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: ةبتاكلا نع هذبن

دنس دمحم دهان

هبتاك

شتوك في وال يوبرتو يرسأ راشتسم

ةيعونلا ةيبرتلا ةيلكب سفن ملعو يوبرت ريتسجام ةثحاب

ةينف ةيبرت ةسردم

ناطيشلا ةريفس ةياور
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ىلو األ ةقلحلا

ءارو نم ةسلخ ترظن , بعر مليف دهاشأ يننأكو األرم أدب

ينانسأو دعترت يصئارف , ديدشلا بعرلا ب رعشأ , ةبتكملا

. يرمأ فَشكُيو عمسُي اهتوص داكيو اهضعبب كتصت

بعوتس أل ةبتكملل رواجملا طئاحلا ىلإ يرهظ تدنسأ

تدكو تعزف , يمدقب كتحي ءيش ىلع تقفأ ..مث رظنملا

. طقلا هتدجوف ةسجوتم ترظن .. خرصأ

ام انيأر دقف , انارت نأ لبق انب ايه .. يقشلا اهيأ ينتبعرأ

. انلتقت فوسف انرمأ تف شتكا ولف , مويلا يفكي

ام فرعأ ,وال فوخلا نم دعترأ تلز وال يتفر غ ىلإ تبهذ

اآلن. دعب تيبلا سفن يف اهعم شيعأ فيك ,وأ لعفأ

نحن , ديعب نم انتبيرق يهو هيف شيعن يذلا تيبلا ةكلا م اهنإ

, انفرع نم لك نم صخرأ ألاهن تارجحلا ضعب اهنم رجأتسن

. ىرخ األ راعس باأل تيب وأ ةقش راجيإ دعف عيطتسن ال نحنو

يلا يل يف ينسناؤي يذلا يبتكم يسرك ىلع ركفأ تسلج

, يمدق عباصأ قعلي يطقو إال رعشأ ملو .. يراكفأو يتولخ

ىلع دعاسو , يدخ ىلع طلستملا رونلا عاعش ينسكاع دقو

ةمئان يناكرتي ىأال لع اقفتا دق امهنأكو يطقو وه يتقافإ

. لوطأ هدم يسرك لا ىلع

ف سأب ال نكلو .. ًاحابص ة نماثلا يه اذإف ةعاسلا يف ترظن

. يلمع نم ةزاج إ مويلا

باأل هتعضو امك هيف حاتفملا تدجوف يترجح باب ىلإ ترظن

. فوخلا ةدش نم حاتفملا ب بابلا تقلغأ ودق سم

تيبلا اذه متتكل اهنأ مغرلا ب نسلا ةريغص هذه انتبيرق

ملف اهل, ًاثرإ هتكرتو تتام اهتبر يتلا اهتدج نأ ثيح , ريبكلا

. اهريغ ًادحأ ثروتل نكت ملف ناك نإو اهل, براقأ كانه نكي

يذلا .. اهتدج جوز براقأ اننأ مد,يأ ريغب براقأف نحن امأ
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هتطعأ اهرودب يهو , هلك اهل هكلمو اهتدجل تيبلا هرودب بتك

. ةديحولا اهتديفحل

ال ينكلو و ةعماجلا يف سردت تلا الز ةريغصلا ةاتفلا كلت

. ةذوعشلا و رحسلا مأ مولعلا .. سردت اذام فرعأ

يننكلو يئانبأو يجوز نيبو ينيب لكاشملا تلعتفا ام ًاريثك

وأ ةيسجرن ةيصخش اهتربتعا دقف , هلك اذهل باالً ملأقل

طقف مامت وااله راظن اال طحم يه نوكت نأ بحت .. ايوناراب

تيأر املثم اهكيحت ٍتارماؤم يأ ملع أ ملو , اهريغ نود

. مويلا

تذخأو اهنم ج ورخلا فاخأ الً يوط يترجح يف تثكم

نأ نم ًافوخ .. ءيشب رعشت نأ اهدير ,فالأ ياوق عمجتسأ

. اهبئاصم نم ةبيصم يف ينعقوتو يب صبرتت

ةفرغلا باب حتفب اهتئجافف يترجح برق اهاطخب ترعش

ريخلا حابص اهل: تلق , اهدوجوب تئجافت ىنأ تعنطصاو

. يجنا

دقف , ةليللا ًاديج تمن له , اينار طنط ريخلا حابص : ىل تلا ق

. رخأتم تقو ىتح أَفطُي مل كترجح رون تيأر

معن اهل: تلقو يسفن تململ ينكلو : يم كال يف مثعلتأ تدك

ملو بعتلا نم تمن ينكلو نيفرعت امك بتكأ تنك دقل

. ةرجحلا رون ئفط أل يناكم نم كرحتأ نأ عيطتسأ

ءيش ,وأ ِكَفاخأ سم باأل ًائيش ِتعمس كنأ تننظ دقل هآآ, :

. ليبقلا اذه نم

ينكلو درلا ب ةصرف اهل كرتأ ؟(مل اذام لثم ءيش .. ءيش :

( اهل تلق

ىرن وأ عمسن ملو ةليوط ةدم ذنم لزنملا اذه يف اننإ :الال..

تكحضو هب.. فيخي ام كانه نأ دقتعأ ,ال فيخم ءيش يأ

. ًائيش عمسأ وأ ىرا مل ينأب اهماهيا ةلواحم ءاهلب ةكحض
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هيف نحنف , كلذ ريغ نوكيس اذامو , عبطلا ب معن معن :: تلا ق

تاير كذ هل لزنم هنإ ا, نفيخي ام ىرن ملو يتدجو انأ نمز ذنم

ةمداقلا و ةقباسلا يتايحو يتلوفط لك هنإ , يدنع ةقيمع

. ًاضيأ

نكلو , اهازغم مهفأ مل ةثيبخ ةماستبا يجنا تمستبا ..

يجوز رضحي نأ ىلإ اهيراجأو اآلن كلذ يف ريكفتلا لجؤأس

امب هثدحأ ,مث عيباسأ ًانايحأو ًامايأ قرغتسي يذلا هلمع نم

. تيبلا اذه نم انجارخإ لواحيل تيأر

***
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ةيناثلا ةقلحلا

يب لعفت امو تلعف ام مكل لوقا نل يئاقدصأ اي ةاتفلا كلت

ىلع ذوحتست فيك , يجوز رضحي نيح مكسفنأب نورت ىتح

ريط تل ناحانج إال اهصقني مالكال اهنأب هعنقت فيكو همامتها

. ةضيرملا اهم ال حأ ايند يف امهب

ةحارلا ىلإ جاتحيو قهرم هلمع نم مويلا يجوز رضحيس

تقولا سفن يفو هل.. ةديج ةبجو ريضحتب موقأ نأ يلعو

وأ رحس يمون ةرجح يف يل عضت ال ىتح اهبقارأ نأ يلع

. يجوز نيبو ينيب قرفي ءيش

مهربخأ نيح يجوز وال يئانبا ..ال دحأ ينقدصي ال فس لأل

دقف سم باأل تيأر ام دعب امأ , كلذ يف كشأ تنك دقف , كلذب

. ليبقلا اذه نم ًائيش وأ ًارح س عنصت اهنأ ةنقيتم تحبصا

خبطملا و يمون ةرجح بني يرجأ لظأس له .. لعفأ اذام

؟ ائيش لعفت نل اهنأ دكأتأ ىتح

يامدق ينتملآ دقو ماعطلا نم تعنص ام تعنص دقف .. لعفلا ب

يف ةعباق يهو , مونلا ةرجحو خبطملا نيب يشملا نم

ةئيج ىشمتأ انأو ينعمست ديكأتلا ب نكلو , ينعمست اهترجح

. ينم مقتنتسو ,ً ال وزنو ًادوعص ًاباهذو

تبرت دقو كلذ قشعت يهف , مقتنتس اهنأ ةدكأتم نأ معن

تعمس امك ًاضيأ كلذ يف ةعراب اهتدج تناك دقف .. هيلع

. اهنع
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فال مكربخأ نأ فاخأ .. ينكلو تتام اهتدج نأ حيحص

. اهيلإ ثدحتت اهعمسأ .. ًاضيأ متنأ يننوقدصت

سم باأل ُتدهاش امدعب نكلو ت َّ نج اهتننظ األرم لوأ يف

وه ام فرعأ دعأ ملو ينهذ يف ةريثك ًءايشأ تلطتخا دقف

لا. يخلا وه امو ةقيقحلا

يف ًامامت اههبشت ةديس ,وأ اهتدج ىلإ ثدحتت اهتيأر دقل

األ يكباشتم اناك دقو , فلخلا نم اهتيأر دقف اهتوصو اهمسج

لظلا خالل نم رهظيو رمحأ لظ امهنيب طسولا يفو يدي

. ًامامت األفالم يف هارن يذلا لثم ناطيش هجوك هجو

, ملحأ تنك ىننأ ىنمتأ ,وأ سوباك ناك هنأ رعشأ اآلن ىتح

؟ كلذ لقعي فيكف

ىلإ بهذو مئان وهو حابصلا ةيحت انيلع ىقلأو ينبا ظقيتسا

. مامحلا

هرظتنتو , يجوز مودق رظتنن ةشيعملا ةفرغ يف اآلن نحن

هذه يف يعم قفتت ملو , اهيمسأ اذكه .. ةبرقعلا يعم

ضعب قدصت يتلا ةديحولا يهف , نيمساي يتنبا إال ةيمستلا

نكلو .. اهيبأ ىلع يتريغل غلا بأ ينأ نظت ًانايحأو .. لوقا امم

. كلذك تسيل ةقيقحلا

هلبقتستو بابلا ىلإ ينقبست يجوز رضحي امدنع يه ف

.. يبأ هل لو قتو ًامامت يتنبا لعفت امك هلبقتو هيلع ملستو

اهيبأ لثم هبحت اهنأب هت عنقأ دقو , اهابأ َرت مل اهنأب عرذتتو

. ًامامت

ظح أال يتلا ةديحولا انأف , اهدلخ يف رودي ام فرعأ ني نكلو

. اهينيع يف باجع اإل تارظن

,ق لفلا حابص لا قو يجنا ىلإ رظنو مامحلا نم يمار جرخ

. رونلا حابص هعويمب هل تلا

. ىتح يل رظني ملف هيلإ ُ ترظن
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لعل ,ف انرمأ يف هللا رظني ىتح ربصأس , ًانسح .. اذكه

. هتيار ام فرعي امنيح اجرخم انل دجي يجوز

ىلإ تعرسأف , يجوز رضحت ىتلا ةرايسلا توص تعمس

تلطأو هيلع تملس .. ينقبستل ةصرف اهل عدأ ال ىتح بابلا

تئجوف فس لأل نكلو ينم هذخأت اهعدأ ال ىتح يم سال يف

؟ يجنا نيأ : لوقي هب

؟ هؤانبأ لبقو ي لبق اهنع لأسي حبصا ؟اآلن يجنا نيأ

. هاتبيصماو

انأ. تلق – انه اهنا معن

. كمع ىلع يملستل يلا عت يجنا

.. يريغ اهاري مل ةثيبخ ةرظن يلإ رظنتو ىطخل ا ةتباث يتأت

. ةقثو ءطبب كرحتتو

. ةمولس انه انأ معن

. يسفن يف تلق ؟ ةمولس

؟ يبأ للدأ نأ يقح نم سيلأ : تلا ق

( ءاهلب ةماستبا )– نيديرت امك ه يللد .. عبطلا اهل:ب قلا

هلبق هنكلو اذه ينم لبقي وال ةعويم اهربتعي يجوز نأ عم

. اهنم

. تيبلا اذه نم انجورخب هللا جرف رظتنا

؟ يلإ اهتفذق ةنعل يأو تتأ نيأ نيم ةنيعللا كلت
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: ةثلا ثلا ةقلحلا

ابيرم ًائيش ىرأ ملو ةنوعلملا كلت ربدت اذام يردأ وال مايأ ترم -

نأ موي لك هللا وعدأ .. ةبيصم يل دعت امبر – ةليللا كلت لثم

. يترسأ نع اديعب اهفذقت ةبيصم أةي يه اهذخأت

مغرلا ب ةضيرملا ةيصخشلا هذه لثم ةسارد نع ًاريثك تزجع -

. يناسن اإل كولسلا و سفنلا ملع سردأ ينأ نم

يف ديصلا يف هتياوه سراميو ىشمتيل يجوز بهذ ..

باهذلا عطتسأ ملف , ءاذغلا ةبجو هيف دعأ تنك يذلا تقولا

. هءارو ثهلت فوس ةبرقعلا نأ تدكأت ينكلو .. هعم

اهترجح لخد ال ةصرفلا نيحتأ تنك دقو تبهذ لعفلا بو

. تيأر امل ينلصوي طيخ يأ نع ثحبأو

نأ نم ًافوخ ناك امك ءيش لك عاجرإب تمقو ًاريثك تشتف

دجأ مل فس لأل نكلو , اهدياكم نم ةديكم يل ربدتو فرعت

. اهنيدي ًائيش

ترهاظتو .. خبطملا ىلإ تعرهف بابلا نم مهتاوصأ تبرتقا

. ماعطلا دادعإب

ىلإ ةبهاذ خبطملا ىلع رمت يهو ةثيبخ ةرظن يل ترظن

.. ةثيبخ يهف , تلعف امب رعشتس اهنأ فرعأ تنك .. اهترجح

. اهمؤلو اهركمب ثدحي ام فرعت

تزفق , ءيش ثدحي ملو هللدمحلا و ريخ ىلع مويلا ىهتنا -

معن وأل مويلا ءانع دعب ةحارلا نم طسق ألنلا يشارف ىلإ

. هلمع ببسب ًاريثك هارأ ال يذلا يجوز نضحب

, تفاخ توصب يجوز ىلإ ثدحتأ تذخأو ءوضلا ت ضفخ -
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. هتيأر امع هيلإ ثدحت أل ديهمتلا لواحأ

, يمدق ىلع يرجت ةريغص ءايشأب ترعش يم كال ءانثأو

رونلا رارز ىلع تطغض , تاغزغزلا كلت تدازو تاظحل

ةبهاذ يرجت ريصارصلا تارشع يشارف ىلع تيأرف يبناجب

. ريرسلا تحت ىلإ ةعرسب

لثم زفقأ تذخأو ضر األ ىلإ تزفقو ًايودم ًاخارص تخرص

نوقدي انباب فلخ فقي هلك تيبلا و تاظحل .. ةباغلا روصرص

نأ لواحي يجوز .. ثدحي اذام نوفرعي وال ةدشب بابلا

. ىودج نود نكل ريصارصلا نم شارفلا ضفني

. دعت ملو شارفلا تحت ريصارصلا لك تبهذو ةقيقد

اهتارظن رظنت مهفلخ ةنوعلملا و يئانبأ اندجوف بابلا انحتف

. انيتعزف أ دقل ثدحي اذام : لوقتو ةثيبخلا

لوقأ نأ أشأ ..مل يريرس ىلع راصرص كانه ناك دقل مهل تلق

. كلذ يف ببسلا اهنأ ةنقوم ألين تيأر ام اهل

. هاف ًاحتاف يجوز ّ يلإ رظن

؟ راصرص نم خارصلا اذه لك .. راصرص : ىجنا تلا ق

( ةثيبخ ةفيفخ ةكحضو )

اذه لك .. ريصارصلا نم ًاريثك فاخأ انأف معن اهل: تلق

. مكتعزفأ ىنأ ادج ةفسآ .. راصارص

, اهترجح يف ةظقيتسم ةنوعلملا تيقبو مهتارجح ىلإ اوبهذ

دعب ىلع يترجح مامأ اهتذفان ىرأو انل ةلباقم اهترجحف

. ميدقو ريبك تيب وهف .. راتمأ ةتس يلا وح

.. تارماؤم نم يل كيحت اذام ىرتاي

امو تيبلا نع الً يلق كيلإ ثدحتأ نأ ديرأ بيبحلا يجوز -

. هيف ثدحي

ةيسيلوبلا واألفالم تارماؤملا نع يني ربخت ال يكوجرا , هووأ -
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نم ىقشأ انأف , بعتم انأ مك نيفرعت تنأ , كلقع تبهذأ يتلا

يل يلوقتل رضحأ ,مث مايأ لا وط يدحو ثكمأو مكلجأ

. تارتاهمو تارماؤم

كلت لك اهنم يريغتل ةنيكسملا كلت تلعف اذام فرعأ ال

سانلا نيملظت كلعجتس َيلع كتريغ نأ ,مأ ةريغلا

قح. هجو نودب مهنيمهتتو

.. يبشخ حولب دودسم هنأكو يقلح يف فورحلا ترمست ..

. قطنأ ملف

هبذه اهقدصيو اهيلإ يجوز دشتف ةناطيشلا كلت لعفت اذام

؟ ةجاذسلا

لك إال اهنم ىري ال وهو اهقدصي ال فيكو – يسفنل تلق مث -

اهقدصي ال فيك .. هروضح يف ةقرلا و هعويملا و ةنويللا

وكشي نم دجوي ,وال اهنم ءاتسي هلعجي ام اهنم ىري ال وهو

. يئابغب إالانأ رارمتساب

ما دجوي فال ةلكشملا هذه يف دغلل ريكفتلا لجؤأ فوس

. يجوز كالم تعمس امدعب اآلن هلعفأ
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: ةعبارلا ةقلحلا

, هيعارصم ىلع يلا خ تيبلا تدجوف يمون نم توحص

نيأو يئانبأ بهذ نيأ ىرت , ًامئان الزلا يذلا يجوز ادع

. ةنوعلملا كلت

ةناطيشلا هذه نم ةسجوتم نوكأ وحصأ موي لك يفف

. يل هئبخت اممو

فيك , مهدجأ ملف رشع ةعبر األ تيبلا تارجح يف تثحب

.. تاعماجلا و سرادملل ةزاجا مويلا و

تعمسف يضر األ رودلا يف خبطملا كابش نم تصصلت

يتأت تاوص ,نإاأل ًائيش ىرأ ال ينكلو , ديعب نم تاوصأ

نيمساي تاوصأ هبشت يهو ناريجلا تويب نم تيب نم

؟ نيأ نكلو , ةنوعلملا و يمارو
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رئاتسلا ءارو نم ترظنو بتكملا ةرجح ىلإ تبهذ

اههركأ يتلا ةراجلا تيب ءانف يف نوسلجي لعفلا ب مهتيأرف

. ينهركتو

يننأ فرعت يه .. ةنوعلملا كلت ينظيغت نأ ىلع رصت اهنإ

. ىودج نود نكلو اهدنع يئانبأ بهذي نأ هركأ

ينظيغت نأ رصتو اهتاقيدصو يه يب تلعف ام فرعت يه

. مهب

لكب روطفلا رضحأو , ًائيش ملأر ينأ يعدأس حلا لك ىلع

. دوربلا إال ةناطيشلا هذه عم يدجي نلف , ءودهو دورب

هنوري ىتح ةدئاملا ىلع هتكرتو روطفلا ريضحتب تمق -

يتوهق ترضحو يماعط تلوانتو , نورضحي امدنع

يباتك تذخأو

. ءيشب يلا البأ ينأ يعد وأل ألأرق ةقيدحلا ىلإ تجرخو

هرملا اهتعضو يتلا الةم علا دنع هتحتفو باتكلا ب تكسمأ

.. شوشم ينهذو ةءارقلا يف تأدبو , ةقباسلا

عال نكمي الجال علل عفاود نوكلتمي ال نيذلا صاخش (فاأل

يسفنلا الج علا عسوت عمو هسفن تقولا يف نكلو , مهج

ل ةيسجرنلا تابارطض كاال ىرخأ ةيضرم تاعومجم لمشيل

ألان)

..األ يلوح نم ثدحي ام تيسنو أرقا امل هظحلل تهبنت

.. مهج عال نكمي الجال علل عفاود نوكلتمي ال نيذلا صاخش

؟ اذه فيك

تيهنأ ذنم ينكلو سفنلا ملع قشعأ ينأ مكيلع يفخأ ال -

يبح عبشت ةنهم سرامأ وأ ألأرق تقولا دجأ مل يتعماج

دعب ,واآلن يئانبأ ةيبرتل يتقو لك ناك دقف , ةساردلا كلتل

ريبك غارف تقو يل كرت ًاضيأ يجوز رفسو , اوربك نأ

. لعفأ نأ بجي امل ينهبن
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طبترت ةنهم سرامأو ىرخ أ ةرم سردأ نا تررق دقف

. سفنلا ملعل يبح و يتساردب

, يرتفد يف يتاظح مال نودأ تذخأو ةءارقلا يف تكمهنا

انأ ذإو .. يتوهق تارطق يف ةايحلا تارطق فشترأو

. نيمسايو يمارو يجنا تلخد ةكمهنم

ىلع كنامد إ نيسرامت له , نيلعفت اذام ري.. خلا حابص يمأ -

غرافب انتسارد ىهنن نأ ىنمتن نحن .. يهلا ,اي ةءارقلا

. ًادبأ ةساردلا نم نيلمت ال تنأو ربصلا

. فرقب – اينار طنط ريخلا حابص : يجنا -

و ةءارقلل ةنمدم ينأ نيفرعت ًاعبط , مكيلع رونلا حابص انأ: -

. نيمساي يتبيبح ملعلا

تقولا عييضت نع يفك .. امام اي ريخلا حابص : يمار -

. روطفلا انل يدعأو

. ءافشلا و ءانهلا ..ب ةدئاملا ىلع يبيبح زهاج روطفلا نأا: -

ينلماعي ال وهو تيبلا اذهل انروضح ذنم دلولا اذه )

كلت تلعف اذام ,وال هعم لعفا اذام فرعأ ,ال مارتحاب

( ةقيرطلا هذهب ينلماعي هلعجتل ةناطيشلا

هجو ىلعو ماعطلا نولوان تي اوسلجو خبطملا ىلا اولخد

ينكلو , مامتها يأ هل يدبأ ملو هتظح ال بارغتسا يجنا

َمب يلا بأ مل فيك و اوناك نيا مهلأس ملأ ألين نجتس اهنأ فرعأ

أن بحت ال ةيناودعلا ةيسجرنلا ةيصخشلا كلتف , لعفت

. تركم امهمو تلعف امهم دحأ اهلهاجتي

ةيحت مهيلع يقلي هتعمسو , يولعلا قباطلا نم يجوز لزن

. ماعطلا لوانتيل ةدئاملا ىلإ سلج ,مث حابصلا

. يجوز ..قلا اينار نيأ

. يبأ اي ةداعلا ك أرقت ةقيدحلا ب يمأ : نيمساي تلا ق
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اآلن يهو انأ انيواست لهو .. ًاضيأ يجوز ؟قلا يجنا نيأو

. انرمأ يف هللا رظني ىتح ربصأس ًانسح .. زيزعلا يجوز

. اهترجح ىلإ تبهذو راطف اإل تلوانت : نيمساي تلا ق

تبهذ .. يجنا ةفرغ ىلإ دعصو ماعطلا يجوز لوانت ةعرسب

رودلا ب يذلا مامحلا ىلإ ةبهاذ ينأ تيعدأ نأ دعب هءارو

. اهتفرغل رواجم وهف , يولعلا

اهيلإ ثدحتي وهو هتعمسو , مامحلا باب ىلع ينذأ تعضو

. ًانايحا هتوص ضفخي ناك المألهن كلا لك عمس يملأ نكلو

له , كراطفإ يلمكت مل اذاملو , كدحو نيسلجت اذامل ىجنا -

. ةفيعض ينوكت نأ نيديرت

.ً ال يلق ةقياضتم ينكلو يماعط تلوانت -

ريغ –كالم ءيش ردص له , كقي اضي يذلا ,ام اذامل -

. هنذأ دشأ انأو يل يلوق ,- عومسم

ًادج اهبحأ ي نكلو , ينبحت ال اينار طنط نأ رعشا نكلو ال -

ال اهنكلو : تلا ق مث - عومسم ريغ ......كالم اهربتعاو

. اذامل فرعأ ال ينبحت

ب كركذت امود اهنا .. كلذ نوكي نأ نكمي ,ال يجنا الالاي -

. ًامامت انيار لثم كبحتو ريخلا

تجرخو .. عومسم ريغلا الم كلا يقاب تجتنتسا عبطلا ب

تنك ينأ رعشي ال ىتح اهترجح نم وه جرخي نأ لبق

. مهيلع سسجتأ

إال تقولا يدجت ..أال يل نيربدت اذام – ةناطيشلا اهتيأ

.. يتيب بارخل نيططخت له .. نيططخت اذام , يل يركمتل

كلت نم ًادج ةفئاخ نج..انأ أ داكأ .. لعفأ اذام .. يهلا اي

ملااكةر.

يباتك تذخأو ءانفلا ىلإ جورخلا و لوزنلا ب تعرسأ

نأ داقتعا ىلع الً يلق اهيف تثكمو يترجح ىلإ تدعصو
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يأ يل رهظي ملو , لعفي ملف , ينبنؤيو دعصيس يجوز

. ءيش

انوفص ركعي ءيش يأ ديرأ وال يجوز رفاسيس دغ دعب

. ةضيرملا اهتيأ ِكل ليولا ًاعم,

: ةسماخلا ةقلحلا

..و اهلوح نم يف كشت ًامئاد .. نونجلا ىلع تكشوأ يتجوز

املك .. لعفأ اذام يهلإ ,اي يب قثت داكلا ب اهنإ ,لب دحأب قثت ال

. هيف حاترت ال ناكم ىلإ انلقتنا

يتجوزف ديكأتلا ؟,ب ىرت اي اهنم راغت له .. ةميتيلا هذهو

ينقنخت اهنكلو , ينبحت ألاهن اهقح نم معن .. ًادج ةرويغ

ىتح كش عضوم نوكي نأ هركي انم لجرلا ,ف رمتسملا اهكشب
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ول ألهن هؤطخب فرتعي نأ بحي ,ال هلحم ىف كشلا ناك ولو

. صقنلا ب رعشي فوسف فرتعا

اهارأ له .. يجنا تيأر املك يلخادب ثدحي اذام فرعأ ال

؟ يل اهليلدتب يرورغ يضرأ ؟مأ نيمساي يتنبا لثم

عضولا كرتأ ,مأ ريكفت ىلإ جاتحت انه نم لا االقتن ةلأسم له

. ةنيكسملا يتجوز لعفت امك يلقع دهجأ فال هيلع وه امك

اهيدي يف خبطملا تاودأ لمحت ةمداق يتجوز يه اه

خبطملا تاودأب ىطغُملا اهلا مج نم مغرلا ب نكلو , نيتمعانلا

. اهبحأ ينا إال لصبلا و موثلا ةحئاربو

... يمولس :

ءافخلا يف ينيدانت يجنا نكلو يمولس ينيدانت انأ.. اذه

. ولول يل لوقت .. دحأ اهعمسي نا نود

. ةزيزعلا يتجوز معن :

. ورور يل لق ..ً ال يلق ىنللدت ؟أال ةزيزعلا يتجوز :

. ةبيجع ءايشا ِكنم ردصي انه ىلإ انئيجم ذنم ؟ ورور :

نأ ديرت اذام , كلا ب لغشت ..ال ينللدت نأ كديرأ ألين اذه لك :

. موحل مأ كامسأ .. مويلا لكأت

. ةزيزعلا يتجوز ليمج كدي نم وهام لك :

. هووووووووأ :

اهعفدأ يننظت ةنيكسملا , ةزيزعلا يتجوز .. يرظتنا ؟ اذام :

؟ ةزيزعلا يتجوز الً صا ةنونجم ِتسلأ .. نونجلل

.. اهبحأ يننكلو ةنونجم

داز يتجوزل اهتلق املكف , ةنونجم ةملك ءاسنلا هركت اذامل

.( ةثيبخ ةكحض ) اهنونج

.. داتعملا ناكملا يف ةذفانلا مامأ يترجح يف سلجأ انا اه
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ةدرو فطقت ةقيدحلا ىلإ جرختو وحصت امدنع يجنا ىرأ يك

. حابص لك يل اهبلجتو

رظتنا ينأ فرعتو .. كلذ لعفت يهو اهارأ ينأ فرعت يه -

. ةقيدحلا ىلإ اهجورخ

ال انوعد , دقتعأ ؟ال كلذ يف ءيطاخ ءيش كانه له -

يتجوز لثم لعفأ ,نل لمحت امم رثكأ روم األ لمحن

انوعد , بيع وأ مارح ءيش لك ربتعت يتلا ةنيكسملا

اهراهزأو اهدوروو اهلا مجب .. يه امك انتايحب عتمتسن

لك متهي نأ عناملا ,ام بحلا معي نأ ريض ..ام ةحتفتملا

اآلن..اآلن ثدحي امب إال يلا ب لغشأ ,نل سانلا لكب سانلا

هب. يلا ب لغشأ نأ بحأ هللاوال ديب لبقتسملا ,ف طقف

. حابص لك ةدرو ينيطعت يك , ةهدرلا ىلإ جرخأ فوس

يف سلجت يه ..اه يتجوز رعشت ال ىتح ءوده يف

ام.. صخش ىلإ ثدحتت اهارأ . ةدرو اهدي يفو ةقيدحلا

. نيتليمجلا نيتريغصلا اهيدي يف ةدرولا ب كسمتو

جرخأ فوس اآلن؟ لعفأ اذام . هاااي .. يمار ؟ اذه ام -

. مهرأ مل ينأكو

سمشلا يف يرهظ درفأ ةقيدحلا ىلإ جراخ انأ اه

حابص . امكرأ ..مل ريخلا حابص ؟ يجنا ؟ يمار ... بئاثتأو

. ريخلا

. ناميلس ديس ريخلا حابص :

ىرت اي له _ اهل ثدح اذام – لماعتلا يف ةيمسرلا هذه (ام

؟) اهنونجب يتجوز اهتجعزأ

. يبأ اي ريخلا حابص :

ينتدجوف لعفأ اذام فرعا ملو تكبترا – معن معن :

؟ كِدي يف يتلا ةدرو هذه له - يئابغب قلطنم
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. يمارل اهتبلج :( تلا –ق يم كال لمكأ نأ لبقو )– معن :

كنأ دقتعا تنك ؟ انأ يلجأ نم ةدرولا هذه – :انأ

( ةثيبخ ةماستبا ؟( أليب اهنيطع تس

نأ دمعتي هنإ – يبغلا اهيأ يلع كشير شفنت اذكه

؟ كلذ تلعف اذامل نكلو , ينظيغي

تكحض )– كلذك سيلأ .. يماراي دحاو كيبأو تنأ :

رضحت فوسو تيبلا ناردج يف تنر ةيلا ع ةكحض يجنا

.(ً حاال انه يتجوز

. نانثا نحن :ال

, ةأجف انمامأ تزفق فيك فرعأ ال يمامأ اينار تدجو

. مكعم انوكحضأ : لوقتو ءاهلبلا لثم كحضت

اينار تفقوو , يترجح ىلإ تبهذو انااآلرخ تزفق

؟ ثدح اذام .. يمار لأست ةبجعتم ههودشم

اينارو يجنا تلظو .. هترجح ىلإ وهاآلرخ يمار بهذ

. كارح نود ضعبلا امهضعب ىلإ نورظني

لااليت يجنا ءاقدصا اذإف , جراخلا ب ىرخأ ًاتاوصأ تعمس -

تنسو ةكرعملا سيطو دتشا دق ,اآلن اينار نههركت

. فويسلا

اهمامأ انفرصت نم ًابضغ طتشت خبطملا ىلإ اينار تلخد -

لااليت يجنا تاقيدص روضح نمو , ًائيش مهفت ال يهو

أه .أه اهلا يتغ ال ةرماؤم نوططخي تاثيبخ يتجوز مهنظت

. تارماغملا بحت هذه يتجوز أه..
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:6 ةقلحلا

ناطيشلا ةريفس

تعضو , نههركأ يتلا يجنا تاقيدص ةيؤر نم برهأ يك

ىلع سلجأو هزنتأ تجرخو ّيفتك ىلع دوس لااأل شلا

اذه ىلإ تمدق ذنمف , تيبلا نم ةبيرقلا ةريحبلا فافض

هيف ينطبري ًائيش نأكو رعشأ .. ًاريثك هنم جرخأ مل تيبلا

باألغالل.. ةديقم يننأ رعشأ . هنم جرخأ نأ ينديري وال

. هيف ةنوجسم

يراكفأ نم صلخت أل ةءارقلا تلواحو يباتكب تكسمأ

. نجأ نأ نمً دبال ةرئاحلا

اهتايح ةصق بحأ , نتسوأ نيج تاباتك نم الً يلق تارق

. اهحافكو
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.. يتدنجأ يف ةباتكلا ب تأدبو يملق تكسمأ

. برحلا نونف يملعتت نأ ِكيلع . سأيلا يلتاقت نأ ِكيلع -

كِتايح يف ِتيأر مكف , نيطايشلا و مهلا و نزحل ا ةبراحم

مل ألِكن مهعم يلماعتت نأ يعيطتست ومل نيطايشلا نم

. نونفلا كلت يملعتت

نم يلا خلا صاخلا كملا ع يف نييحت ِكلعجتس نونفلا كلت -

سوفنلا تاهاعو عاجو نماأل يلا خلا . واآلماث رورشلا

. ةيرشبلا

ةثج ِكنوديري مهف , كِلوح نم ةيبلسلا ةقاطلل يملستست ال -

خ كِحور نوكت يكل ةيباجي اإل قاطاكت نوصتمي . ةدماه

ولف , كلذك مهلعجي ام وه هللا معنب مهرفكو مهدقح , ةيلا

ِعادلا امف , لدعلا ب قازر األ مسق هللا نأ اوملعل نونمؤم مهنأ

. لغلا و دقحلل

تانيرمت لمعب يموق , ةيبلس ةقاط يأ كدسج نم يج رخأ -

متو يقيقح ملعلا كلذف كِدسج نم ةقاطلا كلت جارخإ

ءيش لك انملعي يذلا ةقاطلا ملع , رشبلا نمآالف هقيبطت

. ةكهنملا ةنيكسملا انداسجأ نع

هايملا نم تارطقب تسسحأ ىتح ةباتكلا يف تأدب نإ امو

يف .. لوقعم ؟ رطمت له ؟ اذه ..ام يهجو ىلع طقست

؟ ماعلا نم تقولا اذه

تلسرأ امنإو ًاقح, رطمت مل اهنكلو .. عيبرلا لصف يف اننإ

ىتلا يحور ةشحو نم ينظقوتل ةريغص تارطق عضب يل

. اهنم يناعأ تنك

ضعب يلع تطقسأ اهنكلو ةرجشلا تحت تأبتخاو تيرج

ةميدق هايم ةروسام تيأر ,ف نيطلا ب ةللبملا تارطقلا

تعضوو اهنم تبرتقا , اهيف صخش سولجل يفكت ةريبك

دهاشأ تسلجو هيف بتكأ تنك يذلا قرولا نم ةقرو
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راجش األ قاروأ بعادتو ءامسلا نم طقست ةعئارلا تارطقلا

تاوصا تعمس كلذ ءانثأو , اهحجرؤتو اهيلع طقست نيح

إال هملعي ال ناكم نم ةروساملا لخاد نم يتأت اهنأك ةديعب

هللا.

.. تاوص األ كلت يتأت نيأ نم فرع أل لوضفلا ينذخأ

ظالًام, دادزي ناكملا أدبف بوبن األ لخادب فحزأ تذخأ

األ كلت يهام عمتس أل تصنأف , ًاعافترا تاوص األ تدازو

وأ يداني مهدحأ نأكو , ءادنلا هبشت يتلا ةبيرغلا تاوص

. زيمم ريغ الم كلا نكلو ثيغتسي

سجوتأ تأدبو ينيع نع ةديعب بوبن األ ةحتف تحبصا

تاوص األ نكلو , يبلق يف بدي فوخلا أدبو ثدحي امم

, ينلتقي لوضفلا ,و بوبن األ ةحتف نع تدعتبا املك دادزت

ندشي , تيبلا كلذ يف ةبيرغلا رهاوظ لا نم يفوخ نكلو

ينمدصي ًائجافم ًائيش يل رهظي أن فاخأف .. ءارولا ىلإ ي

ينكلو – ثدحي ناك ام دعب فشتكا ملو لبق نم ثدح امك

. ًاموي هفشكاس

بوبن األ ةحتف نم تبرتقاو , ءارولا ىلإ يرهظب تعجر

دق رطملا نأ تدجوف جراخلا ىلإ ترظن . رونلا برتقاو

. فقوت

.. يمدق ىلع فقأو بوبن نماأل جرخا تنك امنيح نكلو

مادق أ كلت يسفن يف تلق .. يمامأ مادقأب تئجوف

اذام ؟ يجنا .. ةئجافملا تب رهاظتو تفقو , يجنا ةنوعلملا

؟ انه نيلعفت

ِتنك ام ِتدجو له ؟ بوبن األ لخادب ِتنأ نيلعفت اذام -

؟ هنع نيثحبت

نم تأبتخاو رطملا لطه دقل , ءيش نع ثحبا نكا مل -

رثكأ ًامئاد روم األ نيل ِّ محت ,مل بوبن األ لخادب قرغلا

؟ لمحتت امم

روم لماأل حأ يتلا انأ ,مث تارطق عضب اهنإ , رطملا اذه نيأ -
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تثدحت املك ًاظيغ نيطاتشت يتلا ِتنأ مأ لمحتت امم رثكأ

. يمولس ىلإ

كث دحأسف , ةحاجب لكب نيثدحتت ِكنأ ؟طملاا يمولس -

,و نيططخت ام فرعا ال ينأ نينظت ..ال ةحارص لكب ًاضيأ

. يجوز نيبو ينيب يقرفت فوس ِكنأ يدقتعت ال

كِلا يخ نأ ودبي ( ةيرخس نع منت ةيلا ع ةكحض تكحض )-

,ال ةيسيلوب تاياورو صصق نيأرقت ِكنأو ,الدب ًادج عساو

ةياهنلا يفف , صصقلا نم عونلا اذه يف ِكتقو يعيضت

. نونجلا ىلإ ِكب يدؤت نأ نكمملا نمو لا يخ يه

ةملك لكب يجوز ربخأ فوس , كِدودح تيطخت لدق اااا ال -

. ِكيف هيأر ىرن فوسو اه نيلوقت

ىلع ِتكشوأ ِكنأ فرعي وه , كقدصيس هنأ نينظت لهو -

فوس اهنأ دقتعا , كلذ نم دكأت هنأ ول اذامف .. نونجلا

تكحض ) تارماغملا نيبحت ِتنأف , ِكل ةقيش ةرماغم نوكت

. ىرن فوسل ( ادج ةريرش ةكحض

ران, نم لجارم يف يلغأ انأو تبهذو ةناطيشلا ينتكرت

عقوتس له , ةنونجم ينأ يعدتس له اهم, كبال ينعت اذام

يه نوكت ةصق فلؤتو , يلع لوقتتو يجوز نيبو ينيب

؟ راوحلا اذه يف اهتيحض

....الال ةنوعلملا هذه لتقأ فوس ..ً عفال نجأ فوس اآلن

نيبو ينيب بارخلا يف اهلا مآ تققح نوكت اهتلتق اذإف .

اليد. وأو يجوز

يجوزل يكبتو بهذت فوس ؟اآلن لعفأس اذام نكلو

ًائيش لعفأ نلو اهلهاجتأ فوس , اهبسب تمق يننا هربختو

ِتنأ يل تلا ق اهنأ هل لوقأس , ثدح امع يجوز ينلأس نإو

فقأ نأ نم لضفا كلذف ال.. مأ قدص ءاوسو , ةنونجم

. ًاملظ ينمهتت يهو يدي األ ةفوتكم

اهتارمؤم تدتعا ثيح لتاقلا ءودهلا وأ دوربلا ب تبصأ دقف
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نيبو ينيب عقوتل رارش األ اهتاقيدص عم قفتت تناك ذنم

لك دعب اهقدصي الزلا يجوز نأ األرم يف بيرغلا , يجوز

؟ اذام مأ هترحس له فرعأ ,ال ثدحام

اهنكلو , تارماؤملا كلت ببسب ءادوس ًامايأ تيأر دقل

يهف , روهش ةدع ةندهلا انلعأ نأ دعب ىرخأ ةرم اآلن تداع

لضفأ وه نم ىرت نأ عيطتست ال ةيسجرنلا اهتيصخشب

وأ ديكت نأ نود ةليوط ةرتف ثكمت نأ عيطتست ..ال اهنم

. سان ال نيب عقوت

ينلعجت ةنوعلملا نكلو ,ً بقال ثدح ام ركذتأ نأ ديرا ال

نأ اهنيطايش عم تقفتا دقل .. اهتيأر املك ينع ًامغر ركذتأ

. ديرت ام نيبو اهنيب هللاحلا نكلو ينمطحتو ينمدهت

. يسفن عم ملكتأ انأو يمامأ نيمسايب تئجوف

هذه واآلن ةبيرغلا كِلا عفأب اننيجرحت ِتنأ ( خرصت ) يمأ

امع هربخت فوسو يبأ نيبو كنيب عقوت فوس ةبرقعلا

؟ اذه يتلعف اذامل .. امكنيب ىرج

؟ ةنونجم ِتنأ له ؟ تلعف اذام -

( يكبت يهو ؟( يمأ اي ةنونجملا انأ -

ىلع ًاضيأ ِتنأ ِكتعجش له ؟ اذهل ةناطيشلا مكتلصوأ له -

؟ كِمأ بس

يئاكب توص نأ يل أيه ىتح ًاديدش ًءاكب يكبأ تذخأ

نيمساي تعرسأ . ةنوعلملا ينعمستو تيبلل لصيس

: يل تلا قو ينتنضتحاو

سيلو اذهل انيتلصوأ نم كِلا عفأب تنأف , ينيحماس يمأ -

نكلو ةريثك ءايشأ لعفتو عقوتو ديكت اهنأ حيحص , يجنا

يذلا تيبلا اذه ىلإ رضحن نأ لبق , ةميكح ِكاندهع

؟ بسحو هكرتن ال اذامل . هتهرك

هيلإ تثدحت املكو كلذ ديري ال هنإ , كلذب بأاِك يربختلف -
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لوقي هنإ , نونجلا ب ينمهتيو يهجو يف خرصي ناشلا اذهب

هكرتأ لهف , اذه لثم الً زنم دجنس نيأ .. ِتننج له ): يل

.( ةيدب واأل ةمئادلا كِكوكش ببسب

نيمساي -: نيم سايل تلقو يديب يعومد تحسم -

ِتنا , ةبرقعلا كلت يب تلعف ام نيفرعت ال ِتنأ .. ينيعمسا

. نولوقت امك ةكاكشو ةنونجم ينلعج يذلا ام نيفرعت ال

يبأ فطخت نأ ديرت اهنأ يل نيلوقتس له ؟ يمأ اي اذام -

. ةداعلا ك ليبقلا اذه نم ءايشأو ِكنم

مل يذلا و اهتاقيدصو يه هتلعف ام ِكل صقأس ينكلو ال -

قدصي ال وهف كلذ عمو , ِكوبأ ىوس لبق نم دح أل هيكحأ

. دمع نع هتلعف اهنأ

؟. يما اي اهتاقيدص نم -

وال اهعم نهدنع يبهذت يتاوللا تابيبحلا انتاراج اهل: تلق -

. كلذب ينظيغت اهنأ نيفرعت ,وال ءيشب نيلا بت

ولف , نلعف اذام فرعأ نأ يل فيك نكلو , تايلسم نهنإ -

بهذأ نأ نققحتسي نك اذإ تمكحل لبق نم ينيتربخأ ِكنأ

ال. مأ نهيلإ

؟ كِمأ نيقدصت ال ..إِكن نيمكحت فوس ؟ يتيأرأ -

كِلثم همدختسأ نأ بجي يذلا يلقع يل ًاضيأ ,انأ يمأ -

. يسفنب ررقأو

. ِتنأ يمكحتلو ليصفتلا ب ِكل يكحأ فوس ًانسح -

. ةيغاص ناذآ يلك يمأ اي ًانسح -
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ةعباسلا ةقلحلا

ام فرعأ نكأ ,مل انفراعت ذنم نيتيميمح نيتقيدص انك

األرم. لوأ يف ةيسجرن اهتيصخش نأ فرعأ ..مل يل هنكت

يتايح نع ءيش لك اهل يكحأ ةقيدصو تخأ اهتذختا

وال انيشم ًائيش ًاموي لمحت مل يتلا و ةيلا حلا و ةقباسلا

ةيداعلا ةايحلا لكاشم امنإو يتيبرتو يق ال خأ بيعي ءيش

نأ يتنبا اي أطخلا نمو , ملا علا تويب لك يف ثدحت يتلا

. ًاديج هفرعن ال صخش يف قثن

يل يكحت يهو , اهعم ثيدحلا يف إال حاترأ ال تحبصأو

,أل ريثكب ينم ىكذأ تناك اهنكلو , اهسفن نع ةريثك ءايشأ

. ءيش لك سيلو طقف ديرت ام يكحت تناك اهن

نببسيو ـاهن قياضي نهنأ فيكو اهتاراج عن ًاريثك تثدحت

. رمتسملا دكنلا و قيضلا اهل

ام هركأو نهلا عفأ هركأ يرودب تحبصأف ينتجردتسا
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وال نهنع دعتبت نأ ًامئاد اهحصنأ تنكو , اهعم هنلعفي

ديفتست ألاهن هرطضم اهنأ ينربخت تناك اهنكلو نهسلا جت

. نهنم

اهتاراج تارظن ىوس ًابيرغ ًائيش لمحت ال ماي األ ترمو

ىرأو ًايموي ي تقياضم ىلإ ندمعي َّنُك يتلا تايقشلا

. يبايإو يباهذ يف نهنيعأ تازمغ

؟ كلذب يبأ يربخت مل اذاملو -

غلا, بأ ينأ نظي هنإ , لوقأ امم ًائيش قدصي ال ِكيبأ نإ -

. ًاسوملم الً يلد ديرأ يل لوقي

. كلذ دعب ثدح امذا ,مث يمأ اي ةنيكسم -

هب به توذ يعم اهم كال نم عطاقم يل لجست اهنأ تفشتكا -

. نهنيب ثيدح ةدام هلعجتو اهتاقيدصل

. ةناطيش اهنإ , هاااي -

ينجردتست تناك اهنأ إال نهيف مذأ نكأ مل ينأ مغرلا بو -

يثيدح بترت تذخأو , نهعم لعف ..اماذت ًامئاد ينلأستو

. نهيف مذأ يننأ ودبي ىتح ةفلتخم ةقيرطب

؟ كلذ تلعف اهنأ يمأ ِتاي فرع فيكو -

يه لعفت ام ىلع اهقفاوت اهنأ نظت يتلا اهتاقيدص ىدحإ -

اإل مدع ىلع تدكأو كلذب ينتربخأو , يعم تلصاوت يتلا

. اهتيصخش نع حاصف

؟ يمأ اي يه نم -

ب نكلو , دهعلا تنخ إوال كرابخإ يتبيبح اي عيطتس الا -

ءيش لك حضف متي فوس ماي نماأل موي يف ديكأتلا

. يب تلعف ام اهب لَعفُي فوسو

؟ كلذ دعب ثدح اذام نكلو ًانسح -

تحبصأ .. فسوي تابحيوصل ةدودللا ةودعلا ُ تحبصأ -
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يتلا ,انأ راقت حاب فرصتأ يتلا ,انأ ةيشاو ولا ةمرجملا انأ

كلت , ةشاشبلا ب يننلب اقيو يرهظ ءا رو نم ينع نثدحتي

ةايح ةصق ِكيلع صقأس , ءيش لك سيل ذهو , تاقفانملا

بهذن انب ايه اآلن نكلو رخآ موي يف نهنم ةدحاو لك

. كانه ثدحي اذام ىرنو تيبلل

انب. ايه -

لغتسأ , يبتكو يقاروأ بترأ تذخأو يترجح ىلإ تبهذ

ًاضياو , يل تيبلا يف صصخملا ءزجلا بيترتل ةزاج اإل مايأ

. يتاباتكو يلا معأ يهن أل هلمع يف ناميلس بايغ لغتسأ

اهيلع بوتكم ةريغص قرو ةصاصق تدجو كلذ ءانثأو

تننج .. رمحأ طخب ةموهفم ريغ تاملك .. ةبترم ريغ فورح

. نيمساي يتنب ةرجحل باهذلا ب تعرسأو

ام كسفنب يرتل يظقيتسا , يظقيتسا نيمساي -ايسمني..

يف رحسلا عضت ةناطيشلا ,نإ ينوقدصت ملو هب مكربخأ تنك

. يرظنا , يترجح

,مث وحصأ ىتح راظتن اال نيعيطتست ,أال كانه اذام .. يمأ -

نيأف تيبلا نم جرخت ال اهنيرت ِتنا ,مث رحس اذه نأ ِكرادأ ام

الً. صأ رحس هنأ ِكرادأ امو , ءيش لا اذه عنصتس فيكو

ةبوتكم ةبيجع تاملك .. اذه ريغ نوكي اذامو , كلذك هنإ معن -

تنك , رحس هنإ معن ؟ اذه ريغ نوكت اذامف , بيرغ طخب

. ينيقدصت نل ِكنأ فرعا

ال انيعد نكلو اهنيهركت ألِكن يقدصت نأ نيديرت ِتنأ يمأ -اي

ناك نإ نيدكأتت فيك كربخأسو وحصأ ىتح يرظتنا غلا, بن

ال. مأ ًارحس

. فرعأ فيك ..ً حاال ينيربخأ .. فيك -

مث ,ً ال يلق مانأ ينيكرتت هللانأ ب كفلحتسأ , يمأ اي هاي -

. ءيش لكب كربخأس
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نع مونل ا تلطأ نإ نكلو , يترجح يف كرظتنأس , ًانسح -

ىلع هغرفاو ءاملا نم ًاقرود رضحأ فوس ىرخأ هعاس

. كهجو

. يمأ اي انسح -

عفالً اذه له , ًاقلقو ًاظيغ طاتشأ انأو يترجح ىلإ تبهذ

, يجوز نيبو ينيب قرفت نأ ديرت اهنأ فرعا عبطلا ..ب رحس

اذامو هلطبأ فيك فرعأ ال ,ألين ًارحس نوكي أال ىنمتأ ينكلو

. كلذك هنأ تدكأت نإ لعفأس

ءيشلا اذه نوكي دقو هتفرعم دوأ رخآ ءيش كانه نكلو

اهارن مل يتلا ةقلغملا ةرجحلا كلت .. اليت ؤاست لكل ةباجإ

نم , ًادبأ اندوجو يف يجنا ةنوعلملا اهحتفت ملو ًادبأ ةحوتفم

و رحسلل اهتسرامم ناكم يه ةرجحلا هذه نوكت نأ نكمملا

. اهتدج حورل الاهت باقمو هذوعشلا

اذام يل لوقتو نيمساي ىلع عوضوملا ضرعأس حلا لك ىلع

. ركفأ نأ عيطتسأ ال ةيبصعلا تقو يننإف , لعفن

اهمون نم نيمساي تظقيتسا ىتح يترجح بترأ تذخأ

. ةقرو اهدي يفو يترجحل تءاجو

؟ نيمساي اي ةقرولا هذه ام -

رحسلا عالجحاالت يف اهيبأ لمعي ةقيدصل فتاه مقر اهنإ -

اي نيحيرتست ىتحو ةلا, حلا كلت يف انديفيس نم وهو

. كِنونظ نع يفكتو يمأ

ىلعب ؟ رحس هنأ حضتا اذإ ةديعس نوكأس ينأ نينظت لهو -

. ًامامت سكعلا

نانثا رفص دحاو ةعبرأ ةسمخ .. يرظتنا .. يمأ اي ًانسح -

معن معن .. كلا ح فيك .. يلا ..س نري هنإ .. ةعست ةينامث

دقل , ةمدخ كنم ديرأ , ةلئاعلا لا حو كلا ح فيك ًاضيأ انأو

طخب اهيلع بوتكم اهترجح يف ةريغص ةقرو يمأ تدجو

نأ ديرأ تنكو مس, طال اهنأكو ةموهفم ريغ تاملك رمحأ
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نكن مل ..نإ كلذ اننكمي لهف , ناوشر ديسلا ِكيب أل اهيرأ

ًانسح اهب.. يتآ فوس .. ًانسح .. ًانسح ... هتقو عيضنس

ًاركش , ةقيدصلا معن ِتنأف , يلا الًس يزج ًاركش

, ِتحرتسا له يمأ اي ًانسح الةم.. سلا عم .. يتبيبح

هيلإ نيثدحتتو ةقرولا اهيبأ ىريو ًادغ مهيلإ بهذن فوس

نم وهو , ةبتكملا موي يتيأر امع هيربختو كِسفنب

لا. يخ مأ ةقيقح اذه له كربخيس

هل لوقنس له , ِكيبأ ربخنس اذام نكلو , ديج اذه .. ديج -

ال؟ مأ ةرحاس يجنا له فرعنل جلا عمل بهذنس

, يبأ انلتقي نأ نيديرت له , نيحزمت له يمأ الاي عبطلا -ب

يعم نيتأتس ِكناو , يتقيدص ةرايز ديرأ ينأ هربخنس

ببس اذهو انه ءاقدصأ ِكل سيل الن اهتدلا و ىلع فرعتلل

الم كلا اذهو , ةريثكلا ةئيسلا راكف واأل نزحلا و ةبآكلا كل

. كيأر ,ام هعانقإب ليفك

. طرشب كلذ لك ىلع قفاوأ , ًانسح -

. ينيتبعتأ هللا ,ب يمأ اي ًاضيأ اذام -

ِكل هلوقأ ام لك نيعمست فوس .. رحس اذه نأ اندكات اذإ -

. دحاولا فرحلا ب هيذفنتو

. اهنيلتقتس لهو يمأ اي اذامل -

لحل ًايوس ةطخ عضن فوس نكلو اعبط ,ال ءارهلا اذه ام -

. تيبلا اذه كرتب كوبأ عنقنل , ةلكشملا كلت

دنع وأال بهذنل .. ثادح األ قبتسن ال انيعد , يمأ اي ًانسح -

. اندكات اذإ لعفن اذام انل ددحي اهيبأ كرتنو يلا س

. ربصلا غرافب دغلا رظتنأس ًانسح -
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ةنماثلا

ناطيشلا ةريفس

ءطبب ةوهقلا تارطق تفشتراو ةركبم يمون نم توحص

اه. نم ةرطق لكل مارغلا ةوشنب عتمتسأ ىتح ديدش

وحصت ىتح رظتنأس .. ةريرشلا ةياهنل ًامساح اموي مويلا

,فاال لعفأس اذام تقولا كلذ ىتح نكلو , اهمون نم نيمساي

ةءارقلا و ةباتكلا ب يسفن يهلأس ..ً ال تاق نوكي فوس راظتن

. نيحلا كلذ ىتح

ىلإ تجرخو يبوساح تلمحو يفتك ىلع لا شلا تعضو

ام ًانايحأ يذلا ةرجشلا تيب ىلع يانيع تعقو , ةقيدحلا

. يئانبأ هيف ثكمي

عضو يف تأدبو .. ةباتكلل ديج عضوم تذخأو تدعص

... ركفأ انأو فورحلا ىلع يلمانأ
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, اهيف رمتسيل ةايحلا يف مئاد لمأ ناسن لإل هناحبس هللا قلخ

: لوقت مأ دجنف .. ءانب األ لثم , سأيي وال شيعلا يف رمتسيل

ققح أل شيعأ : لوقي باش دجنو , يئانبأ لجأ نم شيعأ

. ةايحلا يف يحومط

, هيلإ لصن ىتح دكلا و بعتلا قيرط نع حومطلا اذه يتايو

يف ديريام لك لا نو ءيش لكل لصو نم سانلا نم دجنف

هيدل سيل , سئاي هدجن , ةايحلا بابسأ دقف هدجنف .. هتايح

اال ىلع هتردق دقفي نم ؤهالء نم دجنف , رثكأ شيعيل ببس

. هتايح ءاهنإ يف بغريو رارمتس

مث لمعنو دكنو , بذعنل ايندلا هذه يف انقلخ اننأ ًاريثك نظن

مني يذلا قرعلا ةحئارو اهيف لمعلا ب عتمتنل انقلخ ...لب تومن

. ةعتملا ةمق وه ءاقشلا نع

ضارم باال نوباصملا :و لثم ينذأ يف كالهم نري نم دجأ

يف ةعتملا نيأ .. مهريغو , بابح األ دقفب نولتبملا و ةملؤملا

. كلذ

اوفرع ؤهالء هللا.. المه تبا امب ءادعس نيضار مهضعب دجن

. هسفنل مهاضتراف هلل مهنأ

,وأ ةملك مهتلا سر نإ ... مهتلا سر اوهنأو مهقح اودأ ؤهالء

. ونح ,وأ لمأ ,وأ ةماستبا

اوربص ..نإ ىربكلا ةزئاجلا ب نوزئافلا مه ؤهالء نإ

يلد اوناك مهنكلو , ىربكلا مهتزئاج ايندلا تسيلف , اوبستحاو

اآل هدنع مهف , لداع هللا ,ف ىرخأ ةايح كانه نأ ىلع الًانل

نوصقري لب .. اهوناع يتلا مهم آلال دوجو ,ال نومعنتم ن

. مهبيبح ىلإ نوثدحتيو نوبعليو

يجوز ناميلس هلعل .. فتاهلا نر ةباتكلا ب يجامدنا ءانثأو

. تيبلا اذه ىلإ انمودق ذنم ًاريثك هدقتفا ينإ , يبيبح

.. ةعامسلا تعفر .. لخادلا ىلإ تعرسأو ةرجشلا تيب نم تلزن
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له .. ولأ ولا .. توص كيأ انه سيل ؟ ثدحي اذام .. ولأ ولأ ولأ

. ىرت اي نم , طخلا قلغأ ؟ دح أ كانه

نإ ...ام ىرخأ ةرم ةرجشلا تيب ىلإ تعجرو ةعامسلا تعضو

يتايجاح تذخأ , هاااي ... ىرخأ هرم فتاهلا نر ىتح تدعص

ةدضنملا ىلع يرتفدو يباتك تعضوو ةرجشلا تيب نم تلزنو

ناكو عطقنا طخلا لعل فتاهلا ىلع ألدر تبهذو ةقيدحلا يف

. انيلع نئمطي نأ ديري ناميلس

كعمسا ..مل ًاريثك كدقتفأ .. يبيبح ناميلس .. معن ولأ, -

ًاذإ, نم .. دكأتم تنأ له , تنأ نكي ..مل ىلو األ ةرملا يف

ريخب نحن معن .. ريخب تنأ له كلا ح فيك , كلا ب لغشت ال

و تنأ الةم سلا انلب عجرا , انتكرت امك ءيش لك , هللدمحلا و

الةم. سلا عم .. كلا ب لغشت ال

يف لصتملا نم ىرت ..اي لوغشم يلا بو ةعامسلا تعضو

ديكأتلا ب لا االصت ديري نم , يلا ب لغشا ملو .. ىلو األ ةرملا

. ىرخأ ةرم لصتيس

ةقزقز .. ةليمج اهنكلو .. ءطبب حابصلا تاعاس ت رم

.. سمشلا ةعشأ ا هيلع طقست امنيح رجشلا ناولأو , ريفاصعلا

ةئداه ناولأب ءطبب ظقيتست نيح اهسفن سمشلا ةعشأو

حابصلا نم ةريخ األ تاعاسلا يف اهتوقب رهظت مث ةحتاف

نمو , قماغلا يلا قتربلا ىلإ حتافلا يلا قتربلا نم اهناولأ ريغتتو

. قفشلا تقو باحسلا يف رهظي يذلا رمح األ ىلإ ىلإ رفص األ

اهثيدح هجوت .. يمامأ يجنا تدجو ىتح تقولا ب رعشا مل

: يلإ

. كلا ح فيك .. يتبيبح اينار ريخلا حابص -

ةرتف نم اهعمسأ مل يتلا ةبيرغلا ةج هللا هذهب تئجوف عبطلا (ب

,ط فطل لكب اهيلع درأ نأ هرطضم ينكلو – ىجنا نم ةريبك

( كلذ لعفت يه املا

. كلا ح فيك تنأو , ريخب هللدمحلا .. يجنا ريخلا حابص -
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. ةنيزح ينكلو .. هللدمحلا -

؟ كلذ اذاملو -

نم ةبجعتم تنك ينا ولو , انرجاشت ذنم قيضلا ب رعشأ -

, ينم قيضلا اذه لك كلخادب نأ فرعأ ملف , ينم كفقوم

وأ ينم يقياضتت نا كديرأ وال كبحأ ينإف كلذ عمو

. ًائيس ًافقوم ينم يذخأت

انك نا دعب , بجعتي نأ ضورفملا نم ؟ كفقوم مأ يفقوم -

. اذامل يردأ ,ال يننيهركت كدجأ .. ءاقدصأ

هركي ناسن ..اإل كهرك أس ملو , عبطلا ب ًادبأ ..ال كهركأ انأ -

لضفأ وه نم كانه نأ دقتعأ ال انأو , هنم لضفأ وه نم

. ينم

اال قثي نأ ميظع ءيش اهل: تلقو , يبلق نم تكحض -

. سيلبإ إال هسفن يف ركشي ال كلذ عم نكلو هسفنب ناسن

. لغو دقح اهلك ةرظن يل ترظنو يجنا تتكس

راوشم يدلف يتايجاح عض أل يترجح ىلإ بهذأس اهل: تلق

اآلن. كنذأتسأ .. مويلا ًادج مهم

ةقباسلا ةرملا نع يسفنل ترأث ينأ رعشأ .. يلغت يهو اهتكرت

يلخاد يف ينكلو .. يسفن نع عفادأ نأ اهيف عطتسأ مل يتلا

ام ىلع ًادر ةديك م يل ربدت ىتح موي رمي نلف , اهركم نم ةفئاخ

يل ربدت لا وح لكاأل يف .. ًائيش لقأ مل نإ ىتحو . اهل تلق

,نل فاخأ َمِلف .. هرم لك اهرش نم ينيمحي هللا نكلو .. دئاكملا

. ديرأ امك يتايح سرامأو ,ً باال اهل يقلأ

. ِتنأ نيأ .. نيمساي , اهظقو أل نيمساي ةرجح ىلإ تبهذ

. ةايملا ةرود ىف يمأ اي انه انا -

؟ كظاقيإ يف يننيبذعت نأ نود كِدحو توحص دقل هاه -

, ةقيقحلا فرع أل ًامامت كلثم ةقوشتم ينإف يمأ اي معن -
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قرؤتو تيبلا يف ثدحت يتلا لكاشملا كلت يهننلو

. كعجضم

ًاعيرس راطف اإل لوانتنو يسب مال يدتر أل بهذأس ًانسح -

. رثكأ هعيضن تقو ,فال بهذنو

. لزنأو ًاضيأ يسب مال يدترأس , ًانسح -

اوحيري نأ مهلك نوديري مأ ةقيقحلا فرعت نأ نيمساي ديرت

. ةقيقحلا نع رظنلا ضغب لكاشملا نم مهبولق

عفال تفشتكا ول نكلو , ًابيرم ًائيش لعفت يجنا نأ ةدكاتم انأ

إالنأ ءيش ؟ال ثدحيس اذامف رحسب سيل قرولا اذه ًنأ

قدصت نلو , مويلا دعب يندعاست نلو ينرزاؤت نل نيمساي

. يكوكش

, لكاشملا نمو يكوكش نم حيرتسأ نأ ديرأ ًاضيأ ينأ مغرلا ب

يف مويلا كلذ هتيأر امع اذام نكلو , ًارحس نوكي ال نأ ىنمتأ

. ةبتكملا

ةريحلا دادزتسو , يرمأ نم ةريح يف ؟..اآلنانأ مهو اذه له

مأ باجي باإل ةجيتنلا نع رظنلا ضغب , مويلا ةرايز دعب

. بلسلا

. رخآ تقول هدعب ام يف ريكفتلا كرتأسو ,ً وأال اذهب فألمق

يلا س انتلبقتسا . نيمساي يتنبا ةقيدص يلا س تيب ىلإ انبهذ

لوجتأ تذخأو , اهيبأ رظتنن فويضلا ةرجح يف انسلجو

.. يولع رود ىلإ يدؤت ..سالمل بيرغلا تيبلا يف يرظانب

نأ نم مغرلا المب ظلا هيلع ميخي , ًادج ميدق يبشخ تيب

. جراخلا ب سمشلا رونو ةحوتفم ذفاونلا

يلإ ترظن نيمساي نكلو , سجوت ةرظن نيمساي ىلإ ترظن

فرعا .. ءيش لك يف كشلا نع فقوتأ نا ينعت , ظيغ ةرظن

. اهدلخب رودي ام

ىلإ يندوقتسام يه يف كشلا ةفص نأ ًاضيأ فرعأو
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ام. ًاموي ةقيقحلا

, رمعلا فصتنم يف , ةيداع سب مال سبلي لجر انيلع لخد

رهظي نكلو , جلا عم هنأ هيلع رهظي ..ال تانيعبر األ يف هنأك

ًادج. يداع ناسناك

يتلا ةلكشملا نع يتنبا ينتربخأ دقل , مكب الً لا,هأ قو حنحنت

. اهومتدجو يتلا ةقرولا ب يل له .. مكتفداص

. ةقرولا هتيطعأ - يهاه معن هل: تلق -

. ًارحس سيل اذه -

ةقرولا يف رظني مل هنإ , يسفن يف تلق , ةدشب يبلق قد

؟ ًارحس سيل هنأ ةعرسلا هذهب فشتكا فيك .. ىتح

لك نوكت فيك .. نجأ داكأ ينكلو , ًارذع .. دكأتم تنأ له -

. رحسب تسيل مس ال طلا هذه

. لوقأ امب ىردأ انأاو , يلمع اذه .. يتديس ًارذع -

ًوال دجاال ديري ,وال ليلق هتقوو , ليلق ..كالهم ًابجع )

(. ًاراوح

يلكو اهتلق ). كتقو نم ريثكلا انعضأ دقل يديس ًاركش -

؟). هلعف أل يديب اذام نكلو صخشلا اذه يف كشو ظيغ

. رجفني داكي يسأرو سأرلا ةأطاطم تيبلا نم تجرخ

. كيأر ,ام يمأ اي هاه -

يف خرصأ ول دوأ .. صخ ش يأ نم ةملك عمسأ نأ ديرأ (ال

ال ينأ ةلكشملا , اهبنذ ام نكلو , توص ىلعأب نيمساي هجو

( يبينأت نع فكت نل يهو دحأ نم ًابينأت ديرأ

يف يناسل تعضوو يسأر زهب تيفتكاو نيمساي ىلع درأ مل

. تمص يف لزنملا ىلإ انبهذو يمف

اههجو ىلع تدجوف اهيلإ ترظن – ةبرقعلا اهتلا ً.(ق ال هأ -

ام يردأ ..ال ةغلا ب ةداعس اهيف ةماستباو ةبيرغ ةرظن
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.( اهببس

. كلذ نع دزا ملو .ً ال اهل:ها تلق -

؟ ةرمثم ةرايز تناك له -

.( اهل تلق ) ةرايز يأ -

هذه يف دجوي اذامو , ةرايز ديكاتلا ..ب اهيلإ متبهذ يتلا -

متنك ديكأتلا ..ب تويب ةعبرأ وأ إالثالةث انلوح نم ةقطنملا

. ةرايز يف

. ينم ةففأتم اههجو نيمساي ترادأف , نيمساي ىلإ ترظن -

امقتلاه ِتعمسأ اهل: تلقو , اهترجح ىلإ ن يمساي ءارو تبهذ

؟ ةناطيشلا

. ًاضيأ يمأ اي كلذ يف اذامو -

. يعم تريغت كتجهل ىرأ -

عمو كوكشلا ءانع نم يحيرتست يك كتقفاو دقل يمأ اي -

دمعتت اهنأ نيرت ,أال اهلوقت ةملك لك يف نيكشت كلذ

يمأ ..اي اهل كلقع نيملستو اهل نيملستست ِتنأو , كِتظاغإ

ربكأ تنأو كل.. ةبسنلا ب ةلفط اهنإ اهج, عال اذهف , اهيلهاجت

. ةلفط كجردتست نأ نم قعالً

يذلا مويلا يتأيسو , اهلهاجتأس .. نيمساي اي ًانسح -

. لوقأ ام لك هيف نيقدصت

ةايح شيعن انيعد , مويلا اذه يتأي ىتح نكلو , انسح -

. تاصغنم يأ اهبوشي ال ةديعس ةرسأك ةينه

ىرنس ًانسح -

ةعساتلا

يلعل مه. مأ رييغتلا جاتحت نم انأ له , ركفأ يترجحب تثكم

رسكتل ةراث اإل ضعب قلتخأ يلعل , يتايح يف ديدجتلا ىلإ جاتحأ

. لمملا تيبلا اذه يف يتايح يف للملا
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ركفا ملو تيخرتسا نإ امبر يننأ تركفو ىريرس ىلع تددمت

عقت نيأ تفشتكا امبر .. ةريثك ءايشأ كلذ لحي نأ نكمي ءيشب

, ديدحتلا ب ةلكشملا

ب موقأ نم انأو ير ثكب كلذ نم طسبأ روم نأاأل تفشتكا امبر

. روم اال ميخضتو ةغلا بملا

ففرأ ىلع ةصوصرملا يبتك ىلع ينايع تعقو كلذ ءانثأو

, اهقشعأو اهب مرغأ يتلا سفنلا ملع بتك ةصاخو ةبتكملا

تافرصت ببس نع ًامئاد اهتاحفص تايط نيب ثحبلا قشعأو

. مهعئابط الف تخا ببسو رشبلا

رمتسملا يلقع طاشن ينعفدو , ملعلل مئادلا يلوضف ينعفد

, اذام نع فرعأ نع..ال ثحبلا .. ثحبلا ىلإ .. رتفي ال يذلا

دقف , يندشي ناونع نع بتكلا نيوانع نيب ثحبأ ني نكلو

. يبلق حيريو يتلا ح يف ينديفي

الً ثامم ءاقش دجأ نل ينكلو , يتصقل ةلثامم ةصق دجأ يلعل

. كلذ دقتعأ ,ال يئاقشل

,وال اهلثم ىقشي نم دجوي ال هنأ ءاسنلا عيمج دقتعت ديكأتلا ب

يف تاهباشتم ءاسنلا مظعم نكلو , اهنزح لثامي نزح دجوي

يتاوللا الت يلقلا إال نهلا مآ يف تاهباشتم نهمظعم ,و نهنزح

. هيناوأو خبطملا ريغ تاحومط نهيدل

و ملعلا هيف ديزي يذلا , هيف نحن يذلا تقولا اذه يف تاذلا بو

.. يحاونلا لك نم ةأرملا ىلع برحلا هيف ديزتو , ايجولونكتلا

اهجوز براقأ ,وأ ًادسجو ًاحور الاهك تما ديري يذلا اهجوز نم

نم نوراغي نيذلا لمعلا مزالء ,وأ اهتداعس نوبحي ال نيذلا

ةدوجوم نوكت نأ ةرورضلا ب سيل االت حلا كلت عبطلا ..ب اهطاشن

ؤهال نم ةدحاو اهيدل ةأرما لك ديكأتلا ب نكلو , ءاسنلا عيمج دنع

. األلق ىلع ء

؟ هب رعشأ ام نوملعت له

زهي ءيش كانه , ًايلخاد ينزهي ام ءيش كانه نأ رعشأ
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نم إال ايواخ يدسج حبصيو ينم بحس ُت يحو ر نأك , ينايك

. ةيواخ ماظع ةعضب

؟ انأ اذه له

؟ يحور ةنوعلملا تقرس له

نيهي يذلا نيشملا عضولا اذه لمحتأس ىتم ىلإ ؟ لعفأ اذام

. يناعأ امب رعشي نم كانه سيلو , ينمطحيو يتمارك

لك نزحلا كرت له ؟ ايندلا هذه يف يناعأ يذلا يدحو انأ له

يتايح لظتس له ؟ هبلط يبلأ يذلا انأ ينن أل يلإ عرهو تويبلا

؟ نينحو ملأو سأي نيب اذكه

نايح األ ضعب يف ةذيذللا ةلوفطلل نينحو آبالهم يضاملل نينح

. ةريثك ًانايحأ يف ًانزح ةنيشملا و

, هبحأ لجرب يجاوزب يل تكحض ايندلا نأ ًاريخأ تننظ دقل

اهنإ , ينقياضت يتلا ةنوعلملا كلت لثم ةنوعلم ًاضيأ ايندلا نكلو

. ًامود يننزحت نأ ديرت اهلثم ةريقح

,, يتلا ح يف ديفي نأ نكمملا نم باتك ىلإ يادي تلصو ًاريخأ

ًانايح ,أف ةتحب ةيسجرن حةلا هذه يجنا نأ ركفا تنك دقف

لئاوأ حفصتأ تذخأ , كلذ إال ًاببس اهتافرصتل دجأ ال ةريثك

انم لك يفف ) ةيسجرنلا نع لوقي بتاكلا تدجوف هتاحفص

, هايازمل سيلو هتاذل ًابوبحم نوكي نأ ديري يسجرن شيعي

فداصن نحنو اهب, ًاروخف نوكي نأ كلذ عم هنكمي يتلا هتافصل

نأ نوديري نييسجرن , ةيليلحتلا انتاسرامم يف , بلا غلا ىلع

رابتخ اال ىلإ نوأجليو مهبويع نم مغرلا ىلع نيبوبحم اونوكي

(. ليلدلا ىلع لوصحلل

ضرأ ىلع ينعضوو يراكفأ نم ينجرخأف فتاهلا سرج نر

نيا .. يتبيبح ىليل .. يعم نم .. معن ولأ .. ىرخأ ةرم عقاولا

.. اذام .. ىودج نود ًاريثك ِكيلإ لوصولا تلواح دقل , ِتنأ

نم يه ةبرقعلا ديكأتلا ,ب تمهف معن , ِكيلع در يذلا نم , فيك

نأ نكمملا نم ,فاآلن ِكارأ امدنع ِكل يكحاس , ِكيلع تدر
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نأ مهملا .. ءيش لك ِكيلع صقأس .. انتملا كم يلع سسجتت

رظتنأ انأف , ةرايس يدل سيل ألن انه نم كرحتأ ال ..الانأ ِكارا

ذنمف .. طقف ةمهملا ريواشملِل ايل صيإب موقيف ناميلس يتأي ىتح

.. كتروشم دير ..أ كرظتنأس انسح , ةلوزعم انأو انه ىلإ تئج

ًانسح .. كِتحيصن ديرأو قزأم يف انأو , ىليل كِريغب قثأ ال انأف

. يتبيبح الةم سلا عم .. كرظتنأس

نم دجأ نلف , يمومه ينكراشي نم تدجو ًاريخأ هاااه

مومه اندعبت ًامئاد , ةلوفطلا ةقيدص يهف , اهريغ ينقدصي

. داعبلا طلا امهم ةيناث ىق تنال مث ةايحلا

ةملا كم ينتلغشو للملا ينباصأ ينكلو , باتكلا ب ةيناث تكسمأ

اليال ىتح ههجو ىلع ًابولقم يبتكم ىلع باتكلا تعضو .. ىليل

. ةداعلا ك لعفأ ام لوح الت ؤاستل ا رثكت وال دحأ هظح

ةلجع ىلع يه ًامئاد .. ةيناث رفاست مث ينارتل ًادغ ىليل يتأتس

ىتمو تءاج ىتم ًادبأ ملعأ وال ءيجتو رفاست , اهرمأ نم

ةقيدصلا يهف , يناسنت ال املا ط ينمهي ال نكلو .. بهذتس

. اهيأربو اهب قثأ يتلا ةديحولا

موقأ نأ يلعو رئاصعلا و تايولحلا ضعب اهل زهجأ نأ يلع

نم مهأو , بيترت ىلإ جاتحي ءيش كانه ناك نإ تيبلا بيترتب

انأف , ًىدُس تقولا عيضي ال ىتح يراكفأ بترأ نأ يلع .. هلك كلذ

.ً ال يوط ثكمت نلو اهرمأ نم ةلجع ىلع نوكتس اهنأ هدكأتم

هروضح نم فاخأ تحبصأ دغ.. دعب ناميلس ًاضيأ يتأيس

هدوجو يف لكاشم نم هلعتفت امو ي عم ةبرقعلا هلعفت ام ببسب

. ينهركي هلعجتو هدو بسكت يكل

ال اهنأ ًاضيأ يه يل تفرتعا يتلا و اهمهفأ ال يتلا ةضيرملا كلت

هركت ةبيرغ ةيصخش اهنإ , ءاقدصأ انك نيح كلذو .. اهسفن مهفت

ع مهعم ملكتت مث مهيلع ملكتت , بحلا ب مهل رهاظتتو اهلك سانلا

حدمتو ًاعيمج سانلا نأش نم رغصت نأ اهمه لكف , سانلا ن

, اهسفن ريغ ايندلا هذه يف صخش يأ يأرب ًادبا عنتقت ,وال اهسفن

. معزت امك .. ًادبأ ءيطخت ال يهف
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روحم اهسفن تلعج فيك .. اهريغب ركفأ ال ينتلعج فيك فرعأ ال

؟ اهل دودللا ودعلا و دنلا ينربتعت اذامل .. يتايح

ألاهن له .. تاذلا انأب ينبراحت اذامل ؟ تاذلا انأب ينسفانت اذامل

هذه يف ديعس كانه نوكي نأ ديرت ال اهلعجت ةجردل اهسفن بحت

. اهريغ ايندلا

ه يلهاك نم يمرأس , يم آلال ًادح عضاس ًادغ حلا لك ىلع

. يل الًاص خو حالً ىرتل ىليل نضح يف اهيقلأو يموم

نم إال ماعط نود يترجح يف مويلا لا وط يسفن تسبح

يف تتألأل موجنلا تيأرو ليللا نج ىتح , ةطيسب تاميقل

. نوجشو مومه اهلك ةليقث ىطخب يشارف ىلإ تبهذ . ءامسلا

,ال يدحو ةريزج يف يسفن دجأف وحصأ نأ مانأ نأ لبق تينمت

ءيش ,وال أرقأو بتكأو دبعتأو بعلأو وهلأ .. يريغ اهب دجوي

ال نحنو ةنجلا هذه نأ تركذت ,مث ينوجش ليطي وال يننزحي

. ضر األ ىلع انلز

.... قيمع مون يف تسطغو يتداسو ىلع يسأر تعضو

نأ ديري ًادج ريبك شحو هنإ , عيظف توص ىلع توحصو

تذخأ .. شحولا اذه ..ام يلإ لصو فيكو اذه فيك .. ينيذؤي

ىليل تدجو ةاجفو , ينقح يال وهو ثهلأو يرجأو يرجأ

انثهلو انيرج , ىرخ األ يه ترجو تيرجو اهيلإ ترظن .. يبناجب

انك يذلا قيرطلا ةهجو تريغو ينتدشو يديب ىليل تذخأ ىتح

... انقح يال ناك يلا شحولا ىفتخا ةأجفو هيف يرجن

ةمئان يب اذإف يلوح ترظن هللا, ب ذوعأ اذه ..ام اذه ..ام هااه

ءاملا نم تارطق تبرشو سوباك هنأ هللا تدمحف , يشارف يف

ينأ حضاو , عيظف هرظنم ,نإ هاااي .. شحولا كلذ ركذتأ ذت خأو

.. عيظفلا سوباكلا اذه دعب مونلا عيطتسأ نل

تضمغأ ًادج ليوط تقو دعب ..و تاهيه نكلو مونلا تلواح

. ساعنلا ينبلغو ينيع



XLI

ةرشاعلا

يسوباك نم ًافوخ ًانيع حتفاو ًانيع ضمغأ انأو ةليللا كلت تمن

ىتح الً يلق ينيع تضمغأ نإ امو , ينهذب قلعو ينمهاد يذلا

نوسمهي ًاصاخشأ كانه ناكو , ةهدرلا يف ًاتاوص أ تعمس

. قلغم بابلا و يترجح نم اهعمسأ ال تاملكب

عام مسأ ىتح تصنأو بابلا نم تبرتقاو يشارف نم تضهن

بابلا حتفب ركفأ , ءيشل لص ملأ ينكلو يترجح جراخب ثدحي

دقتعتو فتاهلا ب ثدحتت يجنا نوكت نأ فاخأ , ةددرتم ينكلو

ىرأو ةايملا ةرود ىلإ بهذأس حلا لك ىلع , اهيلع سسجتأ ينأ

. ثدحي ام

توص األ تعمس ... توص يأ ردصأ أال لواحا ءودهب تجرخ

ةرجح نم يتأت اهنأ حضاولا نم , ةهدرلا رخآ ديعب نم يتات

. يترجح نع ةديعب

ب هيف ديزي ناكمل لصأ نأ ةلواحم توصلا هاجت تيشم
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ا تدجوف يترجح نم نيميلا ةيحان تهجتا لعفلا ...بو جيردتلا

اههاجت ترس , رمملا رخآ يف تا رجح ةدع ةيحان ديزت تاوص أل

يتلا ةرجحلل تلصو ىتح توصلا ةيحان صصلتلا تلو احو

. تاوص األ كلت اهنم ردصت ًادكؤم

نكلو .. لخادلا ب ثدحي ام مهفأ نأ لواحأو عمسلا قرتسأ تذخأ

ةعومجم نأكو ةموهفم ريغ ةممهو ةريثك تاوصأ اهنإ .. تاهيه

يف بابلا حتف ةأجفو , دحاو تقو يف نوثدحتي صاخشأ

خارص توص ىوس , ًائيش ىرأ ال ضر األ ىلع تعقوف يهجو

. ممصلا يل ببسي داكيو ينذأ ةلبط قرخي ينذأ يف عيظف

نيمسايو يجنا يلوحو يشارف يف انأو إال ءيشب رعشأ مل

. ديدش ظيغب يلإ نورظني مه اذإف يانيع تحتف , يمارو

؟ ثدح اذام : مهل تلقو مهيلإ ترظن

نل ِكنأ ثدح ؟ام ثدح ام نيملعت :أال ظيغب يجنا يل تلا ق

,أال نيناجملا ىفشتسم ىلإ نيلصت ىتح كِنونج نع نيفكت

يتلا تاماهت اال ِكيفكي ؟أال يئارو نم نيلعفت ام ِكيفكي

. يتعمس نيهوشتو اهب يننيمهتت

رعشأ انأو يمارو نيمساي فطعتستل يكبت يجنا تذخأو

كلتف , اهنيع ىرجم ريغ رخآ ىرجم نم ةمداقلا حيسامتلا عومدب

لثمت يهو اهتاقيدص مامأ ًاريثك اهتيأر دقف ًاديج اهفرعأ عومدلا

ًاديج عومدلا كلت فرعأ .. كلذب اهتقو ينتربخأو , مهيلع

تلا قو ا هعم نيمساي تفطاعت لعفلا ..بو بلق رهظ نع اهظفحأو

. نيلعفت عام يمأ اي يفكت نلأ : ىل

ىلإ تبهذو ةرجحلا نم ةعرسم تجرخو نيمساي تبضغو

ىلع هعفص هنأك و َقِلغُأ يذلا اهترجح باب تقلغأو اهترجح

لطابلا بلقنيو يرمأ فشكيو اذه ثدحي نأ عقوتأ ملف , يهجو

قح. ىلع األفل ةرملل يجنا حبصتو الً طاب قحلا و ًاقح

يدحو تيقبو عيمجلا بهذو ةعرسم ىرخ األ يه يجنا تجرخ

ناميلس يتأي فوسل اآلن؟ لعفأ اذام .. مدنلا و ةرسحلا عمجأ

. ثدحي مل ام هيلع ديزتو كلذ لكب ة ناطيشلا هربختو
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ءاكب يكبأو يظح بدنأ يتداسو ىلع يسأر تعضو

نم ينجرخي نأ وعدأ ومالمه, ىلإ نيئج لاال نيرطضملا

نم نيتريخ األ نيتنسلا دجأف وحصأ نأ وعدأ .. يتطرو

. ىهتناو سوباك اوناك مهنأك ... يتايح

ذنم نفَج يل ضمغي مل ةظقيتسم يشارف ىلع تحبصأ

يترجح بترأ تذخأو ةلقاثتم تضهن , يترجح نم مهجورخ

ىليل يتقيدصل تايولحلا ضعب تعنصو , فويضلا ةرجحو

أال ةدهاج ةلواحم مو, يلا لا وط يهجو ىلع ليست يعومدو

ملو سم األ ذنم ينم مهدحأ بر تقي مل حلا لك ىلعف , ينوري

بهذو مهدحو ماعطلا لوانتل اوسلج ... يعم ثدحتلا نولواحي

ال يناكو ةقيدحلا يف ىليل رظتنأ تيقبو .. هترجح ىلإ مهنم لك

نأ فرعأ انأف .. يتذقنم نودب ىرخأ ةرم تيبلا لو خد ديرأ

. يلكاشم لح ىلع يندعاستس اهنأو حجار اهلقع

جرخ ىتح ًائيش ىرأ ال ينكلو ةديعب ًاريخأ ةرايس يمامأ ترهظ

ًاريخأ .. ًاريخأ .. ىليل اهنإ هاه , بابلا لخاد هجتاو صخش اهنم

. ىليل اي

نإ امو , اهيلإ تلصو ىتح ةثه ال تيرجو ءيش لك تكرت

ًءاكب يكبا تذخأو اهنضح يف تيمترا ىتح اهمامأ تلصو

: يل لوقتو ينأدهتو يفتك ىلع تبرت ىليل تذخأ , ًاديدش

الً يلق يأدها .. اينار اي ِكب ام ِكب ,ام ِكل ثدح اذام يتبيبح

يتبيبح ينزحت ,ال ءيش لك لحي فوسلو سلجن ىتح

هللا. ِإالب ُك ربص امو , ىربصا

, ةريبكلا ةرجشلا ظالل تحت ةقيدحلا ب انسلجو يعومد تففك

نع ًاديعب ًاناكم انل ءيها ىتح نييسركو ةدضنملا تعضو ثيح

. ناذ اآل

ىتح يترجح ىلإ كذخآ ليلق دعبو انه سلجنس ىليلل تلق

تلق ؟ ثدح اذامو : تلا ..ق سم باأل يل ث دح ام كِسفنب نيرت

ىتح تايولحلا ضعبو ةوهقلا نم نابوك انل بلجأ فوس اهل

. ءيش لكب كِربخأو ثدحتنو انناهذأ يفصن
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ضعب نع لطأ ملو تايولحلا و ةوهقلا رضحأ خبطملا ىلإ تبهذ

عقت ةينيصلا تداك ةئجافملا لوهلو , ىليل ىلإ تجرخ مث قئاقدلا

ىلع ةينيصلا تعضوو ىليل ىلإ تبهذ , تكسامت مث يادي نم

يجنا ىلإ ىتح رظنأ ملو تسلج ...مث ثدحتأ ملو ةدضنملا

. ىليل عم سلجت اهتدجو يتلا

. مهتيقب لثم اهلقع ممست نأ ديرت عبطلا ب

ىرخأ هرم ِكرأ نأ ىنمتأ : ىليلل اهثيدح تهجوو يجنا تضهن

الةم. سلا عم , كب لصتأس .. كِتيؤرب تدعس .. لضفأ فورظ يف

يلإ ترظن .. عومدلا ب يانيع تقرورغأ دقو ىليل ىلإ ترظن

. يفاخت ال ةجذاس :اي تلا قو ىليل

؟ اذام اهل: تلق

تدكأتو , فتاهلا ب ِكيلإ تثدحت ذنم ثدحي ام فرعأ : تلا ق

. تلا اآلنامق يل تلا قو يجنا تيأر نيح يكوكش

ِتنا ِكتعدخ ول يسفن لتقأ نأ ىنمتأ تنك , هللدمحلا اهل: تلق

باأل ثدح ام ِكيلع تصق ديكأتلا ب ِكل تلا ق اذام نكلو , ًاضيأ

. يه امك ةصقلا تصق مأ ءيش اهدنع نم تداز له نكلو , سم

ا ًاضيأ اهتفرعو كِفرعأ ينأ مهملا , تلا امق كِمهي :ال ىليل تلا ق

ةحيرتسم نكأ ملو تيبلا اذه ىلإ مكمودق ةيادب ذنم آلن,انأ

نكسي ًاتيب ري جؤت ال اينار اي ِكل تلق نيح نيركذتأ , ثدحي امم

؟, نيركذتتا ؟.. ناكملا سفنب نوشيعيو هباحصأ هيف

. كتقدص ينتيل , كِتحيصنب تذخأ ينتيل , معن : تلق

ب يل يكحت نا مهملا اآلن, مدنلا مهملا سيل : ىليل تلا ق

. لعفن س اذام ءودهب ركفن ىتح ثدحي ام ليصفتلا

ذنم هتلعف امو , يعم ةبرقعلا هلعفت ام لك ىليل ىلع تصصق

. نوعلملا تيبلا اذه ىلإ انمودق

لبق نم نهنع ينتربخأ يتلا اهتابحيوص بلا امو : ىليل يل تلا ق

؟
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, يصاعملا لعف ىلع اهنعجشي ءوس تابحيوص نهنإ اهل: تلق

, اهعم ًاراهن يلالً يمحل يف نقزمي نحربي ال نهنأ ينقهري امو

لثم اهوكرتل سانلا اهفرع ول ةصق نهنم ةدحاو لكل نأ عم

رحاس ىلإ بهذت نم نهنم ... براقع نهلكف , ماذجلا بحاص

نفرعي نهو , اهتابحيوص باب ىلع اهعضتو راحس األ بلجتو

اهجوزل ًائدهم ًاءاود عضت ىرخ ,واأل اهتهجاوم نعطتسي وال كلذب

اهناسل قلطت ةثلا ,وثلا هليل لك هلعفت امب رعشي ال ىتح هِبارش يف

نم لوأو بذكلا ب نهموحل يف شدختو ءاسنلا ضارعأ يف

. اهتابحيوص نهيلع ثدحتت

ينيب يتلا ةصقلا نكلو .. نهنم ةدحاو لك ةايح راصتخاب اذه

حبصأ ىتح ءوسلا ةرئاد ىلإ يننبذتجي نأ نلواح نهنأ , نهنيبو

انأ ينأ نهتربخأو يجنا تظاتغاف نهنع تدعتبا ينكلو نهلثم

لكب ينتربخأ يتلا يه اهنأ عم , نهحضفأو نهيلع ثدحتأ يتلا

. يب هنقصليو نهيف ام نركذي نذخأ تدعتبا املف , نهنع ءيش

. ةصقلا كلتب فرعي ناميلس لهو : ىليل تلا ق

لت لك يب نقصلأ نك ,إوال ءيش لك فرعي عبطلا ب معن اهل: تلق

. موتحم يتيب بارخ ناكو , مهتلا ك

ة رمدم تحبصأ ,انأ اهيف شيعأ ةايح يأ ىليل اي نيردت ال ِتنأ

. ثدحي ام ببسب

و اهتسرد يتلا كِتاسارد نيأف , كِلذ ِكيلع بجي :ال ىليل تلا ق

عضن فوس , كِديب كِتيب يم دهت ,ال روم األ نزو يف كِتمكح نيأ

هذه عم نيلعفت ام ليصفتلا ب ِكل لوقأ فوسو ةديج ةطخ

هللا قلخ دقف ًاديج ركفنو ةوهقلا تارطق فشترن ايهل .. ةبرقعلا

, انتايح يف بابس األ ذاختا ةيمهأ فرعنل مايأ ةتس يف ايندلا

.ً ال وجع قلخ ناسن اإل نكلو

, ليصافتلا ليصافتب ىليلو انأ ثدحتن انسلجو ةوهقلا انفشترا

, تيبلا اذه انلوخد ذنم ةسمه لك اهيلع صقأ نأ ينتربخأ دقف

صاخش األ نعو ثدحي امع ةلماك ةروص نوكت نأ بحت يهف

اهيلع تصصق نيح تحرتسا مكلو .. مهتايح نعو ةصقلا روحم
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ناك ًاناطيش نأك , يبلق نع حاز ًامه نأكو ليصفتلا ب ءيش لك

. هدويق تكف اهنأكو ينلبكي

و لقعلا و سفنلا ب ةريثك ءايشأ لعفي ينادجولا غيرفتلا اذه

نع طقف مهاضرم نوجلا عي نييسفنلا ءابط األ ضعب ..نإ بلقلا

. ينادجولا غيرفتلا قيرط

يف انعم بهذت ,وأ انعم تومتو انمومه انلخادب متكن نأ امأ

نم دجن امإو انروبق يف نحنو قيفن نأ ىلإ ةليوط ةبوبيغ

. ءابغ اذهف ال, وأ انيلع محرتي

ةدماه ةثج تنك نأ دعب ينتيحأ , ّيف تيملا األلم يليل تيحأ

مويلا نم هنأ حضاولا نم نكلو .. يجنا يعم هلعفت ام ببسب

عفادأ فوس , لبق يذ نم ىوقا نوكا فوس , ةايحلا فلتختس

. ءاكذب نكلو , يقوقح نع

/https://www.facebook.com/safirastorydevil
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رشع ةيداحلا ةقلحلا

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

تلعف دقل .. اهيف تنك يتلا ةبوبيغلا نم قيفأ يليل ينتلعج دقل

املا طل سيباوك نم ينتظقيأ , نينس نم هلعف عيطتسأ مل ام

. ينتقرأ

قلقلا و فوخلا كلذ يعدتسي ,ال لعفت ةناطيشلا تناك امهمف

ءيش ينيذؤي نلو رادقمب ءيش لكف , هشيعأ تنك يذلا عجفملا

بابس األ ذختأ نأ بجي نكلو ينيذؤي نأ هللاهل بتكي مل

. اهعم لماعتأ نأ يننكمي فيك فرعأو

ثحبلل ةملس لوأ ىلع .. قيرطلا ةيادب ىلع ىليل ينتعضو دقل

. يلكاشمل لحلا نع

موقأ نأ لبق ًايلم ركفأ ,نأ ءيش يأ يف عرستأ نأأال ينتملع

. ّيلع بسحُي فرصت يأب

و ةمكحلا ب نكلو حاالً يقح درتسأ نأ طرش سيل هنأ ينتملع

نكي مل نإو , يقوقح لك درتسأ فوس تقولا عمو ةكنحلا

ال. مأ يدوجو ىلع ظفاح نإ ينمهي فال يب ًاكسمتم ناميلس

ركفي وال تفتلي ال وهو هيضرتس أل هءارو ثهلأ لظأ الًنأ دبف

طرش ىلع نكلو , ينم دبالً كلذ وه لعفي نأ هيلع بجي , ّيف

. ءيش يف رصقأ أال

. حيحصلا رارقلا تذخأ .. لصفلا مويلا ءاج اذإ ىتح
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دوجولا قحتسي ناك اذإ اهتقو فرعأس روم األ تمدتحا اذإ ىتح

ال. مأ يتايح يف

يتلماعم نم ريغأو ةئيسلا يعابط نم ريغأ ..نا لحلا وه اذه

له ىرأو , مهتافرصت بقارأ تقولا سفن يفو , عيمجلل

ال. ..مأ مهلجأ نم تريغت امك يلجأ نم نوريغتيس

. اذه لك يف لصفتس يتلا يه هتافرصت ,ألن ناميلس مهلوأو

نوكتس , عوبسأ هتزاجأ نوكتسو هلمع نم ناميلس رضحي مويلا

, ىليل عم اهيلع تقفتا يتلا تاريغتلا لك برج أل يل ةصرف كلت

مل لصأ ىتح األىذ ىلع ةرم ةئام ربصأ نأ ّيلع , رِبصأ نأ ّيلعو

لظأس إوال ربصلا اهعم الدب يجنا لثم ةيصخش ..ألن ديرأ َ

. رامدلا ىوس ًائيش ينجأ نلو براحأ

فيظنتب تمقو , ًادج ةركبم توحصف يسفنب مويلا تأدب

باال تمق ,مث ةرجحلا يف ربش لكو سب ال ملا الب ودو يترجح

ةفيظن سب مال سبلو مامحتس

راطف اإل لوانتنو ناميلس رضحي ىتح ألأرق يبتكم ىلإ تسلجو

. ًايوس

هلبقتسأو هلبقتستو بهذت يجنا كرتأس .. جراخلا ب ةرايس توص

نم سيلف , هبحي يذلا لضفملا رطعلا عضأو يترجح يف انأ

ب ةلفط اهنأك اهلماعأ نأ بجي لب , يل سفانم اهلعجأ نأ ةماركلا

. ىليل هب ينتربخأ ام اذه , يل ةبسنلا

..مل يرعش طشمأو ةآرملا م امأ سلجأ يندجوف ناميلس لخد

اال ريغ ءيش يأ لعفأ نأ نم راغي وهف أرقأ يناريف لخدي هلعجأ

األرم لوأ يف ينبجعي نكي مل أدبملا اذه نا حيحص هب, مامته

ةكنحلا ب زيمتأس نكلو كلت لا جرلا ءيدابم ةمواقم لواحأ تنكو

, بحي يتلا ةروصلا يف يناري هلعجأو ىليل اهنع ينتربخأ يتلا

يتمارك نم كلذ صقني ,وال ببحم وه لب ًامارح سيل اذهف

. يجوز دِعسُأ نأ ًائيش

تنب ِكنأكو لا, مجلا اذه ؟ام ِتنأ اذه له .. ورور -
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. نيرشعلا

,( ةركام ةيوثنأ ةكحض تكحض )... كلذ نع ديزأ لهو -

مل اذهو , يب ًاديعس هتسسحأو هاف ءلم ناميلس كحضف

. نوعلملا تيبلا اذه ىلإ انمودق ذنم ثدحي

هل: تلق .مث نينس ذنم هرأ مل يناك ةرارحب هيلع تملس

. راطف اإل لوانتن انبل ايه -

. هنم انيعد , راطف اإل ىلع نيلجعتت ملو فلا:

كانه نأ ىسنت ال ,مث انبايغ األوالد ظح يسال هل:ال تلق

وال ةقهارم نس يف يهو انعم شيعت ًاضيا ةبيرغ ةاتف

. تقولا كلذ يف انترجح يف ًاريثك درفنن نأ حصي

ام ,مث ةبيرغ يه لهو , يجنا نيدصقت له : ةبيرغ ةاتف -

. كلذ ىلع ةريبك اهنإ , كلذ ةقهارملا نس

اهيدل نإ ,مث كلذ ريغ يه لهو , ةبيرغ يبيبح اي عبطلا -ب

, دعب دشرلا نسل لصت مل اهنأ ,يأ طقف ًاماع رشع ةعست

ح ىلع ًاتباث سيل كلذ ةقهارملا نسو , ةقهارم عفالً يه

قفشأ ,انا هلبق امع فلتخم حلا يف مهدجت موي لك لا,

. ةنيكسم .. نسلا هذه يف مأ وأ بأ نودب اهدوجول اهيلع

له .. ركفي هتسسحأو , سجوت ةرظن ناميلس ّىلإ رظن ..

تلق ..ً عفال هب رعشأ ام لوقأ مأ , اذه يم كبال رخسأ

سأب –ال يسفن يف

. ةرذب لوأ كلت

ول دوي ناك دقف , يلغي همدو ةرجحلا نم ناميلس جرخ

دوجو نأ هرعشُا نأ بجي ىنكلو , يب الً يلق درفني

ال ينكلو , رسخي هلعجي فوس انتايح يف هناطيشلا

. هرسخأ ال ىتح ًاريثك كلذ يف ىدامتأ نأ عيطتسأ

ناميلس نأ يلا بب رطخ ام لوأو , راطف اإل لوانتل انبهذ

, نيئيشب ةناطيشلا ركفتسو , مهمامأ هجولا سباع نوكيس
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ربدت اهلعجيس اذهو اهنم ياوكش ببسب اهقيطي ال هنأ امإ

اهلعجي فوسو ًايوس انرجاشت اننأ ,وا ةبيصم وأ ةديكم يل

نوكت نأ ينمهي ,فال ةيناثلا مهفت اهتيلا ,يو ةديعس اذه

. يب ديكت أال ينمهي نكلو ةتماش

انسلجو , هجولا سباع ناميلسو ةرجحلا نم عفالً انجرخ

ىلإ تثدحتو انكحضو ًاعيمج انملكتو راطف اإل لوانتل

انعم ثدحت جيردتلا ,بو اهارأ هرم لوأ ينأك يج نا

اهعم ثدحت هنأ هللا تدمحو , ثدح ام ىسنو ناميلس

. ءيش يف يجنا كشت ال ىتح يعيبط لكشب

تظح .ال ةقيدحلا يف ًاعيمج انسلجو راطف نماإل انيهتنا

يلكش يف تاريغتلا اوظح ال دقف يوحن نيمسايو يمار تارظن

مل ينكلو كلذ نم نوبجعتم مهنأ تسسحأو يتافرصت يفو

. كلذ ىلإ تهبنت ينا مهل رهظأ

كلذ لبق اهتعنص يتلا تايولحلا انلوانتو انكحضو انرماست

ةرتف نمذ ثدحي مل كلذف ديعس ناميلس نأ تسسحأو , مويب

يننوفرعي مهن أل نوسجوتم وأاليد ناك فس لأل نكلو , ةريبك

ًائيش نوبقرتم مهنأ دقتعأو ثدحي امم نيفئاخ اوناك دقف , ًاديج

. كلذ دعب

تدجو ينكلو , يلإ اوثدحتي ملو ناموي ذنم مهيلإ ثدحتأ مل

. ثدح امع يلإ ثدحتت يكل كلذ دعب يترجح ىلإ تتأ نيمساي

.. يمأ -

. يتبيبح معن -

؟ انم ةبضاغ تنأ له ؟ ريخب ِتنأ له -

؟ كلذ نيلوقت ملو -

. مويلا لحلا ةريغتم ِكارأ -

. أوس األ ىلإ مأ لضف األ ىلإ -

. ةفئاخ ينكلو لضف األ ىلإ -
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؟ يتبيبح مل -

. كِتعيبط ريغ ىلع نيفرصتت ِكارأ ألين -

كحضأ ملأ , كلذ نع ًاريثك فلتخت يتعيبط له , كلذ ملو -

. كلذ لبق ةليمج نكأ ملأ ؟ لبق نم

. كلذ يلعفت مل تنأو ةرتف ذنم نكلو لبق نم معن -

يتلا ةأرملا كلت نوكأ ,نل يتعيبط ىلإ عجرأس , يفاخت ال -

و كحضلا مايأ عجرتس , تناك امنيأ لكاشملا اهعم لمحت

. ىرخأ ةرم ءفدلا

. لكاشم نود نوكي اذه تيل نكلو -

. ِكل هتلق ام تبعوتسا له .. نيمساي -

يجناف بهذأو اآلن ككرتأس , كلذ ىنمتأ , يمأ ًانسح -

. ينرظتنت

. يتبيبح يعتمتساو يبهذا -

ال صخش ىلإ رظنت اهنأك , تجرخو بجعت ةرظن يلإ ترظن

. هفرعت

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

ةقيرطلا يه هذه نأ تفرع ينتيل , لبق نم تمهف ينتيل

ركمف , دعب رهظت مل ةجيتنلا ف حرفأ نأ ديرأ ال ينكلو , ةبسانملا

رثكأ يف يب ركمت دقف .. طورش وال تقو سهل يل ةناطيشلا

ملو هنس ذنم اهرأ مل انأو يب ركمت دقو , انحلا صتو انوفص تاق وأ

نأ هركت ألاهن يب ركمت دقو , ىلستتل يب ركمت دقو اهب, كتحأ

ةلكشملا نأ دقتعأ ,فال كلذك صخش يأ ىرت ,وأ ةديعس ينارت

اهب ت ركم تناكل نيمساي عم ةسفانم أناهل ولف , يدحو يب

يبلتو اهتقو يلست نيمسايف , نيمساي نم ديفتست اهنكلو

يف نيمساي نأ رعشت يجنا نأ ريغ اهب, ركمت ال كلذل اهتابلط

يه اهب تركمل يفص يف اهنأ ةظحلل ترعش اهنأ ولف , اهفص

. ًاضيأ
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كلذ فرعأ تنك دقل , مويلا كلذ ًاريثك اهترجح يف يجنا تثكم

اهل ثدحيس اهنأ تفرع .. ينيع مامأ لعفلا ب ثدح هنأك ته عقوتو

ثكمتس , ةديدجلا يتلح يف ينارت نأ دعب ةيوق ةيضرأ ةزه

كرتأو بهذأو لمأ ينلعجت يتلا ةديدجلا اهليح يف ركفتل ًاريثك

. تاهيه ن كلو اليد.. وأو يجوز

نم ةسئابلا ةريغصلا كلت تجرخو هيلي يذلا مويلا ءاجو

ملعي ,وأ ريكفتلا نم اهانيع ت راغو رهسلا اهايعأ دقو اهترجح

ىلإ ثدحتت وأ رحست تناك امبرلف , لخادلا ب لعفت تناك اذام هللا

. ةداعلا ك ذوعشت وأ اهتدج حور

ديعب نم اهبقارأو , ًايئاهن اهب كتحأ اهوال زفتسأ نل حلا لك ىلع

. لعفتس اذام ىرأ ىتح

انم نمو .. ةرات نزح .. ةرات حرف .. ةرات برح .. ةايحلا يه كلت

, تناك لا كش األ يأبف , بعتو دك ةايحلا .نإ كلذك تسيل هتايح

. ِواستم ةياهنلا يف عومجملا ف

راتسلا اهيف َلِدسُأ ةظحل وه امنأك , ًاعيرس مويلا كلذ ليللا رم

. اهئاهدو اهركمل يبقرت ةدشل . عِفُرو

تعمس ةطيسب تاعاسب سمشلا قورش لبقو هرخآ يف نكلو

نلف , يناكم ترمست يننكلو , قاورلا رخآ نم ةداعلا ك ٍتاوصأ
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تتال تناك امبرف , يجوز نيبو ينيب عقوت يك ىرخأ ةرم فزاجأ

. ةقباسلا ةرملا ك ةنونجملا ك يراهظإو يب عاقي اإل ديرتوا يب بع

نأ تداكو تاوص األ كلت تداز .. كرحتأ ملو يترجحب تثكم

هشارف يف لملمتلا يف ناميلس أدب امدنعو , يترجح ىلإ لخدت

انل عضت اهنأكو تاوص األ تفتخا هينيع حتفب أدب امدنعو

... اهب انارت ل تاريماك

؟ ءيش ثدح له .. ثدحي اذام ؟ اذام -

؟ كقياض ًائيش تعمس له ؟ يبيبح اذام -

؟ ةيحاص ِتنأ اذامل نكلو , ملحأ تنك ينا الالدب -

.ً حاال مانأس , قرأ درجم ًادبأ ال -

. ًانسح -

ةداسولا ىلع يسأر تعضوو , ىرخأ ةرم مونلا يف ناميلس قرغ

. ًاضيأ انأ مونلا يف تقرغو

, روطفلا ألدع ماعطلا ةرجح ىلإ تدمعف , ةركبم توحص

يف اهعم ًادحأ نأكو اهترجح يف ثدحتت يجنا تعمسف

. ةداعلا ك يل هبصنت ًاخف كلذ نوكي دقف فقوتأ ,مل ةرجحلا

اهبحي يتلا تايولحلا و كيكلا ضعب تددعأو روطفلا تددعأ

تقولا ضعب ينم كلذ قرغتسا , ًاضيأ وأاليد اهبحيو ناميلس

دوسا دقو ةناطيشلا ظقيتستو اوظقيتسيل تقولا مهل حاتا يذلا

. ريكفتلا و ركملا و نماألقر اههجو

. اينار يتبيبح ريخلا حابص -

أل رظتن ,فأل ًاذإ اذكه ) كلا ح فيك يجنا يتبيبح الً هأ -

.( مويلا ركم ام ىر

دقل , مويلا راطف اإل ىلع فويض كانهف , زهاج روطفلا له -

.. مهسفنأ اوضرف دقل , ضفرأ نأ عطتسأ ملف مهسفنأ اوعد

فيك , هسفن ضرفي يذلا ليقثلا فيضلا نيفرعت تنأف



LIV

. هنيضفرتس

وهو , ريثك ريخلا ,ف نيديرت نم يتأيلف .. يتبيبح كمهي ال -

. نيبحت نم نيرضحت , كِتيب

؟ يقياضتت نل ًاذإ -

كناكمإبو كتيب هنأ كتربخأ دقل , قياضتأ َ ملو ال, عبطلا -ب

. نيئاشت نم راضحإ

. انيار اركش , ًانسح -

نمف , ينظيغتل اهتاقيدص راضح إل ديكأتلا ب ةناطيشلا تبهذ

سيل هنأ فرعن انأو يهف , انلوح نم ناكملا اذه يف نهريغ

لا. يمأ ةعبرأ وأ ثالةث ىتح دحأ انلوح

ةديكم فتاهلا يف نهعم ربدت ليللا رهست تناك اهنأ ةدشب دقتعأ

يل كيحت ىتح ناموي ثكمت نل اهنأ ةدكأتم تنك دقف , يل

ةبلغلا نمل ىرنل ًانسح , ناميلس نع يندعبتل اهترماؤم نم ةرماؤم

. تاناطيشلا اهتيأ مويلا

. هلدعب هنقوم انأف , ًاراهنو يلالً هللااهل ركميسو ليلب تركم دقل

ةرجح ىلإ نلخدو , تيبلا ىلإ فسوي تابحيوص ترضح

ديرت انيف ةدحاو لك نأكو ًاعيرس سالًام نهيلع تملس , ماعطلا

. هيلع سلجتس يذلا يسركلا ب ىرخ األ برض

ؤهالء لك دوجوب أجافتف يمارو وه ةرجحلا ىلإ ناميلس لخد

ع توصب يجنا هتدان .. ءارولا ىلإ هرهظب ناميلس عجر , ةوسنلا

.ً ال وجخ نكت ال ىلا عت ولول ٍلا,

( يه اهجوز هنأكو , ةنوعلملا اهتيأ )

اذهب ءيجوف امدنع , يمار نكلو , ًامستبم ةرجحلا ناميلس لخد

قياضت هتسسحأ , هترجح ىلإ بهذو ىرخأ ةرم جرخ ددعلا

.. ةبرقعلا ب قلعت دق هنأ ينبعري .. ناميلسب يجنا مامته ال ًاضيأ

اهل. رظني نيح هينيع يف اذه ىرأ انأف
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هترجح ىلإ يمارل تايولحلا و كيكلا ضعب تلمحو تعرسأ

. هلعفتس امو ةنوعلملا بقار أل ىرخأ ةرم تعجرو رطفيل

.. مهل ترهظأ اذكه ,وأ ةيلا بم ريغ ةدضنملا ىلإ تسلج

مونملا عضت يتلا كلت ) ثيدحلا ىلإ هجوت ةحيدمب تئجوفف

..مل انيار اي كفرصت نم ةنيزح :انأ يل لوقتو ( ةليل لك اهجوزل

. ماي نماأل موي يف ًايوس هانلوانت يذلا ًاحلمو ًازبخ اذه نكي

؟ ثدح اذام .. ةحيدم اي اهل:مل تلق

بيذشت ةنيكام كنم ذخأيل يجوز تلسرأ مايأ ةعضب ذنم -

ملو يلإ رضحي هدجأ نيتعاس هبايغ دعب ,مث بشعلا

هيطعت ال ىتح ةجردلا هذهل ةليخب ِتنأ له , ًائيش بلجي

تاعاسلا ب هعم يثدحتت امنإو , طقف كلذ سيلو ؟ ةنيكاملا

يحتفت أال نكمملا نم ناك , اهناكم نيفرعت ال ِكنأ هيعنقتل

ًاريثك هترظتنا دقلف .. كِسفن ىلع ءانعلا يرفوتل بابلا هل

. يلغاشم تلطعتو مويلا كلذ

,ال نيثدحتت امع فرعا ال ينأ كل دكؤأ ؟ نيلوقت اذام -

فيك , روهش ذنم هتيأر والانأ تيبلا ىلإ رضح كجوز

؟مث هيلإ تثدحتو هتيأر ينأ كربخأ وه له , اذه نيلوقت

. تيبلا ب يدحو تسلو , موي لك يلمع ىلإ بهذأ ينأ

, تبسلا موي ناك هنإ ..مث كلذب ينربخأ نم وه معن -

؟ كلذك سيلأ .. كتزاجإ موي هنأ دقتعأو

نيبو ينيب طلخ امبر كجوز نأ ِكل دكؤا , يتبيبح ال -

حتفأ ال انأف , رخآ ناكم يف ىرخأ ةراج امبر ,وأ يجنا

. ءابرغ لا جرل بابلا

إال نهركم فرعي هنأ مغرلا ,بف ظيغ ةرظن يجوز يلإ رظن -

. كلذ هيلع رهظو يهجو يف رجفن ي داكو ًاظيغ طاتشا هنأ

انأ تنك امبر , ةحيدم اي األرم هيلع طلتخا امبر : يجنا تلا ق

. امبر نكلو ًاديج ركذتأ ال ينأ حيحص , هتلباق نم

, اهلعفأ مل يتلا يتلعف يرادت نأ ديرت اهنأكو ةناطيشلا ترهظ
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. هتلعف ام ىلع ياردت اهنأب ناميلس ماهيإ دي رت اهنكلو

فرعأ ًابح, وال ةفدص انه نيتأي مل نهنأ عبطلا ب فرعأ تنك

. بارخب نللح نللح امنيأو براقع نهنأ , تويب تابراخ نهنأ

. ةداع اإل يف انأ بسكأس ديك أتلا ب نكلو , ةلوجلا نبسك , ًانسح

هجوت ىرخأ ةيهادب تئجوف الًمث يلق ناكملا تمصلا مع

هل: لوقتو يجوز ىلإ ثيدحلا

ةعتمم ةرملا كلت تناك دقل , ىرخأ ةرم انروزت نلأ ناميلس -

. لعفلا ب عتمم كثيدح ..نإ ًاريثك انكحضو

ىلإ هثيدح هجوو ينع ههجوب حاشأ يذلا , ناميلس ىلإ ترظن

ناك دقل , معن معن ,( راحس اال عنصت يتلا كلت ) ًارتوتم ايليماك

, نيركذتتأ يجنا اي هيف داطصن انك يذلا مويلا هنإ , ًافيرظ ًاموي

ايليماك دنع ءاملا ضعب برشنل ايه يل يتلقو ِتبعت دقف

. يتقيدص

مويلا اذه يف , ادج ًافيرظ َاموي ناك دقل ركذتأ عبطلا ب معن -

ناك دقل هللا, ,اي تيفشف يل اهتكلدو يمدق توتلا يذلا

. ًاعئار ًاموي

برحلا هذه لك , لعفلا ب فسوي تابحيوص نم نكل –اي هاااي )

,ف نيفاخت عبطلا ,ب ينم نيفاخت ألكن ةبرقع اي يلع اهنينشت

(.. انسح , ًادبأ ركم ناك إوالام نابج ركاملا

ب تثكم ينأ لعفلا ب اهموي ركذتأ , مكعم تنك ينتيل : مهل تلق

. يهشلا يماعط مكل دعا أل تيبلا

. هنع ىنغ ال يهشلا كماعط , يتبيبح اي ًاعبط معن : ناميلس قلا

رجاشتن ال ىتح هنيبو ينيب وجلا فطلي ناميلس نأ تسسحأ )

( براقعلا كلت نلق امم ًافوخ

, مهمجاهأ ملو ثدحتأ ملو ركفأ ,مل تكسو مهمومس تعرجت

الم, كلا نم رثكأ مهقرحي تمصلا ,ف يتمصب مهتئجافم تدر أ دقل

دوجو ال تارذ الء ؤهف , مهل رربأو مهيلإ ثدحتا نم ؤهالء سيلف
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صقنلا ينيرتعي نلو , دوجو مهدوجول ربتعأ ,ال نوكلا يف اهل

, مهبولق أل ميو مهبوشي صقنلا نكلو , يمحل يف مهشهن نم

نهنإ .. مههبشأ تحبصأ وأ مهتيراج نإ صقنلا ينيرتعي نكلو

نإ ,اللب فسوي تابحيوص نهنإ , نيدو لقعو بلق تاصقان

. كلذ نم رهطأ نك فسوي تابحيوص

-13

يف وهو انأ ثدحتن ملو ناميلس مودق ذنم مايأ ثالةث ترم

ةلماعم ينلماعي ناميلس نكلو , مويلا كلذ يف راد يذلا راوحلا

يجنا نأ مك كردأ ..وأ ًائيش فاخي هنأكو مويلا كلذ ذنم ةديج

. ريخ لااأل متح اال دعبتسا ينأ عم , يب نركمي اهتاقيدصو

اليد, وأو هبرقعلا عم تجرخو داطصي ناميلس جرخ ةداعلا كو

تسيل ينأ إال ةجرد ىصق أل يجوز ىلع اهنم راغأ ينأ مغرلا بو

ءيش ألي لوصولا لواحأ ىتح هب درفنت اهكرتأ نأ ريغ ةليح يل

. اهنم ةملس لوأ ىتح ,وأ ةقيقحلا ب ينلصي

اهترجح ىلإ ًاعيرس تلخد كلذ نم تدك أت امدعبو ًاعيمج اوبهذ

, ينلدي ًائيش دجأ يلعل ةرجحلا اياوز عيمج يف رظنأ تذخأو

,اه اهسب ودالبمال وأ اهبتكم جاردأ حتف نم ينعنمي يريمضف

اهتاركذم اهب اذإف ةركذملا تحتف .. بتكملا ىلع اهل ةركذم .. يه

يهنأ وأ اهزوحأ نأ يل فيك نكلو زنك اذه , ةئيلم اهنإ , ةيمويلا

اهيفام فرعأ نأ يل فيكو , جراخلا نم نوتأي نا لبق اهتئارق

. كلذب يل حمسي ال يريمضو

يل حيتي امب .. تاركذملا يف هتبتك امم الً يلق أرقأس ًانسح

يقتأ ىتح , اهلخادب رودي ام مهفو اهتيصخش ةفرعم طقف

. اهرش

: ةيئاوشع ةحفص يأ نم أدبأس معن

: يه اه

ال اههركأ ,انأ ةهوتعملا كلت ينع لوقت امك ةنونجم تسل (انأ



LVIII

مهلكو .. نوبذاك مهلكف .. ًادحأ بحأ ال انأ ,لب اذامل ملعأ

. ًادحأ بحأ اذاملف , نوعداخم

نظت ... ينم لضفأ اهنأ نظتو ّيلع قوفتت نأ ديرت , ةركام اهنإ

. كلذك تسيل اهنأ اهل تبثأ فوس ينكلو ةيكذو ةليمج اهنأ

نع ًاقح ال رفغتسأس , مارح حاللمأ هلعفأ ام ناك نإ ينمهي ال

مهارأ نأ بحأ ال انأف .. مهنم مقتنأ اآلننأ مهملا نكلو , يبونذ

ك نوكحضي ًامئاد مه ..مل ءادعس اونوكي ملو .. ءادعس

فوس , ةيقيقحلا ايندلا ىلع نوفرعتي مهلعجأ فوس ... نيناجملا

. هوسني نل ًاسرد مهنقلأو عربتأ

فو ..س ريغص حاتفمو ريبك حاتفم ني, حاتفم اآلن يدي يف

. حيتافم ةعبرأ لب , ءيشب دحأ رعشي نلو ... تئشام مهب بعلأ

كلذو ... بعت وال ينم ءانع نود مهسفنأ نورمدي مهلعجأ فوس

(. ءايبغأ مهعيمج , ءايبغأ مهن أل

تاركذملا هذه يفخأ له , لعفأ اذام .. ةنوعلملا اهتيأ اذكه -

؟ يه امك اهكرتأ مأ

نم ربكأ ةبيصم يل ربدتف اهتأرق ينأ فرعت نأ ىشخأ

اذإ لعفتس اذامف اهيلإ تنسحأ اذإ يب ركمت يهف , اهتقباس

. اهيلإ تأسأ

نم الً يلق ألأرق ىرخأ ةصرف يأ نيحتأو اهكرتأ فوس

اهناكم اهكرتأ الًمث يلق اآلن لمكأ فوس , كلت اهبئاصم

. نورضحي نأ لبق

... ىرخأ ةحفص انهاه

امك ينبحت ال يه ديكأتلا ..ب يدو بسكت نأ لواحت يه )-

ىلع اهرهظت فوس ةديكم اهل ربدأ ينكلو , ينمهوت

اهلعجت فوس ةديكم ىلع ةحيدم عم تقفتا .دقل اهتقيقح

ينلذت يتلا الك ملا هجو علختو ةريرشلا اهتقيقح ىلع رهظت

هب.)
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عم اذه لك يتربد يتلا ِتنأ , ةريرشلا اهتيأ اذكه ... يهلإ اي

لك , رشلا و مارج اإل اذه لك كنم جرخي ِتن ,أأ اهجوزو ةحيدم

هللا ..و كببسب انه تمدق ذنم اهل تضرعت يتلا تاناه اإل كلت

. نمثلا نيعفدتل

ىتح ينلزاغيو ينقياضي نأ ةحيدم جوز عم ةبرقعلا تقفتا

يل سيل ينأ مغرلا ,ب ينيع نورسكيو مهدنع يل ةلذ نوكت

. ًاديج ةديكملا اومكحأ مهنكلو كلذ يف بنذ

ًاربص ... ًاربص , لبق نم هورت مل ًاهجو ينم ترنو فوس ًانسح

. ةناطيشلا اهتيأ

ىلإ بهذأو ةرجحلا كلت نم ًاعيرس جرخأس .. اورضح دقل -

. ءيشب رعشت ال ىتح يترجح

اآلن,ال جرخأ ,نل ينع ثحبيسو رضح دق ناميلس وه اه

, يرمأ تحضف اآلنإوال ةناطيشلا كلت هجو ةيؤر عيطتسأ

ام. ًارمأ تفشتكا ينأ ينيع نم تفرعو

: رشع ةعبارلا –14

يف يتلا ةأرملا كلت نم ينصلخ نكلو ديرتام عفدأس معن -

ينم تقرس اهنأ فيكو يب تلعف اذام فرعت ال تنأ , يتيب

كوجرأ , ينرسكتل يلإ هب تءاج مث هتجوزتو يبيبح

خأذ يذلا رحسلا ,ف اهنم ينصلخ نكلو يلا م لك كل عفد اس

ىوقأ ًائيش ديرأ , يدجي دعي ملو ىهتنا هلوعفم كنم هت

. ريثكب

كال نم دكأتا نأ الدب نكلو نيبلطت ام لعفأس يتديس ًانسح -

كنأو ًاحيحص كالمك نأ دكأتأ نأ يل فيكف , كم

. ةمولظملا

آالف؟ ةرشع يفكي له -
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كِم كال نكي مل نإ ِكيلع بنذلا نكلو لعفأس ًانسح -

. ًاحيحص

ةبتلا دنع ًادغ كل هرضحأس , كلا م ريغب كلا ب لغشت ال ًانسح -

. ًاضيأ تبلطام يل رضحأ تنأو . ةنوحاطلا نم ةبيرقلا

. ديج اذه ًانسح -

الةم. سلا عم -

. كِرمأ تحت الةم, سلا عم -

: يلا تلا مويلا

,مث اننيب يذلا قافت اإل ذفنيلو لا ملا هملس أل فارعلا ءاقلل تبهذ

اهنأ نظت يه , ةنونجملا كلت لعفت اذام ألىر تيبلا ىلإ تبهذ

, تاهيه نكلو , يلع بلغتت نأ اهناكمإب نأ نظت , ينم ىكذأ

. ماذجلا ضيرم نم سانلا رارف انه نم رفت اهلعجأس

. اهلا ح نم رثكأ نج تُ اهلعجي نأ يفكيام تبتك دقل ًانسح -

كلت اه دجتل اهكرتأو يبتكم ىلع تاركذملا عضأس -اآلن

اناف , اهلا معأ رش يف اهعقوأس . ينم ىكذأ اهسفن نظت يتلا

اهليح مأ يلليح ىرنس .. سمأ اهتأرق اهنأ ًاديج فرعأ

. ةياهنلا يف بلغتس

. ةجيتنلا رظتناو فارعلا نم هتذخأ ام رثنأس -اآلن

اننأ نظت يتلا ةهوتعملا هذه , نيمساي اهنأ ,الدب قرطي بابلا

ىتح اهل حتفأس . ادحأ قداصأ وال ًادحأ بحأ ال ,انأ ءاقدصأ

. ءيش يف كشت ال

. بابلا حتفأس , نيمساي ًانسح -

. انقفتا امك ةيشمتلل نيبهذتس له .. يجنا ال هأ -

انأو يسب مال تلدب دقل انب, ايه , عبطلا ب يتبيبح معن -

. ةدعتسم

. ًانسح -



LXI

رهظ عقوت ريغ ىلع ةأجفو .. ةريحبلا نم برقلا ب هزنتنل انبهذ

. نيأ نم فرعأ ال يمار

؟ تنك نيأ , يمار -

املف لباقملا بناجلا يف ةريحبلا نم برقلا ب هزنتأ تنك -

له , نكعم ريس أل ترضح نيمسايو تنأ نكتيأر

؟ كلذ كقياضيس

. عيمجلل كلم ةريحبلا , قياضتأس ملو ًادبأ ال -

ةقياضتم ِكارأ نأ بحأ ال انأف بهذاس ةقياضتم ِتنك -إاذ

. ًاريثك يننيمهت تنأف , ًادبأ

؟ كِمهأ له ؟ حيحص اذه له -

؟ كلذ يف نيكشت لهو ًاعبط معن -

. ةدشب ينهركت يتلا كتدلا و يف كشأ نكلو ال -

: نيمساي تلا ق

.( ءاهلب اهار أ ةكحض تكح ضو ) ىجنا اي ةدشب سيل ال -

اننأ مغرلا ب ينهركت اذامل فرعأ ,ال ينهركت يه ًاذإ -

اذكه تريغت مل فرعأ ال نكلو , ًاريثك اهبحأ انأو ءاقدصأ

. ةأجف

يه اهتريغو , اريثك يبأ ىلع راغت اهنكلو كهركت ال يه ال -

األىذ. اهل ببست يتلا

؟ ِكيبأ ىلع ِكنم راغت يه لهو -

. هتنبا انأف ال عبطلا -ب

انأو ينس رغص ذنم نماألبواالم تمرح دقف انأ, اذكهو -

؟ كلذ مهفت نأ ديرت ال يه اذامل , يبأ لثم هربتعا

: ةعويمب يمار قلا

نيبو كنيب لا وح األ حلصنس نحن , يجنا اي ينزحت ال -
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. كلذ مه يلمحت ,ال يمأ

. يمار اي عوضوملا اذه كل كرتأس اذإ -

. نيرت فوسو يرظنا والدب, ًامتح هلحأ فوس يجنا اي معن -

" رشع ةسماخلا

, اهكرحي ام ًاناطيش كانه نأ رعشأ ام ًاريثك , اهنم فاخأ ام ًاريثك

. ًةقيقح كلذب رعشأ امنإو ًازاجم سيل

, اهيلع رطيسي يذلا اهناطيش نم ًافوخ يداروأ أرقأ ام ًاريثك

رطيس له , يهام ملعأ ال اهلوح ةف يخم ةيفخ ةوق دوجوب رعشأ

. هملعأ ال رخآ ًائيش ..مأ اهيلع ناطيشلا

مهل تبثت ىتح تاوص واأل حاور األ ةصقب ينلغاشت اهنأ رعشأ

. لعفلا ب نجأ داكأ , اهعم لماعتلا يف ترتحا دقل .. ةنونجم ينأ

,ولال بيرق نع نجأس ينأب ًانايحأ ينرعشي طغضلا اذه لكف

ببسب يسفن ىفشتسم يف اآلن تنكل هللا ب يناميإو يكسامت

. ةبرقعلا كلت يب هلعفتام

. براي يتايح نم اهجرخأو يتايح ىلع ظفاحأ يك ينعأ براي

ام ةنونجملا كلت يب لعفت نأ قحتسأ يكل تلعف اذام ملعأ ال

ال. مأ تبثأأ ينارت يك كنم رابتخا هلعل , لعفت

نلف , ةلوهسب ملستسأ ..ال ةيوق يسفن تدهع ينإ حلا لك ىلع

يل رسيت ي مل اذإ ملستسأ ,نل براي كلذب ينترمأ اذإ إال ملستسا

الم. ستس إالاال ًاقيرط

ملف الم, ستس إالاال قرطلا لك ةنوعلملا كلت عم تبرج دقل

إ ديرت ال اهنأ ًاديج فرعأ انأف , يتيب بارخ يف اهتابغرل ملستسأ

. كلذ ال

دعب ًاضيأ يلمع ىلإ تعجرو مويلا هلمع ىلإ ناميلس بهذ دقل
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اهنأ فرعأ انأف , ةفيزم ةنده اهعم أدبأ نأ تيوتنا دقلو , يتزاجأ

ةنده اهنكلو , اهنداهأ نل ينأ ديكأتلا ب فرعتس يهو يننداهت نل

هل. ططخت ام فرعأو ركفأ ىتح ’ طقف عيمجلا مامأ

,مث لمعلا يف تطرحناو بوساحلا تحتف , يلمع ىلإ تبهذ

نع تانايب يأ نع ثحبلا يف تركف , ةئجافم ةركف يل ترطخ

. ثدحي ام ىلع ينلدي دق ءيش هب,يأ نكسأ يذلا لزنملا كلذ

لمعلا نم لعفلا ب ةقهرم تنك دقو ًائيش دجا ملف ثحبأ تذخأ

. ًاديج ثحبلا عطتسأ ملو

ديرا ,فال كلذ راهظإ مدع تلواحو ةطبحم تيبلا ىلإ تبهذ

لك ظح توال ةركام يهف , ًاريثك ركفأ ينأ فرعت نأ ةناطيشلا

. ءيش

سب مال سبلتو ةقيدحلا يف سلجت اهتدجوف ةباوبلا نم تلخد

, كلذل مامتها يأ رهظأ ملف , اهراوجب سلجي يمارو ةريثم

. ةمستبم ةشوشب مهيلع تلبقأف

ملأ يمار ... ليمجلا حبصلا اذه ,ام مكيلع ريخلا حابص -

؟ مويلا كتعماج ىلإ بهذت

ينأ تلقف ماكزلا ب باصأس ينأ رعشأ ينإف , يمأ الاي -

. مويلا حاترأ نأ بجي

نيعتمتست ِكنأ ىرأ لا, مجلا اذه ..ام يجنا , يبيبح ًانسح -

يف انه مكعم ددمت أل يتآو يسب مال لدباس , سمشلا ةعشأب

. ليمجلا وجلا اذه

ةماستب اال كلت ,, ةفيخس ةماستبا يجنا يل تمستبا

ىلإ بهذأ نأ ينربخت اهنأكو , اههجو نم دحاو بناجب

. ميحجلا

برستت يتايح نأ رعشأ , ينبا واآلن يجوز .. لعفأ اذام

. يادي نيب نم

تدجوف ةقيدحلا ىلإ تجرخو يسب مال ليدبتل تبهذ
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: هتلأسف كانه الزلا يمارو , تبهذ دق ةناطيشلا

؟ يجنا تبهذ نيأ -

. اهسب مال لدبتو ًامامح ذخأتل تبهذ دقل -

؟ يجن ال ليمت كارأ : يمار -

؟ يمأ اي نيلوقت ؟ام اذام -

. رعشت مب ينربخت نأ كبيعي وال كمأ انأ -

ساسحإب رعشأ ينإ لعفلا ب معن .. يمأ اي لوقلا كقدصأس -

رعشأ ال ًانايحأو , اهبحأ ينأ رعشأ .. اهدوجو دنع بيرغ

اهب. يقلعت ديزي ًارخؤم نكلو , ءيشب اهتيحان

ةبيجتسم اهنأ ترعش ,وأ كلذب اهتربخأ لهف , يبيبح ًانسح -

؟

ال. ًانايحأو ةبيجتسم اهنأ رعشأ ًانايحأ نكلو اهربخأ المل -

. صخش اهتايح يف لعلف .. ثادح األ قبتست ال اذإ -

رعشأ , يمأ اي اهدوجو يف يسفن يف مكحتلا عيطتسأ ال -

. تقولا لا وط اهبرقب نوكأ نأ ديرأ ينأب

اهبحت تنك اذإف , كتسارد لمهت ال نكلو , يبيبح ًانسح -

مدقتتو لمعتو جرختت كلعجتس يتلا يه كتساردف

. اهتبطخل

. لواحأس يمأ ًانسح -

نأ يل فيك نكلو , مانأ نأ ديرأ ةكهنم يترجح ىلإ تبهذ

؟ نيمساي توص اذه له .. ينبا عم ةناطيشلا كرتأو مانأ

؟ نيمساي -

. يمأ اي معن -

مكل ألدع وحصأ الًمث يلق حاترأس ًانسح ؟ ترضح له -

. ماعطلا
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. ماعطلا دعأ فوس انأو يحاترا , يقلقت ,ال يمأ اي ًانسح -

. كل ًاركش , يتبيبح ًانسح -

يوط مانأ مهلا ينبلغي امدنع ًانايحأف , لبق نم منأ مل يناكو تمن

لثم يلالً وحصأ ,وأ يناثلا مويلا يف إال يسفنب رعشأ ًوال ال

. طاوطولا

قرط توص ىلع ءاشعلا برق توحصو ًاريثك تمن لعفلا ب

. بابلا

يضهنا ايه .. ءاشعلا برق دقل , مونلا اذه لك ..ام يمأ -

؟ ةضيرم ِتنأ له ,ً ال يلق انعم يلسجتلو ماعطلا لوانتل

ىلع تدوعت دقف , لمعلا نم ةكهنم طقف ,انا يتبيبح الاي -

ءاش نإ يطاشن درتسأسو طقف ناموي , ةزاج اال يف ةحارلا

هللا.

. نمز ذنم انماعط انلوانت دقلف ماعطلا يلوانتتل ايه ًانسح -

. كتسارد حلا فيكو , يتبيبح ًانسح -

كربخأ نأ يدرأ ينكلو .. يقلقت ال يمأ ريخب ءيش لك -

. ِكوجرأ يبضغت فال يمأ ًائيش

؟ بضغأس ملو -

ةحارصلا ىلع انتيبر كنكلو ال, مأ نيبضغتس له فرعأ ال -

. ًائيش ِكنع يفخأ نأ ديرأ وال

. ينيقلقت ال ىتح , ينيربخأ نيمساي اي اذام -

. ِكيلإ فرعتيو كلباقي نأ ديري ةعماجلا يف يليمز كانه -

نم زفقي ملو بابلا نم ىتأ املا ..ط بضغأس ملو .. اذكه -

. كابشلا

, يمأ اي ينيرذعا ,ً ال يلق ةددشتم يمأ اي فرعأ ألين -

. انتدوع امك ِكعم ةحيرص نوكأ نأ بجيف
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ديكأتلا ب وهف ّيلإ فرعتلا ديري وه املا ,ط يتبيبح الاي -

. رشابمو ديج باش

. كِربخأو داعيم ىلع هعم قفتأس يمأ اي ًانسح -

. يتبيبح ًانسح -

له .. ةساعت تددذاو , يترجح نم ةديعس نيمساي تجرخ

اهربخأو اهسعتأ نأ يدرا ..ال نيمساي اي بسانملا تقولا اذه

ينأ نم مغرلا ,ب ثادح األ قبسأ ألن ينكلو ,ً ال يلق ربصت نأ

ىشخأو ةديعس نيمساي ىرت نأ بحت نل ةناطيشلا نأ فرعأ

ال ديكأتلا ب يهو , ركمتل اهتايح شيعت يهف .. ًائيش اهل ربدت نأ

. ةديعس اهسفن ريغ ىرت نأ بحت

. ىرنس .. لعفت ال اهلعلف ثادح األ قبتسأ نل

يفو كحضنو ثدحتنو رماستنل ًاعيمج انسلجو يماعط تلوانت

هللا. إال هملعي ال نيفد هرك يجناو انأ انفاوجأ

, يسفن نم بجعتأ ًانايحا , اهيلع ةقفشلا ب ًاريثك رعشأ ينأ إال

لخدي هلعجأ نأ عيطتسأ ,وال هركلا فرعأ ال ينأ رعشأ ام ًاريثكف

. اهسفن نم اهيلع ةقفشلا ب رعشأ ,انأ يبلق ىلإ

نلف دقحأو اهلثم هركأ ينأ ولف هللا.. نم ةيده كلذ ربتعأ ينإ

. قرف اننيب كانه نوكي
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١٦ ةقلحلا

، ديزملا قيقحت وحن ةرمتسم ةيلمع وه حاجنلا نإف ىل ةبسنلا  بو

ايسفنو ايحورو ايعامتجاو ايفطاعرمتسملا ومنلا ةصرف وهف

يف ةيباجيإ ةروصب _ دحاو نآ يف _ ماهس عماإل ايلا مو ايركفو

. نيرخ اآل ةايح

اهيلإ لصت ةياهن درجم سيلو مدقتلا قيرط وه حاجنلا قيرط نا

 ( زنبور ينوتنأ )

باتك وه ةيرشبلا ةيمنتلا يف اهتأرق يتلا بتكلا لئاوأ نم نإ

غلبت يذلا باتكلا كلذ ،  زنبور ينوتن أل ةدودحم ريغ تاردق

 . قارو نماأل تائملا هتاحفص

. بائتك اال يف ةقراغ ، ةطبحم نيحلا كلذ يف تنك

كلذ تاحفص مهتلا تذخأو ، ةبيصع ةيلا قتنا ةرتف يف تنك  

نم بيرغلا فنصلا اذهل نينسل ةعئاج تنك ينأكو اماهتلا باتكلا

. بتكلا

تأدب امبرو اهنيح يف اهقبطأ ،مل ادج ةريثك ءايشأ هنم تملعتو  

انأف ، ينهذ يف ةخسار تلظ اهنكلو ةديدع تاونسب كلذ دعب

تقولا يف هجرختو أرقأو ملعتأ ام نزخت يلقع تافلم نأ فرعأ

. بسانملا

ا ىلع اهنكلو ، ةدودحم ريغ لوقأ ...نل يتاردق نأ اهتقو تفرع

. كلذك نوكت نأ بجي أللق

يسفنب رخفا ينلعجي اميظع ائيش لعفأس ينأ اهتقو تفرع

ال يوط امون يف قرغتس أل يشارف ىلٱ تضهنو يتركفم تقلغأ  

توحصو تاعاسلا نم ددعل تمنف ، ليوط لمع موي ءارج
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. كلت ةنوعلملا ةرجحلا نم تاوص األ كلت ىلع ةعوزفم

.. يسفنل تلق مث تاوص األ كلت عمسا ينأ دكأت أل اديج تتصنا  

اهتلعتفا له ، ةفيزم مأ ةيقيقح تاوص األ كلت له يردأ ال انأ

؟ ىضم نمز نم صاخش أل حابشأ يه مأ ينقياضتل ةنوعلملا

ال هنأ املا ...ط يننوذأي ال مهنأ املا ط مهب ينأش امو ... تركف مث

. يئانبأ ددهيو ينددهي رطخ

وال مونلا يف قرغتسأ نأ تررقو يتداسو ىلع يسأر تعضو

. يلا بأ

نأ تررق دقو ، يلمع ىلإ بهذ أل ةركبم توحصو تمن لعفلا  بو

نع تنلا ىلع ثحب أل تقولا يل ىنستي ىتح ال يلق ةركبم بهذأ

. لزنملا كلذ ةيوه

إل تلصو ىتح ثحبأ تذخأو يلمع ىلإ ةركبم تبهذ لعفلا ب

يف عيبلل لزنملا ضرعل الن عإ تدجوف يجنا ةدج جوز مس

نم ةنسب اهدعب هجاوز ربخ اضيأ تدجوو ، هبابش خالل ةرتف

هتعنقا اهلعل ، هعيبي مل اذإ ... لزنملل ةروص مهفلخو ، يجنا ةدج

. هيلع تفرعت امدعب هعيبي أال اهعمطب

ربخلا نكلو ، لزنملا ب ةرجح يف اقورحم هتوم ربخ تدجو  مث

مهنإ .. يهلإ ..اي هتلتق اهلعل ... ررضتي مل لزنملا يقاب نأ لوقي

؟  لعفأ اذام .. يجوز .. يئانبأ .. اضيأ ةلتق

،ب ثدحي مل اذه لك لعل ... ثادح األ قبتسأ انأ  ...اه يأدها

. دكأتأ نأ يل فيك نكلو ، ةجردلا هذهل سيل ال ديكأتلا

نم ثدحي ام نكلو ، ةيئامينيسلا الباألفالم يلق ةرثأتم يلعلو

. ةقيرطلا هذهب ركفا ينلعجي ام وه ةنوعلملا هذه

اهب.. ام فرعأو ةرجحلا هذه لخدأ نأ اذه لك يف لصفيس  ام

نم يننظي هلعل ، مقتني نأ ديريو دوجوم اهتدج حبش امبرف

. ةيناث فرخأ يلعل ههههه ، ينم مقتنيو هتلتق

ةرجحلا لوخد نم نكمتأ ىتح ال يلق ريكفتلا نع فقوتأس

. اهدعب لعفأس ام ددحأو

اهنئمط أل يتقيدص ىليلب لا باالصت تمق يلمع رداغأ نأ لبق  

ةنوعلملا كلت عدأ أال ىليل يل تلا ،ق اهيلع نئمط .وأل يلا ح ىلع

ب ةئام ةبوسحمو ةدمعتم اهلا عفأ لك ديكأتلا بف ديرت امك ينكرحت

ةئاملا
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تسيلو ةيكذ تسيل فرعأو كلذ يف كشأ لعفلا ب ينأ اهل تلق  

، ةيكذ نوكت نأ ةرورضلا ب تسيل ، ةيناطيش اهراكفأو ةركام ألاهن

فرعي يكذلا ،ألن ركم ام ايكذ هنأ ولف ، يبغ ركاملا .. سكعلا لبب

. ءافعضلا ةليح ركملا نأ اديج

تقلغأ نإ امو ، يلا ح ىلع اهتنأمطو ىليل عم يتملا كم تيهنا

. ىرخأ ةرم نري هتدجو ىتح فتاهلا

دجوي له ؟ ينعمست له ، ثدحتي يذلا نم .. ..ولأ ولأ ... معن

ائيش عمسأ انه..ال دحأ

ام. ابطع كانه نأ تننظو فتاهلا تقلغأ

 .. يعم نم .. معن .. ىرخأ ةرم فتاهلا نر .. باهذلا ب تممه

. اينار اي معن -

. ةمدخ يأ يديس معن -

.. يننيفرعت أال اينار -

. توصلا ركذتأ ..ال ارذع -

. يننيركنت كنكلو ةيقش اي اديج يننيفرعت -اللب

) ةيبصع اهب ةجهلب ؟( يديس ارذع كيحمتسأ .. اذام -

ةرم لصاوتنو .. يننيركذتت كعدأس .. ورور اي يبضغت -ال

. ىرخأ

لا...  اهيأ ولأ .. ولأ -

فرعأ وال هفرعأ ؟ال اذه ..نم ينقح تال يتلا بئاصملا هذه ام

. يجوز ريغ ةرملا ب ادحأ

ةحئار مشأ .. ةبيصملا هذه ..ام هنم لجخأ يضام يل سيل  

. اهبئاصم نم ينظفحا براي ، ةبيصملا كلت يف ةنوعلملا

بعلت فيكو يلا ح ىلع ةنيزح تيبلا ىلإ تبهذو يقاروأ تململ

. ةناطيشلا كلت يب

ال؟ يوط اذكه براحأ لظأس له

؟ لحرأو يترسأ كرتأ له

؟  يل ثدحي ام ببسب ةطلجب باصأس له

، يتايحو يترسأ لجأ نمو يئانبأ لجأ نم ةيوق نوكأس  الال

. يتايح اورمدي نأ نجلا و سن اال نيطايشل ةصرف عدأ نل
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–17

: ةيحضملا اينار

مكيلع الم سلا :

؟ ثدحتي يذلا نم الم, سلا مكيلع :

؟ كجوز توص نيفرعت أال اينار :

هذه لا االصت يف ترخأت اذامل .. كدقتفأ مكل , يبيبح ناميلس :
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؟ ةرملا

؟ مكلا ح فيك .. ماي األ هذه اينار اي لمعلا ب طوغضم :

. ةديحو ينأ رعشا .. ًاريثك كدقتفأ ينكلو .. ريخب هللدمحلا :

؟ يمارو نيمسايو يجنا نيأو اذامل :

. ًاديج كلذ فرعت تنأف , ينع ًاديعب تنك اذإ طقف ةديحو :انأ

يلمع كرتأ له .. لعفأ اذام .. نيفرعت كنكلو يتبيبح اي معن :

. شيعن وال برشن وال لكأن وال كحضنو بحن كبناجب ثكمأو

رعشأ يتلا طقف ماي األ هذه نكلو , كلذ فرعأ ناميلس اي معن :

. كنادقف نم ًاريثك فاخأو نزحو ةبآكب اهيف

سيمخلا يتآس , يحرفا ايه , فيراختلا هذه نم ِكافك .. اينار :

. ةدحاو ةرم مايأ ةعبرأ ةزاجأ يدلو مداقلا

.ً اذإ عوبسأ اهلعجتلف .. ةدحاو ةرم :

ىلع لصحأ نأ تعطتسا ينأ هللا يدمحا .. ةعامط ينوكت :ال

. دئازلا مويلا اذه

. رمجلا نم رحأ ىلع يبيبح كراظتنا يف , هللدمحلا :

الةم. سلا عم :

رعشأ , يبلق يف ةريبك ةضبقب تسسحأو فتاهلا ناميلس قلغأ

توميس له , هدقفأس له , ثدحيس اميظع ًاثدح كانه نأب

هفطعو هبح دقفأس له , ةديحو شيعأس له , ينكرتيو ناميلس

؟ يلع

ركفأ هللا,نل ءاش نإ ًائيش ثدحي ..نل كلذ يسفنب لعفأ اذامل

. ةموئشملا راكف األ كلت يف

.. اينار -

. ينم ديرت اذام ىرتاي – ةنوعلملا – نم

. يجنا معن -
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ةدمل ةعماجلا يف يتاقيدص ىدحإ دنع تيب أل بهذأ فوس -

؟ ةنيدملا نم ًائيش نيديرت له , ناموي

الةم. سلا ب نيعجرت , كل اركش يتبيبح ال -

نم صلختأس ًاريخأ , ةبرقعلا اهتيأ ةعجر سالةم...بال ةيأ

. قدصأ ,ال ناموي ةدمل ركعلا اههجو

الح. ملا يلا ويللا حارف األ ميقأ فوسل

؟ نيلعفت اذام , امام -

؟ اذام -

. كِسفن ىلإ نيثدحتت --

يجنا , رابخ األ رخآب تملع له , ههههههه .. ديدجلا امو -

. ناموي اهتقيدص دنع تيبت فوس

؟ كلذ يف اذامو , تفرع يمأ اي معن -

. اهلعفت ةرم لوأ اهنإ طقف .. ًادبا ال -

. اهتلوفط ذنم اهعم شيعن انك نحن لهو -

. اهلعفت ملو نينس سمخ ذنم اهعم شيعن اننكلو -

يمأ اي كلذ يف انمهي اذامو -

. ءيش ..ال ءيش ال -

.. ركفأ تذخأو يريرس ىلع تددمتو يترجح ىلإ تبهذ

كانه ناميلس ةيؤر ىلإ ىعست فوس اهنأ لوقعملا نم له

؟؟

؟ ناميلسو يه انروهظ ءارو نم ًائيش لعفت له

نكمي ءيش ربكا , ناميلس يننوخي نأ لوقعملا نم سيل

..ال يننوخي نكلو , ديعب نم لزاغي .. رظني نأ هلعفي نأ
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. دقتعأ

,فأل نيكسملا يلقع محتقت تداع ةئيسلا را األكف يه اه

ةيؤرل دعتس أل لعفأس اذام ألىر بهذأو رافك األ كلت درط

. تيبلا يف هدوجو ةرتف هنع اهدعبأ فيك ركفأو ناميلس

امدنع هيدتر أل ًاديدج ًاناتسف يرتش أل ةنيدملل بهذأ فوس

.. تاراوسسك واإل جايكاملا ضعب يرتشأو , ناميلس رضحي

. ًاديعس ناميلس نوكيل تارييغتلا ضعبب موقأو

ىتح تقولا ضعب هديرأ يذلا باتكلا ءارش لجؤأ فوس

. ةمهملا ءايش األ كلت يرتشأ

........

ىلع تمزع يتلا تايجاحلا ءارشل يلا تلا مويلا يف تبهذ

ممصت اهنأكو ناطيشلا يهجو يف ترهظ ةأجفو اهئارش

. ةدئاف ,ال موي لك اهارأ نأ ىلع

. هههه .. يننيبقارت له انه, نيلعفت اذام اينار -

؟ كِبقارأ -

؟ ةنيدملل نيرضحتس ِكنأ يلوقت مل نكلو ... ِكعم حزمأ -

. ءايش األ ضعب جاتحأ ينأ فرعأ نكأ مل معن -

يف جراخلا ب ينرظتنت يتقيدصف اآلن بهذأس ًانسح -

. اهترايس

الةم. سلا عم .. ًانسح -

ةرايس بكرت لعفلا ب اهتيأرف اهم, كال نم دكأت أل اهئارو تعرسأ

. اهنس نم تنب اهبناجبو

. يلقع ب ىرخأ ةرم ناطيشلا ثبع ي نلف , تننأمطا ,اآلن ًانسح

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

: نانئاخلا
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. اهيلإ تثدحتو اآلن تيأر نم نمخ -

؟ اينار يلوقت نم,ال -

كشت نأ تفخ دقل , اهتيأر امدنع تبعترا دقل .. يه معن -

. ينذقنأ انه يتقيدص دوجو نكلو , انيف

نأ نظتس ًايوس انتأر ولو كشلا ةريثك اينار قح, كدنع معن -

. ِتلعف امب ِتنسحأ دقل , ًائيش انييب

. ًادغ كارأس له ًاذإ -

ِتنك ام ِتيرتشا ِكنأ ,مث ريثك لمع يدلف فرعأ ال -

نم ةيصوت كيطع أل طقف كعم ترضح دقل , نيديرت

. ًاديج امصخ ِكل مدقيل يقيدص

لباقتن ال ملف , كتقفر بحأ نكلو , كلذ مهفأ معن معن -

يف ةداعسلا ب رعشأ ,انأ هنم لجخن ًائيش لعفن لهو , ةيناث

. كتقفرب ًامئاد نوكأ نأ ديرأ , كدوجو

وأ روم األ ءوست دقف , ًاديج سيل يجنا اي اذه نكلو -

ِكب. ًاضيأ انأ ًاقلعت دادزأو , روطتت

. كلذ يف اذامو -

. كلذ نيفرعت ِتنأ .. يجنا اي ةريثك ءايشأ كلذ يف -

ًابيع اذه له , اينار عم كتمستقا ول اذامو , ًائيش فرعأ الال -

؟

ول اذه , ينع ادج ةريغص ِكنأ ,مث يتجوز بحأ يننكلو -

. ديعب لا متحا اذهو ىرخأ ةرم جوزتأس ينأ انضرتفا

. طقف اننيب ًادقع بتكنل .. جوزتن نأ ينمهي ال -

اهتيأ كلذ ِكيلع ظح ملأال انأو فيك ؟ ةجردلا هذه ىلإ -

. ةيقشلا

رعشت ال تنأو كقشعأ انأف , ناميلس اي ةجردلا هذه ىلإ معن -

. يب
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. يجنا اي ِكل لوقأ اذام فرعأ ال -

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

ةعودخملا

اهلعل , مويلا رضحتس ةبرقعلا و ناموي دعب ناميلس رضحيس -

؟ اهتقيدص دنع ةماق اإل ليطت

نلف ينرزاؤي ن اميلس املا ..ط همدع نم اهدوجو ينمهي نل ال

. يعم ًاديعس نوكي نأ مهملا , ًائيش اهنم ينمهي

18 ةمدصلا

يرظنأ نيمساي … ناميلس هلعل , جراخلا ب فقت ةرايس توص

. نيجعلا ب ناتخطلم ياديف ال مأ ىتأ يذلا كابا له

… ىتأ نم يرظنا يمأ يمأا … ةعرسم ّيلإ نيمساي ترضح  

. هعم نم نيفرعتأ نكلو عفالً يبأ هنإ

؟ لمعلا نم مزالهئ وأ هئاقدصأ دحأ هعم له ؟ نيمساي اي نم

اهيف كشلا يف أدبأس ينأ ودبي .. يجنا هعم … يمأ –الاي

. يمأ اي كلثم

؟؟ نيمساي هعم –

, ثدحي ام ةقدصم ريغ كابشلا وحن ةنونجملا ك تيرج ) 

امهنأكو ناحرميو ناكحضي كانه امه ,اه لعفلا ب نكلو

.( ناديدج ناسيرع

تارظن يل رظنت يهو يجناو وه بابلا نم ناميلس لخد
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… هتامش

قطنأ نأ عطتسأ ملو يهاف هحتاف همامأ ناميلس يندجو

. فرحب

انأو يقيرط يف يجنا تدجو دقل يتيأرأ ,ً ال هأ اينار –

. مداق

؟ انه ىلإ ةنيدملا نم ريست تناك لهو , اذكه –

يلإ بهذو , نكي مل ًائيش نأكو يم كال لهاجت ناميلس

. محتسيو هسب مال ريغيل يترجح

اهنأكو ؟ ناميلس اي ًابح اننيب نكي مل نأكو , دورب لكب اذكه ) 

رباع درجم كنأك ؟ انقرتفاو راطق يف اهانيضق تاعاس تناك

رمت يتايح نأك , ةظحللا كلت يف ترعش اذكه … يتايح يف

.( ةظحل ةظحل ينيع مامأ

. ةفشنملا ينيلوان اينار –

. ةزاج األ تناك فيك –

؟ ةزاجأ –يأ

؟ لمعلا ناك فيك دصقأ .. ًارذع –

. سأب –ال

. يعم ثدحتت ال اذامل

اآلن؟ ًاراجش نيلعتفتس له … ثدحتأ ميف –

؟ اذكه يلإ ثدحتت اذامل .. ناميلس اي كل ثدح اذام –

. يقاطت ال ِتحبصأ دقل اينار –

؟ انبح تيسن له , قاطأ ال ..انأ ناميلس اي اذكه –

؟ بح نع انجوزت لهو ؟ انبح –

؟ كل ىرج اذام ناميلس –

؟ بحلا نع نيثدحتت نيلا والزت جاوزلا كشو ىلع كؤانبأ –

؟ بحلا نع ثحبت ال تنأ لهو –

كارع ىلإ ةليمجلا تاظحللا نيلوحت ًامئاد ِتنأ اذكه –

. تارجاشمو

.. كارع ىلإ ةليمجلا كتاظحل لوحأ ,نل ناميلس اي ًانسح – 

ام بيطأ كل ألدع بهذأو تاظحللا كلتب لفتحتل ككرتأس

. ماعطلا نم بحت

. كِلقع ىلإ يعجرا .. اذكه –
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. ةعاطو ًاعمس يديس ًانسح –

ذنم تننج دقل ؟ ةلقاع انأ لهو , نجأ فوس .. لعفأ اذام ) 

ىتح ًابلا قو ًابلق تمصأ نأ بجي , يل ثدحي امم ةليوط ةرتف

(. لعفأ فوس اذام ررقأو ًاديج ركفأ

نأ ديرت اهنأكو , ًامامت اهتلهاجتف خبطملا ىلإ يجنا تلخد ) 

يل كرتت نأ اهيلإ لسوتأ ينارت ,وأ اههاجت يلعف در ىرت

.( ًادبأ لعفأ نل يننكلو , يجوز

نم ءايش األ ضعب ترضحأ .. محا .. دصقأ … انرضحأ دقل –

. ةدضنملا ىلع اهتعضوو رجتملا

. ًادج ديج , انسح –

هذه دمصأس معن , دمصأس ينكلو ينن يزفتست كنأ فرعأ )

َ اضيأ ةرملا

نم يلغأ ينأ فرعت يهو خبطملا نم ةنوعلملا تجرخ  

, حرفلا نم ريطت داكتو ةداعسلا اهيلع رهظت اهنإ , لخادلا

) ةيقشلا اهتيأ هللا كنعليلف

؟ يبأ ىلإ تثدحت له ؟ ثدحي اذام , يمأ –

. هيلإ تثدحت نيمساي اي معن –

؟ اناك نيأ , ِكل قلا اذامو –

,وأ اهدجوو ةهئات تناك اهنأ ودبي , قيرطلا نم اهلمح دقل –

. يردأ ,ال هتدجوو هئات وه

ةعاس فصن ذنم نيجعلا نيبرضت تنأ , نيلعفت اذام يمأ – 

؟ يبأ نيبو كِنيب ثدح اذام , ىرخأ ايند يف ةحراس تنأو

. ءيش ..ال نيمساي اي ءيش –ال

. يرجي اذام هنم فرعأو يبأ ىلإ بهذأس –ال..

يكايإ , لكاشم نم هيف انأ ام ينافك , ِكايإ نيمساي اي كايإ –

هب. كِربخأ مل ًائيش يلعفت نأ

حضاولا نم اآلن, نيجعلا اذه يكرتا نكلو يمأ اي ًانسح – 

يبهذاو رخآ تقو يف هلمكن فوسو هيكرتا , ةدهجم ِكنأ

سب مال يدتراو يبهذا , ماعطلا دعأ فوس انأو يحيرتستل

. لعفنس اذام ىرن ىتح , ةليمجو ةفيظن

لعفأس يتنبا اي ًانسح –

–19
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ناطيشلا ةريفس : ةيناثلا ةجوزلا

. رخأتنس ناميلس ايه -

. اذام ىلع رخأتن -

يذلا سئارعلا سب مال رجتم نم داعيم تذخأ كل تلق -

. هنع كتثدح

. ًادج يلا غ رجتملا اذه , يتبيبح اي خذبلا اذه ملو -

؟؟ يبيبح يلع لخبت لهو -

فال يعم يتلا دوقنلا ذفن نأت فاخأ ىنكلو ِكيلع لخبأ ال -

. كِتابلط لك ةيبلت عيطتسأ

انقفتا امك نكلو , كنع دسأس ًامه,انأ لمحت ال يبيبح -

. يتيب يف ةلفحلا نوكتس

نأ نيفرعت تنأو كلذ ىلع ةممصم تنأ يجنا اي اذامل -

اذكه مهنيبو ينيب نيقرفتسو نونزحيس اليد وأو يتجوز

؟

نوكن نأ ديرأ امنإو مكنيب قيرفتلا ديرأ ال انأ يبيبح اي -

سفن يف ناتجوز ًاجوزتم تنك ول اذام , ةدحاو ةلئاع

اهلماعأ امك يتخأك اهلماعأس , كنابحيو الكن لدي تيبلا

ًابح دادزأس سكعلا ىلع .. ًادبأ اهل يتلماعم ريغتت نلو ًامود

. اومدصي ال ىتح ةلفحلا لبق مهربخت نأ وجرأ نكلو اهل

. ةلهم ينيطعأ نكلو لعفأس ًانسح -

. طقف عوبسأ ىقبت , اذهل تقو ,ال ةلهم كيطعأ النل -

. ًانسح ًانسح -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

. ِكب ..ام يمأ اي اذام -

,انأ ثدحيس ًائيش كانه , نيمساي اي قنتخأ ينأ رعشأ -
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. ةدكأتم

نل نظن ام لعل , روم األ يل جعتت ,ال ىرنلو يمأ اي يربصا -

قاسني نأ ةجردل ًاهيفس .. ارذع ... يبأ نأ دقتعأ ,ال ثدحي

نيفرعت ِتنأف .. ًاذإ هترحس اهنأ ,الدب ةذوعشملا هذه ءارو

. هِتايح يف ًادبأ هنيشي ام لعفي ملو مرتحم لجر , يبأ

؟؟ لعفأ اذام , نيمساي اي اهجوزت ول اذامو -

فيكف .. اهلا حل بهذتو ةوزن اهلعل , كلذ دقتعأ الالال -

انرسخ اهلعف ولف , هدحو شيعي ال وه انب, كلذ يبأ لعفيس

. ًاعيمج انب ىحضو

وه , اهلك يتايح وهف نيمساي اي هكرتأ نأ عيطتسأ الال -

يكل تغرفتو يحومطو يتسارد تكرت دقل .. متنأو

, هنودعسيو هبلق نورقي نيذلا ءانب هلاأل بجناو هدعسأ

ملستسأو اهل هكرتأ ؟النل اذه لك دعب اهل هكرتأ فيكف

. ةلوهسلا هذهب

نيلمحتتس ِكنأ ..ً عفال ثدح ول هنأ دقتعأ ال يمأ الاي -

. كلذ

. اهلعفي وال انركذتيو نيمساي اي هلقع هيلإ عجري هلعل -

. هتيلا ..ي يمأ اي هتيلا -ي

....

؟ تيبلا عقو له , اذكه نوسلجت مكلا امب -

. عقيس ... ًابيرق عقيس يمار اي معن -

؟ يمأ اي نيحزمت عبطلا -ب

تنأو رايهن اال كشو ىلع تيبلا , حزمت ال اهنإ يمار الاي -

. ةبيصملا سفنو تيبلا سفن يف انعم شيعت ال كنأكو

؟ أليب ءيش ثدح له , ينومتبعرأ دقل كانه اذام -

. عقوتي نكي مل ءيش هل ثدح معن -
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ثدحي اذام ينيربخأ ينيتقلقأ .. كانه اذام نيمساي اي اذام -

؟

. يجنا ةنوعلملا و يبأ نيب ًائيش كانه نأ رعشن -

ءارو نم لا بملا اهيلع فطعي له ؟ اذام لثم ًائيش ؟ ًائيش -

؟ يمأ

. اهجوزتيس هنأ رعشن ال, -

يهو انأ تقفتا دقو فيك ؟ اهجوزتيس اهاهاهاهاههاهاه -

. نونجب ينبحت اهنإ .. جاوزلا ىلع

اهنإ .. ًاعيمج انب تبعل دقل .. نيكسم اي كلقعب تبعل دقل -

. نورتسو يبأ ىلع اهينهأ نل ينكلو , ةريطخ ةبعل بعلت

. ةليضفلا لااألخالقو ؟ثم يبأ ؟؟ يبأ ... نيلوقت اذام -

لعفي مل وه .. كوبأ هنإ بدأت .. يمار اي لوقت اذام -

. اهجوزتيس ديكأتلا ,ب هنيشيام

... هنيكسم نم ِكل ,اي يمأ اي هنع نيعفادت ِتلزامو -

أل تبهذو لألدب هتكرتل كِناكم ينأ ..ول يمأ اي نيفرعتأ

تنأو انأ ىلا ,عت يمأ اي معن , ديدج نم يتايح شيع

تيبلا اذه نع دعتبن يلا انه,عت نم بهذن يمارو

. أوس األ ىلإ انتايحو هيلإ انئيجم ذنمف , هوبشملا

هنأ رعشا , هرحست اهنأ رعشا اهل, هكرتأ نأ عيطتسأ ال -

. بهذأو هكرتأ له ضيرم وه ولف .. بيغم

. يمأ اي ضيرم سيل هنكلو -

. هجلا عأس نم انأو , ضيرم وه نيمساي اي ىلب -

. يمأ اي كلذ لمحتأ نل انأ -

انه, نم بهذأو نيمساي ذخآس اذه ثدح ,ول ًاضيأ انأو -

نأ كِيأر ...ام ةنيدملا يف يتمع دنع ثكمنل بهذنس

ىلإ عجريف يبأ ىلإ ثدحتت اهلعل اهربخنو اهيلإ ثدحتن
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ًاذإ,و ينبحت اهنأ ينتمهوأ اذامل ... ةنوعلملا كلت ... هلقع

. ماقتنا دشأ اهنم مقتن هللاأل

نأ مكديرا ..ال دحأ نم مقتنت نلو ًادحأ ربخن نل يمار الاي -

جرخي ال اهلخدي نمف .. ماقتن اال ةرئاد .. ةرئادلا كلت اولخدت

ياودت ماي عداأل .. ميحج كتايح لعجت فوس , اهنم

. حورجلا
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يإ رثك واأل ,لب فيزنلا فاقيإ عيطتسأ وال يبلق يف فزنت حارجلا

وه له .. روحسم وه له , يتاناعمب وال يب رعشي ال هنأ الًام

انتايح لهاجتل , يدوجول يل هنايسنل رذع يأ كانه له , بيغم

. ميدقلا انبحو الاند وأو

هسفنب ينربخيل فتاهلا قيرط نع يب لصتي نأ هنم قحتسأ له

. لزنملا يف امهجاوز لفح ميقيسو اهب جوزتيس هنأ

ننقتي يتاوللا نه ءاسنلا ,مأ نامأ مهل سيل نم لا جرلا مه له

ىحضيو هُدابكأ تاذلف ىسني األب لعجت ةجردل ءاهدلا و ديكلا

. مهب

... ةدراشو ةديحو هيف تحبصأ يذلا ليللا يف بتك أل تسلج

يل تكحض نأ امف , رثعلا يظح يسفن ىلإ يعنأو حونأ تسلج

يل جرخت نيطايشلا اهيفت ك ءارو نم ترهظ ىتح ًاريخأ ايندلا

نأ تاهيه نكلو ةداعسلل ةريخ األ ةصرفلا ينعنمتو اهتنسلأ

الم. ستس اإل يميش نم سيلف , يحور جورخ عم إال ملستسأ

ةناطيشلا ..اآلن ًابيرغ ًاتوص تعمس ينزحل يرارتجا الل خو

. ىرخأ ةرم دوعت تاوص األ يهاهو تيبلا ب تسيل

لك هكرتت نأ نكمي ؟الال ينفيخي ليجست يل تكرت ىرت اي له

ىتم ىلإ نكلو , هتفرعم ىشاحتأ ًائيش كانه نأ ,الدب ماي األ هذه

. ةقيقحلا ب ينلصي ًاعيفر ًاطيخ لعل ... ةقيقحلا ةفرعم ىشاحتأس

نوكسلا تدجوف يترج نم تجرخو يتعاجش تعمجتسا

, مونلا يف ناقرغي نيمسايو يمارف .. ناكملا ءاجرأ ىلع ميخي

يف مونلا ةرثك ينع اثرو دقف انل, ثدحي امم نابعت امهلعل

تررق دق ينكلو , مونلا ب نزحلا نم تبره ام ًاريثكف .. دئادشلا

. هلك كلذ رييغت
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ب يتلا ةدوشنملا ةرجحلا ىلإ تبهذو ةليوطلا ةهدرلا ب ترس

ًاتاوصأ تعمسأ ... ةهودشم اهمامأ تفقوو , ًاديج اهفرعأ عبطلا

مأ ةيقيقح تناك نإ فرعأ وال تآيهت تسيل ,ً عفال ةبيرغ

. يتفاخ إل ةلعتفم

عمجتسأ تلز ..ال بابلا ضبقم ىلع ناتنث اإل يادي تعضو

عم , هحتف عطتسأ ...مل ضبقملا ىلع ةوقب تطغض , يتعاجش

اهموي هتكرت اهنأ ودبي نكلو , رسي لكب حتف ةقباسلا هرملا يف هنأ

. يتفاخ إل حوتفم

هانعم نوكي دقو , ةيقيقح تاوص األ هذه نأ كلذ ىنعم نوكي دق

. فرعأ ...ال اهرمأ فشكأ نأ فاخت ألاهن هتقلغأ اهنأ

ودالب جاردأ يف ثحبأ نأ لواح أل يلفسلا قباطلا ىلإ تلزن

ًاريثك تثحب , بابلا حتفل ةادأ وأ ميدق حاتفم يأ نع خبطملا

, ًازنك دجو نمك اهتذخأ ... ةميدق حيتافم ةعضب تدجو ىتح

دق امم ًافوخ دعترأ ينأ نم مغرلا ب ثدحي اذام فرع أل ةفوغش

... ينسبلتي ناطيش وأ ةريرش حور نم هدجأ

ةرجحلا مامأ تلصو ىتح يولعلا قباطلا ىلإ ًازفق تزفق

لأل نكلو , ًادحاو ًادحاو اهتبرجو حيتافملا ةعومجمب تكسمأو

يتلا ةداحلا تاود باأل ًاضيأ تلواح ... مهنم يأ حتفي مل فس

. تاهيه نكلو , يعم اهترضحأ

,ف مهنع ثحبأ ينأ ةريرشلا حاور األ تفرع دقل اآلن, لعفأ اذام

مهتكرت ,والانأ يتفاخإ نع اوفكيل مهتهجاوو بابلا تحتف الانأ

. مهلا ح يف

يذلا ملعلا اذه له ؟ لقعي اذه له ؟ يذهأ له ... لوقأ اذام

يف تيأر ام لوه نم يذهأ انأ ديكأتلا ؟الال,ب هتسردو هتملعت

نأ دعب إال يلا ح يف ينكرتت نل ةناطيشلا ديكأتلا ..ب تيبلا اذه

. نجأ

مهحاورأو مهنيطايشب ميحجلا ىلإ ًاعيمج ألمان بهذأس

. مهب يل نأش ,فال ةبيطلا وأ ةريرشلا
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باب ,مثاآلن تاوص األ كلت عم تاهيه نكلو ًارارم مونلا تلواح

... كانه نم...نم ... حتفي يترجح

انأف , كبناجب مانأ نا ديرأ , مونلا عيطتسأ ال يمأ اي انأ هنإ انأ...

. ةبيرغلا تاوص األ كلت نم ةفئاخ

انلعل , مونلا عيطتسا ال ًاضيأ انأف يبناجب انه نيمساي يلا عت

. ضعبلا انضعب يلسن

رئاتسلا انلدسأف , ءامسلا يف رونلا رهظ ىتح ًانفج انل ضمغي مل

يذلا فتاهلا توص ىلع إال وحصن ملو , قيمع تابس يف انمنو

عيطسأ ال شارفلا ىلع ةاقلم انأو , جعزملا هتوصب ًاريثك نري ذخأ

. ةنس ذنم منأ مل يننأكو كارحلا

و ةهدرلا ىلإ تبهذو شارفلا نم ضوهنلا تعطتسأ ًاريخأ

. ةعامسلا تطقتلا

. كانه نم معن -

. ناميلس ..انأ اينار -

. تنأ نيا , ًاريثك كدقتفأ , يبيبح .. ناميلس -

نأ كديرأ ,ال ًائيش كربخأ نأ ديرأ , ًاديج ينيعمسا .. اينار -

. لعفأس امم يئجافت

؟ كلذك سيلأ يجناو تنأ , ناميلس اي فرعأ -

. ِتفرع فيك -

. ركفت فيكو لعفت اذام فرعأ نل فيكف . كتجوز انأ -

نأ ديرت يجنا نكلو . ًاريثك ءانع ّيلع ِترفو دقل ًانسح -

ال يلق داعتب اال متدرأ ولف , كِدنع , تيبلا يف ةلفحلا نوكت

عيطتسأ ال يننكلو , ًانزح مكل ببسأ نأ ديرأ ,فال مايأ ةدع

. هرييغت يننكمي ,ال مكردقو يردق اذه , اينار اي كلذ ريغ

ب لغشت ,ال انرمأ ربدتنس نحنف , ناميلس اي ديرت ام لعفا -

انب. كلا
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نيب ام تب ... هدسج يف رفحت ربإ قوف ماني يذلا ك يتليل تب

تركف , ةليللا كلت يف ًاررم يتايح دقفأ تدك , بيحنلا و ءاكبلا

يف عجارتأ تنك ينكلو ... يبلق لذ نم صلختلا و اهئاهن إل ًاريثك

هل. ةرفغتسمو يبر ةركذتم ةريخ األ ةظحللا

انأ له ... يتلئس أل ةباجإ دجأ ملو , لئاستأو ًاريثك ركفأ تذخأ

يب هتلعف ام يف ببسلا انأ له ؟, ناميلس هلعف ام يف ببسلا

. نجأ فوسل يهلإ ...اي لهو لهو له ؟ ةناطيشلا



LXXXVI

,ال هنودب لعفأس اذام ... ناميلس تكرت ول يتايح نوكتس فيك

هنكلو .. هسفنتأ يذلا سفنلا وهف هنودب شيعلا عيطتسأ ال

. ينناخ

اهنإ , هرحست اهنإ , هنع ًامغر اذه نأ هدكأتم ينكلو ينناخ معن

.. ملستسأو اهل هكرتأ ,نل هلقع يف مكحتت

اولمحتي نل يئانبأو , طوغضلا كلت لك لمحتأ نل يننكلو

ب ينلتقتس انه, يدحو ىقبأس لهو , نوبهذيو يننوكرتيسو

األ يفشتسم ينلخدتو ةنونجم ينأ يعدت وأ ةريرشلا ديكأتلا

. ةيسفنلا ضارم

اهعمو تيبلل رض حت لبق ركفأ نأ بجي , لعفأ اذام .. يهلإ اي

يعم اوثكميل يئانبأ فاطعتسا لواحأس . ةيناطيشلا اهططخ

. اهنم صلختلل يننودعاسيو

ىتح انلثم يناعي هكرتأو مهعم بهذأ فوس عيطتسأ النل

اهتقيقح ىلع اهفرعي

,,,,,,,,,,,,,,,

كرتأ نأ عيطتسأ ملو , بهذأو هدحو ناميلس كرتأ نأ عطتسا مل

ىلع ثوكملا ىلع مهتربجأف , ينيع نع ًاديعب نوبهذي يئانبأ

ةبرقعلا كلت نم صلختأ ىتح نارهش ينولهمي نأ طرش

نونف فرعأ ال ينأ ًاديج كردأ يننكلو , ضضم ىلع اوقفاوف

.. ًائيش هنم برجأ ملو ءاهدلا وال ركملا فرعأ وال ةيئاسنلا لا تقلا

. مهعم هيلع تقفتا ام ذفنأس فيكف

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

ىتح تيبلا امهمادقأ تئطو نإ امو تيبلا ىلإ ناسورعلا ءاج

, ةبرقعلا كلت نم يظيغ يف ننفتلا و ةيلا علا تاكحضلا انعمس

. كرحتن ملو انتارجحب انثكم اننكلو

ال ىتح يتداسو تحت يسأر تعضوو يفوج يف ران تلعتشا

. رجنخ ةطساوب يبلق يف شقنلا ك تناك يتلا مهتاوصأ عمسأ
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ىتمو فيكو ثدح اذام رعشأ ,مل منأ مل وأ داكلا ب ةعاس تمن

- فرعأ -ال ةدودعم قئاقد توفغ عفالًما تمن لهو تمن

ءامسلا نانع يف برضت سمشلا تدجوف يانيع تحتف ينكلو

. اهتعشأ

نم ةفئاخ , ةهجاوملا و جورخلا نم ةفئاخ يترجح يف تثكم

البماالة نم ةفئاخ , يبلق قرحتس يتلا ةيناطيشلا اهتارظن

. يل يئانبأ مول نم ةفئاخ , يرعاشمب ناميلس

ًائيش نأكو جرخأ مأ عومدلا ب ةئيلم يانيعو جرخأ له لعفأ اذام

؟؟ نكي مل

حرفتو ينظيغت اهعدأ ملو .. يسفنل تلق مث ركفأ تذخأ

اوريل مهيلإ جرخأو .. يسب مال نسحأ يدترأ فوس .. يتقياضمب

امك بالبمااليت ظيغلا نم ناميلس قرتحيلو دعب مزهأ مل ينأ

. هببسب قرتحأ

جورخ سب مال تسيل عبطلا ,ب يسب مال لضفأ تيدترا لعفلا ب

ًاموي تسبل ام لمجأ اهنكلو تيبلا يف ثوكملل سب مال اهنكلو

جايكم تعضوو يرعش تحلصأو .. يلا مجل زاربإو ةراثإ اهرثكأو

عنطصأ ةآرملا يف تفقو ,مث يهجوو يانيع لا مج رهظي فيفخ

ركذتأ تذخأف , فشكأس ينأ تسسحأف , ةلعتفملا ةماستب اال

يبر تاريخ ركذتأ تذخأ , ةداعسلا ىلإ وعدتو ةكحضم فقاوم

, ةلعتفم ريغ ةيعيبط ةماستبا تمستبا ىتح , ّيلع همركو

تئطو ذنم اهب رعشأ مل ةحارو يبلق يف نانئمطاب تسسحاو

. تيبلا اذه

.. يتمارك ردهأ له .. يسفنل تلقو ةآرملا يف ترظن يننكلو

ام له ,, دوعن وال يئانبأ عم بهذأ نأ ضورفملا نم ناك له

؟؟ حيحصلا وه هلعفأ

يتاداع نم تسل , ةلوهسب الم ستس اال يتاداع نم تسل يننكل

. هدرتسأ نأ نود اذكه يقح كرتأ نأ

مولأ ال ىتح سفن رخآ ىتخ براحأ فوس .. كلذ لعفأس ال

انتيب ةداعتسا لواحأ مل ينأ يئانبأ ينموليو دعب اميف يسفن



LXXXVIII

. مهيبا نضحو

ةماستباك ءارفص ةماستبا ةميزهلل ةمستبم يسأر ةعفار تجرخ

نم لك ىلعو هيلع ءاربغ ةليل يف دوس األ رأفلل ءاضيبلا ةيحلا

. ينملظي

اإل نولوانتي ةدضنملا ىلع نوسلجي مهتدجوف مهيلإ تجرخ

,اي مكدحو راطف اإل نولوانتتأ .. ريخلا حابص : مهل تلقف , راطف

رظنف , ةنتفو علد اهب ةريغص ةكحض تكحضو لا.. دنأ نم مكل

مل هنأك يلإ رظني ذخأو ةبيرغ ةماستبا مستباو ناميلس يلإ

. لبق نم ينري

انك عبطلا الب لفلا حابص .. تلا قو هناطيشلا يلإ ترظن

, كلذك هارأ نأ عطتسأ ملف ًاعئاج ناك ناميلس نكلو مكرظتننس

. ولول اي كلذك سيلأ .. يبلق رطفي هملأف

هتلكرف , كرحتي وال يلإ رظني هتدجوف ناميلس ىلإ ترظن

. كنحلا دس تلكأ له ناميلس : تلا قو همدق يف ةبرقعلا

,انأ..انا. معن معن .. معن -

؟ اذام : تلق -

. ًايبغ تنك يذلا –انأ قلا

.ً ال يلق خرصت يهو ؟ اذام : ةبرقعلا هل تلا ق

. راظتن اال عطتسا ملو ًاعئاجو ًايبغ تنك دصقا .. دصقأ قلا:

قوفتأ نأ عقوتأ ال ينكلو , حجنت تأدب يتطخ نأ ودبي

مامأ اذه لك , اهرحسو اهبئاصمو اهركمو ةبرقعلا ىلع

نأ بجي , حبرتس يتفك نأ دقتعأ ..ال ينم ليلق ءاهد

. كلذ نم ىوقأ ءيش يف ركفأ

ايه .. حاتر أل بهذأس ناميلس لا قو راطف اإل انلوانت مهملا

. انيار

يناعدو هرمأ مربا دقل , ثيدحلل جماالً اهل عدي مل
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ىلا وتت ثادح ,األ ًاعيرس ركفأ نأ بجي .. انترجحل بهذنل

يننأ نيبو ةرودهملا يتمارك نيب ,ام يسأر يف ًاعيرس

عجريو تقؤم جنبلا نوكي نأ فاخأ يننكلو هتداعتسا ديرأ

ظفتحأ مأ ًاظيغ لعتشت اهعدأو هعم بهذأ له , ًاعيرس اهل

تممص و تثكم يننكلو ؟؟ اهركم نع دعتباو يتماركب

اهئاهدو اهركم نم وجنأ لن ينأ ًامامت ةكردم انأو كلذ ىلع

لكاأل يف اذإ , اهنع داعتب اال تدمعت امهمو تلعف امهم

.... اذإ , يب ركمتس لا وح

.. هاااااه .. ًاريثك كيلإ تقتشا دقل يبيبح ايه : تلق

ةهج .. نيتهج نم لعتشت رانب تسسحأو ءطبب تدهنت

. ًاظيغ لعتشت يهو ةبرقعلا ةهج نمو , يلإ ًاقوش ناميلس

هديرأ , ًاملأ رصتعي يبلقو انتفرغ ىلإ يجوز عم تبهذ

يلع نكلو , هنم روفنلا ب ينرعشي يل هببس يذلا األمل نكلو

كلذ لعفي هنأ مأ هرحست يه له دكأتأ ىتح لمحتأ نأ

. يبح قحتسي ال مأ ببس نود

فطعلا و بحلا لك هل ترهظأ ينكلو نزحو ملأ يلخاد نم

.. ريبك نمز نم هجرخأ مل يذلا نانحلا و

نل اهل تملستسا ول ألين نزحلا رعاشمل ملستسأ مل

. حابصلا ىتح ههجو يف رظنلا عيطتسأ

يكرت ىلع ًامدان هنأ تسسحأ , ةليل فلأ وال ةليل انيضق

كنكلو , ينيحماس .. يل لا قو يلجأ نم هانيع تعمدو

. كب كلذ تلعف فيك فرعأ ,ال ينع يتدعتبا

ضعب اهل نكأ ينأ رعشا , اهيلإ ًادودشم ينأ ترعش ينكلو

ولف , كوفعو كنانحو كبح يهاضي ًادحأ ال نكلو رعاشملا

, ريبك بلق تاذ تنأ اينار , كتحماس امل كناكم ينأ

األمل. ِكل تببس ألين يسفن هركأ ,انأ ينيحماس

, هحلصت ماي األ عدو ثدح ام ىسنت نأ بجي يبيبح :

يه حيحص اهل, بنذ ,فال يجنا ملظت نأ كديرأ ال نكلو

أل كلذ تلعف ديكأتلا ب اهنكلو , يرعاشمب متهت ملو ينتملظ
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ب روعشلل اهجايتح ال كلذ تلعف نوكت دق .. اهب ةصاخ بابس

. نمز ذنم هتدقف دقف بأ نضحل اهجايتح إل ,وأ نام األ

نمف لضف األ ىلإ لا وح األ حلصي هللا لعل ًاريثك ركفت ال

هللا؟ إال ريخلا نيأ يردي

-22

ب رعشأو ناميلس يعم جرخي ًادج ةريبك ةرتف ذنم ةرم أللو

لزنملا نم انجرخ هب. تررم - يذلا نزحلا لكب يلخادب ةحرفلا

. انجاوز لوأ يف هيلإ ينذخأي ناك معطم ىلإ انبهذو بيئكلا

ةجوزمم تارظنب ناميلس ىلإ رظنأ تثكمو ماعطلا انبلطو انسلج

نم مغرلا ب يلإ هتدوعب ةحرفلا ,و هيفخأ نأ تلواح يذلا باألمل

. ةناطيشلا ديك

ثيح .. ذيذللا ماعطلا لوانت ءانثأ ثيدحلا يف انأدب نإ امو

ءاج ىتح , ًايوس اهلوانتن انك يتلا ةداتعملا فانص األ انبلط

. فتاهلا ىلع كبلطي نم كانه يديس .. ناميلسل لا قو لدانلا

؟ انه ينأ فرعي يذلا نم ... فتاهلا ىلع -

ناديحولا امهف , نيمساي وأ يمار هلعل ناميلس اي بهذا -
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. اقلقي ال ىتح امهل تلق دقف انه, اننأ نافرعي ناذللا

. ىرأس ًانسح -

. فتاهلا ىلع دريل ناميلس بهذ

؟ يعم نم , معن :

. ينذقنا ًادج ةضيرم ..انأ يندجنا , يبيبح ولول :

. ّيلع يدر , ِكب ام يجنا ؟ يجنا :

هآ هآ :هآ

. ِكيلع ينيتعزفأ ّيلع يدر ِكوجرأ يجنا :

. تومي فوس اننبا ناميلس :

؟ يجنا .. نيذهت له ِكبام ؟ نبا ..يأ اننبا :

... تومأ فوس , رونلا هل بتكي نل يذلا اننبا :

..ً حاال رضحأ فوس ؟ ىجنا ؟ ىجنا ؟؟ تومأ فوس

. ًادج ةضيرم يجنا انب.. ايه اينار -

كب دارفن باإل ينينهت ال ىتح ركمت ديكأتلا ؟ب ةضيرم ؟ اذام -

. ةناطيشلا كلت

انه ككرتأس ,إوال ِكل لوقأ انب ايه ؟ نونجلا تقو اذه له -

. كدحو

. بهذاو ينكرتا ًانسح ؟ اذكه -

ايه. ِكل لوقأ -

لا... اهيأ , يعارذ يآ -

اندكو يسايق تقو يف تيبلا ىلإ انب بهذو ةرايسلا انبكر

ركمأ فيك هللا, ..اي ةرايسلا ةعرس ببسب ناترم اهببسب تومن

؟ كلذب يسفنل حمسأس لهو ؟ يب لعفت امك ةناطيشلا كلتب



XCII

.. هنم ردصت ةبيرغ ًاتاوصأ انعمس ىتح تيبلا نم انبرتقا نإ ام

. هنم ردصت اهنأ دقتعأ

.( ّىلإ ثدحتي ناميلس ) ةبيرغلا تاوص األ هذهام :

. هوأتتو عفالً ةضيرم ةبرقعلا لعل , ناميلس اي فرعأ :ال

نم ملعأ ال تب هللا ,و ملظلا نع نيفكت ..أال دعبو , هوووأ :

انه. ةبرقعلا

إال ىرت ال تحبصأ , ناميلس اي كانيع تيمع دقل , ىرت ال تنأ :

. اهقدصتو اهئاهدو اهركمب ىه

نأ عيطتسأ ..أال ءارولا ىلإ ةوطخ ةئام تعجر ينأ ترعش -

. ةليقثلا يتبيخ ..اي يناسل كسمأ

كاألهلب ةرايسلا نم عرهو قطني ملو تكسو ناميلس دهنت

, باألهلب هبقلأ نكأ مل اهناكم تنك ول عبطلا ,ب اهيلإ ًاعرسم

كحضي نم يكذلا نكلو .. هتعزتنا يهو انأ يقح هنكلو

. ًاريخأ

. يجنا .. يجنا .. يجنا

. يداني يذلا نم ًاعبط نوفرعت

؟ ثدحي اذام يبأ -

نذأ يف تسمه – ةبرقعلا تتام دقل , نيمساي اي ءيش ال -

. ىرخأ هرم يعم رجاشتي نأ هديرأ ال اناف – عبطلا ب نيمساي

؟ نيحزمت له , يمأ اي اذام -

. ةلوهسلا هذهب براقعلا توت لهو , حزمأ عبطلا ب معن -

؟ ًاذإ ثدحي اذام -

. حيرتسأف عفالً تتام اهلعل ىرنل ايه .. فرعأ ال -

ايه. -

ا ةرجح بابب فقي ناميلس اندجوف يولعلا قباطلا ىلإ اندعص
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. ةبرقعلا ىلع يدانيو – انأ اهيمسأ اذكه – حابش أل

؟ لخادلا ب اهنأ كاردأ امو هل: تلق

تثحب دقل , ةرجحلا هذه لخاد نم هوأتت اهتوص تعمس دقل :

انه. نم يتاي اهتوص تعمس ,مث اهدجأ ملف اهنع

اهنم تيأر دقل , ةرجحلا هذه نع دعتبت نأ كل يتحيصن :

. اهنع دعتب أل يفكي امم بعرلا نم ريثكلا

؟ اهكرتن له تومت اهنأ يضرفا :

.. كنأش اذه هل: تلق

, اهيلع يدانيو ةرجحلا بابب فقي هتكرتو يترجح ىلإ تبهذ

. ًاظيغ تومأ داكأ انأو , ًاقلق تومي داكيو

اذام فرع أل ًاديج هقلغأ مل يذلا يترجح باب ءارو تفقو

.. ثدحيس

ام وه يل كملظ نكلو زيزعلا يجوز اي كيلع قفشأ -

. كارح بال يعك يبلق دمجتيو دمجتأ ينلعجي

تفخف ةموئشملا ةرجحلا باب رسك لواحي ناميلس تعمس

. هعنم تلواحو جورخلا ب تعرسأو هيلع

هذه .. كلذ لعفت ..ال ىذؤت فوس , لعفت اذام ناميلس :

اهب تيأر دقل , ناطيش اهب نأ هدكأتم ,انأ ةموئشم ةرجحلا

. لعفت ال كوجرأ , ةبيرغ ًءايشأ ًارارم

. لخادلا ب تومتل اهكرتأس له .. اذامو :

. اهبحت ةجردلا هذهل :

انلأسيسو حور اهنإ .. بح تقو اذه له , ةنونجم تنأ له :

. ينيدعاس ِكوجرأف اآلن, كلذ ريغ يف ركفا ,ال اهنع هللا

. كدعاسأ فوس , ناميلس اي ًانسح : هل تلقو ّيف كالهم رثأ

انأ انتوق لكب انعقوو حتف ىتح انتوق لكب بابلا طبخن انذخأ
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. ةملظملا ةرجحلا ضرأ ىلع ناميلسو

الم؟ ظلا اذه ام هاي :

. ًاعمش رضح أل بهذأس رظتنا :

. هيلع يدانتو هوأتت يهو ةناطيشلا ىلع ىداني ناميلس فقو

ّيلإ رظنت ةلعتشم ًانويع ينيع مأب تيأرف ةرجحلا تلخد

الم. ظلا اذه يف ينقرتخي داكي رياطتي ررش اهبو

ىلع نادعمشلا تكرت نأ دعب ةرجحلا نم ةعرسم تجرخ

. اهضرأ

هبشي ميخر توصب ناميلس ىلإ ثدحتت ةناطيشلا تعمس

. ةبيرغ ةحب هيف هنكلو اهتوص

. ملكتت نأ عيطتست ال اذهل تبعت وأ تعقو اهلعل

انه. ىلإ ةبرقعلا هذهب يتأ يذلا :-ام

امدعب .. ةثيبخلا اهتيأ ؟ ةبرقعلا انأ ينع لوقت ةناطيشلا

. كتذقنأ

تفاخ دقل , بابلا حتف يف ينتدعاس دقل : ناميلس قلا

. ِكيلع

. ًاديج كلذ فرعأ انأ يلع فاخت ال اهنإ , يتوم ىنمتت اهنإ :

. ِكل ثدح اذام , ريخب ِكنأ اآلن مهملا :

دكؤأ نأ ديرأ , اهانيع ألىر ةرجحلا نم ىرخا ةرم تبرتقا

ًادج ةبيرغ ة قيرطب ترجمز ىتح ينتأر نإ امو , يكوكش

ىرخأ ةرم تدعتباو تفخ , سرتفم دسأ وأ بلك اهنأكو

ىلإ تعرسأو , حاتفملا ب بابلا تقلغأو يترجح تلخدو

. ةبعترم يشارف

,النل ةرملا هذه ينقدصيس له .. تيأر ام ناميلس ىأر له

. ًادبأ ين قدصي
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حابش عماأل لصاوتت تناك له .. ةرجحلا يف لعفت تناك اذام

؟ اهتدج حور عم مأ

؟ انفيختل كلذ لعتفت اهنأ مأ حاور عماأل لصاوت كانه لهو

... يمأ :

ااااااااااااااااااع :

, اهلك ةدلبلا ميأل يخارصو يشارف نم ةدحاو ةزفق تزفق

يمأ , ةرجحلا ب يلا ع توص تعمس ,مث بابلا وحن تيرجو

.. نيمساي ,انأ يفاخت ال يمأ

اذام .. ةيبلق ةتكسب يل نيببست انه, نيلعفت اذام ؟؟ نيمساي :

ِكيبأ ينيفكي ؟أال يب نيلعفت ام لقعي له ؟ يتينب اي يتلعف

. ةنونجملا هتجوزو

بعتلا نم كِشارف يف تمن دقل , ادج ةفسآ , يمأ اي ةفسآ :

. بابلا حتف الن واحت امتنأو

اي توملا ىتح ينيتعزفأ دقل , ىرخأ ةرم اذه يلعفت :ال

. يتنبا

هلغشي ام نيطايشلا نم ام هيفكيف خارصلا ب ناميلس رعشي مل

اآلن. اهريغ عمسي وال ىري ال وهف انع,

. يمان .. يتنبا اي يمان

. كِقياضا ال ىتح يترجح ىلإ بهذأس :

اذام ىرنل حابصلا ىتح انه يمان اآلن, يجرخت :الال..ال

. ثدح

. ىرخأ ةرم ةفسآو ريخ ىلع نيحبصت , يمأ اي انسح :

ىلع تبرت ديب إال رعشأ ملو بعتلا نم تمنو يسأر تعضو

. يفتك

. اينار .. اينار :
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. ثدح اذام ؟ ناميلس ؟ اذام :

. لعفأ اذام فرعأ وال ًادج ةضيرم اينار , ينيدعاس ِكوجرأ :

. ةفئاخ ينكلو , كعم يتآس ًانسح :

؟ نيفاخت امم :

؟ سمأ يل ترجمز فيك اهتيأر له :

عيطتست وال ةضيرم تنبلا .. كئارتف إل نيعجرتس له :

. كارحلا

. ىرنل انب ايه , ًانسح ًانسح :

ضرملا لثمت اهارأ نأ ةعقوتم انأو ةبرقعلا ةرجح ىلإ تبهذ

. ينع ًامغر اهمدخأ اهضرمأ ىتح

.............................................................
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اآلنب اهتعنأ نأ عيطتسا ,ال ةضيرملا ةرجح ىلإ تبهذ

. يل حمسي مل يريمضف , ةضيرم يهو ةناطيشلا

هنأكو فيعض وهو ناسن هللا,اال ناحبس الك, كملا ةمئان تناك

اههجو نكلو , ًاديعب بهذيو هناطيش هكرتيو هترطف ىلإ عجري

. اهدسج نم ةرارح عشت ةرجحلا نأكو ًارمحم ناك

.. اهدسجب ةديدش ةنوخس تدجوف اهنيبج ىلع يدي تعضو

ةجلثملا هايملا رضح أل بهذأس .. ةمومحم اهنإ : ناميلسل تلق

اهب ناك ةرارحلا تضفخ نإو , تادامكلا اهل عض أل نوميللا و

. اهاريل ًابيبط اهل رضحن فوس ضفخت مل نإو

.... اينار اي ًانسح :

كنأ لبق نم ِكل لقأ ملا ... اينار : يل لا قو ناميلس يلإ رظن

؟ بلقلا ةبيط

مل انأ امك انأف , يل تلق ناميلس اي معن هل: تلقو تمستبا

. ريغتأ

كلذ تلعف ,مل عومدلا ب ةئيلم يانيعو تادامكلا رضح أل تبهذ

تنك دقل , كصقني ناك اذام .. ءادعس انك دقل , ناميلس اي انب
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؟ كدوجوب ةديعس ةرسأ كيفكي نكي ملأ , كقشعأ

اهضرم أل ةضيرملا بناجب تسلجو تادامكلا ترضحأ

نأ لبقو , ريخب تحبصأو اهترارح تضفخ ىتح اهبقارأو

فال تجرخ هملعأ ال ببسلف , ةرجحلا نم تجرخ قيفت

, قدصت نل اهنأ فرعأ انأف , اهيلع قفشأ انأو ينارت نأ اهديرا

. ةلوهسلا هذهب يجوز اهفطخب اهل رقا نأ ًاضيأ ديرا وال

فال ًءاسح اهل عنصأسٍو انل ًاماعط عنصأس ينأ ناميلس تربخأ

. حصت ىتح لكأن امم لكأت نأ اهنكمي

: حهلا ناسلب يل لوقي هنأكو بح اهلك ةرظن ناميلس يلإ رظن

. ينيحماس

اهحماسأ نل ينكلو ناميلس اي كحماسأ , يسفن يف تلق

. ّيلإ كعجرت ىتح

.. يدحو ينوكرتو مهتسارد ىلإ نيمسايو يمار بهذ

اذام ىرأ ىتح ناموي ةزاجأ ذخ آل يلمعب ىرخ انأاأل تلصتاو

. ثدحيس

يترجح ىلإ تبهذو ءاسحلا ذخأيل ن اميلس ىلع تيدان

. يمارو نيمساي ارضحي نأ لبق ةحارلا نم طسق ذخ آل ةبعتم

نم ّيلع نايداني امهو امهتوص ىلع توحصو الً يلق توفغ

ب اعرسأو يترجح ىلإ ادعص ينادجي مل املف , يلفسلا قباطلا

. يتيؤر ىلع نافهلتم لوخدلا

اذام : امهل ثدح ًائيش نأ تننظ دقف , ةفئاخ انأو امهل تلق

؟ قيرطلا يف ًائيش امكل ثدح له , ثدح

كذخأ ىلع مزعلا اندقع اننكلو , يمأ :الاي نيمساي تلا ق

. انعم

؟ نيأ ىلإ :

. انعم نيتأت فوس ِكنأ مهملا , بهذن ثيح ىلإ : يمار قلا
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سمأ اهانيع ىرت مل تنأ , اهعم كيبأ كرتأ فيكو يبيبح :اي

. ناطيش انيع اهناكو يل رظنت يهو

, ًادبأ ناك امك دوعي نل يبأو اهرش ىلع يبلغتت نل ِكنكلو :

. بهذنو انه ككرتن نل نحنو

فوس , يسفنب يرومأ ربدت عيطتسأ ,انا ابهذاو يناكرتا :لب

فيك نافرعت ال امتنأ , ةلوهسب ملستسأ ال ..انأ لعفأس ام نايرت

هب,ال ثكمن يذلا اذه يتيب دصقا ال عبطلا ,ب اذه يتيب تينب

, حافكلا و دكلا ب اهتينب .. مكتايحو يتايح دصقأ يننكلو ..

. ةلوهسلا هذهب بهذأو اهكرتأ فيكف

ًاتيب رجأتست فوس انه, ثكمتو ىليل يتقيدص رضحت فوس

فرعت امكمأ .. افاخت ,ال تقولا مظعم اهعم ثكمأسو ًابيرق

. نوكأ نم ةبرقعلا ىرت فوس .. لعفت اذام

اننكلو , ةبعللا هذه جراخ نحنف .. يمأ اي ًانسح .. اذإ :

كبال يعنتقت ,وأ ةمغلا عشقنت نأ ىلإ كِروزنو كيلع نأمطنس

. تيبلا اذه يكرنتو انم

مك فرعن ,فال نوجاتحت ام اوعمجتل ابهذا , يبابحأ اي ًانسح :

. ةرفسلا لوطتس

, نوجاتحيام لكو مهبتكو مهسب مال ناعمجي يئانبأ بهذ

. ةبرقعلا هتمهتلا نوكت ئلال ناميلس ىلع نئمط أل انأ تبهذو

ءارولا ىلإ تعجرف , ناكحضي امهتعمسف ةرجحلا نم تبرتقا

لبق يئانب أل ءاذغلا ماعط الدع تبهذو امهاتكحض عمسأ ئلال

. يناكرتيو ابهذي نأ

ةمهم يف ينأ كردأ ينكلو , امهقارفل يبلق قزمتي مكل

امم لضفأ روم لكاأل دوعت ف وس اهيهنأ امدنع .. ةيمسر

. تناك
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نأ لبقو يدحو يناكرتو امهتمع ىلإ يمارو نيمساي بهذ

يتأي نأ ديري ةعماجلا يف اهليمز نأ ينتربخأ نيمساي بهذت

يهف اهدلا و جوزت ام دعب عوضوملا تلجأ اهنكلو هلهأو وه

اآلن. اهدلا و نم لجخت
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يو ال وبلا تثدح يتلا روم األ كلت لك حلصأ نأ يلع بجي

لا حل بهذأ نأ امإو حلصأ نأ امإف , ةبرقعلا اهب انتعقوأ يتلا

. رخآ رايخ يدل سيلف , امهكرتأو يليبس

. ىليلب تلصتاو فتاهلا ةعامس تعفر

ال ِكوجرأ , نيمسايو يمار بهذ دقل , كرظتنا معن ىليل :

ديكأتلا ب معن ... رواجملا تيبلا بحاص عم تقفتا له , يرخأتت

لك تمطح دقل .. فرعت امدنع اهيلع هقعاص نوكتس

, امهكرتأو بهذأس ينأ ةدكاتم تناك ديكأتلا ,ب اهتاعقوت

اي كراظتناب ًانسح , دعب ةجردلا هذهل لصأ مل ينكلو

الةم سلا عم .. يتزيزع

تايجاحلا ضعب راضحإو تابيترتلا ضعب دادعإب ىليل ينترمأ

ءيش لك رضح أل بهذأس يه, ءيجت امثير ةنيدملا نم

. امهيلع نئمط أل امهتمع دنع يمارو نيمساي ىلع رمأ هرملا بو

هب ينتربخأ ءيش لك ترضحأو ريبكلا لحملا ىلإ تبهذ

يمار ىلع نئمط أل تررمو , ةيفولا يتقيدص , ىليل

يدل سيل ف امهتمعل ريثكلا ربخأ أال تلواحو , نيمسايو

. ىرخأ ةرم رارملا رارتجاو ىوكشلل تقو

تلخد نإ امو نامئان الزاال ناسيرعلا و لزنملا ىلغ تدع

. يمامأ ناميلس تدجو ىتح يسب مال تلدبو

. ِكدجأ ملف ليلق ذنم توحص دقل ؟ ِتجرخ له , اينار :

نم ًائيش جاتحت تنك له , قوست أل بهذ دقل يبيبح معن :

؟ ةنيدملا

. ِكيلع قلقأ ال يكل ينيربخت مل نكلو :ال

امثير روطفلا دعأس ًانسح .. كجعزأ نأ درا مل يبيبح ةفسآ :

. ناوحصت

. يتبيبح ًان سح :

نكلو , ءوس يأب هتناطيش ركذأ ال املا ط ًاديج ناميلس ينلماعي
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اذكه , ينهركي هنأب رعشأ لعفت ام هل تلق وأ اهتركذ نإ ام

ىليل نأ ولو , ريخب وال ءوسب ال اهركذأ ,نل ًانسح ... ًاذإ

ينكلو يه لعفت امك ًامئاد همامأ ريخلا ب اهركذأ نأ ينتحصن

. ايندلا عم يلا ح اذه ناك امل , قفانأ نأ عيطتسأ ال

ىتح اهرظتناو ىليل يل هتركذام لك دعأ فوس .. ًانسح

. رضحت

املكف .. يلإ رظنت ملو , يلفسلا قباطلا ىلإ ةبرقعلا تلزن

دقحلا ةيمك ام فرعأ ,ال رثكأو رثكأ ينهركت اهيلإ تنسحأ

. ةبستكم مأ ةيثارو يه لهو , هذه اهبلق يف يتلا

انأ) اذه ). ةسورع اي ريخلا حابص :

رونلا حابص : ديدش ءودهب تلا قو .. ظيغب يلإ ترظن

ةبعت حبصت ةسورعلا نأ مك نيفرعت تنأف ينيرذعا , يتبيبح

فاخأ انأو , ًاريثك ينبحي ناميلس ,نإ جاوز رهش لوأ يف

. بحلا ةرثك نم ضرمي نأ هيلع

ىتح درلا ةعيرس نوكأ نأ يلع نكلو اهبيجأ اذامب فرعا ال

. نخاس وهو ديدحلا ىلع قرطأ

اآل ىتح ةسورع تلز ال ينأ ينرعشي هنإ , كلذ فرعأ عبطلا :ب

, يل اهلا ق سمأ ىتح , هييحي يبح نأ ًامئاد يل لوقي هنإ ن,

ىرخأ ةرم فطاوعلا هيف تييحا ألِكن كركشأ نا ديرأ يننكلو

يذ نم يل ًابح رثكأ اآلن حبصأ دقل , فجتس تناك نأ دعب

. لبق

رشلا ةقاط نأ ترعش , ديدش ظيغب ةبرقعلا يلإ ترظن :

نأ تدراو يلخادب تكحض , نيفصن ينقلفتس اهلخادب

, يسفن يف تمكحت ينكلو اهلكش نم يلا ع توصب كحضأ

تركم املك ينم الً غو ًادقح تداز املك اهنأ فرعأ ينأ امك

. تتكسف .. يب

. نداهتن نأ كيأر ..ام اينار يتبيبح :

. برح يف نحن لهو , نيدصقت اذام :
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بلقأ نأ يننيديرت فال اينار اي ًاديج دصقأ ام نيفرعت ِتنأ :

. بقع ىلع ًاسأر كتايح

ملو , كجوز قرسا ملو , كتظاغإ دمعتأ مل ..انأ يتيبح :

... دعب ِكب ًائيش لعفأ مل اآلن,انأ نيديرت اذامف , كِتايح دسفأ

ِكل. ديكأ ملو كنيهأ ملو ًائيش ِكب لعفأ مل ..انأ دصقا

حيرتس أل بهذأس , نيئاشت امك يتبيبح ًانسح .. اذكه :

و هبعت انأف .. ينيحماس , ينيربخأ ءاذغلا ماعط نيهنت امدنعو

. كِتدعاسم عيطتسأ ال

اآلن ينمهي امف , ءيش لكب موقأس ًامه, يلمحت ,ال انسح :

. ناسيرع امتنأف , امكتداعس وه

ضر األ علخت داكت ةعرسم بهذو ديدش ظيغب ىلإ ترظن

. لغلا نم اهتشمب

. هتييبح دجي ملو , راطف اإل لوانتيل ناميلس ىتأ

راطف اإل تلوانت له انه.. اهكرتأ ملأ ؟ يجنا تبهذ نيأ :

. حيرتستل تبهذو هبعت اهنا ,الدب اذكه ةعرسب

ىتح , كوجرأ حاترتل اهكرتا , ًادج هبعت اهنإ , يبيبح معن :

اهقهرت ال كوجرأ , ًادج ةفيعض يهف , اهتوق لماك درتست

. نحن نيأو مه ,أني فيعض ليج هنإ , ًاريثك

دادعإ يف كِدعاسأ اذإ ينيعد , اهجعزأ ,نل اهكرتأس ًانسح :

. تيبلا بيترتو ءاذغلا ماعط

. نينس نم هفرعأ يذلا ناميلس وه اذه , يبيبح ًانسح :

..انأ ءيشب رعشي أال ىنمتأ , ىليل نع ناميلس ربخ أل هصرف

اهيلإ دعصي نأ رظتنتو ًاظيغ طيشتست اآلن ةبرقعلا نأ هدكأتم

نم سيل اذهف درلا ةعرس ينتئاج نيأ نم فرعأ ...ال ناميلس

حلا, لك ىلع , كلذ ينملع اهنم هتيأر ام لعل , يعبط

. ثدح امهم يتايح درتسأس
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يلا وح انع دعبي يذلا ,و رواجملا تيبلا ب تنكسو ىليل تءاج

موي لك كانه ىلإ ريسأ نأ ىلع ةرداق ينكلو رتم ةئامسمخ

. يتايح درتسأ ىتح دوعأو

ىلع ,لب ءيش يف ترياب ملف كلذ نع ناميلس تربخأ

ىليلب هنع لغشنأس ينأ نظي ألهن كلذب بحر دقل .. سكعلا

. هتبيبحل هكرتأو

نأ لق ناميلس تربخأو يترجح تبترو يمون نم توحص

. ىليل ألىر هبهاذ ينأ هلمع ىلإ بهذي

هقشعأ يذلا سمشلا ءوضو ةعئارلا راجش األ طسو تيشم

. تيبلا لإى تلصو ىتح

ًءاكب يكبأ تذخأو اهنضح يف تيمترا ىتح ىليل تيأر نإ ام

بهذو هؤاقدصأ هبرض يذلا لفطلا ,ك لبق نم هيكبأ مل ًاريرم

ذنم اهلثم هيفو هقيجص دجأ ملف , همأ ناضحأب يمتحيل

. يمأ تيفوت

ةريغصو ةريبك لك اهيلع صقأ تذخأو ىليل عم تسلج

. ءيش لك فرعت اهنأ مغرلا ,ب هرم رخآ ينتكرت ذنم يل تثدح

هتعاضأ يذلا كتيب ِكل عجرتسنل هللا ,و يتبيبح اي يفاخت :ال

. لبق نم ناك امم لضفأ كِقح ِكل دوعيسو , هناطيشلا كلت

نأ دحأ عيطتسي ال اهركم ,نإ فيك نكلو , ىليل اي ًاقح :

. هيراجي

كارشلا اهل بصننس .. ًادج نيرذح نوكنس , يفاخت :ال
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هبلس قح لك ِكل عجريو , اهتقيقح ىلع اهاري ناميلس لعجنو

ِكلو هيكرتت ,وأ هعم ىثكمت نأ امإ , هرح ِتنأ اهتقوو , ِكنم

. كِمولي نأ عيطتسي نلو نيلعفت ميف قحلا لك

يئانبأ ينكرت امدعب تاذلا ,بو هكرتأ نأ ًارارم تركف دقل :

مهلجأ نم لمحتأ تنك يتلا بابس األ ربكأ اوناك مهف , اوبهذو

ًائيش ينم دحأ عزني نأ بحأ ال ينأ يتلكشم نكلو , قاشملا

نكلو , نيلوقت امك هكرتأو هدرتسأ دق ... ينع ًامغر يكلم

ولو , نوكي نل اذه .. لمح امب لمجلا اهل كرتأ نأ نكل , يتدارإب

. اهلك قاشملا لمحتأ ألن تررطضا

اال يف ًاريثك ركفأو , ةشوشم يننأ يتقيدص اي ِكيلع فخا ال

, ةرشعلا ىلع وه يقبي مل اإ كلذ لعفأ مل بجعتأو لا صفن

؟ كلذ لعفأ اذامل انأ, اهيلع يقبأ ملف

دحأ كنم عزتني نأ نيبحت ال ِتنأ , يتزيزع اي نيلوقت امك :

بهذو هتايح انم لك كرت ولف , كقح نم اذهو , كصخي ًائيش

اآل عجارتلا نم كعد ... هِتيب يف دحأ قبتي مل ةلكشم لك دنع

نيريثك اآلن, دومصلا كيلعو ةلحرملا هذه يتيطخت دقلف ن..

نهلا وحأ نوكتو , مهتويب نودرتسيو نودمصيو كتلا ح يف

مهنأ : ةنحملا اوزاتجا امدعب يل نولوقيو , لبق يذ نم لضفأ

. ريثكب لضفأ مهتايح تلعج ةنحملا هذه ألن ءادعس

, طيطخت نودب حجني ءيش ,فال ًاديج ططخن انيعد ًاذإ ايه

ددح ن انيعد , شيوشت نود هحضاو انفادهأ ددحن انيعدو

. انفده ىلإ لصنل اهضعبب طويخلا طبرنو ماهملا

ليمي هلعجت فيكو هب تنبلا كلت لعفت اذام فشكتسنل ايه

املكل ,ألهن ءاهدلا و ركملا ب طقف مأ هرحست عفالً لهو اهل,

نأ والدب داهجلل يدعتستلف , انعافد داز املك اهتانيعم تداز

. ةعرسب يلمت ,وال ةرباص ينوكت

يتيب درتس أل ينيدعاس نكلو ىليل اي نيديرتام لك لعفأس :

اليد. وأو يتايحو يرارقتساو

. ةلا حلا هذه يف يحجنت ..نل اينار :الاي
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؟ ىليل اي كلذ نيلوقت اذامل :

سيل , رضاح كنهذ نوكي نأ والدب يعم يركفت نأ الدب :ألِكن

وأ نيحرتقتو وأالً نيركفتس نم تنأف , يرماوأ ذيفنت درجم

يداتعت نأ بجي , تامز األ يف ريكفتلا يداتعت نأ بجي ,ً ال

. فصاوعلا طسو يف كسفنب كتارارق ذخأ

ءاش نإ يسفنب يترارق ذخآسو , ىليل اي كنم ملعتأس ًانسح :

هللا.

, ًادحأ يذؤن ال نأو هللا, اننيعي نأ ىلع ةحتافلا أرقنلف اذإ :

ىوقتف , كلذ ىلع ديزن نلو طقف انقوقح درتسن فوس اننكلو

. حاجنلا طرش هللا

. ىليل اي ًانسح :

ينأ هربخأ نأ اهعم تقفتاو ىليلو انأ ريخلا ىلع ةحتافلا انأرق

. كلذب ًاريثك بحر دقف عبطلا بو ًادغ اهعم تيبأس

مل ينكلو , ةنوعلملا دنع ناميلسو يترجح يف يتليل تب -

تسلج مث رجفلا تيلصو ًادج ةركبم توحصف , ًاديج منأ

. بتك أل

يف يفادهأ بتكأ تذخأ , ةباتكلا ب ريكفتلا لضفأ انأف -

و تيبلا و ءانب واأل جوزلا ديرأ له , اهنم ديرأ اذام , ةايحلا

إال شيعأ ال ينأ ببسب ثدح يل ثدح ام نأ الم,مأ سلا

مل ًائيش نأكو ّيلع ةريرملا ةبرجتلا كلت رمتس له ؟ يسفنل

امك نكلو ًاريثك يندعاستس ىليل ديكأتلا ,ب ريغتأس ,مأ نكي

إوال يسفنب ريغتأو ررقأ عفالًنأ بجي .. ىليل ينتربخأ

. ًائيش زجنأ نل

ترعشف , يلخادب يذلا نوزخملا تجرخأو ًاريثك تبتك -

. يبلق نع لا زي مهلا نم ًارجح نأكو .. ةريبك ةحارب

اهتدجوف .. ًامه لمحا نأ لبق ةميدقلا يتايح ركذتأ تذخأ -

كلت نم لقأ تناك اهنكلو مومهلا نم ةيلا خ نكت مل ًاضيأ

تلز ال يسفن دج أل يمون نم وحصأ نأ تينمتف , ريثكب
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ديحولا ءيشلا نكلو , رمو ًاسوباك ناك كلذ لكو ةلفط

ءيش لك مهف وأاليد, ملحلا كلذ نع عجارتأ ينلعج يذلا

ًاعيرس اوررق دقل , ًاضيأ مه اوبهذ مهنكلو , ةايحلا يف يل

... ةمكح رثكأو , ينم ةأرج رثكأ مهنأ دقتعأ , اوراتخاو

. ىرنس

, هتكرت ذنم هناكم يف ءيش لك تدجوف خبطملا ىلإ تلزن -

.. رظنملا نم ًاهودشم فقي ناميلس يمامأ تدجوو

؟ اينار اي اذه -:ام

؟ يبيبح اذام :-

ذنم ىضوفلا هذه دحأ فظني ملأ , يمامأ هارأ يذلا اذه :-

؟ سمأ

انأ ًاضيأ مويلا ,و سمأ حابص ذنم انه نكأ مل انأ يبيبح :-

, اهتعماج تهنأو اهت ارابتخا يجنا تهنأ دق انه,اه تسل

تسل انأف الً يلق يندعاستلف , لسعلا رهش ًاضيأ ىهتناو

. يب هتلعف ام لمحتأو امكلمحتأ ينأ يفكي , اهتخأ وال اهمأ

هنيلمحت يذلا هلك اذه ,ام ىرج اذام .. ًانسح ًانسح :-

. ايناراي يننيهركت له .. كلخادب

نم الً يلق موقت كتجوز عدو كلمعل بهذا ناميلس :-

ادج ةبعت انأف , اهتايح يف ًاديفم ًائيش لعفتو اهتابس

دوجوب تدعس دقل ,ً ال يلق حاترأ نأ يقح نمو ةقهرمو

تنك دقل , يدنس بايغ دعب ًادنس يل نوكتل يبناجب ىليل

, ملأتأ ينأ فرعت ,أال ناميلس اي يب رعشت ..أال يدنس يل

حرفيو يئاكبل يكبي ناك يذلا ناميل تسلأ , بلق كل سيلأ

؟ يحرفل

ككرتأو , يلمع ىلإ بهذأس .. ةملك لجأ نم اذه لك :-

كباصعأ يحيرتل ناموي اهعم يثكما , كتقيدصل يبهذتل

. ىرن فوسو

؟ اذام ىرن :-
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. ةديعس كلعجي حالً يف ركفن فوس :-

اذه له ؟ ناحاترتل امكنع ًاديعب بهذأ نأ لحلا اذه لهو :-

لزانتأ ال ىتح يتحار نع تلزانت نأ دعب له ناميلس اي

؟ ينم حاترت نا ديرتو ينع لزانتت فوس كنع

ًادبأ ِكنع لزانتأ ,نل ثادح األ يقبتست اذامل .. اذه لقا -:مل

. ًاديج اذه يفرعتلف .. ثدح امهم اينار اي

, عجارتأ نل عبطلا ب نكلو , ًاريثك ةملكلا هذه ينتحارأ دقل )

يجوز ىلع ظفاحأ نأ ينتزفح ةملكلا كلتف سكعلا ىلع

نأ سانلا لكل ًابوتكم سيلف , نمث يأب يتايح درتسأو يتيبو

مهتمارك اولضفي نأ سانلا لكل ًابوتكم سيلو , اوقرتفي

نم ةبرخ تويبلا لك تناكل إوال مهتداعس ىلع مهئايربكو

.( اهسان
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نلو مقتنأ نلو بهذأو هكرتأ فوس , ًاريخأ تررق دقل ىليل :الاي

لوأ يف ينعاب دقل , قحتسي ال ناسنا لجأ نم براحأو دهاجأ

. ةيقشلا كلت ىلع هباعل لا سو فطعنم

يباصعأ لمحتت ,نل حجنأ ..نل ةبعللا كلت لمكا نا عيطتسأ نل

... كلذ نم رثكأ

تئجو يئارو ءيش لك تكرت دقل , يعم نيحزمت له اينار :

كِنأ يننيربختو ةلوهس لكب نيملستست واآلن كِدعاسأ يك ِكيلإ

؟ ًاعيمج مكترحس اهلعل اهل, هيكرتت فوس .. ةبعللا ِتمئس

امدنعو , ةديدج ةايح أدبأو انه نم بهذأ فوس ىليل اي معن :

له اهتقو فرعأ ال ينكلو , يندجي نيأ فرعي فوس ينجاتحي

ال. مأ هِلجأ نم انه نوكأس

بهذأ فوس .. يم آوال يم ال حأ ةبيقح يعم ذخآو لحرأ فوس

, مهدحو مهم آال نوهباجي مهكرتل عاد نم كانه سيلف يئانب أل

, ينعاب نم لجأ نم مهب يحضأس له , كلذ لعفأ نم لجأ نمو

. مهكرتأ ..النل هتلعفل ًارربم سيل ًاضيأ .. هترحس تناك ولو

اذامف انحبصأو انيسمأ دقل , انقفتا نا دعب ِكل ثدح اذامو :

ُتيأر دقل .. كِتايحو كِجوز يدرتست نأ ىلع ِتممص دقل , ثدح

ىلع رارص اإل ِكينيع يف ُتيأر دقل , ةرباصلا ةَرِباثملا ِكيف

؟؟ ليللا داوس يف ثدح اذامف , حاجنلا

يف قيضب رعشا .. يسفن يف ةبرغب رعشأ ينأ إال ءيش :ال

. يمجح رغصب رعش ,أ يسافنأ

ًاديج تمهفو ناميلس كالم يف تركف دقل , ليللا لا وط منأ مل

لذبي نلف نئمطم وه املا طو هبناجب ألين نئمطم هنأ كالهم نم
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ا ديرأ عفالً اذإ ينأ تركفف , هتيب ىلع وال يلع ظفاحيل ًادهج

ينلعج امك يناعي هكرتأ نأ يلع .. هكرتأ نأ يلعف هعم رارمتس ال

. يناعأ

كِدوجو لعل , ىليل اي ِكوجرأ ينم يبضغت ,ال يرارق تذختا دقل

كلذ لعف ىلع ةعاجشلا كلمأ نكأ ملف , كِلذ ىلع ينعجش ام وه

. ًادبأ

عقوتأ نكأ ملف ينيتنزحأ ِكنأ ركنأ نل ينكلو , اينار اي ًانسح :

نكلو , كِقوقح لين ىلع ةممصمو , ةرباثم كِتيأر دقل , ًادبأ كلذ

امو نينمتتام نيذفنت امدنع اهنيلا نت كِقوقح لعل , يردي نم

. ةلا حم ال كقح اذهف .. كِسفنب هنيررقت

عجرنو يبنذ هلك اذه ألن تيبلا راجيا ِكل عفدأس ًاذإ ًانسح :

مهعم عمتج أل يئانبأ ىلإ انأو , كِتيب ىلإ ِتنأ .. ةنيدملا ىلإ ًايوس

نأ مهملا , ةرجح ىتح يأ وأ ةقش رجأتس ,أل دحاو ناكم يف

. كلذ ىلع تردقو مهنع تدعتبا فيك فرعأ فال مهعم نوكأ

ِتيناع مكو يلجأ نم ِتبعت مك فرعأ ىليل اي ينيحماس

ينأب رعشأ يننكلو اذه يلعفب ةسيسخ ينأ رعشأ , ينيدعاستل

. مويلا دعب انه تللظ نإ تومأ فوس

مجتس أل انه عوبس األ لمكأ فوسف ءيش كمهي ال يتبيبح :اي

تادجتسملا لكب ينيفاوت نأ ىلع يتيب ىلإ عجرأ مث

ىلع اعبط قفاوأ نلف تيبلا راجيإ نع امأ , ِكيلع ينينأمطتو

يمزحتل يبه ايهاذ ايه األرم, ىهتناو هتعفد ينإ ,مث نيلوقتام

.. نكلو .. كِرارق يتذختا املا ط اعيرس انه نم نيجرختو كِتعتمأ

. كِلذ دعب نيلعفتس اذام اينار اي كلأسأ نأ له نكل

الم حأ ققحأس , نينسلا كلت لك هلعف يف ترخ امأت لعفأس :

لك نكل و يريغ ةداعسل اهتلجأ املا طل يتلا ةرخأتملا بابشلا

هريسأ نأ عقوتا نكأ مل ًاقيرط يل هللا رسي دقل , ردقب ءيش

. تينمت امع ًافلتخم ًافطعنم يتايح تذختا امدعب

,,,,,,,,,,,,,,,,
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تدرأ , يجوز ربخأ نأ نود ةنيدملا ىلإ تبهذو يتعتمأ تمزح

عيطتسأ نلف , هعم ثكمأ ينلعجيو يلع رثؤي ال يك هئجافأ نأ

. يناجرتي وهو هينيع تارظن ىرأ نأ

يف بهذن نا ىلع مهتمع دنع ةليللا تبو يئانبأ ىلإ تبهذ

كانه نأ ينتربخ أ مهتمع نكلو , مهلو يل ةقش رجؤنل حابصلا

نأ ىلع انقفتاف هب, نكست يذلا راقعلا سفن يف راجي لإل ةقش

. حابصلا يف كلا ملا عم ثدحتن

رارقلا وه اذه نأ ينوربخأو , يمودقب ًاريثك يئانبأ حرف

. دحاو ناكم يف يجوز ةفطاخ عم ثكمأ فيكف , حيحصلا

ًادبأ عجارتي نل هنأ فاخأو هترحس اهنأ فرعأ ينأ ةلكشملا نكلو

. رحسلا نم الج علل بهذي ملو كلذ فرعي مل املا ط

: يل تلا قف ثدح ام لك يجوز تخأ ىلع تصصق
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يذلا عونلا نم سيل هنإ , ًاديج ناميلس نيفرعت ِتنأ اينار :اي

يربصا ,ً عفال روحسم وه ديكأتلا ب كلذل , ءاسنلا ركمب رثأتي

نا ,الدب يضمنو اذكه هكرتن نلف .. نيجلا عملا دحأ نع لأسأسو

.ً حال دج أل مهعم ثكم أل بهذأ نأ تررطضا ولو , هدعاسن

ينردق .. يننيقدصتس ِكنأ فرعأ تنك , ءايمل اي ِتنأ يتبيبح :

. اذه كلعف هللاألدر

ِكيلع بتعأ ينكلو , يخأ وهو يتخأ ِتنأ , اينار اي لعف :يأ

. لبق نم يننيربخت مل ِكنأ

جاوزلا عوضوم ثدح ,مث كِمامأ هتروص هوشأ نأ درأ :مل

. كلذ ثدحي نأ عقوتأ نكأ ملف , ةأجف

نأ كديرأ , لعفنس اذام ركفنلف , ثدح دق ثدح ,ام ًانسح :

كِنيعب هيتيأر امو , ثدح ام ليصفتلا ب يل يصقتو يحاترت

. تيبلا يف يتلا نيطايشلا عوضوم صوصخب

. اذام مأ حاورأ مأ نيطايش كلت له ءايمل اي فرعأ :ال

.. ليبقلا اذه نم ًائيش كانه سيل ؟ اينار اي حاورأ ؟يأ حاورأ :

,إال ىرخأ ةرم عجرت وال بهذت حاور ,فاأل نيطايش ديكأتلا ب اهنإ

ةملعتم شتنأ كلا بامو , مانملا يف اهارن نأ هللااهل دارأ ام

نع نوفرعي ال نيذلا كِئانبأ لوقي اذام , اذه نيلوقت ةفقثمو

. ًائيش ِةايحلا

, ينيع يف ميقلا لك تزتهاو ًاريثك ينهذ تتشت دقل ءايمل :اي

ِكنكلو , ةئداه يننورت مكنأ مكنرغي ,ال ةريبك ةمدصلا تناك دقف

. لخادلا نم ناكربو جراخلا نم ةئداه , يننيفرعت

يحاترا , كِلذ نم رثكأ كِقهرأ ,نل اينار اي ًانسح ًانسح :

. دغلا نم ًاءدب لعفن اذام كربخأسو

نأ ضرتفي ناك ام اذه , تيبلا نع كِداعتباب اريخ ِتلعف ِكنكلو

ببسأ ال ىتح كِرابخا عطتسأ مل ينكلو , نمز ذنم هيلعفت

. ناميلس نيبو كنيب لكاشملا
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لمحتأ نأ بجيو يردق اذه حلا.. لك ىلع , ينيتربخأ ِ كتيل :

ءيش يأ ىلع هقفاوأ تنكو , هتللد يتلا انأف , يئاطخأ بقاوع

. ينم هبضغأ ال ىتح هلعفي ءيئ يأ ىلع ال ًادبأ هل لقأ ملو

... ريغتأ نأ بجي

انثدحتو , هيف نكست يذلا راقعلا بحاص ىلإ ءايملو انأ انبهذ

نع ءايمل هتلأس ,مث ءايمل ةقش تحت يتلا ةقشلا راجيإ نع هعم

هناكم ىلع انلدف , جوزتت نأ لبق هتنبل هرم هرضحأ يذلا جلا عملا

. هفتاه مقرو

اهيدل نأ يل تلا قو راقعلا بحاص دنع نم ةديعس ءايمل تجرخ :

. يجوز ةداعتس ال ةديج ةطخ

ةحلصمو يتحلصمب متهم ناسنا كانه نوكيس هنأ دقتعأ ال

ىلعو هيلع فاختو ىربكلا هتخا يهف , ءايمل نم رثكأ ناميلس

فرع ذنم نكلو , هنم اهبضغ ىلع فاخي ناك ًامودو , هتحلصم

. ًاريثك هتخا عم لصاوتي مل ةبرقعلا كلت

اهل: تلق , هلعفنس ميف ركفنو ةوهقلا يستحن ءايملو انأ انسلج

يططخ يلف ال, مأ انتطخ تحجن رظتن نلأ انأ ءايمل اي يعمسا

ال..ال مأ نايملس إىل تعجر ءاوس اهذفنأس يتلا ةصاخلا

دوهجم يدنع دعأ ملو هنم نيرم األ تيأر يننكلو ينم يبضغت

ناميلس يلعجت نأ يف ِكيلع دمتعأس ينكلو , ىرخأ ةرم برحلل

لا وط ِكعم نوكأس ينأ كِدعأ ال يننكلو , هباوص ىلإ عجري

نإو , ماي األ هتدسفأ ام حلصأس , ةصاخلا يعيراشم يلف , تقولا

نم اذهف , كلذ دِري مل نإو اهب.. ناك يب قحلي نأ ناميلس دارأ

. هنأش

؟ هلجأ نم يبراحت ,نل ناك يذلا بحلا نيأو : ءايمل يل تلا ق

.. ءافو مدع ,وأ ءابغ وأ ينم فعض كلذ سيلو , ءايمل :الاي

األ فوتكم هرم لك هدجأو , تبعتو ًاريثم تبراح يننكل و ًادبا

كلذل , طقف هسفن لجأ نم امنإو , يلجأ نم ًائيش لعفي ال يدي

نم ًائيش لعفي يكل , يحضي يكل ةرملا هذه هصرفلا هيطعأس

.. ينانأ نوكي ال يك هصرفلا هيطعأي وأالهد, لجأ نمو يلجأ
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. انقحتسي هنأ تبثي يك

كِيأرب ينيدعاسو ديعب نم طقف ينيعبات , ةطخلا ِكيلإ .. ًانسح :

..
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اهتكرت , ططخت تذخأو بابلا تقلغأو اهترجح ىف ءايمل تثك م
فيك ططخأو ركفأ ىرخ انأاأل تذخأ دقف , اهجعزأ نأ درأ ملو

له .. لصاوأ نأ عيطتسأس له … ناميلس نودب يتايح لصاوأس
هنود نم دمصأس

يف ءايشأب تررم دقل .. يسفنل تلقف , هعرسب راهنأ فوس مأ
يكبتو راهنت يتلا ءاسنلا نم تسل ,انأ كلذ نم بعصأ يتايح
ًاريثك تيكب دقل , اهتايح ةسرامم نع اهلشت ةجردل اهلجر ىلع

. لمعلل تقولا ناحو
. األماي يب هتلعف امع يسفن ضوع أل تقولا ناح

يئانبأ لصاويس فيكو , يتايح لصاوأس فيك ًاريثك تركف
انل هبتني نلو , هتسورع عم لوغشم اآلن وهف , مهيبأ نودب مهتايح

. انتاجايتح والال انفيراصمل وال
دحأ نم رظتنأ نل ًاضيأو , هنم شيعن يك يفكي نل يلمع ديكاتلا بو

يتوق بسكأس فيك ركفأ نأ ,الدب كلذ لبقأ نلو يندعاسي نأ
. يجوزل ىتح يدي دمأ نأ نود وأاليد توقو

.. ُاريثك تركف
. كلذ عيطتسأ ىتح نانثا وأ هنس ايلعلا يتاسارد لجؤأس :ً وأال

ققحأو هيف عسوتأو انلوعي يفاضإ لمع يف ركفأس : ًايناث
اال بعت املكف , جرفلا ب انيتأيو انيلع حتفي هللا لعل , هيف يحومط

. هبرك جرفو هللا هناعأ املك ىعسو ناسن
نيحو ركفتو ًاضيأ اهلمع يهنت ءايمل كرتأس , تررقو تركف دقل

. هتررق امب اهربخأس اهترجح نم جرختو يهتنت
.. هعرسم ّيلإ يتأت ءايمل تدجوو ريثكلا رمي مل

فوس , ةعئارلا ةطخلا كلت يعمسا .. هعرسب يلا …عت اينار .. اينار
يرظتنا . ِكيمدق تحت ثهلي هلعجن فوس , ككرت هنأ مدني هلعجأ

. نيرتسو
هل, ِتططخ ام ةفرعمل ًاقوش تددزا دقل , ءايمل اي هعرسب ينيربخأ

ل متكت انططخ لعل , ًاضيأ انأ هل تططخام كربخأسو ينيربخأ
. ًايوس اهققحن هريبك هطخ نوكتو

لك ريغن فوس , نيلعفتس امب هوطخ هوطخ كربخأس .. يعمسا
ىراو وأالً مهترايزل بهذأ فوس , لضف األ ىلإ ِكيف ءيش

يذلا ام فرعأو , اهعم ثدحتأو سلجأو هناطيشلا كلت يسفنب
. اهيف هبذج

نكلو , نيلعفت مب كربخأس كلذ دعب ,مث اهفعض طاقن ىلع فرعتأو
كربخأس ام ليصفنلا ب يذفنت نأ بجي , ةروبص ينوكت نأ بجي

هب.
نل ينكلو يسفن لجأ نم كلذ لعفا فوس , ءايمل اي يعمسا :
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, يرورغ ءاضر إل ,وأ ماقتن لال كلذ لعفأ دقو , دوعي يكل هرظتنا
. هراظتنا ىلع ىرخأ هرم يتايح ينبا نلف , دوعي يكل سيل نكلو
, ماقتن لال سيل نكلو لضف لأل يريغتلل كلذ نيلعفتس ِكنأ لقنلف :

نلو , عاض انقوقح نم قح درتسنس نحن , أدبأ اهلثم نوكن نلف
. ًادحأ ملظن وأ دحأ ىلع روجن

يتطخ ىلإ يعمتسا ,واآلن كلذ نكيلو ءايمل اي ًانسح :
-29

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نأ ىلع ءايمل تممصو ديدج نم يتايح أدبأ نأ ىلع تممص

. يجنا ةناطيشلا ةياهن اهنيعيب ىرت

ىلع مهعم تقفتاو اهئاقدص االصتاالتأل ضعبب ءايمل تماق

تقفتا اهنكلو , اهتطخ ليصافت ينربخت ملف , هملعأ مل ءيش

ىلإ بهذنس ًاضيأو يبيترت ديعتل ءايزا ةممصمل بهذأ نأ يعم

لكب تلفكتو ءايلا ىلإ نماألفل يب متهتل رعشلا ةففصم

يف يحجنت امدنع يل اهيديعأ , يل تلا قو يفيراصم

. كعورشم

. ةدشلا تقو مهدجت ءاقدصأ كل نوكي نأ ىلحأ ام

ىلع تممص انأو ًايلكش يريودت ةداعإ ىلع ءايمل تممص دقل

. ًايرهوج يريودت ةداعإ

تلمهأ دقف , ناميلسل دعأ مل ول ىتح يندعسأ كلذ نا كش ال

امك هسفن ىضرأ ةياهنلا يفو هؤاضرإ لواحأ انأو ًاريثك يسفن

. هتدوع

يف زجحلا ب تمقف : ذيفنتلا يف تأدبو , يتطخ عضو تيهنأ

ب تأدبو , ًاريثك هتينمت يذلا ءايز األ ميمصتو ليصفتلا سروك

حأ لجأ نم هتلجأ املا طل يذلا يتايح ملح ذيفنت ةيادب يف لعفلا

. ّيفولا زيزعلا يجوز الم

األ رجح عضو يف تأدبو ميمصتلا و ليصفتلا ىلع ًاديج تبردت

تضرتقاو , هرجؤأ ناكم نع ثحبلا ب تمقف .. يعورشمل ساس

ب تأدبو , ةطايخلا ةنيكام يرتش أل يتقيدص ىليل نم ًاغلبم
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. لعفلا

ًائيش اهنع ملعأ وال ءيجتو ناميلس ىلإ بهذت ءايمل كلذ لكو

. هلعفت امعو

ام ّيلع يصقت ىتح ككرتأ ,نل ةبهاذ ِتنأ نيأ , يرظتنا .. ءايمل :

, ةملكب نيذبنت وال كريرس يف نيزفقتو نيئيجت موي لك , ثدحي

ام يفرعت نا ىتح نيديرت ً,أال ال يلق يعم يثكما ِكوجرأ

. يعورشم يف تلعف

نأ ديرأ نكلو حابصلا يف ِكل يكحأس , اينار اي ًادج ةبعت :انأ

. ةقد ولحلا ىلع ىقبي , كنئمطأ

له , ةرابج ِتنأ , نيلعفت اذام , ةقد ولحلا ىلع ىقبي , اهاهاهاه :

. ًاعيمج هيف انلشفام نيققحتس

يصقت ىتح حبصلا يف ككرتأ نل نكلو نيمانت ككرتأي ًانيح

. ءيش لك ليصفتلا ب ّيلع

ال يتبيبح ًانيح : يل تلا قو قاهرا اهلك ةفيفخ هماستبا تمستبا

. ريخ ىلع نيحبصت , يقلقت

. ريخلا لهأ نم ِتناو :

ةيكذ يهف ءايمل مهب هتلعفام فرع أل قوش يلك انأو ألمان تبهذ

ةلوجخو ةنابج يلثم تسيلو ًاريثك اهلقعب ركفتو ةئيرجو

. ةيفطاعو

......

لك اهل تئيهو ةوهقلا و روطفلا تددعأو حابصلا يف توحص

لوضفلا ف ثدح ام ءايلع يلع صقت ىتح ةحارلا تاببسم

. مهعم هتلعفام فرع أل ينلتقي

ةوهقلا تارطق قشترن انذخأو اهروطف تلوانتو ءايمل تسلج

ال ِكوجرأ ءايمل ,اهاي اهيف تحصف رمجلا نم رحأ ىلع انأو

. كلذ نم رثكأ ينيقوشت
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ةوهقلا تداك ىتح ينيتعزفأ دقل , انيار اي رضاح رضاح :

ضعبب تلصتا اآلن... ىتح ثدحام : يعمسا , ّيلع بكسنت

يذلا هناكم نعو لا جدلا نع مهتربخأو األنم يف يئاقدصأ

هب. ينتربخأ

هونجسي فوس رحسلا اذه كفي مل نإ هوددهو هيلإ اوبهذف

تأدبو هتمهم تهتنا انهو , رحسلا كفب ماقو دعتراو فاخف

هتربخأو , هلعف ام ىلع هتبتاعو ناميلس ىلإ تبهذف انأ.. يتمهم

نود ديدج نم ِكيلع فرعتيو ِكاريل هتقوشو ًامامت يتريغت ِكنأ

. كلذ دصقأ ينأ ههبنا نأ

ةيرح لكب هملكأ انأو انعم سلجت يهو ةناطيشلا هجو يرت ملو

. اهب متهي نأ نود ثهلي وهو ِكنع يكحأو فوخ نودو

يعيراشم يل هباآلن, متهأ ال انأ حلا لك ىلع ... ءايلع اي ًاقح

. هنم تيفتكا دقلف فلتخم لبقتسم يلو ةصاخلا

انأف , يريغل هيلوقت الم كلا اذه , اينار اي انأ يل هنيلوقت اذهأ :

ًائيش يفرعت نأ لجأ نم نيتومتس ِتنك ليلق ذنم .. ًاديج كفرعأ

. نيمتهت واآلنال

. ءايمل اي طقف لوضفلا هنإ معن :

ىرنسو .. ةياهنلا يف اآلنإال دعب ليصافت ينيلأست ..ال ًانسح :

. هراهظإ نيديرت ال كِبلق يف نوفدم بح مأ لوضف وه له
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, ةحفاصملا اهنم بلطت مث اهرسكتو اهملظت يتلا ةيراجلا تسل

يك اهلك ملا وعلا تبراح دقل , بلق بال يذلا تنأ لب بلق بال تسل

, دوهجم يأ لذبت مل كنكلو , كبلقب ظفتحأو كبح ىلع ظفاحأ

تدعاس دقل , يتداعس مامأ فقي يذلا قئاعلا تنأ تنك لب

. مهل ًانوع تنكو نيطايشلا

بلطت واآلن كيلع ظفاحأ تلزامو ًاريثك ينتحرج دقل

يجوز ,الاي تايحضتلا نم ديزملا ينم بلطتو لب ةحفاصملا

. تنأ كنم نوكت نأ بجي اآلن تايحضتلا , زيزعلا
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ءيجي امنيح ناميلسل هلوقأس يذلا الم كلا يف ركفأ تسلج

ال فس لأل يننكلو , تاملكلا كلت ىوس دجأ ملف حفصلا بلطيل

. ههجاوأ امنيح هرعاشم ءاذيإ ىلع ؤرجأ

يف يتلا ابواآلالم , رعشأ َمب هل حوبأ ىتح يسفن ءيه أ هرم لك

ال كلا لك ىسنأ هنيع ةعمد ىرأو هارأ نيح يننكلو , هببسب يردص

ينبحي هنأ ًانايحأ رعشأ , يب هلعفي ام اذهو , ناميلس وه اذه م,

. سكعلا ًانايحأو

نأ ّيلع .. كلذ ىلع ناو األ تاف دقف اآلن لزانتأ نل حلا لك ىلع

. ىسنأ ىتح طقف لمعأ

. يئانبأ تاجايتحا دسأ يك لمعلا إال يل سيلو

نأ ينم بلطو هعماجلا يبأ ينءاج , يرشبأ .. يمأ .. يمأ :

اهنكلو يجنا كرتي نأ دعتسم هنأ لا قو هيلإ يدوعتل ِكيلإ ثدحتأ

ةقرو اهل عقو دقل , هدي طخ ب اهعقو يتلا ةقرولا كلتب هلبكت

. نيزرلا لقاعلا يبأ اذه نأ قدصأ ..ال اهجوزت نيح هغراف

؟ هؤاطخأ نمث عفدأ نأ ًاضيأ اآلن ّيلع له هل, لعفأ اذامو :

؟ روم اال نيدقعت مل يمأ :اي

ىتح .. ةيناث يننيملظتس له , نيمساي اي اهتدقع يتلا انأ له :

؟ ِكوبأ هلعف ام دعب

ءفدلا ىلع اندوعت , نيقرفتم نوكن نأ ىلع دوعتن ..مل يمأ :اي

. اننيب يرس األ

ةبرقعلا تلخد ذنم , ةريبك ةرتف ذنم اذهب رعشن مل اننكلو معن :

اآلن هيلإ دوعأ نأ ديرأ هباآلن,ال يرعشت نأ نيديرت ملف , انتايح

. نيمساي اآلناي سيل ,

ربختس َميف ركفت ديكأتلا بو ةبضاغ ةرجحلا نم نيمساي تجرخ

اآلن, ينأش نم سيل اذه نكلو , ىرخأ ةرم اهروزي نيح اهابأ هب

اذام فرعأو ًاديج ركفأ ىتح هنودب ةرتف يسفنب يلتخأ نأ ديرأ

راتخأو ررقأ يدحو , يتايح نوكتس فيك ررقأ نأ ديرأ .. لعفأس
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ا تاوف دعب انبإال نورعشي ال مهنإ اآلن.. دعب دحأ يل راتخي نلو

. ناو أل

ًازكرم نوكيل هرجؤ أل ناكم نع ثحب أل تبهذو يسب مال تيدترا

ِه. لج أل هتلجأ املا ط يذلا يملح قيقحت ديرأ , يطاشنل
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هلا عفأ نع ىضاغتأ ةرم لكو , ءايمل اي ًاريثك هنم يبلق قزمت دقل

نم هيف ام لكب هبيبح بحي نأ بجي .. بحي يذلا ,نا لوقأو

. تازيمموو بويع

اآلرخ فرطلا ىضاغت , يضاغتلا و بحلا و عضاوتلا داز نإ نكلو

هقح اذه نأ نظ , هتايح كيرش قوقح نع ىضاغت .. قحلا نع

. هلج أل ًاريثك لزانتي هكيرش نأ فرعي دعي ملو

, نيثدحتت ال هتماصو كبلق يف هنيلمحت هلك اذهأ اينار :اياي

. كرطاخ يف لوجي امع هيلإ يثدحتت مل اذامل

لك ذختي نأ لضف هنكلو , ءايمل اي ًاريثك هيلإ تثدحت دقل :

يدوجوب رعشي دعي ,مل هسفن ريغ عمسي دعي ,مل هسفنب تارارقلا

نأ درأ ,مل يتايح يف ءيش لك هنأ هتدوع ينن ,أل يقوقحب وال

واآلنمل ًاريثك تيضاغت دقل , لكاشملا و نزحلا و قيضلا هل ببسأ

. قيرطلا اذه يف لمكأ نأ عيطتسأ دعا

تافطعنمو قيضبو لكاشمب رمت ةيجوز ةايح لك اينار اي نكلو :

. ملستسن أال انيلع بجيو ةريثك

, يلمحتت ملو هب رمأ ام لثمب ِتررم ءايمل اي ِتنأ نكلو :

ىلع يظفاحت نأ يترتخا , كِدحو كِقيرط يلمكت نأ يترتخاو

ينم يبلطت ..واآلن كَناخ يذلا كِجوز نع يتدعتباو كِتَمارك

نم تلمحت مك نيفرعت ال ِتنأ , هلعف يعيطتست مل ام لعفأ نأ

هل. نيزاحنت ِكيخأ ألهن هُلا,مأ عفأ ىلع تربصو تاناهإ

..ام لعفأو لوقأ ام ىلع دهشي هللا نأ يملعاو اآلن يبضغت :ال

فاخأو هتحلصم ديرأ ينأ حيحص , يخأ ألهن سيل ِكعم هلعفأ

نيرمت امب تررم نيلوقت امك عفال ينن أل ِكب رعشأ يننكلو , هيلع

, يعضو نم لضفأ كِعضو نأ ملعأ كلذلو , ريثكب أوسأو هب

مل ًاديج نيملعت شتنأو يفورظ نع ًاريثك فلتخت كفورظو

ىلع تربصو يتايح لا وط هلا عفأ ىلع تربص دقلف , هتكرت

, يم هلآال رهظُأ ملو ًاموي هرياعأ ملو هببسب لا نماألفط ينامرح

اذه سيلو , ينم لمي امدنع يريغل بهذيو يننوخي هدجأ مث

يتايح لا وط ةنيهملا هتلماعم نم نيرم األ تيناع يننكلو طقف
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لا.. نماألفط هنامرحل نيزح هنأب راذع هلاأل سمتلأ تنكو

مهمامأ رسكنأ ىتح ينبرضيو هلهأ مامأ يننيهي ناك مك نيملعت

, بحلا ةجحب كلمأ ام لك ىلع ىلوتسا فيك نيملعت .. همامأو

كِبحأ مك نيملعت وه.. هنويدب هنويدم هب يجاوز نم تجرخو

تفصن نأ ثدحي ملو عفالً يتخأ شتنأ لب يتخأك كلماعأو

له .. ةلكشم يأ يف هيلع كِفِصنُا ًامئاد ,لب ًادبأ ِكيلع ناميلس

يمدهت نأ فاخأو كِبحأ ألين اذه لك .. اينار اي كِلذ لك ِتيسن

؟ اهب يرعشت نأ ِديرا وال ةدحولا ةرارمب ترعش ألين كِتيب

نم هيتلعفام لك ًاعبط ىسنأ مل .. ةفسآ .. ءايمل اي ةفسآ :

اهجوزت ناك ام هلعل األرم, لوأ نم ِكيلإ تئج ينتيل ..اي يلجأ

يلخادب طقف ينإ , ءايمل اي ينيحماس .. كلذ لك ثدحي ملو

. ِكيف هثفنا نأ دصقأ ملو , هثفنأ نأ ديرأ بضغ

كلذ لك يسنا .. ىرغصلا يتخأ ِتنأ .. كلذ لكل يمت :الهت

ًاعكار ِكيلإ دوعي فوسلو ةمداقلا ماي لأل يتطخ يعمساو

يرظتنا .. نيرمأتو كِشرع ىلع يعبرتتلو ًاديدج ًارهم يبلطتلو

. نيرتسو

عامسل تقوشتو ًاريثك ينتبجعأف اهتطخ ءايمل ّيلع تصق

,ً اال عفأ نوكيس هنكلو ًاططخ نوكي نل ديزملا نكلو .. ديزملا

مأ هحماسأس له فرعأ ال ينأ مغرلا ..ب يقح عاجرتس ال قاتشأ

ذفنتو ةرتفل ناميلس عم شيعتل ًادغ ءايمل بهذت فوس ال.

عيطتسي هللا,عفالًنل ناحبس اهب, ينتربخأ يتلا اهتطخ

. هتخأ إال كلت لثم ةطخ ذيفنت
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صقت نأ ينتدهاع دقو ةناطيشلا و اهيخأ عم شيعتل ءايمل تبهذ

ًاضيأ انأو ليصفتلا ب اهموي يف ثدح ام لك موي لك يلع

اذهف يتاحومط نم هققحأس امو يدنع دجي ام لكب اهربخأس

قيقحت يف حجنأ مل نإف , ةطخلل حاجنلا فصن يل لثمي

ناميلس دوعيسو ةميقعلا ةميدقلا يتايحل دوعأس يتاحومط

. ىرخأ ةرم هيلإ دوعا نأ يل َرِّدُق ..نإ ينملظيل

ةطايخلا ةنيكام تلمحو هترجأ يذلا لحملا ىلإ تبهذ

لحملا ناردج اهب لِمَجُ أل ةطيسب تاناهد تيرتشاو

. ًاتقؤم تايناكم اإل طسبأب هباوبأو

مث ناكملا نييزت يفو طئاوحلا نهد يف هلك يموي تيضم

ةصق عامس ىلإ ةقوشتم ينكلو ًادج ةقهرم تيبلا ىلإ تبهذ

ينيتأي نل ديكأتلا ,بو مونلا لبق ةصق رظتنت ةلفط يننأكو ءايمل

. اهريفاذحب ةصقلا عمسأ ىتح هب ينيع رقتو مونلا

نر ... ءايمل ةملا كم رظتناو حاتر أل تسلجو يماعط تلوانت

يكحا ,اه ءايمل .. ءارحصلا يف ناشطعلا ك هتطقتلا ف فتاهلا

. ثدح اذام .. يل

يتلمحت فيك , ةناطيش عفالً اهنإ اينار .. كِلا ح فيك .. اينار :

لمكا مل يننإ ؟ نينسلا كلت لك دحاو ناكم يف اهعم دجاوتلا

, ةيناث اهلمحتأ نأ عيطتسأ وال ناكملا سفن يف اموي اهعم

برق نع اهفرعأ مل يننكلو اهفرعأو لبق نم اهتيأر ينأ حيحص

كلذلو انططخمب ترعش اهنأ حضاولا نم .. اينار , مويلا لثم
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اهرحس نأ فرعت امنيح يرظتناو , ديدش هرك تارظن يل رظنت

نأ فاخأ , ءيش لعف عيطتست وال رحاسلل بهذت نيحو لطب دق

. اهنم مكصلخا أل ءيش يأ ةهجاومل هدعتسم يننكلو .. ينلتقت

ديرأ ينأ مغرلا ,ب ءايمل اي يعجرا , اهرش نم ِكيلع فاخأ ءايمل :

بنذ ِكل سيل , كِدقفن نأ كلذ ىنعم سيل نكلو يتايح عاجرتسا

. كلذ لك يف

اهلخادب نأ حيحص , اهمجح نم ربكأ اهنوطعت متنأ و اينار :الاي

, تومي ةيآ هيلع يلتت نأ درجمبف .. فيعض ناطيشلا نكلو رش,

. فعضأ هنإ , سن اإل ناطيشب كِلا ب امف

اهنإ , نيطايشلا لك نم ىوقأ اه..إاهن نيفرعت ال ِتنأ , ءايمل :الاي

ميحجلا تناك ول نأكو , ةقيقحلا يف ناطيشو سانلا مامأ مالك

. ميحجلا ةكئ مال ىربك يه تناكل ةكئ مال اهب

وهب اذه .. مويلا ثدح ام يعمسا , ىرن فوسو يربصا :

. ةصقلا ةيادب ليصفتلا

ىلإ ترظن ةقيدحلا باب نم يبارتقا دنعو تيبلا ىلإ تبهذ

فرعت تناك اهنأكو , ذفاونلا نم ةذفان فلخ فقت اهتدجوف ىلعأ

ىرت نأ اهديرأ ..فال اهرأ مل ينأكو يرظنب تحشأف , يمودقب

تبرتقاو يتعاجش تعمجتساف .. ينتباصأ يتلا رتوتلا تارظن

ناميلس يل حتفف ةدودعم يناوث تثكم .. بابلا تقرطو

. يروضح نم ًائجافتم ناك هنكلو ًاحرف نضح باأل ينلبقتساو

.. ناميلس يب بحر

مل نينس ترم , ءايمل اي ًاريثك ِكيلإ تقتشا دقل , يتبيبح ال :هأ

,باأل يدجاوت ببس ركذأ نأ ينديري هنأكو ًابجعتم – انه ىلإ ِتأت

. تئج نملف – يتيب يف يدنع ِكنأ صخ

األوال ينربخأو , ًاريثك َكيلإ تقتشا يننكلو ناميلس اي معن معن :

نم كتذخأو كترحس يتلا ةيقشلا ىرأ نأ تدرأف تجوزت كنأ د

؟ انه يه له وأالكد,

حتف أل يلفسلا قباطلا ىلإ تلزنو ةمئان اهتكرت يننكلو معن :
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. بابلا

دقو , نويدلا َّيلع تداز دقل .. ناميلس اي عمسا , ًانسح ... ةمئان :

ينع ففختس اهنأ تننظ دقو يعم ثكمت نأ اينار تضفر

ةقش راجيإ لمحت عيطتسأ وال ناكم يل سيل ,واآلن فيراصملا

رجؤأو معالً دجأ ىتح الً يلق َكِدنع ثكمأ نأ يننكمي لهف

؟ اذه َكَقياضيس له , ًاتيب وأ ةقش

,هأ ينم ةلوئسم ِتنأو يتخأ ِتنأف , ءايمل اي كِتيب اذه عبطلا :ب

. نيئاشت يذلا تقولا يثكمتلو , تقو يأ يف ِكب ال

اذه كل ىسنأ ,نل كل اركش , زيزعلا يخأ اي َكيف يمشع اذه :

. فورعملا

ايه.. الم, كلا اذه اننيب سيلو ةوخا نحن , ءايمل اي فورعم :يأ

انل رضحتلو يحاترتو كترجح ِكيرأو تيبلا ِكيرأ ىتح ايه

. روطفلا يجنا

. ًادبأ ًاهوركم َكيف هللا ينارأ ,ال بيبحلا يخأ اي ًانسح :

نأ حضاولا نمو , ناميلس يل اهصصخ يتلا ةرجحلا لإى تبهذ

ينتربخأ يتلا ةرجحلا اهنأ اودبي , حاتفملا ب ةقلغم ةرجح اهبناجب

. اينار اي اهنع

ال يلق تحتراو الب ودلا يف يسب مال تبضوو يتبيقح تعضو

, اهتايوتحم ىلعو اهيلع فرعتاو ةرجحلا ىلإ رظنأ تذخأو ً

تسيل اهنكلو ًاديج اهفرعأ انأف معن , كِمون ةرجح اهتدجوف

نم اهتغرفأو كترجح ملا عم تريغ اهنا حضاولا نمف ةلماك

يننكلو . ِكيلإ قاتشيو ًاريثك ناميلس اهاري ال ىتح تايوتحملا

ب يل لا ,قف كِترجح نع هلا ؤس تدمعت ناميلس ُتيأر امدنع

نكلو اهب ثكمأس يتلا ةرجحلا ىلإ اهتلقن يجنا نأ لعفلا

ضارغأ يف عطقلا ضعب تم دختسا دقف ةلماك تسيل اهتايوتحم

ِكل مقتنأس اهب.. هلعفأس ام ىلع ةنوعلملا كلت لمحت تلف .. ىرخأ

. هلعفأس ام يرتلو يربصتلف اينار اي

.. ناميلسل كلذ رهظأ اال تلواحو زازئمشا يلكو اهيلع تملس
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. زازئمشا لكب اهلماعأ ينأ تظح ال اهنكلو

نم ًاريثك أرقأ تذخأو ةنوعلملا هتدعأ يتلا راطف اإل انلوانت

ماعطلا يف ًائيش يل عضت نا ةفئاخ تنك دقف لكآ انأو يداروأ

. لوتقم وأ لتاق .. اينار اي نيفرعت امك يننكلو

ِكلت ِكيذؤت نأ كِبنذ امف ءايمل اي ِكيلع فاخأ يننكلو :

؟ ةناطيشلا

ثحبي نم كانه سيل ,انأ يرم أل يمتهت ال لبق نم ِكل تلق :

دعي مل اينار اي ِكوجرأ .. كِجوزو وأالكِد ِكيدلف ِتنأ اما , ينع

, لعفنس ام ىلع ًاديج زكرن انيعد , عجارتلا وأ فوخلل تقو َكانه

األ يل يرضحت نا كِربخأو دغ دعب وأ ادغ ِكب لصتأس يعمسا

ولف , يبئاقح شتفتس اهنأ فرعأ ,فانأ اهنع كتربخأ يتلا َءايش

. انلباقت ناكمب كربخأسو .. فرعتس تناك يعم اهترضحأ يننأ

. كلذ دعب ثدح اذامو , ءايمل اي ًانسح :

, ءادغلا ماعط تدعأ ىتح تمنو يترجح ىلإ نبهذ , ءيش :ال

ىرخأ ةرم يترجح ىلإ تبهذو ماعطلا مهعم تلوانتو توحصو

داتعت ىتح موي لوا نم اذه لعفأ نأ تدمعت دقل , ليللا ىتح

مويلا رم اذكهو .. اهدنع ام أوسا جِرخأ ىتحو , اهدعاسأ نل ينأ

يننأ اهربخأ ناميلس ديكأتلا ..بف ناكرب اهلخادب نأ ةدكأتم انأو

. ةرتف مهعم ثكمأس

تيناع املثم يناعت اهارأ نأ ديرأ , ءايمل اي يردص ِتجلثأ دقل :

. اهنم

. يربصا , يعم نيرم األ يناعتس , يفاخت وال ينزحت :ال

هللا.. ءاش نإ ينترأ ام اهيف هللا ينيريلف , ةرباص هللا و ةرباص :

.. اهنم يبرتقت وال ةقلغملا ةرجحلا نم يبرتقت ال ءايمل اي يعمسا

. اهنم يرذحا

يتلا ةرجحلا هذه رس فشتكأ فوس يننكلو , يفاخت :ال

. طقف مكفيختل هلعتفت اذه لك نأ هدكأتم اهب,انا مكفيخت
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. رذح ىلع ينوك نكلو , ىرنس :

هللا. ءاش :نإ
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ثيح ةرماغ ةداعسب ترعشو ريغصلا يعورشمب مامته اال تأدب

دتعا هللا,مل ءاش نإ اهب رمتسأسو يدحو ةرماغم تأدب ينأ

نزحب رعشأ كلذ عمو .. ناميلس نودب ءيش لعف وال حاجنلا

اذه وه ينكراشي نأ ىنمتأ تنك ألين يبلق رصتعي نيفد

. حاجنلا

.. لكشلا اذهب قرتفنس اننأ ًادبأ دقتعأ مل

ىلإ انم لك دلخو ماعطلا انلوانت , تيبلا ىلإ تبهذو يلمع تيهنأ

اي اذام طلا, راظتن اال نكلو ءايمل لا صتا رظتنا تسلجو هعدخم

يلصتت مل اذامل , ماقتن لإل يل ديحولا اآلناأللم تنأ .. ءايمل

. يب

.. ًائيش اهب تلعف ةنوعلملا هذه نوكت نأ فاخأ ام رثكأ فاخأ

هذهل ةريرش اهنأ دقتعأ ,ال كلذ دقتعأ ..الال ةيكذ ءايمل نكلو

. اهيذؤت اهكرتن نل اننأ فرعت يه ديكأتلا ,ب ةجردلا

. مويلا يب لا االصت عيطتست مل ديكأتلا بف دغلا ىتح رظتنأس

ءايمل , فيخم سوباك ىلع توحص ىتح يانيع تضمغأ نإ امو

. يكبتو ّيلع يدانت

عانقإ تلواحو .. ًابعر تددزاف سوباكلا اذه ىلع توحص

. ءايمل ىلع يفوخ ببسب سوباكلا نأ يسفن

ينهذ مويلا لا وطو هيليت األ ىلإ هدعبو يلمع ىلإ تبهذ

. ءايملب لوغشم

, فتاهلا بناجب تسلجو يماهم تيهنأو تيبلا ىلإ تعرسأ

. ًاضيأ نري مل هنكلو

يسركلا ىلع ساعنلا ينبلغو رجفلا ىتح هظقيتسم تللظ

تعرسأف فتاهلا سرجب إال رعشا ملو نيتعاسب اهدعب توحصف

. هيلإ

ِكعم تلعف اذامو , ثدح اذام , ِتنأ نيأ يننيتفخأ ءايمل :
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. ةنونجملا

, كدنع تسيلأ , ءايمل نيأ , اينار اي نيدصقت اذامو , ةنونجم :يأ

؟ مكيلإ هبهاذ اهنأ انتربخ دقل

, مكيلإ تبهذ ذنم انه رضحت مل اهنإ .. دصقت اذام ؟ ناميلس :

. ديدحتلا ب كتربخأ اذامو

ناموي مكعم ثكمتل ةبهاذ اهنأ يجنا تربخأ اهنكلو ينربخت :مل

يتدوعل اهراظتنا مدع نم تبجعت ينأ ىتح , ىرخأ ةرم دوعتو

. لمعلا نم

كتخأ عيضتسو انتعضأ دقل , كتايحل هبتنم دعت مل تنأف عبطلا :ب

تعاضأ يتلا ةبرقعلا هذه , كدنع يتلا هئابرحلا هذه ببسب

عيضتس كتخأ .. ًاضيأ كتخأ لتقتسو انتقرفو انتدرشو انتايح

كتبرقع ربخأ .. ناميلس اي ًانسح , اهيلع ءيش يأ قدصت ال تنأو

هذه لوتقم وأ لتاق امإو اهمس جرختس أل يسفنب ةمداق ينأ

. ةوقو ةحلسأ نم تيتوأ ام لكب اهيلإ ةمداق ينأ اهربخأ .. ةرملا

؟ ينعمست له ؟ ناميلس اي ينعمست له هللا, إالب يتوق امف .

نيقدصت له , نيلوقت ام بعوتسأ ينكلو اينار اي كعمسأ :

, كِلذ ىلع مدان ينأ حيحصو , اننيب تقرف اهنأ حيحص , كِسفن

عجرتساو مكعم ينتاف ام لك عجرتسأ نأ ديرأ ينأ حيحصو

اآلن يه اهنع ىلختأ نا عيطتسا ال يننكلو ىرخأ ةرم يتايح

حمج دقل , ةفطاخ وأ ةلتاق اهنأ كلذ ىنعم سيل نكلو , ًاضيأ

, ءايمل نيأ ينيربخأو ًءاره ِ كافك , دودحلا دعبأ ىلإ كِلا يخ

؟ يلسم اذه نأ نيدقتعت له , ةبعللا هذه ىلع اهعم ةقفتم ِكلعل

لق املك يلإ تثدحت املك ألكن كعم لداجأ ,نل ناميلس اي عمسا :

ىلإ بهذا .. كل يتحماسم ةصرف تلقو يدنع كديصر

. كلذ ريغ كنم ديرأ ,ال اهيلإ ةمداق ينأ اهربخأ نكلو , كتنوعلم

ههركأ ال ىتح رثكأ ملكتيل هصرفلا هل كرتأ ملو فتاهلا تقلغأ

.. رثكأ

ساي .. يمار .. يمار .. نيمساي .. يمار ... ةقرحب تخرص
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. كانه اذام يمأ اي اذام .. اذام :

ِتي أر مأ تيبلا ب بيرغ دحأ كانه له , ِكب ام يمأ اي اذام :

؟ سوباك

.. اوعمسا ..ً حاال اولا :عت

نم احابص ادغ ةبهاذ ينأ مهتربخأو ثدح ام مهيلع تصصق

اوتأي نأ اوممصف ءايمل نع ثحب أل ىرخأ ةرم ةبرقعلا ىلإ ركاب

ينكلو , اهدض ًاعم دحتنف يدحو اهعم ينوكرتي وال يعم

بهذن نأ بجي ناك مهم ناكم ىلإ وأالً بهذنس اننأ مهتربخأ

. هجاتحا ىتح هتلجأ ينكلو هرتف ذنم هيلإ

رجفلا عم انوحص مث سيباوكلا و قلقلا اهبوشي ةليلق تاع سا انمن

ىلإ انبهذو انبئاقح انذخأو انئايشأ انململف نفج انل ضمغي ملو

األنم. يف ديج زكرم يف لمعي يذلا يدلا و بيرق

هيلع تصصقو هلمع ىلإ بهذي نأ لبق ًاركبم هتيب ىلإ تبهذ

نم ليمج هل در هنأ ول دويو ًاريثك يبأ بحي ناك دقف , ءيش لك

. يل قلا اذكه , هيلع هلئامج

لك نأ ولو كد عاسأس , كدلا ول اماركإ , اينار مادم اي يعمسا :

, تنبلا هذه نيدي ءيش ىلع عطاق ليل د هيف سيل هنيصقتام

دس أل طقف , يمسر لخدت نود ةيدو ةقيرطب كدعاسأس ينكلو

. ّيلع ِكابأ نويد ضعب

دكأتت فوسو كلذخأ نل ينكلو مدنف اي كركشأ فيك فرعأ :ال

هذه ًاعيرم ًائيش يفخت اهنأو هقيقح هلك كيلع تصصق ام نأ

. ةناطيشلا

.... يعمسا ًانسح :
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ىلإ باهذلا ب تعرسأ ,ف لعفأ امب يبأ بيرق دارم ذاتسأ ينربخأ

نم ةناطيشلا تيأر ىتح تيبلا نم تبرتقا نإ امو ةركبم كانه

اهنأكو تيبلا لوح رظنتو لزنملا ةقيدح يف سلجت ديعب

. انرظتنت

ناميلس ديكأتلا ,ب انرظتنت اهنإ .. اورظنا وأالد.. اي اورظنا :

هدعتسم اهنأو ةفئاخ تسيل اهنأ ينرعشتل انه سلجتو اهربخأ

. يل

نأ لبق انرفاظأب اهلكأنس , ءوسب كسمت ,نل يمأ اي يفاخت :ال

. يتمع وأ يبأ وأ نيمساي وأ ِتنأ كتيذأب ركفت

نأ امإ مكل تلق دقل , يمار اي ةرملا هذه اهنم ةفئاخ تسل ينإ :

.. اهنود لَتقُأ وأ ءايلع دجأ

. اهنع ثدحتن اننأ فرعتو انيلإ رظنت يهف انب ايه
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. هآآآ .. اهلتقأ نأ ديرأ , يمأ اي :هآ

. ةمهملا هذه يل يكر اآلناوت يأدها .. نيمساي :الاي

. ةقيدحلا ىلإ ًاعيمجانهجوت

.ً ال :هأ

نم جرخأ نلو انه, نحن مل نيفرعت ِتنأ ..ً هسال ًوال ال :الهأ

ىتحو نيمساي نم ةيادب ينصخي ام لك يعمو إال تيبلا اذه

. ةنوعلملا اهتيأ كِدنع ام يلعفتلو , لوتقم وأ لتاق امإف , ناميلس

. اذكه :

اينار تسل ,انأ ينفيخي كِدورب نأ يدقتعت ,ال اذكه معن :

فوس ,ال.. كِمدختو كضرمت تناك يتلا ةجذاسلا ةميدقلا

. ًاريثك نيشهدنتسو , ديدج نم ّ يلع نيفرعتت

نع امأ , نيئاشت ام هيف يلعفاو يثحبا , كِمامأ تيبلا ًانسح :

. كِسفن يبعتت ,فال ينم هذخأ نيعيطتست نلف , ناميلس

. هناطيش اي ىرنس :

امك ىرنس ةنوعلملا اهتيأ ًانسح .. يل اهيكرتا ِكل تلق , نيمساي :

. نيمساي ِكل تلا ق

اهنأ ركنأ ..ال ءاطقرلا ةيحلا لثم ةيلا ع ةكحض تكحض

. كلذ رهظأ مل ينكلو الً يلق ينتفاخأ

انعضوو يلفسلا قباطلا يف ةميدقلا يمار ةرجح ىلإ انلك انبهذ

اذه نم ًاعيمج جرخن ىتح قرتفن أال ىلع انقفتا دقف , انبئاقح اهب

. تيبلا

,وأ اهممكنو اهفتكن أن كيأر اآلن؟ام ثحبلا أدبنس له يمأ :

انأف , ثحبلا أدبن مث ءيش يأ يف وأ ماعطلا يف مونم اهل عضن

. يتمع نع اذكه ةلوهسب ثحبن انكرتت ,نل اهنم فاخأ

ديكأتلا ب اهنكلو ءيش يأ يف مونملا اهل عضنل .. ةديج ةركف معن :

اآلن,إو انعمست اهنأ ًادج ريبك لا متحاو فرعتسو ةرذح نوكتس
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سسجتت تناك ديكأتلا ,ب كِتمع هلعفتس تناك ام تفرع فيك ال

. تاعامس وأ تاريماك عضتو انيلع

. يمأ اي لعفن اذام اذإ :

. هلعفنس ام اذه , اوعمسا :

؟ يمار اي اذام :

ومع ِكل اهاطعأ يتلا تاعامسلا نيعضت له .. يمأ اي يعمسا :

؟ دارم

. اهعضأ معن :

ىلإ بهذن ..مث نوماني ىتح ًامامت مهكرتن فوس , ًانسح :

يتلا ةريبكلا ةروساملا نع ثحبنو ةريحبلا بناجب ةقيدحلا

امك ديكأتلا ألنب ثحبلا اهنم أدبنلو , ًاتاوصأ اهنم ِتعمسو تقبس

لشفتو لعفن ام فرعتسو الت يجست وأ تاريماك عضت يه يتلق

تناك ولف , انحلا ص يف سيل تقولا ,و انتمع عيضتو انتطخ

نم اهدحو تومت فوسف ةقلغملا ةرجحلا يف اهعضتو اهفطخت

. ةمكحب فرصتن نأ انيلع كلذل , فوخلا وأ عوجلا

, رظتننلف , ةمكحب فرصتلا نوكي اذكه , يمار اي تنسحأ :

نم لأللك رطضن ال ىتح اهب توقتن تاميقل انل ألدع بهذأس

ملكت نإو مكيبأ نم وال اهنم فاخأ دعأ مل ينأ مغرلا ,ب اهدي

. تاملك رشع هعم ملكتأس ةملك يعم

. كعم نحنو يفاخت ..ال يمأ اي اذكه معن :

. خبظملل نيمساي اي يعم ايه اذإ :

. يمأ اي ايه :

......
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.. اينار .. اينار :

هبرقعلا هتربخأ ديكأتلا ..ب نيلعفتس اذام .. يبأ توص اذه يما :

. امكنيب راد امب
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, ًائيش امهنم كمهي ,ال هربخت نأ نكمي ,ال يتبثاو نيفاخت :ال

؟ ثدح ام لك دعب نيفاخت ممف , لوتقم وأ لتاق انه انأ ِكل تلق

نلو , يتخأ ألرم متهأ انأف هتقيقش هتخأ ألرم متهي ال وه ناك نإ

. اهيلإ لوصولا نع ءيش ينعدري

, ًادج اهيلع قلق ينإ , ءايمل نيأ .. نيلعفت اذام انه.. ٍتنأ اينار :

. اهبيع أال فرعأ انأف كلذ ىلع ناقفتت امكنأ نأ كشأ ينأ عم

اذإ .. ءايملب تلعف اذام فرعأو ةبرقعلا بيع أال فرعأ ًاضيأ انأو :

جرخأ نلو اهرمأ ينمهيف انأ امأ .. ينمهي فال كتخأب متهت ال تنك

. اهنودب تيبلا اذه نم

كمامأ : تلا قو ماعطلا ةرجح ىلإ تلخد ةناطيشلا ب تئجوف

اهيف يثحبت يكل ةقلغملا ةرجحلا ِكل حتفأسو لب الً ماك تيبلا

. ةرجح ةرجح تيبلا يمهتلتلو نيديرت امع ًاديج

. سمأ ءايمل ِتيأر له .. يجنا اي ينيربخأ :

. تيبلا ب اهدجأ ملو يمون نم هرخأتم توحص دقل اهرأ :المل

اي ايه .. اذه نيناجملا ثيدحل عمتسأ ,نل ًانسح .. اهلأست له :

. نيمساي

. يمأ اي ًانسح :

.. نيمساي اي ًاضيأ ِتنأو :

, يباعيتسا ىلع ًادج ريثك ثدحي ام نكلو يبأ اي ينحماس :

. ًاظيغو ًاقلق ينديزي يتمعب كمامتها مدعو

فرعأو اهبيع أال فرعأ ينكلو , يتخأ يهف عبطلا ب اهيلع قلق :انأ

روم. األ ةجلا عم يف اهتقيرط

؟ كلذ نم رثكأ ءارهلا اذه ىلإ يعمتستس له , نيمساي اي ايه :

. ينحماس يبأ اي ًاوفع .. يمأ اي هيتآ :

نمف , ًاعيمج انيلع بضغت ال يك كمأ ىلإ يبهذا , انسح :

اآلن. ةفلا ت اهباصعأ نأ حضاولا
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نم ًاديج فرعت تنأ , ىرخأ هرم يمأ ملظت ككرتأ ,نل يبأ :الاي

كتخأ ىلع قلقت ..أال يبأ اي يل حمسا ... مولظملا نمو ملا ظلا

اههاجت ةيلوئسم يأب رعشت ,أال كتايح راوشم يف كتدعاس يتلا

؟

ىلع كمأ عم قفتت عفالًمل كتمع له .. نيمساي اي ينيقدصا :

قلق انأ عبطلا ..ب كِتمع ىلع نئمطا ىتح ينيقدصا ؟ هبعللا هذه

اهعم كمأ اهتلعتفا ةبعل هذه نأ نظأ تنك ينكلو ًادج اهيلع

. يننقلقي ىتح

تتأ دقل , يتمع نيأ فرعن نحن وال يمأ ال كل مسقا يبأ :الاي

وال اهنم عمسن مل يلا تلا مويلا و فتاهلا ب انيلإ تثدحتو انه ىلإ

ةبرقعلا هذه نأ هدكأتم ,انأ فرصت كوجرأ يبأ ,اي ًائيش فرعن

. اهفطخت

نم ينفطخت ,وأ ديكت نأ نكمملا نم حيحص .. ِتننج له :

هذهل سيل , دقتعأ ,ال ةمرجم اهنأ دقتعأ ال نكلو يتجوز

. ةجردلا

مل نإو كتمع نع ثحباو ةنيدملا ىلإ بهذأس حلا لك ىلع

. اهنودب دوعأ نلو ةطرشلا غلبأس اهدجأ

انه... نحن اهدجن انلعل . فرصتلا نوكي اذكه , يبأ اي ًانسح :

؟ اذام :

. اهدجت هللا ءاش نإ كل لوقأ .. ءيش ,ال يبأ :الاي
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: ءايمل نع ثحبلا

بهذي ىتح انرظتناو , يتمع نع ثحبي ةنيدملا ىلإ يبأ بهذ

ىتح قرتفن أال اندهاعت دقلف يمارو يمأو انأ يلالً انجرخ مث

.. تيبلا اذه نم ًاعيمج جرخن

ديكأتلا اآلن..ب نحن نيأ فرعت اهنأ ةدكأتم ..انا ةفئاخ ,انأ يمأ :

. يمأ اي اهدجن انكرتت نل

ملأ اآلن, انيطبحت ,ال ًاريخ يعقوتو انيفيخت ال ِكوجرأ نيمساي :

. ءايمل دجن ىتح لكن وال قرتفن أال ىلع قفتن

..ال يمأ وأ ِتنا ِكيذؤت اههكرتأ ,نل نيمساي اي يربصا :

.. يما اي ِتنأو , يديب يكسما , يئارو يلا عت ايه .. يفاخت

كلت ىرن ىتح اوبرتقاو ىرخ األ ديلا نم ًاديج يب يكسما

.. ًاديج ىرن ىتح نيمساي اي اآلرخ حابصملا يجرخا .. هروساملا

ايه.

.. يمار اي وه اه ًانسح :

. اهتياهن نيأ ىرن ىتح هروساملا ةحتف وحن هيهجوو هيلغش :

. لخادلا ب شحو وأ شيفافخ َدجن نأ فاخأ ؟ لخدنس له :

شوحو يأ نأ ولو .. تيبلا ىلإ يبهذا ,وأ يتبثا .. نيمساي :

. تيبلا ب يتلا ةبرقعلا نم محرأ

انب. ايه , فاخأ ,نل تيبلا ىلإ بهذأ :الال,نل

يب نوكسمت متنأو .. ةدحاو ةوطخب مكمامأ يشمأس .. ًانسح :

اوأرقا , ىرن ىتح انيوهلا يشمن ,مث قرتفن ..نل فلخلا نم

انب. ايهو نيتذوعملا

انب. ايه .. ًانسح :

هملظملا هروساملا لتك هبشت اذكه -وأ ملظملا فهكلا انلخد

نم نوبوعرم نحنو ةوطخ ةوطخ ان يوه ىلع ريسن انذخأو
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ضر األ ىلع نم زفقأ تذخأ ةأجف , ءيجافم ءيش روهظ

,لب اهنم بعترأ ينأ فرعت تنأ - ةريثك ريصارص يمار - خرصأو

يدي عضأ انأو ةموتكم هخرص أصخر تذخأ , ًاضيأ نارئفو رظنا

يسفن نم ينتلجخأو ينتمتك يمأو يمار تارظنف , يمف ىلع

تارشحلا مامأ يسفن يف مكحتلا عيطتسأ ال يننكلو

, بوطلا ب دودسم طئاح اندجوف قيرطلا رخآ ىلإ ًاريخأ انلصو

ع مسا يمار :

يمأ اي اذام :

ةموتكم تاخرص عمسا .. طئاحلا ىلع كنذا -ضع ًاديج عمتسا :

يمأ اي ينيعد , يتمع يه دي كاتلا ..-ب يمأ اي يتمع اهلعل :

عمسا

ِكنم قدأ هعمسف وأالً عمسي ِكوخأ يعد - نيمساي اي ييرظتنا :

......- ًانسح :

ًائيش تعمس هاه :

توص يأ اوردصت ال اورظتنا .. يمأ :الاي

هاه :

يتمع ءاي مل يتمع - يتمع يه ديكا - يه - عمسا معن معن :

ءايمل

سفن يف معاه ةنونجملا لعل - تمصا - تننج له لعفت اذام :

ًاعيمج انلتقتف انعمستف ةرجحلا

ىف اهسبحت ىه ديكأتلا -ب اهسبحت ىهو اهيلا لصنس فيكو

. اهتوص انعمس انك إوال ةقلغملا ة رجحلا ىف سيلو قدنخ

انب ايه - يمار اي عمسا - تيبلا ب ةرهاظ ريغ ةيفلخ ةرجح يف أو

نم جرخن ايه نكلو لع- فن اذام مكل لوقأسو حاال تيبلا ىلا

حاال انه

انب. ايه – يمأ اي انسح :

هروساملا نم برقلا بو هدوعلا ىلإ انقيرط يفو تيبلا ىل انبهذ

- نيمسايو يمار تزم غف , انمامأ ريسي نمب اعيمج انئجافت

. ًاديج اقدحف

.. يمأ
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. ىشمتن اننأك ايه .. يتمصا ششش :

..ً يلال لوقأ مأ ًارجف نوشمتت - اذه -ام هيا :

هبرقعلا اهتيأ كنأش امو :

نيمساي اي ىتمصا :

اهلتقا يمأ اي ينيكرتا :

كِلا مج هوشتي نأ فاخاو .. ةليمج تنأ - ينيلتقت هههههه :

اهيف نيرثعتت ةريغص ةنينقب

- ةناطيشلا اهتيأ اعيمج انم عمسمو ىأرم ىلع يتخا نيددهتأ :

. يتمع نيأ اآلن- كلتقيس نم -انأ يتمعب يتلعف اذام

الك. هلا ىلإ اعيمج انب يدوت فوس .. اهكرتا .. يمار اي اهكرتا :

ًاضرأ ينتدرأو ةناطيشلا كلت ينتدص ىتح اهتملك يمأ لمكت :مل

. اهلخادب ًادرام لمحت وأ ةناطيش عفال اهنا - اهيلع وقأ ملو

هللا إال اهدص ىلع ردقي نلف - اهوكرتا انه- نم يمار اي ايه ايه :

. طقف

,ب دارم ذاتسا عم فتاهلا ب ثدحتنلو يما اي ايه - تيبلا ىلإ ايه

هذه نا دكأتيو هيلا عمتسيسو ثدح ام لك ليجست مت ديكأتلا

. يتمع فطخت هناطيشلا

هيلإ ثدحتن ايه معن :

. كلضف نم دارم ذاتسا - ولأ :

هذه نا تدكأت له الت- يجستلا تعمس له - دارم ذاتسا معن

. يمارو انأ يمامأ نيمساي تدده -دقل يتمع فطخت ةناطيشلا

. فرصتأ ىتح ينوربخت مل –مل ًامئان تنك دقل فس اللأل

ليلد نم الدب نكلو - حيحص نولوقتام نأ قثأ انأ حلا لك ىلع

. نوناقلا مامأ اهتنادإب موقن ىتح اهيلع يدام

لك انل جرخت ىتح ىرخأ ةرم اهجاردتسا لواحأس - يديس انسح

فاخأ - ءايمل نع ىرخا ةرم ثحبلا لواحاسو - اهتبعج يف ام

اهذاقنا عيطتسن وال تومت نأ

- ًاديج يلإ يعمتسا - نورخآ ةعبرا قاهزاو حور ذاقنا - يتديس :

الم بكلا اهجاردتسا يلواح طقف - ًائيش يلعفت وال يثحبت ال

نم ةوقب مكيلإ رضحأسو هصرف برقأ يف ثدحتت اهيلعجاو

صخش فظوأس - اهثيدح ىلإ عمتسا نأ درجمب ةطرشلا
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متأدب ىتمو , مكيلإ عمتسيو سلجيل ةمهملا هذهل صصختم

. اهتنادإب موقنو لوقتام لجسيس نوثدحتت

ثحبلا مدع ىلع ربصأس يننأ هدك أتم ريغ يننكلو يدس ًانسح

ةنيدملا ىلإ نيمسايو يمار لسرا نأ تررطضا -نإ ءايمل نع

. يدحو ثحبلا لمكاو لعفأس اهنع مهدعباو

ذختتو يل لجست تانك ول اذام - تركفو فتاهلا تقلغا

نيمساي هيلا لسرا وأ ناميلسب لصتا نأ بجي - اهطايتحا

- اهعم يدحو يكرت ىلع نوقفاوي نل مهنكلو ةقيرط يأب يمارو

. ةليحلا ب مهلسرأ نأ بجي

ةنيدملا ىلإ نوبهذت نيمسايو تنأ كديرأ - يمأ اي معن - يمار :

ادج امهم ائيش هنم اورضحتل يل قلا امك دارم ذاتسا ىلإ

ىثكمت ال ىتح يمأ اي ِكعم نيمساي ثكمتلو انأ بهذأس انسح :

هناطيشلا عم كدحو انه

امكديرأ - يلع ف خت -ال هعاس دعب مداق كيبأ -نإ يمار الالاي

هل ططخن ام فرعي ال ىتح رضحي نأ لبق ابهذت نا

؟ رضحيس يبأ نأ هدكأتمأ نكلو يمأ اي انسح

كابأ رضحي نا لبق هعرسب ابهذا ايه - هدكأتم يبيبح اي معن :

يما اي انسح :
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ىلع تفخ يننكلو مويلا مداق هنا ناميلس ينربخي مل عبطلا ب

لتقتس ,مأ هناطيشلا هذه ًاعيمج انلتقتس له ىرت ,اي يئانبأ

أل اهتلتق هللاإلن ,و اهلتقت .. يهلإ ..اي ةمهتلا انب قصلتو ءايمل

. يديب اهنلتق

ملف لا.. غشن اإل عنطصا قيدحلا يف تسلجو يبوساح تذخأ

كلذ رهظأ نأ درأ ملو , ةبعترم تن ك يننكلو ةباتكلا ديرا نكأ

انه. نع ًاديعب اوبهذي ىتح نيمسايو يمارل

نكلو , ةطرشلا ىلإ يسفن ملسأو اهلتقأ له .. لعفأس اذام ًاذإ

اهمجاهأ له.. له.. , هلتاق يه ول ىتح اهيلع ينبساحيس هللا

تنك ..إوالام ينبلغت فوسو ينم ىبصأ اهنكلو , اهديقأو

. ةنونجملا هذه اهنم ًافوخ ةقيدحلا ىلإ تجرخ

, يدحو انأو , ترتحا دقل , لعفأ اذام ينربخأ براي .. براي

دوجوب هعاجش تنك يننأ حضاو نكلو هعاجش يننأ نظأ تنك

. امهيلع ظفاحأ ىتح دسأ ينأ رعشأ تنك دقف طقف يئانبأ

دقتعأ ..الال بيرق نم لا حلا اذه ىلإ ِتلصو له .. ةنيكسم :اي

. ليوط تقو نم ِتننج تنأف
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. موقلا رواج نم .. عبطلا :ب

. يراوجب يسرك ىلع تسلجو ةفيخس ةكحض تكحض

يننأ .. كِربخأس اناا .. يرظتنا ؟ نيركفت ِتنك اذام يف :اه..

. اهاهاهاه الب.. كلل اهتمعطأ ..وو ءايمل تلتق

هذه اهلتقأ ال ىتح يباصعأ تكلمتو يتعاجش تعمجتسا

.. ةقراملا

.. كحضلا فرعت براقعلا ىرأ ىلو األ هرملل هللا.. ناحبس :

. ةلوغشم .. نيرت امكف اآلن, ِكعم زيكرتلا عيطتسأ فال ينيرذعا

.. يتايح ةصق ؟وأ.. كِتايح ةصق نيبتكت ِكلعل .. ةلوغشم :هآ..

. ِتنأ ةنيكسم .. ههههه

كرتأ ال ..انأ ًاديج ينيفرعت ِال تنأ , ةنيكسملا ِ تنأ :لب

يبعلا و كِتايمد يململو يبهذا .. يبهذا .. ًادبأ عيضي يل ًائيش

. مهعم

تومت نأ لبق ءايمل ناكم نيأ يفرعت نأ نيديرت كِنظأ تنك :

. عوجلا نم

ىلع كلذ تظح وال يم كال يف مثعلتأ تدكو يباصعأ تراهنا

دقف , هتجرشح نم يقلح نم جورخلا عطتست مل يتلا يتاملك

يف ًاعيمج جرخت ىتح ترجاشتو اهضعب عم تاملكلا تمحازت

, قيضملا روبع تعاطتسا مهنم ةملك وال نكلو دحاو تقو

. ريبك مامتها رهظأ ملف يسفن تكلا متو .. تكسف

اهيذقنتل هصرفلا كتيطعأ ينأ يركذت , ًانسح .. ةمتهم ريغ ِكارأ :

. يتضفر يتلا ِتنأو

ةدحب اهل تلقو اهيلإ تفتلا

نأ نكمملا نم كنأ قدصأ نأ يننيديرت له .. نيديرت اذام :

ةركام كتننظ دقل .. كلذ نم نبجأو رغصأ ِتنأ .. كلذ يلعفت

كبعلب يبعلا و يبهذا .. ةبعلب تكسمأ ةلفط ِكنأ تفشتكا نكلو

. ةلفطلا اهتيأ
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. نيلوقت امك ةناطيش مأ ةلفط تنك نإ نيرتس ًانسح :

ياوق عمجتسأ تسلج ينكلو لعفتس اذام ملعأ ال ةبرقعلا تبهذ

دعي ملف , ميلسلا فرصتلا ينمهلي هللانأ وعدأو هعرسب ركفأو

ىلإ رضحيس ناميلسو تومت نأ نكمملا نم ءايمل .. تقو كانه

. فوخ نود هعرسب فرصتأ نأ بجي , نيمسايو يمارو انه

مونلا ينيصعي امدنع همدختسأ تنك يذلا مونملا ءاود تركذت

يهف ةج, ال ثلا نم ءاملا تاجاجز لك تجرخأو هترضحأف

ينأ ركفت نلو هنع ىنغتست نل ديكأتلا ب يذلا ديحولا ءيشلا

. كلذ لعفأ

تنحط هعرسبو ةأجف رضحت ال ىتح ناكملا بقار أ تذخأ

ىرخأ هرم تجرخو تاجاجزلا يف ءازجأ ىلع هتيقلأو ءاودلا

. اهبقارأ تذخاو لا غشن اال تلعتفاو تسلجو ةقيدحلا ىلإ

كرحتأ ,مل لعفت اذام فرعأ ال ينكلو ةريثك تاكرحت تظح ال

. تاجاجزلا نم برشتو يتأت هللانأ وعدا تذخأ يننكلو

ال ثلا تحتفو تءاج ةريثكلا اهتاكرحتو اهلا عفنا طسو لعفلا بو

ءاملا نم ةريغص ةقزم تذخأو اهتحتفو ةجاجز تجرخأو ةج

. تبهذو اهتعضوو

اهنأ فرعأ .. ةركف ىدنع ًانسح اآلن, لعفأ اذام , ةنوعلملا اهتيأ

.. روطفلا ماعط نع ثحبتل ةداعلا لك يلق دعب رضحتسو ةعئاج

. لعفأس ام تفرع ًانسح

اهيلع تبكسو اهقشعت يتلا ضيبلا ةجع نم ريبك قبط ترضح

ةيمك برشت اهلعجتس ةلا حم ال يتلا ةطشلا نم ةريبك ةيمك

. ءاملا نم ةريبك

تعضوو خبطملا ىف ةدئاملا ىلع تعضوو قبطلا ترضح

ةجاجزلا تعضو , مونملا نم ةغراف .. يل ءام ةجاجز يبناجب

اهنم برش ةجاجز نم برشت نأ بحت ال اهنأ فرعأ انأف يبناجب

. رخآ صخش

ةعيظفلا ةطشلا ةيمك لمحتأو ماعطلا لوانتأ ءوده يف تسلجو
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. ًامعط اهل نوكت ىتح ةجعلا ب اهتعضو يتلا

ةعرسم تبهذ اهنكلو ... ضيب ةجع : تلا قو لكآ ينتأرو تءاج

. اهارأ ال يننأكو ءطبو ءودهب لكآ انأو ىرخا ةرم

, ديدش مهنب لكأتل تسلجو نيفيغر ترضحأو ىرخأ ةرم تءاج

, ءاملا نم ةريبك ةيمك تلوانت املك ةقراح ةجعلا تدجو املكو

, تفتل والأ اهيلإ رظنأ ال انأو ءاملا برشتو لكأت خأذت اذكهو

عفال كنا اهل لوقأو هقهقأو كحضأ ديرأ انأو ةريبك ةيمك تلوانت

. ءيش لك نيمهفتو ةركام ِكنأ نينظتو ةلفط ً

ةضمغم هدضنملا ىلع اهيفتكو اهسأرب طقست اهتدجو ةأجف

رايعلا تلقثأ دقلف , اهلوح ثدحي امب ًامامت هرعاش ريغ , نينيعلا

نم هب رعشت مل اهنأ هلل دمحلا و مونملا نم ةريبك ةيمك تعضوو

. ةطشلا معط

ةقلح رخآ يف ءاقللا ىلإو

-38

. كيمس لبح رضح أل نزخملا ىلإ هعرسب تبهذو يه امك اهتكرت

ال ىتح هدضنملا ب يسركلا تديق مث يسركلا ب ًاديج اهتديق

.. بابلا يف ةياهنلا يف لبحلا تطبر مث مهنم تلفت نأ عيطتست

. ةبرقعلا اهتيأ نيقحتست اذكه
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حتف أل ةديدح وأ ةلتع نع ثحب أل ىرخا ةرم نزخملا ىلإ تبهذ

. ةقلغملا ةرجحلا باب اهب

هحتفا نأ عيطتسأ نل ينأ فرعأ ينا مغرلا ب ةلتع لعفلا ب تدجو

. يهلإ اي لعفأ اذام .. يدحو

... ةركف ينتءاج

ذاتسا معن .. دارم ذاتسأ ىلإ ثدحتأ نأ ديرا كلضف نم ولأ, :

. ثدح ام تعمس له كلضف نم , دارم

. فرصتأسو تعمس معن :

مسق برقأ نم يلإ لسرت حواالًنأ اآلن كديرأ .. ًانسح :

كوجرأ , ةقلغملا ةرجحلا باب حتف أل يندعاسي صخش يأ ةطرش

قيفت نأ لبق حاالً مهدحأ يلإ لسرا , ءيش يأ لعفت نأ لبق

اآلن. ةمئان يهف

ًافلا خم ًائيش يلعفت ال نأ وجرا نكلو ,ً حاال ِكل هلسرأس ًانسح :

. اهلثم يلأسُت ال ىتح نوناقلل

. ءايمل نع ثحبأس طقف .. ًافلا خم ئيشًا لعفأ ,نل فخت :ال

اهل تعضو يننأ نوفرعيس له , ركفأ تذخأو فتاهلا تقلغأ

؟ نوناقلل ًافلا خم اذه لهو , ًامونم

..نل ةناطيش نثارب نم ةناسنا ذقنأ امنيح نوناقلا فلا خأ لهو

نلو طقف ءايمل نع ثحبأس ,اآلن تاءارهلا كلتب يلا ب لغشأ

. فيراختلا كلت لك ينمهي

هللا تدمح , ةلتعلا ب هحتفأ نأ لواحأ انأو بابلا ىلع ةقد تعمس

.. دارم ذاتسأ هلسرأ يذلا يطرشلا اذه ديكأف

دقف , بابلا ب يتلا ةيرحسلا نيعلا نم ترظنو بابلا حتف أل تبهذ

تدجو لعفلا ,بو يطرشلا نكي مل اذإو .. ةأجف يلا ب ىلع رطخ

اآلن لعفأ اذام .. نودلا وتي له , يهلإ ..اي ىرخأ هناطيش يمامأ

.. اهتاقيدص بلجت فوسف يتأي يطرشلا و ةلبكم يجنا تأر ولف

. ميحجلا ىلإ بهذت اهلعلف اهل حتفأ نل
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ةحيدم اهعمستف ولعت داكت يبلق تاقدو ةبيهر تمص تاظحل

. اذه لك نم ينجن براي , فوخلا نم فقي يبلق داكي , ةبرقعلا

قيرط نم يطرشلا ءاجو قير ط نم ةحيدم تبهذو تاظحل

. هرت ملو اهري هنأ حضاولا نم , رخآ

. دحأ هاري ال حىت هعرسب هتلخدأو هل تحتفف بابلا دق

. هعرسب لخدأ كوجرأ :

؟؟ ثدحي اذام .. اذه :ام

؟ ءيش دارم ذاتسأ كربخأ له نكلو كل حرشأس .. هفسآ :

ةديسلا دعاسأ نأ ينربخأو ناونعلا ىلع طقف يل قلا هنكلو :ال

, كتيوه تابثإ ينيرت نا نكمملا نم له , اينار اهمساو انه يتلا

. انهاه هديقملا يه اينار نوكت نا نكممملا نمف

فطخت ةبرقعلا هذه نإف , يتيوه تابثإ رضحأسو تاظحل :الال

يندعاست نأ كديرأو تيبلا ب ةرجح يف اهسبحتو يجوز تخأ

. هرجحلا هذه حتف يف

. دارم ذاتسأ نم ليبقلا اذه نم ًائيش تعمس دقتعأ معن :

ةظحل لكف كوجرأ هعرسب انب ايه , يتيوه تابثإ وهاه ًانسح :

. اهنع كتربخأ يتلا ءايمل ىلع رطخلا اهيف دادزي رمت

. هعرسب اذإ ايه :

ةرجحلا باب وه اذه هنأ هتربخأو بابلا مامأ انفقوو اندعص

. ءايمل هيف يفخت يتلا ةقلغملا

عقوو هحتف و بابلا عفرو هتوق مزعب ةلتعلا ب يطرشلا كسمأ

ىلع هديقمو هممكم ءايمل تدجو لعفلا بو ضر األ ىلع بابلا

. هممكم اهنأ مغرلا ب خرصت نأ لواحتو اهل ىثري اهتلا حو يسرك

. ريخب ِتنأ له , يتبيبح ءايمل .. ءايمل :

, هعيظف ءايشأ تدجوف ءايمل ديق كفي يطرشلا و انلوح ترظن

ءاوه حوارمو تافاشكو توص تاربكمو , نفع لكأ اهب قابطأ
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تناك يتلا ةزهج األ اهنأ حضاولا نم ةبيرغ ةزهجأو جًاد ةريبك

. حابش األ دوجوب انماهيإو انتفاخ إل اهمدختست

. اينار اي ءام يل يرضحا , ءام هآ :هآ

.ً ,حاال يتبيبح :حاالً

تركذتف اهنم برشأ تنك يتلا ءاملا ةجاجز نع ثحب أل تبهذ

يماما تدجو ىتح بابلا تحتف نإ امو , ةقيدحلا ب اهتكرت ينأ

. اهتقيدص ةحيدم .. ليلق نم تءاج يتلا كلت , ىرخأ ةبرقع

: تخرص يجنا تأر نإ امو .. تلخدو بابلا تعفد ةأجفو

اهب لعفو تيبلا ب قراس كانه ناك له .. اهب ..ام يجنا يجنا

. اذه

اذه اهب لعف مرجم كانه ناك , معن معن .. ثهلأ انأو اهل تلق

. ِكيرأ فوسو يلا ..عت ناميلس تخأب ًاضيأ اذه لعفو برهو

فيك فرعأ لا...ال كلت يعم ترضحأو ءاملا ةجاجز تذخأ

.. اهفصأ

؟ هذه نم , اذه :ام يل قلا يطرشلا انآر نأ امو

يجنا ديق يذلا قراسلا نع اهتربخأ .. يجنا ةقيدص هذه :

. ءايملو

كمسا اي...ام يعمسا .. امهدعاسن انب ايه ًاذإ , معن معن :هآ..

. يتديس

. ةحيدم :

با يلصتاو يبهذا انه.. لمعي ال فتاهلا .. ةحيدم مادم يعمسا :

. ناونعلا اذه مهيطعاو كتيب نم فاعس إل

. يديس ًانسح :

رضحي نأ هربخأف دارم ذاتسأب يطرشلا تلصتاو ةحيدم تبهذ

. مواقت ال ىتح ةديقم يه امك يجنا

نأها ينرشبو اهرورش نم ينصلخو يجنا يطرشلا ذخأ لعفلا ب
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فطخ ةيضق هذهف .. هنس رشع ةسمخ وأ رشع لبق دوعت نل

. نيهلا ءيشلا ب تسيلو

مهتيطعأو اهتلمحو فاعس اإل ةبرع تءاجو ءايمل دويق تككف

. ىفشتسملا ب اهيفاوأ ىتح ءايملل دوقنلا ضعبو ليصافتلا

ء ايمل هيف نكست يتلا تيبلا كلا مب لا باالصت ًاروف تمق مث

يلإ ءيجيو األوالد رضحيلو ءايمل اندجو اننأ ناميلس ربخيل

. ًاروف

ىرخأ ةرم رضحت ةناطيشلا ةقيدصب تئجوفو حيرتسأ تسلج

تادارأ ولو اهتقيدص تذخأ ةطرشلا نأ اهتربخأف ثدح ام ىرتل

ب تذ فال ىرخ األ يه اهذخات ةطرشلا لعل رظتنتلف اهرظتنت نأ

. هعجر بال رارفلا

ملو بعتلا ةدش نم مونلا يف يانيع تقرغف ناميلس ترظتنا

بعادت ةريغص ًاديو , يتنجو قرحت سمشلا ةعشأو إال رعشأ

. يرعش

ِكنإ .. كدحو اذه لك يتلعف فيكو يتلعف اذام , يتبيبح يما :

. كِبحأ ,انأ ًادج هعاجش

تفرع دقل , يمأ اي ةيوق ِتنأ , كِتم سال ىلع هلل ًادمح .. يمأ :

. كِلثم ًايوق ًائيش نيلعفتس ِكنأ

.. اينار :

. كارحلا وال قطنلا عطتسأ ملو باتع ةرظن ناميلس ىلإ ترظن

األ يعد نكلو , حامسلا ِكنم بلطأو أرجتا نأ عيطتسا ,ال اينار :

. حارجلا يوادت ماي

. حارجلا يوادت ماي األ عدنلف معن :

ناطيشلا ةريفس ةياور نم يناثلا ءزجلا يف ءاقللا ىلإو
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