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 ...َهث غٓني َٓص ٖصا ع٢ً ةعٛزج

 اؾساض، ع٢ً بايػاع١ عٝين ةتعًل ؾزأ٠، أغتٝكغ بػاعاج، َْٛٞ بعس
 .ظٛاضٟ ايٓا٥ُني إخٛةٞ ع٢ً ط١ًٜٛ ْعطاج ٚأيكٞ

 نخريًا ةطةؿع زقا٥ل بعس. املػازض٠ ةطؾض يهٓٗا.. اهلٛارؼ ططز أصاٍٚ
 ةتعأَ أْٗا أنتؿـ إٔ قبٌ َععز١ يسضر١ ايػاع١ عكاضب زقاج أقٛاج
 .املتٛرػ١ قًيب اجزق َع

 ّْٛ إىل ايعٛز٠ ٚيف ايػاع١، قٛج ػاٌٖ يف قا٫ٚةٞ ؾؿٌ َٔ أةٝكٔ
 َْٛٞ غطؾ١ َػازضا ٚأةػًٌ باْسؾاع، ايػطا٤ ؾأْعع املداٚف َٔ خاٍ ٖاز٨
 .أَٞ ةٓاّ صٝد إىل

 بعس ٚايعؾري ايؿٗٝل غ٬غ١ َٔ أةأنس... أْؿٗا ؾتضيت أَاّ إقبعٞ أنع
 ةٓاّ اييت أخيت َع ايؿ٤ٞ شاج أؾعٌ ِح. أق٬ً ٚرٛزُٖا َٔ أةأنس إٔ

 .يت٪ْػٗا ظٛاضٖا

 ٚقس أْاّ حِ إخٛةٞ، يس٣ ايتٓؿؼ غ١َ٬ َٔ ايتأنس ٭نطض يػطؾيت أعٛز
 .باٖت١ ٖٛارػٞ ٚأقبضث قًيب زقاج ٖٚسأج ايػاع١ قٛج خَؿَث
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 يف ْعطج أْؿٞ، ؾتضيت أَاّ أخٞ إقبع ٭رس حا١ْٝ اغتٝكعث ايّٝٛ،
 غٓٛاج َٓص ٖصٙ َخٌ ي١ًٝ يف: اؿا٥ط ع٢ً ِٜايتكٛ ْاص١ٝ ْعطج حِ عٝٓٝ٘،
.ٜػتٝكغ مل يهٓ٘ أبٞ ْاّ... َهث
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ضَكٗا عاٌَ ايكطاض ٖٚٞ ةهع أبٓا٤ٖاا يف املداعٕ املدكال يًضكا٥اا ؾعااز      
 يٝؿتح ايباب ايؿاقٌ بني ايططق١ ٚايعطب١ اييت نإ بٗا.. 

اؾٓٝٗااج ٚزغاات٘ يف رٝبا٘.. ةعاااٖط   ناْاث ةعًاِ زٜتاا٘ ؾأخطراث ظٚرااا َأ     
ايطرٌ بأْٗا أغا٤ج ؾُٗ٘ حِ أعطب عٔ قًكا٘ َأ إٔ ٜهتؿاـ ايهُػااضٟ     

 يهٓٗا طُأْت٘. ،املًعٛب

ؿعاج ق١ًًٝ ٚؼٍٛ املهإ ايؿاقاٌ باني ايعاطبتني إىل غاريى ٚناإٔ ٖاصٙ       
ايػااٝس٠ رااا٤ج ةتبعٗااا ايبؿااط١ٜ نًااٗا.. ٚقبااٌ إٔ أؾااطز اؾٛضْااإ ٚأرًااؼ       

 س اَتٮج بايٓا٥ُني. ناْث أضض ايططق١ ق

٫ أعًِ بايهبط َاا اياصٟ زؾعاين إىل ةهاطاض ايٓعاط إيٝٗاا .. ناْاث  اطا٤         
 ٌ ةطةااسٟ ؾػااتاْا أبااٝض  ،طًٜٛاا١ لت٦ًاا١ ٚناْااث شاج عٝاإٛ غااٛزا٤ نايًٝاا

ٜهؿـ عٔ َكضـ َعًل ع٢ً َؿطم ْٗسٜٗا.. نٓث أصاٍٚ إٔ أبعس ْعطٟ 
 عٓٗا يهٔ زٕٚ رس٣ٚ.

ع٢ً ا٭ضض ٚباسأج ؼهاٞ.. ناإ     َايث ع٢ً ايطرٌ ايصٟ جيًؼ ظٛاضٖا
بااسا ٚانااضا أْاا٘ ٫ ٜطٜااس إٔ  "رٝؿاااضاعاأ "ايطراٌ َٓؿااػ٬ يف قااطا٠٤ نتاااب  

ٚناعث ٜاسٖا عًا٢    َكُكث ؾؿتٝٗا ٚمتتُث بابعض نًُااج، حاِ    ٜػُع.. 
 قسضٖا ٚقًبث املكضـ ايصٖيب.
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ٗا ٥غطعإ َا أنًاٗا املًاٌ قاَاث َٚؿاث باني ايٓاا٥ُني.. ناإ نعاا صاصا         
ةعاْٗااا صتاا٢ نااازج ةكااع.. قبااٌ إٔ  ااسذ شيااو َااس  ٜعٜااس َاأ عااسّ ا ٞايعاااي

ايٛاقـ عٓس ايٓاؾص٠ ٜسٙ هلا .. ٚأصػث أْ٘ َٔ ا٭ْػا إٔ ةتبازٍ َع٘ أططاف 
 اؿسٜد.. 

َاأ بعٝااس أؾاااض ايطرااٌ إىل املكااضـ املعًاال يف قااسضٖا .. أخ ٖااا أْاا٘ َاأ      
 رٓٝٗا نٞ نياؿطاّ إٔ ٜعًل املكضـ ع٢ً ْٗس عاض ٚأْ٘ غٛف ٜسؾع مخػ

ٙ املعك١ٝ.. عًا٢ ايؿاٛض خًعاث ايػاٝس٠ صاصا٤ٖا ٚقباٌ إٔ ةٗاٟٛ با٘         جيٓبٗا ٖص
 ع٢ً ضأؽ ايطرٌ نٓث قس أَػهث ٜسٖا .. 

اغتٝكغ بعض ايطاقسٜٔ ع٢ً قٛج ايػٝس٠ ٖٚٞ ةػا ايطراٌ ٚعًا٢ قاٛة٘    
 ٖٚٛ ٜكُٗا بايهؿط.. حِ عازٚا َط٠ أخط٣ إىل َِْٛٗ. 

 .. ٥ٓا َٔ أٚي٘ ٖٚٞ ةتُتِ بإٔ ايّٝٛ نإ با عازج ايػٝس٠ إىل َهاْٗا ا٭ٍٚ

ؾتضااث خعْاا١ اؿكا٥ااا ٚأزخًااث بعااض ايطعاااّ إىل أبٓا٥ٗااا.. صااصضةِٗ َاأ        
اـطٚش أٚ إقساض أٟ قٛج صت٢ ٫  ؼ بِٗ ايهُػاضٟ ٖٚاٞ ياٝؼ َعٗاا    

 ْكٛز ةسؾعٗا هلِ.

حِ ضؾاؿث َٓٗاا ضؾاؿتني.. ْعاطج إياٞ ٚأْاا        بري٠أخطرث َٔ صكٝبتٗا ظرار١ 
  ٕ ا ٫ ةؿاااطب اـُاااط.. حاااِ    ٚأخااا ةين أْٗااا   ،املػاااتٝكغ ايٛصٝاااس يف املهاااا

 نضهث..

ناْااث املػااااؾ١ إىل ايكااااٖط٠ بعٝاااس٠ ٚأْاااا ًًَااث َااأ ايٛقاااٛف ًًَٚاااث َااأ     
 .ايكُث... ابتػُث هلا.. ٚمل أضز
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بؿهٌ أظٗط ايتزاعٝس ع٢ً ٚرٗٗاا.. ٚناعث شضاعٗاا     َين بعس قًٌٝ اقرتبث
اصتهآتين بكا٠ٛ.. حاِ    .. ٫َػث خك٬ج ؾعطٟ اؿايو.. ٚايًني ع٢ً نتؿٞ
ٕ   صهث عأ َػاه   ٚعأ ْؿػاٗا ٚنٝاـ     ،ٓٗا يف ايكااٖط٠ ٚأًٖاٗا يف أغاٛا

٫ ٜػااتطٝعٕٛ إٔ " ايٝااَٛني زٍٚ"ا٭بٓااا٤ ٚإٔ بٓاااج  ايهااخري َاأأْٗااا ألبااث 
ٜؿعًااٛا َااا ؾعًتاا٘ .. حااِ قطعااث ن٬َٗااا ٚغااأيتين إٔ أإًااٗا إىل بٝتٗااا إشا       

 غهطج....
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 يف ظٓٓث، ؾٝ٘ احملتؿس٠ املت٬قك١ ا٭رػاز نِ أشًٖين ايؿاضع زخًث ملا
 ضأٜث بعسَا يهٓين، بٝٛةِٗ َٔ ْعيٛا نًِٗ ايؿاضع غهإ إٔ ايبسا١ٜ
 ايخ٬ذ غهإ إٔ أزضنث ايبكاٍ( غعٝس عِ)ٚ ايؿطإ( قُٛز عِ) ؾِٝٗ
 .ايتعاٖط٠ ٖصٙ يف ٜؿاضنٕٛ ا٭قٌ ع٢ً ةًٝٓا اييت ؾٛاضع

 ؾطؾ١ إىل بٌ، عُاضةٓا إىل ايٓعط يٝضاٚيٛا أعٓاقِٗ ميسٕٚ مجٝعا ٚقؿٛا
 .ؾكتٓا

 َكابٌ َهإ إىل ٚقًث صت٢ ا٭رػاز َٔ ايهخري ؽطٞ اغتطعث
 غٛض ع٢ً أقـ - متاَا ٜؿبٗين ؾدل أٚ - أْا ؾإشا ْعطج،  ايعُاض٠
 . غأطري أْين ايبؿط نٌ ٚأخ  ايؿطؾ١،

 !  خيًٝو اهلل رٓإ ب٬ف ٜابين اْعٍ -

ّٞ ْعط  مل أْ٘ اهلل إسج(، أخٛى؟ أٖٛ:) ٚقاٍ ظاْيب ايصٟ ايطرٌ إي
 (.ٜٓعٍ إٔ أخ ٙ: )ٚةابع إراب١ َين ٜٓتعط

 :با٭ع٢ً ؾبٝٗٞ ٚر٘ يف/ٚرٗٞ يف ايؿطإ( قُٛز عِ) قطر
 ! ضب ٜا ٚايسٜٔ ايعكٌ َخبث ٜا...  ٜعين إظا٣ ةطري -
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 : قاضر بكٛج قاٍ ٚ ٜػُع٘ مل ٚنأْ٘ بسا ٘يهٓ
 "؟ أضغؿ١  اٚاةٞ ػعًٕٛ ملاشا" -

 قاهلا اييت اؾ١ًُ َكسض عٔ أؾتـ أْا ٚضصث أنؿِٗ، ٜكًبٕٛ ؿطايب أخص
 .قطأةٗا قكك١ٝ فُٛع١ آخط يف أْٗا ةصنطج ،شيو ايصٟ با٭ع٢ً

 : بعكب١ٝ قاٍ َصٖب١، ؾها٤ ضرٌ ٬َبؼ ٜطةسٟ ٘ضأٜت ؾزأ٠
 ."اؿت٘ يف ؾها٤ ضا٥س أٍٚ أْا" -

،  قطأةٗا اييت ايككل قطأ ٖصا ؾبٝٗٞ إٔ، ا٭خري٠ اؾ١ًُ بعس ٚانضا بسا
 .عكً٘ ؿػث قس ايككل ةًو إٔ ٚةأنسج

 يٝؼ، عايٝا أطري ؾٝ٘ ضأٜتين ايصٟ ايهابٛؽ شيو ؾزأ٠ ةصنطج يهٓين
 يصيو، َأغا١ٜٚ ْٗا١ٜ مجٝعٗا ةٓتٗٞ نٛابٝؼ عس٠ بٌ، ٚاصسا نابٛغا
 :ؾٝ٘ قضث

 ! نٛابٝػٞ بطٌ أْث،  ٖصا ٜا اْعٍ -

 صًل أٜها، اضٚط بٌ... اؾُٝع شٍٖٛ ٚغط قؿع. قؿع أْ٘ املسٖـ يهٔ
 :ناصها ٚقاٍ يػاْ٘ أخطش .ايعارعٜٔ ايصاًٖني ض٩ٚؽ ؾٛم ٚطاف نخريا

 ." أضغؿ١  اٚاةٞ ػعًٛا ٫" -

 ايًٛح شيو: بايػكـ اقطسّ ؾزأ٠ يهٓ٘، ايػُا٤ عٓإ إىل ٜطةؿع ضاح حِ
 يطعا َٚٮٙ،  اٟٚ أظضم بًٕٛ أصسِٖ ط٬ٙ ايصٟ ايهبري ا٭ب٬ناف
 .بٝها٤ غضاب١ٝ
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 جاهني صالح  إهداء إىل روح 
 جاهني  صالح إهداء إىل روح 
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 عاٍ ٜطاٚزى..ٜإ٫ إٔ اؿًِ ٫ 

هُااو يًُااط٠ ا٭يااـ يف ايػااطع١ اياايت ةطااري بٗااا .. عٓااسَا     عٓااسَا ةؿكااس ؼ 
متتكو ؾ١ٖٛ ايه٤ٛ ، ةسضى أْو ضاصٌ ضغُاا عٓاو .. ؾتضاطى ٜاسى يهاٞ      

 ؽطم شيو ايػؿا٤ ايطقٝل ايكٟٛ ايصٟ ٜؿكًو عٔ ايٛاقع.

ةػتٝكغ .. آٜاج ٜؼ املت١ًْٛ بًٕٛ ايبدٛض ايطا٥ط يف ٖاٛا٤ ايػطؾا١ ، املدتًطا١    
 ٛ ٍ ايًٝااٌ ةكااـ بٝٓااو ٚبااني املااطآ٠ املعًكاا١ أَاااّ    بايااسعٛاج .. ببهااا٤ أَااو طاا

ؾا٬ ةطقااا غاا٣ٛ ٖااايتني َأ ايػااٛاز ؾااٛم صااسٚز     ، ؼااٍٛ بٝٓهُاااغاطٜطى 
قاؿعاج ايؿاٝذ قُاٛز صاني أضاز      . ةتضػؼ ٚرٗو ؾتتصنطٚرٗو املتٛضّ

 إٔ خيطش َٔ رػسى اؾين ايصٟ ٫ ٜٓاّ.

ؽطاٛ  ؼاٍٚ إٔ ةٓػ٢ .. ةػاطؽ قاسَٝو املطةعاسةني يف ا٭ضض ايبااضز٠ ، حاِ      
مثاط ٚبا٬ ظاٌ.    مٛ ايٓاؾص٠ .. ٫ ؾ٤ٞ ٖٓاى غ٣ٛ ايٓد١ً ايك٦ُٝا١ .. ةكاـ با٬    

ؾٝاا٘ غاا٣ٛ رطٜااسةني ٜؿااب٘ ضأغااو إىل صااس ناابري.        ضأغااٗا ايااصٟ مل ٜتباال  
ٌٖ ناْث ةسضى أْٗا ةخُط أصزاضًا ةطةاس عًٝٗاا ؟   "ٍ : ٤َٓعطٖا جيعًو ةتػا

كبااٝح ٚضأغااٗا .. ٚملااشا ةكااـ إىل اٯٕ ؟ .. أيهااٞ ةطًااع ايٓااؽ عًاا٢ ٚرٗٗااا اي   
 ."املتؿػذ ؟ .. ٫ أظٓٗا ةعطف راٖني
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أخ ٖا .. قاٌ   "َط٠ٚ"ٖاٖٛ ٜبسأ .. أْث اٯٕ ؼؿع٘ رٝسًا ؾتٓب٘ .. عٓسَا ةأةٞ 
أْاث ؽااف    ،... ٫ ؾا٥اس٠  قٌ هلاا  ،ْو ضاصٌإ ،ٕ مثاض ايٓدٌ ةطةس صزاض٠إهلا 

 . ٖا ٖاٞ ةكارتب ٖٚاا أْاث ؼازحٗاا .. صاني      عٝٓٝٗا.َٔ ايػطم ٚغط ايسَٛع يف 
ؽتؿٞ َط٠ أخط٣ ٚغط عٛض ايٓااؽ ةطؾاع ٜاسٜو ماٛ ايػاُا٤ ٚةطاري ناٞ        

 عٔ شيو ايصٟ  رتم زاخًو. ..عٔ ْؿػو.. ةبضد عٓٗا
 

صاني ٜطٖكاو ايبضاد ةؿكاس ؼهُاو َااط٠ أخاط٣ .. ةتُٓا٢ ياٛ ةارتى ْؿػااو          
يهٓاو   ،يؿ١ٖٛ ايه٤ٛ متتكو  .. ةت٢ُٓ يٛ ةعااْل ٜاؼ ٚايبداٛض يف غطؾتاو    

يبري جيـ" حِ ؼطى ٜسى يهٞ ا ا١ٜ ايػه١ ٜاةتُتِ يف ْؿػو "ٜا اٚقٌ ْٗ
 ؽطم شيو ايػؿا٤ ايطقٝل ايكٟٛ ايصٟ ٜؿكًو عٔ ايٛاقع.
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 بعٝسا ايطقٝـ ع٢ً أَؿٞ: أَٞ ن٬ّ أ ع املسضغ١ َٔ عٛزةٞ ططٜل يف
 صت٢ عكٝبيت ٜعبخٕٛ ٚأةطنِٗ بٗس٤ٚ، بِٝٓٗ أع  ايهد١ُ، عطباةِٗ عٔ
 .ا٭ضض ع٢ً قتٜٛاةٗا نٌ أؾطغٛا يٛ

 ا٭٫ٚز ٚإٕ قػري٠، ناْث عٓسَا ايؿ٤ٞ ْؿؼ ةؿعٌ ناْث إْٗا أَٞ قايث
 .أَٗاةِٗ ن٬ّ ٜػُعٕٛ ايطٝبني

 ٖصٙ بايًٌٝ نخريا ةبهٞ أَٓا إٕ( نض٢) أخيت قايث ايبٝث، زخًث صني
 َين غؿ١ً ع٢ً ةهطبين يهٞ صها١ٜ ؽرتع أْٗا ظٓٓث يهٓين ا٭ٜاّ،
 شاج ضأغٗا ع٢ً بك٠ٛ نطبتٗا يصا.. ايٓٗاض طٛاٍ ٤ٖاٚضا أرطٟ ٚػعًين
 بكُث ا٭ضض إىل ْعطج ٚإمنا نايعاز٠، ٚضا٥ٞ ػط مل يهٓٗا.. ايهؿري٠
 .غتبهٞ ٚنأْٗا ٚبسج

 ر٦ث أْين ٭خ ٖا أَٞ غطؾ١ ْاص١ٝ رطٜث حِ.. راْبا صكٝبيت ٚنعث
 ضأةين، عٓسَا حِ.. بها٥ٗا قٛج ؾػُعث ايباب ؾتضث بايػ١َ٬،
 ملاشا: "قًث.. ضأغٞ ع٢ً ةػكط زَعٗا َٔ بكططاج ٚؾعطج اصتهٓتين،
 َٚطضج.. ايعطباج عٔ ابتعسج.. ن٬َو  عث يكس! أَٞ؟ ٜا ةبهني
 صس٠ َٔ ظاز ٖصا ن٬َٞ يهٔ" باؿكٝب١ ٜعبخٕٛ ٚةطنتِٗ.. بٗس٤ٚ
 .بها٥ٗا
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 مل ن٬َا ٚقايث أنخط، بك٠ٛ أَٓا ؾاصتهٓتٓا.. قًٌٝ بعس( نض٢) زخًث
 ضأغٗا ةٗع ناْث( نض٢) يهٔ َٓ٘ ايهخري أؾِٗ ٚمل قبٌ َٔ َٓٗا أ ع٘
 .ةؿِٗ اٚنأْٗ

 َع اؿزاض٠ أيكٞ إٔ ميهٓين إْ٘ َط٠ ٭ٍٚ يٞ ٚقايث بعسٖا أَٞ ةطنتٓا
 .ا٭٫ٚز

 .. ٜبهٕٛ ِٖٚ املصٜاع ٍصٛ أنخطِٖ ػُع.. بأقاضبٓا بٝتٓا اَتٮ ايًٌٝ، يف

 يف ٓاصنيظ ةطري اٯٕ إْٗا: "قايث.. أَٞ َهإ عٔ خاييت غأيث عٓسَا
 اؾُٝع عٕٝٛ يهّٔ غ٪ايٞ، غأيث ملا نخريا ٚأعُاَٞ أبٞ به٢".. اؾ١ٓ
 بأَٞ يتًضل أرٓض١ - ةه  صني - غرتّنا إْٗا( نض٢) قايث صني ملعث
 !! ايػُا٤ يف
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(1) 
تكسع َأ ؾاس٠ اؿاعٕ ؾضاٚياث ايتدؿٝاـ عٓا٘ َػتؿػاطا        ٜؾعطج إٔ قًب٘  
 . هٓ٘ ضؾض إٔ ٜبٛح بػطٙ، ؾاصرتَث ضغبت٘عُا صسذ، ي

 
ؾٗاٛ  . اغرتؾث َٔ صعْا٘  ٚقؿث أَاَ٘ أضبث ع٢ً نتؿ٘ يف ؾ٤ٞ َٔ ايتعاطـ

أصس قسٜكني ٫ أًَو غٛاُٖا، َٚٔ خًـ ٚرٗ٘ ايصٟ باسا ياٞ ؿعتٗاا با٬     
 .٬ََح، ضأٜتٗا

 
نٓااث أضقبٗااا زا٥ُااا يف قاعاا١ احملانااطاج عٓااس شٖابٗااا ٚإٜابٗااا َاأ خًااـ       

ين مل ٓنٓاث أنًُٗاا يف خٝاا٫ةٞ ٚأختكاِ َعٗاا، يها       صٛاريب ايهخا١، 
 . ايباقٕٛأؾأ إٔ أةطؿٌ عًٝٗا نُا ٜؿعٌ 

   
ٞ غااطٙ، حاِ ضأٜتٗااا َاأ  ها أضغُتا٘ ؿعاااج ايكاُث عًااٞ ا٫ْٗٝااض ؾبااسأ     

أصػػث إٔ ايؿطق١ ةبتػِ أَاَٞ، ٚيف أقٌ َٔ ملح .. خًؿ٘ ةٓازٜين بإقبعٗا
ؿعتٗاا ؾاعطج    .ةتهًِ ٚأةهًاِ، ةبتػاِ ؾأناضو    ..ايبكط نٓث عٓسٖا

.شيو ايصٟ ةطنتا٘   ،إٔ ايهٕٛ قس صهط بني ٜسٟ يهٔ زٕٚ ؾدل ٚاصس
 خًؿٞ ٜؿهٛ صعْ٘ يًٗٛا٤. 

 
 

(2) 
أصؼ إٔ اؿعٕ ٜؿل قًيب، ٜطبث قسٜكٞ اٯخط ع٢ً نتؿٞ،  اٍٚ إٔ 

ٙ، يهٓين اخيؿـ عين، َػتؿػطا عٔ غبا ٚرَٛٞ ٚقس ظاغث عٝٓ
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عاج ايكُث يه ٜا٤ زاخًٞ أضؾض إٔ أصهٞ، حِ أرسْٞ ٚغط ؿ
 أْٗاض، ٚيف َػتٌٗ صهاٜيت ٜصٖا، ٚأ ع٘ ٜهضو.
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 ؾ٤ٞ عٔ باصخا رٝيب يف ٜسٟ أَس... اقرتبث أْين ؾأعطف ايكٛج أ ع
 يف بايتػبٝح أةعاٖط. ؾكٛقٗا ٚأزاعا أخطرٗا ايػبض١، أرس. َٓاغا
 .يسٚضا ؾٝتكُكين ايعقام شيو أزخٌ يهٓين ايبسا١ٜ

 ضا ١ ٬َقٞ ٚةتػري ايهٝل، ايططٜل راْا ع٢ً املكطؿني ع٢ً أغًِ
... ايت٠ٚ٬ قٛجع َ زاخًٞ َٔ أٖتع أضٜه١، أقطب ع٢ً أرًؼ. عُٝكا صعْا
 .بايسَٛع عٝين ٚةؿٝض

 قٛج أ ع... َػازضا َهاْٞ َٔ أقّٛ ايسَع، ؾٝتٛقـ...ايت٠ٚ٬ ةٓتٗٞ
 ".غعٝهِ اهلل ؾهط: "ٜهطض اؾُٝع

 .ايعقام َٔ خاضرا أمطف ٚأْا ق٬َٞ أغتعٝس

 رٝيب يف ٜسٟ أَس اقرتبث أْين أعطف... ايكٛج أ ع إٔ قبٌ نخريا أَؿٞ
 ٬َقٞ ع٢ً ةطةػِ... ايػزا٥ط عًب١ ع٢ً أعخط... َٓاغا ؾ٤ٞ عٔ باصخا
 ٫ٚ... اؾُٝع ع٢ً ايػزا٥ط يؿاؾاج َع ايتضٝاج أٚظع ا٫ْبػاط، ز٥٫ٌ
 .أغازض إٔ قبٌ ق٬ًٝ ٚأضقل ايعطٜؼ ع٢ً أغًِ إٔ أْػ٢
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 َٓص ايععا٤ يف ضآْٞ أْ٘ أخ ْٞ ايططٜل، يف ٚأْا أصسِٖ اغتٛقؿين
 .ايّٝٛ ععا٤ أٟ إىل أشٖا مل أْين أقػِ أناز... غاعاج

 يف ٜسٟ ٚأَس اقرتبث، أْين ؾأعطف ايكٛج، أ ع إٔ قبٌ نخريا أَؿٞ
 .َٓاغا ؾ٤ٞ عٔ باصخا رٝيب
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ٕ املػااؾ١  إيػا٥ل أْعيين.. نٓث أعًاِ أْا٘ ناإ ٜهاصب صاني قااٍ       يهٔ ا
  ْعيث.. ينبني ايططٜل ايط٥ٝػٞ ٚاملسضغ١ "ؾطن١ نعا" يهٓ

حاِ أزضناث بعاس ايهاخري َأ       ،أرس غٝاض٠ أخط٣ ةكًين صت٢اْتعطج ق٬ًٝ 
ا٫ْتعااض أْاا٘ يااٝؼ أَاااَٞ غاا٣ٛ إٔ أظضع قااسَٞ يف إغااؿًث ايططٜاال ايطٜٛااٌ   

ع عبس اهلل.. متًًُث قًا٬ٝ  َأ فاطز اياتؿهري يف     ايعاضٟ امل٪زٟ ملسضغ١ ل
ٕ عًٞ إٔ أةطى صٝا٠ ايسع١ إارتٝاظ ٖصٙ املػاؾ١ ع٢ً قسَٞ.. حِ قًث يٓؿػٞ 

 اييت قهٝتٗا يف اؾاَع١ ٚإٔ أغتعس ؿٝاةٞ اؾسٜس٠.

يف ايططٜال مل ةؿااضقين قااٛضةٗا.. ناْاث ٫ ةااعاٍ ةبتػاِ .. متااس ٜاسٖا نااٞ      
يهاين أبعاس ٜاسٟ قاا٫ٚ أ٫ أملاؼ       ،ه٘ةتٓاٍٚ نٝؼ ايكُا١َ اياصٟ أَػا  

رػااسٖا املًااٛذ بتًااو املاااز٠ اياايت ةؿااب٘ ايًااذ املتدخااط.. ةأخااصْٞ ٬َقٗااا..    
نؿريةاٖا ايؿأضٜتإ ايًتإ ٫ ةك٬ٕ إىل نتؿٝٗا.. ٚرٗٗا ايطٌٜٛ ا٭صاسب..  
 طةٗا.. ايكؿـ ايصٟ ةؿؿ٢ يف رػاسٖا.. ةتكاسّ ماٟٛ ؾأَػاو ايهاٝؼ      

 ا ٚأ٫صعٗا ٖٚٞ ةهُ٘ إىل قسضٖا يف ؾطح..بأططاف أقابعٞ حِ أْاٚي٘ هل

ةػا٤ٍ نٝـ ميهٔ يبؿط إٔ ٜكتاج َٔ غ١ً قُاَا١؟ نٝاـ ميهأ    أصني 
يطؿًاا١ َخااٌ ٖااصٙ إٔ ةااأَٔ ؾاااضع املسٜٓاا١ يف َخااٌ ٖااصا ايٛقااث املتااأخط؟ ٜهااع   

 ا٭غتاش عبس ايػُٝع ٜسٙ ع٢ً نتؿٞ حِ ٜكٍٛ "ص٠ٚ٬ ضٚح"..
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باازٟ عًاِٝٗ ٚضغاِ َاا قاس ٜباسٚ       اؾُٝع ٖٓاا يف غطؾا١ املعًُاني ضغاِ ايؿكاط اي     
عًِٝٗ َأ ناضاي١ حكاؾٝا١ ػاسِٖ ؾ٬غاؿ١ ناٌ عًا٢ ططٜكتا٘.. قاضٝح إٔ          

يهٔ َاا خيؿٝا٘    ،أغًبِٗ ٜصنطى بصيو ايكايا ايػُٝٓا٥ٞ يًكطٟٚ ايػاشش
 قسض نٌ َِٓٗ ٜبسٚ نؿ٬ٝ بإقكا٥٘ عٔ شيو ايكايا.

صني زم اؾطؽ ةػطب ٖاِ حكٝاٌ إىل قاسضٟ.. أخاصج أقٓاع ْؿػاٞ إٔ ةعًاِٝ        
يػ١ حا١ْٝ ملخاٌ ٖاصٙ ايؿ٦ا١ ايػا١ٝٓ ياٝؼ رطميا١.. ٚأْا٘ ياٛ ناإ ناصيو ؾأْاا            

ٚ        إف .. قًث يٓؿػٞ  ٕ ٖاصا  إٕ َأ ؾاطض ٖاصٙ املااز٠ ٫باس ٚأْا٘ أعًاِ َاين.. 
اهلِ ايصٟ أؾعط ب٘ إمنا ْبع َٔ صريةٞ ٚصعْٞ صني ؾاطض عًاٞ إٔ أعًاِ ؾ٦ا١     

قاعبا ياصا   غ١ٝٓ مل أعاس يًتعاَاٌ َعٗاا.. ناإ ا٫قتٓااع ذخاٌ ٖاصٙ ا٭غاباب         
 ٚرسةين أٌَٝ إىل إٔ َا أؾعط ب٘ ٖٛ أمل ايٛيٛش إىل اؿٝا٠ اؾسٜس٠..

 أصاٍٚ إٔ أْػ٢ اغتعسازا يسخٍٛ ايؿكٌ.. أزؾع ايباب حِ أقٍٛ:

- Good morning . 

ا٭طؿاٍ زاخٌ ايؿكٌ يسِٜٗ ِٖ أٜهاا شياو ايٛرا٘ ا٭ضناٞ املتؿاكل بهاٌ       
ـ صاني أ٫صعٗاا   خكا٥ك٘.. أغتعس يًؿطح.. أْطل ببعض نًُااج حاِ أةٛقا   

باني ا٭طؿااٍ.. أقارتب َٓٗاا أنخاط ؾٝتابني ياٞ أْٗاا يٝػاث َأ نٓاث أظاأ..            
 أغأهلا:

-What's your name?   

ةهع ٜسٖا ع٢ً ؾُٗا قاٚي١ َٓع ْؿػٗا َٔ ايهضو.. أغاأهلا بايعطبٝا١ ٖاصٙ    
 املط٠:
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 ا و إٜ٘؟ -

 ةطز: 

  ري٠. -

َٗا عزًا١ َأ   بني اؿكل ناْث  ري٠ ػطٟ يف ططق١ املسضغ١ ةسؾع أَا
.. ةتٓكٌ بني ايؿكٍٛ ٚػُع أنٝاؽ ايتػصٜا١ ايايت قاس ٜرتنٗاا     "ايهاٚةـ"

ْٗاا مل ةػاهٔ   إبعض ا٭طؿاٍ.. صني غأيث عٓٗا ا٭غتاش عباس ايػاُٝع قااٍ    
املسٜٓاا١ قااط.. حااِ أؾاااز بااصنا٥ٗا ٚنٝااـ أْٗااا ػُااع ايتػصٜاا١ َاأ ا٭طؿاااٍ    

 يتبٝعٗا هلِ َط٠ أخط٣ يف ايؿػض١.

يطٜٛااٌ ايعاااضٟ ضارعااا إىل َٓعيااٞ ؾهااطج يف إٔ     قبااٌ إٔ أخاارتم ايططٜاال ا  
اؾٓٝٗاج ايك١ًًٝ اييت غٛف أرٓٝٗا َٔ ايعُاٌ ٖٓاا يأ ةهؿاٞ املٛاقا٬ج..      
يف إٔ ٖاصا ايعُاٌ ٫ ٜتٓاغااا َعاٞ.. يف أْااين يػاث أؾهاٌ صااا٫ َأ قاااصب١       

يهأ  اري٠ قطعاث عًاٞ ةؿهاريٟ      ، ايٛر٘ ايباغِ خًـ قٓسٚم ايكُاَا١ 
غاٝاض٠.. ْعاطج خًؿٗاا ناٞ ؼٝاٝين      صني ؽطاتين بعزًتٗاا َكاسض٠ قاٛج     

ؾٛقعث ايعز١ً َٔ ٜسٖا، ٚع٢ً عهؼ َا ةٛقعث مل ةعاط  اري٠ ايعزًا١ أٟ    
 اٖتُاّ ٚإمنا ؾطزج ٜسٜٗا يف اهلٛا٤ ٚأقسضج أظٜع طا٥ط٠.
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 خًـ ايطرٌ بٗا يو ٜػُع اييت ايططٜك١ غتهاٜكو - ضذا - َبتس٨ ٭ْو
 ٜأخصٙ رٓٝٗا ي٘ ؾتعطٞ اـ ٠ شٟٚ َٔ أقسقا٥و ْكا٥ح غتصنط ب،ايبا
 .غؿ١

 خًؿٞ َهإ ع٢ً ةعخط صت٢ َعٗا ٚغتػري أ٫ٚ ةسخٌ نٞ هلا غتؿري
 َػسي١ غايبا ؾٗٞ... ايػتا٥ط إغساٍ ذٛنٛع بايو ةؿػٌ ئ أْث ٥٬َِ،
 .ايٛضا٤ إىل اػٗث نًُا

 ٜٚػط٠ مي١ٓ ًتؿثغت - أٜها - َبتس٨ ٚ٭ْو ايٓاؾص٠، ظاْا ٖٞ غتزًؼ
 .عٓو َؿػٛيٕٛ باـًـ َٔ إٔ أخ ٚى أِْٗ ضغِ ناملطاقا

.. اهلاَػ١ ايهًُاج: ايٓبض رؼ طكٛؽ بعض متاضؽ حِ غتزًؼ،
. نتؿو ع٢ً بطأغٗا ٖٞ ةًكٞ صت٢... ا٭ٜسٟ ةؿبٝو حِ.. اؿامل١ ايٓعطاج
 ؾاملس٠ ق٬ًٝ املكسَاج ٖصٙ طايث إشا ةكًل إٔ جيا ٫ إْو قايٛا أقسقا٩ى

 يصٜصا ؾعٛضا غُٝٓضهُا املهٝـ اؾٛ إٔ نُا ط١ًٜٛ غتُهخاْٗا يتاي
 .با٫غرتخا٤

 نؿؿث حِ عٓكٗا ةًٟٛ ٖٞ ضاصث ظٗطٖا ع٢ً يتُط بٝسى ةٓتكٌ بسأج صني
ُّؼ ٜسى ؾأزخًث" ؾريج - ةٞ" ايا َٔ ايػؿًٞ اؾع٤  ا٭بٝض رًسٖا يتتً
 .ايططٟ
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 صضٚىص أقسقا٩ى.. املكس١َ يف ايطرٌ شيو ْػٝث أْو ةصنطج يهٓو
 نٝؼ" زٚض ةكُل ؾهط٠ - بػٗٛي١ - ٜبًع ئ بايصاج ٖٛ ْػٝاْ٘، َٔ

 املطآ٠، مٛ قًك١ ْعطاج ٚاٯخط اؿني بني ةػرتم نٓث يصيو ،"اؾٛاؾ١
 ؾبل ؾٗكاج ةساضٟ إٔ ع٢ً ٚصطقث ؾ٦ٝا، ًٜضغ ئ أْ٘ َٔ ةتأنس نٞ
 .عٓو ضغُا خطرث

 اختًط قٟٛ قطٜط قٛج ايعز٬ج ٚأقسضج.. ؾزأ٠ ةٛقؿث اؿاؾ١ً يهٔ
 ٖتًُٛا َـ اْتٛ: " ٜكٍٛ ٖٚٛ املكٛز بكبهت٘ نطب ايصٟ ايػا٥ل قٛج َع

 !".ؾ١ٜٛ؟ ْؿػهٛا

 ٚغتكّٛ ايهطغٞ، يف ٚغتػٛم ٘،أؾػسَة ايصٟ ٖٓساَٗا ايؿتا٠ غتعسٍ
 َتزا٬ٖ) ايػا٥ل مٛ يتتز٘ ايهُػاضٟ َٔ َٛص١ٝ ْعطاج بعس أْث

 ٚأْث أشْ٘ ٢ًع غتٌُٝ حِ( باؾٓٝٗاج يو ؾتٝاةِٗ ٚةًٜٛح ايؿبإ غُعاج
 ".اغط٢ ٜا املطباج َٔ بايو خس: " ٚةكٍٛ رٝب٘ يف اؾٓٝٗاج ظٚش ي٘ ةسؽ

 أْو يف ٚغتؿهط ايؿاضع، يف ايبؿط مجٛع غرت٣ ايعراش خ٬ٍ َٚٔ
 زاخٌ جيطٟ َا ٖ٪٤٫ نٌ عطف إشا اؾٓٝٗاج َٔ يًهخري غتضتاش
 !ا٭ٚةٛبٝؼ
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ػدث ٜساٟ.. َٔ ايباب ايصٟ مل  ااٍٚ أصاس ؾتضا٘ يػآني طًٜٛا١      ٚبايطبع اة
ؾرتانُث عًٝا٘ أناٛاّ ايارتاب ٚ ايتكاكث بايعٜاث ايهخٝاـ اياصٟ ٜػطاٞ         

 أرٓاب٘.. 
 

عًاا٢ ايؿااٛض اَتااسج ٜااس عااِ قُااٛز ايؿًػااطٝين إىل ٜااسٟ ٚصاااٍٚ َٓعااٞ َاأ    
 َػاعسة٘ يف ؾتح ايباب ...

 
ث قطاطاج ايعاطم   صني اعتسيث غأيت٘ عٔ غبا شيو يهٓا٘ مل جياا.. ناْا   

ايباضز قس اظزإث ع٢ً ٚرٗ٘ ٚبسا عًٝ٘ ايهخري َٔ اإلرٗاز.. قباٌ إٔ أعٝاس   
عًٝاا٘ ايػاا٪اٍ قاااطعين بكًٝااٌ َاأ نًُاااج ايخٓااا٤ ٚأيكاا٢ عًاا٢ غااطح ايعااطم   
ايباااضز ابتػااا١َ زاؾ٦اا١ ؾٝٗااا ايهااخري َاأ ا٭مل حااِ بااسأ ٜػااأٍ عاأ صاااٍ أبااٞ    

 ٚإخٛةٞ...
 

يطراٌ نٓاث أؾهاط يف غابا     بُٝٓا نٓث أضز بؿهٌ ةًكا٥ٞ عًا٢ أغا١ً٦ ا  
 اَتٓاع٘ عٔ ةًكٞ املػاعس٠...  

 
بعااس ؿعاااج قًًٝاا١ بااسأ عااِ قُااٛز  هااٞ صهاٜاةاا٘ اياايت ٜككااٗا عًااٞ     
نًُا ضآْٞ ٚنأمناا  هٝٗاا يًُاط٠ ا٭ٚىل .. أخاص  هاٞ عأ ابٓا٘ اياصٟ         

، حِ ٜتٓٗس "بٓسٚض٠"ٜؿبٗين ٚعٔ ب٬زٙ ٚعٔ ايطُاطِ اييت ٜطًكٕٛ ِٖ عًٝٗا 
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٢ ؾٝا٘ ابتػاا١َ بطاٍٛ اياٛطٔ... قباٌ إٔ  هاٞ عأ        ٚةطغِ اياصنطٜاج عًا  
 قسَٚ٘ ملكط ٚنٝـ ٜؿعط أْ٘ ٚاصس َٔ أًٖٗا.

 
بُٝٓا اغرتغٌ عِ قُاٛز يف صسٜخا٘ املعااز املتكاٌ ةعااٖطج أْاا باإلْكااج        
ي٘، حِ بسأج أؾهط يف إٔ ايّٝٛ يٝؼ َٓاغابا بايٓػاب١ ياٞ ملػااعس٠ ايطراٌ،      

أباسا إٔ أشٖاا ذ٬باؼ    ؾايّٝٛ غاٛف أةػاًِ عًُاٞ ٚمل ٜهأ َأ املٓاغاا       
َتػااد١.. مل أؾااأ إٔ أقاطعاا٘ بااايطغِ َاأ قًكااٞ عًاا٢ ايتااأخط عاأ َٛعااسٟ..    

 يهٓين مل أَٓع ْؿػٞ َٔ ايٓعط إىل ايػاع١ بني اؿني ٚاٯخط.
 

ضأ٣ عِ قُٛز شيو يف ٚرٗٞ ٚةأنس ي٘ َا ٫صع٘ يف ايبسا١ٜ ...غاطعإ َاا   
 ناْاث ةػطاٞ   اختؿث ابتػاَت٘ ٚاختؿث َعٗاا ناٌ ةعابرياج ا٫َتٓاإ ايايت     

 ٚرٗ٘ املعطٚم املتزعس..
 

صني ٫صعث ةػري ٚرٗ٘ َسزج ٜسٟ نٞ أؾتح ايباب .. يهٓا٘ َآعين.. صاني    
أؿضااث عًٝاا٘ اإااط ٚرٗاا٘ ايعزااٛظ ٚزؾعااين بهًاايت ٜسٜاا٘.. أخ ةاا٘ أْاا٘ ياأ   

 ٜػتطٝع ؾعٌ شيو ذؿطزٙ ؾأؾاح بٛرٗ٘ ٚقاٍ "اشٖا".
 
ٚصت٢ أمتهٔ َٔ نإ عًٞ إٔ أةطن٘ صت٢ ٫ أحري غهب٘ أنخط َٔ شيو  

 ايًضام ذٛعسٟ..
 

يف ايكاباح ايتاايٞ ةهااطض ْؿاؼ املٛقااـ ؾبُٝٓاا أَؿاٞ َتٛرٗااا يعًُاٞ قًكااا       
ع٢ً ةأخطٟ عٔ املٛعس احملسز نإ عِ قُٛز ٜكـ ٚانعا ٜسٜ٘ ايٛآٖتني 
عٓاس ٚغاط٘، ٜتكابا عطقاا ٜٚكااعس قاسضٙ ٜٚٗابط بؿاهٌ ٫ ٜتٓاغاا َااع         

 مل ٜٓؿتح با٭َؼ..بطٚز٠ اؾٛ أٚ اجملٗٛز املبصٍٚ يف ؾتح باب 
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مل ٜهٔ َٔ املُهٔ إٔ أغاعسٙ ايّٝٛ صت٢ ٫ أةأخط ٚصت٢ ٫  سذ َا 
صسذ ايباضص١.. صني يٛصث ي٘ بٝسٟ ْعط بٛر٘ ميً٪ٙ ايعزع ٚابتػِ 
 نعازة٘، يهٓ٘ ابتػِ ٖصٙ املط٠ ابتػا١َ كتًؿ١ ط١ًٜٛ عطٜه١ ؾاضغ١.
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 :األصدقاء ألحد لساىي على يةاحلكا

 ةعبرياج ؾاٖسج صني ايهضو َٔ أؾطؼ نسج.. ؾعٝعا نإ صسذ َا
 ٚقس ؾزأ٠ ْؿػو ؽٌٝ َعصٚض، ٖٛ صاٍ أٟ ع٢ً.. ظاْيب ايطرٌ ٚر٘
 ايعراش ةٗؿِ يكس ؾسٜس٠، ضأغ٘ ايطرٌ. بؿطٟ ضأؽ أَاَو ايعراش اخرتم

 .ضأغ٘ َٔ ايسَا٤ ٚةؿزطج بايهاٌَ،

 ٜكعا نإ َٓعطٙ.. ؾعٌ بأٟ ؾٝٗا ٜكِ مل ؾطٚز ؿع١ يف زخٌ ايػا٥ل
 ناْٛا ايٓاؽ.. ايطرٌ قض١ ع٢ً ٜط٦ُٔ ناجملٕٓٛ ْعٍ.. ايهاؾط ع٢ً
 .ٜصٖا ٚةطنٛٙ" ايؿٌ ظٟ" ايطرٌ إٕ ي٘ قايٛا طٝبني

 :البيتها الدمياطية اخلالة لسان على احلكاية

 ٜطةطِ عٝد ايطرٌ ضؾعث امل٥٬ه١.. بأعزٛب١ ايطرٌ لا بٓيت ٜا ٚاهلل
 ايػا٥ل انطط! َا٤ ؾطب١ يف يطاح ةطنت٘ امل٥٬ه١ ناْث يٛ.. ؾكط ضأغ٘
 إ٫ ؾٝ٘ ٜػري ٫ ٖٛ أغاغا. أنطٖ٘ ايصٟ ايؿاضع ٖصا َٔ بٓا ٜػري ٭ٕ

 صاٍ أٟ ع٢ً. ضخل بسٕٚ املٝهطٚباقاج غا٥كٛ أٚ ايؿطط١ َٔ اهلاضبٕٛ
 ةط٣ ٜا: أؾهط خ٬هلا نٓث.. نا١ًَ غاع١ عٓو أةأخط رعًين ايؿاضع ٖصا
 أؾهط نٓث ٚأْا فٕٓٛ ايطرٌ َاشا؟ أّ ٝوًع ٜسٙ َس ظٚرو املًعٕٛ ٌٖ
 .صسٙ عٓس ٚأٚقؿ٘ ب٘ أؿل مل إشا غٝ٪شٜو بس ٫ أْ٘
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 :لزوجته السائق لسان على احلكاية

 يٝكًا ؾزأ٠ غٝعٗط َا بؿ٤ٞ َؿػٍٛ زَاغ٘ ضرٌ.. زَٚا اؿاٍ ٖٛ ٖهصا
 ٜبسٚ نإ ٌايطر! أٚي٘ َٔ با٥ٓا نإ ايّٝٛ عَُٛا.. غٛازا ايّٝٛ يو

 أْث.. ايعراش ٜٚهػط ايػٝاض٠ َكس١َ ع٢ً يٝكؿع ؾزأ٠ ظٗط.. َؿٛؾا
 ةهؿٞ أغاغا ا٭رط٠.. اؾسٜس ايعراش ةطنٝا غٝهًؿٓا نِ ةعًُني
 ايؿرت٠ اْتعاضْا يف غٛزا٤ أٜاَا إٔ إشٕ اعًُٞ! أطؿايو إلطعاّ بايهاز
 ٝٗاؾ ٜهٕٛ غٛف املهػٛض ايعراش ضأٚا يٛ ايهباط إٔ املؿه١ً.. ايكاز١َ
 ٚأٚقًث ظراش بسٕٚ اـًؿٞ ايططٜل َٔ َؿٝث..غرتٖا ضبٓا. ٚرِٝ غني

 ضقِ ٜأخص ضر٬ حملث أْٞ ٖٛ اٯٕ ٜكًكين َا. َهإ أقطب إىل ايطناب
 أٜاَا إٕ يو أقٌ أمل.. ايؿطط١ أبًػٛا يٛ صكٝك١ٝ َكٝب١ غتهٕٛ ايػٝاض٠،
 اْتعاضْا؟ يف غٛزا٤

 :املستشفى يف املصدوو الرجل لسان على احلكاية

 بعس املػتؿؿ٢ إىل أضغًٛٙ إِْٗ قايٛا.. املسضغ١ َٔ بٞ اةكًٛا... ابين ايٛيس
 َٔ ايٛيس.. ْؿػٞ أ٩ْا ٚأْا املسضغ١ إىل رطٜث.. ايطابٛض يف ايٛعٞ ؾكس إٔ

 يف غتؿهٕٛ ٌٖ: ٚةعطؾٕٛ َخًٞ آبا٤ أْتِ. َػل َٔ ٜؿهٛ ايباضص١
 باب ظأػاٚ أنس مل َػل؟ َٔ ايٛيس ٜؿهٛ إٔ ذزطز ايعا٥س٠ ايتٗاب
 نإ ايػا٥ل.. رط٣ َا رط٣ حِ.. اجمل١ْٛٓ( بٝزٛ)ايا ظٗطج ٚقس إ٫ ايعُاض٠
 ضقِ ْكٌ إْ٘ قاٍ( غٝس.. )بٗصا ٜؿًث أةطن٘ ئ إْين أقػِ.. رسا َػطعا
 .َع٘ ناْث ٚضق١ يف ايػٝاض٠
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 :األصدقاء ألحد لساىي على احلكاية تكنلة

 ض١ٜ٩ يف بؿس٠ أضغا أغاغا أْا.. اـًؿٞ ايططٜل يف َؿه١ً َعٞ ةهٔ مل
 ايػٝس٠ ن٬ّ ع٢ً نخريا نضهث أْٞ غري ٖصا..رسٜس٠ أَانٔ
 ايعراش قطع يف ناْث املؿه١ً.. امل٥٬ه١ عٔ املهضو ايسَٝاط١ٝ
.. ايسَا٤ َٔ ْكاط ةعٗط أصٝاْا ناْث.. ٜسٟ ع٢ً ةػاقطث اييت ايكػري٠
 ناْث ايسّ ٚبكع ؾاةح يْٛ٘.. اؾرتٜت٘ ايصٟ اؾسٜس ايكُٝل ةعطف أْث
 اييت قسٜكيت غتؿعع ناْث أْٗا نُا ايسَا٤، أنطٙ أْا.. بؿس٠ ٘غتًٛح
 .ْكٌ صاملا ايػُٝٓا إىل اقطضابٗا أْٟٛ نٓث
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صني ةٓاظٍ رطؽ اهلاةـ عٔ قاُث زاّ ٭ٜااّ، ططقاث أشْٝاو ضغااي١ صاا،       
نااخريًا قااٛج ايتًؿاااظ، ملػااث قااسَاى ا٭ضض،      أغًكااث املااصٜاع، خؿهااث  

 .ة٬َؼ عٓل ايػُاع١ سى يتطٟٛ اؾطْإ، ٚاَتسج ٜسىٚاَتسج ٜ

 

ؽااطش  نٓااث ةعاأ أْااو إٕ مل ةًاال بٓؿػااو يف ب٦ااط ايػااُاع١، أْااو إٕ مل   
إٔ ايكٛج غٝأةٞ ؾٝكٍٛ أصبو،  ..أنٛاّ ايكُث ايٓا٥ِ ؾٝٗا، نٓث ةعٔ

 .ايكٛج ؾبٝ٘ صبٝبتو ٜعًِ نٝـ  ٛيو يعبس ، يهٔٚةكٍٛ أصبِو
 

خيااطش قااٛج ٜؿااب٘ قااٛة٘،   زاّ، صااني ةٓاااظٍ قااٛج ايػااُاع١ عاأ قااُث 
قًباو   ةصنط أْو صني أضزة٘، صني اصتزت٘، صاني ؾاضصج يكاا٤ٙ.... ةاصنط    

ةتعزا إٔ ٜاصنط   إيٝو،صني ٚقؿث ٚصٝسًا ةصنط آ٫َ٘، ةتعزا إٔ ٜعتصض 
 .إ٬َٜو
 

صني ةؿػط قٛج ايػُاع١ مل ةسٖـ صني عًُث إٔ ايكٛج ايكازض َٓٗا 
ع قسَٝو ع٢ً ايهطغٞ ش ٜعتصض ايكٛج ع٢ً خط٦٘، ةطؾ، إقٛج خاط٧

 . ٚةهطض أْو َٔ أخطأ إش ضز
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 صاش؟ ٜا زيٛقيت اظٜو       -

 ا٭َط. ايبا٥ؼ ايػٝٓاضٜٛ ٖصا يف يٞ ١صٛاضٜ مج١ً أٍٚ ٖصٙ غتهٕٛ إشٕ
 !ايؿدك١ٝ ٬َبؼ اضةسٜث َٓص نبري٠ نتُخ١ًٝٝ ٜبسٚ نً٘

 أبسٚ جيعًين اؾٝٓع إٔ ؾزأ٠ ٞأَ انتؿؿث صني ايٓعٍٚ ٚؾو ع٢ً نٓث
 ٚؾٛق٘ ا٭بٝض ايبٓطًٕٛ أيبؼ إٔ ْكضتين.. اإلغتاز إىل غٝصٖا نُٔ
 ضإ١ ن٬ُى ؾع٬ أبسٚ أْا اٯٕ.. ايًٕٛ ْؿؼ َٔ ن٬غٝهٞ قُٝل
 .فٓح

 .ا٭ٍٚ َٔ صهاٜتو اصهًٝٞ       -

 عؿطٜٔ صهاٖا ٚأْ٘ بس ٫ ايكك١ ؾٗصٙ اٯٕ، غٝتًٌُُ ايطرٌ إٔ َ٪نس
 يف ػُعث اييت ايكطاقري َٔ ايتدًل يف ٜبسأ عٓسَا. ا٭قٌ ع٢ً َط٠
 ٚأْين ٜكٝبين ٜعس مل ايكطف إٔ غأنتؿـ ،(ايؿٝٓٛ) نٝؼ ٚيف صزطٙ
 بصيث ينأْ ضغِ.. ٖٓا املكطؾ١ ا٭ؾٝا٤ َع ايتعاٜـ يف نبريا ؾٛطا قطعث
 طاقُٞ ةًٜٛد َٔ ايباب أَاّ ايطاؾض١ ايب٬ع١ َٝاٙ ٭َٓع نبريا رٗسا
 .ضأبٝ يف ا٭بٝض
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 فٗٛزا ٚأبصٍ.. َٓ٘ املعًَٛاج اْتعاع أْا ٚأصاٍٚ صهاٜت٘، ايطرٌ  هٞ
 عؿٝكٗا ٚةعٚرث قتًت٘ اييت ابٓ٘ اَطأ٠ عٔ صهاٜاة٘ ٜتزاٚظ ٭رعً٘ خاضقا
 .اٯٕ ؾٝ٘ َا غبا ٖٛ ظع٬ ؾأٚضحت٘

 ايعاعك١ اؾُاٖري أقٛاج بػبا ؾزأ٠ اـاضش يف ايهٛنا٤ اضةؿاع
 ايتًؿعٜٕٛ يف املِٗ املاةـ ٜرتى ايصٟ ٤ايع٬َ نٌ َٔ ايٛصٝس أْين شنطْٞ
 ايطرٌ "صهاٟٚ"ٚ ٚايكطاقري، ايطاؾض١، اجملاضٟ يٝكاضع ٖٓا ٜٚأةٞ
 .ا٭ْـ ةػس اييت ٚاملعكُاج املٓعؿاج ٚضا٥ض١ امل١ًُ،

 ايبؿط َٔ املب٢ٓ ـًٛ ٚرٝٗا غببا أعطتين أقٛاةِٗ إٔ ٖصا نٌ َٔ ا٭ِٖ
 ايؿتٝاج ٚبعض ايتضطى، عٛاٜػتطٝ مل ٚح٬ح١ أَاَٞ اؾايؼ ٖصا باغتخٓا٤
 .َعهط ببٝاض املتؿضاج

 .عًٝو اط٦ُٔ عًؿإ نسٙ ٖسَٚو اضؾع.. طٝا       -

 نً٘ رػسٙ بؿعل اٯٕ غأقّٛ ٚأْين ضز٤ٟ، لخٌ أْٞ متاَا ٜعطف ٖٛ
 ٖٚٛ َطغُا ٜػتزٝا يهٓ٘ ايكباح، يف زضؽ نضاي١ ملٓاقؿت٘ متٗٝسا
.. ٬َبػ٘ اضةسا٤ ٜعاٚز ٖٛٚ ٚةطنت٘ أخريا َٓ٘ اْتٗٝث. ٚاملطض ايؿكط ًٜعٔ

 غسا ٜٓؿعإ احٓني أٚ غ٪ا٫ أغأي٘ ضذا ٖٓا طبٝا أٟ عٔ ايبضد يف ؾهطج
 ٜععكٕٛ ْٚػا٤ ضراٍ: أشْٞ اخرتقث َؿار١٦ رًب١ يهٔ ايؿس٠، ٚقث يف

 :ٜكطر أصسِٖ ٚضاح.. ٜٛيٍٛ ٚبعهٗٔ

 ٫ٚ قاص١ٝ ناْث إ صت٢ ٜكٛيٓا زٟ املدطٚب١ يف زنتٛض َاؾٝـ       -
 !َٝت١؟
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 ...نايت٘ ٚرس نُٔ ط٬ٜٛ عٝين يف ْعط حِ

 ٚؾو ع٢ً ناْث اؿكٝك١ يف.. إطا٤ ناْث.. عٝٓ٘ يف نخريا أْا ْٚعطج
 .ايبها٤

 :املط٠ ٖصٙ َتٗسش ٚبكٛج عٝين يف َباؾط٠ ٜٓعط ٖٚٛ أخط٣ َط٠ قطر

 !َٝت١؟ ٫ٚ قاص١ٝ أَٞ ٜكٛيٞ زٟ املدطٚب١ يف زنتٛض َاؾٝـ بكٍٛ       -

 َػ٪ٚي١ٝ إْٗا! َايٞ؟ أْا حِ.. نبري٠ َػ٪ٚي١ٝ انٗص أَط يف ضأٟ إعطا٤
 .شٖا أٜٔ أزضٟ ٫ ايصٟ املكِٝ ايطبٝا

 – طا٥طا – ٭ٖطب رٓاصٞ ٚؾطزج ضإ١ ن٬ُى إَهاْاةٞ اغتدسَث
 .ايبٝث إىل
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ةباٍٛ  ٚ ..ايطز٠ اييت ةتػاقط عًٝو باني اؿاني ٚاٯخاط   أَطاض ةؿؿٌ يف ةؿاز٣ 

بايطز٠.. ةٛؾو إٔ ةرتارع يهأ اإلصبااط    وعطق ٝدتًطؾ ٠ اؾٛصطاضعًٝو 
 .َا ضرعث خايٞ ايٝسٜٔ جي ى ع٢ً ا٫غتُطاض اايصٟ غٝػطٞ ٚرٗٗا إش

 
بعس ّٜٛ طٌٜٛ َأ ايعُاٌ ٚغااعتني َأ ا٫ْتعااض يف ايطاابٛض أْاث اٯٕ ةكاـ         
عٓس ْاؾص٠ ايهؿو ةسؾع اياٛاقؿني عأ ميٝٓاو ٚكاياو.. حاِ متاط ؾاؿتٝو        

 ١َ بعطض نتؿٝو ٚةٓازٟ بهٌ أزب:يرتغِ ابتػا
 عؿطٜٔ ضغٝـ ٚايٓيب ٜا أبٛ عًٞ. -

 

يهٔ صػٔ با٥ع اـباع مل ًٜتؿاث إيٝاو. نٝاـ ٜاطاى ٚأَاَا٘ ايؿاةٓااج يف         
طااابٛض اؿااطِٜ؟.. صػاآا.. ةخبااث ايٓعاااض٠ عًاا٢ عٝٓٝااو.. ةطٝااٌ عٓكااو زاخااٌ    

 ايٓاؾص٠ ٚةهطض َا قًث.. ٜٓعط مٛى.. حِ ميس ٜسٙ مٛ قؿل اـبع.. 
 
ًِ ٌٖ َسزج ٜسٜو يتؿطز ططيف ايبسي١ ايكٝؿ١ٝ.. أّ أْٗا ٖٞ اييت َاسج  ٫ ةع

ططؾٝٗا َٔ ايػاعاز٠.. ٚاغاتعسج ناٞ ؼتهأ َاطازى ٚؽًكاو/ ؽًال        
ْؿػٗا َٔ ٖصا ايعٓا٤.. ٫ ةعاٍ ؼاؾغ ع٢ً ابتػاَتو.. ٜتز٘ ايكؿال إيٝاو..   
ةؿطز ططيف ايبسي١ أنخط.. حِ ة٬صغ ٜسا َٔ خًؿو ةتًكاـ ايكؿال.. ؼااٍٚ    

ضأغاو  ةٓدؿض، يهٔ بسٜٗتو ايػًضؿا٠ ٫ ةٓزاسى، ؾٝداسف ايكؿال     إٔ
 ..يف ططٜك٘ ملؿتـ ايتُٜٛٔ
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املتزٗا١ ٭ٜاازٟ أقااضب    ايهخري َٔ اياطز٠ ةػاكط ؾاٛم ضأغاو َأ ا٭قؿاام       
ٚأْاث ٫ ةؿهاط غا٣ٛ يف     أقضاب املدبع ٚأقضاب أقاضب أقضاب املدباع.. 

 ٗا..ا٭ؾٛاٙ ايكػري٠ اؾا٥ع١ ٫ٚ ةط٣ غ٣ٛ اإلصباط ٜػطٞ ٚرٗ
 

ةسؾع ايٛاقؿني ظٛاضى، ةسٚؽ ع٢ً أقساَِٗ، ٚمتس عٓكو يف ظٗس نبري 
 :ايٓاؾص٠، ٫ ُٜٗو َا صسذ ؿصا٥و ٫ٚ ملعٗطى، ةٓازٟ

 .أبٛ عًٞ.. عؿطٜٔ ضغٝـ ٚايٓيب -
 

ٜهاػطو ايطراٌ   ًٜتؿث إيٝو.. متس ططيف ايبسي١ نٞ ةتزٓا صطاض٠ اـبع.. 
زصب ايكؿل.. ٜسخًو ةهطٙ إٔ ةرتن٘ ٜأخص خبعى، ؾت املًتكل بعٗطى..

ةكًبو يف َؿاز٠ َع٘.. ٜكع اـبع ع٢ً ا٭ضض،  اٍٚ ايٓاؽ َٔ صٛيهُاا  
إٔ ٜؿطقا بٝٓهُا..  ػُع اـبع ٚايارتاب حاِ  ؽاطش َأ ايطاابٛض.. ٫ ةؿهاط       
يف ةعااسٌٜ َعٗااطى.. ٫ٚ يف ايعسغاا١ اياايت نػااطج.. ةٓعااط إىل اـبااع بااني       

   ٚ ٍ إٔ ةبتػاِ.. ةؿاعط إٔ   ٜسٜو.. ؽ  ْؿػو أْو صكًث ع٢ً َاا ةطٜاس.. ؼاا
 ؾ٦ٝا َا قس ؾكس..
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 غتأةٝو: "ايسنتٛض ن٬ّ َتصنطا ق٬ًٝ ؼًُث يهين أقطر نسج
 "...نخريا ةػتُط ئ أمل ْٛباج

 يا َٗتع٠ قٛض٠ يتخبٝث أراٖس ضصث بُٝٓا ، ةٓؿزط غٛف عٝين إٔ ؾعطج
 ٚقث أٟ َٔ ؾضٛبا أنخط اٚرٗاُٖ بسا ايًصٜٔ( عًٞ) ٚ( ايطصِٝ عبس)

 .َه٢

 ا٫ْتعاض، يطٍٛ املكاصا ايهزط ٬َقُٗا، ع٢ً ايبازٟ ايهزط ٫صعث
ّٞ اْتكٌ قس ايهزط ٖصا إٔ قًٌٝ بعس انتؿؿث  ٚرصبث مُٖٛا قُث. إي
 :ٚقًث نطغٝا

 اٯٕ؟ قعس َٔ -

 :أصسُٖا أراب
 !! غاع١ ْكـ َٔ أنخط اٯٕ ٚي٘ ،(عُط) -

 ...عٝين أمل ٞةٓاغ قا٫ٚ ضأغٞ بٗع انتؿٝث

 .قبٌ َٔ ايبٝث خاضش ٚأْا ٜأةين مل يهٓ٘ ا٭مل، ٖصا ٜأةٝين إٔ ةعٛزج
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 :ايسنتٛض قٛج ضأغٞ يف ةطزز
 ؾا٥س٠ ٖصا يف ٜهٕٛ ؾكس ٜسضٟ َٚٔ ايع١ًُٝ، إرطا٤ يف زٚضى غتٓتعط -
 ...يو

 ٜعس نإ ايسنتٛض، ن٬ّ َتابع١ عٔ ب٘ ؾاْؿػًث( عُط) أَآَا َط
 :ؾػأيت٘ ايٓكٛز

 !ايّٝٛ؟ اٍاؿ نٝـ -

 :ايٓكٛز عس عٔ ٜتٛقـ إٔ زٕٚ قاٍ
 .ايٓكٛز َٔ املعٜس ٜعين ٖٚصا نبري، ايعسز -

 .بعٝين ايعبد َٔ املعٜس أٜها ٜعين ٖصا إٔ أؾهط ٚأْا بٝسٟ عٝين غطٝث

 قاصا أْٞ ؾعطف املٓازٟ ْاص١ٝ شٖبث ؾاْتبٗث، ٜٓاز٣ ا ٞ  عث
 .ؾتبعت٘ بإقبع٘ يٞ أؾاض ا٫غِ،

 :ٜكٍٛ ايسنتٛض قٛض٠ يٞ ؾرتا٤ج ايسضش قعسج املب٢ٓ، باب زخًث
 .َعك٫ٛ َبًػا ذطنو غتزين -

 ٜطٜسٕٚ ايطا طًب١ َٔ ايسنتٛض ة٬َٝص ؾتساؾع ايسضؽ صزط٠ زخًث
 ،"أشْو َٔ أةؿهٛ ،"عٝٓو اؾتح: "أشْٞ يف أقٛاةِٗ اختًطث..ؾضكٞ

 "...ةؿهٛ َِ" ،"قسضى َٔ"
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 خي ِٖ إٔ بٌق ايتؿدٝل ملعطؾ١ ٜتػابكٕٛ: زَٚا ٜؿعًْٛ٘ َا ٖصا
 .ايسنتٛض

 غببث أزا٠ ؾٝٗا يٝسخٌ أشْٞ َٔ أصسِٖ رصبين: أضز إٔ َععُِٗ ٜٓتعط مل
 قٝاؽ ظٗاظ شضاعٞ ٜكٝس ٚاصس ٚضاح عٝين، يف إقبع٘ آخط ٚغطؽ أملا، يٞ

ٌٌ صٛيٞ بايتعاصِ ايباقٞ اْؿػٌ بُٝٓا ٖصا ، ايهػط   ع٢ إٔ ٜطٜس ن
 .َين قطٜا ذهإ

 صزط٠ ايػ١ًُٝ عٝين بططف حملث هلِ، يٝؿطح ايسنتٛض أرًػين عٓسَا
 .ٚؾ٦طإ نؿازع ةؿطٜح ع٢ً آخطٕٚ طًب١ ؾٝٗا ٜتسضب َكاب١ً

 ٚٚرسج ،(ايطصِٝ عبس) ٜؿب٘ ؾأضا ٚرسج أْٞ انتؿؿث عٓسَا نضهث
 (...عًٞ) ٜؿب٘ آخط

 .ٜٓتٕٗٛ ضٜخُا ٜؿبٗين ؾأض عٔ باصخا أةػ٢ً ضصث
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ا، ةهاااع ايتاااصنط٠ يف ؾتضااا١ بٛابااا١ املااارتٚ... ةاااسؾع   اٯٕ ٚقاااس قاااطج َااااٖط 
ايكهااٝا اؿسٜااسٟ ايااصٟ ميٓعااو عاأ املااطٚض، حااِ ةٓتعااط خااطٚش ايتااصنط٠     

ّ  يتًتكطٗا.. متؿٞ بٗس٤ٚ ع٢ً ا٭ضض ايطخاَٝا١ ايٓاعُا١ حاِ ةٗابط      باغاتدسا
.. ٚزٕٚ إٔ ةتعخااااط قااااسَاى ٚزٕٚ إٔ ةػااااُع  زٕٚ ةااااطزز هٗطبااااا٥ٞايػااااًِ اي

  ..اعٗا يف ايػابلنضهاج ايػدط١ٜ اييت اعتسج  
 

ٜطةااازى صااني ٜٓؿااتح باااب املاارتٚ... يهٓاو َااا ظيااث ؼااؼ بؿاا٤ٞ َاأ ايطٖبا١    
ةهااع ٜااسى ايُٝٓاا٢ عًاا٢ شضاعااو ا٭ٜػااط ٚةكااٍٛ     خااٛف ٫ ةعااطف َكااسضٙ..  

"ايػاع١" حِ ع٢ً رٝاا ايكُاٝل ٚةكاٍٛ "ايؿًاٛؽ" حاِ عًا٢ ٖاةؿاو احملُاٍٛ         
   ٌ ايطٜٛااٌ  يف ططٜكاو  ناٌ قااباح  ٚةكاٍٛ "املٛباٜاٌ".. ٖهااصا ةعاٛزج إٔ ةؿعاا

 مٛ َكط ايؿطن١ اييت ةعٌُ بٗا.
 
ٜتاساؾع ايٓااؽ صٛياو مااٛ املكاعاس ايؿااغط٠ بُٝٓااا ةتٛرا٘ أْاث إىل اؾاْااا         

ايعطبااا١ ٚمتػاااو بأصاااس اإلطااااضاج املػاااتسٜط٠ املعًكااا١ يف أصاااس     َااأ اٯخاااط
 َاغٛضةني صسٜسٜتني يف َٓتكـ املُط.

 
هاا باإلطااضاج   ايهخري َٔ ايطناب ٜتعًكٕٛ ِٖ أٜ تساؾعيف احملط١ ايتاي١ٝ ٜ

ٚرٛٙ أغًبِٗ ٜبسٚ عًٝٗا إضٖام أظيٞ.. بعهِٗ ٜٓاّ ضغاِ ايٛقاٛف   املػتسٜط٠... 
 ٚضغِ اٖتعاظ املرتٚ ٚةٛقؿ٘ بني اؿني ٚاٯخط..

 



57 

ةتابع بعٝٓٝو خطٜط١ ةٛناح خاط غاري ايكطااض ٚةعاس احملطااج ايباقٝا١ قباٌ          
 ايٛقٍٛ يطَػٝؼ...

 
ؾاااعٛض غاااري عاااازٟ صاااني ةاااطزز ا٫غااِ باااني ؾاااؿتٝو ٜااطاٚزى   ... "ضَػااٝؼ"  

بايتهااا٩ٍ.. ايعُاااضاج ايعايٝاا١ اياايت ؼزااا عٓااو ايػااُا٤ .. نباااضٟ املؿااا٠   
ٚايهباضٟ ايع١ًٜٛ َٔ أَاَو ... قٛج ايكطاضاج َٔ خًؿو.. اٖتاعاظ ا٭ضض  

  َٔ ؼتو َع صطن١ املرتٚ..
 

"ايػااع١.. ايؿًاٛؽ.. املٛباٜاٌ".. حااِ     َتُتُاااةتاصنط... ؼاطى ٜاسى نعازةاو     
ٚظٚرت٘... يْٛ٘ ا٭غٛز اؿايو ٜسٍ عًا٢ أْا٘   اقـ أَاَو ايٛةٓعط إىل ايطرٌ 

ؾٝتكاسّ   ٗاا غطٜا َخًو.. ٜكـ خًؿٗا.. ٜ٪شٜ٘ اصتهااى ايطنااب اياصنٛض ب   
صني ةطٝاٌ ايٓعاط إيُٝٗاا،     عٔ أَاَٗا حِ ٫ ًٜبد إٔ ٜعٛز إىل َهاْ٘ ا٭ٍٚ..

 ؾتػتسٜط.. ةٓعط إيٝٗاؿ٢ إٔ ٜؿهط أْو ؽ
 
 عٓٗاا  ل ةاط٣ ايطراٌ ٖٚاٛ ٜاعٜح ايٓااؽ     َٔ خ٬ٍ ايعراش ايسانٔ يًباب املػً 

ٜػادط ايابعض َأ    .. بك٠ٛ.. ٜعًٛ قٛة٘ يف ٚر٘ أصسِٖ بهًُااج غاري عطبٝا١   
ٜباسٚ ٚاناضا إٔ ايطراٌ ٫ ٜؿٗاِ      خٛؾ٘ ع٢ً قطعا١ ايًٝاٌ ايايت ةكاـ ظاٛاضٙ.     
ٜ  ايعطب١ٝ يهٓ٘ ٜؿِٗ رٝسا يه١ٓ ايػدط١ٜ.. قا٫ٚةا٘ يف   هاطض زٕٚ راس٣ٚ 

 ث.ػهٜٚ ...بُٝٝٓ٘تهٓٗا قبٌ إٔ   إبعاز ايٓاؽ عٓٗا
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 حبتث ٚقس أَاَِٗ أٜازِٜٗ ةتسىل بهطاغِٝٗ ًَتككٕٛ ِٖ ؾإشا ضَكِٗ
 .ٖٓاى ايٛاقـ شيو إىل ْعطٖا ةكٛب عٝد أعِٝٓٗ

 ...َعكُ٘ صو يف بطغب١ ؾعط

 .رًؼ حِ َعكُٝ٘ بني باعس ٚقـ، ضرًٝ٘، صطى َهاْ٘، يف ؼطى

 .صاٍ أ١ٜ ع٢ً بإضازة٘ ٖٓا يٝؼ ؾٗٛ ًُضانط،ي ٜػُع إٔ ٜؿأ مل

 ...َعكُ٘ يف أظاؾطٙ أعٌُ

 ايػاع١ يف إًل قانطة٘، َٔ ؾٝ٘ غٝٓتٗٞ ايصٟ ايٛقث عٔ ةػا٤ٍ
 بس٩ٚا يًُػازض٠، اغتعسازا ٜكؿٕٛ ٚرسِٖ. عكاضبٗا صطن١ َػتبط٦ا
 .َتخاق١ً صطن١ مجاعاج يف ٜتضطنٕٛ

  ين ٭ٕ أصٝاْا طانط اـطٚش، َٔ ٜتُهٔ صت٢ أرػازِٖ ٜساؾع ضاح
 ايطا٫ٚج ع٢ً ةكاؾع ضرًٝ٘، بني أصسِٖ ٜرتنٗا ؾطر١ َٔ يُٝطم ظٗطٙ
 .ٚةٛقـ... ػاٚظٙ ايباب، إىل ٚقٌ أخط٣، أصٝاْا

 .بعُل ٚةٓؿؼ ضرًٝ٘، صطى َعكُٝ٘، بني باعس

 .عايٝا يٝضرتم ضؾع٘ حِ ب٘، يٛح ايٓريإ، ؾٝ٘ أنطّ عًُا، صكٝبت٘ َٔ أخطش
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 ...ٜطَكْٛ٘ اؾُٝع ٚقـ

 يهٓ٘ قت١ً، أضنا  طض ٚئ أغري ؾعا قٝس ٜؿو ئ بٗصا أْ٘ ٜعًِ نإ
 .ةٓعع ٫قك١ ٚؾطا٥ط ةؿتح، ٚأبٛاب ٜتضطِ، يؿ٫ٛش أقٛاةا  ع شيو َع

 ا٭عٓام، ع٢ً ضؾعٛٙ ٖارٛا، ةخاقًِٗ، عٔ ؽًٛا مٛٙ، ظ٩٬َٙ ؼطى
 ...ا٭نتاف ع٢ً ٖٛ ٚقـ ٖتؿٛا،

 َعكُٝ٘ ع٢ً قبهث أٜس هٔي يٝطري، شضاعٝ٘ ٚؾطز َعكُٝ٘، بني باعس
 .ؾٛقع
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صني ٚنعث قسَٞ ع٢ً غًِ ايطا٥ط٠، ناْث زَٛعو ٫ ةعاٍ ع٢ً ٚرٗٞ. 
 عْٝٛو اييت خ ج نٌ زضٚب اؿعٕ ع ج ؾ١ٖٛ ايه٤ٛ ٚرا٤ج ةتبعين..

أصس ٖٓاى صني رًػث ع٢ً ايهطغٞ أزضج ْعطٟ يف املهإ.. مل ٜهٔ  
 يف ايطا٥ط٠ غ٣ٛ ايسضر١ اييت مل ٜهٔ.. َا صٛيٞ.. قُث أةؿضل غريٟ

قعس بعس قًٌٝ ٫ٚ صت٢ أصع١َ..  ٫ َػاؾطٜٔ.. ، ٫ َهٝؿاج،نٓث بٗا
 .طؿٌ ذ٬بؼ باي١ٝ صني رًؼ ؼطنث ايطا٥ط٠ ٚنأْٗا ناْث ةٓتعطٙ

أناف قعٛز ايطا٥ط٠ إىل نٝل قسضٟ.. ؾعطج بأمل ؾسٜس يف َهإ 
ا٭خري٠ مل ةهٔ رٝس٠ بأٟ صاٍ.. ٫ظيث أشنط ٚرٗو  اؾطح.. ا٭ٜاّ

املػهٕٛ بايكًل ٚأْث ةتضسحني َع ايطبٝا.. ٚنٝـ اختاضٙ اـزٌ صني 
ث ٜسى ٚقًث يًطبٝا إٔ ٜؿل رػسٟ ذؿطط٘ نُا ٜؿا٤ زٕٚ إٔ أَػْه

زا٥ُا،  ػععنيٜطًع ع٢ً ايػانٓني بني قًيب ٚأنًعٞ..  ٫ أعًِ صكا مل 
.  نٓث زا٥ُا ةػأيني "ملاشا ٫ ةطةؿع زَٛعٓا ٭ع٢ً؟ .؟و اهلِ بػٗٛي١مل  تًّ

ََملاشا ٫ ةؿهٛ ُٖ ٓا؟" ٚأْا نٓث زا٥ُا ظٛاضى.. أٖسٖس ضٚصو، ٚأيؿو ٛ
 بني أنًعٞ..

ناْث ايطا٥ط٠ ةتٛقـ بني اؿني ٚاٯخط.. ٜطنا  ،بُٝٓا نٓث أؾهط
نباض.. أغٓٝا٤ ٚؾكطا٤.. ؾٝٗا َٔ نٌ ا٭رٓاؽ: بٝض ٚغٛز ٚقؿط..  قػاضٚ 
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َٔ  اْؿؼ ا٭مل ٚبعكًٞ نخري أنًعٞث صني ةطةؿع ةخري بٚناْ
 ..ايصنطٜاج

رطٜس٠ أخباضنِ يف اٯٕ ٚأْا أرًؼ يف اؿسٜك١ .. أةٓاٍٚ ايعٓا ٚأقطأ 
ا مجٌٝ.. ايٓاؽ طٝبٕٛ.. املهإ ٖٓ ايكباح.. ٫ظيث أؾعط بايؿٛم إيٝو..

  باؿػٓاٚاج.. نًٗٔ ضٖٔ إؾاضةٞ.. يهٓين ٫ أضٜس غٛاى.. ٤ٞٚاؿٞ ًَ

با٭َؼ مل ٜٛقعين يك٠٬ ايؿزط قٛج ا٭شإ.. ٚإمنا زَٛعو قعسج ع٢ً 
 .ى ٚق٬ةو ٚةطإو٩ٚرٗٞ.. ٚقًين َعٗا زعا
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 شجنا ـّيإىل عمرو منري، حكاياته تثري ف إهداء:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 ..عًٝٗا ةعخط صت٢ ةٗسأ ئ أْو ْؿػو ٚبني بٝٓو غتكػِ

 بٗصا ػوْؿ غتكٓع ،.."بٞ ؾعًت٘ َا بعس ٖهصا ؽتؿٞ إٔ ميهٔ ٫"
 .اٯٕ صت٢ ٭غبٛع غٝابٗا غط عٔ ةػا٫٩ ٚغتدُس

 ٫ ايطبٝعٕٝٛ ا٭ؾدام بػٗٛي١، ْػٝاْٗا ةػتطٝع ئ أْو ةعطف إْو حِ
 َت٢ ةٓػ٢ إٔ ميهٔ ٌٖ. هلِ نبريا ةػٝريا  سحٕٛ َٔ بػٗٛي١ ٜٓػٕٛ
 !َعاٖط٠؟ يف ؾٝٗا َؿٝث َط٠ أٍٚ ناْث

 ٖٞ ظٗطج صني بوأقضا َع ٚةتبازهلا ايٓهاج ةًكٞ – نايعاز٠ – نٓث
 !!ٜعين َاشا صت٢ ةؿِٗ ٫ نٓث ؾعاضا ٚةطزز املعاٖط٠ ةتكسّ

 متٮ إٔ ٚةعُسج.. ظٛاضٖا غطج صت٢ ةكسَث.. ايكؿٛف اقتضُث يهٓو
 ٖٞ أَػهث حِ. بؿعطٖا ايصٖا يٕٛ َٚٔ بعٝٓٝٗا، ايبضط يٕٛ َٔ وٝعٝٓ

 صطٚؾ٘ ٜٓطل نطؿٌ ايؿعاضاج ةطزز أْث ٚضصث عايٝا ٚضؾعتٗا بٝسى،
 يف اهلتاؾاج بٗصٙ ٚيسج أْو يٛ نُا ؾعطج ؿعاج بعس يهٓو ،ا٭ٚىل
 ! ؾُو

 إىل ايططٜل اٯٕ ؼؿغ أْث.. املهتب١ يف اٯٕ ػسٖا ضذا أْو ةؿهط
 َط٠ أٍٚ ةصنط ٌٖ! ايططٜل؟ ٖصا يف َعٗا َؿٝث َط٠ نِ ةط٣.. ٖٓاى
 املهتب١؟ إىل ؾٝٗا شٖبث
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 ايهتا ةًو ٌُؼ ٖٞ أقبًث صني اؾاَع١ "ناؾٝتريٜا" إىل َتزٗا نٓث
. نًٗا ايسْٝا قؿا٤ ؼٌُ اييت ابتػاَتٗا يو ٚابتػُث ايهد١ُ،
 ؾص٣ َٔ أْؿو متٮ ٚإٔ ٜسٖا، زف٤ َٔ ٜسى متٮ إٔ ٚةعُسج.. قاؾضتٗا
 ةكطأ ٚبسأج.. يتكطأٖا نتبا يو ضؾضث.. ٜسى َٔ رصبتو حِ. عططٖا
 ايهتا نٌ قطأج قس نٓث أٜاّ خ٬ٍ يهٓو ٜتٗز٢، نطؿٌ
 .هتب١امل يف ايػٝاغ١ٝ

 غتصٖا.. ايبضد خطٛاج آخط ةٓؿٝص ةكطض.. املهتب١ يف صت٢ يٝػث يهٓٗا
 ضقِ ٜعطؾٕٛ ٫ أِْٗ عٓٗا غأيتِٗ َٔ ٚازع٢ عًٝ٘، زيو أصسِٖ بٝتٗا، إىل

 .ملاشا ةسضٟ ٫ يهٓو ٜهصبٕٛ، أِْٗ ةعطف أْث.. ٖاةؿٗا

 صني. ايساخٌ يف أَٗا بها٤ ٚةػُع عابػا، أبٖٛا يو ٜؿتح.. ةكٌ صني
 :ٚرٗو يف أبٖٛا ٚغٝكطر أَٗا مٝا غٝعًٛ.. ٗاعٓ ةػأٍ

 ْؿػٗا ةعٌُ ةبك٢ عؿإ.. ّٜٛ ناّ َٔ ايعػانط خسٖٚا.. ايػزٔ يف -
 .ظع١ُٝ

 ثَخقَط نٝـ ٚغتتصنط بط١٦ٝ، غطٛاج يًدًـ غترتارع ؾكط، اٯٕ
 املؿاضنني اصتزاظ غبا عٔ ثةػا٤َي.. ْس٠ٚ آخط يف اؾاَع١ ض٥ٝؼ ٚر٘ يف
 ةصنط ٖٚٞ ايتضسٟ عٝٓٝٗا َٔ أطٌ نٝـ ٚغتصنط.. املعاٖطاج يف

 .خٛف ب٬ ا ٗا

.. ٖٓا إىل ٜتبعو مل أصسا إٔ ٚغتتأنس َػطعا، غتٗطٍٚ قًٌٝ، بعس
 عٓٗا؟ ٜػأيْٛو صني ػٝا نٝـ: ٚغتؿهط
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ِ : َعاو  اؾُٝاع  ؾعٌ نُا غتؿعٌ.. صػٓا ٕ  إيٝٗاا  راصبو  َاا  إٕ غتكػا  ناا
 !!ايػٝاغ١ يف ؾ٦ٝا ةؿِٗ ٫ إْو ٚغتكٍٛ ا٭قؿط، ؾعطٖا
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نبري٠ ع٢ً ٚر٘ أخيت قبٌ إٔ ةؿطز ٜسٜٗا ٚةكٝح  غعاز٠اضةػُث ع٬َاج 
 بهٌ َا عٓسٖا َٔ قٛج:

 "نػبٓا". -

 يف ؾُٞ َػتؿػطا عُا يتاؿ٣ًٛ اي ١ؼطى يػاْٞ يف نػٌ بني نَٛ
ضأٜث أخيت متػو بعػهطٟ ب٬غتٝهٞ أخطرت٘ َٔ نٝؼ  حِصسذ.. 

ػُٓاٙ َٓص ؿعاج.. اْتكًث يٞ ؾطصتٗا .. أخصْا اؿ٣ًٛ ايصٟ نٓا قس اقت
يف ايعػهطٟ املًؿٛف يف نٝؼ ؾؿاف.. صني أخطرت٘ أخيت  َعامسم 

 ِ َٔ ايهٝؼ أصببت٘ نخريا.. اَتطٝث أصس اؿٛا٥ط املٗس١َ َٔ صٛيٓا.. ح
 أَػهث يف ٜسٟ قطع١ خؿا.. قايث أخيت يف صعّ:

 ."صطؽ.. غ٬ح" -

أًَو َٔ اؾس١ٜ ٚاؿعّ.. حِ مل  ضؾعث اـؿب١ ٚأيكٝث ع٢ً ٚرٗٞ نٌ َا
 ْتُايو أْؿػٓا ؾاْؿزطْا ناصهني.

٘ شصني ٫صغ أبٞ َا ْؿعٌ ْعيث ٚرطٜث مٛٙ.. أيكٝث بٓؿػٞ بني  ضاعٝ
ؾاصتهٓين بك٠ٛ.. ؿكث بٞ أخيت ٚصزعج هلا َهاْا ع٢ً صزطٙ.. حِ 
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ٚنأمنا ٜبضد عٔ ابتػا١َ أبٞ ٚنعث ايعػهطٟ أَاّ عٝٓٝ٘... بسا 
 ا يًػا١ٜ... أَػو بٝسٙ ايهد١ُ ٜس أخيت ٚقبًٗا..نإ صعٜٓ ،زاخً٘

ٕ يسٜٗا غطا ةطٜس إٔ ؽ ْٞ ب٘.. قطبث ؾُٗا َٔ إ.. قايث رصبتين أخيت
 ٌ أشْٞ حِ أخ ةين إٔ ٖصا ايعػهطٟ َػضٛض ٚأْ٘ صني ٜه  غٛف ٜؿع

 نٌ َا ْأَطٙ ب٘.. غأيتٗا َٔ ايصٟ أخ ٖا بصيو قايث بخك١ ةا١َ:

 ."عِ َكطؿ٢" -

ةهصب ؾأْا نٓث َعٗا صني اؾرتج نٝؼ اؿ٣ًٛ يهٔ  نٓث أعًِ أْٗا
ٔ ق٬ًٝ حِ ططصث ع٢ً ٬َقٞ  غهثُّنصبتٗا أعزبتين..  ايهخري َ

 سٖؿ١..اي

ْازج عًٝٓا أَٞ ؾزطٜٓا مٖٛا صني ضأج ؾطصتٓا بايعػهطٟ أضازج إٔ 
٣ًٛ. أزخًث ٜسٖا يف رًبابٗا ا آخط َٔ اؿةعطٝٓا ْكٛزا نٞ ْؿرتٟ نٝػ

 عطج ؾٝ٘ حِ اصتهٓتٓا ٚغايث زَع١ َٔ عٝٓٗا.. ٚأخطرث نٝؼ ايٓكٛز ْ

نإ قعبا عًٝٓا أْا ٚأخيت إٔ ْػتُط ؾُٝا مٔ ؾٝ٘ بُٝٓا أبٞ ٚأَٞ ٜبسٚ 
ث أخيت َٔ ٜسٖا.. ٚقؿٓا ْطقا نٌ ؾ٤ٞ صٛيٓا.. ِبرَص عًُٝٗا صعٕ نبري..

نإ أبٞ جيًؼ ع٢ً ا٭ضض ٚانعا ٜسٜ٘ ؾٛم ضأغ٘ ٚناْث أَٞ ةبهٞ 
 ا َخًٓا..صعٜٓٚبسا بٝتٓا املٗسّ 

ٚيؿؿث شضاعٞ صٍٛ عٓكٗا، قًث هلا إْين  رًػث أْا ع٢ً صزط أَٞ.
غأنطب ايعػهط َٔ أرًٗا.. يهٔ زَٛعٗا ظازج ْٚعيث ع٢ً ٚرٗٞ.. 

 إٔ ايعػهطٟ ٗاأخ ة ٗا،َٔ أشْ ٞقطبث ؾُصاٚيث أ٫ أبهٞ َخًٗا، 
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َػضٛض ٚأْ٘ صني ٜه  غٛف ٜؿعٌ نٌ َا ْأَطٙ ب٘..  ايصٟ نػبٓاٙ
بٝتا أن .. غٛف  ُٝٓا.. ٜٚؿرتٟ يٓا ايهخري َٔ اؿ٣ًٛ..  غٛف ٜبين يٓا 

ابتػُث أَٞ.. ضؾع أبٞ ضأغ٘ َٔ بني ٜسٜ٘، َػضث أَٞ زَٛعٗا َٚايث 
 .ع٢ً أبٞ ؼهٞ ي٘
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 ...إيٝٗا ةٓزصب

 أنخط أْو وػْؿ ةكٓع إٔ ٚؼاٍٚ ةٓهط، إٔ ؼاٍٚ .ةهابط يهٓو
 رٛاضى، إىل جيًؼ ايصٟ شيو إىل باؿسٜد تؿاغٌة .ٖصا َٔ ْهزا
 نزٝزا ايسْٝا ميٮٕٚ ايصٜٔ َع ٚايتكؿٝل بايػٓا٤ أٚ ايٓٛاؾص، ع  بايٓعط
 ..اـًؿ١ٝ ايهطاغٞ يف

 َٔ إيٝٗا ايٓعط ةعاٚز – قُث ؿع١ أٍٚ ٚعٓس – ٖصا نٌ ضغِ يهٓو
 ...رسٜس

 طاملا صٟاي ٚأْث املٌٝ، ٖصا إيٝٗا متٌٝ جيعًو ايصٟ ايػبا عٔ ةتػا٤ٍ
 ...ايعبد َٔ نطبا ٖصا َخٌ ؾعٛضا اعت ج

 !نًُاةٗا؟ عصٚب١! ٬َقٗا؟ ضق١! اهلاز٨؟ مجاهلا أٖٛ

 !خٝايو؟ يف ض ت٘ منٛشرا طابكث أْٗا أّ

 !نًٛعو؟ بني ايػانٔ شيو صطى ايصٟ َا

 "...فٓس٠ رٓٛز ا٭ضٚاح" بإٔ ْؿػو ٚةكٓع..ةطنٝو يؿهط٠ أخريا ةػتػًِ
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 :ةكٍٛ..ْؿػو َٔ ةهضو..ؾٝد ى ا ٗا عٔ ظاْبو اؾايؼ ةػأٍ
 !"...أعطف إٔ بس ٫ نإ"

 !ٖصا؟ ٜهٔ مل إٕ ا ٗا غٝهٕٛ َٚاشا

 ؾ١ٜٛ؟ َٔ َعاِى ناْث ايًٞ اجمل١ً اقطا لهٔ  -

 ةعٛزج ايصٟ ٚأْث..ايتضطى ٖصا ْؿػو َٔ ةتعٛز مل..اْسؾاعو ةػتػطب
 ..بايخباج ايتعاٖط

 :طًبو عٔ ةبضد ةطاٖا صني ةػعس يهٓو

 بتاعيت؟ اجمل١ً َعاٖا ؾٝهِ َني.. جبٓا ٜا  -

 ...ٖاز١٥ مج١ًٝ بابتػا١َ يو ةكسَٗا إٔ أنخط ٜٚػعسى

 أرًث أْو ع٢ً ةٓسّ..ايطص١ً أٜاّ بو ٚمتط اجمل١ً، قؿضاج ةكًا
 ..ايٛقث ٖصا نٌ ايتضطى يف ايتؿهري أرًث أٚ..ايتضطى

 أؾهاض ع٢ً ايكبض ؼاٍٚ ايكازّ، املٓاغا ايتكطف عٔ ْؿػو ةػأٍ
 ٖاةؿٗا ضقِ َٓٗا ةطًا إٔ أقًٗا يٝؼ -زَاغو إىل ايتػًٌ اٍٚؼ– خبٝخ١
 ..احملٍُٛ

 اجمل١ً، إيٝٗا ةطز..َٓاغا اػاٙ يف غتسؾعو َٓٗا أخط٣ ابتػا١َ إٔ ةؿهط
 .ايباغِ ايٛر٘ بٓؿؼ ؾتأخصٖا
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 ..ظاْبو ايٓا٥ِ ةٛقغ

 ٚضق١؟ َعاى  -

 َا..أنًُٗا..نًُٗاف َا.. أنًُٗا... " قطع١ قطع١ ةكطٝعٗا يف ةبسأ
 "..نًُٗاف

 :ةكاطعو ايػا٥ل نًُاج يهٔ

 ٖٓا؟ ٖآٜعٍ صس -

 يهٓو..ايٓعٍٚ َٔ ٚمتٓعٗا ةػتٛقؿٗا ةهاز ..ضصًتٗا اْتٗا٤ ٖٞ ةعًٔ عٓسَا
 أْث ةطَٞ.. ةػازض إٔ قبٌ َٛزع١ ْعط٠ متٓضو.. وٝبعٝٓ ذ٬صكتٗا ةهتؿٞ
 أْث ٚةعٛز غهْٛ٘، إىل نًٛعو بني اـزٍٛ شيو ٜعٛز..ٜسى َٔ ا٭ٚضام
 .ةهطٖ٘ بسأج ايصٟ حباةو ٚإىل..متً٘ بسأج ايصٟ ىٚقاض إىل
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أؾُ٘ ايعطم ؾُس ٜسٜ٘ بٓعع ا٭غط١ٝ َٔ ع٢ً قسضٙ بعس إٔ ناازج ؽٓكا٘.   
أ٫  قااطضيهٓاا٘ َااع طااٍٛ ايًٝااٌ َؿاا٢..   ةػٜٛاا٘ ا٭صاا٬ّ،  نااإ قااس قااطض أ٫  

رتم ايعاابطٜٔ قاا٫ًٚ أ٫ ٜكاطسّ بٗاِ.. زاؽ     ٜٓضطف ٭ٟ ططٜال ؾطعاٞ.. اخا   
ع٢ً ا٭رػاز أغؿٌ قسَٝ٘.. زٖاؼ ناٌ ضأؽ صاٚياث إٔ ةطةؿاع عأ ا٭ضض      

٘    يٚيٛ  رصبتا٘، يهٓا٘ ٚاقاٌ غاريٙ زٕٚ     .. ؿ  ٚاصاس.. أَػاهث ٜاس بكُٝكا
 .قس ايكُٝل ؾتدًل َٓ٘  صت٢ إٔ ٜٓعط يكاصبٗا..

 
 .ةكًا 
 

.. أٚقؿ٘ ربٌ َٔ ايًضاِ..  أَػهث ْؿؼ ايٝس ذ٬بػ٘ ايساخ١ًٝ ؾتزطز َٓٗا
صاٍٚ إٔ جيتاظٙ عٔ ايُٝني، يهٓ٘ ةًك٢ يه١ُ ةطْح ع٢ً إحطٖا، صاٍٚ عأ  

  .ؾ٣ٛٗ ،ٜػاضٙ ؾتًك٢ أخط٣.. ع  بني قسَٝ٘ ؾطنً٘ آخط ٚرصب غاقٝ٘ ٖاٍٚ
 
 .ةكًا 
 

   .صاٍٚ إٔ ٜكـ ع٢ً قسَٝ٘ ؾًِ ٜػتطع
 
 .ةكًا 
 
 صت٢ اصتهٔ ا٭غ٬ى ايؿا٥ه١ ٚ  ضآٖا ؽتٓل .. صبا



78 

 
 .ؾتضث ايٓٛاؾص ؾػايث كػًا

 
   .َس ٜسٜ٘ خ٬ٍ ا٭غ٬ى ٚقس اختًطث زَا٤ رطٚص٘ بعطق٘ .. ْاز٣ كػ٘

 
 ْازة٘ ..
 "ٜا عُطٚ " -

 .ػاًٖٗا
 

غٓا٢ هلااا.. ناإ ٜااسضى إٔ بٓاااج اؿاٛض مل ؽطااـ ايؿاُؼ .. يهٓاا٘ غٓاا٢..      
صاٍٚ إٔ ٜتعس٣ غٛض ا٭غ٬ى.. َٓعت٘ ٜس أَػهث بكسَ٘.. قاَٚٗا.. غضبت٘ 

 ضؾع قٛة٘ بايػٓا٤..، ْعط إىل ايؿُؼ املدتٓك١ ٚايػٛضؾتؿبد ب
 

  .قسَٝ٘ ؾٛمغضبث ايػطا٤ َٔ 
 

ّ عصب٘ ةاش ا٭ؾٛاى املًتـ صٍٛ ٜسٜ٘.. قطر "ئ أإاٌ    ٖاصٟ ا٭ضض"..  ُٖاٛ
 نطضٖا حِ ْعط مٛ ايؿُؼ.. غ٢ٓ هلا.. أٚقؿ٘ قٛج املػاَري ةسم.  

 
٣ بٗا عٓك٘ ٚاْتكا ؾتح عٝٓٝ٘ ؾطآٖا ةبتػِ.. ةعزبث َٔ ايططٜك١ اييت ايتٛ

أصؼ ٖٛ إٔ ؾ٦ًٝا قس ةعؿٔ زاخً٘.. صاٍٚ إٔ  بٗا رػسٙ ٚاْؿطزج بٗا ٜساٙ..
 ٜكّٛ يًٝؿع٘ يهٓ٘ مل ٜػتطع.
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 ..ايصانط٠ يف نًُاج َٔ صٛهلا َا ع٢ً ةتُطز(.. ةؿٝهٛف) نًُاج ة ظ

 نًُاج سأؾ: "َه٢ ٚقث أٟ َٔ ٚنٛصا أنخط نًُاة٘ ةكبح اٯٕ
 ٭قضاب ةبسٚ يهٓٗا ايػطبا٤، عٕٝٛ يف ايسَع ةخري قس ةأحريا اـطبا٤
 "..ةاؾ١ٗ باضز٠ املكٝب١

 ٫ٚ.. أبٞ َٜٛا ٜعطف مل خطٝا إىل ٚأغتُع.. بايسَع عٝٓاٟ ؼرتم اٯٕ
 .اؿسذ َػت٣ٛ َٔ نخريا أقٌ ةبسٚ بايك  ْكا٥ض٘ إٔ ٜعطف

 شنطْٞ .املساؾٔ باب سعٓ اؾُٗٛض أبكطج ايسَع، ٚضا٤ َٔ َٗتع٠ بعٕٝٛ
 آٜاة٘، َٔ آ١ٜ ايّٝٛ ٖصا يف يٓا ٜطغٌ اهلل إٕ قايٛا ايبًس، أٌٖ به٬ّ ٖصا
.. ايّٝٛ ٖصا ْؿؼ يف ميٛج بكًٌٝ، اـُػني راٚظ ايصٟ أبٞ ةٛيف ؾبُٝٓا
 أؾتـ أخصج. بعس ايخ٬حني ٜبًؼ مل ٚايصٟ ا٭نتاف ع٢ً احملٍُٛ شيو
 اؿعٕ، يف ؾطٜها رسغأ إْٞ ؾهطج املٝث، ابٔ عٔ اؾُٗٛض ٚغط
 ٚرٗٞ،  ًُ٘ نايصٟ ب٪غا  ٌُ ٚر٘ عٔ عخا ايٛرٛٙ نٌ َػضث
 ..!عكًٞ َٮج ناييت صع١ٜٓ ٚشنطٜاج نسَعٞ، صاضا ٚزَعا

 ٚن٬َا ٚضا٤ٙ، ةطن٘ ايصٟ ايكػري صغ غ٤ٛ عٔ صسٜخا أشْاٟ ايتكطث
 ٖصا أؿغ مل نٝـ.. ق٬ًٝ أن  ايٝتِٝ ايكػري نإ يٛ ٜت٢ُٓ يطرٌ
 بصٌٜ ٜتؿبد ا٭ٜسٟ، ةتٓاقً٘ غٓٛاج، ا٭ضبع ػاٚظ أظٓ٘ ٫ قيب ايطؿٌ؟
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 ْٚعطاج.. أخط٣ ةاض٠ آخط ضرٌ رًباب ٚبصٌٜ ةاض٠، ايطراٍ أصس رًباب
 .صٛي٘ جيطٟ لا ؾ٦ٝا ٜػتٛعا ٫ ْ٘إ ةكٍٛ عٝٓٝ٘

 ؾإشا ق ، بؿطاؽ ْٗاٜتٗا اْتعطج اييت خطبت٘ َٔ أَاَٞ اـطٝا ؾطؽ
 ٚصس٠ ٜ٪ْػٛا ئ صت٢ إِْٗ ا٭َط؟ ٜٞٓتٗ أٖهصا..أزضارٗا غتعٛز ايٓاؽ
 بطٚز نٌ ؼٌُ ععا٤ بهًُاج غ٣ٛ جيٛزٚا مل يًتٛ، زؾٓٛٙ ايصٟ أبٞ
 قساّ ةبهٝـ َا".."زيٛقيت ايبٝث ضارٌ اْث".."صًٝو ؾس: "ايسْٝا
 "..!اخٛاةو
 

 كٞ خ٬ٜا نٌ ُعب٦ث! ٚايسٟ ق  ظاْا ق٬ًٝ أبك٢ إٔ قطضج
 هلا، نضهٓا َعص١ نٌ قاهلا، ؾعط قكٝس٠ نٌ ةصنطج :بايصنطٜاج

 ..!ٚةأْٝا ةٛبٝذ ْعط٠ ٚنٌ ةأٜٝس، ابتػا١َ نٌ

 ناْٛا َٔ عٓسٙ أرس إٔ أزٖؿين اؿعٕ، طٜوؾ ْاص١ٝ ايتؿاة١ َين صاْث
 بُٝٓا ايكػري، ضأغ٘ ع٢ً ميػضٕٛ  تهْٓٛ٘،  ًُْٛ٘، قًٌٝ، َٓص صٛيٞ
 .َؿتٛح غيب ٚبؿِ بًٗا٤، بٓعطاج ٖٛ اصتؿغ

 أبٞ غطم..ن٦ٝب١ َتتاي١ٝ َؿاٖس.. ضأغٞ يف بػٝه١ شنطٜاج ةتتابع...اٯٕ
 غٝاض٠ يكٛج أشْٞ ميٮ ٚةػزٌٝ.. املػتؿؿ٢ إىل إ٬ مًُ٘..غٝبٛبت٘ يف

 ..اإلغعاف

 ..حابت١ قٛض٠ متً٪ُٖا ٟاٚعٝٓ َػطعا املساؾٔ أغازض

 ..ايكًا ضغِ رٗاظ يف َػتكِٝ خط
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 ...اؿٝا٠ ْبض َٔ خيًٛ باضز َػتكِٝ خط

 ...ٚصػسا صكسا قسضٟ ؾُٝت٧ً...ايؿطٜو ع٢ً ْعط٠ أيكٞ..اٯٕ

 !ايصنطٜاج َٔ اـاي١ٝ ٚزَاغ٘ ايبًٗا٤، ْعطاة٘ يٞ إٔ يٛ أمت٢ٓ ،ؾكط اٯٕ
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ايتؿتااث إيااٞ ٚغااًُث زٕٚ إٔ ؼتهاآين. ٫ أشنااط أْٗااا اصتهاآتين يف املااط٠    
ػاث إٔ  ايػابك١. أَػهث ٜسٖا بٝػطاٟ ٚقبًتٗا ؾطَكتين بعني قًب١. أصػ

قًبٗا ٜػًٞ ذعٜس َٔ اؿٓني ٚايٓؿٛض.. َعٜس جيعًٗا ٫ ةعطف ٌٖ ةػها َين 
 أّ ؽاف عًٞ؟

  
ناْث صكا٥يب نخري٠ حك١ًٝ يهٔ أبٞ أقط ع٢ً إًٗا مجٝعا. ٚزعث أَٞ 
َاط٠ أخااري٠ ٚضنبااث َااع أبااٞ.. ناإ قااسضٙ ايعزااٛظ ًٜااٗد ٚنأْاا٘ قااطى    

ٚنأمنااا ٜطٜااس  ايػااٝاض٠. نااخري َاأ ايعااطم ةكاابا َاأ ربٝٓاا٘.. ْعااط إيااٞ        
اؿااسٜد.. ؾاا٤ٞ َااا رعًاا٘ ٜكااُث قبااٌ إٔ ٜااتهًِ.. أخااطش َٓسًٜاا٘ َٚػااح       

 ايعطم..
 

ٚززج يٛ أيكٞ ضأغٞ ع٢ً قسضٙ نُا نٓاث أؾعاٌ يف ايػاابل. ناإ ٜعاٛز      
َٔ ايعٌُ فٗسا ؾٝدًع رًباب٘ ٜٚػاتًكٞ عًا٢ ايػاطٜط، ٜارتى عطقا٘ يًاٗٛا٤       

ين ياٞ.. ٜعًُاين   جيؿؿ٘، ٚأْا نٓث زا٥ُا باني شضاعا٘ ٚقاسضٙ.. ٜاساعبين.. ٜػا     
 ؾ٦ٝا َٔ ايكطإٓ ٚأْاّ ع٢ً قسضٙ قبٌ إٔ ةٓتٗٞ أَٞ َٔ إعساز املا٥س٠.. 

 
ظااٌ قاااَتا طااٍٛ ايططٜاال.. متٓٝااث يااٛ ةهًااِ.. يااٛ غهااا.. يااٛ أَطْااٞ بعااسّ    
ايػؿط يهٓ٘ مل ٜؿعاٌ، ٚإمناا ظاٌ ٚرٗا٘ اجملعاس ٖاز٥اا نعازةا٘ خايٝاا َأ          

 ا٫ْؿعاٍ..  
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    ٚ قبااٌ إٔ أةهًاِ ضٕ راطؽ ٖاااةؿٞ   ايتؿاث ماٛٙ ٚقااطضج إٔ أباسأٙ اؿاسٜد.. 
احملُااٍٛ.. إْاا٘ ايهؿٝااٌ َااط٠ أخااط٣، ٜطُاا٦ٔ عًاا٢ زرارتاا٘ اياايت ةبااٝض           
 ايصٖا.. مل أؾأ إٔ أةهًِ َع٘ نخريا.. أعطٝت٘ ؾكط املع١ًَٛ اييت ٜطٜس:

 يف ايططٜل ٜا طٌٜٛ ايعُط.. يف ايططٜل.. -

 
صاني أغًكااث اهلاااةـ ؾكاسج ضغاابيت يف ايهاا٬ّ. ْعاطج َاأ ايٓاؾااص٠.. ْؿااؼ     

ضع اييت عطؾتٗا ضغِ َطٚض ايػٓني.. ايؿٛاضع ٖٓاى أْعـ ٚأٚغع ٚأقاٌ  ايؿٛا
اظزصاَا، اهلٛا٤ أْك٢، ايػُا٤ أقؿ٢ ٚايٓاؽ ٜبسٕٚ أنخط ابتٗارا،  يهٔ 

 ..أعطؾ٘ جيعٌ نٌ ؾ٤ٞ ٖٓا أنخط زؾ٦ا ؾ٦ٝا ٫
 

ؾاتح أبااٞ باااب ايػاٝاض٠، أغااطعث إىل اؿكا٥ااا.. عًكاث اـؿٝااـ َٓٗااا عًاا٢     
طاٟ.. َااٮج قااسضٟ َاأ اهلااٛا٤ غااري ايٓكااٞ    ضقاابيت ٚأَػااهث ايبكٝاا١ بٝػاا  

. أؾاااض أبااٞ إىل ميٓاااٟ ايااايت    املهااّسض٠  ٚضؾااؿث ضؾااؿ١ أخااري٠ َاأ ايػاااُا٤    
نػطٖا ايعٌُ..أضاز إٔ  ٌُ اؿكا٥ا عين.. بكعٛب١ بايػا١ ماث ابتػاا١َ    

 ع٢ً ٚرٗٞ.. ٚقًث َكاَٚا أملا نبريا يف صًكٞ..
 "ؼًُِٗ عين ٖٓا.. ؾُٔ  ًُِٗ عين ٖٓاى؟" -

 
ايهاابط أٚضاقاٞ صاٚياث أ٫ أْعاط قاٛب أباٞ، يهآين ضغُاا          بُٝٓا ؾضال 

عاين ايتؿاث مااٛٙ، باسا ٚرٗاا٘ أنخاط اْععاراا ٚعٝٓاااٙ أنخاط اإااطاضا.. ضٕ       
رطؽ اهلاةـ.. ايهؿٌٝ يًُط٠  ا٭يـ.. ضؾعث ٜسٟ َٛزعا أبٞ ؾتػاًًث زَعا١   
ع٢ً خسٙ.. ةطنث صكا٥يب ٚرطٜث مٛٙ ٚةعُسج إٔ أنع ٚرٗٞ بني شضاعا٘  

 ٚقسضٙ.
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 اغتػ٬ٍ ؾاٞ ؾهطج. ا٭َط ٜٓزح إٔ ع٢ً َكُُا نٓث املط٠ ٖصٙ
 ْعطاةِٗ: ايػابك١ املط٠ صسذ َا ٜتهطض ٫ صت٢ املٓعٍ، خاضش ٚرٛزِٖ
 .يٮَاّ ٚاصس٠ خط٠ٛ ايتكسّ َٔ َٓعتين ٚزَٛعِٗ بعِْٝٛٗ مٟٛ

 ٚأيكٝث ؾتضتٗا صاهلا، ع٢ً ةعاٍ ٫ ناْث. اؿكٝب١ صٝد إىل ضنهث
 مل: اؿكٝب١ ٖصٙ ؾارأةين ايػابك١ املط٠ ؾاٞ. قتٜٛاةٗا ع٢ً صا٥ط٠ ْعط٠
 ناْث املػازض٠، ْٜٛث عٓسَا يهٓين طاقتٗا، ؾٛم ؾضٓتٗا أْٞ أبسا أؾعط
 نُٔ أْا ٚنٓث يًضكٝب١، ْبتث رصٚضا إٔ يٛ نُا ا٭َط بسا. رسا حك١ًٝ
 .ايػٓني آ٫ف َٓص ٖٓا اغتكطج ع٬ُق١ ؾزط٠ اقت٬ع  اٍٚ

 أْٝك١ بإطاضاج قٛضا اؿكٝب١ ٭َٮ ٜهؿٞ ذا غبٝا نٓث أْين انتؿؿث
. ايكٛض نٌ ٚضَٝث رط٦ٜا قطاضا اؽصج حِ... اإلطاضاج نٌ ْععث. ند١ُ
 ؾٝٗا ايتكًٝا بعس يهٓين ٚصٝسا، ؾٝٗا أظٗط اييت بايكٛض ؾكط اصتؿعث
 ٚقًث رٝس بؿهٌ ؾٝٗا أبسٚ ٫ ٚأْين َكعظ٠ مجٝعا ايكٛض إٔ انتؿؿث

 .ٖٓاى يًتكٜٛط رٝس٠ َٛاقع غأرس صتُا إْين

 ذزًساج غأؾعٌ َاشا. ايهد١ُ ايهتا يف ناْث شيو بعس َؿهًيت
 َؿ١َٛٗ، غري نًُاةٗا يٞ بسج بػطع١، ايكؿضاج قًبث! ٖٓاى؟ نٗصٙ
 .أْعٍ صٝد أقطأٙ َا غأرس ٚأْين ةٓؿعين، ئ نٗصٙ نتبا إٔ ٚؾهطج
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 يًتٛاؾ٘، املهرتذ غري اإليكا٤ َٔ ٚايهخري ايتؿهري، َٔ ايهخري بعس
 نُا خؿٝؿا نٓث ْؿػٞ أْا... اـؿ١ َٔ بٗا أطري ؾهسج اؿكٝب١ إًث
 !قبٌ َٔ أنٔ مل

 ...اْتؿٝث

 ...حِ باؿكٝب١، أيٛح ٚأْا َػطعا املهإ غازضج

 ...!!آر

 ي٘ ٚقًث... َع٘ نٓث.. بٓؿػ٘ اهلل ضإ٘ أبٞ بٓاٖا. املًع١ْٛ ايباب عتب١
 .عاي١ٝ إْٗا َط٠ َٔ أنخط

 إخٛةٞ أٜازٟ ٚاَتسج أعطؾٗا، ؾٗك١ ؾػُعث أمل، قطخ١ طًكثأ ٚقعث،
 .ايٓٗٛض ع٢ً يٝػاعسْٚٞ ايكػاض
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نسج أقع يف املػاؾ١ ايؿاقا١ً باني ايهٓبا١ ٚنطغاٞ ايػاا٥ل صاني ةٛقاـ        
املٝهطٚباااام ؾزاااأ٠. ةاااطززج نًُااااج ايتبااااع يف أشْاااٞ يؿااارت٠ مل ةطاااٌ،      

ػ١ُٓٝ اييت ناْث ػًؼ ظٛاضٟ ع٢ً قاسَٞ.  ؾػطعإ َا زاغث ايػٝس٠ اي
 ث .. ْعطج إيٞ ٚنأمنا ةعتصض حِ زاغث ايكسّ ا٭خط٣.. ِخقَط
 

قبٌ إٔ أغا اؾايؼ عٔ مياٝين ٚأيعأ أَا٘ ايايت ةػاببث يف ضنٛبا٘ َعاٞ..        
ؾهطج إٔ عًٞ إٔ أغا ْؿػٞ أيـ َط٠. ٌٖ اْعسَث املٝهطٚباقاج صت٢ 

اؿكٝكااا١ أْاااا مل أخااارت     أضناااا ٖاااصٙ اـاااطز٠؟!.. أضراااع باااتؿهريٟ .. يف    
املٝهطٚبااام بااٌ زخًتااا٘ بكاا٠ٛ زؾاااع ايطناااب.. َااط٠ أخاااط٣ ٜٓؿااد زخاااإ       
غااٝزاضة٘ يف اهلااٛا٤ ؾااًٝؿح ٚرٗااٞ.. َٚااط٠ أخااط٣ أنااح ٚأطًااا َٓاا٘ إطؿااا٤      

 ايػٝزاض٠.. 
 

 اْطًل قٛج ايتباع ٚعباضة٘ اييت بسج َكسغ١:
 "اضؾع اؾٓٝ٘ َٔ ع٢ً ا٭ضض" -

أقع بُٝٓاا ةهَٛاث ٖاٞ عًا٢     غٓسج ٜسٟ ع٢ً ظٗط نطغٞ ايػا٥ل صت٢ ٫ 
أضن١ٝ املٝهطٚبام.. مل أغتطع إٔ أنتِ أْا١ ا٭مل زاخًاٞ.. ٚبكاسض نابري     
َٔ اؾطأ٠ مل أعٗسٙ ع٢ً ْؿػاٞ َاسزج هلاا ٜاسٟ ٚأرًػاتٗا.. ٫صعاث زَعا١        
ةتػااضا عًاا٢ خااسٖا.. ٚؽًٝااث ضنبتٝٗااا ؼااث اؾٝباا١ ٚقااس زبػتااا بأخهااط   

 َ٪مل..
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. ناْاث َخاٌ ظغاا أقاؿط عًا٢      بسج راضةٞ اؾسٜس٠ أضم لا  سذ صٛيٓا.
رًااس طؿااٌ صااسٜد اياا٫ٛز٠.. ايتكطااث قااٛض٠ هلااا بااصانطةٞ.. ٚقااٛض٠ أخااط٣   

 يؿؿتٝٗا ةؿهطْٞ.. 
 

ْعط ايػا٥ل يف املطآ٠ حِ َكُل ؾاؿتٝ٘... ٚبُٝٓاا ةباازٍ َاع ايتبااع نًُااج       
عٔ بٓاج ايَٝٛني زٍٚ.. غأيتٗا َت٢ ضنبث، مل ةاطز ٚإمناا انتؿاث بٓكاـ     

 ابتػا١َ ططبث هلا..
 
ؼااسحٓا عاأ نااٌ ؾاا٤ٞ صٛيٓااا: ايػااُس ايااصٟ ٜااسخٔ        .ث ْؿػااٞ هلااا ةطناا

ظااٛاضٟ.. ايػااا٥ل ايككااري املتٗااٛض.. عباااضاج ايتباااع امل٪شٜاا١.. غٓااا٤ اؾٓااٛز        
باـًـ ع٢ً أْػاّ ا٭غٓٝا١ اهلابطا١.. راسضإ املٝهطٚباام ايايت بكاٞ عًٝٗاا        
أرعا٤ َٔ ًَكاكاج قسميا١ ٯٜااج قطآْٝا١ ٚقاٛض يًُػاٝح، صتا٢ بابا٘ اياصٟ          

 كٛض٠ رسٜس٠ يؿتا٠ ؾب٘ عاض١ٜ..ةعًل ب
 

ضاعاٞ  شصني أطًل ايتباع نًُت٘.. حباث قاسَٞ عًا٢ أضنا١ٝ ايعطبا١ .. ٚيؿؿاث       
صٍٛ شضاعٗا.. اةػعث عٝٓاٖا يف ؾ٤ٞ َٔ ايسٖؿ١ ٚا٫غاتٓهاض.. صاٚياث إٔ   
ةؿًث شضاعٗا يهٓين أَػهتٗا بك٠ٛ.. ٚقبٌ إٔ ةؿتح ؾُٗا ٚنعث ٜسٟ عًا٢  

س عٝٓٝٗا.. بُٝٓا ؾاناث ٬َقٗاا   ٚضنعج ايٓعط عٓ ،ػؿًْٞكـ ٚرٗٗا اي
أغٓسج ظٗطٟ ع٢ً ايهٓب١ ٚمتٓٝث يٛ ٜطٍٛ  زٌ ٚايطغب١،بايهخري َٔ اـ

 ايططٜل.
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 ٚايطرٌ. َػًل أْبٛب يف ميط إٔ ميهٔ ٫ اهلٛا٤. رسا طبٝعٞ ةكطر، مل
 .صسٜس١ٜ بكبه١ ضقبتو ظَاض٠ ٜػًل نإ

 اعرتف َػتض١ًٝ، يهٓٗا ؾو، ٫ طُٛص١ ناْث تٗاٚنع اييت اـط١
 !ْؿػو ع٢ً قاغٝا ةهٔ ٫ ٚيهٔ بٗصا

. ا٭قٛاج بعض ةكسض بسأج أؾهٌ، املط٠ ٖصٙ أْث نخريا; ؼعٕ ٫
 أٟ ع٢ً يهٓٗا ايؿتا٥ِ، ٚإط٬م ايكطار زضر١ إىل ةطم مل ٖٞ قضٝح
 .رٝس٠ خط٠ٛ صاٍ

.... 

 عٓكو، ع٢ً املػًك١ ٘قبهت. ؾؿًث – يٮغـ – اؿطن١ٝ املكا١َٚ ؾهط٠
 ٖصا نٌ أقابو، ايصٟ اإلرٗاز اؾساضٜٔ، بني اؿاز٠ ايعا١ٜٚ يف ةخبٝتو
 أعين. رٝس٠ ناْث ؾهطةو – بكطاص١ – يهٔ. باؿطن١ يو ٜػُح مل
 ايتكًكاج ببعض اإلؾ٬ج ٚقاٚي١ بٝسٜو ٚرٗ٘ يف ايتًٜٛح ؾهط٠ إٔ

 نإ ٝصايتٓؿ... يهٔ ؾع٬ َبٗط٠ ؾهط٠ ناْث شيو إىل َٚا ايعه١ًٝ
 .قعبا
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 أصػٔ، اٯٕ أْث! ة٬صغ مل إْو ةكٌ ٫ ا٭ٌَ، يتؿكس شيو أقٍٛ ٫ أْا
 ٖصٙ ةطٛض إٔ ميهٓو نإ ضذا. ٜتأضرضإ ٜتضطنإ، ناْا ضر٬ى
 .ق٬ًٝ أقطب نإ يٛ قٟٛ" ؾًٛج" إىل اؿطن١

 !صطن١... يهٓٗا قضٝح املتٛقع َٔ أقٌ

.... 

 أغدـ نإ ٚرٗ٘ يف ايبكام إط٬م أق٬. ْؿػو ة٪ْا ٫ ععٜعٟ ٜا
 نإ ٚٚرٗ٘ صزُٗا، بهعـ ةبسٚ ناْث قبهت٘. ؾٝ٘ ؾهطج ؾ٤ٞ
 ٌٖ. ا٭قٌ ع٢ً َرتا ٜبعس نإ ٚرٗ٘. ط١ًٜٛ شضاع٘ إٔ ةعًِ أْث. رسا قػريا
 يعاب نٌ يتكصؾ٘؟ يعاب ؾُو يف بكٞ ٌٖ غتػاعس؟ ؾُو عه٬ج ناْث
 .ؾُو راْيب خ٬ٍ غا٬٥ غازضٙ ؾُو

 ايصٟ اهلٛا٤ بعض ْٚؿدث ٚغعو يف َا بصيث سيك. ا٭ٌَ ةؿكس ٫: أخط٣ َط٠
 .ؾٛطا قطعث يهٓو ْعِ، ةبكل مل... بايطشاش ق٬ُ خطش

 ...غٝؿًتو ٖٛ ٖا

 !أؾًتو آٙ،

 !خطريا ؾ٦ٝا يٝؼ ايػعاٍ بعض... غًُٝا ْعيث يكس

 أْ٘ ةعًِ أْث. ايكاز١َ املط٠ ٜأةٞ عٓسَا يتٛارٗ٘ أؾهٌ خططا اٯٕ نع
ّٞ ةعتُس ٫... يهٔ غٝأةٞ  قٓعت٘ ذا ةبتٗس إٔ ةٓؼ ٫... ٚ املػاعس٠ يف عً
 !ةسضجيٝا ةتكسّ أْث...قسقين ةتكسّ أْث !ؾٛم
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 8 ................................................................................................................... قطاض عطبيت بني

 12 ................................................................................................. (1) ايطا٥ط ايؿت٢ نٛابٝؼ

 15 ................................................................................................. (2) ايطا٥ط ايؿت٢ نٛابٝؼ

 18 .............................................................................................................................. أرٓضاا١

 21 ................................................................................................................... ٜهضو أ ع٘

 24 ..................................................................................................... َٓاغا ؾ٤ٞ عٔ ايبضد

 27 ...........................................................................................................................ضٚح َطاض٠

 31 ........................................................................................................ املطآ٠ مٛ قًك١ ْعطاج

 34 ..................................................................................................... !ؾاضغ١ عطٜه١، ط١ًٜٛ،

 38 ............................................................................................. (بٝزٛ) ايا زاخٌ َٔ صهاٜاج

 42 ............................................................................................................................... خطاااااأ

 44 .............................................................................................................. فٓح ضإ١ ٬َى

 48 .......................................................................................................................... أغٛز حكا

ٓٞا ؾأض  51 ....................................................................................................................... ٜؿبٗ

 55 ............................................................................................................................ ايكاٖاااط٠

 58 ............................................................................................................ َعكِ صو يف ضغب١



96 

 61 ................................................................................................ ٭ع٢ً؟ زَٛعٓا ةطةؿع ٫ ملاشا

 64 ................................................................................................. أقؿط ؾعطٖا بٓث صها١ٜ

 68 ....................................................................................................................... غ٬ح صطؽ

 72 ..............................................................................................................قكري يعَٔ ؼطى

 76 ................................................................................ايكُط َع ايؿُؼ ةعاٜٚص ػسٟ ٫ صني

 79 .......................................................................................................................... ايؿطٜاااااو

 83 ............................................................................................................... ايعطم ضا٥ض١ أصا

 86 ........................................................................................................................ حك١ًٝ صكٝب١

 89 .............................................................................................................................. أمجااااٌا

ٝا... ةتكسّ إٔ  92 ............................................................................................................ ةسضجي

 



97 

 املؤلفان
 أمحد حمند عادل الشنسي وشهرته: أمحد الشنسي 

 .1982املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ عاّ  –ايطٜاض ٝس َٛاي -

 .2005بهايٛضٜٛؽ ايطا ٚاؾطاص١ عاّ  -

خباض ْؿطج ي٘ قكل يف ايعسٜس َٔ اؾطا٥س ٚايسٚضٜاج َخٌ "أ -
 ا٭زب".

صكٌ ع٢ً املطنع ايخايد يف املػابك١ ا٭زب١ٝ املطنع١ٜ هل١٦ٝ قكٛض  -
 .2006ايخكاؾ١ يف ايكك١ ايككري٠ يعاّ 

 عهٛ بٓازٟ أزب قكط حكاؾ١ غٖٛاش. -

  www.wahag.blogspot.com َس١ْٚ عٓٛاْٗا:ي٘  -

 املطاغ٬ج: -

o  ؾاضع ايكسؽ َٔ ؾاضع ايٓبٟٛ  15 -غٖٛاش  -َكط
 .15املٗٓسؽ َٔ ف 

o  :ْٞٚبطٜس إيهرتa_Shamsey@hotmail.com 

o ٕٛ0109876886: ةًٝؿ 

http://www.wahag.blogspot.com/


98 

 عنرو حمنود السيد عبد اليعيه 

 .1982عاّ  اإلغهٓسض١ٜ –َٛايٝس َكط  -

 .َرتمجًاػاْؼ آزاب ٚةطب١ٝ، ٜعٌُ يٝ -

ْؿطج ي٘ قكل يف ايعسٜس َٔ اؾطا٥س ٚايسٚضٜاج َخٌ "أخباض  -
 ا٭زب".

صكٌ ع٢ً املطنع ايخايد يف املػابك١ ا٭زب١ٝ املطنع١ٜ هل١٦ٝ قكٛض  -
 .2007كك١ ايككري٠ يعاّ ايخكاؾ١ يف اي

 عهٛ بٓازٟ أزب قكط حكاؾ١ غٖٛاش. -

  www.mararetroah.blogspot.comَس١ْٚ عٓٛاْٗا: ي٘  -

 املطاغ٬ج: -

o  صٞ ايعاؾط َٔ ضَهإ )اؿٜٛيت( عُاض٠  -غٖٛاش  –َكط
 .9ؾك١  َسخٌ )ز( 1

o  :ْٞٚاي ٜس اإليهرتamressayed@hotmail.com 

o  :ٕٛ0104943127ةًٝؿ 

http://www.mararetroah.blogspot.com/

