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تقديم  

في الِبهش يٌكوي الزفشد ّرٌحغشدائشح الكزبثخ في .. ليظ ٌُبن أجول ّأصذق ّأثذع هي كزبثخ الِبهش 

هي ُزا الوغزْٓ إًكزجذ رجشثخ المبص حغي شْربم في هجوْعزَ المصصيخ ... سحن ثلْسح الخصْصيخ 

الزي آثشإال أى يمذهِب لمشائَ في إضوبهخ سلويخ ضوي هٌشْساد هجلخ !" الّصغبس َيَجبط عشلي ثَل ّهب "

.  إرحبد كزبة اإلًزشًذ الوغبسثخ اإللكزشًّيخ 

 . 2001ًششد ّسليب عٌخ " الغجذ الحضيي"ّرأري ُزٍ الزجشثخ ثعذ رجشثخ لصصيخ عبثمخ هْعْهخ ة 

ّللحميمخ ّالصذق فمذ إكزشفذ هع ُزٍ اإلضوبهخ المصصيخ لبصب هغشثيب هزويضا ّهزألمب يحفشهجشاٍ 

الحكبئي الجويل الصبهذ ثيشاع لغخ هٌزمبح ثصشاهخ شعشيخ فبئمخ ّثطشيمخ عشديخ رلزئن في ثٌيزِب كل 

الْحذاد ّاأللبًين الضشّسيخ الزي رشي عي ُبجظ دفيي في رٌُيخ حغي شْربم يٌطلك أعبعب هي لبعذح 

هجبساح سّاد المصخ المصيشح في الوغشة ّليظ اإلرعبى إلغشءاد هجبًيخ الٌششعلٔ أعبًيذ الشجكخ 

... العٌكجْريخ ّهب رضسعَ هي هخبدعبد ّحبفبد يغمط فيِب الكثيشّى 

. أخيشا ٌُيئب للوكزجخ الشلويخ الوغشثيخ ثِزا اإلًجبصالمصصي الشائع للكبرت الْاعذ حغي شْربم 

عجذٍ حمي 

لبص ّسّائي  

هذيشّهٌغك هْلع إرحبد كزبة اإلًزشًذ الوغبسثخ 
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 االغاثة نافذة

 ُصٙبسرٗ ٔفزد ٔش١ػ ثشوبْ فٛ٘خ ِٓ وّب صبئشا ؽبّسا اٌغإاي أذفغ "ئٌٟٙ؟ ٠ب أٔزظش ٚ أصجش ِزٝ ؽزٝ"

 أٚي رٍه وبٔذ. اٌؾ١شح ِٓ وض١فخ ثغؾبثخ سوجز١ٙب ػٍٝ اٌشمشاء اٌصغ١شح عغذ ِغٍّفخ ِٕٝ؛ أظٍغ ث١ٓ ِٓ

 اٌصذف١خ ٔزٛءارٗ ٚصذأ أسوبٔٗ ٘شبشخ ُِؼٍٕخ اٌغشٞ اٌصٕذٚق ػزس٠خ" ِٕٝ "ف١ٙب رغزصت ِشح

 أِبْ دائشح فٟ" س٠ُ "اٌصغ١شح ُرجمٟ و١ّب األلٕؼخ ٌؼجخ ٚاؽزشفذ اٌىزّبْ فٟ أِؼٕذ ٌؽبٌّب. اٌجشٚٔض٠خ

 ٔضٚاد ٚساء أذفغ صٚط عّٛػ أِبَ ٚلفذ لٍّّب ٚ األعش٠خ؛ ٚاٌخالفبد اٌّشبوً ػٓ ثؼ١ذا ٚ٘ذٚء

 ٘شؼمخ ظؾ١خ ٟ٘ أَ اٌصّذ؟ ظش٠جخ رذفغ أرشا٘ب. ٚرذ١ٔغٗ اٌّمّذط اٌشثبغ رّض٠ك ؽّذ د١ٔٚخ ٚا٘زّبِبد

ّٛسد رشّىٍذ روٛس٠خ   اٌٍض١ِٚخ؟ عّخ آخزح اٌضِٓ ِذاساد ػجش ٚرغزسد ٚرؽ

 !ــ أِٟ

 !ؽج١جزٟ ــ أٞ

 ساؽ١ً؟ خبٌزٟ ػٕذ عّٕعٟ ٠ِٛب وُــ 

 !عزغعت خبٌزه اٌشعٛع؟ فٟ ٚرفىش٠ٓ ُؽٍٛرٟ ثؼذ ٔصً ــ ٌُ

ٍُّغضح اٌىج١شح األعئٍخ عززفغش اٌصغ١شح ِخ١ٍّخ ثبؼٓ فٟ اٌؼ١ّمخ اٌٍّغظ ِٓ ؛"ِٕٝ "رخشبٖ وبٔذ ِب ٘زا  ٚاٌ

 أسػت اٌؽٛفبْ ِشٙذ! خجب٠بٖ ٠ٚىشف ثّؾز٠ٛبرٗ ف١ؼجش اٌغّشٞ صٕذٚلّٙب ٠غّش ؼٛفبٔب رغزؾ١ً ٚلذ

 ٚشّغٙب اٌّٛؽشخ ثّش٠زٙب ػٓ ثؼ١ذا خعش ِشاع ٔؾٛ" س٠ُ "األ١ِشح فشاشبد رٛع١ٗ فمشسد" ِٕٝ"

ّٛ ٚسغُ ِغٙٛي، ِٓ رؾ١ّٙب وأٔٙب ٚ صذس٘ب ئٌٝ ظّزٙب ثؾٕبْ. اٌؾبسلخ  ساوت أٞ ِٓ ثغبٔجٙب اٌّمؼذ خٍ

 داخً اٌّعغٛغ اٌغبخٓ، اٌٙٛاء ٚ٘زا أغغؽظ ؽشاسح ِزغبٍ٘خ سوجز١ٙب ػٍٝ" س٠ُ "ئثمبء فّعٍذ فمذ

 لذ٠ّب وٕغ١ب ٌؾٕب رذٔذْ ؼفمذ ٚاٌزؼت، اًٌٍّ ثؼط اٌصغ١شح ػٓ رغٍٟ ِب ٚؽزٝ. ِى١ّفخ غ١ش فشْ-ؽبفٍخ

 ِب ٘زا ٌؼً ٚ اٌفبرٓ، اٌٌٍٛجٟ شىٍٙب ئ١ٌٙب ِؼ١ذح أصبثؼٙب ثأؼشاف اٌز٘ج١خ" س٠ُ "خصالد رذاػت ٟٚ٘

 ٚ ٚؼ١جخ ؽٕبْ ِٓ ثٗ ٠ٕعؼ ِٚب ٚاٌذرٙب صذس ٌشزٜ فبالعزغالَ االعزشخبء ػٍٝ" س٠ُ "عغذ ؽًّ

ّٛي ٚرفّىه ػجش ِٓ ثؼشّٙب ٌؾك ِب وأْ ٚ ػ١ّمخ صفشح" ِٕٝ "أؽشبء ِٓ صؼذد ؽ١ٕٙب.. أِبْ  ئٌٝ رؾ

 داخٍٟ ؽٛاس فٟ ٠غشلٙب ربسح ٚلز١خ؛ ساؽخ أٚ ٔغجٟ ٌٙذٚء ؽّٕذ أٚ غفذ وٍّّب ف١ٙب ؽ١برٗ ٠ّبسط ٚؽش

 ٌخجشاد ِؼؽ١ب ِمٕؼ١ٓ ٚأداء ثبؽزشاف١خ اٌضٚط دٚس ٠زمّص أخشٜ ٚربسح أعبط ٚال ٌٗ سأط ال سر١ت

 ..ٚاٌؾعٛس اٌزىٍّظ فشصخ األٌُ

ّّٟ رش٠ذ٠ٓ! شٟء وً فٟ ٔفغه رؾشش٠ٓ! ُرؽبق ال صبسد" ِٕٝ "ِؼه اٌؾ١بحــ   ِفبر١ؾه؟ ؽبًِ ئٌٝ ظ

  !اِشأح ٠ب اسؽ١ّٕٟ

 ٠ٚش٠ذ ٠شغت أْ اٌؾك ٌٗ اٌزٞ اٌٛؽ١ذ ؼٍجبره؟ رٍج١خ ػٓ ٠ِٛب رأخشد ً٘ عؾ١ّب؟ صبسد ِؼٟ اٌؾ١بحــ 

 رٔت ِب ٌىٓ ثبألعجبة عٍٟٙ سغُ رؾزٍّٕٟ رؼذ ٌُ أٔه أػٍُ ِشاد،! أٔذ ٘ٛ ٠ٚفشض ٠ٚشفط ٠ٚأِش

 س٠ُ؟ ؼفٍزٕب

 اٌّٛظٛع؟ فٟ س٠ُ دخً ِٚبــ 
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 عّش وأْ ٚ ثٙب رٙزُ ػذد ِب! اٌغغبد ػٍٝ ػٙذره ِضٍّب ِؼٙب رزصبثٝ أٚ ٔض٘بد فٟ رأخز٘ب ػذَد ِبــ 

  !ِبد لذ ف١ه األثٛح

 غبظجخ عّبء ِٓ اٌزٙبؼً فٟ أِؼٓ ٔشبص ؽٛاس ِب٠غزشٚ وأٔٙب ٚ ثبأل١ٔٓ أشجٗ صٛد فغأح س٠ُ ػٓ صذس

  .ٚاٌىجش٠ذ ٚإٌبس اٌذَ ثٍْٛ

 ِٕٝ؟ رفؼ١ٍٓ ِبراــ 

 ..ؽم١جزٟ أػّذ رشٜ؛ وّبــ 

 أ٠ٓ؟ ئٌٝــ 

 !اٌغؾ١ُ ٘زا ػٓ ثؼ١ذا  اٌُّٙ ِىبْ، أٞ ئٌٝــ 

 دْٚ ِٓ اٌزؽج١ك ِٛظغ شٟء وً ٚٔؾػ اٌؾمبئت ُٔؼّذ ٔؾٓ ٚ٘ب ٚلشسٔب؛ ٚخؽؽٕب ٚفىشٔب عٍغٕب..أ٘بــ 

 !رشر١ت أٚ اٌج١ذ فٟ عٍؽخ ألٞ اػزجبس

 ِٓ اِزأل فمذ صذسٞ أِب ِشزذ ٚرٕٟ٘ ِٕٙه فغغذٞ األعٍٛة ٘زا ػٓ وّف ِشاد؛ فعٍه ِٓــ 

  !اٌزخّخ ؽّذ اٌٙغز١ش٠خ ِشبعشارٕب

 عزز٘ج١ٓ؟ أ٠ٓ ئٌٝ ِؾّذد؛ ٚ ٚاظؼ عإاٌٟــ 

 .ٕ٘بن وٍٙب األعبصح عألعٟ ٚسثّب أ٠بَ ٌجعؼخ ساؽ١ً أخزٟ عأصٚســ 

  !ثبٌؼًّ عأٌزؾك أعجٛع ثؼذ اٌج١ذ؟ شإْٚ ع١شػٝ ِٚٓ وٍّٙب؟ األعبصح ِبرا؟ــ 

..... ! ! فت اٌخ١ٍٍخ اٌؼش١مخ، أِب ٌٚجبعه، ٚششاثه ثؽؼبِه رٙزُ أْ ِٕٝ اٌغبس٠خ ِٓ رش٠ذ! ِشاد ٠بااٖــ 

 اٌّؾزشَ؟ األة أ٠ٙب ٔفغه ِٓ رخغً أٌغذ

 ظّذٞ؟ وبٌؼبدح شؾٕزه! ٚخشافبد أوبر٠ت رٕ٘ه ِألد صب١ٔخ؟ ساؽ١ً ثه ارصٍذ ً٘ــ 

 ٚؽذ٘ب! اٌؾششح ثزٍه ػاللزه لصخ ٠ٍٛن ثبد اٌىً. ٠فىشْٚ األؼفبي وّب دائّب رفّىش اٌؼض٠ض، صٚعٟ ٠بــ 

 رزؾبٚساْ سأ٠زىّب اٌفغش ػٕذ اٌجبسؽخ ٌىٓ ٌٍزؼض٠خ، ؼٍجب اٌزصذ٠ك ػذَ اخزبسد اٌصبِزخ ؽّبسره

  ... ٚ االٔزش١ٔذ ػجش ػش٠ب١ٔٓ

  !!!اخشعٟــ 

 ٠ٕفز أْ خش١خ عش٠ؼب إٌضٚي ػٍٝ اٌشوبة أعجش لبرُ دخبْ ِمذِزٙب ِٓ رصبػذ ٚ فغأح اٌؾبفٍخ رٛلفذ

 آٔزان ثالعز١ى١خ، أو١بط فٟ أِؼبئُٙ ٌفظ ػٍٝ ٠ُغجشٚا أٚ ثبٌّذٚاس ف١صبثٛا اٌذاخً ئٌٝ األعٛد اٌذخبْ

ّٛ ػبئذْٚ وأُٔٙ ٚ اٌؼ١ّمخ ثضفشارُٙ اٌجٕض٠ٓ سائؾخ فبِزضعذ  اٌع١ك اٌّّش ػجش األعغبد رذافؼذ  ِٓ ٌٍز

 شجٗ اٌؼؽت ف١ٙب ؽذس اٌزٟ إٌّؽمخ وبٔذ. غش٠جخ أسض فٟ أعٍش ثؼذ أؽشاسا ُأسِعٍٛا أٚ ؽشة عبؽخ

 ثغؽذ ٚاٌزٟ اٌؽش٠ك ؼٛي ػٍٝ إٌّزششح اٌىٙشثبء أػّذح ٌٛال ٌٍظً أصش أٞ ف١ٙب ٠ٕؼذَ ٠ىبد صؾشا٠ٚخ

 اٌذػٛح رمّذَ اعزشاؽخ وشاعٟ رخبٌُٙب لبئّخ صٚا٠ب اإلعّٕزٟ ٚاٌؼّٛد ُِشّىٍخ اٌع١مخ اٌؾبدح اٌّغزم١ّخ ظالٌٙب
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 اٌٍّٛس اٌٙٛاء ِٚمبِٚخ اٌؾبفٍخ فٟ اٌجمبء فعٍٛا اٌشوبة ٚثؼط" ِٕٝ. "عج١ً ػبثش أٚ ربئٗ عبئؼ ٌىً

ًّ ٚ. اٌخبسط فٟ شّظ ظشثخ ِٓ أؼفبٌُٙ ػٍٝ خٛفب ِؼّؽشح ثّٕبشف ُّشالت وٍّبد ٌؼ  ٚرمش٠شٖ اٌ

ِّْئٓ اٌّمزعت َُّؽ  اٌشؽٍخ ِبداِذ ٚصجشُ٘ اؽزّبٌُٙ لٛح ِٓ ظبػفذ اٌؾبفٍخ ِؾشن ؽبٌخ ػٓ ٚاٌ

 ٠بغٛسد، ٠ؼٕٟ اٌؾبفٍخ أٚ اٌغ١بسح اٌمؽبس، رّٛلف ؛"س٠ُ "ٌٍصغ١شح ثبٌٕغجخ. دلبئك ػشش ثؼذ عُزغزأٔف

 ثغبٔجٙب، اٌزٞ اٌىشعٟ ػٍٝ" ِٕٝ "أعٍغزٙب آٌٟ، ٚثشىً ٚثبٌفؼً ٍِّّؼ، فغزك و١ظ أٚ شٛوٛالرخ لؽؼخ

 غٕٝ ال اٌزٞ اٌفغزك و١ظ صُ أ١ٌَّٕٛ ٚسق فٟ ثؼٕب٠خ ٍِفٛفخ ؽٍٜٛ لؽؼخ اٌّؽّشص ِضٚد٘ب ِٓ ٚأخشعذ

 أشغبي فٟ اٌفعٟ اٌؾٍٜٛ ٚسق رزأًِ ٚ اٌٍّّّؾخ اٌؾجبد رمعُ" س٠ُ "وبٔذ ٚف١ّب. اٌغفش ٚلذ ػٕٗ

 اٌجّشٞ ٌؽمغٙب ِزأ٘جخ شٛو١ّخ، ثٕجبربد ؽم٠ٛٙب ٚرشّذ س١ٍِّخ، عبخٕخ ثؾّجبد رىزؾً ٚاٌذرٙب وبٔذ ؼفٌٟٛ؛

 اٌّغبفش٠ٓ ثغّٛع ظبلذ ٚلذ األؼشاف اٌّّزذح ثصؾشائٙب فٛعئذ اٌّّشح ٘زٖ ٌىٓ.. اٌفشدٞ اٌشٚر١ٕٟ

 ٚ اٌّزّٕؼ١ّٓ ٚ ٚاٌخبئف١ٓ اٌّزشّىى١ٓ ٚ اٌّؼّؽ١ٍٓ ٚ اٌشاوؼ١ٓ ٚ ٚاٌغبعذ٠ٓ ٚإٌبئؾ١ٓ ٚاٌّغزشث١ٓ ٚاٌزبئ١ٙٓ

! اٌمفش ٘زا ِٓ رمزشثٟ ال" ِٕٝ "اثزؼذٞ: ؽبٌُٙ ٌٚغبْ اٌصذس، ئٌٝ اٌشِبي فٟ ِؽّٛسح ١٘بوٍُٙ..ٚ.. 

ًّ ٚ اٌّشٙذ رٌه ٌشؤ٠زٙب رّبِب ؽشوزٙب ُشٍّذ  أْ ئٌٝ اٌٛلذ ٌجؼط داخٍٙب فٟ ٠زشدد رؾز٠شارُٙ صذٜ ظ

 ." اإلغبصخ ٔبفزح: " أِبِٙب ثبسصح ػجبسح ؽشٚف ث١ٓ ٚظبع رالشٝ

ٌّٛذ   اٌمٛط أٌٛأٙب رغزؼشض ٟٚ٘ اٌّغبفش٠ٓ ظالي رشالت أخزد ٚ اٌصؾشاء ػٓ أزجب٘ٙب" ِٕٝ "ؽ

 ِزٕبفشح ٌؾظزٙب لٍّّب ٌىٓ آخش ؽ١ٕب ِزّبعخ ٚ ِزمبؼؼخ ؽ١ٕب ِزذاخٍخ اٌؽش٠ك، ٘بِش ػٍٝ لضؽ١خ

 أص١ال ّٔٛرعب أِبُِٙ رؼشض ٚوأٔٙب ؽب١ٍِٙب ِٓ أوضش ػف٠ٛخ ٚ ِزفبػٍخ ِٕغغّخ، وبٔذ.. ِزصذػخ

  .ٌٍؾ١بح

 ُِشّددح إٌبفزح، ثضعبط خز٘ب أٌصمذ ٚلذ اٌؼجش ٠شجٗ ف١ّب اٌّزؾشوخ اٌظالي رزجغ فٟ" ِٕٝ "اعزّشد

ّٟ اٌؼشض "اٌصغ١شح اٌغؾبثخ ؽغجذ ٚوٍّّب رارٗ، اٌمذ٠ُ اٌىٕغٟ اٌٍؾٓ  ثؾشوخ رٍّفٙب وبٔذ اٌشر١ت؛ " اٌظٍ

 ث١ٓ اٌّؼّزُ األسعٛأٟ اٌضٛة ؼشف وبْ اٌّشب٘ذح، رٛاصً صُ اٌّؼّؽشح إٌّشفخ داخً عش٠ؼخ دائش٠خ

 ػٍٝ رغشؤ أٚ رمٛ فٍُ غشح ؽ١ٓ ػٍٝ أزبثٙب خبصب شؼٛسا أْ ث١ذ اٌؼشض ٔٙب٠خ ٠ٕزظش ٠ذ٘ب أصبثغ

 ٌُ عذ٠ذح أش١بء ف١ٙب ٠ٚخٍك ػ١ٍٙب، ٠غٛد ٠ّزٍىٙب، ثٗ أؽّغذ ٌىٓ ِصذسٖ" ِٕٝ "رزؼّشف ٌُ ئعذاٌٗ،

ّٟ اٌؼشض "ِزبثؼخ" ِٕٝ "ٚاصٍذ..لجً ِٓ رخزجش٘ب  ٠شجٙٙب، ظً ػٓ ثبؽضخ غش٠ج١ٓ ٚػؽش ثغٛع" اٌظٍ

 اٌغبٔت ػٍٝ..اٌّؼٕٝ ػزٚثخ فٟ ٠ٚضسػٙب اٌّبٌؾخ رشثزٙب ِٓ ٠غزضٙب اٌجش٠خ، فٟ ٚغشثزٙب ر١ٙٙب ٠ؾبوٟ

 وج١شح ٠ذ فززجؼّٙب صائذ ثٕشبغ اٌغجبس رض١شاْ صغ١شر١ٓ ٠ذ٠ٓ" ِٕٝ "الؽظذ" االغبصخ ٔبفزح "ِٓ األ٠غش

ّٛي اٌغجبس ػّٕٙب ٌزٕفط  فٟ أوضش أِؼٕزب ِٕؼّٙب ػٍٝ أصّشد وٍّّب ثً آخش، شٟء ٔؾٛ ؽشوزّٙب ٚرؾ

 ِٓ اٌصجٟ ِٕغ ػٍٝ اٌّصّشح ٚ اٌّّٛعٙخ ا١ٌذ رٍه فٟ ُِؾٍّمخ" ِٕٝ "رؾ١ّشد.. ٚ٘ىزا ثبٌزشاة اٌؼجش

 اٌغإاي ؽبصش٘ب" األَ؟ رٍه ِىبْ وٕذ ٌٛ ثبٌصجٟ صبٔؼخ رشأٟ ِبرا.."ًٍِ أٚ وًٍ دْٚ اٌغجبس ئصبسح

 غ١ش ِٓ اٌّّشح ٘زٖ عٍّخ األَ ئٌٝ ٚاٌزؽٍغ فعٌٛٙب ٔمً فمشسد ِٛاعٙزٗ ػٍٝ رغشؤ ٌُ ٌىٓ

َُ ٌىٓ اٌّؼشفخ ؽك أػشفٙب ٔؼُ..ٟ٘ ئٔٙب ِغزؾ١ً.."رفص١ً  غ١ش ِٓ..ال..ال اٌزؽبثك؟ ؽّذ رشجٕٟٙ ٟ٘ ٌ

ُّؾجخ اٌصبثشح األَ رٍه عّبد أؽًّ ٌغذ! أٔب أوْٛ أْ اٌّؼمٛي  أٔب ٚ ئٌٟٙ ٠ب اٌؾم١مخ أٟ٘! ؽذٚد ثال اٌ

 ران ٌٟ أ٠ٓ ِٓ" س٠ُ "ٟ٘ اٌٛؽ١ذح ؼفٍزٟ..شّظ ظشثخ ِٓ أ٘زٞ ٌؼٍّٟ اٌصجٟ؟ ػٓ ِٚبرا ظٍٙب؟

 ٚعٗ رمبؼ١غ ػٍٝ ثصش٘ب ِّشسد ؽ١ّٕب ُصؼمذ ثً ؽٍمٙب، فٟ اٌؾشٚف رخّشجذ" ؟...صت..اي

 ٚ األعٛد ثظٍٙب ِٕزؼشب ؽٌٛٙب، ِٓ أصفش غجبسا ٠ض١ش ٚأذفبػٗ ثٕضلٗ صٚعٙب" ِشاد "٘ٛ؛ وبْ..اٌصجٟ

َّٛعٙخ اٌّضمٛثخ، ٠ذ٘ب اٌىج١شح؛ ا١ٌذ رٍه ُِشاٚغب ُّ ُِّصّشح اٌ   !ًٍِ أٚ وًٍ دْٚ اٌغجبس ئصبسح ِٓ ِٕؼٗ ػٍٝ ٚاٌ
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 خياالت

 رأقؽٟٔ.. ِبء ومجُخ إٌّفٍذ يجبٞ اقزسُبؼ ِٓ رّىٕٕٟ ضٓخ ٠َٛ غاد فألّؽؼ األْفبي، ِط١ٍّخ ُرغؽ٠ٕٟ

 اٌفًً، ِغبظؼح لجً اًٌغبؼ، أزجزٟ: ْفٌٟٛ ؼل١ك، ؼف١ٙ، ثًٛد لٍٛثُٙ، فٟ فأّ٘ف اٌزًبثٟ، ؼغجخ

 أن١بء ِٛلفب، رط١ٍٛا اٌد١ٍّخ، أ١ٕٚىُ اغُّٛا ١٘ب، ،"اٌط١بالد " ركّٝ ِك١ٍخ ٌٛجخ خ١ّٕٛب قّٕبؼـ

.. إًٌّٓٛخ اٌٛهٛح رغ٠ُٛٙ... اٌٗالَ ٠ٛبٔمْٛ ٚزّبقخ اقزكالَ فٟ! ١٘ب.. نٟء أٞ أنطبيب، رسجٛٔٙب،

 اٌٍكبْ، ٚمعح ُرفّه فمّ، ثٛاْ! اٌّٛزّخ ٚإٌُٙؽ اٌؿائفخ، األٔٛاؼ -  أ٠ُب ُ٘ - قئّٛا ؼثّب.. ٠جزكّْٛ

  ..اٌزّثالد ٚٚيف اٌىالَ فٟ رالِػرٟ ف١هؽ٘

 ٠ُٕٛ ِسٗٛٔ ٘ٛ وُ..  ف١غفٛ ثسٕبْ رٙع٘عٖ وبٌسًّ، ؼ١َٙ ٠ع٠ٙب ٚث١ٓ اٌعاؼ، فٕبء فٟ خبٌكخ أِٟ أؼٜـ 

.. إٌَٛ ٠زىٍّف لٕٓب.. أٖٚ (٠ُسه )..اٌعؼـ زدؽح فٟ ٚاٌجؽظ اٌزٛت ٠مؽقٕٟ ث١ّٕب ٚاٌؽازخ، ثبٌعفء

ّٝٓ ًّذ اٌهّف ضّعؼرٗ.. اٌسٍجخ ٠ٍح ًٚفٛؼ! يٗ.. ثب١ٌخ لّبل ومٓٛخ ٠زّ  فٟ ٚلٙ! ثف.. ر١مٗٗ ٚاِز

  !اٌهؽن

 أّٚؽ٠ٙب خكع٘ب، قمف ٚألٍف ٚازعح أٔزمٟ رؿٚدٕٟ، ال اٌىؽ٠ٙخ ؼائسزٙب اٌطٕبفف، أنبوف أقزبغ ٠ب أٔبــ 

 قٛظاء زبٌىخ اٌكّبء أؼٜ ( فبٖ فبغؽا ).. ا٢ْ.. ٠ك١ٍّٕٟ اٌهسُ ٚا٘زؿاؾ أمجبٌ اٌجؽرمبي، ألهؽ وّب

  !اٌّؽح ٘ػٖ ألٟء.. فمّ ٚاٌكٛاظ اٌطٛاء.. خّٕخ ٚال نسُ ال.. األضؽٜ ٟ٘ ألٍفٙب ضٕفكبء، وكمف

ّٛؼٟٔ أٔب، أِبــ   و١ّب االٔهبظ فٟ أثعأ ِعِعِخ، ِمٓجخ، فزًؽش ثمٛح، أنّعٖ اٌهم١خ، أضزٟ نٛؽ أِهّ أرً

 ٘ٛ أ٠ٓ: ِسزدخ اٌّهّ أقٕبْ ِٓ ٚرؿ٘ك رمبْٕٟٛ،.. ِع.. اٌسٍٛح ِعؼقزٟ.. اٌسٍٛح ِعؼقزٟ: رٙعأ

  !١ٍٚٙب أزًً ززٝ ا٢ْ ثٛع نٛؽٞ رّهٟٓ ٌٓ اٌّعؼقخ؟ زٍٜٛ ِٓ ١ًٔجٟ

 ِالِر ٚال ٚخٗ ال.. ِؽلٙ خٍجبثٗ ٠زسؽن، ال َطُ ثع٠ٓ خكع ٠زّٛقٓٙب أٌٛأٙب، ِزٛعظح زمٛال أؼٜــ 

 ِٕبل١ؽ٘ب رهسػ ثً.. رٙبثٗ فال اًٌٛبف١ؽ، ٠سزؽَ ١ّْت، ثؽٞء، أٔٗ غ١ؽ فؿاٚخ، ٕٚٗ لبٌٛا.. ر١ّّؿٖ

ُٓٗ.. ِٕٗ أقطؽ.. ِٕٗ أظٔٛ.. ا٢ْ.. اٌكٕبثً ٌىهّ اقزٛعاظا ًّ ُأْقِم  فؿاٚخ أقزس١ً.. ِىبٔٗ ٚأزز

    !ٚرؽزً اًٌٛبف١ؽ فزطفك أثزكُ،..ِزطهجخ

 ٚٔؿٚك ٔزًبظَ، ٔزعافٙ،.. ألؽأٟ ِٙ ٌٍزكبثك اٌؽ٠ر وّب رعفٕٟٛ ٚاٌغجٓخ اٌّعؼقخ ِٓ أضؽجــ 

 ؼؤٚقٕب، ٚٔٓأْئ اٌّؽٚجخ، ٔٗؽارٗ ٔزسبنٝ ،"ٍٟٚ "اٌه١ٙؽ اٌمؽ٠خ ثٍى ٍٔزمٟ ْؽ٠مٕب، فٟ.. وبٌّدب١ٔٓ

 اٌهّفبؼ" ٍٟٚ.. "ٌٍٕبؼ ٠ّهٟ اٌهّفبؼ" ٍٟٚ.. "اٌالغ٘ اٌدّبٟٚ ٔه١عٔب ُٚٔكّٛٗ ٔكزجكً ٕٚٗ، ٔجزٛع ٚئغ

 ٌىٓ ثٟ ٠ّكه ٠ىبظ.. ٠الزمٕٟ.. ٚأؼوٍ أٚعٚ.. اٌىٛوجخ رزهزذ ِكٛٛؼ، وىٍت ٠ٓبؼظٔب.. ٌٍٕبؼ ٠ّهٟ

 !االضزفبء فألؽؼ ثبٌسدبؼح، ٠كزٕدع رغ١ٗٗ، ضفزٟ

ّٟ، رفبؼق ال ٚاالثزكبِخ اٌزال١ِػ ض١بالد ئٌٝ أيغٟ  ثبٌٛلذ أرػّؼ٘.. ٠زٛارؽ ٠زٛاٌٝ، رّثالرُٙ ؾزف نفز

 ٠زطٍّف.. االًٔؽاف ُِٕٙ أٍْت ثُ ثزىؽاؼ٘ب أٚعُ٘ االقزّؽاؼ، ٍٚٝ اقزٛٓبف فٟ ٠ًّؽْٚ ٌٍٛجخ، ضزّب

 أقزبغ، ٠ب ثعٚؼن أٔذ: ُوٍفخ ظْٚ ٠زسؽن ٌكبٔٗ وّب ثطفخ، ا١ٌُمز١ٓ ث١ٕ١ٛٗ ٠ؽِم.. رالِػرٟ أخؽأ ٚثّبْ،

  وػٌه؟ أ١ٌف.. ض١بالره ٌٕب قزًف غعا،
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 اٌّزًّعٚخ، ثدعؼأٙب أًٖ، اٌعؼـ زدؽح ؼ١٘ٓ. خّؽاؼ أؾ٠ؿ ِمٍعا اٌمكُ ِٓ ف١ٕكست ثبال٠دبة، أِٚئ

! ٚوفٝ ِكزع٠ّخ ئٚبلخ: ٌغٛٞ ثزىث١ف ٚنزبء، ي١فب اٌّهؽٚخ ٚٔٛافػ٘ب اٌٛؽخبء، إٌّطٛؼح  ْٚبٚالرٙب

 ضجب٠ب ٚوهف اٌزدؽثخ ؼوٛة ألّؽؼ ٌىٓ اٌٛؼْخ، زدُ فأرٕفف ٍْجٗ، أ٠ُب أرػوؽ ٚخؽأرٗ، ٚثّبْ أرػّوؽ

  ..ٚأقبفؽ اٌٗالَ أٚبٔك .. اٌػاوؽح

 اٌىزف فٟ.. اٌزمٍى رٛبٟٔ اٌّزٛرؽح ١٘بوٍٕب. اٌفُبء ِّٛؾ٘ األَٛاء، ضبفذ ٚز١مب، ؼوسب ِزٛقٓب أخُعٟٔ

 أًٚبثٕب.. فبقع ٘ٛاء اٌؽئخ فٟ.. االضزٕبق ٠ٛبٟٔ اٌزٕفكٟ خٙبؾٔب إٌٛك، ٚفٟ اٌهٛوٟ اٌسجً ٚأقفً

 ِٕعٚزخ ال.. اٌك١ٓؽح ٚاوزكبة اٌزٕفف، ٚ االقزؽضبء، رّبؼ٠ٓ ِٓ ٌٕب ِٕعٚزخ ال..ِم١عح ٚاٌدكع٠خ اٌٛم١ٍخ

 ١ْٚٛ فٟ اٌزفؽـ أظ٠ُ اٌفؽلخ، ؼئ١ف أضبٌُٕٟ. إًٌّخ ٘ػٖ فٛق  ثىبٍِٙب اٌس١بح ٠فًٛ خع٠ع ضٍك ِٓ ٌٕب

ُِّٛٙ آٌٍجخ،  اًٌّذ.. ُِسّؽؼْٚ ٚألًٚبثُٙ ٠أضػْٚ، ١ّٚمخ أٔفبقب.. اًٌٛؼ أثٙح رّثً ٍٚٝ ٚأزٍُّٙ أٔ

 ق١ٍّب، ٔٓمب خكع٠ب، رٛج١ؽا اٌدع٠عح، ٚالظرُٙ أٔزٗؽ.. اٌز١ٍّٛبد رمٓٛٗ ٚاألضؽٜ اٌف١ٕخ ث١ٓ اٌّىبْ، ٠غهٝ

 رٍّف ا٢ق١خ اٌكّف١ٔٛخ.. اٌكٛاظ أزًع فمّ، ٌسٗبد.. األظٚاؼ فٟ ِٚؽٚٔخ ِّٕٗخ زؽوخ ١ِّؿا، رؽ١ّٔب

 ٚأضفك أقزٕكؽ اٌزّؽ٠ٓ، ٚفهً اٌّهٙع ٠ًفٕٟٛ.. غا٠ٚخ ظاِٛخ، ِمً رغكٍٙب آٌٍجخ ٚضعٚظ اًٌبٌخ،

،ّٟ  ثعْٚ ١ُٚٛٔٙ فأٚزّف رٕسكؽ رٕىّم، اٌدفْٛ.. إٌّزمبح اًٌٛؼ ٌفُر ِكز١ٛؽح ؾٚثٛخ أيٕٙ ثدٕبز

َِٛرؽ األًٚبة ر١ّٙح  ِمؽفخ، ٔزٕخ، ض١بالد وٍٙب ٠كّؽ، ِهٙع ألٞ أثؽ ال ِسً، خعة، لسّ،.. اقزثٕبء  ُٚر

ـّ ٚغان األِٛبء، فٟ ٌإٌإح ٚٓ ٠فزم ٚا٢ضؽ ٠كزّٕٟ، أزعُ٘: اٌُٛالد  ٚثم١ّزُٙ اٌفمؽاء، ثغجٓ ث١زٗ ٠ُإ

  !األنالء ٠ّٛزمْٛ

 اٌدػٚؼ َس١خ اًٌٛجٟ، خ١ٍٕب غا ٘ٛ.. ٔفكٟ أظ٠ٓ أٚ أظ٠ُٕٙ ال ٔفكٟ، ٍٚٚٝ ١ٍُٚٙ، أنفك         

  !اٌزّؽ٠ٓ ثعا٠خ ئٔٗ اٌٛفٕخ، اٌدػٚؼ ثمٍٙ األٚؿاء، ٍْجزٟ قززدّعظ أغ٘بٕٔب.. اٌفبقعح

 اٌػاوؽح، ٚضؽق وهف ٍٚٝ ًِّؽح ِطزٍٓخ، رسُؽٟٔ ٚاًٌٛؼ اٌط١بي، زٍىخ ِّز١ٓب ؾٌُذ ِب         

 ِعفئخ، ظضبْ أْفبي، ؾ١ٚك.. ٚاألٚخب٘ ثبٌّأقبح ِثطٕخ قس١مخ، ِعؼقخ فُبء ٍٚٝ اٌّؽح ٘ػٖ ركزمؽ

 وكؽ ٠سهٛ ثفال١ٌف، ِسبْخ وعخبخخ ٠جعٚ ِعؼقٟ، ثُّٓٛ اٌّىٍف زّبظٞ،.. ثٍّخ ِّؿلخ، ؼا٠خ ٚضفمبْ

 اٌمٓٙ رٛؾٚبْ ٠عاٖ، رزسؽن ثطفخ.. ٚخٛٚب ئٔزٗبؼا رزسٍّت اًٌغ١ؽح ٚاألفٛاٖ اًٌّّجؽ، ثبٌكّه اٌطجؿ

ِّٛخ ًّ ٘ؽَ أٚ خجً نىً ٍٚٝ اٌّى  ٠هغؽ اٌّىبْ، اًٌّذ ٠كزّٛؽ ، فمّ ظلبئك اًٌغبؼ، ظائؽح فزُّس

 ٠سه  ثجٍٗ، زّبظٞ ٠زأٍِٙب.. اٌسٛافٟ اٌسبظح قمٛفٙب اٌّهؽٚخ اٌكؽظ٠ٓ ٍٚٚت يبزجٗ، ِٓ ئال آٌُّٛ

 ٠طبٌٙب ٌىٕٗ قبوٕخ، خبِعح،.. اٌفبؼغخ اٌٍٛت ٠ؽِك اٌه١ت، ثٍٛ اٌطهٕخ أيبثٛٗ فزدزث اٌّغّجؽ نٛؽٖ

 ٠إّٖ، ٠زأفف،.. األن١ت األنٛث، ٚ٘ٛ غٌه، ٠فًٛ أفه ِٚب ٠ٛبٌدٙب، ٚ٘ٛ فز١ب وبْ ِػ.. ِىؽوؽح قبضؽح،

 فمؽ ؼربثخ، رم١ئ ٍٚٝ ِٛعرٗ ٠سًّ ثعاضٍٗ، رزفؽلٙ رغٍٟ، اٌك١ٕٓ، رٍه وً ؼائسزٙب اٌّزؽاوّخ اٌؿ٠ذ ٠ُسّف

ًِّ ٠زجّؽَ،! اٌطٛاء ف١م١ئ ثأيجٛٗ، اٌؽغجخ ٘ػٖ ٠عاٚت.. وبٌمعؼ الؾِٗ  اٌّؽح ٘ػٖ خع٠ع، ِٓ اٌٍٛت ٠زأ

 فٟ فززٓب٠ؽ ثمٛح، ٠ؽوٍٙب زّبظٞ، ٠ثٛؼ ٚاٌطؽـ؟ اٌدٛ٘ ؼ١٘ٓ وبْ ِٓ ٠م١ئ ًٚ٘: َبزىخ رٕٛنٗ

 اٌطجؿ، وكؽ ثٍٙ ِٓ أزٙبئُٙ ٚظ١ًٌ ٚالِخ َد١دُٙ.. اٌزال١ِػ ٚؾ١ٚك اٌّعؼقخ قبزخ ِٛبٔمخ اٌٙٛاء،

 ٚٓ ٚيؽفُٙ إٔٚبلُٙ، ٌٜٛ ثبألؼٌ اٌٍٛت اؼرٓبَ يعٜ.. ْبلزُٙ فبئٍ يؽف قجً ثسثُٙ ٚأ٠ُب

 ٠ٚهؽ٘ اٌٍّسف، ٌّػح ركز١مٕ ٚاٌزعافٙ، اٌزكبثك ٠جعأ ا٢ْ،.. ْب٠ٚخ َبِؽح، ٚاٌجٓٓ ٌٍّٙٛ ِدبي ال.. اٌٍٛت

ًّ ُٙ اًٌؽا٘، ٠ٚسّٝ اٌغجبؼ، ٠ُثبؼ ٚاٌزًبظَ، اٌزٕبفف فٟ اٌى ١ََِ .. إٌٙب٠خ أضٓف ٌىٓ اٌٍمٓخ، ٚقّ ُأ

ٍُّّٙخ اٌٍٛت  ززٝ األيبثٙ ِّٚؿلذ األٌكٓ، نؽِذ اٌّكٕٛٔخ، ظؼٚٚٙب ؼزّخ، ثال ٚاٌٍٛك األقؽ رٛبٟٔ اٌ

 فٟ ٠زىبثؽ ٚ ٠ّٕٛ اٌػٞ اٌٛزم غان ضٕك اٌٛز١ع، ُّ٘ٙ.. األٌُ أزكٛا ِب أثعا اًٌغبؼ أْ ث١ع اإلظِبء
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ُّؽّلٙ، ثكؽٚاٌٗ  زّبظٞ.. ثُٓٛٔٙ َُٙ اٌزعافٙ ٚ اٌزؿازُ ثّهٙع ٠زكٍّٝ اٌّزٍفٙ، ؼأقٗ ٠سه اٌ  الزكٟ َٚٔ

 !" اٌثجبد ١ٛٔم ئٕٔب.. اْرُفٛ.. " اٌّؽوٌٛخ اٌفبؼغخ، ٍٚجٗ

 ٠ٕٟٛ فبقع، آقٓ، وّبء ٚاٌؽوٛظ اٌثجبد، رٛبٟٔ أْ: إٌىكخ ٘ػٖ ئٌٝ اٌط١بي خؽذ اٌؽاوت أٔب أضٍُى         

 ١ْف.. إٌّجٛغ اٌهبغ ئٌٝ اٌّزدّعظ، آٌج١ٟٛ ِٓ اٌطؽٚج ؼثّب.. اٌّٙدٛؼ أٚ اٌّزدبٚؾ ظائؽح فٟ االٔطؽاِ

 .!اًٌغبؼ ألقٍٛة أؼرمٟ ٌٛ خؽأرٗ، ثؽاءرٗ، ْٙؽٖ، أٍِه ٌٛ آٖ.. نّٛش ثىً أِبِٟ ٠ّثً ٚثّبْ

ُّخ، ٚفٕخ، اٌط١بالد ِسٕزٟ، األٌُ اِزًبو ٚٓ ٚدُؿ٘ب ٚب٘زٟ، اٌػاوؽح لفُؽ          ِّ  ٚيفٙب ِّٕٛ٘ ُِ

 ٌّٙف رؽٔٛ اٌطدٍخ ٚاٌم١ًعح وزبثٗ، ِزأثٓب أؼاٖ ٚاألًِ، اٌؿ٘ؽ ؾاظٖ ٚبنك ِٙ أثسؽ أض١ؽا.. ألزجزٟ

َٛؼ اٌسج١جخ، ّٛٞ ٠ٚمزؽة، ٠ٙفٛ اٌج١ٛع ٚاٌمٍت ضٓبٖ، ٠سّث ا١ٌٕٛعح، ا١ٌْٛٛ ٚز  اٌٍمبء ٠ٕزٗؽ ٕ٘عاِٗ، ٠ك

 ٠ٍىؿٖ ِؽاد، اٌجبة ٠ٓؽق ثبألًِ، ٠زهجث.. اٌغ١بة يعٜ ٠زؽظظ.. ٠ٚمؽ٘ ٠مؽ٘ اٌجبة، ٚزجخ ٍٚٝ اٌسٍُ

 اٌدعؼاْ؟ أَ اٌد١ؽاْ ٕٚٙب أ٠كأي ِٛيعح، األثٛاة خ١ّٙ ٠ٚكبؼا، ١ّ٠ٕب ٠زٍّفذ.. ُِإّوع ٚؼز١ً ربَ، غ١بة

 لّؽ ظّوٗ وه١ص ِه١زٗ فٟ ٠ُسٛلً ٠ؿزف، ئٔٗ.. اٌّدٙٛي ٔسٛ ْؽ٠مٗ زؽلزٗ، رزمّفٝ اٌّؽٚجخ اٌالأظؼ٠خ

ًّ اٌك١ٕٓ، ّّٙب َبٌزه: ٚنمبءٖ ثسثٗ ألزّع اٌكّبء، ِٓ يٛرب فُأقّٛٗ اٌج١ٓئخ، ا٠ٌٍٛٓخ، ِك١ؽرٗ أِ َ 

  !ٚبٔعد ِّٙب ر١ًجٙب ٌٓ فسبخزه ٚاؼخٙ، الفً اٌؽة، ٕٚع ألبِذ زج١جزه اٌزؽاة،

 ! أ٠ٓ؟.. أ٠ٓ.. لجؽ٘ب نب٘ع ٚأ٠ٓــ 

 .اٌٗالَ فٟ ٚأٌفٗ اٌكّبئٟ،أثبؼوٗ اًٌٛد لعق١خ ٍِغ١ب ٠ؿِدؽ ٘ىػا         

ّٟ، أفزر ، اٌػاوؽح ثمٛة ر١ٍّّ فألؽؼ ٍٍِٟ، غُجٟ، ٠كزه١ّ   ألظؼن اٌّكزع٠ّخ، ئٚبلزٕب ِٓ ٚأنجّٛٙب ١ٕٚ

 و١ف: ٌٕفكٟ ٚأّ٘ف أفىؽ.. ٠الؾِٕٟ اٌٛؼْخ ٚثمً اٌفًً ِٓ أٔكسُت.. ٌٙب اِزعاظ ٚرّثالرٟ ض١بالرٟ أْ

ٍّ ٚاٌجؽاءح، آٌٙؽ أّٔدف.. ألْفبٌٟ إٌزبٔخ أيف  اٌُؽٚؼٞ ِٓ أ١ٌف ٌىٓ، ثأّٔبرٟ؟ ُِدُٛٙ ٚأل

 أفًٛ ٌٓ.. ال.. ال! اٌّالئى١خ؟ اٌّؽزٍخ ُٚأزؽق اٌّإوعح؟؟  اٌط١ٓئخ ٌؿِٓ ئٚعاظُ٘ اٌّأقبح، ٌغجٓ ئٚعاظُ٘

ّّعد ٌٚٛ غٌه  رالِػرٟ، ٌطبْؽ قأوػة ِٚأقبرٕب؟ ِوجؽٔب ِقّخ اٌىػة أ١ٌٚف أوػة؟ ال ٌُ.. أخً! اٌىػة رٛ

ّّٙ  !اٌىجبؼ ألقٍٛة قأٔسعؼ ٚثّبْ ٚػؼا.. اٌّغّجؽح رّثالرٟ ُأٌ
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 األسنان؟ سالفة أم التجربة أأغوتَك

 عزس١١ّه، ِمزؼجخ ثىٍّبد خ١جه، إٌٝ ِّٕىغخ خبئجخ، ٚرشّد٘ب اٌّٛلف ع١زخّه ُِظبفسب، ٠ذَن ََِذ  ززاس٠َه

ِّٙب ر١ٍك ثّغبفخ عزسزفظ.. سائسخ  ثذْٚ أٚ وش٠ٗ ٤ٚٔه عزشِمه، عش٠ؼخ ٚثٕظشح َّ  اٌخذ رظؼ١ُش.. ثَش

  ا٢خش، أٔذ ادثش٘ب!  أسوبٔٗ ٕ٘ذط سثّب خّذن أسخٛا١ٔب، ِمؼذا رغّّٕذ ِز ٚػٍّزٙب ِٕٙب، خضء ٚاٌزؼبٌٟ

ّّٙٙب، ثٟ ٠سغٓ.. " لذ٠ّب خشزب أىأ ثُ سصأزه ٚاعزؼْذ ًْ ٘ىزا! " إال ١ٌغذ أفؼبي سدٚد رف . طفبلزٙب ػٍّ

ّّْش، اٌضخبخٟ اٌّذخً لجبٌخ.. أِشا ٌزمّشس رٕمشٖ دْػٙب إٌذٞ، اٌشط١ف ػٍٝ اثجْذ ًِّ رغ  فٟ اٌس١بح ٚرأ

ّْٙذ! اٌغشاَ زج١جزٗ ٠ُـبسذ شبة: ثأٌٛأٙب اٌّسـخ ًْء رٕ َّ روش٠بره، ِِ ُْ ثُ شفز١ه ُص ِٙ ّْ  أْ ٚلجً.. َُِؼٍّمب َ٘

.. ٔفغٗ ٚاٌشّٛش رارٗ، االوزٕبص.. ٠ٕؼىظ ثبٌىبد أِبِه، اٌدغذ ٠ٕزظت أخشٜ، خشثشخ ٌزظ١ّذ ػٕمه رٍٛٞ

 رزفّشط، ػ١ٕ١ه، فٟ ُرجسش َدْػٙب ٚاٌزفْذ، ٘ذٚئه ػٍٝ زبفْظ! ػ١ٕٙب فٟ لزسا ٠ب ثذٚٔه االٔٛخبد ٠غزس١ً

 ٚإدأخ خـب٠ب٘ب ٌسًّ ٠ذػٛ٘ب ٠ظٍجٙب، خٛاء غ١ش ردذ فٍٓ ٚاٌظجش، اٌدٍذ ثشٚذ ٠ؤ٠ّذ٘ب أٌك ػٓ رجسث

 خبٌفذ أٚ ػٙذا رمـغ ٌُ ٚسؿخ، فٟ فٍغَذ.. ثبٌىالَ رجبدس ارُشْوٙب. اٌدغذ فٟ اٌّٟٛ٘ ٚزجٙب شـسبرٙب

 لٍجه، ٚاػظش طذسن، ُشّك زٛاس، أٚ ػزبة أٞ فٟ رٕخشؽ أْ ٚلجً ٌٍغفشاْ، ؿٍجب رّّغسَذ ٚال ٚػذا،

  !اٌشخ١ُ اٌست ِٓ ثبٌؼمً ٚاعزؼز

  ..٘ز٠بٔه رخؾ ٚوأٔه شبسدا ػٙذره، ٚوّب ـ دائّب

 إ٘بٔخ؟ أَ ٘زٖ ـ أرس١خ

 .غٕح فٟ لبٌزٙب.. اٌٛز١ذ اٌّغبفش أ٠ٙب أعزفضن ـ فمؾ

 اإلٔشبئ١خ؟ ٚ٘زٖ اٌظفبد ٘زٖ وً ـ ٌُ

 !رمش٠ش٠خ وً ػٓ ثؼ١ذح زٛاسارٕب وبٔذ ٘ىزاـ 

 ..ٚ.. ـ وبٔذ

ّٙذ اٌّذ٠ٕخ ٘زٖ ٘ٛاء ِؼب ِٕٔشك دِٕب ِب ٚعزجمٝ،:  ـ رمبؿؼٗ  !اٌسبٌّخ ػ١ٕٛٔب لّش٘ب ٠ُٚغ

  اٌجذء؟ ػٍٝ ُرظّش٠ٓ ثبٌٕٙب٠خ ٚعٍُّّذ روشٜ، شـجُذ أوٍّّب ش١ئب، أفُٙ ػذُد ِب ـ زم١مخ

ُِغزأٔف وبئٓ ث١ٕٕب ِب.. خذ٠ذا ثذءا أٚ خٍمب ألظذ ٌُ ـ أٔب  ٔخشرٗ خغذ ٚخشاة، ر١ٗ ثذٟٚٔ أٔذ اعّغ،. ٚ

 فٟ شىىذ إْ خٍفه اٌضخبخٟ اٌّذخً ٕ٘ذاِه، ٚرشر١ت.. ٚخٙه رمبؿ١غ رأًِ.. اٌؼظُ ززٝ اٌذ٠ذاْ

  ..زىّٟ

  !إٌخبع ززٝ ِظٙش٠خ.. ِشح أٚي أٌف١زه ِثٍّب ( رؼ١ٍمٙب ٠زدبً٘)ـ 

  ػض٠ضٞ؟ أرزوش.. وبٌّغسٛس ثٗ ُأخزد أٔه رٕىش ال ..( خجث فٟ )ـ 

 !أِمزٗ ٌّسزٜٛ آخزح طٛسح.. ثش٠مب وبْ.. ( ٠ٚضفش شفزٗ ػٍٝ ٠ؼّغ.. ) ـ أخً
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 ٘زٖ!" ِسمك ٌمجر خ١ًّ ٚخٗ ػٓ ٔجسث أْ سائغ.. " اٌد١ٍّخ روش٠برٕب ٌٕٕٚبد اٌغٍج١خ، ٘زٖ ـ ٌٕزدبٚص

 !أٚساله لؼجبْ ِٓ ٚزّشس٘ب ٚرّثٍٙب فٍزؼشٙب زىّزه

 ـ ...............................

 اٌٙدش عبػخ زٕبٟٔ ٚاروش! االٔزّبء خالٌٙب ِٓ زّممذ اٌزٟ رشثزٟ.. رشا١ّٟٔ.. أخٕذرٟ زج١جٟ رزّوش

 ٚ٘ذا٠ب.. إٌغ١بْ ٚزً فٟ ِبػ١ٕب ِٓ ا٤ش١بء ٘برٗ وً أرمزف.. وجٛاره عبع اٌزٞ ٚطذسٞ ٚاٌؼضٌخ

  ا٤عٕبْ؟ ٚطش٠ش اٌجىبء ز١ث ا١ٌّالد أػ١بد

 ـ ...............................

 وُٕذ.. اٌسبٌّز١ٓ وؼ١ٕ١ه ٘بدئ ٚاٌجسش شٙٛد، ٚإٌٛاسط.. اٌظخشٞ اٌشبؿئ ػٍٝ ٌمبءٔب ػض٠ضٞ ـ أرزوُش

  ( رىشوش.. ) اٌجسش ػشٚط أٔب، فؼٍمذ ثبٌظٕبسح رؼٍك عّىخ رٕزظش ثؼ١ذ، ِٓ أسلجه

 ـ ...................................

ّٟ ِبرا ٚاعززوبسٞ؟ ز١ٕٕٟ ُردبِس ال ٌُـ   ثً.. ٚرٕبصٌذ أٔٛثزٟ ؿّشُد .. سٚز١ٕب ٌّظبٌسخ طٕؼٗ ػٍ

 لً عبوٕب، ِزخشجب، رجك ال أوْٛ؟ ِٓ أٔغ١ذ.. اززشاَ أدٔٝ أٚ ٚصٔب ٌٟ ُرمُ فٍُ.. اٌىج١ش زجٕب ٌخبؿش رزٌٍذ

 ! !رىٍُ.. ش١ئب

ُّ، ٠ٕٚضاذ خٍذ دل١مخ.. رشفظ ٚارشوٙب ُّ فٟ ٠غشله طفر ِٓ خ١ش اٌٙ  ِٚٛالف، لشاساد اٌجـً.. اٌغ

 ا٢خزح، اٌظٛسح ِسزٜٛ ٚاوشْف روش٠بره، ثئش أضْذ طبزجٟ، ٠ب.. اٌّٛد ززٝ ٌٍظؼت ٚاخز١بس

 ال! اٌزّض٠ك ثذي اٌغجبس رث١ش خجٌؾ ٚأفؼبٌٕب خـ١ئخ فألٛإٌب.. طبِزب عبوٕب، ِزخشجب، اثك.. اٌضائفخ اٌّخذسح،

 ِٓ ِٕبص ال.. ٚاٌّغبِشح اٌفؼر ِّٙخ ٌٟ ٚارشن رخدً، ٚال ُلٍْٙب ٚاٌّٛاخٙخ؟ اٌّىبشفخ ػٍٝ ٌه لذسح

 !لشاسن اٌخزبَ فٟ ١ٌٚىٓ.. أز١١ٙب أٔشش٘ب، ِٛد، ثؼذ.. روش٠بره ٚأثؼُث أفؼبٌه، عُأروٟ! فىبن ٚال رٌه

 أعٕبْ ػٓ ٚرجزغُ اٌشؼش، ُِشَعٍخ رشلض ا٤ِٛاج، ِٓ إال ػبس٠خ.. ٕ٘بن وبٔذ اٌجسش ػشٚط        

 ػبلشد اٌجسش ػشٚط ٚاٌّدالد، اٌظسف فٟ ُِٚٔشَش اٌخجش، ُأِر٠َغ ٕ٘بن؟ إٌٝ عبله لذس فأٞ.. ِشخب١ٔخ

 اٌّذلً، ٚاػزّذد ثبٌششاع، فزٍّفسْذ.. أِٛاخٗ ػٓ ٚوّشش ا١ٌُ، خّت ززٝ سلظذ رؼّشد، اٌغفٓ، سثبْ

 عالفخ أَ اٌزدشثخ أأغٛرَه.. اٌدش٠ذح فأٍَّ٘ذ.. رشّىْىَذ.. اٌخجش لشأَد! اٌؼشخبء اٌغفٓ وً ٚػبػذ

  ا٤عٕبْ؟

 رشبءَِذ، اٌجذا٠خ فٟ اٌغجش، ٠ذاػجٗ زض٠ٕب ٚخٙب ا١ًٌٍ ٚوبْ اٌٍمبء، وبْ اٌظخشٞ اٌشبؿئ ػٍٝ        

 ٠شجٗ ثّب ٚخزَّذ خ١شا، اعزجششد إٌزٛءاد، شّذره فدأح.. لذ١ِه إٌٝ ثأعف ٚٔظشَد سأعه ّٔىغَذ

 ردبػ١ذٖ وجٍزٙب اٌمظج١خ، ٚلفزٗ اٌجغ١ؾ اٌظ١بد أدِٕذ اٌجسش ػشٚط! اٌظخش ػٍٝ ِؤعظ زجٕب: اٌّٙظ

ُّغ١ّجخ، ٚأزالِٗ اٌجبسصح  إٌبدسح اٌؼٍّخ ٚرٍه وجش٠بءٖ، رؼبٔذ فمؾ أٚ خالٌٗ، ِٓ ِدذ٘ب رزٕفظ وبٔذ سثّب اٌ

 ٌه أ٠ٓ ِٓ: عأٌٙب ُِىزًّ ٚاٌمّش ِغبء راد! ٚاٌّجبدئ اٌىشاِخ: دسدشخ وً عبػخ ثٙب ٠زجدر ِبأفه اٌزٟ

 عبػذ٠ٗ، فّىذ رساػ١ٗ، ث١ٓ أزفؼْذ ثبٌز٘ت؟ اٌّٛطٍخ اٌؼفبئش رٍه ٚ اٌّّزٍئ اٌدغذ ٚ٘زا ا٣ٌٌئ ٘زٖ

ًَ! ٚاخزفذ ػٕٙب أثؼذرٗ ػظج١خ ٚثسشوخ  ٘ذ٠خ اثزبع.. ٚاالػززاس اٌزٛعً فبخزبس أٔثٝ، دالي ٔشفضرٙب ػٍّ

  ..زبطش٘ب اٌٍمبء آْ.. سفؼزٙب ٌىٓ
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 خالٌٙب ِٓ أزمك اٌزٟ رشثزٟ فأٔذ رٌه، ٌفؼٍُذ ِسخالْ ٌه وبٔذ ٌٚٛ ٠ذ٠ه، لّجٍُذ ِزٛعال، خئزهـ 

 اٌزّّٕغ؟ ٘زا عجت فّب.. االٔزّبء

 ..رٕٛشٕٟ اٌّزىشسح أعئٍزه ـ 

 !أعزفُٙ أرٛاطً، أثسث، أفىش، إٔغبْ أٔب ـ 

 ..ػشفٕب فٟ خش٠ّخ رّٙخ، أٔذـ 

 االخزالف؟ ثٙزا ٚٔسٓ ارسبدٔب ٠ىْٛ و١ف إرْـ 

 !اخزّبػٕب ِفزبذ زج١جٟ اٌزٕبصيـ 

 !اٌزٕبصي؟ـ 

 زبْ دائُ، اٌّشبػش فٟ ثجبد ٚال ػٙذ ثمٟ ِب ٚا٤ِبٟٔ، ا٤زالَ اٌٙذا٠ب، ُٚٔف١َذ اٌٍٙدخ، رجّذٌذ.. إ٠ٗ        

 لفزه دِبغه،.. اٌّجبدٌخ ثششؽ سػ١َذ إْ رمجٍه اٌجسش ػشٚط رٕبصي؟ ٚأٞ اٌزٕبصي، ِٓ ثذ ٚال اٌدّذ ٚلذ

.. شٟء فٟ رف١ذن ٌٓ اٌدذ٠ذح، ٍِّىزه ففٟ.. ٚعبػذ٠ه سخ١ٍه ززٝ ا٤سػ١خ، ٚػبداره لٛا١ٕٔه اٌمظج١خ،

. خالٌه رٛائُ أخشٜ ؿمٛط ػٓ رجسُث ٘ضاٌه، ٠ٚىزٕض رغّٓ ِٚزٝ اٌظغ١شح، اٌس١زبْ ػٍٝ ِثٍٙب عزؼ١ش

 ث١ٓ رزشٔر ثغّىخ أفشذ أال اٌظ١ذ ػٍّّٕٟ: لٍَذ اٌٍّّسخ، ظٕٛٔه ٚوّزثذ زذعه، طّذلَذ ِب اٌجذا٠خ فٟ

 ِضلَذ.. اٌّدبثٙخ لشسَد غّشح، ز١ٓ ٚػٍٝ أخ١شا رج١ّٓ؟ غ١ش ِٓ ثٙب اٌظٓ أعٟء فى١ف ٚإٌٙش، اٌشّض

 رظّذق ٌُ شئذ، وّب ا٤غٛاس ٚعجشَد  رج١َّٕذ.. اٌُٛ٘ ػشٚط ِغزٕمغ فٟ ُٚغْظَذ اٌفؼ١خ، اٌّبء طفسخ

 ٚرىشوش اٌشؼش، ِٕسغشح رشلض اٌمجالد، ِٓ إال ػبس٠خ ٕ٘بن، وبٔذ اٌجسش ػشٚط.. زٛاعه خجشرٗ ِب

 ر١ٕه ثغسش ٚثمَذ ٌّبرا ٕ٘بن؟ إٌٝ عبله خس١ُ فأٞ ثب١ٔ٤بة، ػبٌمخ ز١زبْ ٚثمب٠ب لب١ٔخ، أعٕبْ ػٓ

 اٌٛخٗ، َشُسَت ٌإلخبثخ، عج١ً ال اٌسشِبْ؟ رؼ١ش ١ٌغذ لٍٛة ٚاٌؼشفبْ، اٌٛفبء ُرجبدٌه ٚو١ف اٌؼ١ٕ١ٓ؟

 رّّشؽ، رمٍّت، رّّذد، اٌّشح، ٘زٖ اٌشٍِٟ اٌشبؿئ أِبِه! ٌٍضفبف اٌّؼّذح شّٛػه ٚخجذ اٌٍغبْ، ٚاْػُزِمً

 !اٌشِبي ػٍٝ ِؤعظ فسجه وبثٛعه، ٚالجش

 اٌس١زبْ اٌجذس، إٌٛاسط، اٌجسش،: ٚأىغبسارٗ اٌّبػٟ أِبِه اٌّسـخ، سط١ف ػٍٝ ا٢ْ أٔذ        

 اعزذثبسا، اٌزدبً٘ أٚ اٌٙشٚة فّىشد إْ صخبخٟ، ِذخً ٚخٍفه.. أخشٜ ٚأش١بء اٌؼشٞ اٌظغ١شح،

 ألغٝ ِب.. لذاِه اٌجسش ػشٚط.. اٌشٙالٚربْ اٌؼ١ٕبْ ٚربٔه إٌّؼىغخ، ٚاٌظالي اٌخ١بالد، ٔفظ رغزمجٍه

 اٌظ١بد ٔخٛح ف١ه ُرجؼث أَ ٚرشزالْ، اٌمـبس راد أرشوجبْ! اٌمشاس ران ١ٌٙت أشذ ِٚب! االٔزظبس زشلخ

ُّدشِّة، ـّت، اٌجـً ٚخج١ٓ رسزّذ، اٌّٛلف ٚؿأح ٚاٌؼبس؟ اٌزي ٌـخخ فزّسٛ اٌ  ث١ٓ ُِخٍّف.. ٔظ١شوُ ٚأٔب ٠زم

ّٛف، سغجخ ّٜٛ إٔٗ ا٤عٕبْ، عالفخ ػٍٝ ا٤فك آثش طبزجٕب.. اٌخزبَ ٌّٚزح اٌزش  اٌّفزٌٛخ، ثبٌغٛاػذ ٠زم

ًُّّٙ ٠دّؼٓ ٚ٘ٓ اٌجبئؼبد، ثأ٘بص٠ح  ُخ١ًّ.. إٌٛاذ ِٓ وبًِ ٠َٛ ثسظ١ٍخ لبٔؼبد ٚثمذٚٔظ، ٔؼٕبع ِٓ اٌ

 طذسٖ فب٘زبج اٌّبء، ػٍٝ ِبش١ب اٌشة ٌٗ رشاءٜ ثُ ٘بدئب، ثسشا اٌغّبء ٚصسلخ ِٛخب، اٌغسبة ٌٗ

 ِسىّخ، ٚثؼشثخ االٔؼىبط، ٠خٕمٗ أْ ٚلجً ػٕٙب، خغذٖ ٚعبئش ثٛخٙٗ أػشع ػٕذئز..  ػ١ٕبٖ ٚفبػذ

 ..اٌّّزٍئ اٌدغذ ِؼٗ ٚ.. اٌضخبخٟ اٌّذخً رٙبٜٚ
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 ػ١ٍٗ أغّٟ ثُ.. اٌج١ؼبء ا٤عّشح ٚأص٠ض ٚا٤ّٔبد ا٤طٛاد زٌٛٗ ِٓ ِبخذ.. ِؼظّٗ إٌض٠ف ل١ّذ 

 ! !ّٚ٘ٗ أػذَ ِٓ اثزغبِخ.. شفز١ٗ ث١ٓ ِٓ رـً ػ١ٕذح ٚاثزغبِخ
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 الثلج هليب

 اُؾغشح رغشػ ٝؽ٤ذح،" ؽبّدح "أخزٜب أضؾذ ،"ٛ٘ٞ "ٓبرذ اُذٓبؽ، ٝثؼذٛب اُؼ٤ٖ، أرِق خج٤ش، ٝسّ ٖٓ

 ثّذدرٚ.. أُوجشح ؿجبس ٗؼبُْٜ أصبسد اُذكٖ ٓشاع٤ْ ثؼذ!  األهبسة؟. ٝاُٞؽشخ اُظٔذ س٤ٛ٘خ ٣ّٞ، ًَ

  ..كبُٜالى اٌُذػ ئ٠ُ  اٗغزاثْٜ ٣غزأٗلٞا ٤ًٔب ٝرلشهٞا اُش٣بػ

 سثٔب ٝعٞاد، ؿجٖ ٖٓ أُذكئخ ثغٞف ٓب رِلظ ثبٌُبد داخ٘زٚ اُج٤بع، سّكٜٚ اُظجبػ ٛزا اُزبثٞر٢ّ ًٞخٜب

 رذكؼٚ، اُٖٞٛ سؿْ اُؼز٤ن، ًٞخٜب ثبة ُرخِخَ كوظ،  دهبئن! اُغؼبّ ػٖ ئضشاثٜب خشم هشسد" ؽبّدح"

  رغزؼ٤ٖ أخ٤شا! ٣٘ب٣ش صِظ ٖٓ ٗلضبد ثٚ ػِوذ ثبة كزؼ ػ٠ِ هبدسح ػبدد ٝٓب اٌُ٘جخ، ٜٓ٘ب ٗبُذ كوذ

 أُغِٞة، االرغبٙ ك٢ ٓض٣ؾخ عبهزٜب رٔ٘ؾٚ كضَ ٝٓب ؽبكز٤ٚ، ث٤ٖ ٗظلٚ رـشط ؽذ٣ذ، ٖٓ ثوض٤ت

 هذٓبٕ.. شبؽت ٝعٚ.. اُؾ٤بح ٓؼبٗوخ ك٢ ُغٞط  سؿجخ أٓبّ ٓزٔب٣ال اُجبة ٣غزغِْ عبكخ، ثشثش٣خ ٝثـٔـٔخ

 ٢ٛٝ ؽز٠ خل٤ٜب، اٗزؼبٍ ٖٓ رؼل٤ٜب اُغشا٤ٗز٢، اُغِذ ٖٓ داً٘خ ع٤ٌٔخ عجوخ رـِلٜٔب ٓلِغؾزبٕ ؽبك٤زبٕ

 عغذٛب ٣أًَ ٝاُلشاؽ ال ٤ًق! ُالعزٔبع اُؾبعخ ٛزٙ رغٞهٜب اُضِظ، ُغغ ٓزغبِٛخ أُٞاش٢، ؽظ٤شح روظذ

 روشهش دعبعبد ٝخٔظ اُؼظبّ، ٗبرئخ ثوشح ؿ٤ش ٗلغٜب، ٣ٝؼّض١ ئ٤ُٚ، رغٌٖ أؽذ ٖٓ ٤ُٝظ ٣ّٞ، ًَ

  !ثبُ٘ؾ٤ت أشجٚ ثظٞد

 أٗشأد ك٤ٔب األؿجش، عِذٛب ّٓغذد اُج٤ٜٔخ، ٖٓ اهزشثذ اُضس٣جخ، ػ٠ِ ضبئؼخ ٗظشح" ؽبدح "أُوذ

 ػبهذح ٝرٜ٘ذد اُجبسصح، اُؼظبّ رلّؾظذ أٌُبٕ، رـبدس إٔ ٝهجَ سٝس، ٖٓ دكؼذ ٓب ثخلخ ر٘وش اُذعبعبد

: ٓجؾٞػ ثظٞد عشعشد صْ ٝعٔٞد، شَِ عٍٞ ثؼذ أُؾ٤ظ ٓغ ٝرلبػِٜب ر٤وظٜب اعزؼبدد ًٖٔ ؽبعج٤ٜب،

     ! !اُضِظ ٣٘ؾغش ُٔب  ثبٌُأل ٛضاُي عأٓأل

 اُغوظ، سداءح أؽذ ػبٗذ ٓب طؼجب، األًٞاؿ ٖٓ اُخشٝط ثبد ؽز٠ اُغٔبء أصِغذ اُزب٤ُخ،  األ٣بّ خالٍ

َْٔ ػ٠ِ ُأعجشٕ اُ٘غبء، ٖٓ صِخ خال  ٣٘زظشٕٝ أُذاكئ، ػ٘ذ كٔوشكظٕٞ اُشعبٍ أٓب ُِٔبء، عِجب أٝػ٤خ َؽ

ّٞح ثِلبكبد ٣ٝغزٔزؼٞا أُ٘بصٍ ًٞاد أعلَ اُزغِغ٢ِ اٗزظبْٜٓ ٤ُؼبٝدٝا اُشٔظ، سهظخ  ٛٔضا ٓؾش

 !ٝرجّغال

 ٖٓ ؽضٓخ اُخش٘ز٤ٖ ٣ذ٣ٜب ٝث٤ٖ اُضس٣جخ ئ٠ُ رخّق ٝاألخشٟ، اُل٤٘خ ث٤ٖ".. ؽبدح "ظِذ اُج٤ذ ؽج٤غخ

 كوذ ٤ٜٛبد ٌُٖ ٣ّٞ، ثؼذ ٣ٞٓب ٣زؼبظْ اُضِظ اٗؾجبط ك٢ اٌُج٤ش ٝاألَٓ اُؾجٞة، ٖٓ ؽل٘خ أٝ ٣بثظ، ػشت

 ؿبضجخ س٣بػ ٗؼ٤ت ػ٠ِ ٓغز٣ٞب رؼبظْ اُوّش ٝؽذٙ  ٗبطغ، كضبء أٓبّ ٜٓ٘ضٓخ ثغ٤ئخ، ا٤ُِب٢ُ رٞارشد

 صْ اُ٘غج٢، دكئٚ ضؼضغ اُظذس١، هلظٜب ػظبّ اسرو٠ أُِِٜٜخ،" ؽبدح "ص٤بة.. أُ٘بكز ًَ كبخزشم

ّٔذ. ٝاأل٤ٖٗ اُغؼبٍ رجبش٤ش اُؼبثش٣ٖ آرإ ئ٠ُ ؽبٓال آخش، ٓٔشم ٖٓ خشط  عذ٣ذ، ٖٓ ٝاٗزٌغذ" ؽبدح "ُؽ

 أّؽذ، أطبثٜب، شذ٣ذ دٝاس أشبؽذ، اُغٞاد، كأسثٌٜب هبرٔب ًبٕ.. اُغوق ئ٠ُ أُؼٔشز٤ٖ ػ٤٘٤ٜب سكؼذ

 "!اُشجغ ؽز٠ ُزأ٢ًِ ٣جبسًٜب ٣ٌٝغشٛب، ٣أر٢ ُٞ.. "ثشع٤ْ هشخ شّذرٜب اُؾظ٤ش، رؾذ ثظوذ

.. ًبُخش٣ش طٞد ٓغٔؼٜب ئ٠ُ ر٘ب٠ٛ اُظجبؽبد، ئؽذٟ ٝك٢ اُشٔظ، ثضٝؽ" ؽبدح "اٗزظشد اٗزظبسا 

ًّٜب ُٝٔب  أٌُبٕ ػ٠ِ ّٓشسرٜب  خبعلخ ث٘ظشح ٌٓزل٤خ كزغبِٛزٚ، اُّغ٤ٖ٘، أٗٚ ظ٘ذ األثذ١، ٝاُج٤بع ا٤ُأط د
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.. أُشح ٛزٙ ٝاضؾب اُشٔظ خ٤ظ ًبٕ.. ػ٤٘٤ٜب كشًذ اُؼزٔخ، ٣ٔضم ده٤وب ٛجبء الؽظذ عبػزئز، ، اُ٘ذ١

 !اُضِظ اٗؾغش ُوذ

ّٞح دّكخ عؾجذ أُشبػش، ػ٤ِٜب ٝاُزجغذ خبعشٛب، اٛزّض ؽبدح، هلضد أُلبعأح، كشط ٖٓ  ٗغ٤ْ ٓبٗؾخ اٌُ

! اُششه٢ اٌُج٤ش األعِظ ع٤ِِخ ٣ب ٣٘بد٣ي اُؼشاء ئٗٚ.. االؽزشام ع٘ٞاد ٝشٔزٚ ٓزـض٘ب ٝعٜب اُظجبػ

ّٔشد! ٝرٔشد١ عبػذ٣ي ػٖ كبًشل٢ ٓؾّشي، أ٤ٗبة رزؾذٟ األ٣َ هشٕٝ  ٓزشجضخ اٌُٞح أٓبّ" ؽبدح "رغ

 ُألٗظ كوذٛب رج٢ٌ اُز٢ اُزبثٞر٤خ أُ٘بصٍ رزأَٓ ٝأخزد ؽض٣٘ب، أٓبص٣ـ٤ب ُؾ٘ب سّٗٔذ اُظذئخ، ثبُوضجبٕ

 ِٓإٛب ٓغ٤ذح، أ٣بّ ئ٠ُ اُِؾٖ ثٜب ػبد.. عذ٣ذ ٖٓ ُزخلشٛب األعغبد، ًَ اُشٔظ عشهذ إٔ ثؼذ ٝاُظؾجخ،

 أٝ ؽٞهِخ دٕٝ اُجِذح ػوجبد طبػذح ظٜشٛب، ػ٠ِ ضخٔخ ؽضٓبد رؾَٔ ًبٗذ ُؾظخ ٝاُ٘شبط، اُخظٞثخ

 ٖٓ عِغِخ.. ٛ٘ٞ ثبعٞ، اػج٢، اؽغب٣ٖ، كبضٔخ،.. اُزاًشح اروذد ٝهذ ث٤ّ٘خ أٓبٜٓب ٝعٞٙ ّٓشد.. رٔب٣َ

 ئ٠ُ ثٜب ػشط ٓب عشػبٕ ثبُؾ٤بح، ٣شثغٜب ٓزٞاطال ٓباٗلّي اُِؾٖ إٔ ث٤ذ ؽشًزٜب، شِّذ اُجبئذح اُوغٔبد

ّْ اُؾظ٤شح،   !ٝاٌُأل اُٜضاٍ! اُجوشح: اُزؼت سؿْ اُو٤بّ ػ٠ِ ؽِٜٔب اُز١ اٌُج٤ش ٝاُٜ

 ٖٓ ٣غ٤َ ٝأُخبط ػظبٓٚ، أُؼذٝدح ع٘جٜب ػ٠ِ رزّٔشؽ اُجوشح ًبٗذ اُخشج٢، اُجبة ؽبدح دكؼذ ػ٘ذٓب 

 ٓشرؼشز٤ٖ ث٤ذ٣ٖ رزلؾض ٓظؼٞهخ، ثوشثٜب اُلالؽخ رٜبٝد ٝعَ ك٢. أُٞد ثِٕٞ أطلش ؿض٣شا، أٗلٜب

 ٝاُخٞف سًجز٤ٜب ٓؼزٔذح" ؽبدح "ٝهلذ.. ثبُٜ٘ب٣خ ٣٘جئ ٓخ٤لب، أُشح ٛزٙ ٛضاُٜب ًبٕ أُزشٗؾخ، اُذاثخ

ّٞٓذ سًٖ ئ٠ُ هٞاٛب، ٣ٔزض  رجو٠ ٓب ُزجِؾ كٞٛزٚ ص٘ذ ٝاؽذا، عؾجذ هذ٤ٜٓب، عّشد ٜٓزشئخ أ٤ًبط ك٤ٚ ًُ

 ؽبُٝذ.. ٓبء ٝػبء ٓؾضشح اُذاخَ ئ٠ُ خّلذ صْ اُج٤ٜٔخ، سأط ػ٘ذ ٝضؼزٚ ػِق، ٖٓ اُوبػذح ك٢

 اُجؾش ٣شجٚ ك٤ٔب" ؽبدح "ضبػذ! األٝإ هجَ ٝشبخذ ّأٌٜٗذ ٝهذ رُي ُٜب أ٠ٗ رٌٔ٘ذ، كٔب اُذاثخ ئٜٗبع

 ٗلغٜب ؽذصزٜب ٌٛزا!'' ٓالر أهشة ئٗٚ" ؽٔبد "ؽغجي.. ''أصسٛب شّذ ٖٓ ٓ٘بص ال إٔ ٓؼزوذح ٝاُزل٤ٌش،

 ػ٤ِٚ ٗبدد عٔغ، ٝٓب ثشذح هشػزٚ كزؼ، كٔب اُوظذ٣ش١ ثبثٚ عشهذ.. ث٤زٚ هبطذح كٜشُٝذ أُضغشثخ،

 ..عزثٚ ُٔب ٣٘خِغ ًبد اُجبة، ػٖ أُزشعخ كأصاػ

ُٔغز٘غذح رزؼّشف ُْ ًش٣ٜخ، صكشح ٝٓؼٚ اُـ٤بة، ك٢ طبئخب ٝعٜب سأٟ ًٖٔ اعٜٔب ٗغن !! ؽبدح؟  اُ

 اُجالدح ع٤ٔبء ٝعٜٚ ػ٠ِ اُشؼش، ٓ٘زٞف اُغضخ، ضخْ.. اُوش٣خ ػشث٤ذ" اؽٔبد "ئٗٚ.. اٌُؾ٤ُٞخ ػ٘بطشٛب

 ٝكبح ثؼذ ثٜب، اُضٝاط اهزشاؽٚ ثبُٜب أثذا ٛغش ٓب ٌُٖ ٝٓـبٓشارٚ، أخجبسٙ ػٖ عٔؼذ ٢ٛ.. ٝاُشػٞٗخ

 اعز٤ٜبٓبرٚ ك٢" اؽٔبد "ؿشم اإلعشاع، ػ٠ِ ئ٣بٙ ؽبصخ ٝؽبعزٜب خغجٜب رش٢ٌ ًبٗذ ٝك٤ٔب! ثؼِٜب

 ئ٠ُ اُذّ كبٗذكغ عغذٛب، ٖٓ ٓؾذدح ٓ٘بعن ػ٠ِ صِٔخ ٗظشاد صّجذ!'' أُزػٞسح األعغبد أُز ٓب.. ''ٝرؾّشهٚ

 اُغٞ سؿجذ، ٓضِٔب األٓٞس عزٔض٢ سٝػي، ٖٓ ٛذئ٢: هبئال كّؼ.. ث٤ذٛب أٓغي صْ عبخ٘ب، ؽبسا، ػشٝهٚ

 اُجبة، أرشط اُذاخَ، ئ٠ُ عّشٛب ثؾزُوخ! رؼب٢ُ.. اُخل٤لخ اُض٤بة ثٜزٙ خشعذ ئٕ عأصًْ اُخبسط، ك٢ ثبسد

 ك٢ عخٞٗزٚ ٝآُزّظذ ُٝأػذّ ُأُـ٢ ًْ اُغغذ، ٛزا ُأطوغ ًْ.. ئ٣ٚ".. ؽبدح "عغذ ك٢ ؿش٣جخ ؽشاسح كغشد

 كِ٘زضٝط: داكئ ثظٞد أرٜٗب ك٢ ٛٔظ صْ ثزساػ٤ٚ، اُخِق ٖٓ أؽبعٜب عِٞعٜب،" اؽٔبد "ٓباٗزظش! اُج٤ذاء

.. ػجذا ُي ٝعأط٤ش اهج٢٘٤ِ! األثذ ئ٠ُ ٜٓغٞسح ٝأٗذ ػبصثب أثو٠ إٔ أ٣شض٤ي ٝؽ٤ذإ، ٝأٗذ أٗب ،"ؽبدح"

 ..أؽجي.. أؽجي.. أؽجي

 ُٓظّشا ٓؾٌٔب ًبٕ أٗٚ ث٤ذ ع٤بعٚ، ٖٓ اُزخِّض ؽبُٝذ أعوغٜب، أُشهغ اُجغبط ػ٠ِ ثبُوجَ، ؽبطشٛب

ّٔذ أخشعزٜب، أُؾشٝسح عضزٚ ٌُٖ اُجوشح، ثبؽزضبس ئ٣بٙ ٓزًشح كٞسرٚ ػبٗذد.. اُخذػ ػ٠ِ  رٔشدٛب، ً

 !االعزغالّ ؽذ شٜٞرٜب أ٣وظذ
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 ػبئذا هلَ عبػخ ثؼذ. خشط صْ خل٤ٚ ٝاٗزؼَ عِجبثٚ اسرذٟ ث٘غِٞٗٚ، ع٤ٞس" اؽٔبد "ؽضّ اسرخبء ك٢ 

 اُـشكخ، اهزؾْ ػ٘ذٓب ٓغزِو٤خ، كظِذ ٝأُالءح اُجغبط اعزؾِذ" ؽبدح.. "اُٞعٚ َٓء ٣ـشبٙ ٝاُٞعّٞ

 ٗظق ثغبٗجٜب اٗذّط رّٞعغٜب،" اؽٔبد "أؽظ ٝاُٞعّٞ، اإلعشام ٗلؾٜب ٓغزغِؼخ، سأعٜب سكؼذ رؾشًذ،

 أٝطبُٜب أٌُِبد، خبٗزٜب ؽِوٜب، عّق! اُج٤ٜٔخ ٓبرذ.. اهلل ػ٠ِ اُؼٞع: رغزخجش إٔ هجَ أعبثٜب ّٓٔذد،

 !اُزلبٍ خشائظ ك٢ ربٛذ طٔذ، ك٢ ثٌذ اُٞعبدح، ك٢ ٛبٓزٜب دك٘ذ أُزؼجخ،

 كزؾزٜب، اُز٢ اُضوٞة ع٤ٔغ ِّٓظ ٝػٞدا، أٓغشٛب.. ٝٗضهٚ ٝؽٌ٘زٚ، عبهزٚ، ًَ ٓغزؾضشا" اؽٔبد "ال٣ٜ٘ب

َْٔؾِخ األسع ٢ٛٝ عخبؤٙ ُغلٚ، ك٤ٜب أّصش " اؽٔبد "ٝرٌِّق" ؽبدح "رضٝعذ.. ُِجَِ أُؾزبعخ أُشزبهخ، اُ

 رٔذ ُْ اُجوشح، خ٘وذ"  ٛ٘ٞ "سٝػ:  أُ٘ضٍ ثج٤غ أه٘ؼٜب ؽز٠ ُٜب ٝعٞط ٝأًضش، أًضش العلٜب.. االعزوبٓخ

 اُذعبعبد ٓبرذ اُوش٣خ، ك٢ شبع ٓب ٛزا ش٢ء، ًَ ٓؼٜب رأخز ؽز٠ رٜذأ ُٖٝ اُؼِق، هِخ أٝ ٓشع ٖٓ

 ٗشزش١ ٝثضٔ٘ٚ ث٤ؼٚ، ٖٓ ثّذ ال.. ئ٤ُٜب اُ٘بط أهشة أٗذ أُشح، ٛزٙ رخزبسى ٝهذ.. األخشٟ رِٞ اُٞاؽذح

 ُرغو٠، ُرؾشس، أسضٜب سؤ٣خ رؼّغِذ.. رُي كؼِذ رٌِإ، دٕٝ ٖٓ عٞاثي؟ ٓب.. ٤ٛٚ.. طـ٤شح ض٤ؼخ

ّٞع ػِّٜب أُذ٣٘خ ك٢ ٤ُجبع صسػٜب ٣ُؾظذ   !اُذعبعبد ٝ اُجوشح: اُغبئؼخ" ٛ٘ٞ "سٝػ عشهذ ٓب ُرؼ

 أ٤ٜٗذ َٛ: شلز٤ٜب ث٤ٖ ُو٤ظ ٝعإاٍ" اؽٔبد "ٓغزوجِخ اُجبة ئ٠ُ رٜشع اُؾِْ، ٣ٌجش ٣ّٞ، ثؼذ ٣ٞٓب 

 طجشٛب، ٝػ٤َ اٗزظبسٛب عبٍ.. األػزاس اخزالم ٜٓ٘زٜب ر٘ضت، ال" اؽٔبد "ٓخ٤ِخ اُؼوبس٣خ؟ اإلعشاءاد

ّٔب ٝاعٜزٚ  أٗلبعٜب، ٣خٔذ ًبد ضشثب، أشجؼٜب أرُٜب، ٝأصثذ، أسؿ٠.. خبشٜ٘ب أُشح ٛزٙ اُشٌٞى، خبٓشرٜب ُ

 ػ٤٘بٙ عؾظذ.. ضبٓشا ِٓز٣ٞب، طذسٛب ثبٕ رخّشهذ، ؽز٠ ص٤بثٜب ٖٓ عّشٛب صبس، هجضزٚ، ٖٓ كزخِظذ

 اُجب٤ُخ، ؽبدح،: ًبُٔخجٍٞ ٣ٝظشؿ ٣ؼ١ٞ ّٓظ، أطبثٚ ًٖٔ ٣وٜوٚ اُجغبط، ػ٠ِ رٔغ٠ صْ اُؾٔشاٝإ

 أٓزؼزي اؽض٢ٓ.. ٤ٛب.. ُِذ٣ذإ أرشًٜب اُجِذح ك٢ أُٔزِئخ ٝاألعغبد أعِٜب، ٖٓ شجبث٢ أك٢٘ اُؼل٘خ، أُزِلؼخ،

 ..عبُن.. عبُن.. عبُن كأٗذ اخشع٢، ٝاسؽ٢ِ،

 أٌُِبد ٝثٜزٙ اُذ٣ٔٞٓخ، ك٢ اٗـشاعٚ رغّجشٙ، ؽضٞسٙ، اُوٜش ٣ٝؼِٖ اُؾٌب٣خ رجذأ ٣بطبػ، اُذهبد ثٜزٙ

 ًّلٜب رجغظ ٢ٛٝ" ؽبدح "ك٤ٚ سأ٣ذ ٓشكأ آخش ك٢ ٓؼٌْ أسع٢ ًٝبٜٛ٘ب، اُوظخ شبٛذ أٗب أخغٜب، اُز٢

ُّٞخ،  !أُذ٣٘خ أثٞاة األثٞاة، أششط أُشح ٛزٙ عبسهخ ٓزغ
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 !الصغار َيباس عرقي بّل وما
 ّٔٛد٠ـــــٗ سثٟ ِىزٛة

 ػ١ٍــٕـــب ٚاعت ٚاٌصجش

 ٔخ١ٍّـــــٗ ٔؾجـٖٛ ٚاٌٍٟ

 غج١ٕــــخ ػزب٘ب ِب ٠بٔبط

 ِِّٙٛــخ د١ٔزه ٟ٘ ارا

 ١ٍِــؼ ِؼبن ِب٘ٛ ٚصِبٔه

 ٍِِّٛخ فبٌزجٓ اٌذسعخ خٍّٟ

 اٌش٠ــؼ ٠ٙت ؽزٝ ٚاعزٓ

 اٌّغزٚة اٌشؽّبْ ػجذ اٌؾ١خ

ُّؼطٟ اٌٛا٘ت عجؾبْ.. ئ٠ٗ ّٛس٘ب أٚ ػ٠ٛؾخ ٠ظٓ وبْ ِٓ.. اٌ  رفزشػ وبٔذ اٌزٟ.. اٌضشاء ثٙزا ٠زص

 ٠شؽف أِبِٟ؛ اٌٛع١ُ اٌؾبة ٚ٘زا! ؽش٠ش٠خ ُثغط ػٍٝ رزمٍّت صبسد خؾٕخ، ثُذصش ٚرزغطٝ اٌُؾصش

 ٌُجبثخ ثخٍطخ ٌُؼبثٗ ٠ُؾغً اٌغبئشر١ٓ، ػ١ٕ١ٗ اٌخٛف ٠ّأل ٔؾ١فب، أروشٖ ِٙذٞ، ثٍٛس٠خ، وأط ِٓ اٌؼص١ش

  !ٚلذ اٌغّبء رؾذ أِش ٌىً فؼال؛ األؽٛاي، ِجّذي عجؾبْ.. ٚؽبٞ خجض

ّّب ػصشا، اٌٛلذ وبْ ّّشُد ٌ  إٌمظ ػبٚدُد صُ اٌضس ظغطُذ.. اٌَىشِخ ثظً أرف١ّأ ٌٍؾظخ اٌّذخً أِبَ رغ

 اٌصذ٠مخ ػ٠ٛؾخ.. ٟ٘ أٔٙب ٔجشرٗ ِٓ أدسوذ عٙبص، خالي ِٓ صٛد فغبءٟٔ اٌٍمبء، ٘زا ِغزؼغٍخ

 أٌفزٗ وُ ِّٛسد ٚعٗ ػٓ اٌجبة ظؾه صُ العزمجبٌٟ، اٌخطٛاد خّفذ ؽزٝ ٠ٛ٘زٟ، أوؾف وذُد ِب. اٌمذ٠ّخ

١ّّٕٟ.. ٚاؽزشالبرٟ أعشاسٞ اٌط١ت اٌمٍت ٘زا عبع وُ ٚافزمذرٗ،  خذٚدٞ لّجٍٟ اٌؼض٠ضح، اٌصذ٠مخ أ٠زٙب ُظ

  !اٌؾ١بح ِغبً٘ فٟ ٚرب٘ذ فبسلزه اٌزٟ أخَزه اٌّعبِشح،

 ٚوبفؼ رغّشة ِٙذٞ، اإلثٓ ِٔؼُ.. ِغ١ئٟ لجً األخجبس رّٕمطذ ألٕٟٔ اٌٛعب٘خ، ٘زٖ أِبَ د٘ؾخ أدٔٝ أثذ ٌُ 

 اٌصذ٠مخ أ٠زٙب أِطش٠ٕٟ! ٘بسة فبعذ عبػذ أٚ ِٛصػخ، وضشح رخٍمٙب لٍّب ِٕضٌخ ٚألعشرٗ ٌٕفغٗ صٕغ ؽزٝ

ُٗ صذسا رضٍظ أخجبسا  ِٓ فّب ػ٠ٛؾخ، أؽٛاٌٟ ػٓ االعزخجبس ِٓ طبئً ال. ٚاٌع١بع اٌز١ٗ فأخشط اٌم١ظ، ََٔمَف

 ِٙشٌٚخ، ٚاٌغؼخ اٌّغّشح ػ١ٍٗ ألجٍذ ٚو١ف اٌصبٌؼ، اثٕه ػٓ ؽذص١ٕٟ! اٌّٙزشئخ ص١بثٟ رط٠ٛٙب أعشاس

 أ٠زٙب والِه ؽٍٛ.. اٌغًٍ ُِصبثٟ ؽشلخ ػٕٟ سّفٟٙ.. اٌخ١ٍغٟ ٚصٚعٙب ِش٠ُ اٌغ١ٍّخ ػٓ.. ِؼبٔمخ

ٍِِّذ، ؽم١مخ.. أ٠بِٟ رفبص١ً أِّش ِب ٚ اٌؼض٠ضح، ّْٛظِذ ُؽشِِذ ِب ثمذس ٌىٓ رش  فغٍِّّذ، ئ١ٌٗ اهلل لجعٗ.. ُػ

 صُ ِعغذ ٚاٌزّش اٌشغ١ف ٚثؼط رفّٕٕذ، سصبئٗ فٟ اٌخجش، األفٛاٖ الوذ.. أثى١زّٖٛ عغذٖ، ٚاسٜ اٌزشاة

 اٌؼمً، ِٕضٚػخ ٚأٔب اخزفٝ ِز صذ٠مزٟ، آٖ.. اٌغإاي ٚػٕبء اٌزشلت ِؾمخ رؼف١ه ثّٛد أػظُ. إٌغ١بْ ٌّفٗ

 ٚ اٌّجؾٛػ ٔذائٟ اإلراػخ ؽزٝ طشلزٙب، أو١ذ األثٛاة وً عٍىزٙب، اٌغجً ع١ّغ.. اٌخبطش ِخطٛفخ
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 اٌؼبثش، اٌمبدس، ػجذ صٚعٟ ؽه دْٚ ِٓ رؼشف١ٓ! ؽبعزٟ دْٚ لصشُد ٌىٓ أعّؼزٙب، إٌّىغشح ػزاثبرٟ

 إٌبصؾ١ٓ، خ١ش اهلل، سؽّٗ ٚاٌؾبط أِٔذ وٕزّب. ٚاٌِغّؼخ ثبٌؾؾ١ؼ وجذٖ ٚأفالر ث١زٗ ػٓ إٌّؾغً اٌغبفً،

 ِٓ اٌخبطفخ غبسارٗ ثؼط اٌٍُٙ ثٕب، صٍزٗ فمطغ ٚؽؾزٖ ؽؾٕٗ فٟ أِؼٕٛا اٌغٛء سفمبء أْ ث١ذ اٌّشؽذ٠ٓ،

ّّب ٢خش، أعجٛع  رخٍّف فّب ؽٟء، وً ػٍٝ رأرٟ ٟ٘ ٔبس ِضً لط، رؾجغ ال اٌج١ٍخ رٍه. ٌٍّبي افزمبسٖ ٠ؾزذ ٌ

ًّ ِٚب اٌّٙٓ أؽمش فبِزُٕٙذ ِٚٛاػ١ٕٗ، إٌّضي أصبس ٚؽ١ٍّٟ، عٛا٘شٞ اثزٍؼْذ..اٌشِبد عٜٛ  ٠جبط ػشلٟ ث

 اٌؾؾ١ؾخ رٍٙطٗ أوغجٗ ِب أْ خبصخ اٌج١ٛد، خذِخ ػٍٝ لبدسح ػذد ِٚب ثٟ، اٌؾًّ ٔبء!  اٌصغبس

ّٟ ّٔغص ّ٘ذدٟٔ،. اٌؼًّ ػٓ فزٛلفُذ ٚاٌج١شح،  عبٌذ ٚغجٕب ل١ؾب عغذٞ، ػٍٝ ػغضٖ طجغ ؽ١برٟ، ػٍ

 ل١ٍٍخ أعبث١غ أوضش، ثبألػجبء ٕ٘بن ُأصمٍُذ.. ثبٌمش٠خ أخ١ٗ ِٕضي ئٌٝ ٚاألطفبي سّؽٍٕٟ إٌٙب٠خ، فٟ.. ٔذٚثٟ

 ػٛدرٗ، أزظشٔب سعؼخ، غ١ش ِٓ ا١ٌٍٍخ رٍه خشعزٗ وبٔذ.. اخزفٝ.. ِٙغٛسح ثؼذ٘ب ٚعذرٕٟ ِعذ،

 اٌذ١ٔب ثٗ خجطذ ٚعٙٗ، ػٍٝ فٙبَ ثذِبغٗ اٌؾؾ١ؾخ ٌؼجذ سثّب غ١جزٗ، طبٌذ.. ِشح وىً اٌؼفٕخ طٍؼزٗ

 اٌمبدس ػجذ اٌٙبسة، اٌفبعذ، عبػذٞ ٚٔفذ، صجشٞ ػ١ً. ِىبْ أٚ أصش ٌٗ ٠ُؼشف ٌُ اٌُّٙ.. ِغبػفٙب

ٍِّّذ، وبثذِد ِّٙب اٌخالء، أٚدػٕٟ  ِب اٌذَ.. " ٚاٌشؽّخ األِبْ دائشح خبسط رذفؼِه إٌظشاد، رٕجزن ٚرؾ

  !اٌشؽّبْ ػجذ ع١ذٞ اٌّغزٚة اٌؾ١خ أ٠ٙب صذلَذ " رساػٗ خبٔٗ ِٓ ٠ًٚ ٠ب اٌذَ ٠ٕفغ

 ٠ذ٠ه، ُِّذٞ! ٚاٌغّبػ اٌؼفٛ طبٌجخ سأعٟ رمّج١ٍٓ رع١ّٕٕٟ، أؽالئٟ رزٕبصش أْ ِخبفخ! ػض٠ضرٟ؟ رجى١ٓ

ّٟ ّٔفغزب ِٚب ٚاٌىشَ، ثبٌؾذة اػزشافب أٌضّّٙب  األٚأٟ ثؼط ؽشائه ػٍٝ ٔبدِخ رغ١ٍٓ ُأؽّغه! وشة ِٓ ػٍ

 سؤ٠زٟ ٚأغط١زٙب، ٚصبئجٟ افزشاؽه ٔفغٟ فٟ ؽّض اٌجذا٠خ فٟ.. اٌمبدس ػجذ ِٓ إٌّض١ٌخ األغشاض ٚ

ًّ ال ؽ١ّّخ، صذ٠مخ ث١ذ فٟ أخشٜ ٚأؽ١بء وإٚعٟ، اٌُؾّشح، اٌطبٚٚع١خ اٌصؾْٛ  ئٌٝ اٌزشّدد ِٓ أِ

 رسح صذسٞ فٟ رجك ٌُٚ راوشرٟ، ِٓ ؽٟء وً ظبع ٚثشأٟ، اٌضِٓ عّؾٕٟ ٚلذ ػ٠ٛؾخ؛ ٌىٓ! ِٕضٌٙب

 ِب فبٌّغأٌخ ؽج١جزٟ دِٛػه وفىفٟ.. ع١ج١ؼٙب اٌمبدس ػجذ وبْ األؽٛاي وً فٟ..رغب٘ه غعت أٚ غ١ظ

 !سصبء أٚ ٔذِب رغزؾك ػبدد

ًّ أؽذ ِٓ ِب ثشق، وبٌزّبػخ األ٠بَ خالٌٗ ِّشد ربِب، ؽٙشا ػ٠ٛؾخ ػٕذ أِع١ُذ  ٘زٖ ِغبٌغخ ِٓ ٠ّ

 ِغ ٚٔعبسرٙب اِزالئٙب عش ػٓ ٔغأٌٙب ػٕذِب.. ِؾٕمخ ؽجً ػٍٝ رٛاعٙٗ  وَٕذ ٌٚٛ اٌّٛد رٕغ١ه اٌّشأح،

 ِب ٚاٌغًّ اٌجغً ٚؽؾّخ ٚاٌؼغً اٌؾٍجخ ربوٍٛ ٚخب ٚاهلل: ِغ١جخ اٌجىبء ؽّذ رعؾه اٌغٓ، فٟ رمذِٙب

ْ٘زبد اٌمٍت ِٛد –  ٚعٕز١ٙب ئٌٝ ِؾ١شح – ؽٛفٛ ؽبّسح، لٍٛثىُ.. رغّبٔٛ   !اٌجب

 !" اخجبسٖ ٠ؼطٟ اٌٍْٛ َِّٙٛ، وبْ اٌٍٟ اٌمٍت " ػ٠ٛؾخ ئٞ

 اٌىٍّبد اٌٍؾظخ، ؽشاسح أٌٙت ِب.. ٌزٛد٠ؼٟ اٌّذخً ػٕذ اٌصغ١شح األعشح ٚر١ٙأد اٌشؽ١ً عبػخ ؽبٔذ 

 اٌغ١بسح، ئٌٝ ِٙذٞ خّف.. اٌصبدلخ إٌذ٠ّخ ٔظشارُٙ أٌزؾف أٔب ٚ عجمزٙب عبخٕخ دِٛع ؽٍمٟ، فٟ رؼضشد

ّٟ أؽبس صُ ِؾشوٙب ؽّغً  ػ١ٕب٘ب وبٔذ ػ٠ٛؾخ، ِٕٟ الزشثذ اٌظ١ًٍ، اٌّىبْ أغبدس أْ ٚلجً ثبٌصؼٛد، ئٌ

ّٟ رزطٍؼبْ  اٌّؾطخ، ئٌٝ ع١أخزن ِٙذٞ: ِجؾٛػ ِزمطغ، ثصٛد ِغشعشح دِٛػٙب رغبٌت ثؾٕبْ، ئٌ

 فمط! اػزشاض ال ٚ فعٍه ِٓ وٍّخ ال.. اٌغ١بسح فٟ اٌمبدس ػجذ ِٓ اؽزش٠زٙب اٌزٟ األغشاض ثؼط

 !اٌض٠بسح ٚوّشسٞ عبِؾ١ٕٟ،

 ػبٔمزٕٟ ٚ.. ِب١ٌخ أٚساق ساؽزٟ ِألد صُ ٠ذٞ، لجعخ فّىذ ٌٍىالَ، فشصخ ٌٟ رزشن ٌُ ؽج١جزٟ

 أٚسالٙب ٠ذاػت اٌشل١ك إٌغ١ُ ٚ أعٛد ٚاظؾب وبْ اٌىشِخ ظً.. اٌىج١ش صذس٘ب ؽزٜ ؽبصشٟٔ..ط٠ٛال

 ..اٌّغ١ذح اٌمطبف فصٛي ٚ عذ٠ذح ثأصِٕخ ٠ُجؾش وّٓ
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 أغشاظٕب..ؽج١جٟ ػفٛا! ٚأغشاظٟ أِزؼزٟ اعزؼذد ِضٍّب أعزؼ١ذن ١ٌزٕٟ اٌٙبسة، اٌفٟء أ٠ٙب اٌمبدس ػجذ ''

 ''!!أِزؼزٕب ٚ
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 َسكيب قلب

 ِٓ ئ١ٌُٙ ٕٚٔظش طفحضٕح، ج٢خش٠ٓ ٔؼـٟ دجتّح ئٕٔح.. ٚػمٌٕٛح أجغحدٔح فٟ ِذرٛعْٛ ٔذٓ وُ. ٠حأدّذ، آٖ "

 فٟ ٔذششُ٘ أْ ٔش٠ذ  رٌه، ٚعؼٕح ِح " ٔذٓ " ٠ىٛٔٛج أْ ٔش٠ذُ٘ ٚضفى١شٔح، آسجتٕح ِٓ ِؼ١ك خالي

 ٚٔؼؼُٙ.. جٌذ١حز ِٛججٙس فٟ ٚؿش٠مطٕح ِحػ١ٕح، ٍٔرغُٙ ٚأْ ذٙح، ٠ٕظشٚج وٟ ػ١ٕٛٔح ٔؼـ١ُٙ أْ جٍٛدٔح،

 ".ٚجٌّىحْ ٌٍضِحْ جٌذحٌٟ فّٕٙح ٠شعّٙح أؿش دجخً

 وٕفحٟٔ غغحْ 

ّْٛ، ػ١ٕ١ٗ فٟ شٟء وً  ٠شمٝ ج٢خش٠ٓ، ذؼ١ْٛ جٌشؤ٠س ػٍٝ لذسضٗ جٌٛد١ذ ػضجؤٖ ذحٌجذ١ُ، جدطفحء ٠طٍّفغ ٠طٍ

 وؼحدضٗ، ٘حدب. جٌٍّّذس أعثٍطٗ ٠ٚؼ١ش ٠طٕفظ فطة ِح جٌزٞ ٚجٌّذ١ؾ ٌٍّجحي جٌخحص ٚضٕظ١ّٗ ذٕغمٗ ٠ٚغؼذ

 ٘جشش ِح جالفطشجق فذط١ّس جٌذ١ّ١ّس، جٌؼاللحش ػٓ ٚػضٚفٗ ٚجٌطفّشد، ٌالعطمال١ٌس جٔطظحسٖ سغُ ججطّحػٟ

 ٚضخّؼد عطـّش جٌطٟ ٚروشجٖ ِجح١ٔس، ٔٙح٠س ضشػرٗ ِح ذمذس وّذج أٚ دضٔح ِٛضٗ ٠خشٝ ال ئٔٗ. رٕ٘ٗ ٠ِٛح

 .جٌغش٠ٓ ِثً ٠ظ١ّشٖ ٔظشٖ، فٟ جٌغ١ش فٟ ٚجٌرؾء جٌٛد١ذ، غش٠ّٗ جٌضِٓ شه، دْٚ ِٓ.. ذحٌٕغ١حْ

 ع١حؿٙح.. جٌغّحء دضْ ٠شجلض جغذٖ.. ِـش٠س شّجس جٌٛلص ٌرؼغ ضّطظٙح جٌضِٓ، فىشز 

.. ِض٘ٛج ض١ّح٘ح، ِشدح، ٠ّشٟ ٚ٘ٛ جالعطغشجخ ٔظشجش ضشذىٗ ٚال ٌالخطرحء، ؿٍرح ٠ؼذٚ ال.. جٌغحػرس

ُّ ٌٛ ّٚد وُ. ٚجٌظفحء جٌطشذ١ً ِٓ ِض٠ذج ٠شجٖٛ جٌغذحخ، ئٌٝ جٌّغغٌٛط١ٓ ذؼ١ٕ١ٗ شحخظح  جألفٛجٖ و

 طرخ ِطرطٍْٛ ٌٙح ٚأٔطُ جٌغّحء، أعشجس أضخشْٛ.. ٠ْٚىُ: و١حعس غ١ش فٟ ٚفّذ جٌّذٍّمس، ٚجٌؼ١ْٛ جٌّششػس

 ٚ ٚلذؾ ٌجذخ ػر١ذج ٚطشضُ ٚجٌّذٜ، ج٢فحق ػٕىُ غحذص و١ف ِٕٗ؟ ٔمطحش فطحضح دغرٕح لٍطُ أَ ِغحء،

ّّك ٚجٛدٞ ضجّذد لرذٟ، ضغغً جٌخالص لـشجش رٞ ٘حٟ٘ د١شٜ؟ ِغٍّّحش ًّ أسجٛوُ.. فأسجٛوُ.. جٌّٕ  ث

ّّٛج أدضجٔىُ، ُضؼّشٞ دػٛ٘ح ٚجٌٕجَٛ، ٚجألِـحس ٚجٌشّظ جٌؼٛجطف دػٛج.. ٚعذفٙح جألذٛجخ  أْ لرً ٍ٘

  !ذظّطىُ ُأطٍد

 ٚلذ ِٕٚحجحضٗ، دٛجسجضٗ فٟ ٠ٕخشؽ دطٝ غرٕٗ، الدغح جغذٖ ئٌٝ ٠ٚطغًٍ جٌّـش، ٠غّخ ئْ ِح 

 ذؼ١ْٛ ٔفغٗ ِطأِال ٠طؼّضٜ.. جٌجحِذز ٚجٌؼمٛي جٌّطخشرس، جٌشفحٖ ف١ذّشن خ١حٌٗ، ٠ُشّغً أْ أد١حٔح ٠ذظً

 سجً ٠ح أطغشن ِح.. جأل١ٔٓ أٚ جٌرىحء ضؼحٚد ٌٚٓ عطشّخ جٌغّحء ٚوأْ أدّمح، ذً غش٠رح، ٠رذٚ وُ: ج٢خش٠ٓ

ُّ جٌؼحطفس ضؼحٔذ ٚأٔص  ..ؿٛال جٌجرحي ضرٍغ أٚ جألسع ضخشق فٍٓ جٌذفء، ِٓ ذغ٠ٛؼحش ٚجلٕغ ٍ٘

 ػٍٝ ضجرشٖ أٚ لؾ، ُضزٌٍـٗ ٌُ أ٠ؼح جٌؼٛجطف..جٌّـش ِشجلظس ػٓ ٠ِٛح جغذٖ ثٕص ِح وٙزٖ، وٍّحش

 .جٌرشش ٌٙزس جالعطغالَ

 ٠ىْٛ أْ ٠ش٠ذ رجضٗ، ٠ؼ١ش فمؾ ئٔٗ.. ذحٌغشجذس ٠ٕؼخ ف١ٗ شٟء ٚال جٌذ٘شس، سأ٠ٗ فٟ ٠ث١ش ال جٌخحص ػحٌّٗ

 دضٟٔ ٘ٛرج جٌّٕذغشز، ؿر١ؼطٟ رٞ ٟ٘''.. ِرطزي ئخفحء أٚ ِّٕك فؼً أٞ ٠مرش أْ ج٢خش٠ٓ، ١ٌٚظ ٘ٛ

 ٘ال جٌذم١مس؟ ٚٔخشٝ ٚجٌخذ٠ؼس، جٌٕفحق ئٌٝ ٔٙشخ فٍُ.. جٌّذمك ٚفٕحتٟ جٌّشضمد، لرشٞ شح٘ذ ٚشمحتٟ،

 ''!جألص١ٌس طفحضٕح ذىً ٔذٓ ٔىْٛ ال ٌُ! ٠غىٕٕح جٌزٞ ٚجٌرإط ذٕٕٛ٘ح جػطشفٕح

 ِٕطظُ ِالتىٟ، ذا٠محع ِىطف١ح جإلجحذحش ػٓ جعطغٕٝ ذذأ فاْ جٌّـش، ٘ـٛي ضغرك جٌطٟ أعثٍطٗ ػظ١ّس 

 فٟ جٌّٛغٍس ٚجألصلس جٌذسٚخ وً جٌّّشز ٘زٖ ٚجٙطٗ. جٌؼجش ضٙحخ آد١ِس ألو١حط شضسجء ٚٔظشز ٌمـشجضٗ،
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 جٌّـش، ٌـٙحسز ع١خّش.. جٌّٛطذز جٌىث١رس، جٌظغ١شز، جٌٕٛجفز ٚ٘زٖ جغذٖ ذٗ ع١شُ شه دْٚ ِٓ.. جٌٛدً

 ف١ؼحٔمٗ الذطٙحالضٗ جٌغّحء ضشّق.. جٌشت١غس شٛجسػٕح ٚدطٝ ٚدسٚذٕح أصلطٕح ػحس.. ذٛشّٗ جالدطفحف ٠ٚشجٖٛ

 ٚضفطخ جأل٠حَ، غرٓ ػٕٙح ضٕفغ ضطذشن، جألو١حط، فٟ جٌذ١حز ضذّخ. جٌض٘ش ٌشد١ك جٌٕذً ػٕحق خجٛي سرجر

ّٛ دجفثس، ٚٔغّحش خف١ف، ذّـش ِشدرس جألرسع ًّ سذ١ؼٟ، ٚج  دٚجَ جٌغّحء جألوّف ضطشّجٝ. ٚسدٞ ٚؿ

 ضذن ِـحسق ٠غطذ١ً جٌشل١ك جٌشرجر! جٌذػحء ٌٕم١غ جٌغّحء فطغطج١د ضطؼّشع، ضطّٛعً، ضـٍد،..جٌذحي

ّٛعس جٌظٙٛس ضجٍذ ع١حؿح جٌّـش خ١ٛؽ جٌـش٠س، جٌشؤٚط  ئُٔٙ جٌٛلطٟ، جٌضجتً دفثُٙ ٠ّطض ٚجٌرشد.. جٌّم

 د٘شس، ذغ١ش جٌّشٙذ ٠طٍّّٝ.. ٠ٚىشوش ٠ىشوش جٌشت١ظ، شحسػُٙ ٠طٛعؾ جٌّـش ٚػحشك جذ٠ذ ِٓ ٘حسذْٛ

ًّ فمذ ّٛد ذؼ١ُٛٔٙ، جٌشؤ٠س ِ  غؼد ٠غطش١ؾ. ٚجٌّطحجش جٌذوحو١ٓ عذف ضذص ٚضىّذعُٙ جٌز١ًٌ، جٔغذحذُٙ ٚضؼ

 ٠ٚىرش ذإعٗ ٠طذشن..  جٌّض٠ذ ٚ جٌّض٠ذ ٠غطٕضي جٌّـش ٚػحشك جٌشػذ، ٠مظف جٌرشق، ٠ِٛغ جٌغّحء،

 ٚؿٓ ٚال ِىحْ، ال صِحْ، ال جٌؼشٚسٞ، ٚجٛدٖ ٠ُغ١ّج ٘ىزج جٌـش٠ك، ذحدس فٟ ٚدذضٗ ضؼ١ٕٗ.. ػزجذٗ

ُّ ٌٛ ّٚد وُ.. ج١ٌِٟٛ ج١ٙٔحسٖ ٠ذّٟ .. ٠ْٚىُ: و١حعس غ١ش فٟ ٚفّذ جٌّذٍّمس، ٚجٌؼ١ْٛ جٌّششػس جألفٛجٖ و

 ػٕىُ غحذص و١ف ِٕٗ؟ ٔمطحش فطحضح دغرٕح لٍطُ أَ ِغحء، طرخ ِطرطٍْٛ ٌٙح ٚأٔطُ جٌغّحء، أعشجس أضخشْٛ

 لرذٟ، ضغغً جٌخالص لـشجش رٞ ٘حٟ٘ د١شٜ؟ ِغٍّّحش ٚ ٚلذؾ ٌجذخ ػر١ذج ٚطشضُ ٚجٌّذٜ، ج٢فحق

ًّ أسجٛوُ.. فأسجٛوُ.. جٌّّٕك ٚجٛدٞ ضجّذد  ٚجألِـحس ٚجٌشّظ جٌؼٛجطف دػٛج.. ٚعذفٙح جألذٛجخ ث

  !ذظّطىُ ُأطٍد أْ لرً ٍّ٘ٛج أدضجٔىُ، ُضؼّشٞ دػٛ٘ح ٚجٌٕجَٛ،

 ِٓ دحفٍس ذ١ٓ.. ٚأخ١ٗ جٌّٛش ذ١ٓ دحسج ػٕحلح وحْ جٌطٕر١ٗ، أٚ جٌضػمس أٚجْ ففحش أر١ٔٗ، طُّ جٌشػذ أص٠ض

ّٟ عحوٓ، ٘حِذ، جغذٖ. ٚجٌشط١ف جٌغّحء وفٕٗ شش٠ذ، ِطّّشد وأٞ ٔٙح٠طٗ أ٠مٓ ٚػحشك دذ٠ذ،  ِذَغْىد ِغج

 أسٜ أْ ع١ذٞ ٌٟ جعّخ.. جٌٕض٠ف ٚلف أٚ جٌجشجح ضؼ١ّذ جٔطظشش ِح جٌّـش، ػحشك ٠ح ِإوذ.. ِطٛجطً

 !! جأل١ِش؟ أ٠ٙح وزٌه أ١ٌظ.. جٌغذ٠ش ٘زج ٠جشفٙح جٌطٟ دِحته وشع ذٟ خ١ٍك: ذؼ١ٕ١ه
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 ..أمي

 ٌؾظبد أثٙٝ فٟ االؽزشاق رخشٝ أٔه ث١ذ شه، دْٚ ِٓ رؾجٙب أِه، رغٍظ اٌج١ذ ِذخً ػٕذ ٕ٘بن ُأظش،

 اٌغٕجٍخ أِه.. إٌذ٠خ رشثزه اٌفأط ع١شّك آر١خ، اٌغبػخ أْ رزّوش.. ٚرٙشة ػٕٙب طشفه فزغّض اٌزّٛؽذ،

 د ّد ف د د عـ  ٚلجٍخ ػٕبق آخش ِٚغ عزٕذَ،.. ٠بثغب شبؽجب، ط١فب رص١ش غذا.. ا٢ْ اٌضبثزخ اٌّّزٍئخ،

 ..اٌغشِذٞ سف١مه اٌغشاة ٠ٚفضً ٘ب، س س ٔـ د.. ِٕه اٌش٠بػ ٘ب ق س ط رـ  رساػ١ه، ث١ٓ

 ٚلذسرٗ" ٠بع١ٓ "ثّٙبسح ِٕٟ أدسٜ فٙٛ ،"ِؾغٓ "صذ٠مٟ ٌزٕج١ٙبد ثبال أٌك ٌُ أخشٜ، ِشح ُوٍٍٟ خغشُد

 وجش٠بئٟ، رخذػ وبدد دِؼخ ٚوجؾذ أصذلبئٟ، أِبَ اٌّشػ رىٍّفُذ ثؼذد، ِّٙب اٌخصُ ُوًٍ إصبثخ ػٍٝ

 ٚعذُد.. اٌخجش ِٓ ٌٍزأوذ اٌغ١ّغ ٚ٘شٚي اٌؾٍمخ" ث١ٙغخ "فّضذ فغأح،.. ثفشػ وٍٍٗ ٠ؼّذ سأ٠زٗ ؽ١ّٕب

 ِٚب أصس٘ٓ، ٚخشلذ إٌغٛح، أسعً ث١ٓ ِٓ رغٍٍذ اٌجشق، عشػخ فٟ ألشأٟ رمذِذ ِٛار١خ، اٌفشصخ

        !إٌىشاء اٌخغبسح ٚرٍه اإلغّبء، ٘زا أثىٟ.. دِؼٟ ٚأعجٍذ غّصزٟ ؽّشسد ؽزٝ أِٟ، أسٜ وذد

ّّشرٗ خشجٟ وٍٛػ.. ِزىشس ِشٙذ  ٔمطخ اٌؾذلزبْ اٌج١ّٓ، ٚضّٛسٖ اٌزا٠ٚخ ثزفبص١ٍٗ اٌغغذ، ُِّذد ا١ٌّبٖ، خ

 ع١ٍطخ اٌشّطبء، اٌؼغٛص ،"سل١خ. "اٌزشاة ِغ رٕبعك فٟ ِغجش ٚاٌشؼش عؾ١مخ، ػ١ّمخ، ثئش فٟ داوٕخ

ُّ دفؼب ثبٌذػبء ٚرٍٙظ ُرجغًّ، ُرؾٛلً، األعٕبْ، ٔبلصخ اٌٍغبْ، ُّ ٌٍغ  رشػجٕٟ ثً أِمزٙب،. ٚاٌؾضْ ٚاٌٙ

 ِزٝ ؽبعخ، فٟ ألٔه ٚرجىٟ أِه ٌص١ك رجمٝ: وبٌؼبدح ِضِغشح عشٚاٌٟ ِرّىخ شذد إْ اٌُجؼجؼ١خ ٔظشارٙب

  !اٌشعبي صٕفب ثئظ! اِشأح ػٓ ثؾضب عج١ٍه ٌؾبي ٚرّضٟ دِؼه رىفىف ػٛدن، اشزّذ

. األٚاْ لجً اٌشغٓ ِٓ فبِزألُد اٌصؼجخ ظشٚفٙب ؽضشُد أٟٔ ث١ذ ٌص١مٙب، أٚ أِٟ ظً وٕذ ِب ؽم١مخ

 صٚعخ لبٌٛا ٚا١ٙٔبسارٕب، رصذػبرٕب عجت ٚاٌذٞ، ؽ١بح فٟ أخشٜ اِشأح أْ عٕٟ، ؽذاصخ سغُ أدسوذ

 اٌشأط، ٚٚعغ اٌضغط، ٚاسرفبع اإلغّبءاد ٠ّٕغ ٌُ االشبػبد ٚاخزالف اٌززثزة ٌىٓ ػش١مخ، ٚاٌجؼض

 اٌؼطش ٠ٙشق ساع١ب، ٠مّجٍٙب ٠ِٛب سأ٠زٗ.. اٌىج١ش ثؾجّٙب إ٠ّبٟٔ صؽضػ ِب أ٠ضب.. اٌشغٓ ِٓ ٚاِزالئٟ

 اٌّؤلزخ ا١ٌّزخ رٍه أِش فٟ شىىذ ؽزٝ رٛعً فٟ ٠ذِغ وبْ اٌغبئت، ٚػ١ٙب رغزشد ػٍّٙب سع١ٍٙب، ٠ّّٚغذ

 ثال ٠ذؽشعٕب دائّب اٌضِٓ.. اٌّشرمت ٚاٌؼزاة اٌىذػ ِٚؼٗ اٌؾ١بح ٔغ١ُ رّٕشمذ أِٟ، أفبلذ. ٔٙبئ١خ ٚظٕٕزٙب

.. وجٛح وً عبػخ صذسٞ ٚا٘زبط عغّٟ، اٌشؼش ٚغّطٝ صٛرٟ خشٓ.. فبٌٕٙب٠خ اٌىجش وّبئٓ ٔؾٛ ٘ٛادح

 ِٚب ٚٔضلٗ ثشمبٚرٗ اٌطفٌٛخ صِٓ ّٚدػُذ.. ٌٍزغ١ٍخ ٔىزخ أٚ روشٜ اٌضب١ٔخ اٌضٚعخ لصخ فأِغذ أثٟ ِبد

 إوغ١ش أٔٗ األسعؼ، ٌىٓ ٔؼّخ، أَ ٔمّخ اٌزٕبعٟ أٚ إٌغ١بْ أوبْ أدسٞ ال.. ٚثشاءح طٙش ِٓ ف١ٗ

     ..ٚثمبئٟ اعزّشاسٞ

 ٘بٌخ رخذػ غضٛٔب ع١خٍّف ِؤوذ.. عذ٠ذح ٌجذا٠خ اٌضشٚس٠خ دٚسرٗ ٠ُٕٟٙ ٠غشٞ، اٌؼّش را ٘ٛ.. أِبٖ

ُّ اإلغّبءاد، ِٓ ع١ِٕذ ِبرا.. ا٢ْ! اٌذاوٕز١ٓ ؽفشر١ه ألصذ .. ػ١ٕ١ه  اٌمٍت لشٚػ ٚوظُ اٌفُ، ٚو

 اٌضِٓ ضؾ١خ ٌغِذ! ٚاٌغجٓ؟ اٌصّذ ؽبعض ؽّطِّذ ٌٛ.. اٌّٟٛ٘ ؽبعضن خشلِذ ٌٛ ِبرا! ٚأعشاسٖ؟

 ألٛي اٌؾك.. رٚارٕب ِغ ؽزٝ اٌّؼبسن، عً فٟ ٚأٙضإِب د١ٔٚزٕب عّش إٔٗ.. أِبٖ اٌخٛف ٘ٛ ٌؼّشٞ اٌغبدس،

ّٜٛ وبْ ٚالفب، ثؼصبٖ ٠زٛوأ ٚ٘ٛ ؽزٝ فمط، ثئسادرٗ ٠ؤِٓ وبْ ٚعّٛلٗ، أثٟ شغبػخ أؽزشَ.. ٌه  ثبعُ ٠زم

 ِٓ ثطً إٔٗ.. اٌزؼصت ٌذسعخ لشاسارٗ فٟ ِزفشد.. اٌصالح فٟ ثغجؾخ اعزؼبْ ٚال ص١ٍجب ٠ؼٍك ٌُ.. ٚاٌذ٠ٗ

 !آخش ٔٛع
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 أثٟ؟ اهلل ػمبة رخشٝ أٌغَذـ 

 .أؽذا أ٘بة ال أٔبـ 

 ! ..ٚ.. خبٌمٕب فٙٛ.. أؽذ أٞ ١ٌظ اهلل ٌٚىٓـ 

 اٌش٘جخ رمٛدٖ آخش فؼً أٞ أٚ صالح أسفض أٟٔ غ١ش.. ع١ّؼٙب األِٛس ٘زٖ أػشف.. ٚؽبوّٕب ٚلبض١ٕبـ 

 ..ػٓ ١ٌٚظ لٕبػخ ػٓ عجٍٕب اخز١بس ٍّٔه ٚؽذٔب.. ٚاٌخٛف

 !!خٛفـ 

 رائجخ فضبئؼخ، أٔذ أِب.. ساؽزٗ عج١ً فٟ اٌّزٛاصً ٚدأثٗ اٌؾبد، ِٚشاعٗ اٌخبص ثّضاعٗ أثٟ وبْ ٘ىزا

 ٠خطف ٚاٌظالَ! عغذا صبسد ِب اٌزٟ اٌىٍّخ ٚوِٕذ ٚوٕب وبْ!! أثذا وِٕذ ِب سثّب .. ا٢خش٠ٓ أؽالَ فٟ

 اٌغفٓ وً.. اٌظٍّخ ٚاؽزٛرٗ اٌضجبة، ٌّفٗ ػ١ٕ١ه ِشفأ.. أِبٖ! ػ١ٍٗ ٠مٜٛ ال ٚإٌٛس.. أٌمٗ ٠ٚش٘ٓ إٌٛس

 ٚف١ب، اٌصغ١ش لبسثٟ ع١ظً ٌىٓ  اٌٛاعؼخ، ٚاألثٛاة األٔٛاس األضٛاء، اٌؾ١بح، ؽ١ش أثؾشد ٘غشرٗ،

 ؽصبد ٠ِٕٚشك ِمٍز١ه، ِشفأ فٟ ٠شعٛ األثٛاة، ٚأض١ك اٌطشق، أصؼت ٠شك ؽفشر١ه، عٛاد ٠ّخش

 !اٌؼّٝ:  اٌّغزأٔفخ ٚإغّبءاره ا١ٙٔبساره

  صٚا٠بٖ، اٌفشْ غشط ؽبعج١ه ث١ٓ ٌألش١بء، وشٟ٘ ؽمذٞ، رغّذد رخفشٟٔ، فزئذ ِب وذِبره.. أِبٖ  

 اٌج١ٍغ ٚاٌغشػ أعمطزه عبػخ اٌّبئذح أٔغٝ ًٚ٘  اٌغشف، ػزجبد رزؾّغظ ٟٚ٘ ُلِشضذ لذ١ِه ٚأصبثغ

ُّؾبي ٚٔفٟ ٌٍغؤاي ػطشٟ ٠زوٟ اٌؼّٝ، خٍفٗ أصش أٞ ٔذة، أٞ.. أِٟ ٠ب ال سوجز١ه؟ ػٍٝ ٠ُطجغ  !اٌ

 ثؼض ػٓ اٌٍضبَ سفؼُذ أٚ اٌؾبضشح، اٌّبض١خ اٌجبل١خ، اٌخب١ٌخ أ٠بِه غجبس ِٛوجٟ أصبس إْ ػزسا.. أِبٖ

 ُخّذاَ اٌشِض، عذٔخ ٔظً ِزٝ إٌٝ: اٌغؤاي أفّغش صُ لٍّٟ، أسفغ لغشا اٌمذ٠ّخ، عشاؽه أٔىأ ٌٓ.. أعشاسن

 اٌؼظ١ّخ؟ ِأعبرٕب عش اٌخٛف ٘ٛ أَ اٌؼّٝ لذسٔب أوبْ األعطٛسح؟ ٚػج١ذ اٌظالَ
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 صور ألبوم

 فٟ وٍّٗ اٌؼّو رغوق ٚثؼل٘ب فمػ ٌُؾ١ظبد َِّٚوح ثغجؽخ ٔفَه ُرّّٕٟ ىٚاٌٗ، ُرلهن ٚأٔذ اٌفوػ ل١ّخ ِب

 أٚ إٌفَٟ، رٛاىٟٔ ٠ؾمك فوػ إٌٝ  ثؾبعخ ٌَذ! صل٠مٟ ٠ب ال .. ال.. ٚاالٔىَبه ٚاٌفمل اٌٛؽْخ ٠ٚالد

.. ِبد ٘ٛ! رنثنة غ١و ِٓ  ألٌُ ِقٍص فوّة ثبألثلٞ، ٍُُٚ ٌٚٛ ثبفزالٌٟ أٔب ٍؼ١ل ػملرٟ، رفّه ٚصفخ

 أٚربهٞ صلأ أعٍٛ أَ اػزجؽه، لله ػٍٝ أرٕزصو إهاكح، ثال ٚاألصؾبة األؽجبة فٛكع عَلٖ اٌَمُ َفَوع

 غٛه ٠ب! اٌوأً ٚعغ ٠ب آٖ! ٚاٌّىبْ ٠ٍٙؽٕٟ صّزب اٌصلٜ ١ٍوعغ ؽزّب أثٟ؟ ٠ب رووزٕٟ ٌّبما: ٚأؽزظ

 رّٟٛ ٌؼٕخ لٕٛؼب، رٛهِب، ر١ٙب، ؽَوح، لجؾب، ٠ب! ع١ًّ ّٟء ٚوً اٌؾٍُ أفالد ٠ب! ا١ٌَٕٓ ٚظٍُ اٌغوػ

 ..اٌلف١ٓ ٍٚوٞ ٠ٍٙؽٕٟ مارٗ اٌصّذ!  األ١ٔٓ إٌٝ ثٙوٚة ف١جزٟ

 ا١ٙٔبه. اٌصٛه ثؤٌجَٛ َِزٕغلا فؤ٘وع اٌصبهِخ، اٌّزقْجخ ِٚالِؾٗ ٚاٌلٞ، صٛد إٌٝ اٌؾ١ٕٓ ثٟ ٠َزجّل

 اٌْؼٛه. صٛهح فٟ إٌظو أِؼُٕذ وٍّب روؽُ ال اٌزٟ ٚهؽبٖ اٌيِٓ ٚؼؤح رٛعَٟ ِٓ إ١ٌٗ أ٘ف ؽزّٟ

 ٚاألٍٛك األث١ط. ٚاؽل ٌؾيْ ٚع١ٙٓ ٚاٌؼٛى صود فمل اؽزواق، أػنثٗ ِب ٌىٓ ٠ٕقؤٟ، األ١ّبء ثٛلز١خ

 ٔظوارٗ فٟ ١ِِٛبء ٠عبهع اٌو١ٍّخ ثٛلفزٗ أثٟ اٌقبِلح، اٌناووح فٟ اٌؾ١بح رجؼش اٌؼَىو٠خ ٚاٌجنٌخ

 ػجل إٔٗ.. ٚعٗ ألوة ِزغب٘ال أرّاّلٖ اهرجبوٗ، ٚ ؽ١بءٖ األهض ٠ّٕؼ ثغبٔجٗ صل٠ك.. اٌعبئؼخ أٚ اٌغبِلح

 ثً ٠زغُٙ أٚ ٠غعت فال اٌّؼَىو، فٟ اٌيِالء ٠ٕبك٠ٗ ٘ىنا ، "اٌجىبٞ اٌَالَ ػجل " ثبألؽوٜ أٚ اٌَالَ

 َِبِوارٕب فالي اٌّورجه اٌقغٛي، اٌَالَ ثؼجل ٠زفّىٗ وبْ أثٟ. ٔمص ُِوّوت ٚثلْٚ َِزٍَّب ٠ؼزوف

 ٚاٌلِغ اٌجل٠ٕخ، ىٚعزٗ ٠ّٛكع اٌصل٠ك وبْ و١ف ٠َوك ٚ٘ٛ األّلاق ًِء اٌعؾىبد رزفولغ.. اٌؼبئ١ٍخ

 ظٙوٖ أِزؽٟ ٚأٔب ٚاٌلٞ ٍؤٌُذ ٠ِٛٙب.. ثبٌّزؾٍم١ٓ اوزواس غ١و ِٓ ٚرقّوق ٚ٘ٓ ثىً ِآل١ّٙب ِٓ ٠زلفك

 ثلْ٘خ فؤوزفٟ ِغٕٛٔخ، ثىووواد ٍؤاٌٟ ٠ُؼلَ! صغ١و؟ ِبىاي ٚاُ صبؽجه رب٠جىٟ ٚػالُ: ّمبٚح فٟ

 !!٠جىٟ؟ اٌَالَ ٚػجل إ٠عؾىٛا ّ٘ب ػالُ: ٠لإّٟ٘ آفو ٚاٍزفٙبَ ٚصّذ

 اٌغبئت اٌٛعٗ ػٓ أثؾش ٚأٔب إ١ٌٗ أ٘ف ؽزّٟ ا١ٙٔبه اٌيِٓ، ثفؼً إؼبهارٙب إٌبظغخ اٌصٛه ث١ٓ أظ١غ

.. اٌجٙغخ.. اٌوعبء.. اٌؾت.. األًِ.. ٚأفٛارٙب اٌؾ١بح فٟ هغجخ وً ِٕٟ رَوق ر١ّخ اٌّٛد.. األثل إٌٝ

 ٘نٖ فٟ اٌؼمل ٚاٍؽخ أثٟ .. رٕؼلَ أٚ رزجقو ٌزىبك ؽزٝ مارٟ فٟ َِزموا ٌٙب أعل ال.. االثزَبَ.. اٌؽّٛػ

 آٌخ فٟ ؽٍّمٛا ع١ّؼُٙ ؽَٕبء، ٌؽ١فخ، ه١ّل،.. اٌّواهح ٔبصؼخ إٍٔبْ ػٓ ّفزبٖ رٕفوط اٌصٛهح،

 ث١ٓ ٘بِزٟ ٚكفٕذ.. ٚاٌلٞ عٍجبة إ٠مبػبد ث١ٓ اٌصغ١وح أظبفوٞ غوٍذ.. فمػ أٔب أٔب، إال اٌزص٠ٛو

 ٔي٘خ فٟ فوعٕب ؽ١ٓ ػصوا اٌٛلذ وبْ.. اٌوث١ؼٟ ا١ٌَٛ مٌه أموو ىٌذ ِب.. اٌنووٜ َٔـ ِلثوا هوجز١ٗ

 اٌّالثٌ أغٍٝ ٌٕب ٠جزبع.. اٌؾلٚك ػٕل ِواثؽب ٠مع١ٙب اٌزٟ األّٙو ػٓ ١ٌؼٛظٕب مٌه ٠فؼً.. اٌٛاٌل ِغ

 أثوػ ال فمػ ٚؽلٞ ِغزجؽ١ٓ، فوؽ١ٓ ٠ووعْٛ وبٔٛا ع١ّؼُٙ ؽَٕبء، ٌؽ١فخ، ه١ّل،.. اٌؾ٠ٍٛبد ٚأٌن

 رزوعّٗ غو٠جب، ّؼٛها ٌنٌه فؤؽٌ رجوؽٗ، أْ كْٚ ثْؼوٞ رؼجش اٌزٟ اٌعقّخ هاؽزٗ ٔظ١و ٚاٌلٞ ظً

 اغز١بال فمػ، أٔب أكثو٘ب ثصٛهح، اٌؾٍُ ٌٍٕي٘خ ٔؤهؿ إٌٙب٠خ، فٟ ٚ.. اٌصغ١و صلهٞ ِٓ ػ١ّمخ ىفوح

 ٚاألفوٜ اٌف١ٕخ ث١ٓ إفٛرٟ رؼ١ٍمبد ٌٚٛال أثٟ، ٚ٘لٚء صّذ ثٕفٌ أؽزفظ ػٛكرٕب ٍبػخ .. ٌٍنووٜ

 .عٕبىح ِٓ ػبئل٠ٓ ٌقٍزٕب

 (أثٟ؟ ٠ب أفوٜ ٔي٘خ فٟ ٍزؤفنٔب ِزٝ)ػبٚكرٕٟ؟ أثب رَبه٠ٕب غبكٞ فٛلبُـ 
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 .اٌصؾواء ِٓ أفوٜ ِوح ٔوعغ ؽ١ٓـ 

 ..اٌّيٚلخ اٌؾٍٛح ٚك٠ه ٚكأْٛ اٌفوِبط رَٕٝ أثب ػٕلانـ 

ّٛٔخ اٌؾٍٜٛ ٚ اٌغجٓ ٌٕب رؾعو أْ رَٕٝ ال)  (...اٌٍّ

 ..ِي٠بْ  لواٚ غ١و.. ١ٌىُ  ٔغ١جٛ ثغ١زٖٛ ـ اٌٍٟ

 (...اٌّناووح  ػٍٝ ٚاظجٛا ٌىٓ ٌىُ ٍؤعٍجٗ رؽٍجٛٔٗ ِب وً)

ّٖٚ.. اٌصغ١وح ٌؾ١زٗ رقئٟ.. ٚاٌلٞ فل ػٍٝ لجٍخ أؼجغ  فمػ .. أٔب إال ٠ؽٍجْٛ ع١ّؼُٙ  اٌغ١ّغ ف١عؾه أرؤ

ُّّ اٌوِبي اٌؾلٚك، ه٠بػ رصفؼٕٟ.. فمػ أٔب.. أٔب إال  ..اٌصؾواء رجزٍؼٕٟ.. فّٟ رى

 اٌقٍٛح، ٍبػخ ثبإلثؾبه ٠غوٞ ال ؽبكا، صو٠وا رغلٚ اٌّبظٟ، ِؼّؼخ رٍظ إْ ع١ٍّخ، وبٔذ ِّٙب اٌنووٜ

 اٌنٞ لٍّٟ ٠ب آٖ.. األؽواه ٌٕٙب٠خ األػٕبق ٚربلذ األى٘به، وً ِٕب ٍُولذ ٚلل اٌصّٛك ٌٙب أّٔٝ ٟ٘، ٚلز١خ

 !!االعزواه ِٓ ؽناه ٚاٌْؼبهاد، اٌؼجبهاد رؽبٚػٗ ػبكد ِب

 ُرزوعّٗ كافٍٟ فٟ  ٠صؽقت ِب ثؼصج١خ، اٌجالٍز١ى١خ صفؾبرٗ رمٍت أصبثؼٟ، ث١ٓ ٠زؤؼ اٌصٛه أٌجَٛ 

َّٙب اٌزٟ اٌيِٓ ػغٍخ رٍزمؽبْ فمػ ػ١ٕبٞ اٌزؼج١واد، وً اٍزٕفند فمل ٚعٟٙ لَّبد أِب األصبثغ،  أؽ

ُّ ػٍٝ ؼبلخ ِبٌٟ اٌزْزذ، أػبٟٔ اٌّوح، ٘نٖ.. اٌصٛه  ِؼب٠ٕخ فٟ أرلّهط أٔب ٚ رموظٕٟ رؽ٠ٕٟٛ،  ٘نا ٌ

 رفبص١ً ثب٘زخ.. ٚأزْبء هلص ١ٍِٛمٝ،.. ّٛاء ٚهائؾخ ػؽٛه.. األص١و ٠ُٙل٘ل٘ب ىغبه٠ل..  اٌزْظٟ

 اٌؼوً ٚال فوؽٕب، اٌفوػ وبْ ِب.. األع١ظ ؽزٝ اٌغبئت اٌٛعٗ ِٓ ِٕلٚؽخ ال ٌىٓ اٌج١ٙظ، اٌؼوً مان

 ؽَجَذ ِب أثٟ، ٠ب َِى١ٓ َِزمجٍٟ، ثؾجٛه  غّصزٕب ّّٕٟٚٔ َِوارُٙ، ا٢فو٠ٓ ْٔبهن ٔؾٓ.. ػوٍٕب

 صّللَذ اٌزمبػل ثؼل ثبٌواؽخ ٚٚػلا.. ٚأزظود أزظود ػبئ١ٍب ىفبفب وُ..  أؽالِه أللً ٠ؽٛٞ اٌضوٜ

 ألٛاً ١ٌؼبٔك ثق١بٌٗ اهرمٝ ٍٍّّب وُ.. ٚاٌلٞ ػبّٗ ّٚ٘ب وُ رؼ١ٍّٓ ٌٛ اٌغوٚه، ِزبع إ٠ٗ!! ٚصّللذ

.. ؽَٟ ه٘بفخ ٠قوَ أثزبٖ األث١ط عٍجبثه ".  اٌّؤعٍخ األؽالَ ِياه " ٌجٕبد أٌٚٝ ٌٗ ٌٛظؼِذ ليػ،

ُّؾىّخ ثبٍزلاهرٙب ػّبِزه ّٛق اٌ  ٚاٌج١ٕخ إىاها، ٠ص١و اٌغٍجبة.. اٌٍؾظخ رؾولٕٟ االفزٕبق، ؽل ػٕمٟ رؽ

 ماد ٠ب هأٍِه ِؤول.. االٔفغبه ّٚه ػٍٝ هأً ثٙب ُّّلد فؼصبثخ اٌؼّبِخ أِب ّبؽجخ، لْخ رَزؾ١ً اٌم٠ٛخ

 ٚاٌىفٓ اٌصّذ اؽزفب١ٌخ ػوٍٕب، اٌؼوً ٚال فوؽٕب اٌفوػ ال ِؽٍمخ، ؽم١مخ ٠ٕمٍت ّٟء وً! اٌىج١و اٌمٍت

 مٞ ٟ٘ .. ٚػ٠ٛال ص١بؽب فبِزأل اٌيلبق ػٍٝ اٍزٜٛ اٌؾيْ! اٌٛعلاْ رقله اٌَّّوح إْ ربهلل للهٔب،

 ػؽبٌخ ّٟٚ٘، ٌؼْك ِزؼجخ ىفواد اٌصلٚه ٌُٚزْقِوط اٌجىبء، ِٓ اٌؼ١ْٛ فٍزمفو اٌّزىوهح، اٌفوصخ

 !اٌغٕبىح ١ٙٔئ فٕؾٓ ِقفٟ، ٚثؤً ؽوِبْ ٠ِٟٛ، لٙو ِغٙعخ، ؼّٛؽبد ُِّّعخ،

 األٌجَٛ فبٔفٍذ اٌٍؾظخ، ٘ٛي أصبثؼٟ اؽزٍّذ ِب  هأٍٟ، ّك اٌصلاع اٌّٛوت، ٚؽولخ اٌنووٜ إٔٚ٘زٕٟ

 وٍٗ ثؾبظو ثبٌٕبفنح، ٚاٍزٕغلد رٙبٜٚ ؽ١ش فٍّفزٗ.. اٌَمٛغ ػٍٝ ّب٘لا ِغٕلال، للِٟ رؾذ ١ٌقّو

ّْوؿ إِٔؼ وٟ فمػ اٌي٠ف أػ١ِ فبٔب ٔفَٟ ٠ب رولصٟ ال''.. ر١ّٕمبد  '!!!االٌزئبَ فوصخ اٌ
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 سعيد

 صذٍح تؤصِح ِٕزس ٌَٛ صثاح ا٘ذٚدس غضٌشا ِطشا ػٕٗ ذذسأ لٍٕغٛج" عؼٍذ "صٕغ إعّٕد وٍظ ِٓ

 ػٓ أعرفغشٖ ٌُ وؼادذً ٚ اإلعّٕرً، طشتٛشٗ ٌخٍغ ٚ٘ٛ ٚاسذثان س٘ثح أعاسٌشٖ ػٍَد.. ذالِزذً ٌىافح

ّٙذخ ثُ اٌجٍٛط ِٕٗ طٍثد ٚ ذؤخشٖ عثة  ِٓ ذشخٍص إٌّاءج، دشوح،..عؤاي ٌؼمثٗ عؤاي.. ٌٍذسط ِ

 أٔا ٚ ػثثً ذؤًِ فً ٚأخشطد إٌافزج فرذد! اٌؼذَ أخاطة وؤًٕٔ ٚ جٛاب ٚال ٌٚىٓ فمط اٌثذاٌح أجً

 ٚاألًِ، ٚاٌفشاؽ اٌؼراب ٌغح اٌصغٍشج ٌٍؼٍْٛ فىأد اٌخًٍ ػٓ تادثا اٌٛجٖٛ فً ذفّشعُد. اٌّٙضٌح أدرغً

 فً اٌشالذ اٌجٛع ٌذّظ ِٓ: اٌؼراب فً ٍُِِّذح اٌٛدً ِثً سٚدً الِغد طفٌٍٛح شفشج سِٛص أفه ٚطفمُد

 ذصفؼٕا؟ اٌضِٓ ٚسادح ِؼشفح عٍطٍة ِٓ غٍشٔا؟ ٚجثح وً ػٕذ اٌٍؼاب ٌٍٛن ِٓ تطٕٛٔا؟

 ٌٍشّظ جغذي ُذثٍخ ٚ ُذؼّشًٌٕ ِغٛده، ِٓ ذذشًِٕ ٔافزذً، عرائش ٌثُ ػٓ ذصَٛ دضْ ٌا ٌّارا"

ِْظ ٚ َ٘اذً تاٌغجٛد أِشذه ٚ فاِرٕؼد، دِؼح ػٍٕاي اعرجذخ اٌثاسدح ٚاٌفشح؟ ! فاعرىثشخ ِغّشذً َس

 ػثٛدٌرً َصّه سدّره َخّطد ػفٛا..دّشٌرً ِتْؼد تخظ تثّٓ! ِٛالي ٌا دثٍثً، ٌا، دضْ ٌا أٔد ٍِؼْٛ

 "!ٌٍفشح

 ٘ادا،.. ُذالصِٗ األعى ِٚغذح إٌٍٗ ذؼشفد ِز ،2001 ٌؼاَ اٌجذٌذج ِزوشذٗ" عؼٍذ "صّذس اٌذٌثاجح تٙزٖ

 ػٍى أجثشٖٚ اٌصغاس فئخٛذٗ اِشأج، ٚ ػاطال، ٌرٍّا، صٍَشٖ صِٓ ِٓ ٌٚغخش تاٌىراتح اٌٛلد ٌمطغ طٍة،

 ٚذٕفض ذضٍفٗ ال فٍّارا تاته، اٌفشح طشق صذٌمً، ٌا: ٚاعرفّٙد خاطشذٗ لشأُخ. االصدٚاج ِّاسعح

 اٌىآتح؟ ِغٛح ػٕه

 :ٚلاي شادثح صفشاء أعٕاْ ػٓ واشفا اترغُ ثُ فّٗ أششع دزاء فً إٌظش" عؼٍذ "أداَ

 .اٌفشح ٘زا عّش ػٓ عائال ِخٍرهــ 

 ٚظٍفح؟ ػٍى دصٍَد ً٘ عشٖ؟ ِٚاــ 

 !فمط اٌٛدً ٌّؼاٌجح أصٍخ فالح ألًٕٔ اٌذك ٘زا ُذؼطًٍٕ ال اٌجاِؼٍح شٙادذًــ 

 إرْ؟ اٌغش ِٚاــ 

 !أ٘اجش ٚ اٌمذٌّح جذي  ٌٛصٍح عؤرػٓــ 

 أضذى وؤٔٗ ٚ ِىأٗ سٍ٘ٓ فٍثمى اٌشدًٍ ػضِٗ" عؼٍذ "فٍٙا ٌُخثشًٔ ِشج أٚي ٘زٖ ذىٓ ٌُ ٚاٌذمٍمح

 :لائال أسدف ذجاًٍ٘ أدظ ٌّا ٚ ٌجٛاتٗ تاال أٌك ٌُ ٌزٌه اٌغذٍمح، آثاسٖ ِٓ جضءا

 !اٌّشج ٘زٖ لشاسي فً جاد أٔاــ 

 .اٌّىاْ ٘زا ٌؼٕح ِٓ خالصا اغرشاته عٍىْٛ جذن، تٛصٍح ِمرٕؼا ِادَِدــ 

 ..ٔفغً لشاسج فً ذاتؼُد ثُ
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 ''!ٚذٕرؼٍٗ اٌذزاء لٙمٙح ُذخّذ دٍّٕا صذٌمً ٌا عرشدً"
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ألن اجلوع هواملأساة 

 

إٌٝ أ٠ٓ ػضَ ٘زا اٌس١ً ِٓ إٌسبء؟ سأٌذ رال١ِز اٌفصً ـ 

. صٚجخ اٌذبج صا٠ذ رٛف١ذ، ٚ ٘ٓ لبصذاد داسٖ ٌٍزؼض٠خـ 

ٚ اٌٛالغ فمذ ثٍغ ِٕٟ اٌخجش ٚ دّض فٟ ٔفسٟ سد١ٍٙب، فص١ذ ٘زٖ اٌّشأح راع دزٝ ٚصً اٌمبصٟ 

سىبْ اٌمش٠خ ٠زفبءٌْٛ ثؽٍؼزٙب اٌّجبسوخ فٟٙ ِٓ َرْمِجً اٌذٛاًِ .. ٚاٌذأٟ ٌزٛاظؼٙب ٚٔجً أخاللٙب

ٚرؼّذ اٌٛالئُ فٟ األفشاح ٚ ٔبدسا ِب رزشن اٌضٚج١ٓ اٌّزخبص١ّٓ ٠زمبسّبْ ِشاسح اٌفشاق ٚ 

. اٌجشاح

:  ٚ إر ٔمٍُذ اٌخجش إٌٝ صذ٠مٟ، رأسَف ٚ ََٔىَذ األسض ثأصجؼٗ لبئال

.  ثص١ص اٌّسؼذ خجب، ٌٍٕذس ٚاٌشؤَ أْ ٠غشٝ اٌمش٠خ ٠ٚؼ١ث ف١ٙب وّب ٠شبءـ 

ِزٝ سٕمصذ داس اٌذبج صا٠ذ؟ : ثُ اسزؽشد ِسزفسشا

. ػٕذِب ٠جف ٘زا اٌس١ً ِٓ اٌّؼض٠ٓ ٚ اٌّؼض٠بدـ 

اٌذبج صا٠ذ ِٓ ُػ١ٍَِخ اٌمش٠خ ٚ ٚجٙبئٙب غ١ش أْ ِظٙشٖ ٠ٛدٟ ثغ١ش رٌه، فٙٛ ظبِش اٌجسُ، غبئش 

.  اٌؼ١ٕ١ٓ، خف١ط اٌصٛد

ُِْشَثّذ أثمٍزٗ األشجبْ رّزّٕب ثم١ًٍ ِٓ ػجبساد ..رّٛجٕٙب إٌٝ ث١زٗ سغجخ فٟ اٌزؼض٠خ فبسزمجٍٕب ثٛجٗ 

. رّبش١ب ِغ ػبداد إٌّؽمخ فٟ األفشاح ٚاألرشاح'' لٛاٌت اٌسىش''اٌزأسف ٌمٍخ اٌزجشثخ ثُ ٔبٌٚزٗ 

جٍسذ إصاء صذ٠مٟ ث١ّٕب أسٕذ ..اخزشلٕب ِّشاد ٚاٌذبج ٠زمذِٕب دزٝ ثٍغٕب غشفخ االسزمجبي

صبدت اٌج١ذ سأسٗ إٌٝ اٌذبئػ ٚششع ٠فشد اٌّبظٟ ٠ٍٍّّٚٗ ِؼّذدا ِٕبلت اٌفم١ذح، ِزذسشا ػٍٝ 

ِٓ لصٛس وٍٛٞ – وّب سٜٚ اٌذبج– فمذ ػبٔذ اٌّسى١ٕخ .. خصبي لٍّّب ٔجذ٘ب فٟ ٘زا اٌضِبْ

غ١ش أٔٙب اخزبسد اٌصّذ ٚاٌصجش ثٍسّب ٢الِٙب ٚػٕذِب الصِذ اٌفشاش ٚاشزذ اٌّشض ػ١ٍٙب 

ُٔمٍذ إٌٝ اٌّسزشفٝ فبسزغشة األؼجبء ٌجٍذ٘ب ٚسثبؼخ جأشٙب، فبٌّش٠عخ ٌُ ٠ُسّغ ٌٙب أ١ٔٓ،  ثً 

وبٔذ ثبسّخ اٌثغش، ِششلخ اٌٛجٗ رٕزظش اٌّٛد ثجسبٌخ األثؽبي دزٝ الغ ثٙب ٌٚفظذ آخش 

اسزّش اٌذبج فٟ سشدٖ ثسّذ اٌجذ ٚاٌٛلبس إٌٝ أْ دخً ػ١ٍٕب ثؼط سجبي اٌمش٠خ ..أٔفبسٙب

ِّٛٛ٘ب ػٕذ ِذخً اٌغشفخ لجً ِٛاسبح اٌّفجٛع اٌزٞ ٌُ ٠جذ '' لٛاٌت اٌسىش''اٌّؼض٠ٓ ٚفٟ أ٠ذ٠ُٙ  و

ػٕبء فٟ اجزشاس ِب سٍف دى١ٗ ثصٛد ِجذٛح ٚأىسبس ٚاظخ أثشا فٟ اٌٛافذ٠ٓ دزٝ وبدد 

ٚ ث١ّٕب ٌسبٔٗ وبْ ٠جزٙذ ١ٌفّصً اٌّأسبح وبٔذ ػ١ٕبٖ ِشذٚدربْ إٌٝ ..اٌذِٛع رؽفش ِٓ ث١ٓ أ٘ذاثُٙ

ُٚظؼذ  ٌُ ٔجك ٌسّبع رفبص١ً أوثش ػٓ اٌفبجؼخ ٚ اسزأرٔبٖ .. ''لٛاٌت اٌسىش''ِذخً اٌغشفخ د١ث 

دزٝ رذدشجذ دِؼخ سشػبْ ِب '' اٌمٛاٌت''فٟ االٔصشاف ٚاٌغش٠ت أٔٗ ظً ٠ذّذ ٔظشٖ إٌٝ 

.  اثزٍؼزٙب شؼبة ٚجٙٗ ِثٍّب اثزٍؼزٕب دسٚة اٌمش٠خ ٚ أوٛاخٙب اٌصغ١شح 

:  أثٕبء ػٛدرٕب ثبدسٟٔ صذ٠مٟ لبئال

أصذ١خ أٔٗ ِٓ أششاف اٌمش٠خ؟ ـ 

ً٘ الدظذ ش١ئب ٠ٛدٟ ثغ١ش رٌه؟ ـ 

ّٓ ػ١ٍٙب ثبٌّبي ـ  ال أجذ سججب ٚج١ٙب ٌصّزٙب اٌؽ٠ًٛ سغُ خؽٛسح ٚظؼٙب اٌصذٟ، أظٓ اٌذبج ظ

. دزٝ رّىٓ ِٕٙب اٌّشض فٍُ ٠ُجذ ِؼٗ دٚاء أٚ ؼج١ت

صذ٠مٟ ٚأشغٍُذ ثزأًِ أشجبس إٌخ١ً إٌّزششح ػٍٝ ؼٛي – ػفٛا ِغ١َجخ–ٌُ أػٍك ػٍٝ ِالدظخ

اٌؽش٠ك دْٚ أْ ٠ذسٞ ثأْ وٍّبرٗ ٘ذِذ أسٛاس شىٛوٟ ٚجؼٍزٕٟ أدسن أْ اٌؼ١ْٛ أد١بٔب لذ رس١ً 

 !  ٌؼبثب


