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 2007أنتٛبط  

قبٌ  إٔ  تأتٝ٘ تًو  ا٫غتػاث١  غامل  قس أْٗٞ  نتاب١ اسسٟ خٛاططٙ  نإ

َٔ سٓذط٠ -  خ٬ٍ ٖصا ا٭غبٛع –قسضت يًُط٠  ايجايج١ ٚاييت  

  (:ا٭ندلأخٝ٘ )َكطؿٞ  ؾكٝل  عبس ايععٜع

ْطٜس َٓو دٗاظ قٝاؽ ايهػط ٚدٗاظ ؾشل ,غامل /ألسْا ٜا ز" 

" ايػهط ٱعاز٠  ايكٝاؽ ٚايؿشل ٍ عبس ايععٜع 

غامل قٝسيٞ ٚيٝؼ  طبٝباً بؿطٜاً إ٫ إٔ ٚاقع /ٚبايطغِ َٔ إٔ ز

ايكٝسيٝات اؿسٜج١ ايٓؿأ٠ أناؾت ١َُٗ دسٜس٠ غرل َطع١ َازٜاً 

سٝح ٜهطط ايكٝسيٞ " َُػعؿا يًطٛاض٨  "  إٔ ٜهٕٛ يًكٝسيٞ  ٖٚٞ

إٔ ٜصٖب إيٞ املٓاظٍ يًشا٫ت اؿطد١ ٚاييت تكعب إٔ تٓتكٌ َٔ  

٫ َاْع أْ٘ باٱناؾ١ إيٞ ,َهاْٗا  إيٞ ايكٝسي١ٝ نشاي١ عبس ايععٜع 

. إط٬قا  َٔ  إعاز٠ تهُٝس اؾطٚح  ايٓاتر  َٔ ايعًُٝات اؾطاس١ٝ 



 2015 ليال بال قمر رواية

8 
 

أغًل ايسؾذل ايصٟ  غذٌ  ؾٝ٘   خاططت٘   ٚاييت  أعطاٖا عٓٛاْاً  ٥٬َُاً  

سٝح  "  غتعتاز ع٢ً ا٭َط " وسخ  ي٘ اٯٕ  -  قسضاً - يًُٛقـ  ايصٟ  

 : نتب 

يكس تعٛزت ..ؾتهٕٛ اٱداب١ ...قس ٜػأيو أٟ إْػإ عٔ أَط َا "

...!!   ا٭َط ع٢ً 

قا٥ُ٘ يف ع٢ً  أَٛض ؾكس تعٛزٚا ...دٌُ ايبؿط ٫ ٜطٜسٕٚ ايتػٝرل

ٖصا  ميًهٕٛ ٚأقشاب ايك٠ٛ ٚاؾطا٠٤ ِٖ ؾكط َٔ....سٝاتِٗ

أُٖٗا .. ٚترل٠ ٚاسسٙع٢ًؾرلٜسٕٚ اؿٝا٠ تػرل ..أَا ايباقٞ ...ايكطاض

...  ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚا٫ط٦ُٓإ

ؾتػرلٖا ؼتاز إيٞ ظيعاٍ قٟٛ ٜسَط ايعكٝس٠ ايكسمي١ ست٢ ...ايعكٝس٠ 

.....  ٖٚصا َا تعب ؾٝ٘ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ....وٌ قًٗا عكٝس٠ دسٜس٠

تعٛزٚا ,  ع٢ً شيو  أقشاب املكاحل اييت غعت سٝاتٓا أٜها تعٛزٚا 

....  ٚايٓؿٛش ....إٔ ٜهٕٛ شلِ ايك٠ٛ ٚايػًط١

....  ٚا٭خطط يف ايتعٛز عًٞ أٟ أَط ٖٛ ايتدسٜط

٫ٚ ...٫ٚ مبٔ سٛيو ....٫ تؿعط بأٟ دسٜس..ؾأْت كسضا متاَا

...  غرل ايػأّ ٚايهذط...٫ ؾ٧.....مبا ٜسٚض يف ٖصا ايهٕٛ

ؾايتسضز غ١ٓ ...ؾعًٝو بايتسضز.... إشا أضزت ايتػٝرل...ععٜعٟ 

......  اؿٝا٠
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عٛاقب٘ ٚخ١ُٝ يف أغًب ا٭سٛاٍ ٭ٕ َٔ ....ايتػٝرل املؿاد٧ ٚايػطٜع 

!!!   عكط ايػطع١ بايطغِ َٔ أْ٘....سٛيو ٫ وبٕٛ ٖصٙ ايػطع١ 

نإ ايعٚز َؿػٍٛ عٔ ...يف أسس ا٭ؾ٬ّ ا٭دٓب١ٝ 

....  تبٝع دػسٖا ملٔ ٜؿذلٟ..ؾتشٛيت إيٞ غًع٘ ...ظٚدت٘

 أَاَٗا غٝاض٠ ؾاضٖ٘ بساخًٗا ضدٌ نبرل  ٚقؿت ٚيف ّٜٛ

ٖٚٞ يف ق١ُ ايكطف ٚا٫سل٦عاظ  ؾُا ....ؾطنبت ظٛاضٙ...يػٔا

..  يبح إٔ قطأ ٖصا ايتعبرل عًٞ ٚدٗٗا

!!  ,,.. شيو  ع٢ً غتعتازٜٔ ..ؾأخدلٖا 

ؾٗٛ ٜطٟ ....اعتاز إٔ ٜعٝـ يف ايعباي١ ...ٖٚصا ايؿًٝػٛف  زٜٛدني 

ٚإٔ ايًٕٛ ...غؿو ايسَا٤ ع٢ً ٖٚٓاى َٔ أعتاز ... إٔ ايسْٝا نصيو 

...  قس ٫ ٜٓاّ ....ا٭ضضع٢ً ا٭محط إشا مل ْٜكبؼ 

ؾكط ....إشا قازؾو أٟ تػٝرل َؿاد٧ ٚزٕٚ ضغبتو,,ٚأخرلا

ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ َاظايت يػعا قرلا .. شيوع٢ً أْو غتعتاز ....تصنط

يف ٖصٙ اؿٝا٠           

                                                                                                                                            

" غامل 
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طًب غامل َٔ َكطؿٞ  إٔ ٜعٛز إيٞ َٓعي٘ ٚأْ٘ غُٝشهٓط ا٭دٗع٠  

املطًٛب١ ٚغٝأتٞ خًؿ٘  َباؾط٠   

غامل ٫ ُٜشب إٔ ُٜطٟ ٖٚٛ غا٥طاً ظاْب أسس ع٤٬ُ ايكٝسي١ٝ يف ايؿاضع 

ٚإٔ ٫بس َٔ َػاسات ؾاق١ً ,ست٢ ٫ ٜعٔ َٔ  سٛي٘ أْ٘ غٌٗ املٓاٍ , 

 يكها٤ ططٜك١ ايتشهِ عٔ بُعس ع٢ً ؾكس تعٛٓز ايٓاؽ , بٝٓ٘ ٚبني ايٓاؽ

ساداتِٗ  َجٌ ا٫تكاٍ  بعاٌَ تٛقٌٝ  املطاعِ ٚايػٛبط َاضنت 

. عاز٠ اؾُاٖرل إْٗا , اخل  ...

, أخؿٞ غامل ا٭دٗع٠ ايطب١ٝ يف نٝؼ أغٛز ٚغاض إيٞ  َٓعٍ  عبس ايععٜع

 ٜكطٔ يف ايؿاضع اـًؿٞ املٛاظٟ  يًؿاضع ايصٟ ب٘ ايكٝسي١ٝ  عبس ايععٜع  

نإ ايطكؼ  َا٬٥ً ,ناْت زقا٥ل َعسٚز٠ تؿكٌ  بني ايكٝسي١ٝ ٚاملٓعٍ 

ؾكس يًشطاض٠ ؾؿطز غامل  ق٬ًٝ  ٚتصنط طكؼ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

 (ايكٝسي١ٝ  )عاز  َٓٗا َٓص عاّ ْٚكـ يٝؿتح باب ضظم يف  ٚطٓ٘ ازل٘ 

 اايكٝسي١ٝ  غتسض عًٝ٘ زخ٬ قذلَا  يٝعٝـ  َٓ٘ َؿطٚع  نإ ٜعٔ إٔ ,

يف عط  ايػطب١  املتكًب١ م بس٫ َٔ ايػط,سٝا٠ نطمي١ بني أًٖ٘  ٚأقسقا٤ٙ 

ٚإٔ ٜتعب  يٓؿػ٘ خرل  َٔ إٔ  ٜتعب  يػرلٙ  َكابٌ  أدط  , ا٭َٛاز 

ؾٗطٟ  
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ٚإٔ اؿٝا٠  مبكط  ًٜعَٗا ايهجرل َٔ , يهٓ٘ انتؿـ  أْ٘ نإ كط٦اً 

أْ٘ عٓسَا  تكسّ  يًٓاؽ ؾ٦ٝا ب٬ مثٔ , ايتٓاظ٫ت ٚنإ انتؿاؾا َص٬ٖ 

!  ؾإِْٗ ٜعٖسٕٚ  ؾٝ٘ ٫ٚ ٜكسضْٚ٘ سل  قسضٙ 

ؾٗٞ  ,  إيٞ  أضض ايٛاقع  أَاّ بٝت  عبس ايععٜع  ْعٍزٙ ٚٚأؾام َٔ ؾط

عُاض٠ قػرل٠ َهْٛ٘ َٔ ث٬ث١ طٛابل ٚنُا  عًِ   َٔ َكطؿٞ   

ٚايطابل ا٭ٍٚ ايعًٟٛ , إٔ ايطابل ا٭ضنٞ ٜػهٓ٘  عبس ايععٜع ٚظٚدت٘ 

ٜػهٔ  ب٘ أخٝ٘ َكطؿٞ ٚأخرلا ايطابل ايجاْٞ ٚا٭خرل  ٜػهٔ  ب٘   َٓرل  

ظٚز  أختُٗا  ايطاس١ً  اييت  ضسًت  َٓص  أؾٗط  ق١ًًٝ  

 ************

 بايطغِ َٔ إٔ ٦ٖٝت٘- نإ عبس ايععٜع   ضاقسا ب٬ سطاى عًٞ  غطٜطٙ 

  ٚيهٔ  املطض دعٌ  –ق٠ٛ دػُا١ْٝ ٚعكب١ٝ تعهؼ  شيو  ؾٗٛ شٚ 

عُطٙ مل ٜتذاٚظ اـُػني , ٚدٗ٘ ؾاسباً ايًٕٛ أٌَٝ  إيٞ ا٫قؿطاض 

أثٓا٤ قٝاؽ  ايهػط ٚايػهط  نإ  عبس ايععٜع ٜٓتشب يف  ٚ  , ضبٝعا 

زَعت٘ تؿط  َٔ غذٔ  قذطٖا يف  ٖس٤ٚ يعًٗا تطو٘ َٔ آ٫َ٘ , غهٕٛ 

ايساخ١ًٝ  
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غأي٘ َكطؿٞ  عٔ  ساٍ  عبس ايععٜع  بعس  قٝاؽ  ايهػط  ٚؾشل  

ؾاٱؾطاط يف ايؿؿك١ ٜؿكسٙ  تٛاظْ٘  (ٜتٛضط )تعٛٓز غامل أ٫ , ايػهط 

.... ٚميٓع٘ َٔ إٔ ٜ٪زٟ عًُ٘ بؿهٌ قشٝح 

بػبب  سايت٘ , ٖبٛط ساز يف نػط ايسّ َٚػتٟٛ ايػهط َٓدؿض "

ٖهصا قاٍ غامل  ملكطؿٞ  ايصٟ  نإ  ٚاقؿا ظٛاضٙ " ايٓؿػ١ٝ ايػ١٦ٝ 

  َٔ ا٭ز١ٜٚ ظٛاض غطٜط  عبس نٝػا ٫سغ  غامل , ٚايٛسٝس بايػطؾ١ 

تٓاٚشلا  غامل  بعكب١ٝ  , ايععٜع  مل تهٔ  َٛدٛز٠ يف املطات ايػابك١ 

ْٚعط  بساخًٗا  غطٜعا ٚٚدسٖا  بعض ا٭ز١ٜٚ املٗس١٥ ٚأيكٞ  ايهٝؼ  

عهػت ي٘ املطآ٠ املجبت١ عًٞ اؿا٥ط قٛض٠ ضدٌٍ , بؿ٤ٞ َٔ ايعكب١ٝ 

 ؾ٧ َٔ ايػرل٠  ثِ خطز  َٔ ايػطؾ١   قًب٘ساْكاً ٦ًَت عٝٓٝ٘ ٚ

 *********

َٚا إٕ ضأت٘ , عاز غامل إيٞ  قٝسيٝت٘ ساْكا َٔ ٖصٙ ايعٜاضات املتهطض٠

املػاعس٠ اييت  تعٌُ َع٘ غأيت٘ عٔ ساٍ  عبس ايععٜع  

: استكٔ ٚد٘ غامل  ٚظفط  قا٬٥ً
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ٚضأٜت اٯٕ , أْا أشٖب  إيٞ املٓاظٍ ٫ٚ أسكٌ  ع٢ً  أدط  َازٟ 

ملاشا ٖصٙ , أقٓاؾا َٔ ا٭ز١ٜٚ قس قطؾٖٛا  َٔ قٝسي١ٝ أخطٟ 

ٌٖٚ  أْا ؾتشت ٖصا املؿطٚع يهٞ  أنٕٛ  , ا٫ظزٚاد١ٝ َٔ  َعا١ًَ ايٓاؽ

َػعؿاً يًطٛاض٨ ؟  يٛ إٔ طبٝبا بؿطٜا شٖب  يؿشل املطٜض يف  زقا٥ل  

.....   أدط عاٍ ع٢ًَعسٚز٠ ؿكٌ  

إْٗا ايبؿط١ٜ اييت تهع  نٌ ؾ٧ يف  غرل  : ثِ  ظؾط  بهٝل  ٚسٓل  ٚأنٌُ 

َهاْ٘ ايكشٝح ٫ٚ ٜٗتُٕٛ مبؿاعط اٯخطٜٔ ٭ِْٗ مل ٜعٛزٚا  ٜؿهطٕٚ 

" إ٫ يف  َكًشتِٗ ؾكط 

 *********

 يف ْؿؼ ايّٝٛ 

مل ٜهس ُٜٓٗٞ غامل َهاملت٘ اشلاتؿ١ٝ ست٢ تػرلت ٬ََح ٚدٗ٘ ٚقؿع قًب٘ 

 ٚدٗ٘ ع٢ً  محٌ  ايٛاقـ أَاَ٘ؾايطدٌ ,َٔ َهاْ٘ ٚنأْ٘ ضأٟ ؾبشاً 

عٝٓاٙ خهطاٚإ غا٥طتإ يف ,مٝؿا ,نإ ط٬ٜٛ,املػتطٌٝ ابتػاَ٘ َانط٠ 

شٚ أْـ طٌٜٛ ,قذطُٖا  ٜؿع َُٓٗا بطٜكا َٔ املهط ٚايسٖا٤ 

 –ايؿٝب  ايكًٌٝ َٔ َطض أقابع٘ عدل ؾعطٙ ا٭غٛز ايصٟ خط٘ ,َسبب

ٚٚانح َٔ ٦ٖٝت٘ اؾػس١ٜ اييت  ب٬  -٫ؾو أْ٘ نإ  قس بًؼ ايػتني 
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ناْت ٖصٙ ٖٞ املط٠ ا٭ٚيٞ اييت ٜطاٖا , امٓا٤  إٔ ايعَٔ مل ٜ٪ثط عًٝ٘ 

. ؾٝٗا  غامل  ٖصا  ايطدٌ ايػاَض  بايٓػب١ ي٘ 

 تػاضعت ْعطات٘ ؾعط غامل بايهٝل ٚ َع ْعط٠ َٓرل ت٬قت عٓسَا 

 َٔ ايٛقت مل تتذاٚظ  أؾهاضٙ يدل١ٖ تؿٛؾت  مٛ غطٜب ٚع٢ً  أْؿاغ٘ 

 ايجٛاْٞ 

 غامل  ٚعطؾ٘  بٓؿػ٘  ٚأخدلٙ أْ٘  َٓرل  ظٚز أخت  ع٢ًأيكٞ ايػ٬ّ 

 ثِ أخطز ٚضق١ َط١ٜٛ َٔ  اؾٝب –ضمحٗا اهلل  –َكطؿٞ  ٚعبس ايععٜع 

ايعًٟٛ ؾًباب٘ ا٭بٝض  ؾتشٗا  غامل ؾٛدسٖا ٚقؿ١ طب١ٝ  ٚبسأ يف  

ٚقبٌ إٔ ٜسٕٚ عًٝٗا ططٜك١ ا٫غتدساّ  أٚقؿ٘ غامل ,ؼهرل َا بساخًٗا 

:  ٚقاح  بتًكا١ٝ٥ 

أعتكس أْٗا أز١ٜٚ يكطس١ املعس٠ ٚايكٛيٕٛ ,غامل .٫ تُسٕٚ أٟ ؾ٧ ٜا ز

ايعكيب ٚايػاظات ٚا٫ْتؿار أيٝؼ  نصيو ؟  

اغتا٤ غامل َٚط ؾؿتٝ٘ ٭ٕ َعين شيو إٔ ا٭ز١ٜٚ ئ ؽطز َٔ ايكٝسي١ٝ 

ٚغتعٛز َٔ ضسًتٗا ايككرل٠ إيٞ َػتكطٖا َٚػتٛزعٗا َط٠ أخطٟ  ٚع٢ً 

:  َهض قاٍ 
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ٜبسٚ  إٔ يسٜو  َؿانٌ  باملعس٠ ٚايكٛيٕٛ ايعكيب  .إْٗا  نصيو , ْعِ 

 شل٪٤٫ ايتذاض ايصٟ  ٜسٓعٕٛ أِْٗ أطبا٤ ..تبا: عكس َٓرل سادبٝ٘ ٚقاٍ 

إِْٗ ٜهتبٕٛ  ْؿؼ ا٭ز١ٜٚ ٚيهٔ يؿطنات أخطٟ كتًؿ١ عٔ املأيٛف ,

 ايصٟ ٜكَٕٛٛ ب٘ َٓسٚبٞ  dealعًِٝٗ  ايًع١ٓ ٚع٢ً  , ٚاملعطٚف يسٜٓا 

. ايسعا١ٜ َع ا٭طبا٤ ٚنٌ  شيو ع٢ً سػاب املطنٞ املػانني 

: زُٖـ  غامل  َٔ ٖصا ايتٛنٝح  ايكطٜح  مما  دعً٘  ٜتػا٤ٍ 

ٚنٝـ  عًُت  بٗصٙ املع١ًَٛ  اـطرل٠ ؟ 

َٔ اؿٝا٠   :  ابتػِ َٓرل ٚغُع بعٝٓٝ٘ ثِ قاٍ 

ِٖٓ , ٖٞ  اٱداب١ املطًٛب١  تًو مل ٜطتاح  غامل  شلصٙ اٱداب١  ؾًِ تهٔ  

إٔ ٜعٝس ا٭ز١ٜٚ إيٞ  َهاْٗا  ٚيهٔ َٓرل  أٚقؿ٘ يًُط٠ ايجا١ْٝ ٚاخدلٙ أْ٘ 

عاد٘ إيٞ ٖصا ايع٬ز    

يكس  نٓت ايّٝٛ يف   ظٜاض٠  :  ٚبعس املساٚي١ ايػطٜع١ بُٝٓٗا قاٍ  غامل 

ا٭غتاش عبس ايععٜع  

 ْٚطل  أقابع  َٓرل  تعبح  با٭ز١ٜٚ ؾ١ًُ غامل  ناْت بسٕٚ اٖتُاّ 

 :  بعباض٠  يف  باطٓٗا   ايهجرل َٔ  ايػُٛض 
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أضدٛ إٔ ٜهؿٛا عٔ ؼطٜو ايػهني يف  ..إٕ ا٭َط مل ٜٓتٗٞ بعس  إشٕ 

غامل  /ؾهطا  ز....اؾطح 

يف ايكٝسي١ٝ بعس خطٚز َٓرل  ايصٟ تطى ابتػا١َ ناشب١  قُتا ثك٬ٝ  سٌ

َا ا٭َط :    ايهطغٞ يٝتػا٤ٍ ع٢ًٚدًؼ ا٭خرل  , مل ٜكسقٗا غامل ,

ايصٟ مل ٜٓتٗٞ بعس ؟غهني ؟ دطح ؟ َٔ ٖصا ايطدٌ ؟ َٚا ٖصا 

ايػُٛض ؟  

مل ٜهذلخ ٚعاز  غامل إيٞ  ؾاؾ١ اؿاغب اٯيٞ   َتابعا   بعض املٛاقع 

اٱيهذل١ْٝٚ  

 ******

ؾبعس ,مل ٜعس َٓرل إيٞ  بٝت٘ ست٢ ٫ ٜكطسّ بأٟ  ؾطز َٔ أؾطاز ايعا١ً٥ 

ٚخاق١ إٔ ايع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبني ظٚدت٘ , ٚؾا٠ ظٚدت٘ أعس ْؿػ٘ غطٜبا عِٓٗ 

عاؾا ٚسٝسٜٔ  ست٢  ٚؾاتٗا  َٔ  , مل تططح  أٟ ظٖط٠ َٔ ظٖٛض  اؿٝا٠ 

ٚ٭ْ٘ ب٬ , ٚبًؼ َٔ ايعُط َا  ميٓع٘ َٔ ايعٚاز بأخط٣ , أؾٗط ق١ًًٝ 

ؾٗٛ ٫ ٜطٜس إٔ ٜذلى  ٖصا ,َأٟٚ  ؾأقبح بٝت٘  َجٌ ايؿٓسم يًطاس١ ؾكط 

ؾٗٛ يف  , املٓعٍ  يٝؼ   يٮغباب  ايػرل املكٓع١ اييت  ٜكٛشلا  يٰخطٜٔ 

قطاضٙ ْؿػ٘ ٜعًِ ايػبب  اؿكٝكٞ يعسّ َػازضت٘ شلصا  ايبٝت  
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ٚدًؼ  ع٢ً , أؾاح بٝسٙ أَاّ ٚدٗ٘ ٚنأْ٘ ٜططز أؾهاضٙ َٔ أَاَ٘ 

ٚأثٓا٤  , نطغٝ٘ املعتاز ٚطًب ٚدب١ ايػسا٤ َٔ املطعِ  اجملاٚض يًُك٢ٗ 

ؾكس ,تٓاٚي٘  يًطعاّ  ؾطز  َط٠ أخطٟ ٚاغتػًِ يصنطٜات َ٪مل٘  سسثت  

َٚٔ بعسٖا خطز َٔ  ٚظٝؿت٘ , َاتت ظٚدت٘ إثط ْٛب١ قًب١ٝ َؿاد١٦ 

تٓؿؼ  ايكعسا٤  بعس إٔ تطى  , اؿه١َٝٛ بؿهٌ  قاْْٛٞ  ٖٚٛ  املعاف 

أؾام  َٔ ,ٚاييت  خطز َٓٗا   قؿط ايٝسٜٔ  , ٚظٝؿت٘ ايطٚت١ٝٓٝ امل١ًُ 

ؾطٚزٙ  بعس إٔ  ايتِٗ  ٚدب١ ايػسا٤ ْٚعط بططؾ١ عٝٓ٘ إيٞ نٝؼ ايسٚا٤ 

:  ثِ متتِ بكٛت غرل َػُٛع, ايصٟ ُٚنع يف ايهطغٞ اجملاٚض 

غامل  أْين  عاد٘ شلصٙ ا٭ز١ٜٚ ؾٗٛ مل ٜط أْٗا ٚقؿ١ طب١ٝ /يكس ظٔ إٔ ز

إْ٘ يف , ٭ْ٘  ٜطٜس إٔ ٜبٝع  يكس ضأٜت شلؿ١ ايبٝع يف  عٝٓٝ٘ , بتاضٜذ  قسِٜ 

ؾٛم  إيٞ ايسعِ املايٞ  

ٚخطدت , ملعت عٝٓا  َٓرل  ٖٚٛ ىطز يؿاؾ١ تبؼ  ٜٚؿعًٗا يف  اْػذاّ 

" نٌ ؾ٧ بأٚإ " مج١ً قاسبت ايسخإ  ايكاعس َٔ بني ؾؿتٝ٘  

 ********
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  ا٫ظزساّ "

ؾكس ٜهٕٛ ا٫ظزساّ  ,يٝؼ ايبُعس  عٔ ا٫ظزساّ ميٓشو  اشلس٤ٚ 

إمنا املككٛز َٔ ,ٜكاسبو أثٓا٤ قٝاَو ٚقعٛزى ٚضقٛزى ,بساخًو 

ا٫بتعاز  إٔ تؿض ٖصا ا٫عتكاّ ايػًيب بجٛض٠ إهاب١ٝ يتعٛز ٖاز٥ا يف 

انططابٓا ايساخًٞ ْاػاً عٔ تطانُات ملجٌ  ٖصا , اْتعاض ظساَاً دسٜساً

ايؿُؼ ,ٖٝا  اؾطؽ محٛيتو ايجك١ًٝ يف أقطب غ١ً ٬َُٗت , ايكدب 

تػطع َٜٛٝا ٫ٚ وذب أؾعتٗا ايصٖب١ٝ ٫ٚ ن٥ٛٗا املبٗط إ٫ تطانِ 

٫ ؾا٥س٠ َٔ اسذلام , ٫ ؼذلم ٫ٚ ؼطم ْؿػو نجرلاً ,ايػّٝٛ أَاَٗا 

ايؿُع١ ؾٗٞ  تصٚب  ٚتٓتٗٞ  َٔ ططف  ٚاسس     

"                                  غامل                                                                    

أغُهت غٗاّ  عٝٓاٖا بعس  إٔ  قطأت ٖصٙ  اـاطط٠  ٚتٓٗست ثِ ْعطت 

" ضا٥ع١  : " بعٝٓٝٗا ايعػًٝتني إيٞ  غامل  عب ٚبكٛت عصب  قايت 

عٝٓٝٗا  باٱعذاب ايكازم ت خطٝبت٘ غٗاّ ٚقس اَتٮ ٚد٘  تأٌَ غامل 

سسٜج١ ايتدطز ,َػتؿؿٝات اؿه١َٛ  بإسسٟ غٗاّ  قٝس١ْٝ٫ تعٌُ , 

ٖاز٨ , أْٝل املًبؼ , ٚإشا نإ  غامل  طٌٜٛ ايطًع١ باٖٞ احملٝا , 

ضقٝك١ ,ط١ًٜٛ ايكا١َ  . ؾٗٛ  ضأٟ ايؿدك١ٝ امله١ًُ ي٘ , ايؿهط أسٝاْا 
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ثٛض١ٜ , بٗا سٛض يف عٝٓٝٗا ايُٝين ناْت غط  داشبٝتٗا  ٚمجاشلا , امل٬َح 

َتُطز٠  أسٝاْا  , ايؿهط 

سٝح  ٜعٚضٖا  غامل  ملس٠  , ايًكا٤ ا٭غبٛعٞ  يف  َٓعٍ  ٚايسٖا  إْ٘ 

أثٓا٤  ظٜاضت٘  ىدلٖا بأِٖ  ا٭سساخ  ,  غاع١ أٚ غاعتني  ّٜٛ  اؾُع١ 

هعًٗا  تكطأ  خٛاططٙ  , ع٬قت٘   بايٓاؽ , اييت  سسثت بايكٝسي١ٝ 

ؾهطا   :  عكب غامل 

اغتُط  يف  نتاب١ خٛاططى ٫ٚ  تكـ   : قايت َؿذع٘ 

ؾايؿطاؽ نبرل  , إْين  أساٍٚ  : تٓٗس يف  أمل  ثِ  قاٍ 

, ؾايطظم  َكػّٛ , ٫ تكًل : استهٓت٘ بعٝٓٝٗا ٚقايت يف  سب 

ٚاملػتكبٌ  قازّ  ٫ٚ تٓؼ إٔ ايكٝسي١ٝ َؿطٚع طٌٜٛ املس٣ ٚوتاز إيٞ  

.. قدل ٚدٗس ٚتعب ٚ

إْين  أغرل  نايػًشؿا٠   ...ٚأَٛاٍ : قاطعٗا 

ايتػٝرل  قازّ  : قايت  غٗاّ عُاؽ  ٚانح 

ٖصٙ ايؿعاضات ايجٛض١ٜ اييت  تعتكسٜٔ بٗا غٛف  ٜأتٞ : اغتٓهط  ن٬َٗا 

ايّٝٛ ٚتهعٝٗا  يف  أضؾٝـ  ايصنطٜات  
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 ئَِ ؟ -

 ٚمل تٓعٍِ إيٞ ايٓاؽ, أْتٔ َ٪َٓ٘  بايتػٝرل  يف  بطدو  ايعادٞ  -

ٖٚصٙ  قا٫ٚت غرل  ع١ًُٝ يف  ٚاقع  غرل  ,   أضض  ايٛاقع ع٢ً

 عًُٞ 

 ايٝأؽ  خٝا١ْ .....٫بس َٔ احملاٚي١  -
ؾعاضات  أخطٟ   :  نشو  غامل  ٚقاٍ 

 أْا َ٪١َٓ بٗا  -

 ايتػٝرل  ٫بس إٔ ٜهٕٛ بايكسَات  -

 ايكسَات قس تػرل  إيٞ  ا٭غٛأ  -
 ٚقس تػرل إيٞ ا٭ؾهٌ  -

ٖٚصا ايػ٬ح ٫ ٜكًح  ٭ٟ  تػٝرل  , إشٕ ؾٗٛ  غ٬ح شٚ سسٜٔ  -

 ْطٜسٙ  عس ٚاسس 

: ثِ تصنط  عبس ايععٜع ٚقاٍ ...غهت  غامل ٚمل ٜعكب 

يسٟ  َطٜض أعاٚزٙ يف  بٝت٘ إْ٘ ٜعٝـ  ساي١ َٔ ايكس١َ ٚعٓسَا  

أعًِ  عهاٜت٘  غأخدلى  

َٚاشا تكطأ  ٖصٙ ا٭ٜاّ ؟ : مل تبايٞ مبا قاٍ  ٚغأيت٘ 
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: أداب  غامل 

ؾإٕ نٌ ,أقطأ  ايبؿط ست٢  أخطز َٔ  ساي١ املًٌ اييت أغهٔ بٗا 

إِْٗ غطٜعٞ ايتػٝرل ؾا٭سساخ اييت  , ّٜٛ ٚايٓاؽ يف ؾإٔ كتًـ 

ٚايعذٝب أِْٗ , ميطٕٚ بٗا ت٪ثط عًِٝٗ تأثرل قكرل املس٣ 

ٚا٭عذب , ٜتشاٚضٕٚ ثِ ىتًؿٕٛ ست٢ أِْٗ  ٜهازٚا  ٜتكاتًٕٛ 

أيٝػٛا .. ٜٚٛاقًٛا سٝاتِٗ ٚنإٔ ؾ٦ٝا مل ٜهٔ ٜٗس٤ٕٚ أِْٗ 

ممتعني ؟  

ُٜٓكًٕٛ َٔ أَانِٓٗ  ٜٚػرلٕٚ ..إِْٗ أسذاض عًٞ ضقع١ ايؿططْر 

َٜٛٝا  بأقابع  خؿٝ٘  ِٖٚ يف  ساي١ َٔ ايٝأؽ  ٚا٫غتػ٬ّ  آضا٤ِٖ 

 ع٢ً قطع  سسٜج٘  ضْني دٛاي٘  ٚايصٟ  ظٗط  اغِ  اؿاز َكطؿٞ 

ايؿاؾ١ امله١٦ٝ  

ػٗسْٚٞ  ...ست٢  يف  ٚقت  ايطاس١ : تأؾـ غامل  ٚقاٍ 

ٚبعس  إٔ  اغتُع  يًُتشسخ َٔ اؾاْب اٯخط  

:  أداب غامل  ٚقاٍ  يًُتكٌ 

عؿٛا أغتاش  َكطؿٞ إْين  يف  َؿٛاض  خام ٚئ أعٛز قبٌ 

َع ايػ١َ٬  ....غاعتني َٔ اٯٕ 
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٫سعت  غٗاّ  عكب١ٝ خؿٝؿ١ َٔ  ططٜك١  ؼسخ  غامل   

َاشا بو ؟ :  ٚغأيت  

ايؿ٧ ايصٟ  " ٌٖ  تعطؾني املجٌ  ايؿا٥ع  : أداب بهٝل  ٚسٓل 

بٌ  َٔ  َععِ  ...ٖصا  َا  أعا١ْٝ َٔ  بعض "  باجملإ أنجط َٓ٘ 

ٜعٕٓٛ  إٔ ايكٝسيٞ ايصٟ  ٜتعاطـ  َعِٗ ٜٚتعاٌَ  , ايٓاؽ 

أْ٘  يٝؼ  إْػاْا  طبٝعٝا  ٚ إٔ  عًٝ٘  ايعٌُ  ...بإسػإ ٚقسم 

ٚإٔ  ٜهٕٛ  َطتسٜا  ٬َبؼ  , بايكٝسي١ٝ آْا٤ ايًٌٝ  ٚأططاف ايٓٗاض 

ايطٛاض٨  ٚيف  اْتعاضِٖ يف  أٟ  ٚقت  

اجملتُع  ايصٟ  تطٟ  ؾٝ٘  بٛازض  ,يكس  غ٦ُت  َٔ ٖصا اجملتُع 

! غشكا!  يًتػٝرل 

إشا أضزت إٔ ٜهٕٛ  يو  قاعس٠  ؾعب١ٝ  ؾ٬بس  إٔ  ..اقدل : غٗاّ 

ٚنُا  أخدلتو  أْت يف  بسا١ٜ ايططٜل  ...تتشٌ  بايكدل

أْت  أٜها  تطٜس  إٔ تتػرل   : ثِ  ضَكت٘  بٓعط٠ داز٠  ٚقايت 

 ْعط  شلا  غامل  ٚغهت   ثِ  ْٗض  ٚاقؿاً يٝػازض   املهإ  

غأيت٘  غٗاّ بصعط   ٖٚٞ  تتطًع  إىل  ايػاع١  املجبت١  ع٢ً  اؿا٥ط  

إيٞ أٜٔ ؟ 
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... غأشٖب  ٭تػرل:  قاٍ  غاخطا

 *****
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-2 - 

ظٔ غامل إٔ ظٗٛض َٓرل إَا اغتػاث١ ضابع١ يعبس ايععٜع  أٚ إعاز٠ ا٭ز١ٜٚ 

ؾُعٗطٙ  ُٜٛسٞ بايبدٌ ٚأْ٘ إْػإ يٝؼ  , اييت  قطؾٗا  َٔ َٜٛني 

  تتعاٌَ  َع٘  بػصاد١  أٚ  غ١َ٬ ١ْٝ   نٞ غ٬ٗ 

اغتذاب  ,  عًِ  بإٔ َٓرل ٜطٜس إٔ  ٜتشسخ َع٘ ق٬ًٝعٓسَا خاب ظٓ٘  

ٚإٔ  ,ؾٗصٙ  أٜها  َٔ  زلات ايكٝسيٝات اؿسٜج١ , غامل  بؿتٛض  ٚانح 

"  َك٢ٗ "تكًٌٝ  املػاسات بني ايكٝسيٞ ٚايعٌُٝ ُٜشٍٛ ايكٝسي١ٝ إيٞ  

سٝح  وهط  ايعٌُٝ  ٜٚعٌ  ٜكل سهاٜات٘ "  عٝاز٠ طبٝب ْؿػٞ "أٚ 

ٚىدل  ايكٝسيٞ  , ٜٚٓكًٗا  َٔ  اؿهاٜات  إيٞ  اؿهاٜات اـاق١ 

بأؾهاضٙ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚنإٔ َع٘  ا٭زٚات  ايهاؾ١ٝ ٱق٬ح 

. ايهٕٛ 

بعهِٗ  ٜعٔ  إٔ ٖصا  ايٓٛع  َٔ ا٭يؿ١ ٖٛ ْتاز َٛز٠ بني ايكٝسيٞ 

ٚيهٓ٘ يف  اؿكٝك١  ْٛع َٔ أْٛاع ايٓؿام ا٫دتُاعٞ ؾتت٬ؾٞ  , ٚايع٤٬ُ 

َٚػتكب٬ً  ٜتعطض ايكٝسيٞ ٭ٚب١٦ ادتُاع١ٝ , اؿسٚز بصٚبإ  ايػٝاز 

أيٝػٛا  أقسقا٤ ؟  ...َجٌ اـكِ عًٞ  ا٭ز١ٜٚ أٚ تأدٌٝ زؾع اؿػاب 
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إٕ عسّ ٚنع  سسٚز بني ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني ايٓاؽ  دعًتٓا  ْعٝـ 

يف  ساي١ َٔ ايؿٛن٢ ٚايعبج١ٝ  

دًؼ  َٓرل ٚبهٌ  دطأ٠ طًب  َٔ  املػاعس٠ إٔ تعس  ي٘  نٛبا َٔ ايؿاٟ 

:  ثِ  أضزف  ٚنأْ٘  قسٜل  محِٝ   يػامل 

ؾٛقٞ  .َع  ز (قٝسي١ٝ ايؿؿا٤  )يكس  عًُت يػٓٛات يف  قٝسي١ٝ ندلٟ 

ؾأْا نٓت َٛظؿا ,ؾكس  نإ  قٝس٫ْٝا  خبرلا شٚ غع١ َٔ ايعًِ ٚايؿِٗ 

يف اجملًؼ احملًٞ  ٚمل أضظم بأ٫ٚز  ؾكس  تعٚدت  َتأخطا  ق٬ًٝ  ٚنإ 

يسٟ  ؾطاؽ نبرل  

نإ  غامل  ٜػتُع  ٖٚٛ َٓععر  زاخًٝا  ٜٚتػا٤ٍ  بٝٓ٘ ٚبني  ْؿػ٘  َا 

شْب٘  يف  زلاع  ايػرل٠ ايصات١ٝ ملٓرل ؟ ؾهإ ٫ ٜتذاٚب َع٘  ست٢  ٫ 

إ٫  أْ٘  تصنط   ...ٜسخٌ  َع٘  يف  سٛاضات ؾطع١ٝ ٜٚعٜس َٔ َس٠  بكا٤ٙ 

مجًت٘  ا٭خرل  يف ايًكا٤ ايػابل  ؾسؾع٘ ايؿهٍٛ  يٝعًِ  املعٜس  عٔ  عبس 

ايععٜع  ٜٚسٜط  زؾ١ اؿٛاض   بس٫  َٔ ٖصا  املًٌ   

 ٚنٝـ  ساٍ   ا٭غتاش  عبس ايععٜع ؟ -
 ٫ أعًِ مل أغأٍ عًٝ٘  -
 ملاشا ؟ -
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إْٗا ساي١ ْؿػ١ٝ ملا  سسخ  ٫بٓت٘ َٓص  عس٠  , ٭ْين  أعًِ  سايت٘  -

أؾٗط ؾكس تعٚدت بعس  ٚؾا٠  ظٚديت  ثِ  طًُكت بعس  ث٬ث١ أؾٗط  

 َٔ ايعٚاز  ٚ٭ْٗا  ا٫ب١ٓ  ايٛسٝس٠ ؾهاْت  ايكس١َ ق١ٜٛ 
:  بعس  إٔ  اضتؿـ  ضؾؿ١  َٔ   نٛب  ايؿاٟ   أناف  قا٬٥ 

ٖٚٛ ضدٌ  " بٝذٛ " ٚايسٖا  ٜعٌُ  غا٥كا أدط٠ ٚيسٜ٘ غٝاض٠ 

.... طٝب ايكًب ٖٚاز٨  ايطباع  ٚٚايستٗا 

:  قطع  ن٬َ٘   ملع٘ يف عٝٓٝ٘  ٚقاٍ 

ممطن٘ تعٌُ  باملػتؿؿٞ  اؿهَٛٞ  ايعاّ  ٚغاؾطت َٓص  عاّ  

ْٚكـ إيٞ ايػعٛز١ٜ  ٚعازت  يتشهط  ؾطح  ظؾاف ابٓتٗا 

ٚاْتعطْا  غؿطٖا  َط٠ أخطٟ  ٚيهٓٗا  أيػت  ايػؿط  متاَا  ٚبكٝت   

:  ثِ  ؾطز  ٚقاٍ 

. يكس  أيػٝت ايػؿط  بعس  ؾٛات ا٭ٚإ 

اضتبو  َٓرل  ٚأسؼ اْ٘ قس  ٜهجط  يف  ايه٬ّ  مما قس  ٜٛقع٘ يف   

  ٖصٙ ا٫غتهاؾ١ ٚغازض  عًٞ  ٣اـطأ  ٚقسّ ايؿهط   يػامل  عٌ

أٌَ  بًكا٤ آخط  
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ٚاستاض  غامل  يف  ,   سٌ  قُتاً ثك٬ًٝ  يف  ايكٝسي١ٝ أخطٟ َط٠ 

ٖصا  ايطدٌ  ايعذٝب  ؾؿٞ  نٌ  ظٜاض٠  ًُٜكٞ به٬ّ غاَض يف  

عكٌ  غامل  ٜٚٗطب  

ٚبعس  غاعتني   

:   ظٗط  َكطؿٞ  َط٠ أخطٟ ٚقاٍ 

 ٖصا  ايٓسا٤  املتهطض ع٢ً ْعتصض  يو  ٜا  زنتٛض  غامل  

ابتػِ  غامل يف  ؾشٛب   ٚعطن١   آي١ٝ   قاّ  َٔ َهاْ٘   ٚبسأ  يف  

ؼهرل  ا٭دٗع٠   ٚنازت   تتهػط  أغٓاْ٘ َٔ  ؾس٠  ايػٝغ   ثِ  

:  قاٍ 

ؾكس  تعٛزت   ...٫ عًٝو 

 *******

بعس عس٠  أٜاّ  زيـ  إيٞ  ايكٝسي١ٝ  ضدٌ سًٝل ايًش١ٝ ي٘ ؾاضب  خؿٝـ  

عطؾ٘  غامل    ,مٝـ اؾػس , قكرل ايكا١َ,أْـ َسبب  ,

ٚعًِ َٔ " أبٛ بهط   ايكسٜل "  اْ٘  ايؿٝذ  غٝس  خطٝب َػذس 

 ادتٗس  ٚزضؽ  ملس٠  عاَني  يف  َعٗس   يٝؼ  أظٖطٜا  ٚيهٓ٘  أْ٘ املكطبني 
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إعساز  ايسعا٠  ٚغُْح  ي٘  بإيكا٤ خطب اؾُع١ ٚإيكا٤  ايسضٚؽ يف 

ٖٚٛ  أٜها  داض  عبس ايععٜع    , املػادس 

غامل  عًٞ  قٓٝع َعطٚؾو َع   . دعٜتِ خرلا   ٜا ز: بابتػاَ٘ ٖاز١٥ قاٍ 

,  ؾأخٝ٘  َكطؿٞ  ٜجين  عًٝو ثٓا٤ّ سػٓاً ٚميسسٛى , أخْٛا  عبس ايععٜع 

باضى اهلل ؾٝو ٚدعٌ  عٝازتو  يًُطنٞ  يف  َٝعإ  سػٓاتو  

ؾإشا مل ,   قًب  غامل  بطزاً ٚغ٬َاً ٣ناْت ٚقع  نًُات ايؿٝذ  غٝس عٌ

ؾأنعـ  اٱميإ  ٖٛ   , ٜهٔ  ٖٓاى  أٟ عا٥سا َازٜا  َٔ تًو  ايعٜاضات 

ايسعا٤   

ؾؿاٙ اهلل ٚعاؾاٙ  ..٫ ؾهط  ع٢ً  ٚادب : غامل 

عبس ايععٜع طٝب ايكًب ٖٚاز٨ ايطباع  : ٚاقٌ ايؿٝذ  غٝس  سسٜج٘   

ٚسػٔ  اي١ٝٓ  ٚيهٔ ابٓت٘ املسي١ً ٚطباع  ظٚدت٘  اؿاز٠ أغطقٛٙ يف 

ٚقس غاؾطت  ظٚدت٘    ٚظٔ  إٔ اؿػس  ٚعٕٝٛ ايٓاؽ  شلِ  , ايؿكا٤ 

ؾايبٝٛت  ١٦ًَٝ  , ٚيهٔ  ٖٓاى  غط  يف  ٖصا ا٭َط , زٚض  يف   أظَت٘ 

 با٭غطاض  اـؿ١ٝ  ٚاملع١ًٓ 
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يف ٖصٙ  ا٭ثٓا٤ زخٌ  َكطؿٞ يف  عذاي١ ٚٚد٘ ٧ًَ  بايكًل 

ؾشاي١  عبس ايععٜع  ,ٚايتٛتط  َٚع٘ ٚقؿ١ طب١ٝ ٚقؿٗا   بايعاد١ً  

تسٖٛضت  بؿهٌ  َؿاد٧ ٚمل ٜػتطٝعٛا  إٔ  ٜٓكًٛٙ  إيٞ  ايعٝاز٠  

ؾطًبٛا  ايطبٝب  ٖاتؿٝاً ايصٟ  سهط ٚبعس ايؿشل ايطيب طًب 

ناْت  ايٛقؿ١  ...َِٓٗ  إسهاض ٖصا ا٭ز١ٜٚ عًٞ  ٚد٘ ايػطع١

عباض٠  عٔ  أَبٛي١ َٗسأ ٚقًٍٛ  دًٛنٛظ ًَشٞ  ٚدٗاظ قًٍٛ ٚ 

مت  ؼهرل  ايٛقؿ١ غطٜعا  , ٚغطل١ ٫ٚقل طيب 18 نا٫ْٛ 

ثِ  شٖب ث٬ثتِٗ غطٛات  غطٜع١ إيٞ  َٓعٍ  عبس ايععٜع  

بايكطع اْتب٘ َٔ  بايؿاضع ٚاظزاز ايؿهٍٛ  عٔ  َا ايصٟ  دطٟ ؟ 

٫ أسس ٜعًِ  إٕ  ٖصا  ؾه٫ٛ  أّ  أِْٗ  عًٞ  ا٫غتعساز  

يًُػاعس٠  

 ************

غٝس٠ , أقبشت غطؾ١  عبس ايععٜع  نأْٗا  غطؾ١ يف  َػتؿؿٞ 

  ايهٝؼ  َٔ  َكطؿٞ   ٚمبٗاض٠ ٚخدل٠ نبرل٠   تٓاٚيت اضبعٝٓٝ٘ 

قاَت  مبٓتٗٞ  املط١ْٚ بػطظ ايها٫ْٛ  يف  ٚضٜس  عبس ايععٜع  

ٚأٚقًت٘  ظٗاظ  احملًٍٛ  املتسيٞ  َٔ   احملًٍٛ  شات٘  ,
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ٚغأٍ  ايؿٝذ  غٝس  , ملعت  عٝٓا  غامل بإعذاب  شلصا ايكٓٝع 

املُطن١  ٚظٚد١   (َرلؾت )عٓٗا   ؾأخدلٙ   بكٛت  خاؾت أْٗا  

عبس ايععٜع  

ٚاقؿعط   بسْ٘  ؿس٠ ,  اغتساضت  َرلؾت  ٚضآٖا  غامل  ٭ٍٚ  َط٠ 

ٚٚدٗا  املطبع أعطٞ يكػُات٘ , ٚطٍٛ أْؿٗا , عٝٓٝٗا ايهٝكتني 

ٜعطٞ   , بؿطتٗا  بٝها٤ َؿطب١ عُط٠ , ْٛعا َٔ  اؾس١ٜ ٚاؿعّ 

تأٌَ   غامل   ,  يو  إوا٤ أْٗا  َٔ  غ٬ي١ اٱلًٝع  شٚ ايسّ ايباضز 

نجرلا   يف  ٚدٗٗا  املٓشٛت خؿبٝا  ٚنأْ٘ مل ٜعطف  ثٓاٜا   

أعازت  َرلؾت  ايٓعط   يعٚدٗا َط٠ أخطٟ ٚمل ٜتهح  ,ايهشو  

ٚنأْٗا  تتعاٌَ َع٘  , عًٝٗا  أٟ  ْٛع  َٔ  ايكًل  أٚ  ا٫نططاب 

 .بكؿتٗا  ممطنت٘  ٚيٝػت  ظٚدت٘ 

, ٚمل  هس  ابٓتُٗا  , تطًع  غامل ملٔ   يف  اؿذط٠ ؾًِ هس  َٓرل  

خطدٛا  مجٝعا غامل َٚكطؿٞ , ٚخ٬ٍ  زقا٥ل   َٔ  اشلس٤ٚ  

ٚايؿٝذ غٝس  

زاض  سٛاض   بني  ايؿٝذ  غٝس  َٚكطؿٞ   ٚنإ  يػامل   ْكٝب  

إٔ ٜػُع  شلُا   بعس  إٔ  خطدٛا  َٔ  ايبٝت  ٚٚقؿٛا   يف ايؿاضع   
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, ٫بس إٔ  ؼاٍٚ  إٔ  تٗسأ  عبس ايععٜع  ٜا  ساز َكطؿٞ : غٝس 

ٖصا ايػط  َجٌ  اؿذط  , ٫بس إٔ  تعطف  ايػط  ايصٟ  ٜهتُ٘ 

ايجكٌٝ  اؾاثِ عًٞ  قسضٙ  

  ْبشط  يف   ٭َٕاشا أؾعٌ ؟ يكس  أعطْٛا  ؾطق١ عع١ُٝ: َكطؿٞ 

عاض  اـٝا٫ت  ٚا٭ٖٚاّ  َٚٓشٛا  يًٓاؽ  ؾطم إط٬م غ٤ٛ 

إْٓا  مكس َا  ظضعٛٙ  َٔ  ٫َبا٠٫ ٚإُٖاٍ , ايعٔ ٚاٱؾاعات 

ٚغؿ١ً ٚايتسٜٔ ايعا٥ـ   

َٚٔ , يكس  عاْٝٓا  َٔ  ٖصا ايتسٜٔ ايعا٥ـ  :  َكطؿٞ  بأغٞ 

غٝاب ايٛعٞ ايسٜين َػ٦ٛي١ٝ  ...َٚٔ عسّ املكاضس١ , ا٭غطاض

..... ندلٟ 

ؾاغتأشٕ  ,ٜٚبسٚ إٔ  غامل  مل ٜؿِٗ  ؾ٦ٝا  َٔ  ٖصٙ ايط٬غِ  

ٚأخص سرلت٘  َع٘  قا٫ٚ إٔ  ٜػتذُع  خٝٛط املؿه١ً , َُٓٗا 

ٚيهٓ٘  ؾؿٌ   

 *********
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عاز غامل إيٞ  قٝسيٝت٘ يٝذس   قسٜل  عُطٙ  ٚداض  عبس ايععٜع  ٚايؿٝذ  

ٚنإ  ميػو  بٛضق١ تطنٗا  َهاْٗا  , عُطٚ  َٚٗٓت٘  قاَٞ ...غٝس  

ؾٛض ض٩ٜت٘  يػامل  

أٜٔ نٓت أٜٗا  ايكٝسيٞ  ا٭زٜب ؟  : عُطٚ 

نٓت   يف  ظٜاض٠ َٝساْٝ٘  ؾاضنِ   ايععٜع   : غامل  بهٝل 

عبس ايععٜع ؟ :  عُطٚ َتػا٬٥ 

اعتكس أْين  غأزلع ب٘ يف  , يكس  شاع قٝت٘ إشٕ :  نشو  غامل ٚقاٍ 

ٚغأقطأ  عٓ٘  يف  ايكشـ  ,ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ  قطٜبا ٚبطاَر  ايتٛى ؾٛ 

اٱيهذل١ْٝٚ  

أْت  تعطف  ٜا ععٜعٟ  إٔ ! َا نٌ  ٖصا  ايعباضات ايػاخط٠  ؟ : عُطٚ 

اؿها١ٜ  , فتُعٓا  تؿٛم  عًٞ  ؾٗط ظاز ٚسهاٜات أيـ  ي١ًٝ ٚي١ًٝ 

ناْت   عطٚغ١  َٓص  أؾٗط   ق١ًًٝ ٚبعسٖا  مت  ابٓت٘ ببػاط٘ إٔ  ٖٓس  

ٚيٛ أْٓا  ْعٝـ  يف  عكٛض   قسمي٘ أٚ  يف  ؾذل٠ ظَٓٝ٘  غابك١   , ايط٬م 

أَا   سايٝا  , ٭قبشت  سها١ٜ  غطٜب١  ٚتٓتكٌ  َٔ  بٝت  يبٝت آخط  

ؾٗصا  ا٭َط  أقبح عازٜا  ٚظاٖط٠  طبٝعٝ٘  إٔ تتعٚز  ؾتاٙ  ثِ  تُطًل بعس   
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ؾٗٛض  أٚ  غٓٛات  قطٜب١  َٔ  ظٚادٗا   َٚع  شيو   َاظايت َا  إٕ 

عازت  ٖٓس  إيٞ  بٝت ٚايسٖا  إ٫  ٚناْت   ت٬سكٗا  ايؿا٥عات 

إْ٘ ايؿطاؽ  ٜا ععٜعٟ  , ٚايككل  اي١ُٖٝٛ   ايبؿط١ٜ  ايكُٓع 

أتؿل َعو  ٚيهٓين  ٚدست ٚايسٖا يف  ساي١ َٔ ا٫ْٗٝاض  : غامل 

٬ََٚح ,ٖٚصا يٝؼ  َٔ ع٬َات  اٱميإ بايكها٤  ٚايكسض ,ايعكيب 

ٚايستٗا غًبت عًٝٗا  اؾُٛز نتُجاٍ  ؾ٫ٛشٟ ثِ أزلع  َٓص  قًٌٝ عٔ 

إُٖاٍ  ٫ٚ َبا٠٫ ٚتسٜٔ ظا٥ـ ثِ  غط  ٜسؾٓ٘  عبس ايععٜع يف أعُاق٘ 

... ٚ...َٚٓرل ٜؿعط بإٔ ٖصا طبٝعٞ 

أقابًت  َٓرل ؟ : قاطع٘ عُطٚ ٚقاٍ 

ْعِ   -

اسصض َٓ٘  - 

ملاشا؟   -

َٓرل  ٖصا زا١ٖٝ ٚؼّٛ سٛي٘  ايؿبٗات ايهجرل٠ ٚعًُت  َٔ اسس  - 

إٕ ٖصا ايطدٌ أخطط َا تتدٌٝ , أقسقا٥ٞ َٔ   املباسح  أْ٘ ؼت ايطقاب١ 

ٚقبٌ  إٔ  تػأيين  ملاشا؟   أدٝبو ٫ اعًِ  بايتشسٜس  
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   ناْت  ؼّٛ  سٍٖٛٛادؼ أنس ي٘ اْتب٘ غامل  يه٬ّ  عُطٚ   ايصٟ  

أٜٔ  ٖٓس ؟   مل  أضٖا  ٫ٚ  ...يهٔ :   عكً٘ ٚقًب٘   ثِ  ؾطز   ٚغأٍ 

َط٠  ٚاسس٠ ؟ 

قاّ  عُطٚ  َٔ  َهاْ٘ َٚس  ٜسٜ٘ ٚنأْ٘ ٜؿتـ يف  دٝٛب  ايكُٝل  

أٜٔ ٖٓس ؟ أٜٔ  ٖٓس  ؟  :  ٚايبٓطًٕٛ  ٖٚٛ ٜػأٍ 

يٝػت  َعٞ  ٖاٖاٖاٖا :   ثِ  نشو  ٚقاٍ 

نشو غامل ضغِ ضناّ ايػّٝٛ اييت ؽِٝ عًٞ ايكًب ٚتعُٞ ايبكرل٠ 

ٚخكٛقا  بعس  َا عًِ  , ٚيهٓ٘  مل  ىطز   َٔ  سايت٘ اؿا٥ط٠ 

ايػُٛض  ايصٟ   وٝط مبٓرل    

غازض  عُطٚ  تاضنا  غامل  ايصٟ متسزت  أقابع٘  يًٝتكط  ايٛضق١ اييت  بٗا   

:  خاططٙ  دسٜس٠  َٔ  خٛاططٙ ٚقطأ  بعٝٓٝ٘ 

مٔ ْعٝـ عًٞ  قٓابٌ َٛقٛت١ ازلٗا َتطًبات  اؿٝا٠ ٚأسطٓا  أْؿػٓا " 

بهِ  َٔ ايطاقات ايػًب١ٝ ٚبكٞ  إٔ متتس أقابع ٖصٙ ايطاق١ إيٞ غشب 

قتًٓا ,ؾٓشٔ ْؿذطٖا َٜٛٝا يف  بعهٓا ايبعض , ؾتٌٝ تًو ايكٓابٌ يتٓؿذط

يكس ؼٛيٓا  ,َؿاعطْا اٱْػا١ْٝ اييت تػُٛ ٚؼًل يف  ؾها٤ اؿب ٚا٭ٌَ 
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ٚغٓبكٞ ٖهصا ست٢ ٜسعْٛا  ايذلاب إي١ٝ َط٠ ,بكاٜا إْػإ ,إيٞ  بكاٜا 

 "  يٝصٜب ٖصٙ ايبكاٜا, أخطٟ 

                                                                            غامل  

ٚتطًعت  عٝٓٝ٘   يٮَاّ  ٚؾطز  ٚؾهط , أيكٞ  ايٛضق١ أَاَ٘ بإُٖاٍ 

أٜٔ ٖٓس ؟  : ٚغأٍ 

 *************

 ٚملعطؾ١  أٜٔ  ٖٓس ؟ 

عًٝٓا  إٔ ْعٛز بايعَإ  عاَا  ْٚكـ  يًٛضا٤  

ؾاؿها١ٜ  بسأت  يف  ي١ًٝ  َٔ يٝاٍ  غرل  َكُط٠   
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-3 -

  2006َاٜٛ 

 ٚظٚد١ عبس ايععٜع  يف  ساي١ َٔ  –ٚايس٠ ٖٓس  -ناْت غطؾ١ َرلؾت  

ايؿٛن٢ ايعاض١َ نأْٗا ناْت َػطساً ملعاٖطات بني ؾطٜكني َتهازٜٔ 

ٚأيكٛا بهٌ أغًشتِٗ   يف ايػطؾ١ أٚ تػَٛاْٞ قس أغطقٗا  ٚخًؿت 

سكٝب١ غؿط نبرل٠ ,  ايػطٜط  ٚا٭ضض  ع٢ً ٚضا٤ٖا  امل٬بؼ  َبعجط٠ 

ا٭سص١ٜ ٚؾطؾ١ ,اؿذِ خا١ٜٚ ايبطٔ دا٥ع١ َٔ خًٖٛا  َٔ امل٬بؼ 

ا٭غٓإ َٚعذٕٛ ا٭غٓإ َٚعٌٜ  ايعطم  ٚامل٬بؼ  ايساخ١ًٝ  َبعجط٠  

اعتُست اييت  َرلؾت  خطأنإ  شيو  , بؿهٌ  عؿٛا٥ٞ  يف  نٌ  َهإ 

 ابٓتٗا  ٖٓس   يف  ؼهرل   ٚإعساز  سكٝب١ ايػؿط  ٚشيو  ٭ْٗا  شٖبت  ع٢ً 

يف  َؿٛاض خام يؿطا٤  آخط  أغطانٗا  اييت  غٛف ؼتادٗا  يف  ايػؿط   

ـاضز  ايب٬ز   

ؾُاشا ناْت   ٖٓس   ؾاع١ً  قبٌ  ٖصا  ايتٛقٝت ؟  

تؿب٘  أَٗا  نجرلا  يف   ٬ََح ,ظٖط٠ بط١ٜ . َسي١ً ,ٖٓس ؾتاٙ َطاٖك١ 

ٚ بايهاز تبًؼ  , ٚدٗٗا   إ٫  أْٗا  قُش١ٝ ايًٕٛ شات ؾؿتني َٓؿٛختني 
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َٚع  شيو  ناْت ػصب ايهجرل  َٔ  ايٓعطات  ,ايػازغ١ عؿط  َٔ ايعُط 

َٔ  املُهٔ  إٔ  , ايصنٛض١ٜ بكسضٖا املهتٓع اييت  تسؾع٘ إيٞ  ا٭َاّ 

تؿعط  بأْٗا  ؾتاٙ يعٛب تعطٞ  يهٌ سطن١ َٔ سطناتٗا ْٛعا َٔ ايؿبل 

ؾكس اغتػًت  ٖٓس غٝاب  ٚايسٜٗا ست٢ ٚنعت أسسخ  ا٭غاْٞ  , املجرل 

نذٝذٗا    بايطقل ع٢ً قاَت ٖٓس , ايؿعب١ٝ يف املػذٌ  اـام  بٗا  

 .امل٪شٟ  يٮشٕ  

ٖٓس  يف  املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايتذاض١ٜ  يف  ايكـ ايجايح يٝؼ  يسٜٗا  ازْٞ  

  ثٛض٠  ؾبابٗا  إٔ  ع٢ًنٌ  َا تٗتِ ب٘  ٖٛ  اؿؿاظ ,اٖتُاّ  بايتعًِٝ  

ٚمل تسض  إٔ  ٖٓاى  ثٛض٠  غهب  قس اؾتعًت يف  غطؾ١  ,ٜعٌ  َؿتع٬ً 

شعطت   ٖٓس  ٚاضتعست  ؾطا٥كٗا   ٚاضتبهت  بؿسٙ  , ٚايستٗا  َٓص  قًٌٝ 

َٔ  قطار ْسا٤  قٛت  ٚايستٗا  ايصٟ  نإ  أعًٞ  َٔ  قٛت  ا٭غ١ٝٓ 

أغًكت  املػذٌ  غطٜعا  ٚطاضت إيٞ  , اشلُذ١ٝ  اييت  اْؿعًت  َعٗا

غطؾ١  ٚايستٗا  يتذس  يف  اْتعاضٖا   ٬ََح  قاغ١ٝ  ْٚعطات  ساز٠ ٜتطاٜط  

:  َٓٗا   ؾطض  ايػهب   ٚقاست 
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ايػؿط   , أمل  أْبٗو  إٔ تكَٛٞ  بإعساز سكٝبيت ..أٜتٗا  املػتٗذل٠ 

, ٚبس٫  َٔ أضاى سع١ٜٓ  زاَع١ ايعني  يؿطاقٞ, خ٬ٍ غاعات ق١ًًٝ 

 !ايطباع  يعٝٓ٘  , ايعٛاطـ باضز٠ إْػا١ْ ٜا يو َٔ ,  أدسى تطقكني

أمبؼ قٛت ٖٓس خًـ أغٛاض ؾؿتاٖا ٚؼطنت غطٜعا  ٱعاز٠ تٓعِٝ 

نطغٞ   خاضز  ايػطؾ١  يتؿػح  ع٢ً  دًػت  َرلؾت  ,ٖصٙ ايؿٛن٢ 

اجملاٍ  شلٓس  بإٔ تطتب  اؿكٝب١  ٚيف  ْؿؼ  ايٛقت  تطاقبٗا   

ؾطزت  َرلؾت  ؾٗصٙ  ٖٞ  املط٠ ا٭ٚيٞ  اييت  غٛف  تذلى  بٝتٗا  

ٚظٚدٗا  ٚابٓتٗا  ٚتػاؾط  يًعٌُ   يف اسسٟ املػتؿؿٝات اؿه١َٝٛ   

  نجرلاؾطق١ شٖب١ٝ ئ تعٛض ٚئ  تأتٞ , باملًُه١  ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

قشٝح  أْٗا ,   ايتُطٜض    ٫ٚ  ملجٌ  عُطٖا  ٖٚٞملجٌ  َٗٓتٗا   

  ابٓ٘ ٚسٝس٠  يسُٜٗا ٚظٚدٗا  يٝػٛا  عاد٘ إيٞ املاٍ  ايٛؾرل   ؾُٗا 

ايعا١ً٥ ٚمجعٛا  َٔ  سطاّ ايسْٝا  َا  َٓعٍ  اـام  يف   بٝتُٗا  اٚيسِٜٗ

ٚيهٓٗا  تطٜس  اشلطب  َٔ  ْعطات  َٓرل ظٚز , ٜهؿٞ  يعٚاز  ابٓتِٗ 

تٓٗست   بعُل  ٚتصنطت  عٓسَا  نإ   ٜطاضزٖا يف  , أخت  عبس ايععٜع 

املػتؿؿٞ   ٚتعٚز  أخت ظٚدٗا   ثِ  ْك٬ يًشٝا٠  بايسٚض  ا٭خرل  يف  
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تٓٗست  بعُل   ...ٚاؿاٍ   تػرل  متاَا , ايعُاض٠ اييت  ٜػهٕٓٛ  بٗا 

ٚتصنطت  ..ٚأغُهت  عٝٓاٖا   ٚضدعت  بطأغٗا   يًٛضا٤   

 ********

ٖهصا  ناْت  ,   أتٞ  َٓرل  إيٞ   املٓعٍ  ٚعازت  أْٛث١  َرلؾت  إيٝٗا 

ؾٗٞ  مل تػتطٝع  إٔ ؽؿٞ  إعذابٗا بعٝٓٝ٘  ..ؼسخ   ْؿػٗا  زا٥ُا 

اييت أعاز شلا  اٱعذاب  اـؿٞ  َُٓٗا بؾكس ؾعطت  ,اـهطاٜٚٔ  

َٔ ايعُط  ٚبايطغِ إٔ يسٜٗا  ؾتاٙ يف  ط١ًٜٛ غٓٛات  أْٛثتٗا  بعس  َطٚض 

إ٫ أْٗا  اؾتكست  أْٛثتٗا  ٚػُست  ٬َقٗا ٚأقبح  , غٔ املطاٖك١ 

ظٚدٗا  ضدٌ  طٝب  ٚغا٥ل  أدطٙ  ٚيهٓ٘ ٫ هٝس  ؾٔ , َعادٗا  سازا 

ايتعاٌَ  َع  ظٚدت٘ شلصا  ناْت  ٖٓس  ٖٞ  ايجُط٠  ايٛسٝس٠  َٔ  ايع٬ق١  

نإ  ا٫يتٗاّ  , أؾبع ضغبتٗا  بٓعطات٘ ..ٚأتٞ  َٓرل , اييت  بُٝٓٗا 

َٔ زاخًٗا  ناْت  غعٝس٠  ٚيف  ْؿؼ  ايٛقت اعتدلتٗا  خٝا١ْ  , ٚانشا 

 قعست  َرلؾت إيٞ  ايػطح  يتذُع  امل٬بؼ  ايٓعٝؿ١  اؾاؾ١ قبٌ  إٔ 

ٚأثٓا٤  اُْٗانٗا  ظُع امل٬بؼ  ظٗطت ايعٕٝٛ ,  ٜٗبط  ايًٌٝ   بػُٛن٘ 

ٚعهِ  َٗٓتٗا  ؾكس  قطأت  أُْٗا غرل  ,اـهط  أَاَٗا يف  ضغب١ َتٛسؿ١ 
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انططبت , , إُْٗا َهططبإ ٚ بُٗا ْٛعا َٔ  اشلًٛغ١  , طبٝعٝني 

َرلؾت ٚخاؾت  

َا ايصٟ أتٞ بو إيٞ ٖٓا ؟ :  ٚغأيت  عس٠ 

ؾكس اَتست ٜسٜ٘  ايُٝين   يُٝػو  , َٓرل  نإ عاي١  غرل  طبٝعٝ٘ بايؿعٌ 

:  بهٌ  ق٠ٛ  شضاعٗا  ا٭ٜػط   ٚقاٍ  بؿػـ 

اؾتام إيٝو   , مل  أعس  أغتطع  إٔ  أؼٌُ , أسبو 

ِٖٚ إٔ  ٜهُٗا  بني أسهاْ٘ إ٫ أْٗا اغتذُعت  قٛاٖا ٚغشبت  

نازت إٔ تكع  ,  اشلطب إيٞ شضاعٗا  بك٠ٛ ٚاْؿًتت َٓ٘  ٚقًبٗا  ٜػبكٗا  

ٖٚٞ  تٗطب  َٓ٘ ؾأعكابٗا  ناْت  َٓٗاض٠ ٚخاضت  قٛاٖا  ٚمل تتشًُٗا  

وٝطٗا إٔ   َٓرل  ساٍٚ ٚأثٓا٤  قٝاَٗا  , قسَاٖا  ؾاملؿادأ٠ ناْت  ؾسٜس٠  

بني شضاعٝ٘ َٔ  ظٗطٖا  إ٫  أْٗا زؾعت٘  ظػسٖا  ايجكٌٝ  إيٞ  اـًـ   ثِ 

اغتساضت ٚ زؾعت٘ بهٌ خٛف  ٚضعب  خطدتا  َٔ  قبهتٗا  يف  قسضٙ  

ايصٟ  تطْح   يًٛضا٤  ٚغكط  أضنا  

مل  تػُع  َٓ٘  َا  قاي٘   ؾهاْت   تؿط   ٖاضب١  َٔ  دشِٝ   اـٝا١ْ  

:   إيٞ  بٝتٗا تٗبطٖٚٞ   قطخ١ بكٛت  َهتّٛ  ...ٚدِٗٓ  اٱثِ  
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ملاشا تطٜسٜٔ اشلطب  َٓٓٞ ؟ أْتٔ ٫ تؿُٗني سكٝك١ َؿاعطٟ ؟ يكس  

ظٚادٞ  َٔ ٖصٙ ايبًٗا٤  باط٬ ...اْتكًت  إيٞ ٖٓا  ٭دًو ؟  أسبو

..... أْتٔ....أْتٔ ٚاسيت  اؿ٠ًٛ 

.... ٚبهت ....ناْت  قس  ٚقًت  إيٞ   غطؾتٗا

نإ  ,٫بس  َٔ  سٌ   شلصا  ايػعٚ اـاضدٞ ...ٚمتط  ا٭ٜاّ  ٚايؿٗٛض 

٭ْٗا  ٫ تػتطٝع  إٔ ...اشلطب ...ايػؿط   ٖٛ اؿٌ  أٚ مبعين  أزم 

غٝهجط ايه٬ّ  ٚغتكبح  سذتٗا   ...ؽدل  اؾُٝع  بايصٟ  سسخ 

نعٝؿ١  ٚخاق١  إٔ  أخت ظٚدٗا  ندلت  يف ايعُط  ٚإٔ ٖصا  ٖٛ  ايعٚز  

... املٓاغب  ملٔ  َجٌ  سايتٗا

أؾُٗت اؾُٝع  أِْٗ  عاد٘ إيٞ املاٍ  ٚخاق١ إٔ ..ايػؿط  ٖٛ اؿٌ 

ٖٓس  عًٞ  ٚؾو ايعٚاز   ٚتطٜس  إٔ  ػٗٓع ابٓتٗا  ايٛسٝس٠   بأمثٔ  

املُتًهات    

ناْت  تًو   ٖٞ  اؿكٝك١  ايعا٥ؿ١  

"  يكس  اْتٗٝت " 
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ٚؾتشت عٝٓاٖا  يتٓعط  ًَٝاً ,أعازتٗا  مج١ً  ٖٓس  إيٞ  ايٛاقع  َٔ  دسٜس

ٖٓس َطُع  ٭ٟ  ش٥ب ٫ ٜطسِ  ايؿاٙ  ,ْاظط٠ إيٞ  أْٛثتٗا  ايجا٥ط٠ , إيٝٗا 

ايهعٝؿ١   

: ناْت   تٓعط  إيٝٗا  ٖٚٞ  ؼسخ  ْؿػٗا 

غاَح  ..أٖطب بؤ َٔ ْؿػو  َٚٔ,إْين  أٖطب بؤ أٜها  ٜا  ٖٓس 

أعًِ  أْؤ ؼبٝ٘  ٚيهٓ٘  أٜٗا  ايػاشد١  ٫  وبو  ٚئ  ٜؿعٌ , ابٔ عُو 

غأغاؾط  ٚغٓؿذلٟ  , ٫بس  إٔ  ْٗطب  مجٝعا...إْ٘  ٜعٝـ  يف  عامل٘ , 

بعٝسا  عٔ  ,   بٓا عاملٓا اـاميٝكبح  يٓا , قطع١  أضض   أٚ  ؾك١ متًٝو 

.  غاَح  ايصٟ  يٝؼ يهٞ ؾٝ٘ َهإ دِٗٓ  َٓرل  ٚد١ٓ 

ايٛقا١ٜ خرل  " غاؾطت َرلؾت ٚمل  تتعًِ   َٔ  ؾًػؿ١  اؾ١ًُ  ايؿٗرل٠ 

مل تهٔ  تعًِ إٔ  ٖٓس يف  ساي١  سطد٘ َٔ ايعُط  ٚأْٗا  , " َٔ ايع٬ز 

ٚمل  تهٔ  عاد١  إيٞ  بٝت  ,عاد١  إيٞ  ا٭َإ  ٚا٫ستٛا٤  ٚ اؿهٔ  

أٚ  َاٍ   

ضغِ إٔ  َرلؾت  ممطن٘  ٚقسميا  ناْت  ؼكٔ ا٭طؿاٍ َٔ ا٭َطاض  

ؾٗٞ  تطٜس  , ظطعات ايتطعِٝ إ٫ أْٗا مل  تػتٛعب  ٖصا ا٭َط  عًُٝا 

ايتػٝرل ٚيهٔ  بططٜكتٗا  
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 ******

مل ٜتعصب عبس ايععٜع ظٚز َرلؾت  َجًُا  تعصب  ايعاؾل  َٓرل  ؾكس  

تػرل  يٮغٛأ  ٚأقبح  ؾسٜس ايهطا١ٖٝ يعٚدت٘  اييت  مل تكذلف  أٟ شْب 

ؾكس  نإ عاظؾا عٔ ايعٚاز  , ؾكس  تعٚدٗا  َٓص  عؿط  غٓٛات  ؾكط  , 

ٚعٓسَا  ضأٟ  َرلؾت  يف املػتؿؿٞ عاٚزٙ شنطٜات  ,يػٓٛات ط١ًٜٛ 

ؾكس  ناْت  تؿب٘ ظٚدت٘ ا٭ٚيٞ  ٚسبٝبت٘  ا٭ٚيٞ  , أيُٝ٘  عتٝك١ 

ٚنٝـ  ٜٓػٞ  ْؿػ٘ ؟ ...ٚمل ٜػتطع  إٔ  ٜٓػاٖا   (َٓاٍ   )ٚا٭خرل٠ 

ٚعًِ  بعس  عس٠  ؼطٜات  ٚاغتط٬عات أْٗا   , ٚقسضا   ضأٟ  َٔ  تؿبٗا 

يهٔ  مل  ٜؿًح  , ؾهط  يف  ا٫قذلاب  َٓٗا , َتعٚد١  ٚيسٜٗا   بٓت ٚسٝسٙ

" عاْؼ " عًِ إٔ  أخت  ظٚدٗا , ٚبعس  إٔ  مجع  املعًَٛات  عٓٗا   ,

ؾهاْت ططٜك١ غرل  َباؾط٠  , ٚؾاتٗا  ضبٝع ايعُط  ٚقطاض  ايعٚاز 

تعٚدٗا  ٚاؾتعٌ  املؿانٌ  يف  ايبٝت ايصٟ  نإ  , ي٬قذلاب  َٔ  َرلؾت 

ظٚدت٘  ٜٚٓتكًٛا  يًشٝا٠  إيٞ  ايسٚض  ع٢ً  ست٢  ٜهػط  , َػتأدطٙ 

ايجايح  يف  بٝت ايعا١ً٥ ؼت  ضنا  عبس ايععٜع  ٚعسّ ضاس١ َٔ  َكطؿٞ 

ٚيهٔ  ٭ٕ  أختُٗا  ٚسٝس٠ ٚنبرل٠ يف ايعُط  ٚست٢  ٫ ٜهػطٚا  , 
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ٚلشت   اـط١  ,   اؿٝا٠  َعِٗ ع٢ً غاططٖا   ٚاؾل   َكطؿٞ 

ايؿٝطا١ْٝ  

مل  تكـ  ٖصٙ  اـطط  عٓس  ٖصا اؿس ؾكس تتبع  خطٛات ايؿٝطإ يف  

ؾٗٛ  بسأ ٜتعاطٞ أؾطب١ ايػعاٍ , َعطؾ١ ا٭ز١ٜٚ املُٓٛع١ ٚاملدسض٠ 

ٚأٜها  , ٚبعض ا٭ز١ٜٚ املدسض٠  يهٞ  ٜٗطب  َٔ سٝات٘ ايطتٝب١ ٚامل١ًُ 

َٔ  سٝات٘  َع  ظٚدت٘ اييت  ناْت  ٜكؿٗا  بايبًٗا٤  زا٥ُا  َع إْٗا   

ثِ اْتكٌ  تسضهٝا إيٞ  ا٭قطام , َػه١ٓٝ  ٚأغرل٠ فتُع  ٫  ٜطسِ 

نإ  ٜتٓاٍٚ عسز َٓٗا  , املٗس١٥  ست٢  ٚقٌ  ب٘ اؿاٍ  ٭قطام  اشلًٛغ١ 

ٖٚصا َا أنسٙ  ي٘  ؾٝاطني , يٝٓتكٌ  إيٞ  ايعامل ايصٟ  ٜطٜسٙ  ٚوسزٙ  

اٱْؼ ٚخطز َٓرل  َٔ  دٓت٘ بعسَا  اقذلب  َٔ  ٖصا ا٭ز١ٜٚ احملط١َ  

دسضاْٗا  َطًٞ  بايًٕٛ ا٭محط ايسانٔ ٚبٗا  , نإ يسٟ  َٓرل  غطؾ١ غط١ٜ 

غطٜط  ٚز٫ٚب  ٚخعا١ْ ٬َبؼ  ٚأٚضام ٚقٛض  قتؿغ  بٗا  يف  خعْ٘  

نإ  ٜػًل  عًٞ  ْؿػ٘  عٓسَا   ٜتٓاٍٚ  ٖصٙ , سسٜسٜ٘  شات  أضقاّ غط١ٜ 

, ٚعطم  دبٝٓ٘ , ظاؽ  بكطٙ , إْ٘  ٜٓتكٌ  يعامل  آخط , ا٭قطام 

ٚزاضت ا٭ضض  َٔ سٛي٘  ٚؾكس  اتعاْ٘  ٚؼٛيت  اٱنا٠٤ إيٞ  أيٛإ  

أسؼ  با٫ختٓام  قاّ  ؾؿتح  ْاؾص٠ ايػطؾ١  ٚأثاضٙ ايطٜاح  ..ٚضز١ٜ 
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ايكٝؿ١ٝ  مل  ٜسض بٓؿػ٘  ٖٚٛ  ٜؿتح   باب  ايػطؾ١  يٝذسٖا  أَاَ٘  ؾابتػِ  

أْجٞ َجرل٠ يف  , مل ٜكسم  عٝٓٝ٘ ...عازت  َرلؾت ...ابتػاَ٘ ٚاغع١

قُٝل  ّْٛ أمحط سطٜطٟ   ايصٟ  أؾعٌ  غطٜعت٘  ٚاْؿذط اشلطَٕٛ 

أخصٖا  بني  أسهاْ٘ , ايصنطٟ ٚعاز ؾباب  يف  ناٌَ  عٓؿٛاْ٘ ٚؾشٛيت٘ 

ٚأقبح  نايػهني  ايػاخٔ  ٖٚٛ ٜكطع قطع١ ايعبس ,ٖٚٞ  َػتػ١ًُ 

بًؼ  َٔ شض٠ٚ ايٓؿ٠ٛ َعٗا ٖٚسأت ثٛضت٘  بعس إٔ تػطبت ,إيٞ  ْكؿني 

سبٝػا َٓ٘  َا٤  اؿٝا٠ ْٚاّ يف  غبات عُٝل ٚأؾام  يٝذس  ْؿػ٘  َاظاٍ  

ٚمحس اهلل  إٔ  ظٚدت٘ مل تهٔ  َٛدٛز٠  يف   تًو   اي١ًًٝ   ,   غطؾت٘ يف

 ********

 ؾطام ٚايستٗا  ؾٗٞ  شلا  عاملٗا  اـام ع٢ً ٖٓس مل تهٔ يف  ساي١ سعٕ 

ٖٚٞ  َتأنس٠  بعس  إٔ  ٜؿطؽ  َٔ , إْٗا تعٝـ  يف  عامل  غاَح  سبٝبٗا , 

ؾٗٛ  طايب  بايؿطق١ ايجايج١ , نًٝت٘  ٜٚتدطز  غٛف  ٜتعٚدٗا  َباؾط٠ 

ٚقس ٖٝأ  شلا   خٝاشلا  إٔ  ايعاّ  ايكازّ  ٖٛ  عاّ  اؿػِ ,يه١ًٝ اشلٓسغ١

غتطرل  َع  سبٝبٗا يف  ؾها٤ اؿب ٚبعسَا  , عاّ ظٚادٗا  َٔ  غاَح 

يذلقل   ...قاَت  , ططأت  عًٝٗا  ٖصا ا٭ؾهاض 
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إْ٘ ٚقت  عٛزت٘ َٔ , حملت بططف عٝٓٝٗا ايػاع١ املعًك١ ع٢ً  اؿا٥ط

ػػػت  ٖٓس  َٔ خًـ  , ايه١ًٝ  ٚغك١ً  َٔ  خكاٍ  املطاٖكات 

أغًكت ايٓاؾص٠  ٚطاضت  ٚٚقؿت  خًـ  باب ايؿك١   , ؾباى ايٓاؾص٠ يذلاٙ 

ٚنٌ خط٠ٛ َٓ٘  نإ  ٜسم  قًب  ,يتػُع  قٛت  أقساَ٘ ع٢ً ايػًِ 

ضآٖا  غاَح , ؾتشت  باب ايؿك١ ٚخطدت  يتكعس  إيٞ  اعًٞ  , ٖٓس 

إيٞ أٜٔ ؟  : ٚعكس سادبٝ٘  ٚغأٍ

إيٞ ايػطح  : اضتبهت ٚتٛضزت ٚدٓتاٖا  ٚقايت 

 ملاشا ؟ -
ٚيهٓٗا   "  يهٞ  أضاى  ٜا سبٝيب  "قٍٛ  ي٘  عٝٓاٖا  تنازت  

تًعجُت  ٚمل  ٜؿِٗ   َٓٗا   ؾ٦ٝا    

َا ٖصا ايعبح ؟  ايػطح  َهؿٛف : يهٓ٘  بازض  باؿسٜح  قا٬٥ 

إيٞ  بٝتو   ...ٖٝا, ٬َٚبػو  ٫ تكًح  إٔ تكعسٟ  بٗا  ٭عًٞ 

:  بايطغِ  َٔ  غعازتٗا  إ٫ أْٗا  اقطٓعت  ايػهب  ٚقايت  

ايػطح  غرل  َهؿٛف ٚإ  ايبٝت  ٖٛ  أطٍٛ  بٝت  يف املٓطك١ 

غ٬ّ  ...٬َٚبػٞ  يٝػت  ؾانش٘ 

ْعيت  غطٜعا  ٖٚٞ  تٓتشب   
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ٜؿهط  ...اضتبو  غاَح  ٚزخٌ  غطؾت٘ 

   ********

زيـ غاَح  إيٞ  غطؾت٘ سا٥طا ملا ؾعً٘  َع  ٖٓس  َص  قًٌٝ  ؾٗٛ  ٫ 

إُْٗا  غطٜبإ  عٔ  بعهُٗا ٜؿكٌ  , ٜسخط  أٟ َؿاعط  ػاٖٗا  

بُٝٓٗا  قشاضٟ ٚاغع١ َٔ  ؾاضم ا٫ٖتُاَات ٚاٯَاٍ ٚا٭ٖساف 

إْٗا  ؾتاٙ  عبج١ٝ ٚغاشد١ ٖٚٛا١ٝ٥ ,اْ٘  ٜعًِ  طبٝع١  ٖٓس دٝسا , 

ٚي٫ٛ  إٔ  بٗا  َػش١ َٔ اؾُاٍ  ٚأْٛث١  ثا٥ط٠  , ٚغطش١ٝ ايتؿهرل 

ملا  تسيًت  ٖصا ايس٫ٍ  ؾٗٞ  َطٜه١ غٝاشلا ايصٟ  أُٖٚٗا  اْ٘  

! وبٗا 

 ٚيهٓ٘  ٫ ٜعًِ  نٝـ  ٚقٌ إيٝٗا  ٖصٙ املؿاعط ؟  

ؾٗٞ  غتشكٌ  ,   َػتٟٛ  عاٍ  َجً٘ ع٢ًنُا  إٔ تعًُٝٗا  يٝؼ  

أَا  ٖٛ َٗٓسغا  طُٛسا  ٚطُٛس٘ ,  زبًّٛ ثاْٟٛ  ػاضٟ ع٢ً 

ٜٚتُين  ايػؿط  ,ٜهُٔ يف  تػٝرل  َػتٛاٙ  ا٫دتُاعٞ  ٚايعا٥ًٞ 

إيٞ  أملاْٝا ٫ٚ  ٜعٛز  أبسا ٚإٔ سكٌ  ع٢ً  عس٠  زٚضات يػ١ٜٛ  

نُا  أْ٘ خطط  إٔ  ٜػتهٌُ  زضاغت٘  ٖٓاى , ٚتعًِ  ايًػ١ ا٭ملا١ْٝ 

  زضد١  ايسنتٛضاٙ ثِ إٕ  ؾتا٠  أس٬َ٘ أملا١ْٝ ع٢ً ست٢  وكٌ 
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بعس  إٔ  ضآٖا  يف  ظٜاض٠ ,  اؾٓػ١ٝ ؾٗٛ  ع٢ً ع٬ق١ بٗا   َٓص  ؾذل٠  

ملكط  ؾٗٞ قسٜك١ ٭خت  قسٜل  ي٘  ٚمت ايتعاضف  َٔ خ٬ٍ  

ع٢ً ؾذعت٘  , املكاب٬ت  ايػطٜع١ ٚبعسَا  عطؾت  بطُٛس٘ 

ايػؿط  ٭ملاْٝا  ٚاتؿكا  عًٞ  ايعٚاز ٚبايكطع  غٝٓاٍ  اؾٓػ١ٝ 

ا٭ملا١ْٝ  

:  إٕ ٚايسٙ ٜؿُٗ٘  دٝسا ٚشات  ّٜٛ قاٍ  ي٘ 

 تٓػٞ إْين  أعًِ  أْو  تطٜس  إٔ تتػرل  يٮؾهٌ  ٚيهٔ  اسصض  إٔ

... أًٖو  ٚأقًو َُٗا  نإ 

ؾٗٛ َ٪َٔ  بإٔ    (ايٛط١ٝٓ  )غاَح مل ٜهذلخ  نجرلا   مبا  ٜػُٞ 

ٚسٝات٘  ٖٞ  طُٛس٘  ...ٚطٓ٘  ٖٛ  عكً٘ ٚأضن٘ ٖٛ  عًُ٘  

..... ٖٚصا  َا قطأٙ  ايسا١ٖٝ  َٓرل 

َٓص  أٜاّ  ق١ًًٝ  ٚدسٙ  غا٥طا  أَاّ  املك٢ٗ  ايصٟ  اعتاز  إٔ ٜطتازٖا  

َٓرل  ْٚازٟ  عًٝ٘ ٚطًب  َٓ٘ إٔ ٜؿاضن٘ يف  تٓاٍٚ  ايك٠ٛٗ َع٘   

ٚزاض  بُٝٓٗا   ٖصا  اؿٛاض  

نٝـ  سايو  أٜٗا  املٗٓسؽ  ايعبكطٟ ؟ : َٓرل

 بأمت  ساٍ  ٜا  عُٞ  -
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ساؾغ ع٢ً  طُٛسو ٚبعس ايتدطز  اغع  بهٌ  قٛتو  إٔ تػاؾط   -

إْٗا  ب٬ز  ,َػتكبًو  ٖٓاى  ٫ٚ تؿهط  بايعٛز٠ , إيٞ اـاضز 

اشٖب  إيٞ  أٟ زٚي١ تكسض َا بو  َٔ  , طاضز٠  يًعًِ ٚيًعًُا٤ 

ايؿاب  , ٖٓا  اغتٓعاف  يعكٍٛ  ٚطاقات ايؿباب , َٛاٖب  مث١ٓٝ 

ٜبشح  عٔ ايعٌُ  بعس ايتدطز ٜٚا يٝت٘  هس  ع٬ُ  َٓاغبا  يٝسض  

عًٝ٘ زخ٬ً  َازٜا ّ  قذلَا ّ   يٝعٝـ  سٝا٠  نطمي١  إ٫ أْ٘  ٜهطط  ٭ٕ 

ٜعٌُ  أٟ  ؾ٧  ست٢  ٜكتات  قٛت  َٜٛ٘ ثِ  ٜبشح  عٔ ايعٚد١ 

ثِ  , يبشح  عٔ  ؾك١ َٓاغب١ بااملٓاغب١  ثِ  ٜهٌُ  أن٬ع املجًح 

ٜكاب  با٫نت٦اب ٚايكًل  ايٓؿػٞ ٜٚبسأ  ٜبشح  عٔ  أٖٚاّ  

إٕ , ٚبعهِٗ   ٜٗطب  باملدسضات يًبشح عٔ  شات٘ , ٚغطاب 

ٜٚٗطبٕٛ ,ايؿباب  يف  ساي١ ْعٜـ  ساز  َٔ ا٫ْتُا٤ يًٛطٔ 

يٝعٝؿٛا  ضس١ً نؿاح , ساًَني طُٛسِٗ  نأْٗا  أٚظاض ٚآثاّ 

 أخطٟ بعس  اٱقاب١  باـًٌ يف  ا٫تعإ ايطٚسٞ 
غطٜب  أَطى  ٜا عُٞ  إْين  أزلع  ٖصا  ايه٬ّ  َطاضا  ٚتهطاضا   -

 ٚنإٔ ٫ أٌَ  يف ايتػٝرل  يٮؾهٌ 
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٫ ! ٌٖٚ  ٖصا  اجملتُع  قابٌ  يًتػٝرل  إ٫  يٮغٛأ !! أٟ تػٝرل  -

 ؾهط  يف  ْؿػو  ؾكط ...تؿهط  يف ا٭َط 

أؾام  غاَح  َٔ  ؾطٚزٙ ٫ٚح  ي٘  ؾبح  ٖٓس  املاثٌ  أَاَ٘ ٚضا٤  

:  قهبإ  خٝاشلا  ٚقاٍ 

يػتٔ نُٔ خططٞ  ٫ٚ  أٚيٜٛاتٞ ٫ٚ أٖسايف  ٚئ ..عصضا  ٖٓس 

تهْٛٞ  

يٛ اعتكُت باـٛف َٔ اجملٍٗٛ يبكٝت ٚاقؿا يف  َهاْٞ  طٛاٍ  

سٝاتٞ  زٕٚ تػٝرل ست٢  ػٝـ  دجيت  ٚأَٛت  

 ******

 

 2006غبتُدل 

أؾام َٓرل  ع٢ً  عٌٜٛ  ظٚدت٘ ؾكس  عًُت  مبا  ىؿٝ٘ يف  أعُام  

ٚإٔ ٖصا  ا٫غتكاب  ايصٟ  سسخ شلا  ي١ًٝ أَؼ  ناْت , قًب٘ 

ؾكس  تٓاٍٚ  َٓرل  دطع٘ ..عٌُ  َؿني يهطاَتٗا  نأْج٢  ٚنعٚد١  

َٔ ا٭قطام  املدسض٠  ٚأقٝب  باشلًٛغ١  ٚيهٔ  ٖصٙ  املط٠  مل  

ٜهٔ  خٝا٫  ٜساعب٘   بٌ  ظٔ  ظٚدت٘  أْٗا  َرلؾت  ٚؾعٌ  ؾعًت٘  
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إْ٘  ..ظٚد١ أخٝ٘ ..يكس  أزضنت املػه١ٓٝ  أْ٘ وب  َرلؾت 

خا٥ٔ يف  أؾهاضٙ  ٚخٝاي٘  يكس  ُٖتو  غذلٙ  ُٖٚتهت ندلٜا٥ٗا 

ٚنطاَتٗا  

نإ اْػٝاب عدلاتٗا ايػعٜط٠ ؼطق٘ زاخًٝا  ٚخاضدٝا ْٚعطاتٗا  

نإ ٫بس  , ايٓاض١ٜ  ناْت  تعٜسٙ  َٔ  ا٫سذلام بني  ثٓاٜا  دًسٙ  

إٔ  ٜٗطب  َٔ  ْؿػ٘  َٚٔ ظٚدت٘ َٚٔ ايعامل    

أزضى  أْ٘ مل ٜعس  إْػاْا   

ؾكس خإ ظٚدت٘   ٚخإ  عبس ايععٜع  ٚخإ  َكطؿٞ   

ي٘ َطٜسٜ٘  ...ٚؼٍٛ  إيٞ  ؾٝطإ   

ؾكس  أؾطقت  سلػ٘  َٔ َػطبٗا مل ٜعس ٖٚٓاى  ٚقت يًتٛب١  

ٚئ  تكبٌ  َٓ٘  ظٚدت٘   ايتٛب١  

ٚقاّ  إيٞ  غطؾت٘ ايػط١ٜ املدهب١ بايسَا٤ ٚاييت  أقبشت  َطبدا  

َٚطنعا  ـطط٘   , يؿٝطاْ٘ َٚػتٛزع  أغطاضٙ 

يكس  ؼٍٛ  َٓرل  إيٞ  نا٥ٔ  َػًٛب  املؿاعط ٚاٱضاز٠ 

ٚا٭ساغٝؼ  

.. يكس  نطٙ  شات٘ 
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ٚأقبشت  يٝايٝ٘  ب٬ قُط  

يٝاٍ  َع١ًُ   

ٚيف  ٖصا ايع٬ّ ايساَؼ  

خطدت  إؾعاعات خبٝج١  َٔ   عٝٓٝ٘   

يكس  أقػِ  ع٢ً إٔ ئ  ٜعٛز  

يكس  أؾعٌ  ايؿُٛع يتشطى  شلب٘ املطػـ  ؾرلغِ ع٢ً  اؿٝطإ  

ٚدًؼ  َٓرل  ٚابتػِ  يف  ....ظ٫٬ً تبسٚ  نا٭ؾباح  اـطاؾ١ٝ 

زٖا٤  َٚهط   

ٚأسهط  يٛس١  ٚضق١ٝ  نبرل٠    

ٚنتب   عًٝٗا أزلا٤ نجرل٠ بذلتٝب عؿٛا٥ٞ  

 ٚأخطز  َٔ  ؼت  نٌ  اغِ   خطٛط   َتعطد١    

خطط  َطق١ُ    ....ٚعٓس  ططف  نٌ   خط  

أخص قطم  بطٚظاى َٔ نٝؼ  ا٭ز١ٜٚ اييت  عٛظت٘ ٚابتًع٘ َع  دطع١ 

  ع٢ًؾٗٛ  ٜتٓاٚشلا  بني اؿني ٚاٯخط  سُٝٓا   ٜؿعط  أْ٘  مل  ٜعس , َا٤ 

ا٫ْػذاّ َع أٟ  ؾ٧  
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ثِ أؾعٌ  يؿاؾ١ تبؼ  ٚأخص  ٜػتٓؿل ضا٥ش١  ايٓٝهٛتني  املذلغب١ عًٞ  

ٚبسأ   ٜؿهط  يف  عُل  يف  ٖصٙ .....أقابع٘ يف  ْؿ٠ٛ  ٚيص٠  غطٜب١ 

ا٭زلا٤  
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_4_ 

  2007ٜٛيٝٛ 10

تػكط  أٚضام ْتٝذ١ اؿا٥ط يتُط  ا٭ٜاّ  زٕٚ  إٔ  ْؿعط ٚقس َط عاّ ع٢ً 

, غؿط َرلؾت ٚطا٥ط٠ ايعٛز٠  يف  ططٜكٗا  يًٗبٛط  ع٢ً أضض ايٛطٔ 

سكًت ٖٓس ع٢ً زبًّٛ ؾين ػاضٟ  ٚآثطت  عسّ اغتهُاٍ  تعًُٝٗا  

,  غاَح َٔ ن١ًٝ اشلٓسغ١ ؽطٓز ٚ, ؾًٝؼ  يسٜٗا أٟ  طُٛح  تعًُٝٞ 

.  ٫  ٜصٚب  ناؾبٌ اؾًٝسٟ ايصٟايع٬ق١  بني َٓرل  ٚظٚدت٘ أَػت ٚ

ٜؿهط  يف ,  قبٌ ٚقت ايػطٚب  نعازت٘ ع٢ً غطح املٓعٍ دًؼ غاَح 

ٖٚاٖٛ  ٜتٓؿؼ  ايكعسا٤  بعس  إٔ اْت٢ٗ  َٔ نًٝت٘ , َػتكبً٘  ايكازّ  

اؾٛ ايكٝؿٞ ي٘ أثط قبب  إيٞ  ْؿػ٘ مما  دعً٘ ٜػُض  عٝٓٝ٘ يف  غهٕٛ ,

إْ٘  ٜطٟ  يف  ْؿػ٘  أْ٘  ي٪ي٪٠ , ٚأطًل  نٌ  طُٛسات٘  خاضز  ايب٬ز 

إخطادٗا  َٔ  احملاض٠ ايكابع١  يف  قاع ٜتِ مث١ٓٝ مل تُهتؿـ  بعس  ٚمل  

احملٝط  

ظٔ  إٔ  , اعتسٍ يف  دًػت٘ بعس إٔ زلع ططقات قاعسٙ إيٞ  ايػطح 

ناْت  ٖٓس  ٖٞ  اجملٍٗٛ  ايكازّ   ...تهٕٛ  ظٚد١ عُ٘  أٚ ٚايست٘ 
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ناْت  ْعطات  ,تعُست ٖٓس  إٔ  تهٕٛ يف  ناٌَ  يٝاقتٗا  ا٭ْج١ٜٛ 

عٝٓٝٗا   تؿع  ِْٗ  ػاٙ غاَح  ايصٟ  أؾاح بٛدٗ٘  ايٓاس١ٝ ا٭خط٣ 

ٚؾهط  غطٜعا   يف  تًو  اي١ًًٝ ايػرل  َكُط٠  إٔ ,ضاؾها  يكا٤  ايعٕٝٛ  

تهٕٛ ؾاق٬ً بني  َؿاعطٙ اؿكٝك١ٝ  ػاٖٗا  َٚؿاعطٖا  اؿكٝك١ٝ ػاٖ٘   

:  س٠ًٛ َؿطق١ ع٢ً ٚد٘ ٖٓس   قايت  بس٫ٍ بابتػا١َ

َباضى  ايتؿٛم  أٜٗا  ايعبكطٟ  

ساٍٚ  إٔ  ميٓع  ْؿػ٘  َٔ ايٓعط  إيٝٗا  ٚيهٓٗا  ٚقؿت  أَاَ٘  ؾاضتبو  َٔ   

َٚٔ عٝٓٝٗا   اييت  نازت   تًتُٗ٘  باغِ  اؿب  أٚ  ؾ٠ٛٗ  ,أْٛثتٗا 

اؿب  

َباضى عًٝو ٔ ٚيٛ إٔ  ايت١٦ٓٗ دا٤ت  َتأخط٠   : غاَح 

أْت  املِٗ  أْا  يػت  َٗت١ُ  ,  ٫ عًٝو : ابتػُت ٖٓس  ٚقايت 

بايتعًِٝ    

أيٝؼ  يسٜو أٟ  طُٛح  ٜا ٖٓس ؟ : غاَح 

ايعٚاز   ٖٛ طُٛسٞ  :  خذًت  ٚتٛضزت ٚدٓتاٖا  ٚقايت 

:  أزضى  غاَح   غطشٝتٗا   ٚغصادتٗا   ؾكاٍ   يف  ٫ َبا٠٫ 
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قط١   ْكـ  , إْٗا  غ١ُٓ اؿٝا٠ , ٚيهٔ ايعٚاز  يٝؼ  طُٛسا  ٜا ٖٓس 

  . باقٞ  ايطس١ًٜٚكاسبٓا عٓسٖا   يٓشكٌ  ع٢ً  َٔ  ٜؿاضنٓا 

َاشا  تعين ؟ :  مل تؿِٗ   َا قاي٘ ٚتػا٤يت  

أعين  أْين َج٬ طُٛسٞ  ٖٛ ايػؿط  إيٞ : قاٍ  غاَح  بهٌ  دسٜ٘ 

اـاضز  ٚإنُاٍ  زضاغيت  ٚاؿكٍٛ  ع٢ً  زضد١  ايسنتٛضاٙ يف  فايٞ 

. طُٛسٞ  إٔ  أنٕٛ لُا ٫َعا يف عامل  ا٫بتهاضات ,

مما  ؾشب  , ٫سعت ٖٓس أْٗا  يٝػت نُٔ  طُٛسات٘ ٫ٚ  أس٬َ٘

اضتعؿت , ٚدٗٗا  بؿهٌ  َؿاد٧ نأْٗا خاضد١ َٔ ث٬د١ ا٭َٛات  

 :ؾؿتاٖا ٚأظاست  ايس٫ٍ  ٚايطق١  داْبا   ٚنازت   تكٍٛ 

ٚأْا ؟  أٜٔ  أْا  ؟ 

ٚغٛف  أعٛز  َٔ  ٖذطتٞ  ايط١ًٜٛ :  يهٓ٘  اغتططز  ن٬َ٘  ٚأنٌُ 

.  ؾكاٚتو  َجٌغأدسى  أَُاً  ضا٥ع١ ٚتُطظقٞ بأطؿاٍ يف  

  املهإ ٚأناف  ايكُت  ٚايػهٕٛ  ع٢ًنإ ايًٌٝ  قس  سٌٓ ٚخِٝٓ  

اْطؿأ  ايهٝا٤  ايصٟ  نإ  , ي١ًٝ  ب٬ قُط , بُٝٓٗا  ؾ٧  َٔ ايطٖب١ 
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غازض  غاَح   بعس  إٔ  , ٜٓبعح  َٔ  ٚدٗٗا  ؾأقبح  املهإ  أنجط  ظ٬َاً 

أزضى  إٔ  ضغايت٘  قس  ٚقًت  ٚمت   تػًُٝٗا   بٓذاح  

يكس  أيبػٗا  , تا١ٗ٥ يف غطاب  ايكشطا٤ , تطنٗا غاضق١ يف  عط  ا٭ٖٚاّ

. يكس  تٛقـ  ايعَٔ يف  ٖصٙ  اي١ًًٝ ,  ايًٌٝ  يباغاً ناحل ايػٛاز

ٚنعت نؿٝٗا ع٢ً  شضاعٝٗا  , ؾعطت بايدلٚز٠ ضغِ اعتساٍ اؾٛ 

ٚملًُت  غاقٝٗا  أَاّ قسضٖا  ٚزؾٓت  ضأغٗا  يف ايؿطاؽ ايصٟ بني 

ٚنأْٗا  تتشٍٛ  إيٞ  دٓني  ٜطٜس ايعٛز٠  إيٞ  , تؿابو شضاعٝٗا  ٚقسضٖا 

أزضنت أْٗا , يكس   تبًست   بؿهٌ  َؿاد٧ ...مل  تبو .. ضسِ أَ٘ 

ِٖٚ  ازل٘  اؿب  َٔ ططف  ٚاسس ..عاؾت  يػٓٛات  بعٝسٙ يف  ِٖٚ  

يكس  ٚقعت  ؾطٜػ١  ٖصا  ايِٖٛ   ..اييت  ناْت  َٜٛا  تػتٓهطٙ  , 

ٖٝأ  إيٝٗا  خٝاشلا  املطٜض  , زلعت  عس٠  ططقات قاعس٠ إيٞ ايػطح 

َٔ ايكازّ ؟   يكس   ؼذطت   ..مل تط  ؾ٦ٝا  .. عاز  يٝعتصض  قسإٔ  غاَح 

أٖصٙ  ناْت   ...ٚؾذأ٠ غهتت  ايططقات , ايسَٛع  يف  عٝٓٝٗا  

قس٣  أٖٚاَٗا ؟ ..أقٛات  أقساَ٘  أّ 

ٖٚبطت غطاباً أغٛزاً ي٘ , يكس  قعست  طاٚٚغا مج٬ٝ  ظاٖٝا   َبٗذا  

. قٛت ن٦ٝب 
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  2007ٜٛيٝٛ 15

عاز َٓرل إيٞ غطؾت٘ ايػط١ٜ بعس  زؾٔ ظٚدت٘ ؾكس َاتت  إثط  أظ١َ قًب١ٝ 

َٚٔ ٜطٟ َٓرل  يف  ٖصٙ ايًشعات ...املٛت املؿاد٧ ...َؿاد١٦ 

ايٛد٘  , ٜٛقؿ٘ نأْ٘ عا٥سا َٔ املٛت ٚأْ٘ سسٜح  ايتدطز  َٔ  املكابط 

قس  ٜعٔ  إٔ ٖصا  , ٚاؾػس يف  مٍٛ  َتعاٜس ,ؾاسب ٚايعٝٓإ  غا٥طتإ 

ؾٗٛ قس  .. إْ٘ أقٝب  بًٛث١  عك١ًٝ  ..ن٬ ..أثط  اؿعٕ عًٞ  ظٚدت٘ 

, أقبح  َسَٓا  يهٌ  أْٛاع اؿبٛب  املدسض٠ بٌ  ٚأقبح  ٜتادط  ؾٝٗا 

يسٜ٘ نُٝات  ٫ بأؽ  بٗا  َٔ  ا٭قطام ايٓؿػ١ٝ ٚايعكب١ٝ  ٜبٝعٗا  إثط 

, َٚا أنجطِٖ ..َبًػا  َٔ املاٍ  أعًٞ  َٔ قُٝتٗا يؿٝاطني اٱْؼ 

َٚكازضٙ  ِٖ  َعسَٚٞ  ايهُرل  َٔ بعض  َػاعسٟ ايكٝازي١ ٚبعض  

سٝح  ميسْٚ٘  بهُٝات َعكٛي١  َٔ  سكتِٗ  , ايكٝازي١ اؾؿعني 

ايؿٗط١ٜ  

ٚأقبح  ع٥٬ُ٘  َٔ  ايؿباب  ايها٥ع ايبا٥ؼ اييت  َاتت أس٬َِٗ   

ٚطُٛسِٗ  ٚزؾٖٓٛا يف  َكابط  ا٭ٖٚاّ  ٚأَػٞ ععا٩ِٖ  يف   ايٓعٞ   

ايَٝٛٞ   بٗصٙ املدسضات   
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  2007ٜٛيٝٛ 17

عازت  َرلؾت إيٞ  ٚطٓٗا  ٚيهٔ  ٚدست  تػٝرلات  نجرل٠  قس  ؾات  إٔ 

, ٖٓس  اضتست ايٓكاب , تٛؾٝت أخت ظٚدٗا  ايٛسٝس٠ , ؼهطٖا 

, ٚأخدلت ٚايسٜٗا بععَٗا امل٪نس أْٗا غتهٌُ  زضاغتٗا  يف ايعاّ  املكبٌ 

نإ  ...ٚإٔ ٖصا ايكٝـ  غٛف تًتشل مبعٗس زٜين  ٱعساز  ايسعا٠ 

ايتػٝرل  َؿاد٧ ٚقازّ يًذُٝع   

عازت ايؿهٛى  تعٚض  ؾهط َرلؾت ؾٗٞ مل  تكتٓع  نجرلا  بٗصا   ايتػٝرل  

  ؾتاٙ ًَتع١َ " اؿانط"  ايؿتاٙ  املسي١ً  إيٞ ٖٓس "املانٞ"َٔ  ٖٓس  

!  َٚطتس١ٜ ايٓكاب ٚتطتاز  املػادس 

إٕ  ا٫ْك٬ب املؿاد٧ ٫بس َٔ ٚضا٤ٙ  غط  خطرل   ٫ ٜعًُ٘ أسس إ٫ اهلل  

ٚناْت يف  نأَ أعُاقٗا تعًِ  إٔ ٖصا ايتسٜٔ ٖٛ  غطا٤ نجٝـ ٱخؿا٤ 

ٜبسٚ إٔ  ٖٓس  ٚضثت  دٝٓات اشلطٚب بس٫ َٔ َٛاد١ٗ ..سكٝك١ َا 

اؿكٝك١   

شيو ايؿاب  ,  (ٚا٥ٌ  ) قٓاع١ بٗصا ايتػٝرل  ٖٛ ع٢ًايٛسٝس  ايصٟ  نإ 

ٚخكٛقا   بعس , عٌُ ٫ ؾا٥س٠ َٓ٘ ,ايصٟ  ٜعٌُ  يف  غٓذلاٍ  املٓطك١ 
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مل ٜهٔ ٖصا احملٌ إ٫ فطز ْؿاط  ػاضٟ , اْتؿاض  اؾٛا٫ت بني ايٓاؽ 

!  خايٞ  َٔ ايٓؿاط  ايعًُٞ 

  زبًّٛ ؾين  ػاضٟ  ٚٚايسٙ  ٜعٌُ  غا٥كاً يٓاق٬ت ع٢ً ٚا٥ٌ  ساقٌ  

ٚ٭ٕ ٚا٥ٌ  ٖٛ  ٚسٝس ٚايسٜ٘ ضؾض  ايعٌُ  َع٘  يف  , ايؿشٔ ايهدل٣ 

ؾأضاز  إٔ  ٜجبت  " أبٞ قُٝل ئ أعٝـ  يف "ٖصا اجملاٍ  عًٞ  غطاض  

شات٘  َٔ ؼت ايكؿط  ٚناْت  تًو  ٖٞ  ايبسا١ٜ  اييت  ٜطاٖا  ٚايسٙ  أْٗا 

بسا١ٜ عك١ُٝ   

ٚأعذب  بٗا  دسا  ٚضأٟ  أْٗا  , ٚا٥ٌ  تطًع إيٞ  َعٗط  ٖٓس  اـاضدٞ 

َٓاغب١  ي٘ ٚأبًؼ  ٚايسٙ  بطغبت٘  يف ايعٚاز  َٓٗا  

إ٫  ,   ؾدكٝت٘  ٚؾدكٝتٗا ع٢ًٚايسٙ ضسب   بايؿهط٠ ضغِ اعذلان٘  

ٚقس ٜهٕٛ  ٖصا , أْ٘ ٚدسٖا ؾطق٘ يٝكبح  ٚيسٙ  ايٛسٝس  َػ٫ٛ٦ 

ايعٚاز غبباً يف  تػٝرلٙ يٮؾهٌ ؾٗٛ غًيب  ب٬ ؾدك١ٝ ٚيٝؼ  يسٜ٘ أزْٞ  

طُٛح يتشػني َػتٛاٙ ا٫دتُاعٞ  شلصا  قاّ  بتٛؾرل ؾك١ ايعٚاز بهاٌَ  

ٚيهٔ  ٖٓاى  , قتٜٛاتٗا  ٭ْ٘  بٗصٙ ايططٜك١  ئ  ٜؿعٌ  يٓؿػ٘  ؾ٦ٝا  

ٖٚصا  َا  قس  وسخ ..  شات٘ َػتكب٬ ع٢ًخطا ؾاق٬  ؾ٬بس  إٔ ٜعتُس  

بعس ايعٚاز  
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شٖب  إيٞ  ٚايس ايعطٚؽ ٚايصٟ  بسٚضٙ ضسب  ب٘  ٚبايطغِ َٔ أِْٗ  

ع٢ً َعطؾ٘  غابك٘ غٛا٤  ناْت َعطؾ١ ١َٝٓٗ أٚ  َعطؾ١ عا١ًٝ٥ 

ؾ٬بس َٔ ضأٟ ٖٓس  ,قسمي١

َاٖٛ  ضأٟ ٖٓس ؟ 

ٚيهٔ  , ناْت َرلؾت  تتٛقع  ايطؾض ايكاطع  أٚ املُاط١ً َٔ ْاس١ٝ  ٖٓس 

  ايعٚاز  َٔ  ٚا٥ٌ   ع٢ًظازت دطع١ املؿادآت يسٜٗا  ٚٚاؾكت  

ٚيهٞ ْكٌ  إيٞ  شض٠ٚ املؿادآت  ناْت  يسٜٗا  ؾطط  ٚسٝس   

بٌ  غتشهط  , ٖٛ ايعٚاز َباؾط٠ ب٬  اغتعساز  ٭ٟ  َطاغِ  يًدطٛب١   

أغطانٗا  ٚغتتعٚز   خ٬ٍ  ؾٗط  

 )ؾكس زاعبٗا بٛغٛاؽ عٔ , مل ٜذلى ايؿٝطإ  ضأؽ  َرلؾت  سطاً 

ٚ ؾهطت  ق٬ًٝ  إٔ  , ٚاغتعاشت  باهلل  َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ  (غاَح 

ٚأْٗا  غتتعٚز   بأٟ  ساٍ    ,ٜهٕٛ  ٖساٖا  اهلل   عع ٚدٌ 

ٚبعس ث٬ث١ أغابٝع  غٓطٟ  سؿ٬ بػٝطا  ٚغرل  َهًؿا  ٚبايتكاطٓا يعسز  

.. َٔ ايكٛض يًشهٛض    غٓطٟ  ٖصٙ ايتعبرلات ايباضظ٠ 
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ٚد٘ خؿيب  ًَْٛاُ بأيٛإ ايع١ٜٓ ٚيٝؼ ًَْٛاً  بأيٛإ ايػعاز٠  ..ٖٓس 

ٚعٝٓإ ثابتتإ  ٫  تتشطنإ    , وتً٘ ايٛدّٛ ,

عٝٓإ سازتإ تا٥ٗتإ  بني  ٖٓس ٚٚا٥ٌ  َٚكطؿٞ  ٚاؿهٛض  ...َرلؾت 

ٚد٘  ٖاز٨  غعٝس  عًٝ٘  ابتػا١َ ايطنا  ..عبس ايععٜع 

َكطٓع  , ب٬ ضٚح ,عٝٓإ تطاقبإ ٚا٥ٌ ٖٚٓس َٔ بعٝس ..َكطؿٞ 

ايؿطح  

غعٝس  ٚبؿٛف  ٚع٢ً  ؾؿتٝ٘  ابتػا١َ ٫ ٜؿٛبٗا أٟ قًل  ..ٚا٥ٌ 

!  مل  ْط  ي٘  أٟ  قٛض٠ ..َٓرل 

طاضا  ٚا٥ٌ  ٖٚٓس  إيٞ عـ  ايعٚد١ٝ  

ٚخؿل   قًب  عُٗا   َكطؿٞ   

ٚغطم  َٓرل  يف  أٖٚاَ٘ َٚهح يف  غطؾت٘  

. َٓتعط٠   ْتٝذ١   يهٌ  شيو ....َٚرلؾت 

 *******
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 2007 أغػطؼ 12

ٚقؿت  ٖٓس َجٌ  ايتُجاٍ  ايطَٚاْٞ  ي٘  سسقات ...زاخٌ  غطؾ١ ايّٓٛ 

ثابت١ ايٓعط  يٮَاّ  َجٌ  املؿٗس  ايػابل  شلا  عٓس ايػطح بعس َػازض٠ 

غاَح شلا  

ايعطٚؽ اييت ٜعذلٜٗا  ايكًل أثٓا٤  خًع , مل تهٔ  َجٌ  أٟ  عطٚؽ 

ايعطٚؽ اييت  تتٛضز ٚدٓتاٖا خذ٬ َٔ ,ؾػتإ ايؿطح ٚتًكٝٗا  داْبا  

. ايعطٚؽ اييت  تٓتؿض  َٔ  ي١ًٝ  ايسخ١ً  , اقذلاب ايعطٜؼ  شلا 

ناْت  داَس٠  تذلقب  أَطاً  

ساٍٚ إٔ  ٜكذلب  َٓٗا  ٚيهٓٗا اْتؿهت  , ٚا٥ٌ نإ َطتبهاً شلصٙ اي١ًًٝ 

نُٔ َػتٗا  ؾشٓ٘ نٗطبا١ٝ٥ ٚٚقؿت ظٛاض خعا١ْ امل٬بؼ نتُجاٍ ْٜٛاْٞ 

ٚتصنط ْكٝش١ عُٗا  َكطؿٞ  ايصٟ  ُٖؼ  بأشْ٘  ...ب٬ سسقات 

بهًُات   خاؾت٘  

٫ , إٕ مل تهٔ  ٖصٙ اي١ًًٝ  ٖٞ  ي١ًٝ ايبٓا٤ ؾًتهٔ غسا أٚ بعس غس  ) 

 أْهُا مل تتعٛزا  ع٢ً  بعههُا ايبعض بعس ٚايؿذل٠ ناْت بػٝط١  تٓػٞ 

  (٫  تتعذٌ ...دسا  ٚقس  ٜهٕٛ  اـذٌ  ٚاؿٝا٤ سا٥ٌ  بٝٓهُا 
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ؾأْا دا٥ع  ...يتٓاٍٚ عؿا٥ٓا  أ٫ٚ ..٫ بأؽ : اغتِ  ق٬ًٝ  ثِ  قاٍ شلا  

:  ناْت ٖٞ  املط٠ ا٭ٚيٞ اييت  ٜػُع  ؾٝٗا  قٛتٗا املبشٛح  اييت  قايت 

ايك٠٬ أ٫ٚ  

اغتبؿط ٚا٥ٌ  شلصٙ ايبسا١ٜ ايطٝب١  ٚخطز  َٔ  ايػطؾ١  إيٞ  اؿُاّ يٝػتػٌ  

ٜٚتٛنأ  

أَا  ٖٓس ٚأثٓا٤  خطٚدٗا َٔ  ايػطؾ١ اقطسَت بط١ٜ٩ ْؿػٗا يف املطآ٠ اييت  

بٌ  ضأت ؾبح  , مل تط  ْؿػٗا  أبسا  عطٚؽ ,استًت  ضنٓا  َٔ  ايػطؾ١ 

عٕٝٛ غا٥ط٠ ٚخطٛط خهطا٤ ٚظضقا٤  ع٢ً  ٚدٗٗا  ٚؾعط , ْؿػٗا 

نازت إٔ  تٓؿذط ايعٕٝٛ  ٚيهٔ   تكًبت  يف ايًشع١ ا٭خرل٠  , َٓؿٛف 

 بعس إٔ اْتٗٞ ٚا٥ٌ  َٔ  إعساز  ْؿػ٘ نعطٜؼ ٚعاز  إيٞ ايػطؾ١ ٚدسٖا 

َتكًب١  أَاّ  املطآ٠  َٚا  إٕ  ضأت٘   ست٢  اغتعازت  ضؾسٖا  ٚغازضت  

يًشُاّ   

يٝؼ  املِٗ  إٔ تهٕٛ  ٖصٙ اي١ًًٝ  ٖٞ  ..سبٝبيت : أٚقؿٗا   ٚقاٍ  شلا 

ي١ًٝ ايبٓا٤   يٓذعًٗا  غسا  ؾأْت فٗس٠ َٔ ايتشهرل يًعطؽ ٚغأضؾع  

عٓو اؿطز  ٖصٙ اي١ًًٝ  
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  ثِ  يًك٠٬   ثِ  يتٓاٍٚ ٚدب١ ايعؿا٤   زٚض٠ املٝاٙ ٖٝا إيٞ 

اضتاست  ٖٓس شلصا ايه٬ّ   ٚبسٕٚ  إٔ تٓبؼ  ببٓت  ؾؿ٘   شٖبت إيٞ  

 زٚض٠ املٝاٙ ٚأغًكت ايباب ٚنأْٗا تطٜس  إٔ تٗطب إىل ايؿاضع 

  ٚخًعت  عٓٗا  ٬َبػٗا  ٚضأت دػسٖا ٭ٍٚ  املطآ٠ ٚقؿت ٖٓس  أَاّ 

َط٠ يف َطآ٠ غرل َطآتٗا اييت تعٛزت  عًٝٗا  يف  بٝت  أبٝٗا  ٚقاٍ  بٝٓٗا  

ؾأْت ..ٚعصضا  غاَح , ٦ٖٝٓا  يٛا٥ٌ  بٗصا  اؾػس " ٚبني ْؿػٗا 

" اـاغط 

اْ٘ ٚد٘  ..ٚأؾاست بٝسٜٗا  ايٛد٘ ايصٟ  ظٗط  أَاَٗا  ع٢ً  املطآ٠ 

غاَح  

قاَت  با٫غتػاٍ ٚتٛنأت  ٚغازضت  يتكًٞ  َٓؿطز٠   يف  ٖس٤ٚ ٚغط  

زٖؿ١  ظٚدٗا   شلصا   ايتكطف  

قاَا يتٓاٍٚ  ٚدب١ ايعؿا٤  زٕٚ  إٔ ٜتباز٫  أٟ  ن٬ّ  ثِ  قاَت ٚغػًت  

ؾٛم ٚمتسزت  ...ٜسٜٗا  ٚؾُٗا  ٚشٖبت  َبؿط٠ إيٞ  غطؾ١ ايّٓٛ  

ناْت  قًك١ ٚتؿهط  ,  مل تػع إيٞ  ايّٓٛ ,ايػطٜط   عًٞ  ؾكٗا  ا٭ٜػط 

يف ضز ؾعٌ  ٚا٥ٌ   ملا  ؾعًت٘  َٓص  قًٌٝ   
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نإ  يف  ٖصٙ ايًشع١  ٚا٥ٌ  ٜكـ بايؿطؾ١ ٚقس  أؾعٌ  يؿاؾ١ تبؼ ٜٚتأٌَ   

ٚناز  إٔ  , اْكبض  قًب٘   يعسّ ض٩ٜت٘  يًكُط , ٖصٙ اي١ًًٝ  ايػرل  َكُط٠ 

ٜبتًع يؿاؾ١ ايتبؼ  بسخاْٗا َٔ ؾس٠ اؿٓل ٚايػٝغ  

ؾكس تبدطت أس٬ّ أٍٚ  ي١ًٝ  َٔ يٝايٞ ايعُط   َجٌ  ٖصا  ايسخإ ايصٟ  

ىطز َٔ أعُام ض٥تٝ٘  بعبح  ٫َٚبا٠٫    

أيكٞ  ببكاٜا  أس٬َ٘  َع  بكاٜا  يؿاؾ١ ايتبؼ  يف  ايؿاضع   

ضأٟ  دػسٖا  املجرل   ٚيهٓ٘  َٝت  ب٬  سٝا٠    ...ٚزخٌ  يٝٓاّ   ظٛاضٖا  

عٕٝٛ  تذلقب  ..ن٬َٗا  َػتٝكعإ ...  ايػطٜط  ؾٛم متسز ؾك٘ ا٭مئ 

ْٚاَت  ..غًبٗا  ايٓعاؽ 

ْٚاّ   ....ٚغًب٘  اؿٓل 

ٚضدت ايعغاضٜس أضنإ  ايبٝت  ..سهط أٌٖ  ايعطٜػني ثإ  ّٜٛ 

ٚعٓسَا  اْؿطزت  ايٓػ٠ٛ  بٗٓس  تػا٤يٛا يف   خبح  ٚزٖا٤  عٔ  أٍٚ  ي١ًٝ    

ٚمل ػب  ٖٓس   َكطٓع٘  اؿٝا٤  ٚاـذٌ   
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ايٛسٝس٠ اييت  ناْت   تؿو يف  أَطٖا  ٖٞ  َرلؾت   ٚيهٓٗا   َاظيت   

  ايٓتا٥ر   ٚئ  تكؿع   ؾٛم  ا٭سساخ   ع٢ًتكدل  

نإ ٚا٥ٌ  ٜتٛدؼ  خٝؿ١ َٔ  عِ  ٖٓس   ايصٟ   ,َٚٔ ايٓاس١ٝ ا٭خط٣ 

أداب  بكسم    

مما  دعٌ  ٬ََح  َكطؿٞ  تطؽٞ  يف  سعٕ  ...أْ٘  مل ٜكذلب  َٓٗا   

ٚؾطز  ٚا٥ٌ   عٔ  غط  اٖتُاّ   َكطؿٞ    

أٖٛ   خذٌ  ا٭ب  ؟   

أْ٘  ْا٥با  عٓ٘  ؟ 

ٚيهٓ٘   ئ  هعٌ  ...يكس  نإ  َؿتتا  ٚمل  ٜعطف  نٝـ  ٜؿهط  

٫بس  إٔ  ٜجبت   ؾدكٝت٘  , يًُّٗٛ   ٚا٭ؾهاض  ايجك١ًٝ  تػرل  إيٝ٘  

ٚنٝاْ٘  اي١ًًٝ  

اي١ًًٝ   غٝشسز ؾدكٝت٘   اؾسٜس٠    
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-5- 

 2007 أغػطؼ 18

نإ ا٭غبٛع  مبجاب١  غبع١ أؾٗط  َطٚا  ع٢ً  ٚا٥ٌ  ٖٚٛ  سبٝؼ  بٝت 

 ايطٚح ٚايٓؿؼ  ع٢ً مل ٜتبسٍ  اؿاٍ  ٚا٭ٜاّ ناْت ثك١ًٝ ,ايعٚد١ٝ 

 , زلا٤ ٚا٥ٌ  ٚب٬ سلؼ  يف زلا٤  ٖٓس يٝايٞ  ب٬ قُط  يف  , ٚايعكٌ  

 ع٢ً ايعهؼ  ؾكس  ظازٙ  بٌ  َٔ ضؾا١ٖٝ  ايتًؿاظ   بطْاَر مل ٜٓكصٙ  أٟ 

سٓكا  ٚغهبا   

ٚنأْٗا َدلف٘ ع٢ً  دسٍٚ  َٜٛٞ َٔ , ٖٓس ؼٛيت إيٞ إْػإ آيٞ 

إعساز ايؿطٛض يًذًٛؽ  أَاّ ايتًؿاظ ثِ ؼهرل  ٚدب١ ايػسا٤  ثِ ايتًؿاظ  

إ٫  ...نٌ  ؾ٧  ٜكسض  َٓ٘ أقٛات  ...ثِ  ٚدب١ ايعؿا٤  ثِ ايّٓٛ 

 ايكُت  َٓٗا ٖٞ ناْت   ٜكسض 

بعس   تٓاٍٚ  ٚدب١ ايعؿا٤  ٚبعس  إٔ  زيـ  ....نإ عًٝ٘  سػِ ا٭َط  

أؾعٌ  ايه٤ٛ اـاؾت   َٔ  ا٫بادٛض٠ اجملاٚض٠  ..إيٞ  غطؾ١ ايّٓٛ  

سبٝبيت  أَاظيت خا٥ؿ١ َٓٓٞ ؟  يكس َط  أغبٛع  ٚمل تكبشٞ  : ٚقاٍ  

َا ا٭َط ؟  !  عطٚغ١  بعس 
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ؾٛم قاّ بٛنع  نؿ٘ ع٢ً  نتؿٗا   يهٓٗا  اْتؿهت  ٚقاَت  غطٜعا  َٔ  

ناز إٔ  ٜؿل  زقات  قًبٗا   ايكُت  احملٝط  , تًٗح ..ايػطٜط  

نإ قسضٖا  ٜعًٛ ٜٚٗبط  يف  عسّ , بايػطؾ١ ٜٚكبح  نٛنا٤ قاخب١  

اْتعاّ   ٚنأْٗا  خاضد٘  َٔ غبام  املاضاثٕٛ   

اْتعع ٚا٥ٌ قٓاع اٱْػإ اشلاز٨  املتعٕ  يٝعٗط  ٚد٘  آخط  غانبا  

ملاشا تطٜسٜٔ  إٔ  , َا ا٭َط  ؟  ملا تبتعسٟ  عٓٓٞ :  َهؿٗطا ٚغأٍ يف  سس٠ 

ٜعبح  ايؿٝطإ   بعكًٞ ؟ أدٝيب  

اتػعت  عٝٓا ٖٓس  بؿهٌ  َؿاد٧  يف  اضتباى  ٚؾشب ٚدٗٗا  ؾذأ٠  

ٚنإٔ  زَا٥ٗا  ٖطبت  َٔ  دػسٖا  خٛؾا  َٔ  بطـ  ٚا٥ٌ  

" ظٔ ٚا٥ٌ  إٔ  ٖصا  اسس  أعُاٍ  ايػشط  ايصٟ  زلع عٓ٘  ٚقس  تهٕٛ 

بعٌُ  َا  سٝح  ٫  ٜكذلب  ايعٚز َٓٗا  أٚ ايعهؼ  ؾكس  " َطبٛط١ 

يكس  أقبشٓا   ْٗطب  َٔ أغباب ايٛاقع   إيٞ  , زلع   بصيو  نجرلا 

ٚي١ًٖٛ  ظٔ  , أٖٚاّ  ٚخٝاٍ  ٚتعاٜٚص  ست٢  ٜطتاح  عكًٓا  َٔ ايتؿهرل  

إٔ ٖصا  سسخ  ٚخاق١  إٔ  ظٚادِٗ  مت  بؿهٌ  َباغت  ٚغطٜع    

نإ  ٚا٥ٌ   قبٌ  غاع١ قس  ابتًع  أسس  أقطام  ايؿذاع١ ايعٚد١ٝ  اييت  

ٚاغتشٛشت عًٝ٘   ؾبك٘    ,تعٜس  َٔ   ؾشٛيت٘  مما دعًت٘ يف  ناٌَ ضغبت٘ 
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دصب  ٖٓس  َٔ  ٚقؿتٗا  ايؿُع١ٝ اييت  تعٛزت عًٝٗا  َٔ أٍٚ  ّٜٛ  

 ايػطٜط  َٚعم  ٬َبػٗا  نا١ًَ  ست٢   ع٢ًٚأيكاٖا  أَاَ٘ , ظٚاز   

ظٗطت  نُاٍ  دػسٖا ا٭ْجٟٛ  ايصٟ نإ ٜكطر  يف  ٖس٤ٚ    

ملاشا  ٫  ًٜتِٗ   تًو   ,  تأًَٗا  يًشعات , يكس  أقبشت يف  َتٓاٍٚ  ٜسٙ 

ايؿطرل٠ ايؿ١ٝٗ ايػاخ١ٓ  بني  ٜسٜ٘ ؟ ٖهصا  ؾهط   

ساٚيت  إٔ تٓٗض  َٔ َهاْٗا  ٚمل  , مل ٜباٍ  بتٛغ٬تٗا  ٫ٚ زَٛعٗا  

نإ  ٚا٥ٌ  أقٟٛ  ٚأعٓـ  ٚأؾس  ؾذلاخت , تؿًح   تًو   احملاٚي١ 

أعكابٗا  ٚخاضت قٛاٖا  ٚاغتػًُت  ضغُا  عٓٗا  

عاز إيٞ  ططف ايػطٜط ٚ ْعط  إيٝٗا   ,  ٚبعس إٔ  ٖسأت  ثٛضت٘ ايكاخب١  

يف  دعع   ٚأمل ٚسػط٠   

ؾكس نإ َجٌ ايػا٥ط يف  ايكشطا٤ ٚضأٟ  ب٦طا ٚمتين  ٚدٛز  َا٤  يًٝكٞ 

ؾٝ٘  زيٛٙ   ٚيرل٣ٚ  ظُأٙ َٔ عصٚب١ َا٤ٙ  

ؾٛدس ايب٦ط  بسٕٚ  غطا٤  ٚأيكٞ  بايسيٛ يف عُل ايب٦ط يٝػُع  قسٟ 

قٛت  ٚقٛع٘  

ؾكس  نإ  ؾاضغا   ...ؾًِ  ٜهٔ  ٖٓاى  َا٤  يٝػتػكٞ  َٓ٘  
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بٌ  سكٝك١  َ٪مل١   ...عًِ  ٚا٥ٌ  إٔ  ايب٦ط  يٝؼ  غطابا  

ؾكس  تٝكٔ   إٔ  ٖٓاى  َٔ  انتؿـ  ايب٦ط  قبً٘   

ٚغُكٞ َٔ َا٤ٙ   

ٚتطن٘  ؾاضغا  ٬َُٗ   يػرلٙ   

ؾكط  يٝعٜسٙ عطؿا  ٚأملا     

 

 ******

 2007أغػطؼ  20

ػُست  ايسَا٤ يف  عطٚم َرلؾت ٚعبس ايععٜع  بعسَا  اخدلُٖا  ٚا٥ٌ  

.. عكٝك١ ا٭َط  ٚإٔ ٖٓس  يٝػت  بٓتا  

مل ٜػتػٌ  ٚا٥ٌ  ا٭َط  يكاؿ٘ ٚأخدلُٖا  أْ٘ ٫ ٜطٜس ايؿهٝش١ ٚغتبكٞ  

ظٚدت٘  ملس٠ ؾٗطٜٔ ثِ ٜٓؿك٬  يف  ٖس٤ٚ ست٢  ٜعًِ  اؾُٝع   اـبٝح  

َِٓٗ   قبٌ ايطٝب  إٔ اؿٝا٠  بُٝٓٗا   َػتش١ًٝ   
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تػُط   عبس ايععٜع يف  َهاْ٘  ,غازض  ٚا٥ٌ  ٚتطى  اؿرل٠   دايػ١ َهاْ٘  

ٚؼٍٛ  إيٞ  إْػإ  َٝت إنًٝٓٝهٝا  بُٝٓا   قاَت   َرلؾت  يف  ؾعع  إيٞ  

يًتػرلات اييت ...ايتؿػرل ..غطؾتٗا  ؾكس   ٚقًت اٯٕ   ايٓتٝذ١ 

ططأت ع٢ً   ٖٓس   

ناْت  تؿطؽ  قتٜٛات  سكٝب١ ايػؿط  ٖٚٞ  ؾاضز٠  ٚنأْٗا  تبشح  عٔ  

ؾ٧  تؿطؽ  َا يف  عكًٗا  َٔ أؾهاض  غٛزا٤  ٚإدابات  عٔ   ا٭غ١ً٦ اييت  

َٔ ؟  َٔ  ؾض  عصض١ٜ طؿًتٗا ؟  :  أساطت  بٗا  ٚنإ ايػ٪اٍ  ا٭ٍٚ   

!  طؿًتٗا 

ٌٖ  اغتكبت  أّ  بإضازتٗا  ؟  ..اظزازت ؾطٚزا ..مل تعس  طؿ١ً 

  َٔ ؾعٌ ؟   بسأت  ا٭غ١ً٦  تسٚض  ٚتًـ   سٍٛ عكًٗا  َجٌ  !إضازاتٗا ؟

َٔ ؟   ؾإشا   قهت  ...ايجعبإ  ٜٚكبح ضأغ٘ ٖٛ   ايػ٪اٍ  ا٭ٍٚ  

عًٞ  ٖصا ايػ٪اٍ مبعطؾ١ اٱداب١ ؟ ؾػتعًِ إدابات  باقٞ  ا٭غ١ً٦  

.  بػٗٛي١ 

ؾبشٗا  نإ  مبجاب١ , اْؿططت  عٔ ْؿػٗا   يتذس  ؾبشٗا  ٚقـ  أَاَٗا  

ايهُرل  ايصٟ  خًُل  َٔ  ؿعات  ٚقـ  ؾبشٗا  َجٌ ايكانٞ  ايٓاطل  

باؿل  
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أٜٔ نٓت ٜا َرلؾت ؟ أٜٔ نإ  عكًو أٜتٗا  ايػب١ٝ ؟ أتذلنني : ايؿبح 

ابٓتو يف ٖصٙ املطس١ً اؿطد١ ؟ أمل تطٟ دػسٖا  ايجا٥ط ؟ أمل ؽايف  َٔ 

غطش١ٝ , ٖٛا١ٝ٥ ,  غاشد١ , ثٛض٠ ؾبابٗا ؟ أمل تعطيف  أْٗا  بًٗا٤ 

ايتؿهرل  

: ساٚيت  َرلؾت  ايسؾاع  عٔ ْؿػٗا  ٚقاٍ  بكٛت َبشٛح 

أْ٘ وبين  ٚأْا خؿٝت  إٔ  أقع  , غاؾطت  َٔ  أدٌ  إٔ أٖطب  َٔ َٓرل 

أْا اَطأ٠  ٚاؾتكت إيٞ  أْٛثيت  ٚنست إٔ   , ؾبان٘نايؿطٜػ١ يف  

َاشا أؾعٌ ؟   , أغتػًِ  يطغبات٘ 

؟ ٜا يو َٔ َطاٖك١  َجٌ  ابٓتو ؟  أٜٔ تكٟٛ ! أْٛثتو : ايؿبح غانبا 

اهلل  ؟  أٜٔ  خؿٝتو  َٔ اؿطاّ ؟   أْتٔ أظٗطتٔ نعؿو  أَاَ٘ َٓص 

ايبسا١ٜ  ؟  يٛ  ناْت  يهٞ ؾدك١ٝ  ق١ٜٛ  ملا متازٟ  يف  ايباطٌ ؟  ٚيف  

ٖطبتٔ ...ا٭خرل

مل ٜهٔ يسٟ  غٟٛ  اشلطب  َٔ  نعؿٞ  ٚأْٛثيت  ْٚؿػٞ : َرلؾت 

مل أؾهط  يف أسس غٛاٖا ...ؾهطت يف  ْؿػٞ  ؾكط 

ؾكس   ؾهطت  يف  ٖٓس  ٚإٔ  ابعس  عٔ غاَح   ...تصنطت...٫
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غاَح ؟  ٖصا ايؿاب  ايصٟ نٌ  أَٓٝت٘  ايػؿط  يًداضز  ٚأْتٔ  :  ايؿبح 

... أْتٔ ؾهطت يف  ْؿػو ؾكط   أٜتٗا ايبا٥ػ١ ..تعًُني  شيو 

تبدط  ايؿبح  َٔ  أَاَٗا ٚ أؾاقت  َرلؾت  َٔ  شٖٛشلا   ٚعاز  ضأؽ  

َٔ ايؿاعٌ ؟ َٔ ايصٟ  ؾض  : ايػ٪اٍ  ىطز  يػاْ٘  ًٜٚٗح  َٔ دسٜس 

اعتكاّ ٖٓس  ايػًُٞ ؟  

ٚبسأت  ا٭غ١ً٦  تعكط ضأغٗا  يف   ق٠ٛ  

ٌٖ  ناْت  ضانٝ٘ ؟  أّ  َػتكب١ ؟ 

ٌٖ  نإ ايؿاعٌ  غاَح ؟  أّ  ؾدل آخط ؟ 

تعًِ  إٔ ايصٟ  اْؿذط   ئ  ٜعٛز  إيٞ  طبٝعت٘ َط٠ أخط٣  ٚإٔ ْكط١ اؿدل 

ا٭ظضم ايصٟ  عهط قؿٛ  ايًي ا٭بٝض  ايطا٥ل  ئ  ٜعٛز  ضا٥كا َط٠ 

أخطٟ   

اْٗاضت قٟٛ  َرلؾت  ٚدًػت  ع٢ً  َكعسٖا   ٚقاّ  ؾٝطاْٗا  بػًل 

ايػطؾ١ ٚأغسٍ  غتا٥طٖا  ٚأظًُت  ايػطؾ١  متاّ   ٚأنا٤ت  ؾاؾ١ 

ايعطض ع٢ً  اؿا٥ط املكابٌ  ملكعس  َرلؾت    
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ٖٓس  تتُاٌٜ  يف  , ضأت  ٖٓس  ٚغاَح  َعا  يف  ساي١  اْػذاّ  غطاَٞ  

ٚغاَح  ٜػطقٗا   بايكب٬ت , ز٫ٍ  ٚأْٛث١ ٚنأْٗا  عاٖط٠ َتسضب١ 

ٚا٭سهإ  

أقبشا  يف  ايتٛا٥ُٗا ناؾػس  ايٛاسس  ِٖٚٓ غاَح  إٔ  ٜػطم يف  عط 

ايًص٠    

ست٢  ؾٗكت  َرلؾت    َٚسزت  شضاعٝٗا يف  شعط    ٚأؾاضت  بهؿٝٗا   

نؿٞ  ٜا غاَح سطاّ ..٫  ٜا ٖٓس ..٫..٫:  بايتٛقـ   ٚقطخت 

٫ااااااااا   ....٫  ..٫ ..سطاّ  ..

أؾاقت  َرلؾت  َٔ ايهابٛؽ   ٚٚدست  ْؿػٗا  غاضق١ يف  ايعطم  ٚ إٔ  

ايػطؾ١ نُا  ٖٞ   ٚسكٝبتٗا   مل ؽطز َا يف  ضمحٗا  بعس     

اغتعاشت باهلل  َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ   ٚأغُهت  عٝٓٝٗا  يف  إعٝا٤  ؾهطٟ  

ٚؾعطت  بكساع  ناز  ٜؿتو  بٗا  ٜٚؿكٗا  إيٞ ْكؿني    

...  مل ٜهٔ  ٖٓاى  كطز   َٔ ٖصا  ايؿكا٤  إ٫   بايبها٤ 

بسأت  ْٛبات  اشلصٜإ يعبس ايععٜع   ٚتٛايت  اٱغُا٤ات ٚتسضهٝا   

بعس  ط٬م  ٖٓس   ....ٚقًٓا  إيٞ  اْٗٝاض  عكيب  ْٚؿػٞ   
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..... غامل . ٚشٖب  َكطؿٞ  إيٞ  ز

  (َؿٗس غابل )

ْطٜس َٓو دٗاظ قٝاؽ ايهػط ٚدٗاظ ؾشل ,غامل /ألسْا ٜا ز" 

" ايػهط ٱعاز٠  ايكٝاؽ ٚايؿشل ٍ عبس ايععٜع 

 ******

ؾكس  ,  ٚد٘  ابتػا١َ  ا٫ْتكاض  ٚع٢ًَٓرل  نإ  دايػا  يف  غطؾت٘  

ناْت   خطط٘   تػرل   بٓذاح   غاسل   

غاؾط   غاَح   ٚابتعس  عٔ ططٜل  ٖٓس    

عازت  ٖٓس  إيٞ ٚايستٗا  بعس  ظٚاز  مل  ٜهتٌُ  

ملعت  عٝٓاٙ  يف  ْؿ٠ٛ   ؾكس  تػًب  ع٢ً ايؿٝطإ  يف  ٚنع  اـطط    

دًؼ  َٓرل  عًٞ  ا٭ضض ٚأَػو  بكًُ٘  ا٭غٛز  ايعطٜض  اـط   

بٝها٤   نتب    ٚضق١ٝ  ٚعًٞ  يٛس١  

  (ٚقؿ١ ايباط١ٓ )  1 خط١  ....غامل 

 2خط١ ....ٖٓس 
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ٚع٢ً  نٌ  خط   , ثِ  ضغِ  خطٛط  َتعطد١  َٓبجك١ َٔ   نٌ  اغِ  

نتب  نًُات   َٓؿك١ً     

ثِ  نشو   نشه١  ؾٝطا١ْٝ   كٝؿ١     

ٚأضاز  إٔ  ٧ٜٓٗ ْؿػ٘   ٚوتؿٌ   باْتكاضات٘  

تٓاٍٚ   أقطاق٘  املدسض٠  ٚغاب  عٔ ايٛعٞ   ٚسهطت إيٝ٘   ٖصٜاْ٘   

بٌ  تعست   ٖٓس  ,  َرلؾت  ؾكط   ع٢ًمل  تهٔ   اشل٬ٚؽ  َكتكط٠ 

أٜها   
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-  6 – 

  (َؿٗس غابل )

ٚتطًعت  عٝٓٝ٘   يٮَاّ  ٚؾطز  , أيكٞ غامل ايٛضق١ أَاَ٘ بإُٖاٍ 

أٜٔ ٖٓس ؟  : ٚؾهط ٚغأٍ 

 (يف غطؾتٗا)

احملاَٞ ع٢ً غ٪اٍ غامل املدكل عٔ ٖٓس ثِ  ٖهصا أداب عُطٚ

 : أنٌُ

بعس ط٬قٗا عازت إيٞ َٓعٍ ٚايسٖا ٚمل ؽطز َٔ غطؾتٗا إ٫ يًهطٚض٠ 

  ست٢ ايطعاّ ٜأتٝٗا إيٞ غطؾتٗا,ايكك٣ٛ 

 :غامل َتعذبا
ؾتا٠ ؾاب١ ٚقػرل٠ يف ايعُط تتشٍٛ بؿهٌ َؿاد٧ إيٞ ؾتا٠ تطتسٟ ايٓكاب  

ثِ تتعٚز بؿهٌ غطٜب ٚيف غهٕٛ أٜاّ وسخ ايط٬م ,قس ٜهٕٛ ا٭َط 

ايػرل طبٝعٞ عسّ ..طبٝعٝا ٚخكٛقا يف ظَٔ ايعذا٥ب ايصٟ ْعٝـ ؾٝ٘ 

مما غٝذعًٗا ٚدب١ ززل١ ٯنًٞ ...ٚدٛز ؾذل٠ خطٛب١ َٔ ا٭غاؽ

 ..ؿّٛ ايبؿط َٔ غٝب١ ٚمن١ُٝ

 :نشو عُطٚ نشه١ غاخط٠ ثِ قاٍ
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٫ٚ ..إٕ ايٓاؽ زا٥ُا ٜػاؾطٕٚ يف ضس١ً عح عٔ اجملٍٗٛ ٚخباٜا ايبؿط

  ٜط٦ُٓٛا ست٢ ٜكًٛا إيٞ َا ٜطٜسْٚ٘ ٜٚؿؿٞ غًًِٝٗ

 ٌٖ تعًِ إٔ ٖٓاى عطٜػا آخط ٜطٜس ايعٚاز َٔ ٖٓس؟..أظٜسى ق٫ًٛ
 َعكٍٛ؟....اتػعت عٝٓا غامل ٚضؾع سادبٝ٘ يف زٖؿ١

ْعِ ٚيهٔ ٫ ْعطف َٔ ٖٛ ٚنٝـ سسخ ٌٖٚ ع٢ً عًِ بط٬قٗا أّ  -

 ٫ ؟

 : ابتػِ غامل ٚيٟٛ ؾؿتٝ٘ ثِ قاٍ

ْٓتكس ايٓاؽ ٚأقٛاشلِ ٚأؾعاشلِ ْٚتُِٗٗ ..ٜا شلا َٔ َؿاضق١ عذٝب١ ّ

 ٚاٯٕ ْؿعٌ َجًِٗ...بأِْٗ دٛاغٝؼ ٜٚتسخًٕٛ يف سٝا٠ اٯخطٜٔ

 ٭ْٓا َجٌ ايٓاؽ طاملا ْعٝـ َعِٗ: عُطٚ

  ٭ْٓا مٌُ ْؿؼ ا٫ظزٚاد١ٝ ٜا ععٜعٟ... بٌ  ا٭قح :غامل

 : غأي٘ عُطٚ بؿهٌ َباغت

 ..ٌٖ تؿهط يف ايػؿط َط٠ أخطٟ ؟ أضاى غرل َتشُػاً يًبكا٤

 : يف دًػت٘ ٚقاٍ اعتسٍ غامل

 ٚيهٔ  أعذلف أْين َتػطع بعض ايؿ٧ يف إقساض أسهاَٞ ع٢ً اجملتُع

 ؾإٕ عسز ايكٝسيٝات يف منٛ تكاعسٟ ٚأقبشٓا  َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ
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ٚيهٓين ..مٔ ايع٤٬ُ ٚايٓاؽ تتعاٌَ َعٓا بؿطٚطِٗ اييت ميًٖٛا عًٝٓا 

 زخ٬ً ع٢ًٓسايٝا ايكٝسي١ٝ تسض ...غأقدل ست٢ ٜتِ ظٚادٞ ايعاّ ايكازّ

  َعك٫ًٛ ٜهؿٞ ؿٝا٠ نطمي١
 مٔ يف َهاتب احملاَا٠ ْعاْٞ َٔ ْؿؼ  يػت ٚسسى ٜا قسٜكٞ: عُطٚ 

إٕ بعهِٗ وًًٕٛ اؿطاّ ٚوطَٕٛ اؿ٬ٍ ٚاملعاْا٠ تبسأ ..ٖصا اي٬ َبسأ

 ..ٚاملععِ ٚقع يف ٖصٙ ايؿبه١..يف ايتٓاظٍ 

 إْٗا َ٪١َٓ بايتػٝرل ٚتععِ إٔ  يٝت خطٝبيت تػُع ٖصا ايه٬ّ: غامل 

  ايتػٝرل قازّ ع٢ً أٜسٜٓا

إْ٘ ْعاّ ٚمٔ ْػرل ٚؾكاً ...٫ أٜسٜٓا ٫ٚ أضدًٓا: عُطٚ غاخطاً

ئ وسخ تػرلاً ..ايٓاؽ طاملا يف ساي١ َٔ ايٓؿام ا٫دتُاعٞ ..ي٘

ٚعٓسَا ْكبح شٚ ...َكابٕٛ با٫ظزٚاد١ٝ ..ٚنُا قًت...َطًكاً 

ْٚعٜح أٖٛا٥ٓا ايؿدك١ٝ ...ؾدك١ٝ ٚاسس٠ ؼٌُ ٖسؾاً ٚاسساً

 أغتطٝع إٔ أقٍٛ يو..داْباً

 (ايتػٝرل قازّ   )

ثِ ٚد٘ بكطٙ يٮَاّ ٚقاٍ ..نإ غامل ٜٓكت باٖتُاّ يه٬ّ عُطٚ 

 ايٓؿام: بٝٓ٘ ٚبني ْؿػ٘
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 يٝؼ َٔ زْٚٗا ناؾؿ١ :اغتططز عُطٚ

: ؾاغتساض ٚغأٍ .. عُطٚ َػازضا ايكٝسي١ٝ ٚيهٓ٘ تصنط ؾ٧  قاّ

 ٚنٝـ ساٍ َٓرل؟

*******                             
مل ٜذلى َٓرل ْؿػ٘ يًؿطاؽ ٚايهٝاع ؾكس نإ َػتُطا يف ٚنع اـطط 

  ٚاـطط ايبس١ًٜ يف غطؾت٘ ايس١َٜٛ ايػط١ٜ
ؾٗٛ َاظاٍ ٜبٝع ا٭ز١ٜٚ املدسض٠ طاملا ٖٓاى َٔ اؿُك٢ ٜطٜسٕٚ تػٝٝب 

 ..عكٛشلِ ٚتسَرل أدػازِٖ

عاٌَ ا٭َٔ يسٜ٘ ًٜعب زٚضا ...يهٓ٘ أسؼ بؿ٧ َٔ اـطط ٜكذلب َٓ٘

 ٜط٦ُٔ َٔ إٔ  يصيو أقًٌ َٔ ْؿاط٘ ايعبجٞ ست٢...ض٥ٝػٝا يف سٝات٘ 

 ..٫ ٜٛدس عٕٝٛ َطاقب١ ي٘
نإ ع٢ً عًِ أْ٘ غٝتِ ضؾع غعط ٖصٙ ا٭ز١ٜٚ يف ايؿذل٠ ايكاز١َ يصيو 

٫بس إٔ ًٜذأ يبعض ايكٝسيٝات اؾا٥ع١ َازٜاً, ست٢ ًُٜكٞ بايطعِ ٚىطز 

بكٝس مثني, يصيو أعس ؾبان٘ يرلَٝٗا يف عرل٠ غامل ٜٚٓكك٘ املسخٌ 

 َا ٖٞ بٛاب١ ايسخٍٛ ؟...ؾكط
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, ؾٗٛ ايعطٜؼ ايكازّ ايصٟ غٝتعٚز  (ممسٚح )اغتِ يط١ٜ٩ شلصا املعتٛٙ 

ٖٓس,ؾٗٛ سسٜح ايعٗس با٫ْؿكاٍ عٔ ظٚدت٘ ٚنُا ٜكٍٛ َٓرل 

َٔ ٖٞ تًو با٥ػ١ اؿغ اييت تتعٚز َٔ غيب َجٌ ..يسٜٗا سل..زا٥ُا

ٖصا ايجٌُ بٓؿػ٘ , ؾؿاٙ ظضقا٤ ٚامحطاض عٕٝٛ ٚأقابع غٛزا٤ ٚيػإ 

 غًٝط ,شٚ أْؿاؽ نط١ٜٗ
ٚعٝٓاٙ َؿطٚطتإ غطٛط بٓؿػذ١ٝ ايًٕٛ , قذلف املدسضات ٫ٚ ٜٟٓٛ 

 ...ا٫عتعاٍ ضغِ أْ٘ بًؼ َٔ ايعُط ؾٛم اـاَػ١ ٚا٭ضبعني
ؾٗصا ا٭ضعٔ َاظاٍ ٜتكابٞ , زا٥ِ ايتشطف بايؿتٝات ايكػاض اييت يف 

مما غبب ي٘ ؾها٥ح نجرل٠ , آثط إٔ ٜطًل ظٚدت٘ …عُط ايعٖٛض

ٜٚػتبسشلا باييت ٖٞ أنجط ثٛض٠ أْج١ٜٛ , نإ َٓرل ٜكؿ٘ بأْ٘ كتٌ ايعكٌ 

,َعسّٚ اؿه١ُ, دٗاظٙ ايتٓاغًٞ ٖٛ قا٥سٙ ضغِ أْ٘ قا٥سا ؾاؾ٬ ٚخػط 

  َعاضى نجرل٠
ممسٚح ٜعٌُ َسضغا مبسضغ١ املٗٔ ايكٓاع١ٝ ايجا١ْٜٛ ٜٚبسٚا إٔ ايطًب١ قس 

 ؾأقبح ٫ ٜتؿاِٖ إ٫ بايعكا نأْ٘ ٜعٛض ايٓكل  سٛيٛٙ إيٞ إْػاْا غبٝا

 يف ضدٛيت٘ بٗصا ايعٓـ
ٚنجرلا َا نإ ٜؿتهٞ ... َٔ ع٤٬ُ َٓرل  ممسٚح قاض ع٬ُٝ منٛشدٝا

َٔ َٛت ٖطَْٛات٘ ايصنٛض١ٜ ٚإٔ بٗصٙ املدسضات واٍٚ إسٝا٥ٗا َٔ 

دسٜس , بهٌ َهط ٚخبح اغتٛعب َٓرل ٚؾِٗ نايت٘ املٓؿٛز٠ ٖٚٛ َٔ 

 أضؾسٙ إيٞ ططٜل ٖٓس
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يكس شٖبت إيٞ عبس ايععٜع , ٚطًبت ايعٚاز َٔ : قاٍ ممسٚح 

  ٚيف اْتعاض ايطز...ٖٓس
َكُل َٓرل ؾؿتٝ٘ ٚأقٝب بايػجٝإ ٚايكطف عٓسْا ؽٌٝ بطٌَٝ ايكُا١َ 

  ٖصا غٝتعٚز سٛض١ٜ اؾ١ٓ ٖٓس
غشب َٓرل يؿاؾ١ تبؼ َٔ عًبتٗا ٚأؾعًٗا بايًٗب املذلاقل اـاضز َٔ 

٫ٚعت٘ اـاق١ ٚاييت تؿب٘ ايًٗب اييت بساخً٘ إظا٤ زلاع٘ شلصا اـدل ثِ 

 غشب ْؿج٘ عُٝك١ ٚؾعط بأْ٘ أنجط ٖس٤ٚاً ٚأنجط نعؿاً يف إٍٓ ٚاسس
  ٦ٖٝٓا َط٦ٜا: ؾكاٍ 

نشو ممسٚح ناؾؿا عٔ أغٓإ قصض٠ أثط ايسخإ ايعا٥س عٔ اؿس ٚقاٍ 

 : بب١ٖ٬
   َا ٖصا؟ أٖٞ ٚدب١ ؟

 : ٚقاٍ بكطف تٛقـ عٔ ايهشو بٓعطات ْاض١ٜ قُصؾت َٔ عٝين َٓرل
 إْٗا بايؿعٌ ٚدب١ ؾ١ٝٗ ٚغًٝتُٗٗا َٔ ٫ ٜػتشل..أٜٗا ا٭بً٘ املعتٛٙ 

ابتًع ممسٚح ٖصٙ اٱٖا١ْ  ٖٚهُٗا دٝسا ٭ْ٘ ٜعًِ متاّ ايعًِ إٔ ٜتشهِ 

يف َعاد٘ عٔ بُعس ؾػذٔ يػاْ٘ , ثِ بعس بط١ٖ َٔ ايٛقت قاٍ بؿ٧ َٔ 

 :  اـبح ايباٖت ٚضغِ ابتػا١َ قؿطا٤ ع٢ً ؾؿتٝ٘
 أيٝؼ نصيو؟...يف ي١ًٝ ايبٓا٤ غتٗسٜين  ٖسٜيت فاْا
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مل ٜتُايو َٓرل ْؿػ٘ ٚنػط ع٢ً ظْاز غهب٘ ٚأقاب ممسٚح يف َكتٌ 

 :بكٛي٘
ازلع أٜٗا ايػيب ,يٛ تهًُت بٗصا اؿسٜح َط٠ أخطٟ غأدعًو تتبٍٛ 

 ٚأعٝسى يتُاضؽ عازتو ايػط١ٜ  ع٢ً ْؿػو تب٫ٛ ٫ إضازٜا

 .... أغطب عٔ ٚدٗٞ..ٖٝا,
 ؾٛم  ضأغ٘  سذطا ملاشا أَططت ايػُا٤ ..اضتعس ممسٚح َٔ تًو ايكػ٠ٛ

 ؟  َٔ غذٌٝ يتشطق٘
  أْا اَعح ؾكط..سػٓا : اغتعاز تٛاظْ٘ ٚقاٍ

 .... ثِ قاّ َػطعا قبٌ إٔ وذلم أنجط َٔ شيو ؾٝهؿٞ َا أقٝب ب٘
ضَك٘ َٓرل ٖٚٛ ٜػازض املهإ ْٚعطات٘ ؼٌُ ايهجرل َٔ اؿكس ٚايػٌ , 

... ْعطات شلا تاضٜذ,َانٞ عتٝل ٫ ٜعًُ٘ إ٫ ٖٛ 

  املدبأ زاخٌ أعُام قًب٘ ٚغطازٜب ضٚس٘ (ايػط ا٭ععِ )
  َاظاٍ يسٜ٘ ايٛثا٥ل

 َاظاٍ يسٜ٘ ايكٛض ٚاملػتٓسات
 غا٥طا..َاظاٍ اؾطح

  نٞ ٜتصنط ... ٫ظاٍ ٜٓبـ ؾٝ٘
 ٖٛ غ٬س٘ ايٛسٝس...٫ٚ ٜعاٍ ا٫ْتكاّ

 ٚيهٔ ٜٓتكِ َٔ ََٔ ؟
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 بكل يف قطف ٚنأْ٘ ٜطٜس إٔ تكٝب ممسٚح ايصٟ ؾاضم املهإ َٓص ؿعات
  ٚمتتِ يف غٝغ َهبٛت

َٔ ٜكسم إٔ ٖصا ...إٕ ا٭ٜاّ اييت تسٚض عهؼ عكاضب ايػاع١ 

 ا٭محل غتعٚز ٖٓس ؟
********                  

 املٓهس٠ اييت أَاَ٘ ع٢ً نع غامل ؾٓذإ ايك٠ٛٗ بعس إٔ ؾطؽ َٓ٘ ٚ  

   ٬ََح غٗاّ مما أعطاٖا داشب١ٝ ظا٥س٠ع٢ًَتأ٬َ ٖصا اؿعٕ ايصٟ طػٞ 
 َاشا بٔو ؟ أضانٞ ع٢ً غرل عازتو: غأشلا

ؼٍٛ اؿعٕ إيٞ عكب١ٝ ٚانش١ َتُج٬ يف عكس سادبٝٗا ْٚدل٠ قٛت 

 : غانب١ ٚقايت
ٌٖ يو إٔ تتدٌٝ إٔ , ٖٓاى ظًِ بٝٓٔ يف ايعٌُ غًٝٗو اؿطخ ٚايٓػٌ 

  ٚ٭ٕ ا٫ْتٗا٤يسٜٓا قٓـ َٔ أز١ٜٚ ايؿطاب اقذلب ق٬سٝتٗا ع٢ً 

 أِْٗ طًبٛا نؿط ٚا٭ز٢ٖايه١ُٝ نبرل٠ ضؾهٛا  قبٛشلا  نُطػع بٌ 

تٛاضٜذ ا٫ْتٗا٤ ع٢ً ايعًب١ اـاضد١ٝ ٚايساخ١ًٝ ٚٚنع ٫قل خام 

 بتٛاضٜذ بعٝس٠ 
 ٚبعس؟: غامل 

 ٚأضغًتٗا إيٞ ٚظاض٠ ايكش١  ضؾهت بايكطع ٚسطضت َصنط٠ َؿك١ً-

َكاسب١ بكٛض شلصٙ ا٭ز١ٜٚ ست٢ ٫ ٜػ٦ٝٛا ايعٔ ٜٚتُْٗٛين بايعٚض 

 ٚايبٗتإ ٚيٓػتعس مجٝعا يًتشكٝل
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 غتؿتشني قصا٥ـ اشلإٚ ع٢ً ْؿػو -
إٕ ٖصا دع٤ َٔ ايؿػاز ايصٟ ْتٓؿػ٘ َٜٛٝا ,أيٝػت ٖصٙ ْاض َٛقس٠ - 

ؼطم قش١ ايٓاؽ ؟ أٜكبٌ ٖ٪٤٫ املػ٦ٛيني تٓاٍٚ ٖصٙ ا٭ز١ٜٚ بٗصا 

 ايؿهٌ؟
ثِ خؿت سس٠ قٛتٗا اييت ٚدست أْ٘ يٝؼ َٔ اي٥٬ل ضؾع٘ يف سهٛض 

 : ٚتٛاقًت.....خطٝبٗا
 ملاشا ٜطنْٛ٘ ع٢ً ٖ٪٤٫ املػانني ؟

 ٚطٔ...َع ا٭غـ يٝؼ يًؿكرل
 :تٓٗس غامل ثِ قاٍ بٗس٤ٚ

غأْب٦و بايصٟ غٛف وسخ, غٝطايبٕٛ بػشب ع١ٓٝ َٔ ٖصا ايسٚا٤ ثِ 

تكطٜطا َؿك٬ً بإٔ ٖصا ايسٚا٤ قاحل ي٬غتدساّ يج٬ث١ أؾٗط إناؾ١ٝ 

ٚبايتايٞ ٫ زاعٞ ٱعساّ ٖصٙ ايه١ُٝ ٚإٔ ع٢ً املػ٦ٛيني بايكٝسيٝات 

قطف ٖصا ايكٓـ ايسٚا٥ٞ يًُٓتؿعني ٚيًذُٗٛض ٚعًِٝٗ ا٫يتعاّ بٗصا 

  ايتكطٜط ٚإ٫ تعطٓض يًُػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ
: اضتؿع ساديب غٗاّ ٚاتػعت عٝٓاٖا ٚغأيت بسٖؿ١ 

  ٚنٝـ عطؾت إٔ ٖصا غٝشسخ؟
 يٛ ؼسثٓا بؿهٌ عًُٞ ؾأْت تعًُني متاّ ايعًِ إٔ  :ابتػِ غامل ٚقاٍ 

ايتاضٜذ املهتٛب ع٢ً ايسٚا٤ ي٘ َعين ٖٚٛ  إٔ ٖصا ايسٚا٤ غٝكبح أقٌ 
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  ٚبايتايٞ ٫ نطض َٓ٘ عًٞ ايكش١ ايعا١َ..ؾاع١ًٝ ملس٠ ظَٓٝ٘ قسزٙ
أْٓا ْػتٓؿل ايؿػاز ٚايتدلٜطات ...ٚيٛ أضزت ايتشسخ بؿهٌ ٚاقعٞ

 .. ايكا١ْْٝٛ غتطٛيو بؿهٌ أٚ بآخط
ٚيٛ تابعيت نِ ٖٞ َؿانٌ ٚقهاٜا امل١ٓٗ َٔ خ٬ٍ املٓتسٜات اٱيهذل١ْٝٚ 

  اٱط٬مع٢ًغتذسٜٔ إٔ قهٝتو ٖٞ أِْٖٛٗ 
 ٖسأت غٗاّ متاَا ٚضندت يًٛاقع ٚغأيت عٔ نٝؿ١ٝ ايتكطف

 :ٚايصٟ أداب غامل بسٚضٙ
ٚغٝ٪ثطٕٚ ...غٝداؾٕٛ غسا ..املًتؿٕٛ سٛيو ايّٝٛ..٫ ؾ٧

  ٚغتذسٟ ْؿػو ضاؾع١ ايصضاعني أَاّ ٖصا ايتٝاض املهاز...ايػ١َ٬ 
اْكشٞ ظ٤٬َى بعسّ قطف ٖصٙ ا٭ز١ٜٚ ٚيكس ؾعًتٔ َا أ٬َٙ عًٝؤ 

 ...نُرلى
 غأقُس-
 نس َٔ؟-
 ايؿػاز -
 ٚسسى -
 ْعِ -
 ... يف اٱؼاز ق٠ٛ -
 ٚاؿٌ-
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 أخدلتو ب٘ َٓص قًٌٝ-
 أْت اْٗعاَٞ-
 ئ ٜعس ٜجرلْٞ ٖصا اؿُاؽ ايؿطزٟ..أْا ٚاقعٞ-
 ٜػٌٗ ايتشهِ يف اؾُاع١ ٚيهٔ قعب َع ايؿطز -
 ٚتػتُط اؾُاع١ ٜٚكاب  ايؿطز با٫نت٦اب  -

 ست٢ تعدل تًو املٛد١ اييت َٔ املُهٔ  أضازت غٗاّ إٔ تػرل زؾ١ اؿٛاض

 إٔ تكٝب ع٬قتِٗ بػ٤ٛ
  ٚتصنطت ٖٓس َٚؿانًٗا اييت سهٞ غامل عٓٗا ؾػأيت عٔ آخط ا٭خباض

 غتتعٚز: قاٍ
 ! أبٗصٙ ايػطع١: قاست

بٗصٙ ايٛاقع١ٝ , إٕ ايػِ ايصٟ ىطز َٔ أيػ١ٓ ايجعابني ..بٌ ا٭قح-

ايبؿط١ٜ ئ تطمحٗا ٚا٭ب َهًّٛ ططٜح ايؿطاف َٚٓٗاض عكبٝا ٚا٭ّ يف 

غتتعٚز أٍٚ َٔ ...ساي١ َٔ ايتبًس , ٚسؿاظا ع٢ً َا تبكٞ َٔ نطا١َ 

 إضنا٤ّ شلصا اجملتُع ايػرل ْانر...ٜططم ايباب ست٢ يٛ نإ قعًٛناً
 َٚٔ ٖصا ايكعًٛى؟-
يهٔ ايٛسٝس ايصٟ غرل ضانٞ ...أْا مل ٚئ أغأٍ..٫ أعًِ ؼسٜسا -

ؾٗٛ ٜطٟ أِْٗ ٜكًشٕٛ خطأ غطأ ..عٔ ٖصٙ ايعه١ ٖٛ عُٗا َكطؿٞ

  آخط
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 ...إٕ ٖصٙ ايعا١ً٥ تعٝـ يف غطف غط١ٜ غرل َؿ١َٛٗ
  ٫ٚ ايؿهٍٛ ٫ٚ زاعٞ ٱثاض٠ املؿانٌ...اْتب٘ يٓؿػو-

 :بتعذب...ْعط إيٝٗا
مٔ بؿط ٚطاملا ْعٝـ بِٝٓٗ غٓذس ....ٚأْتٔ أٜها أٜتٗا املتُٓط٠ 

 ... ثِ ت٬ اٯ١ٜ...ايؿػاز أٜها َتٛادس بٝٓٓا 

ِسٟٔ ايَّٓاؽِ ئُٝصٜٔك ُِِٗ بَعِضَ ايَّصٟٔ  َطَ ايْؿ ػَازُ ؾٔٞ ايْبَطِّ َٚايْبَشِطِ بَُٔا ن ػَبَتِ أٜ   ظٗ 

 *  عًَُُٔٛا ي عًََُِِّٗ َٜطِدٔعَُٕٛ

 ثِ اعتسٍ يف دًػت٘ ٚنأْ٘ ٜػتعس ٱيكا٤ َٛعع١
٫ زاعٞ ...َٚا مٔ ايبؿط إ٫ قككا قسمي١ َٚتهطض٠ ...غٗاّ

              َٓعٚع١ ايك٠ٛ...يًبطٛي١ ايعا٥ؿ١ 
    

 

 

 

 

 

 
 *(غٛض٠ ايطّٚ  - 41آ١ٜ )
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- 7 – 

إٕ غٝاب ا٭ّ ٫ ٜتٝح يًُط٤ زا٥ُا إٔ ٜهٕٛٓ ؾدكٝت٘ يف ظطٚف  ) -

 (َٓاغب١

ؽًت َرلؾت عٔ ؾ٧ َٔ سستٗا , ٚأظٗطت دع٤ َٔ أََٛتٗا 

ايصٟ نإ َتٛاضٜا خًـ ٖصا ايػتاض ايؿ٫ٛشٟ , ٫بس َٔ ايتٓاظٍ 

 ملعطؾ١ َا ٖٛ غط ٖٓس
ططقت باب غطؾ١ ٖٓس يتػتأشٕ يف ايسخٍٛ, أْٗا عاز٠ دسٜس٠ 

بس٫ َٔ ا٫قتشاّ املؿاد٧ اييت ! انتػبتٗا ٖٚٞ إٔ تططم ايباب 

غطٜطٖا  ع٢ً تعٛزت عًٝ٘ يف املانٞ, ٚدست ٖٓس دايػ١ 

ٚنعت غاقٝٗا إَاّ قسضٖا َٚا إٕ ضأت أَٗا متسزت ٚأسهُت 

 .... ْؿػٗا ايػطا٤ ٚنأْٗا تؿرل اْ٘ ٫ زاعٞ ٭ٟ ْكافع٢ً
 :دًػت َرلؾت ٚبهٌ ٖس٤ٚ غأيت

 ٌٖ أْتٔ ع٢ً اغتعساز شلصا ايعٚاز ايػاَض؟...سبٝبيت 
 ظًت قاَت٘...ٚنإٔ ٖٓس ابتًعت يػاْٗا 

 :تٓٗست َرلؾت يف ٜأؽ ٚقايت
أْا إيٞ اٯٕ مل أغأيو عٔ ايصٟ سسخ يهٞ أثٓا٤ ..سبٝبيت

غؿطٟ , غأعتدلٙ َانٞ َٚات ٚا٭َٛات ٫ ٜعٛزٕٚ ٚأْو 

 ٚمت ايط٬م بؿهٌ ؾطعٞ أٜها , ؾ٬  تعٚدتٔ ظٚادا ؾطعٝا

َٚا أضٜس َعطؾت٘ ٌٖ أْتٔ ع٢ً ...زاعٞ يًٓبـ يف املانٞ 
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 اغتعساز شلصا ايعٚاز؟
 أَٚأت ٖٓس ضأغٗا باملٛاؾك١

ؾٗصا ايعٚاز غُٝٓشٗا ...ٚنأْٗا تطٜس إٔ تتدًل َٔ ثطثط٠ أَٗا

 َٔ ٖٛ؟  ..٫ ِٜٗ..سط١ٜ ا٫ْط٬م َٔ دسٜس
 ...سب ... نًِٗ َجٌ بعهِٗ طاملا ٫ٜٛدس -

 : ايكُت خِٝٓ عًٞ املهإ ٚاخذلقت٘ َرلؾت ٚقايت
قشٝح إٔ ٖصا ايعٚاز غرلز نطاَتو أَاّ ايٓاؽ, ٚيهٔ قًيب 

ُٜشسثين إٔ ٖٓاى أَطاً خؿٝاً , ؾٗصا ايػطٜب, ٫ ْعًِ َٔ أٟ أضض 

خطز ٚمل ٜٗتِ بعٚادو َٔ قبٌ ٫ٚ ط٬قو ٚنأْ٘ َسؾٛع إيٝٓا 

يكس أعطٝٓا ؾطق١ ٭ْؿػٓا بايتؿهرل ع٢ً ٌَٗ ٚتإٔ, إْ٘ ..زؾعا

  اٯخط سسٜح ايط٬م َٔ ظٚدت٘ ايػابك١
ؾٗٞ سٝات٘ ..َُٗا نإ..ٚيهٓٓا مل ْكشِ أْؿػٓا يف تؿاقًٝٗا

 اـاق١
قاَت َرلؾت ٚقبٌ إٔ تػازض ايػطؾ١, امٓت ع٢ً ابٓتٗا ٚأخدلتٗا 

 غط٦ٗا سُٝٓا غاؾطت
 ...اْؿذطت ايعدلات َٔ أعُاقٗا

 اٯٕ ؾكط عًُتٔ أْو نٓت كط١٦
 ....اٯٕ قًبو وسثو
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 ....اٯٕ تتأْٞ
 ْتعًِ ْٚتأٌَ ْٚتأ٢ْ بعس ؾٛات ا٭ٚإ

 َا ايؿا٥س٠؟
 َرلؾت تػأشلا عٔ ايصٟ سسخ؟
 ٖٓس شاتٗا ٫ تعًِ َا ايصٟ سسخ
  ٚنأْٗا تعُست ؾكسإ شانطتٗا

  ناْت ي١ًٝ غٛزا٤ سايه١
 ظًُات بعهٗا ؾٛم بعض

 ي١ًٝ ب٬ قُط
  َجٌ أَٗا متاَا....ي١ًٝ أخطأت ؾٝٗا اؿػابات ٚايتٛقعات 

 ...ايهٌ أخطأ
 ٚايهٌ ٜسؾع مثٔ ٖصٙ ا٭خطا٤

 ٫ ٜسؾعْٛٗا أَٛا٫ً
إمنا ٜسؾعْٛٗا َٔ اسذلام أعكابِٗ َٚٔ إؾاعات ؼّٛ سٍٛ 

 زلعتِٗ ٚؾطؾِٗ
 ....ساٚيت إٔ تتصنط تًو اي١ًًٝ املؿ١َٛ٦

ؾكس ناْت تعطض ؾًُٝا ....ٚيهٓٗا أطؿأت ؾاؾ١ ايعطض

 ....أضخت أٖسابٗا ٚغطت يف غُبات عُٝل...َعًُا
*******                                               
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ايتططف يف املؿاعط ٜهٕٛ غايباً َٔ ايٓٛع اشلازّ غٛا٤ نإ ؾطسا  "

ايعكٌ ًُٜػٞ ٚتبكٞ ..ؾؿٞ نٌ اؿا٫ت...ؾسٜسا أٚ سبا ؾسٜسا 

ٚيع٬ز ٖصا ا٭َط ٫بس َٔ مجع املعًَٛات ..املؿاعط ٖٞ ايباق١ٝ

  ."يعًو تُػرل ضأٜو...ايهاؾ١ٝ عٔ ايصٟ ؼب٘ أٚ تهطٖ٘ بؿسٙ 

                                                                                         

بهتاب١ آخط نًُات تًو اـاطط٠ يف َؿهطت٘ اـاق١ نإ ايؿٝذ 

غٝس َاث٬ أَاَ٘ يف ٖس٤ٚ, ضسب غامل بكسّٚ ٖصا ايؿٝذ ايبػٝط 

ٚبعس ايػ٪اٍ عٔ اؿاٍ  ٚزعاٙ يًذًٛؽ إيٞ دٛاضٙ...املجكـ

 زؾعِٗ اؿسٜح عٔ ٖٓس.. ٚا٭سٛاٍ
  تعٚدت ٖٓس يًُط٠ ايجا١ْٝ َٓص أٜاّ ق١ًًٝ...ْعِ: غٝس 

أضٜس إٔ أؾتح َعو سٛاضا غكٛم ؾ٧ ..عؿٛا ؾٝذ غٝس-

اضدٛا إٔ ٫ تعتدلٖا تسخٌ يف أَٛض خاق١ ٚيهٓين زلعتو ..َا

ٚأضٜس ...يف سٛاض غابل َع ا٭غتاش َكطؿٞ عٔ ايتسٜٔ ايعا٥ـ 

  بٗٓس ؟ع٬ق١ شيو َاٖٛ ايتسٜٔ ايعا٥ـ ٚ...إٔ أعطؾ٘ 
َٓص غٓٛات قطٜب١ ٚأعتكس أْو نٓت يف ساي١ ...غأؾطح يو-

غؿط خاضز ايب٬ز ,ضقسْا ظاٖط٠ غطٜب١ ٚدسٜس٠ ٖٚٞ إقباٍ 

ايؿباب ع٢ً املػادس, إطاي١ ايًش٢, اضتسا٤ ايٓكاب, اْتؿاض عسز 

َٔ املعاٖس ايس١ٜٝٓ ٱعساز ايسعا٠ ,تبازٍ ا٭ؾطط١ املػذ١ً 

ٚايهتٝبات ايكػرل٠ يًسعا٠ اؾسز, ضأٜٓا يف ضَهإ ٚخاق١ ق٠٬ 
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 .... عـإقباٍ غرل َػبٛم..ايذلاٜٚح ٚايتٗذس
 :قاطع٘ غامل َٓسٖؿا

َٚاشا يف شيو؟ إْٗا ٖسا١ٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚأؾهٌ نجرلا َٔ 

َعاٖط أخطٟ نايتػهع يف ايٓٛازٟ ٚاملكاٖٞ ٚؾطب املدسضات 

 ...ٚايهاغٝات ايعاضٜات
 :ابتػِ ايؿٝذ غٝس ٚقاٍ

أْا قًت ..أْا مل أْهطٖا..غامل.٫ تتعذٌ ٜا ز

 ...ٚؾطست يو ايتؿاقٌٝ ست٢ تؿِٗ َا سسخ...ضقسْا
 .... خذٌ غامل َٔ اْسؾاع٘ ٚتٗٛضٙ ٚاعتصض

 : أنٌُ ايؿٝذ غٝس
ٚئ أقٍٛ يو ن٬َا إْؿا٥ٝا بٌ ..محاغو َكبٍٛ..٫ عًٝو

غأخدلى بككل سكٝك١ٝ , أَج١ً سكٝك١ٝ يبعض ايؿباب املتشُؼ 

  يسٜٓ٘
ْٗطٙ ٚظدطٙ ٭ْ٘ ٜكّٛ  (ؾ٬ْا)قاٍ يٞ أسس ضٚاز املػادس إٔ 

 ايتػبٝح ٚاْ٘ هب ..بايتػبٝح َٔ خ٬ٍ ايػبش١ بعس ايك٠٬ 

 ع٢ً أقابع ٜسٜ٘ ٚاتُٗ٘ باؾٌٗ ,ٚسسخ خ٬ؾا سازا يف املػذس
ع٢ً ٚأٜها ٖصا ايطدٌ نإ .. قٛاب ٣ ايؿاب نإ عٌ ٖصا

ٚيهٔ ٭ٕ نٌ َُٓٗا اتبع ٖٟٛ ْؿػ٘ ٚنإ ا٭غًٛب ..قٛاب
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 ...ؾشسخ َا سسخ...ٚايططٜك١ خاط١٦
بعهِٗ ظٔ أْ٘ شٚ عًِ ٚؾِٗ ٚٚنع ْؿػ٘ ..ٖٚصا َطبط ايؿطؽ

ضقٝبا ع٢ً تكطؾات َٔ سٛي٘ ٚأعًٔ ْؿػ٘ قانٝا ٚأقسض اؿهِ 

 ...ايتٓؿٝص ب٬ اغت٦ٓاف...ٚع٢ً املتِٗ
ٚعسّ ...إْٗا ايػطش١ٝ ٚا٫ْسؾاع ٚاؾاْب املعًِ َٔ ايكُط 

ا٫ستهاى بؿ٦ات اجملتُع املدتًؿ١ ٚبعكٛشلِ املتبا١ٜٓ سسثت ؾذ٠ٛ 

 بني ايكٍٛ ٚايؿعٌ ٚايكا٥ٌ ٚايؿاعٌ
  ٚهب كاطبتِٗ ع٢ً قسض عكٛشلِ..ؾايٓاؽ مجٝعا يٝػٛا غٛا٤

 ٖٚصا َجاٍ بػٝط ٚيهٔ نإ ي٘ زٟٚ كٝـ...ٖٚهصا
 ٖٚٓس ٜا ؾٝذ غٝس ؟-
شات َط٠ دًػت بني ايٓػا٤ ؼاٍٚ إقٓاعِٗ باضتسا٤ ايٓكاب -

مما  أزٟ  إيٞ ْؿٛض  َٔ ...ٚؼسثِٗ عٔ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ظٌٗ

 سٛشلا   بأغًٛبٗا  ايؿغ 
يكس تطى ايؿباب ...ٖصٙ مناشز بػٝط١ ٫ٚ أضٜس إٔ أنجط عًٝو

َِٗٓٗ ا٭غاغ١ٝ ٚأقبح نٌ ؾػًِٗ ايؿاغٌ ٖٛ ايتٓاؾؼ يف إيكا٤ 

ْٚػٛا إٔ نًِٗ زعا٠ يف ...ايسضٚؽ بعس نٌ ق٠٬

 ..ٜتكٓٛا عًُِٗعًِٝٗ إٔ ؾكط ...أَانِٓٗ
ٚأْا ايتشكت بأسس َعاٖس ايسعا٠ يتكشٝح ايعكٝس٠ ٚيهٔ ػطأت 
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ع٢ً ْؿػٞ ٚقُت بإيكا٤ ايسضٚؽ ٚخطب اؾُع١ َٔ باب 

 زٕٚ إٔ أتطى َٗٓيت ا٭غاغ١ٝ يف َٓطك١ ايتذٓٝس..ايسع٠ٛ

 ..ايعػهط١ٜ 
ٚخ٬ٍ ايػٓٛات ايكاز١َ غٓتأنس َٔ ...شلصا قًت أْٗا ظاٖط٠

 أْٗا ناْت ظاٖط٠ إهاب١ٝ أّ ؾكاقٝع اختباض
*******                                 

 2007زٜػُدل 
 ٖطبا َٔ ًٌَ  ايتكٞ غامل ٚعُطٚ يف ْٗاض زاؾ٧ بأسس ايٓٛازٟ

 ...ايكٝسي١ٝ ًٌَٚ َكاطعات ايع٤٬ُ ٚاملطنٞ
  : بسٕٚ َكسَات قاٍ عُطٚ
 أعًُت بأِٖ ا٭سساخ؟

 قٌ أٜٗا املطاغٌ ايكشؿٞ-
ْعط عُطٚ يف عٝين غامل ست٢ ٜعطف ْتٝذ١ ايكٓب١ً اييت غٛف 

 :ًٜكٝٗا بعس قًٌٝ ٚقاٍ
 سكًت ع٢ً ايط٬م....ٖٓس

ٚقاٍ غامل ...ٚنإٔ ايكٓب١ً ناْت َعط١ً ؾًِ تُشسخ أٟ اْؿذاض

 : بٗس٤ٚ
ؾايصٟ سسخ ٖٛ بٓا٤ خاط٧ ٫ٚبس َٔ ...نإ َتٛقعا 
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 ...اشلسّ قشٝح..ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ...اشلسّ
 ..ايػطٜب يف ا٭َط إٔ ظٚدٗا ايجاْٞ أعطاٖا ناؾ١ سكٛقٗا: عُطٚ

 إشٕ املؿه١ً تهُٔ ؾٝ٘-
 ٫ أعًِ -
 أمل وسخ أٟ اْٗٝاض عكيب يٛايسٖا أٚ ؾ٧ َٔ ٖصا ايكبٌٝ؟-

 :نشو عُطٚ ٚقاٍ
 ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ َٔ بايعهؼ ؾٛايسٜٗا يف ساي١ عذٝب١ ..٫

ٚاعتدلٚا إٔ ٖصا ايط٬م ضز اعتباض يًُط٠ ا٭ٚيٞ, ٚخكٛقا أِْٗ 

أشاعٛا يف اٱشاع١ ايساخ١ًٝ يًشٞ أْٗا سكًت ع٢ً ناؾ١ سكٛقٗا 

ٚيهٔ بايكطع ايؿا٥عات ع٢ً اؿُاّ ايعادٌ ...ٚإٔ ايعٝب ؾٝ٘

 .بِٝٓٗ ئ تٗسأ
 َاشا قايٛا؟-
قايٛا إٔ ظٚدٗا َسَٓا يًُدسضات ٚإ ٖٓس ٚعا٥ًتٗا خسعٛا ؾٝ٘ -

ٚخاق١ اْ٘ َسضؽ ٚإ ٖصٙ املدسضات أقابت٘ بايعذع اؾٓػٞ 

 يصيو نإ ٖٓاى ؾاضم يف ايػطعات غٝسٟ ايط٥ٝؼ,
 :نشو غامل يسعاب١ عُطٚ ٚقاٍ

 أزلعت مبكتٌ ابٔ ْا٥ب فًؼ ايؿعب ايػابل
 بايكطع-
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يف شيو ايّٝٛ نٓت بايكٝسي١ٝ ٚمل ابطح َٔ َهاْٞ ٚناْت -

َٜٛٗا ...تكًين ايؿا٥عات نايدلٜس ا٫يهذلْٚٞ يف غطعتٗا

زلعت مخػ١ غٝٓاضٜٖٛات كتًؿ١ ٚنأْٗا أؾ٬ّ تػذ١ًٝٝ قكرل٠ 

ٌٖ ...اؿٛاض ٚاٱخطاز ايػٝٓاضٜٛ ٚ ٚايهٌ ادتٗس يف ٚنع

 تسضى خطٛض٠ ا٭َط؟
إٕ ايٓاؽ ؼهٞ َا تطاٙ ٥٬َُا يعٛاطؿٗا ؾإْٗا تهدِ بعض 

ايعٛاطـ يتشُٝٗا َٔ عصاب ايؿهٛى ٚعسّ ايٝكني ٬َٚسعاتِٗ 

َٚجايٓا ايػابل خرل ..زا٥ُا تهٕٛ أنجط بُعساً عٔ ايكٛاب

بس٫ َٔ ا٫تعاظ ٚايسعا٤ بايطمح١ ٚبػض ايٓعط عٔ أٟ ...زيٌٝ

  غٝٓاضٜٛ
ٚخطٝبيت تعٔ إٔ  ؾإِْٗ متازٚا يف ايػ١٦ٝ ٚأساطت بِٗ خط٦ٝتِٗ

تػٝرل ٖصا اجملتُع مبا وًُ٘ َٔ تٓاقهات غٝكبح غ٬ٗ 

 ! بايؿعاضات
 ٖٚٓس منٛشز أْٗا اسسٟ نشاٜا اجملتُع

 ثِ تصنط  قُت غامل ٚتٓاٍٚ نٛب ايؿاٟ ايصٟ أَاَ٘

 ....ايؿٝطإ
 أ٫ ٜٛدس أٟ أخباض عٔ َٓرل؟: ٚغأٍ عُطٚ 

ؾإٕ اقطٝازٙ ..َٚع شيو  ن١ًُ ايٓٗا١ٜ اقذلبت ْعٍٚ: عُطٚ



 2015 ليال بال قمر رواية

101 
 

 َاظاٍ قعبا
*******                             

َاظايت اضػاف أشلب١ ايؿُع تتشطى ٚتطغِ خٝا٫ت َعٛد١ ع٢ً  -

اؿا٥ط ٚنأْٗا تطقل ؾطس١ باْتكاض َٓرل ٚلاح خطط٘ ٚخاق١ 

 ٖٓس...َع ايعكب١ ايهدل٣
نُا زؾع ممسٚح ايكصض يًعٚاز َٔ تًو ايؿطرل٠ ايؿ١ٝٗ ٖٛ أٜها َٔ 

طايب٘ بايط٬م ٚإعطا٤ ناؾ١ سكٛقٗا بعس إٔ أثبت أْ٘ وٌُ تاضٜذ 

ق٬س١ٝ َٓت١ٝٗ نعٚز ٚمماضغت٘ يًؿصٚش ناْت ناؾ١ٝ بإٔ ٜٗطب 

 بعٝسا عٔ ْؿػ٘ ٚعٔ اؾُٝع
 ٚغذٌ...ؾتح أَاَ٘ ايٛضق١ ايهدل٣ ٚاييت تؿب٘ خطٜط١ سطب

 3 خط١....ٖٓس
 3خط١ .....غامل

 اغذلاس١ قكرل٠ بني ا٭ؾٛاط......ا٭ز١ٜٚ
  إ٫ ايكًٌٝ ٜتبل  مل.....َرلؾت
 ....نشو نشه١ ؾٝطا١ْٝ اضتر شلا املهإ ؾععا..ٚنعازت٘

ؾكس نإ عاد١ ...مل وتؿٌ ٖصٙ املط٠ بتٓاٚي٘ ا٭ز١ٜٚ اشلًٛغ١ 

 إيٞ عكً٘
يتعطٝ٘ َػاسات أندل َٔ ...أنجط َٔ إؾعاٍ عسز َٔ ايؿُٛع 

غٝدطز ٖصا ايػط َٔ ضسِ ...ض١ٜ٩ ايػط ا٭ععِ ....ايط١ٜ٩
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غٝعٝس ٫ٚزت٘ َط٠ ...قٓسٚم خؿيب قسِٜ شٚ سذِ َتٛغط

 أخطٟ
 ؾٗصا ايػط ٖٛ املٛيٛز ايصٟ استؿغ بعُطٙ ايدل٨ ست٢ ؿعت٘ ٖصٙ

 ٫ ٜطٜس إٔ ٜعطؾ٘ أسس...مل ٜطز شلصا املٛيٛز إٔ ٜطٟ ايٓٛض
 ٚتصنط.... قٛضا ٚأٚضاقا نجرل٠ أخطز

غٓٛات ..غٓٛات ايعؿل ٚاشل٣ٛ...عاز يػٓٛات بعٝس٠ دسا

. غٓٛات ٖاز١٥ يف ساض٠ قسمي١..نإ قًب٘ ٜٓبض باؿب ٚايطمح١ 

 ) ساض٠ ايٝٗٛز) ْؿؼ ا٫غِ إيٞ ٚقتٓا ٖصا  ٫ظايت ؼٌُ
*******                     

َٓرل ناْت ي٘ أقٍٛ ٜٗٛز١ٜ قسمي١ ٚيهٔ دسٙ اعتٓل اٱغ٬ّ ست٢ 

٫ ٜذلى َكط ٚظٌ يف ٖصٙ اؿاض٠ ؾكس ناْت َطتعا يًُػًُني 

مل تكتكط ع٢ً ايٝٗٛز ؾكط ٚغهإ اؿاض٠ ف  ٚايٓكاض٣ أٜها

 َطتبطني ٜبعهِٗ ايبعض
 اخطز قٛض٠ يٛايسٙ ٖٚٛ وًُ٘ ٖٚٛ قػرل ؾكس نإ ٜعٌُ غاعاتٞ

ٚتصنط ايؿاضع ايصٟ تؿعط َٔ ْعاؾت٘ أْ٘ ظداز إ٫ أْ٘ ب٬طا 

 ...اغٛزا
 قٛض٠ أخطٟ أَاّ املعبس ايٝٗٛزٟ
 ٚقٛض٠ ثايج١ ؾسٙ َع أقسقا٤ٙ

 ... عٓسَا ندل َٓرل أقبح ؾبٝٗا ؾسٙ بسضد١ نبرل٠
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اضػؿت أططاف أقابع٘ ايعؿط٠ ٚاضتر قًب٘ ٖٚٛ وٌُ قٛض٠ 

 اسسخ مما ايصٟ نإ بني ٜسٜ٘ َٓص قًٌٝ
 َٓاٍ...ايعؿل.....إْٗا ٖٞ
سبٝبت٘ ا٭ٚيٞ ٚظٚدت٘ ا٭ٚيٞ ٚسٝات٘ ...َٓاٍ 

ؾكس عطف اؿب ٚؾعط بؿباب٘ عٓسْا عطف َٓاٍ .....٭ٚيٞا

 
أسبٗا سبا ػاٚظ ايعؿل ٚايعباز٠, ٚنإ ؾٛظٙ ا٭ندل ٖٛ ظٚاد٘ َٓٗا 

 .ؾكس سعٞ بٓعِٝ ايسْٝا ٚد١ٓ اٯخط٠
  َٛاْعأٚمل ٜعس ٜؿكٌ بُٝٓٗا أٟ سٛادع .... تصنط ي١ًٝ ظؾاؾ٘ بٗا

يٝؼ ...يهٔ َٓاٍ ٖٞ َٔ ٚنعت ايػس ايعايٞ قبٌ بٓا٤ٙ يف ايٛاقع

يتدعٜٔ ايعٛاطـ اؾٝاؾ١ ٫ٚ اؿؿاظ عًٞ اؿب ايؿا٥ض عٔ 

 ... إمنا ضٖب١ ٚخؿ١ٝ....اؿس
قدل عًٝٗا ٭ْ٘ ٫ ٜطٜس دػسٖا ؾٗٛ أعُل َٔ شيو انتؿٞ بطٚسٗا  

ٚمل ٜػُع عٔ ٖ٪٤٫ ...ظٔ أْ٘ قٝؼ ٚ عٓذل٠ ٚمجٌٝ...ٚضواْٗا 

اؿب ايعؿٝـ نإ  ....مبشبٛببأِْٗ أقاَٛا أٟ ع٬ق١ مح١ُٝ 

 ئ ْعًِ...ٚيٛ تػا٤يٓا نٝـ قدل...قطاضٙ
ٖاّ يف ؾها٤ ايؿه١ًٝ ٚايػُٛ ايطٚساْٞ غبع غٓٛات , ظًت َٓاٍ 

 عصضا٤ ٖٚٛ أٜها
مل ٜؿػس ٖٛا٤ِٖ ايٓكٞ إ٫ عٓسَا ؾتشا ايباب ٚاغتكب٬ ايطٜح احمل١ًُ 
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 أٜٔ ا٭سؿاز؟...با٭غ١ً٦ ايتكًٝس١ٜ
مل ٜؿُٗٛا إٔ ...ٚبايطبع ناْت ضٜح قطقط عات١ٝ َٔ ا٭ٌٖ

  مل ٚئ ٜؿُٗٛا ع٬قتِٗ ببعهُٗا ٖٞ أنجط زلٛا
 اغتػًُت َٓاٍ يطغب١ أٌٖ ظٚدٗا ٚشٖبٛا  ٚيف خًػ١ َٔ ايعَٔ

  مل تهٔ يف عؿ١ َطِٜ ايعصضا٤  يًطبٝب ٚعًُٛا أْٗا يٝػت ؾان١ً
ٖبط َٓرل َٔ ؾها٤ ايعؿل ٚاضتطِ ضأغ٘ عذط ايٛاقع , تٗؿُت 

ععاَ٘ ٚبطظت عٝٓاٙ َٔ قادطٖا ٚؼطُت زَاغ٘ ٚخطدت َٓٗا 

 نٝـ هُع أؾ٤٬ ْؿػ٘ ؟,٦َات ا٭غ١ً٦ 
نا٥ٔ يٝؼ   ٖٚذط ظٚدت٘ ٚؼٍٛ َٓرل إيٞ  قًب٘ أقاب ايؿًٌ

 ....سٝا
 ٚيف قًبٗا  َاتت َٓاٍ..عٓسَا ٚاؾتٗا امل١ٝٓ ...ناْت ي١ًٝ غرل َكُط٠

  ٚاعتصاض ٚعصض عؿٛ ٚضمح١
 ... دا٤ إيٞ َٓرل تكطٜط ايطبٝب أضغً٘ أبٖٛا إيٝ٘

 دا٤ يف ٖصا ايتكطٜط

إٔ تًو ايػٝس٠ اييت اغتُط ظٚادٗا غبع غٓٛات زٕٚ إٔ ٜتِ اتكاٍ )

دٓػٞ َع ظٚدٗا ٭ْٗا ؽاف ٚاـٛف ٜ٪زٟ إيٞ اْكباض عه٬ت 

 ٭ٕ ٖصٙ ايؿتا٠ تعطنت ؿازخ اغتكاب  اؿٛض ؾٝعٛم ا٫تكاٍ

ٖٚٞ يف ايػابع١ َٔ عُطٖا ٚاختعْت اٯ٫ّ يف عكًٗا ايباطٔ ٚتؿذط 

 (اـٛف ٚايصعط َط٠ أخطٟ يف ي١ًٝ ايعؾاف
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قهٞ َٓرل يٝاٍ نجرل٠ ب٬ قُط , شبٌ ٚ ؾشب ٚقٗطٙ ا٫نت٦اب 

ٖٛ ايصٟ ... مل ٜػؿط َٓرل يٓؿػ٘ ؾٗٛ ايصٟ دين عًٞ سبٝبت٘ ا٭غٛز

 سبٝبٗا ؟...مل ٜػُع شلا ٚنٝـ مل ٜؿعٌ ٖٚٛ..قتًٗا
  اختعٕ آ٫َ٘ ٖٛ اٯخط يف عكً٘ ايباطٔ ٚعاف يػٓٛات يف شنطٜات٘

 املعس٠ تًو اٯ٫ّ ٚمل ٜكٛ ايكٛيٕٛ ع٢ً ايتشٌُ ؾأقبح  مل تٗهِ

 عكبٝا ؾ٬بس إٔ ًٜؿغ َا اختعْ٘ يػٓٛات
 ضأٟ َٓاٍ..ٖٚٓاى...ٚشٖب َٓرل يًُػتؿؿٞ اؿهَٛٞ

.... يطأٜٓا..يٛ تأًَٓا ايكٛض٠ اييت بني ٜسٟ َٓرل اٯٕ 

 إٔ َٓاٍ قطٜب١ ايؿب٘ َٔ َرلؾت ٖٚٓس
ٚغأٍ ٌٖ َٔ املُهٔ إٔ ٜعٛزٚا ا٭َٛات إيٞ اؿٝا٠ يف ..ٚظٌ سا٥طا 

 أؾدام دسز؟
 

ناْت أندل َٔ َٓاٍ ؾتدٌٝ َٓرل إٔ يٛ َٓاٍ ...اضتبو َٓرل يط١ٜ٩ َرلؾت

 ظٔ إٔ ضمح١ َٗساٙ َٔ اهلل عع  عاؾت ٭قبشت يف ْؿؼ ١٦ٖٝ َرلؾت,

مل ٜهذلخ ..اضتسٟ عبا٠٤ املددل ايػطٟ ٚعًِ أْٗا ظٚد١ ٚأّ ,ٚدٌ

تعُل يف اؿؿط يًبشح عٔ كطز ٚٚدس ... شلصٙ املعًَٛات نجرلا

ؾًٝتعٚدٗا ٚيٝكذلب ...مل تتعٚز بعس ...أخت ظٚدٗا...بكٝكا

ست٢ اْتكط بايؿك١ يف ايطابل  َٔ َرلؾت ٚاؾتعٌ اـ٬ؾات ٚظٌ واضب

 ايجايح اييت ٜػهٓٗا إخ٠ٛ ظٚدت٘
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ضٚسا ٚدػسا ٚعاز ؾػؿ٘ ..اقذلب َٔ َٓاٍ...ٖٚهصا

نأْ٘ ٜطٜس إٔ ٜهؿط عٔ شْب٘ ٚاْ٘ اخطأ يف سكٗا ٚأْ٘ ...ٜطٜسٖا..ملٓاٍ

 ....مل ٜؿِٗ يف ٚقتٗا
 ...تتشٍٛ يف عٝٓٝ٘ إيٞ َٓاٍ...نًُا ضأٟ َرلؾت

ٚ٭ْ٘ مل ..ايصٟ ٚدس ؾٝ٘ َرلؾت..ست٢ ٚقًٓا  سازخ ايػطح

ٜتشٌُ اؿٝا٠ َع ظٚدت٘ ؾكس انطط يًٗطب َٓٗا با٭ز١ٜٚ املدسض٠ ٚاييت 

 عطف ططٜكٗا َٔ ايكٝسي١ٝ اييت عٌُ بٗا
  اْسؾع بهٌ ؾٛم..َٓاٍ..ضآٖا...قعس إيٞ ايػطح ٖٚٛ كسضا 

أْا .... ٜػاقٗإطًب أ....طًب إٔ ٜػؿط شلا...ٚبسٕٚ تؿهرل

اْؿططت ...اقذلب أنجط ٚأنجط....أْا اعتصض..أعؿكو....اسبو

 ٚتٓاثط  نكطع  ظداز  َبعجط٠... ا٭ضضع٢ًَرلؾت َٓ٘ ٚأيكت٘ 
  ظٔ إٔ َٓاٍ مل تكؿح عٓ٘ بعس...ٚبهٞ...أؾام َٔ ؾطٚزٙ

 يكس أقابت٘ بعكس٠ ْؿػ١ٝ...نطٙ ٖصٙ ايًٝايٞ...ناْت يًٝ٘ ب٬ قُط
 

ٚٚنع غطٙ ا٭ععِ يف ضسِ ايكٓسٚم َط٠ أخطٟ ...أؾام َٔ شنطٜات٘ 

  ٚنأْ٘ وتؿغ بطنٝع٘ يف اؿها١ْ
  ٚعاز َط٠ أخطٟ َٔ بكاٜا إْػإ

 ... ٜطٜس إٔ وطم اؾُٝع إيٞ ؾٝطإ َطٜس
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تػٝٓط َٓار ٖٓس َٔ انت٦اب اـطٜـ ت٬ٖا بطٚز٠ ايؿتا٤ ٚساٍٚ إٔ تعزٖط 

يف ايطبٝع إ٫ أْٗا اغتكبًت ايكٝـ عطاضت٘ ٚغدْٛت٘ اغتكبا٫ خاقا, 

ط٬قٗا ايجاْٞ نإ زاؾعا ي٬ْط٬م , ..ؾكس أطًكت يٓؿػٗا ايعٓإ

اْسؾعت بهٌ أْٛث١ قاضخ١ , ٬َبؼ نٝك١ ,َػاسٝل ايتذٌُٝ بتططف 

, تطى ايؿعط نايؿ٬ٍ ٜٓػسٍ ع٢ً نتؿٝٗا, ٚمل تٓؼ ثٛض٠ أْٛثتٗا 

 .املتؿذط٠ املتُطنع يف َٝسإ ْٗسٜٗا
مل تعس تٗتِ بأيػ١ٓ ا٭ؾاعٞ اييت ٜطًل ؾشٝشٗا  َٔ سٛشلا  بٌ ٜطٚقٗا 

املِٗ إٔ تًؿت ا٫ْتباٙ ...عِْٝٛٗ اشلا١ُ٥ غٛا٤ نإ غدطا أّ ضنا

أيكت بؿهط٠ ايعٛز٠ إيٞ ايسضاغ١ يف غٝاٖب ايعَٔ ٚمت ا٫غتعان١ 

ؾايٓازٟ َٔ ٚد١ٗ ْعطٖا َجٌ ...با٫ْهُاّ إيٞ ايٓازٟ

اخت٬ط بني اؾٓػني ٚنشو َٚطح ٚأٚقات يطٝؿ١ َع ...املعٗس

ايؿاضم أْٗا ٖٞ َٔ ػصب عٕٝٛ اٯخطٜٔ ٖٚٞ تًكٞ مبشانطتٗا 

 ا٫ختباضات ٚعًٝٗا ا٫ختٝاض َٔ أغتاش  اؾاَع١ ٚٚانع١ ؾٗٞ ..اـاق١

  يهٞ ٜكبح َعٝسا يف داَعتٗا بني ٖ٪٤٫ اؾُع َصنط غامل
ناْت يف ساي١ تططف دْٓٛٞ ,مل ٜػتطع أسس إٔ ٜٛقؿٗا ٚإ٫ غتسٖػ٘ 

  ؼت عذ٬تٗا
ؾٗٛ ع٢ً ٜكني أْٗا ..ايصٟ نإ ٜطاقبٗا َٔ بعٝس ٖٛ عُٗا َكطؿٞ
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اؾذلنت يف ؾطق١ َػطس١ٝ دسٜس٠ ٚت٪زٟ زٚضا غرل زٚضٖا ايطبٝعٞ ٚهب 

إٔ تٓتٗٞ َٔ ايعطض ٜٚػسٍ ايػتاض نٞ تعٛز يؿدكٝتٗا ايطبٝع١ٝ ٚيهٔ 

  نٝـ؟ غ٪اٍ استاض يف إدابت٘
َٓرل ناملس١ٜٓ ايكاخب١ املجرل٠  ؾكس ضآٖا...ٖصا ايػ٪اٍ  مل ٜػأي٘ َٓرل 

  ي٬ٝ , ايٓا١ُ٥ ايػاؾ١ً ْٗاضا
ؾكس ؾًت ظَاّ ا٭َٛض ٚمل  ..  ٚضأتٗا َرلؾت أْٗا نس ايطبٝع١ ايه١ْٝٛ

   ايٓاض١ٜ اييت تطٜس  ؽؿٞ عًٝٗا َٔ ايٓٝاظى تعس ٖٓس َطاٖك١ يهٞ

  بٌ إْٗا غٝس٠ ٚاَطأ٠ نا١ًَ... ايػ٬ف اؾٟٛ احملٝط بٗٓس  اخذلام

  ْهذت ٖٓس بؿهٌ َؿاد٧ ,....َػ٦ٛي١ عٔ أؾعاشلا
  ؾا٭ب ٖاضب ٚا٭ّ خطغا٤ ٚاجملتُع احملٝط غاضقا يف ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ

 ؟..َا املاْع..إشٕ ؾًتتٛسـ 
*******                         

ؾكس أٚؾهت ...ناْت اـط١ ايجايج١ اييت أعسٖا َٓرل يف إطاض ايتٓؿٝص 

ن١ُٝ ا٭ز١ٜٚ اييت عٛظت٘ عًٞ ايٓؿاش ٚ املٓكص ٖٛ غامل ايكٝسيٞ 

ٚيف خؿ١ ايجعًب قؿع َٔ بني ايسخإ ايهجٝـ اـاضز َٔ أعُام ض٥تٝ٘ إثط 

قؿع ايجعًب يهٞ ٜٓكض ....غشب عُٝل يًؿٝؿ١ اييت نإ ٜسخٓٗا

 ؾٌٗ ٜؿًح؟...ع٢ً ؾطٜػت٘
 اغتكبٌ ابتػا١َ َانط٠ ناْت ع٢ً   ع٢ً ؾؿاٙ غامل بابتػا١َ َكطٓع٘

ؾا٫ثٓني يف تطقب ٚنأُْٗا غٝٛادٗإ بعهُٗا ايبعض يف ...ؾؿاٙ َٓرل 
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 ....ٚا٭نجط ؾهطا ٖٛ َٔ غٝؿٛظ...َباضا٠ ٬َن١ُ ن١َٝ٬ 
زقت املططق١ عًٞ ا٫غطٛا١ْ ايٓشاغ١ٝ ٚبسأ َٓرل باشلذّٛ ؾػأٍ بؿهٌ 

 غامل ؟/ نٝـ ساٍ ؾٝاطني اٱْؼ َعو ٜا ز: َباغت
 َاشا تعين؟: تًكٞ غامل تًو ايكبه١ بكسض ضسب ثِ قاٍ 

 : اَتست قبه١ َٓرل بك٠ٛ اندل ٚقاٍ
 ايصٜٔ ٜطرلٕٚ يف ايع٬ّ عجا عٔ إضنا٤ أَعستِٗ  خؿاؾٝـ ايًٌٝ

ايؿاغس٠, ٖ٪٤٫ امل٬عني ناْٛا ٜعٗطٕٚ يٞ ؾذأ٠ نا٭ؾباح أٚ ظٚاض 

 ...  يف ايكٝسي١ٝ ي٬ٝ  عٓسَا نٓت أزاّٚ ايؿذط
ثِ بهٌ ق٠ٛ غسز إيٝ٘ قبه٘ ,نشو نشه١ عاي١ٝ مل ٜؿاضى غامل َع٘

 : يف ؾه٘ ٚقاٍ
إْٓا ٜا غٝس َٓرل قٝسي١ٝ قذل١َ شات زلع١ طٝب١ ٚع٤٬ُ قذلَني ٚغرل 

 َعطٚف عٓا إْٓا َٓؿص بٝع شلصٙ ايػُّٛ
تًكٞ َٓرل تًو ايكبه١ بػٗٛي١ ٚقبٌ إٔ ٜؿٝل َٓٗا أعكب٘ غامل بكبه١ َٔ 

 :ؼت شقٓ٘ ٚقاٍ
أعتكس أْ٘ مل ٜكًو أٟ أسازٜح ٖاَػ١ غط١ٜ عٔ ٖصٙ ايكٝسي١ٝ ٚأْت 

 دايؼ يف املك٢ٗ بني ا٭زخ١ٓ ٚبني َسَٓٝٗا
... اضتس َٓرل يًٛضا٤ ٚتطْح ق٬ًٝ  ٚناز  إٔ ٜػكط 
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 :ٚطًب اغذلاس١ َٔ ٖصٙ ايًهُات ؾكاٍ
 اْ٘  غامل مل أقكس اٱغا٠٤ يو ٫ٚ يكٝسيٝتو/ ز اغتُشٝو عصضا

غ٪اٍ طبٝعٞ ٚنُا أخدلتو َٔ قبٌ أْين نٓت اعٌُ بكٝسيٝ٘ ٚيٞ 

َعاضف قٝازي١ َٚػاعسٜٔ قٝازي١ ٚايهٌ امجع إٔ ٖصٙ ظٜاضات 

  إدباض١ٜ ؼسخ َٔ قبٌ املسَٓني َجٌ َؿتؿٞ ٚظاض٠ ايكش١
 :ٖسأ غامل ٚأضخٞ غاعسٜ٘ ٚقاٍ

يكس ضأٜت ٖ٪٤٫ املػذ ٚنٓت أضغًِٗ إيٞ قٝسي١ٝ شات ..قشٝح 

   ٖٚ٪٤٫ ايؿط ش١َ ٜعطؾْٛٗا دٝسا زلع١ ط١ٝٓٝ غاضق١ يف ايٛسٌ

 ايؿٝطإ قاسبٗا ٜبٝع ا٭قطام بأغعاض غٝاس١ٝ ٚايػطٜب أْ٘  ٚيهٔ

 أمل ٜطٚا أْؿػِٗ يف املطآ٠ ؟..ٜتُْٗٛ٘ بأْ٘ َعسّٚ ايهُرل 
  أضض سًب١ امل٬ن١ُ ٚقاٍع٢ًَٓرل اغتعاز قٛاٙ ٚآثط ايػ١َ٬ ٚدًؼ 

   ٖصٙ ايكٝسي١ٝ أعطف:
 ٚيهٓ٘ نإ ع٢ً اغتعساز يًتكسٟ ٚاشلذّٛ   أَاَ٘ دًؼ غامل

 : خٛؾا َٔ غسض املٓاؾؼ
ٜهؿٞ أْ٘ أساط بٓؿػ٘ بػٝاز َٔ سسٜس ٚنأْ٘ يف ...ٚأْا نصيو

   ٚسٌ أعُاي٘ ظْعا١ْ ٫ٚ ٜؿتح إ٫ َػا٤ّ , ٚقطٜبا دسا غٝػكط يف
ساٍٚ َٓرل تػٝرل ...ابتًع َٓرل ضٜك٘ بكعٛب١ ٚنإٔ ايه٬ّ َٛد٘ إيٝ٘ 

 ....ؾتشٛيت إيٞ يعب١ ايؿططْر ...ططٜك١ ايًعب
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 : ٚبسأ َٓرل بتشطٜو عػانطٙ
  (تطاَازٍٚ )أزلعت بايسٚا٤ اؾسٜس 

 ::ضز غامل بعػهطٟ َكابٌ ٚقاٍ 
ْعِ أعًِ ب٘ ؾٗٛ زٚا٤ َػهٔ قٟٛ ٚأثٓا٤ ايتسضٜب بايكٝسي١ٝ َٔ 

 ...  نٓت أدسٙ ضاقسا بني أؾكا٤ٙ ا٭ز١ٜٚ يف ٖس٤ٚ عؿط غٓٛات
 : نشو َٓرل ٚقاّ بتشطٜو اؿكإ ٚقاٍ

اؾسٜس ايصٟ ٫ تعطؾ٘ إٔ ٖصا ايسٚا٤ سايٝا ٖٛ ايعامل ايػشطٟ يػعاز٠ 

   ملٔ ٜتٓاٚي٘ أقكس, , ٭ْ٘ ٜجرل ٖطَٕٛ ايػعاز٠ ملٔ ٜتعاطاٙ  ايعٚدني
 : تعذب غامل َٔ سسٜج٘ ٚقاّ بتشطٜو ايؿٌٝ ٚقاٍ

 ...ٚيهٓ٘ اٯٕ نُٔ دسٍٚ املدسضات
 :سطى َٓرل املًو ؾذأ٠ ٚقاٍ

يٛ أْو بازضت يف بٝع٘ بايتأنٝس غٝدتًـ ع٩٬ُى ٚخكٛقا َٔ 

 وتاز إيٞ تطَِٝ ْؿػ٘ ٚإعاز٠ سٜٝٛت٘ ٚؾباب٘ َٔ دسٜس
ؾٗٛ ؾؿٌ يف نٌ يكا٤ َع ...قاّ َٓرل َٔ َهاْ٘ تاضنا ايًعب١ نُا ٖٞ

ست٢ .. بسٕٚ إٔ ٜهٌُ ايًعب ٚيهٓ٘ تطى ضقع١ ايؿططْر...غطمي٘ 

 .... ٜعطٞ ايؿطق١ يػامل إٔ ًٜعب يف اؾٗتني
  تأٌَ غامل َٓرل ٖٚٛ ٜػازض ايكٝسي١ٝ ٚأغُض عٝٓٝ٘ ٚؾسٙ يجٛإ

 نإ ٖٚر اؿطاض٠ اييت غُطت٘ ٚا٭مل املتعاٜس ايؿس٠ يطأغ٘  عسٜس٠
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ضغِ اْتكاضٙ ايؿهطٟ ..ؾكس تعطٟ أَاّ ْؿػ٘...ميٓعاٙ َٔ ايذلنٝع 

 : ٚغأٍ ْؿػ٘...إ٫ إٔ ايؿطس١ مل تسّ ط٬ٜٛ...عًٞ غطمي٘ 
٭ْ٘ ٜبٝع ...ٜبسٚ أْ٘ ٖٛ اٯخط َطٜض بٗا ملاشا ٖصٙ ا٫ظزٚاد١ٝ؟

ٚايػطض ...ٖصا ايسٚا٤ ٚيهٔ يعسز قسٚز دسا َٔ ايع٤٬ُ

 .َعطٚف
 ٚنأْٗا عٛض٠؟..ٚيهٔ َٔ زاخً٘ مل ٜعح ايػتاض يٝهؿـ َا ب٘

 َا٤ تتسؾل عًٝ٘ ْكط١ تًٝٗا   نكططات  ؾٛم ضأغ٘ تٛايت ا٭غ١ً٦

  ْكط١ بٗس٤ٚ ست٢ تكٝب٘ باؾٕٓٛ
  اٖٛ اـٛف؟ اٖٛ ن٬ّ ايٓاؽ؟

 ؟...اٖٛ ايهُرل 
 ....َاٖٛ ايهُرل

ٚغُط اسسٟ ....ٚأَػو قًُ٘ ٚؾتح َؿهطت٘...ٖع ضأغ٘ بعٓـ 

  قؿشات٘ بٗصٙ ايهًُات
َٓطك١ ... ٜهُٔ يف أعُاق٘ َػاس١ فٗٛي١  يف شات اٱْػإ

قاط١ ...طاٖط٠ نايعصضا٤...غطؾ١ َعك١ُ َٔ ايبهذلٜا ...َكسغ١

٫ٚ  ٫ ميهٔ إٔ ؽذلقٗا ق٠ٛ ايؿٝاطني ٫ٚ اؾٔ,..بأغٛاض ٚسٛادع 

ٜػتطٝع اـساع إٔ ٜتػًٌ إيٝٗا , إْٗا َٓطك١ ٜصٖب إيٝٗا اٱْػإ 

أسٝاْا يٝعًِ اؿكٝك١ املػتذل٠ ٖٚٓا وسخ عطاى بػبب ايكساّ بني 



 2015 ليال بال قمر رواية

113 
 

 ..إْٗا َٓطك١ ايهُرل...ٖٟٛ ايٓؿؼ ٚاؿكٝك١ 

 غامل                                                                   

******                                     

ساٍٚ غامل إٔ ًٜتعّ بٛقاضٙ أَاّ خطٝبت٘ يف ايًكا٤ ا٭غبٛعٞ إ٫ أْ٘ 

قس أثاض اْتباٖٗا عٓسَا شنط شلا ا٫غتدساّ اؿسٜح يسٚا٤ ايذلاَازٍٚ 

 :ثِ أضزف قا٬٥
بايطغِ َٔ إٔ ٖطَٕٛ ايػعاز٠ ُٜؿطظ َٔ زاخٌ اٱْػإ إ٫ إٔ ايٓاؽ 

 ٜبشجٕٛ ع٢ً َٔ ٜجرلٙ بططٜل غرل َباؾط َٔ اـاضز
  أعتكس أْ٘ قشٝح َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ: تػا٤يت غٗاّ 

ْعِ إٕ ططٜك١ عًُ٘ ٖٛ تجبٝط اَتكام ايػرلٚتْٛني : قاٍ غامل 

 

Tramadol is a centrally acting analgesic with a 

unique mechanism of action that involves both μ-

opioid receptor binding and norepinephrine and 

serotonin reuptake inhibition 
 ,  ٚيهٓٗا غعاز٠ قٓاع١ٝ...يصيو ٚدٛزٙ وح ع٢ً ايػعاز٠ ٚايٓؿ٠ٛ

َعٜؿ١ يٝػت ْابع١ َٔ ب٦طٖا ايطبٝعٞ ٚعسّ ٚدٛزٙ ٜػبب ا٫نت٦اب, 

 ضغِ أْ٘ َٔ آثاضِٖ  ٖٚصا َا ؼاٍٚ إق٬س٘ ا٭ز١ٜٚ املهاز٠ ي٬نت٦اب

 ٚبايتايٞ ؼٍٛ ا٭ثط اؾاْيب إيٞ  ٖٛ إطاي١ ؾذل٠ ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ اؾاْب١ٝ

 اغتدساّ ض٥ٝػٞ
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أْا  َتعاطؿ١ َع ٖ٪٤٫ ايؿكطا٤ إيٞ ايػعاز٠:قايت غٗاّ    
أقبشت غًع١ ٚشلا مثٔ..ايػعاز٠ مل تعس باجملإ: غامل  

  : قايت غٗاّ  ٚقس تػؿٞ ع٢ً  ٬َقٗا غشاب١ سعٕ

يكس تأًَت سا٫ت ايع٬َٝت بايعٌُ ,إْٗٔ ؾتٝات يف عُط ..قسقت 

.. ايعٖٛض يهٌ ظٖط٠ شلا عبرلٖا اـام َٚع شيو مل ٜتعٚدٔ بعس

ٚتذلانِ عًٝٗٔ غٓٛات ايكًل ٚاؿرل٠ مما ٜ٪ثط شيو عًِٝٗ ْؿػٝا ٚعكبٝا 

 َاشا أقاب ٖصا اجملتُع؟,
إْٗا ظطٚف نٌ ؾاب ٚؾتا٠ , ٖٓاى أغباب ..يٝؼ غببا ٚاسسا: غامل 

 ...ٜٚٛدس أغباب خاق١ يهٌ َِٓٗ- ْعطؾٗا مجٝعا  -عا١َ 
بعس إٔ ؾتشت ..غأقل عًٝؤ قك١ ططٜؿ١ سسثت يٞ ؾدكٝا 

قٝسيٝيت بعس٠ أؾٗط ٚقبٌ ايكسّٚ ـطبتو ناْت قس أتت داض٠ يٞ إيٞ 

ٚأبًػتين أِْٗ ع٢ً اغتعساز .!  إٔ أتعٚز ابٓتٗاع٢ًٓايكٝسي١ٝ ٚعطنت 

يف سني أْين مل أض ابٓتٗا ٫ٚ أعطف ...ايتٓاظٍ عٔ أَٛض نجرل٠ 

ٚ٭ْين نٓت َُطًل ؿٝيت يف شيو ايٛقت ٚقس ظٓٓت أْين نبرل ...ازلٗا

يف ايعُط ؾُعٗطٟ اـاضدٞ ٜٛسٞ بإٔ قطاض ايعٚاز غازض قطيت ب٬ 

ٚعٓسَا أخدلتٗا عكٝك١ عُطٟ ٚنصبت عًٝٗا ٚأخدلتٗا أْين ...عٛز٠

 ... َٔ ٚقتٗا مل أضٖا....َطتبط 
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  اضػـ قًب غٗاّ ٚظٗطت ع٢ً ٬َقٗا أَاضات ايػرل٠

  : قايت بتٛتط. ....ؾاملطأ٠ ٖٞ املطأ٠

 ٌٖٚ ناْت مج١ًٝ؟

 َٔ؟-

 ابٓتٗا -

 ٖااقًت يهٞ إْين مل أض -

 ٚيهٓو بايتأنٝس ؾهطت ٚؽًٝت-

 أظٔ نٓت طًبت ض٩ٜتٗا-

  غهت غٗاّ سعْا
 تبا يًٓػا٤: متتِ غامل يف قٛت غرل َػُٛع

 َاشا قًت؟: اغذلعٞ شيو اْتباٖٗا ٚغأيت 

 تبا يًٓػا٤: ْعط غامل إيٝٗا  قًت 

نشهت غٗاّ ٚبٓؿؼ ْدل٠ ايػرل٠ اييت استًت َػتٟٛ قٛتٗا غايت 

 :بؿػـ

 ٚنٝـ ساٍ ايععٜع٠ ٖٓس؟
اتػعت عٝٓا غامل يف زٖؿ١ ٚضؾع سادبٝ٘ يف شٍٖٛ ٚنأْ٘ ٜطٜس إٔ 
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 ؟..ٌٖٚ ٖصا ٚقت٘ .. .ٜكٍٛ

 :ٚيهٓ٘ بػطع١ ايبس١ٜٗ قاٍ

 تبا يًٓػا٤....سكا

*******                            
 2008ؾدلاٜط

يف بعض ا٭سٝإ متط ا٭ٜاّ ثك١ًٝ ٚنأْٗا قطاض بها٥ع قٌُ با٭سذاض 

  .تًو ٖٞ اؿٝا٠...ٚأسٝاْا متط نأْٗا قطاض إنػدلٜؼ ٫ ٜتٛقـ
ٚا٭سساخ ...نٌ ّٜٛ يف ؾإٔ كتًـ...اؿٝا٠ قعٛز ٖٚبٛط

 غتكبح غطٜع١ ٚيهٔ بُٓا٤ ع٢ً أسساخ سكًت يف   يف ضٚاٜتٓا ايكاز١َ

ٚاختًطت ...أظنُت ا٭ْٛف ٚاـؿا٤ ٜٚبسٚ إٔ ضا٥شتٗا ؾاست 

  ا٭سازٜح ايػط١ٜ بايع١ًٝٓ ٚمت ايطٗٞ يف َطابذ ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ

******                                 
 غعاز٠ مل  زيـ عُطٚ َػطعا إيٞ ايكٝسي١ٝ ٚع٢ً ٬َق٘ أَاضات

 ... ٜعتازٖا غامل

! خرلا؟ َايٞ أضاى بٛد٘ غرل ايٛد٘ ايصٟ اعتست ايعٗٛض ب٘: غامل 
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  أٖصا قٓاع دسٜس؟

 :ٚقاٍ...نشو عُطٚ ٚاغتٌٗ ن٬َ٘ بسٕٚ َكسَات

 . .......ٌٖ تعطف ايكٝسي١ٝ املؿب١ٖٛ اييت يف ؾاضع

 بايطبع-

يكس سسخ نُني َٔ َباسح َهاؾش١ املدسضات ٚمت إيكا٤ ايكبض ع٢ً -

 نطاتني نجرل٠ ١٦ًَٝ با٭قطام  يكس ٚدسٚا...قاسبٗا َٚع٘ ا٭سطاظ

  املدسض٠ املتٓٛع١ ٚمت تؿُٝع ايكٝسي١ٝ

 ... ؾكس ناْت ٖصٙ ايكٝسي١ٝ يف سٛاض غابل َع َٓرل...ممتاظ-

ؾكس نام اـٓام عًٝ٘ ..اسذلؽ َٓ٘ ٖصٙ ا٭ٜاّ...دٝس أْو شنطتين-

 ...ٚقطٜبا غٝكع

 ٖٚٓس؟ أيٝؼ يسٜو َعًَٛات عٓٗا -

 ٜٓطًل َٔ قاعست٘ ٚوًل يف ايؿها٤ ٜٚعٛز  ٖٓس أقبشت قاضٚخا -

 ..إيٞ قٛاعسٙ َط٠ أخطٟ

 : ثِ أضزف عُطٚ غاخطا

  ٖاٖاٖا...ايكاضٚر ايٛسٝس ايصٟ ٜعٛز

 ٖساٖا اهلل: نشو غامل ٚقاٍ
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******                          

ٚأَػو بايٛضق١ ..َٓرل نإ َٓؿػ٬ يف غطؾت٘ ايػط١ٜ يف إسهاّ اـطط 

ٚنتب اغِ غامل ثِ أَس خط َتعطز ًَتٟٛ نأْ٘ ٜعكطٙ ...ايهدل٣ 

 يٝهٕٛ يف آخطٙ اغِ ٖٓس

 !! يكا٤ َباؾط بؿهٌ غرل َباؾط....(ٖٓس ×غامل ) ٚبني قٛغني

 تٓاٍٚ   ٚنايعاز٠ نشو نشهت٘ ايؿٝطا١ْٝ ٚعًٞ ضقل شلب ايؿُٛع

ؾًِ تعس َرلؾت تطٚم ...ٚزخًت عًٝ٘ ٖٓس....أقطاق٘ املدسض٠

 ....ي٘

 ملاشا ٫ ٜؿهط يف ثٛض٠ ايؿباب ايصٟ مل ٜؿاضى يف ؾه٘ ٖٚٛ ؾاب ؟

تاض٠ ٜطاٖا َٓاٍ ٚتاض٠ ٜطاٖا ...ٖٓس ناْت تكبٌ عًٝ٘ بطٚح َٓاٍ

إٔ ًٜتِٗ تًو ايعطٚؽ املكب١ً يف ز٫ٍ ...املِٗ...٫ ِٜٗ...ٖٓس

اغتعاز٠ غبع ...املِٗ...املِٗ إٔ تؿتعٌ ايػطؾ١ بجٛض٠ بطنا١ْٝ ْاسٝت٘

ٚايطٚح شٖبت ب٬ عٛز٠  ؾكس ؾبع َٔ ايطٚح,غٓٛات سطَإ َٔ اؾػس

  أَا اؾػس ؾٗٛ أَاَ٘ ع٢ً قؿٝح غاخٔ

َٓاٍ أّ ٖٓس؟ ...ٖاٖٞ قاز١َ
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 زلعت نجرلا عٔ غامل ٚيهٓٗا مل تكابً٘ ٫ٚ َط٠ ٚاسس٠  ٖٓس

عؿام ايًٌٝ ٖ٪٤٫ ايعبجٕٝٛ ..,ؾهطت إٔ تهٝؿ٘ إيٞ قا١ُ٥ ايعؿام 

ظٓٛا أْٗا غ١ًٗ ...ايصٜٔ تعطؾت عًِٝٗ َٔ ايتػهع بايٓٛازٟ

 ...ٚيف ْؿؼ ايٛقت غعٝس٠ بٗصا ايتٗاؾت عًٝٗا...املٓاٍ
اضتست عبا٤تٗا ايػٛزا٤ ايٛاغع١ ٚع٢ً ضأغٗا ططس١ غٛزا٤ 

 اييت ا٭قباؽ  ؾٛم  تًككت َٓ٘ بعض ايؿعرلات يتهٝـ داشب١ٝ

َع قًٌٝ َٔ اٱثاض٠ َٔ أمحط ايؿؿاٙ ...قبػت بٗا ٬َقٗا باسذلاف 

   زخًت ايكٝسي١ٝ ٚغطٞ أْج١ٜٛ ًَت١ٜٛ..ٚنشٌ ايعٝٓني 
نازت إٔ .. ٚقعل شلصا اؾُاٍ ايصٟ اقتشِ خًٛت٘  تهٗطب غامل

ؾٗٛ ٚغِٝ ٚأْٝل املًبؼ َٚٔ ...تبًع٘ بٓعطاتٗا ٚتؿطغت يف ٬َق٘ 

ٚقؿت٘ يسٜ٘ ثك١ بايٓؿؼ ٚيهٓٗا مل ت٬سغ تًو ايسب١ً ايؿه١ٝ اييت 

 ... ظٜٓت إقبع٘ يف ايٝس ايُٝين
 "بٛزض٠ َا١ٝ٥  "غأيت عٔ 

  ٚقبٌ إٔ ٜكٍٛ غعط ٖصا املػتشهط..اسهط شلا غامل طًبٗا 
 أ٫ تعطؾين؟: باغتت٘ 

 (٫) ٚيهٔ ن١ًُ  اضتبو غامل ٚتًعجِ ٚساٍٚ إٔ ٜتصنط ٖصا ايٛد٘

 غطقت يف سرلت٘ ٚمل ٜكٛ ع٢ً إْكاشٖا
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 أْا ٖٓس عبس ايععٜع: أْكصت٘ ٖٓس َٔ غطق٘ ٚقايت
   طاملا ٖٓس أَاَ٘ اييت...ضؾعا سادبٝ٘ يف زٖؿ١ ٚأمحط ٚدٗ٘ خذ٬

 ...غأٍ عٓٗا
 : ضسب بٗا غامل ثِ أنٌُ...أ٬ٖ ٚغ٬ٗ

 ...إْٗا املط٠ ا٭ٚيٞ اييت أضانٞ ؾٝٗا..عؿٛا
إْٗا ؾطق٘ إٔ ...ٚأْا أٜها : ابتػُت يف إغطا٤ ٚبعٕٝٛ ٫َع٘ قايت

يكس زقت ايكسَات ...َػهني..أؾهطى ع٢ً تعبو َع ٚايسٟ

ٚاؿُس هلل ٖٛ غرل  ؾٛم ضأغ٘ بسٕٚ ضمح٘ دعًت٘ ططٜح ايؿطاف يؿذل٠

اٯٕ 

مل تعز ٖٓس عٔ شيو ٚتعُست إٔ ت٬َؼ ْع١َٛ أْاًَٗا ضاس١ ٜس غامل 

 ... ٚنأْٗا تًكٞ بطُعِ اختباض أ٬َ يف اقطٝازٙ ؾُٝا بعس
 ٚغشبت ٖٓس ْؿػٗا َٔ ايكٝسي١ٝ بسٕٚ إٔ  غشب غامل ٜسٙ غطٜعا

 ...إيٞ ايًكا٤ ٚيٝؼ ٚزاعا..ٚنأْٗا تكٍٛ..تًكٞ بأٟ ن١ًُ 
اختايت ٖٓس بٓؿػٗا ٖٚٞ غا٥ط٠ ٚنأْٗا ًَه١ يف ايؿاضع َتذٗ٘ إيٞ 

 ٚقايت يف عكًٗا...بٝتٗا 
  إْ٘ ايً٪ي٪... ٚقع يف قاضتٗا غامل...َا ٖصا ا٫سذلاف ٜا ٖٓس

  ايصٟ غٛف ٜتِ انتؿاؾ٘
  تؿهط يف اـط٠ٛ ايكاز١َ...ناْت يف ْؿ٠ٛ عاي١ٝ 
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ؾكس ؾػًت٘ ...إْٗا سكا َجرل٠ ي٬ْتباٙ..بُٝٓا غامل ٜؿهط يف ٖٓس

 ٚأقبح يف عكً٘ سٝعا شلا
******            

 
 2008َاضؽ 

ػُعت ايػشب يف ايػُا٤ يف قًل ٚتٛتط ُٖٚت عاقؿ١ قؿطا٤ تًٕٛ 

إْ٘ غهب ايطبٝع١ ٚايصٟ ٚاؾل غهب غامل ٚقاّ باتكاٍ ..املس١ٜٓ 

ٖاتؿٞ َع َكطؿٞ ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜكابً٘ يف عذاي١ ٚا٭َط ٫ ٜتشٌُ 

  ايتأخرل
َكطؿٞ نإ َطتبها .. ايٓاؽ  تكاب٬ يف ايٓازٟ بعٝسا عٔ أعني ٚآشإ

 ع٢ً اؿطٚف  شلصٙ ايسع٠ٛ املؿاد١٦ إ٫ إٔ غامل أضاز إٔ ٜهع ايٓكط

 يهٞ ٜؿِٗ
 غامل ؟/َا ا٭َط ز : َكطؿٞ
أعتصض يو عٔ ٖصٙ املكاب١ً املباغت١ ٚيهٔ ا٭َط ٖاّ ٚخطرل أْا : غامل 

 َٚٔ ٖصا املٓطًل أضزت إٔ  زخًت بٝتهِ ٚنٓت أَٝٓا ع٢ً أغطاضنِ

 بٗٓس....أنؿـ يو ع٢ً عس٠ أٚضام خاق١
  َٚكطؿٞ  ٚقًب عكٌ ناْت اغِ ٖٓس ٖٛ ن١ًُ املطٚض يٝؿتح 

 :أنٌُ غامل
أضٜسى إٔ تعًِ دٝسا إٔ َٓرل ٜتادط يف ا٭ز١ٜٚ املدسض٠ ٚأْ٘ َطاقب َٔ 
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  ٚإٔ ٖٓس َؿذلن١ َع٘...َباسح َهاؾش١ املدسضات
 شعط َكطؿٞ َٔ خطٛض٠ ٖصا ايه٬ّ ٚنأْ٘ ابتًع يػاْ٘ ٚمل ٜٓطل

إ٫ ,ٖٓس أتت إيٞ ايكٝسي١ٝ يف ظٜاض٠ عاز١ٜ َٓص ؾٗط تكطٜبا : غامل 

 .....أْٗا
 َاشا؟: َكطؿٞ بًٗؿ١ ٚقعٛب١ 

ٚػاٚبت َعٗا عهِ ...تعُست إٔ تتكٌ بٞ بعس َٓتكـ ايًٌٝ -

 ....ايؿهٍٛ
 َاشا قايت؟: َكطؿٞ

******                      

 املهامل١ ا٭ٚيٞ 

 غامل/ز:بكٛت عصب ضقٝل خاؾت 
 َٔ؟...ْعِ-
 أ٫ ظيت ٫ تعطؾين؟-
 !!عؿٛا-
( تنشو(

مل أعتاز ع٢ً ايطرلإ يؿها٤ ا٭زب ! َا ٖصا ايطقٞ! عؿٛا  -

 ٖا ٖا ٖا..غطٜعا
 (قٛت داز)



 2015 ليال بال قمر رواية

124 
 

 ....ٚ.إٕ ايٛقت بعس َٓتكـ ايًٌٝ...َعصض٠ – 
 َؿػٍٛ؟-
إمنا يٝؼ يسٟ ٚقت شلصٙ ا٭سازٜح اشلاتؿ١ٝ ..يٝؼ ٖصا ٖٛ املبسأ-

ٚ.... 
 ٖٓس عبس ايععٜع..أْا ٖٓس-

.........- 
 غامل؟.ز-
 أ٬ٖ ٚغ٬ٗ َساّ ٖٓس..ْعِ -
 أْا ٖٓس ؾكط...َساّ؟-
 َٚاشا تطٜسٜٔ ؟  -(بتأؾـ)
أعًِ أْو ضدٌ قذلّ َٚٗصب ..أضدٛ إٔ ٫ تتهاٜل َين- (ظس١ٜ )

ٚيٝؼ يو يف أ٫عٝب املػا٤ ٚايػٗط٠ ٚيهٓين َتعب١ دسا يف زاخًٞ 

بساخًٞ .. ٚيٝؼ ٖٓاى عاق٬ ٜػُعين,أغطاض أضٜس إٔ أبٛح بٗا

ٖٚٓاى َؿاٖس َؿكٛز٠ ٫ ...يكس متعقت...ؾطر سكٝكٞ ٜعصبين 

 .. ٜعًُٗا أسس عٓٓٞ
غامل اضتبو َٔ ايؿهٍٛ ايصٟ اعذلاٙ ٚٚدس ْؿػ٘ يف اْػذاّ 

ٚيف ْؿؼ ايٛقت ٜعطف ا٭غطاض اييت غٛف ػٝب ع٢ً ...َعٗا

 أغ٦ًت٘
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 َٚا ٖٞ؟-
ئ أبٛح بٗا اٯٕ يٝؼ ٖهصا َٔ أٍٚ َهامل١ ٚيهٓين أضٜس إٔ ..٫-

 ٚنطٖت ٖٓس ...أْا نطٖت ٖٓس اؿاي١ٝ,أتػرل ؾع٬

 (بها٤)...ٚ..املان١ٝ
 ٫ أؾِٗ ؾ٦ٝا-
ٚأَٞ تؿاٖس ...أؾعط إٔ ٖٓس اؿاي١ٝ يٝؼ أْا..أْا يف ساي١ ٖصٜإ -

َٔ بعٝس ٚنأْين َػطس١ٝ ٖابط١ عًٝٗا إٔ تؿاٖسٖا غكب عٓٗا زٕٚ 

 أٟ ضز ؾعٌ
 ٚٚايسى؟-
يكس ..ايٛسٝس ايصٟ أضاٙ ٫ ٜػتشل نٌ ٖصا ايعصاب ...َػهني-

تػًٞ اؿُِ َٔ زاخً٘ زٕٚ إٔ ٜؿكح ...أقبح بطناْا خاَسا

يصيو آثط ايػؿط ٚايطساٍ بني املسٕ ست٢ ٫ تكطسّ عْٝٛٓا إْ٘ ..عٓٗا

ٜبسٚ ... بعسٖا نُا ٖطبت ٚايستٞ َٔ قبٌ ٚنُا ٖطبت..ٜٗطب

 إٔ اشلطب يف دٝٓاتٓا ايٛضاث١ٝ؟
 !غطٜب١!..دٝٓاتو ايٛضاث١ٝ؟-
ٚيهٓٗا نًُتإ ...أعًِ أْ٘ َٔ ايػطٜب إٔ أتهًِ بًػ١ املجكؿني-

 ايتكطُٗا َٔ ضؾكا٤ ايػ٤ٛ
 إشٕ َاشا تطٜسٜٔ؟-
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  ٚيهٔ يٝؼ ع٢ً نٌ ؾ٧ غأسهٞ يو -
 اتؿكٓا -
, غطح ايبٝت  ؾٛم ناْت قسَيت ايهدل٣ يف غاَح ٚقعت -

ؾكس نٓت ..ؾاْؿذطت يفٓ ٚسطُتين َٚعقٓين إيٞ أؾ٤٬ َتٓاثط٠ 

ٖصا ايػطح  ايصٟ  ؾٗس   ٫ٚز٠  بطا٠٤  سيب   ٖٛ  ْؿػ٘   ,..أعؿك٘

ٚيهٓين أزضنت بعسٖا أْ٘ سب نإ  املكدل٠ اييت  زؾٓت  ؾٝٗا  قًيب 

غبت ...َٔ ططف ٚاسس َٚٔ املػتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايططف اٯخط

نٓت ع٢ً عًِ أْ٘ شٚ ...عٔ ايٛعٞ ٚمل أؾل إ٫ ٚأْا ظٚد١ يٛا٥ٌ

ؾدك١ٝ غاشد١ ٚغطش١ٝ ٚ تكٛضت يًشعات أْين غأؼهِ 

ٚا٥ٌ أثبت أْ٘ شٚ ضأٟ ٚعٓٝس ٚؾدك١ٝ ...ٖٚصا مل وسخ..ؾٝ٘

ٚمت ...سسخ َؿانٌ يف بٝت ايعا١ً٥...يٝػت بايك٠ٛ اييت متتًهين

 غ٬ّ....غأنتؿٞ ٖصٙ اي١ًًٝ بٗصا ايتكطٜح...ايط٬م
******                                            

ٖٓاى َؿاٖس َؿكٛز٠ يف تًو املهامل١ مل ؽدلى : َكطؿٞ

 أنٌُ....بٗا

*******                                        
 

 املهامل١ ايجا١ْٝ

 نُا قًت يٞ املط٠ ايػابك١...عؿٛا...أعتصض َٓو-
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 أ٬ٖ ٖٓس-
مت ايط٬م َٔ ٚا٥ٌ يف ٖس٤ٚ ٚنإ نطميا ...ئ أطٌٝ عًٝو-

أقٍٛ يو إٕ ٚا٥ٌ ٖٛ اٱْػإ ...ٚؾُٗا ٚباملكاض١ْ بايٛغس ممسٚح

 ايٛسٝس ايصٟ ْسَت ع٢ً ايط٬م َٓ٘
 ٚغس؟..ممسٚح-
نٓت أضٜس اغذلزاز نطاَيت اييت بُعجطت أَاّ ...بايطبع - (عس٠)

 ٚاييت بعجطتٗا أيػٔ ايٓاؽ اييت ٫ تهـ أبسا...ايٓاؽ
 ٚػًُتٔ  بايتسٜٔ ايعا٥ـ-
نٓت أؽؿٞ ..اضتسٜت ايٓكاب ٖطبا َٔ أعني ايٓاؽ -(زؾاع  )

 ٚغ١ًٝ اختبا٤ناْت ؾكس ..٫ٚ أعًِ ؾ٧ يف ايسٜٔ..خًؿ٘
أيٝؼ ..نإ اضتسا٥و يًٓكاب قبٌ ايعٚاز َٔ ٚا٥ٌ...عؿٛا-

 نصيو؟
 بًٞ-
َٔٔ ََٔ ؟ -

...........- 
 ٌٖ ايػ٪اٍ قطز؟-
ؾهٓت يف اؿكٝك١ أختؿٞ ....بٌ غٝػتعٝس شنطٜات غٛزا٤...٫-

ايػرل ..يكس نطٖت ؾدك١ٝ ٖٓس املسي١ً...َٔ ْؿػٞ
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 مل أنٔ داشب١ ي٘؟...غاَح يسٜ٘ سل..ايػطش١ٝ...َػ٦ٛي١
 ...ٚيٝؼ عابجا..ٖٚٛ ؾاب شٚ عكٌ ٚطُٛح..٫ ؾ٧ غرل دػسٟ

 (غهٛت)
  َصَّٛ ٚيٝؼ ممسٚح.. شاى املٓبٛش ؾتعٚدت

 َاشا سسخ َع٘؟-
يكس نإ َجٌ اؿٝٛإ يف ...ممسٚح نإ َأدٛضا يًعٚاز َٓٓٞ  -

نإ ..ٚبٓعيت بايعاٖط٠...نإ ٜعتدلْٞ ََٛؼ...ايع٬ق١ اؿ١ُُٝ

ؾٗٛ عباض٠ عٔ بطٌَٝ َٔ املدسضات ...شٚ طبٝع١ ؾاش٠ 

يصيو ...نإ نعٝؿا...َٚع شيو...ٚاملٓؿطات...ٚاـُٛض

 ...... ضأٜت٘ نإ ٜهطبين نجرلا ٭ْين 
 )غهٛت(
َاشا؟ -

-........ 
 ٫ سطز -
 نإ مياضؽ ايعاز٠ ايػط١ٜ  -
 ....أتعين أْ٘-
ٚطًبت ايط٬م ٚأخدلت ...أمل أخدلى أْ٘ نإ ؾاشا....أبسا-

 ٚمت ايط٬م بٗس٤ٚ...ٚايساٟ بػًٛن٘ ايػرل طبٝعٞ
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********                           

 أنٌُ...ٖٓا أٜها َؿاٖس َؿكٛز٠: َكطؿٞ

*********                                
 

  املهامل١ ايجايج١

 تأخطت عًٝو ث٬ث١ أغابٝع نا١ًَ-
 ٫ بأؽ -
 َٚٔ أَٞ..أضزت ا٫ْتكاّ َٔ ْؿػٞ-
 نٝـ؟-
 َٓرل-
 ظٚز عُتو -
 غابكا -
 َاشا ٚضا٤ٙ ؟ -
يكس اغتػٌ شٖابٞ يًٓازٟ ٚايتعطف ع٢ً ايهجرل َٔ -

 ٚقاّ بتذٓٝسٟ ٭نٕٛ ٚغٝط بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ....ايؿباب
 ملاشا؟-
 ٭ؾذلٟ ٚأبٝع شلِ ا٭قطام املدسض٠-
-.............. 
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  ٚتتبعت خطٛاتِٗ تعطؾت ع٢ً ؾٝاطني اٱْؼ-
 ٚنٝـ ٚاؾكتٔ؟-
ا٭ِٖ أْ٘ نًؿين إٔ أؾذلٟ َٓو سكتو يف ..يٝؼ ٖصا ٖٛ املِٗ-

أغٜٛو ...يهٞ...ٖٚٛ َٔ أضغًين إيٝو..دسٍٚ املدسضات 

  ..ٚيهٓين ضؾهت زاخًٝا...أْٛثيتب
 ( قُت ثكٌٝ(
إْ٘ َانط ٚشٚ زٖا٤ ٚنٝـ ئ ؽدلٟ ..ملاشا قبًيت  َٔ ا٭غاؽ-

عُو ع٢ً ا٭قٌ؟ 

....................- 
 َا ع٬قتو مبٓرل ؟...ٖٓس -

 ملاشا دٓسىٔ؟
 ملاشا ٚاؾكتٔ؟

 )قُت  (
يٝؼ ٖٓاى ٚقت -

-............. 
 ٟأضدٛى -
 يكس تعٚدٓا عطؾٝا...ظٚدٞ...٭ْ٘ -
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-10 – 
املؿاٖس املؿكٛز٠ 

قؿعت ايعَدلات َٔ عٕٝٛ َكطؿٞ يتدؿـ عٓ٘ َا زلع٘ َٓص قًٌٝ عٔ 

ٖٓس , ناْت ايسَٛع ضمح١ غُهبت ع٢ً قًب٘ ؾٗسأت َٔ ضٚع٘ ٚاغتعاز 

 تٛاظْ٘ ٚبسأ ٜكل ع٢ً غامل املؿاٖس املؿكٛز٠ يتهتٌُ ايطٚا١ٜ يهًُٝٗا

 املؿٗس ا٭ٍٚ

 :قاٍ َكطؿٞ
ناْت ي١ًٝ سايه١ ايػٛاز عٓسَا ْعٍ ابين غاَح َٔ غطح ايبٝت ٚنإ 

 ٚ٭ْ٘ ٫ ىؿٞ عين ؾ٧ ؾكس سهٞ اؿٛاض ايصٟ مت بٝٓ٘ ٚبني  َطتبها

زعٛت ي٘ بهُاٍ ايعكٌ ٚبايجبات ع٢ً أخ٬ق٘ َٚباز٥٘ , عًُت ...ٖٓس

ناْت ..بعس شيو إٔ َٓرل قعس إيٞ ايػطح ٚٚدس ٖٓس يف ساي١ ٜطثٞ شلا

اغتػًُت ي٘ باعتباضٙ ظٚز ..أخصٖا إيٞ ايبٝت...غا٥ب١ عٔ ايسْٝا

ٚيهٔ ؾعٌ ؾعًت٘ ايس١٦ْٝ بعس إٔ غكٞ ٖٓس ؾ٧ َا دعًتٗا يف ...عُتٗا

 ...غٝاٖب ايعامل اٯخط
عازت إيٞ املٓعٍ يف شيو ايٛقت يتذس اب١ٓ - ضمحٗا اهلل  -أخيت 

نإ ايجٛض اشلا٥ر قس أؾكسٖا ...غا٥ب١ عٔ ايٛعٞ..عاض١ٜ..أخٝٗا

 إزا١ْ عصضٜتٗا كًؿا ٚضا٤ٙ بكع٘ زَا٤ نسيٌٝ 
اْٗاضت أخيت ٚخاضت قٛاٖا ٚمل تسضٟ بٓؿػٗا إ٫ ٚبأظاؾطٖا متعم ظٗط 
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ٜٚبسٚ إٔ ٖٛ اٯخط مل ٜهٔ يف ٚعٝ٘ ٭ْٗا أخدلتين ...شيو ايٛغس

 .بؿطاضٙ ٖاضبا بعس َا ضآٖا 
ٚتصنطت آخط ..قعكت ٖٓس َٔ َٓعطٖا ٚزَٛع ناْت نايبشرلات 

 أقساَا قاعس٠ ؾعٓت اْ٘  َؿٗس شلا يف ايػطح َع غاَح ٚأْٗا زلعت

ُٖٚت إٔ تطمتٞ بأسهاْ٘ ٚيهٔ َع ايع٬ّ ,دا٤ يٝعتصض...ٖٛ

 ثِ عازت يتػأٍ َا ايصٟ أتٞ بٞ إيٞ ٖٓا؟..ٜتػاٟٚ ا٭ع٢ُ باملبكط,
ٚنإٔ عكًٗا اي٬ٚاعٞ ضؾض ا٫عذلاف ..سسخ شلا ؾكسإ شانط٠ َ٪قت

 ...بٗصٙ اؾطمي١ اييت اضتهبت  يف سكٗا
مل تتشٌُ املػه١ٓٝ نٌ ٖصا ..عطؾت نٌ شيو َٔ أخيت قبٌ ٚؾاتٗا

ٚأخدلتين نٝـ نإ ٜعاًَٗا ٜٚػبٗا ٜٚٓٗطٖا بٌ ..ايػسض ٚاـٝا١ْ

ايبا٥ػ١ مل تطًب ايط٬م بػبب عُطٖا , (َرلؾت)ٚىْٛٗا يف خٝاي٘ َع

ٚآثطت إٔ تعٝـ ظٚد١ َع إٜكاف ايتٓؿٝص ع٢ً إٔ ؼٌُ يكب ..ايهبرل

 ..َطًك١ بعس إٔ عاْت َٔ يكب عاْؼ
 ....تسٖٛض عاطؿٝا َٚعٜٓٛا..قًبٗا احملطِ ...َاتت إثط أظ١َ قًب١ٝ

عامل ..ضسٌ إيٞ عامل آخط...نإ غامل ٜػتُع ٖٚٛ غرل َكسم 

عامل ب٘ ايهجرل َٔ ؾدك١ٝ  َٓرل ...ايؿٝطإ اـؿٞ

**************                                         
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 املؿٗس ايجاْٞ

ٚنُا قايت ..تعٚدت ٖٓس َٔ ٚا٥ٌ ٚنٓت ايٛسٝس ايصٟ ٜعًِ باملكٝب١ 

ٚأيكٞ بهٌ اْٗٝاضٙ ...ٚا٥ٌ نإ أق٬ٝ ٚؾُٗا ٚمل ٜؿهشٗا ...يو

 ٚأْت تعًِ ايباقٞ...ايٓؿػٞ ٚايعكيب ع٢ً عبس ايععٜع َٚرلؾت

***************                                      

 املؿٗس ايجايح

ايصٟ زؾع مبُسٚح ٖٛ َٓرل ؾكس  قابًت٘ ٚسهٞ يٞ  نٌ  ؾ٧ بعس سسٚخ 

َٓٗا إٔ ٫ ٜؿعط بايصْب ٫ٚ ...ٚناْت نطب١ َعزٚد١...ايط٬م 

اٱثِ أْ٘ ايػبب يف ط٬قٗا يف املط٠ ا٭ٚيٞ َٚٓٗا ٜهٕٛ ٖٓاى َػاس١ 

 ...ٚيهٔ ٖصا مل وسخ...يًتكطب َٔ َرلؾت ٚايتٛزز شلا
 ٜٚهٕٛ ٖصا ايػبب  ؾأَط ممسٚح بإٔ ٜطًكٗا ٭ْ٘ عامل بؿصٚشٙ ايٓؿػٞ

تكبح ٖٓس ٖٞ بسٌٜ ..ٚيف ْؿؼ ايٛقت....أَاّ ٚايسٜٗا

 ...ٖٚاٖٛ قس ْاٍ َطازٙ...بعس ؾؿٌ نٌ احملا٫ٚت...َرلؾت
 

ٚأْٗا ٚغ١ًٝ غرل ...انتًُت املؿاٖس أَاّ غامل ٚؾِٗ غط ػٓٝسٙ شلٓس

َعطٚؾ١ ؾًب ا٭ز١ٜٚ املدسض٠ ٚبعٚاد٘ َٓٗا تكبح ؼت طٛع٘ 

ؾٗصا ايؿٝطإ ...ٚيٝؼ بعٝسا أْ٘ ٜػتدسَٗا يف أَانٔ أخطٟ..ٚأَطٙ

 ٫ ٜٝأؽ َٔ ايططم ع٢ً نٌ أبٛاب ايؿط
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*******                                       
 ٚنٝـ ْتدًل َٓ٘ ؟

ٚقس عًِ َٓ٘ نٌ ...نإ ٖصا غ٪اٍ غامل يكسٜك٘ احملاَٞ عُطٚ 

 :إ٫ إٔ عُطٚ قاٍ..ؾ٧
ب٬ؽ ملهاؾش١ املدسضات إٔ َٓرل عٛظت٘ أز١ٜٚ كسض٠ ...ا٭َط غٌٗ

ٚأِْٗ َٔ ا٭قٌ ؼت ...ٚممٓٛع١ َٚطٚز يًُدسضات بني ايؿباب

 ٚغٝتِ ايكبض عًٝ٘...املطاقب١ 
 ٖٚٓس؟-
٫ أعًِ غٟٛ ايط٬م َٓ٘ بأغطع ٚقت ٚإ٫ غٝذعًٗا َصْب٘ َع٘ -

 أ٫ تعاٍ تتكٌ بو؟...ٚؾطٜهت٘ يف  دطميت٘  ٚتُػذٔ ٖٞ ا٭خط٣
إْٗا ناْت يف ساد١ إيٞ َٔ ٜػُعٗا ٜٚكسقٗا ؾكس ؾكست يجك١ ...٫-

إْٗا تطٜس إٔ تُٛيس َٔ دسٜس َٔ ضسِ خاّ  بؿدك١ٝ ...بهٌ َٔ سٛشلا

  ٚيهٔ ٖصا ايًعني أدٗهٗا  قبٌ  ا٭ٚإ ...دسٜس٠
*******                            

اغتذُعت ٖٓس  ؾذاعتٗا  ٚقايت يف , نإ ايًكا٤ ٚزٜا بني  ٖٓس َٚٓرل   

 أْا ساٌَ..َٓرل:  ؼس  
 ناشب١: َٓرل ب٬َبا٠٫ 

 ...ٚ...ايسٚض٠ ايؿٗط١ٜ تٛقـ َٓص ؾذل٠ ...أْا ٫ أنصب-
انؿٗط ٚد٘ َٓرل ٚتًٕٛ بايًٕٛ ا٭غٛز  ٚاْطًكت َٔ عٝٓاٙ َٚٝض ايؿط 
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 :ٚقاّ َٔ َهاْ٘ ٚأَػو بصضاعٗا ٚدصبٗا بعٓـ قا٬٥
أْا يػت َطاٖكا ..٫ ؼاٚيٞ ايعبح َعٞ ..قًت يهٞ إْو ناشب١ 

غأخط ضانعا  ع٢ً ضنبيت ..فطز إٔ تكٛيٞ أْو ساٌَ..غاشدا َجًو

إٕ يو ٚقت َعٞ ...ٚأتعٚدو بؿهٌ ضزلٞ..ٚأتٛغٌ إيٝؤ

ٚبعسٖا غأيكٞ بؤ ع٢ً ا٭ضض ٚأزٚؽ عًٝو َجٌ ؾًذل يؿاؾ١ 

 أؾُٗتٔ؟...يتبؼا
شابت ٖٓس يف ْؿػٗا ٚت٬ؾت ٬َقٗا ٚأقبشت ب٬ عٓٛإ ؾكس  ناْت 

خاؾت إٔ تتٛضط َع٘ يف ػاضت٘ يٮز١ٜٚ ...ناشب١ بايؿعٌ

مل ٜهٔ .... يعً٘ ٜػتذٝب ٜٚطًكٗا اؾتعًت تًو ايتُج١ًٝٝ..املدسض٠

بٝسٜٗا سًٍٛ أخطٟ غرل ايكدل يًدطٚز َٔ تًو ايٛضط١  

 ملاشا تٛضطت؟
 :أخطدٗا َٔ قُتٗا ٚقاٍ

أضٜس اؿك١ ايؿٗط١ٜ يٮز١ٜٚ املدسض٠ َٔ غامل ..نُا أخدلتو َٔ قبٌ

 ....ٚغرلٙ ٚبعس ث٬ث١ أؾٗط غأطًل سطٜتو
َؿرلا إيٝٗا أْ٘ ..تػرلت ٬َق٘ ؾذأ٠ إيٞ ايًني ٚايٓع١َٛ يف ايه٬ّ

ٚيهٓٗا َٓعت٘ ؾٗٓاى ....ٚاقذلب َٓٗا يٝعاْكٗا ٜٚكبًٗا...َؿتكسٖا

ٚخطدت َػطع١ تاضن١ قٓب١ً غانب١ تٛز يٛ ...سادع ْؿػٞ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا

 أْٗا تٓؿذط ؾٝ٘ ٚتتدًل َٓ٘ 
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 َٓاٍ..ٚاْتعط...ٚعاز ٭قطام اشلًٛغ١...تطنٗا
*******                       

 
ؾكس تعهط دٛ غامل نجرلا ...ناْت اي١ًًٝ يٝػت َجٌ أٟ ي١ًٝ أخطٟ

 :ٚبسٕٚ ٚعٞ قاٍ...بعس نِ ا٭سساخ اييت سسثت ي٘
ٖٓاى قٟٛ خؿ١ٝ تتشهِ ؾٝٓا عٔ بُعس, قٟٛ ؾٝطا١ْٝ, أقبشٓا نعطا٥ؼ 

خؿب١ٝ ٜتشهُٕٛ بٓا َٔ خ٬ٍ سباٍ خؿ١ٝ ٜػٝططٕٚ بٗا ع٢ً أعكابٓا 

 ٚعكٛيٓا
 َاشا بو اي١ًًٝ ؟: غٗاّ 
إٕ َعادٞ غرل قايف َٓص ؾذل٠ ٚنٓت أظٔ إٔ اؾٌٗ ..٫ أزضٟ: غامل

ٚايؿكط ٚاملطض َٔ أغباب ايتدًـ ٚيهٔ مل أعًِ إٔ ٖٓاى أَطاً أخط ٖٛ 

 ...إْ٘ ايٛعٞ...املتشهِ يف ٖصٙ ايج٬ث١ٝ
إٕ اي٬ٚعٞ ايصٟ ْعٝـ ب٘ ٖٛ ايػبب يف إط٬م غطاح تًو 

 ...تًو ٖٞ قًب اؿكٝك١...إْٓا ئ ْتػرل إ٫ بايٛعٞ...اٯؾات
ٚيهٓٗا ؾهًت ....َاظايت غٗاّ ؾاضز٠ َع٘ ٫ تؿِٗ َاشا سٌ غطٝبٗا

إٔ ٜبٛح َا بساخً٘ يعٌ ٖصا ىؿـ عٓ٘ 

 َٚا ٖٞ قًب اؿكٝك١؟: ؾػأيت 
 : أخطز غامل َٔ دٝب٘ ٚضق١ َط١ٜٛ ٚأعطاٖا يػٗاّ يتكطأ بكٛت عاٍ

إٕ ايبؿط١ٜ ايطبٝع١ٝ زا٥ُا يف قاٚي١ ٖطب َٔ اؿكٝك١ ,إِْٗ ٜػرلٕٚ 
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املِٗ إِْٗ ٫ ٜٛادْٗٛٗا ٫ٚ ...ظٛاضٖا أٚ ٜتكسَْٛٗا أٚ خًؿٗا

    ٜتذاًْٖٛٗا  ٚيًشكٝك١ عس٠ ظٚاٜا ٚاؾُٝع واٚيٕٛ اخذلاقٗا

ب٬ ...ٜؿُٕٗٛ....وًًٕٛ..ٜتشاٚضٕٚ...ٜتكابًٕٛ..يعُلاَٚع 

املِٗ إٔ ْكٌ يكًب اؿكٝك١ ..عطاى ٫ٚ ؾذاض ٫ٚ خ٬ف

ؾًِ ٜعس َعطؾ١ ظاٖط اؿكٝك١ ٜهؿٞ يف ...ْعٝؿٗا ْٚكسقٗا..ٚا٭ِٖ

باملتػرلات  ٖصا ايعكط امل٧ًُ

 

ٚقايت ٚع٬َات اٱعذاب ..نازت غٗاّ تكؿل بهؿٝٗا ايطقٝكتني

  خاطط٠ ق١ٜٛ: تهشًت بٗا عٝٓٝٗا 
 .. نتبتٗا بعس َعطؾيت ايها١ًَ بكك١ ٖٓس....ٚسكٝك١ : غامل

سهٞ شلا قك١ ٖٓس نا١ًَ بسٕٚ اٱؾاض٠ إيٞ إٔ نإ ٖٓاى أٟ اتكا٫ت 

ٖاتؿٝ٘ خٛؾا ع٢ً َؿاعط خطٝبت٘ ٚست٢ ٫ تسب ايػرل٠ يف قًبٗا ٚؼسخ 

 َؿانٌ ٖٛ يف غين عٓٗا ٚخاق١ إٔ مل ٜتبل ايهجرل عًٞ ظٚادُٗا
 : َٚا اْتٗٞ غامل قايت...قسَت غٗاّ َٔ ايصٟ زلعت٘

  َٓرل ٖصا ؾٝطإ خؿٞ
َٓرل َجاٍ سٞ يًدطاب ٚايتسَرل ٚيهٔ ..ٖصا َا قًت٘ يف ايبسا١ٜ-

اْ٘ منٛشدا يهٌ ...بسٕٚ ٚعٞ ..ٖٛ ٜؿهط ٚىطط ٚمٔ ْٓؿص..بأٜسٜٓا

اؾُٝع غاضقٕٛ يف عٛض ....ؾاغس ٜعٝـ ع٢ً غصادتٓا ٚعسّ ٚعٝٓا

 ٫ أعًِ؟...أٜٔ املؿط.....اي٬ٚعٞ



 2015 ليال بال قمر رواية

138 
 

********                          
ؾطب نأغا َٔ اـُط ..نإ َٓرل دايػا يف املٓعٍ اغتعسازا يكسّٚ ٖٓس

ؾٗٛ ٜطٜس ا٫غذلخا٤ ..املعتل ٚتٓاٍٚ عسز قًٌٝ َٔ ا٭قطام املٗس١٥

 ...ايتاّ
ظٔ أْٗا َٔ اشلًٛغ١ ..يؿت اْتباٖ٘ أقٛات نجرل٠ قاعس٠ ع٢ً ايػًِ

 َٔ ؾس٠ ايططم ع٢ً ايباب ٚنأْ٘ ٜططم  اضػـ قًب٘...اييت غطم ؾٝٗا

ٚقؿعت زقات قًب٘ خاضز دػسٙ عٓسَا زلع قٛت ..ؾٛم ضأغ٘

 اؾتح ٜا َٓرل: دٗٛضٟ أدـ ٜكٝح 
...  ؾًكس تبٍٛ بؿهٌ ٫ إضازٟ مل ٜسضى َٓرل أْ٘ قس تبًٌ دًباب٘

 ...إْٗا ايؿطط١
 ...ٚؾُتح ايباب بايك٠ٛ...ؾكس أقٝب بايؿًٌ ...مل ٜكِ َٔ َهاْ٘

ؾشب ٚدٗ٘ ...ظٔ َٓرل إٔ ؾطق١ نا١ًَ َٔ ايؿطط١ اقتشُت َٓعي٘

أَػو بطقبت٘ ..أسؼ باختٓام ...ابتًع يػاْ٘...نا٭َٛات

نإ ٜعتكس أْٗا ٬ٖٚؽ َٚع ...شٖب غطٜعا ٚؾتح باب ايؿطؾ١ ..

 اشلٛا٤ ايٓكٞ غٝؿٝل َٔ ٖصا ايهابٛؽ
:  ٚيهٔ أؾام عًٞ اؿكٝك١ عٓسَا زلع َٔ ٜكٍٛ 

 .٫ ؼاٍٚ اشلطب
 اشلطب؟

إٕ سٝات٘ نًٗا قا٫ٚت ٖطٚب 
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ٖطب َٔ أقٌ زٜاْت٘ 

ٖٚطب َٔ َٓاٍ 

ٖطب َٔ ٚاقع٘ 

. ٖطب َٔ َرلؾت ٖٚٓس

 ...يكس ٖطب َٔ ْؿػ٘
أسؼ بجكٌ ...ؾكس ناْت ي١ًٝ ب٬ قُط..ْعط إيٞ ايػُا٤ ٚتؿا٤ّ

 ....قطٜعا...ٖٟٚٛ إيٞ ا٭ضض...ضأغ٘
 !!ٖٚٛ يف ساي١ ٖطب َٔ ايؿطط١....َات َٓرل 

                         ********  

ناْت اـطط املسَط٠ اييت ٜسبطٖا َٓرل ؼتاز إيٞ ؾٗٛض ٚغٓٛات 

يٝٓؿصٖا أَا خدل َٛت٘ اْتؿط نايٓاض يف اشلؿِٝ بني ايٓاؽ, ٚنايعاز٠ 

تعسزت ايػٝٓاضٜٖٛات املدتًؿ١ ٚايهٌ أخطز ايكك١ تبعا شلٛاٙ 

 ايؿدكٞ
ؾكاّ بتطٗرل ايؿك١ ..ايصٟ نإ َعتًٝا ق١ُ ايػعاز٠ ٖٛ َكطؿٞ

ٚأعاز ط٤٬ٖا َٔ ..ٚسطقٗا...ٚمجع أغطاض َٓرل نًٗا

 ...دسٜس
ايصٟ نإ ي٘ ؾهٌ ٚزٚض نبرل ..شٖب بطٚس٘ اؾسٜس٠ إيٞ غامل

 ..يف قه١ٝ ٖٓس
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َا إٕ ضآٙ ست٢ قاّ غامل َٔ َهاْ٘ ٚعاْك٘ بذلساب 

ٚنأْ٘ ٜكّٛ بت٦ٓٗت٘ َٔ ايؿؿا٤ َٔ َطض ايػططإ ايصٟ ...ؾسٜس

  نإ َٓتؿط يف خ٬ٜا ايعا١ً٥
 قاٍ َكطؿٞ ٚايؿطس١ تطقل يف عٝٓٝ٘..غأٍ غامل عٔ ٖٓس 

نٓت أٚز إٔ أعطؾو أْين ..قبٌ إٔ تعطف أٟ ؾ٧ عٔ ٖٓس  -

ٖٚسزت بؿهش٘ ,شٖبت شلصا املًعٕٛ قبٌ ٚؾات٘ بّٝٛ ٚاسس

ٚأًَٗت٘ ,ٚأخصت َٓ٘ ْػدتني ايعٚاز ايعطيف ٚقاّ بط٬م ٖٓس 

َٜٛني يٝٓكٌ أغطان٘ إيٞ َهإ آخط ٚبعس إٔ نُٓت غ١َ٬ 

أخصتٗا ٚقُت بعٌُ قهط يف قػِ ايؿطط١ ٚأبًػٓا أْ٘ ٜتادط ,ٖٓس

  يف املدسضات ٖٚٓس ناْت زيٌٝ إثبات ٚقكٓت نٌ ايتؿاقٌٝ
ٚيٛ أْين نٓت أٚز إٔ ٜػازض ايبٝت إيٞ ايػذٔ  ٚسسخ َا سسخ

 ٖٚٛ اٯٕ يف ش١َ اهلل..ٚيهٔ غازض اؿٝا٠ نًٗا 
 أمل ٜعطف أسس بعٚادُٗا؟-
 يكس زؾٓا ٖصٙ اؾطمي١ َع اجملطّ...مل ندل أٟ أسس...٫-
 أمل تػأٍ ٖٓس ملاشا تعٚدت٘؟-
املِٗ ...ٖٞ شاتٗا تكطؾت ب٬ٚعٞ...يٝؼ يسٜٓا أزْٞ تؿػرل -

 إٔ ا٭َط اْتٗٞ
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 ْعط غامل إيٞ َكطؿٞ بعني ايطنا ٚأَػو بكًُ٘ ٚنتب

                 انُعي ٌُ انحم
****                               

 
اغتػًُا غامل ٚغٗاّ أَاّ ايبشط أثٓا٤ دًٛغِٗ يف إسس٣ ؾٛاط٧ 

 اٱغهٓسض١ٜ, يكها٤ ؾٗط ايعػٌ
 :تأٌَ غامل ايبشط ٚقاٍ ٖٚٛ ٜتٓٗس
 نِ أؾتام إيٝو أٜٗا ايٌٓٝ ايععِٝ

 :ابتػُت غٗاّ ٚزاعبت٘ بطقتٗا ٚقايت
 أ٫ ؼب ايبشط ؟...غطٜب١ ٜا سبٝيب 

ؾٗٛ َتكًب املعاز, .. املهططب ايبشط ي٘ بعض قؿات ايبؿط-

 ٜعٌ ٜبطـ  عكيب, َٓسؾع ٚأسٝاْا َتِٗ بايػسض ٚيٛ إٔ قابً٘ قدط٠

 أَا ْٗط ايٌٓٝ َجٌ اٱْػإ قاسب اؿه١ُ ,ٖاز٨  بٗا بأَٛاد٘ اشلا٥ذ١

 َطٝع ٚإشا ٚدس قدط٠ تكابً٘ يف ايططٜل ؾإْ٘ ٜسٚض سٛشلا  , َتعٕ ,

 ... بهٌ غ٬غ١ َٚط١ْٚ يٝػرل إيٞ ٖسؾ٘ , ب٬ عٓاز ٫ٚ ؼطِٝ
 ! !أيٝؼ َٔ ايعذٝب إٔ اٱْػإ ي٘ قؿات ايبشط ٚايٓٗط 

 ايهٌ  ناْت ايطَاٍ ؼٌُ ايعسٜس َٔ آثاض أقساّ ايعسٜس َٔ ايٓاؽ,

ٜػتُتع بططٜكت٘ اـاق١ ٫ ٜٛدس َبسأ عاّ يًػعاز٠ , ؾايػعاز٠ طابع 
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 نٌ ي٘ ططٜك١ ممٝع٠ يًشكٍٛ عًٝٗا ٚيٝكٌ  خام يهٌ إْػإ نايبك١ُ

  يسضد١ ايهُاٍ نُا ٜطٜس
  ايتؿتا ايعطٚغإ ٭قٛات ناسه١ عاي١ٝ يؿتٝات يف ضٜعإ ؾبابٗٔ

 :ٚتصنطت غٗاّ  قك١ ٖٓس ٚغأيت غامل إٕ نإ ٜعًِ عٓٗا ؾ٧ ؾكاٍ
 ... عًُت أْٗا ؽهع يع٬ز ْؿػٞ ٱعاز٠ تأًٖٝٗا ْؿػٝا

 تػرلت بعس ايكس١َ-
ؾايكس١َ إَا إٔ تػرل يٮؾهٌ أٚ يٮغٛأ ع٢ً ...ْعطٜتو قشٝش١-

سػب ضز ؾعٌ املكسّٚ , ٚثبت إٔ ا٭َط ْػيب  ٚيٝؼ 

ؾاجملتُع وهُ٘ قٝٛز َٔ عازات ٚتكايٝس َٚصاٖب َٚؿاِٖٝ ...َطًكا

 ...خاق١ باؿٝا٠
 أضاى قس تػرلت ق٬ًٝ ٚمل تعس ؽتٓل َٔ أؾعاٍ ايبؿط-
أْا يػت نس ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ ٚيهٔ َٔ املُهٔ إٔ ...يٝؼ قشٝشا -

 ْتػرل يٮؾهٌ بايٛعٞ
 

ناْت ايؿُؼ تٛزع َٜٛٗا ٚتػتأشٕ اؾُٝع بإٔ تٓكطف ٭ٕ َاظاٍ يسٜٗا 

  سعّ َٔ أؾع١  ا٭ٌَ ٚغٛف تٓؿط خٝٛطٗا ايصٖب١ٝ يف أَانٔ أخطٟ
 :قاَا غامل ٚغٗاّ َتؿابهني ا٭قابع تتأبط شضاع٘ يف أَإ ٚقايت

 إشٕ ايتػٝرل يٮؾهٌ َٔ ايٛاضز سسٚث٘
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ؾٌٗ يٮؾهٌ أّ يٮغٛأ ٖصا ...غٓطٟ أْؿػٓا ْتػرل...بٌ ا٭قح  -

َا غٓطاٙ عٓسْا لًؼ يف َكاعس املتؿطدني ْٚطٟ بعهٓا ايبعض بٛنٛح 

 تاّ
إِْٗ ٜػطقإ يف ا٫ظزساّ ب٬ ..ناْا ٜػرلإ ع٢ً غرل ٖسٟ ٫ٚ زيٌٝ

 ....تأؾـ
اْعطٟ :ٚؾذأ٠ أؾاض غامل إيٞ د١ٗ َا ٚقاٍ 

 
 .. ضأت غٗاّ ظٖٛضا ضقٝك١ تًعب يف اؿسٜك١ بهٌ بطا٠٤ ٚغعاز٠

  اؾٌٝ اؾسٜس: متتُت يف غعاز٠ 
 :غامل

ست٢ ...ععٍ اؾٌٝ اؾسٜس عٔ اؾٌٝ ايكسِٜ قس وٌ املؿانٌ َػتكب٬

اؾٌٝ ...٫ ٜٛضخ ايػًب١ٝ ٚاي٬َبا٠٫ ٚنٌ ا٭خطا٤ اييت اقذلؾٗا ايهباض

 ....اؾسٜس ٜٓؿأ ٜٚذلبٞ ع٢ً أؾهاضٙ ٖٛ ايصٟ تٓاغب ظَاْ٘ َٚهاْ٘
 أتطٜس إٔ تٓؿأ ؾذ٠ٛ بني ا٭دٝاٍ؟: غٗاّ 
ايععٍ ٜهٕٛ ظساض ُٖٚٞ ؾاقٌ بُٝٓٗا طاملا غٝتػرلٕٚ : غامل

ايعك٤٬ َٔ اؾٌٝ ايكسِٜ ًٜكشٕٛ اؾٌٝ اؾسٜس بًكاح ..يٮؾهٌ

ا٭خ٬م ٚاملباز٨ ٚايكِٝ ثِ ٜذلنِْٛٗ ٚتٛاد٘ َٓاعتِٗ ايطبٝع١ٝ 

 ...ٚاملهتػب١ َؿانٌ اؿٝا٠ بططٜكتِٗ
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 خٝاٍ ٚاغع: غٗاّ
  أسبو...ٚأْتٔ دع٤ َٔ خٝايٞ: غامل

ٚتعًكت بصضاع٘ ٚشابا يف املس١ٜٓ ...تٛضزت ٚدٓيت غٗاّ يف خذٌ

 ...ايكاخب١
 املس١ٜٓ اييت ٫ تٗسأ

  ٚبايطغِ َٔ أنٛا٤ املس١ٜٓ املجرل٠
 ....إ٫ إٔ ايكُط نإ بسضا ي٘ نٝا٤ٙ ٚضَٚاْػٝت٘

ناْت ي١ًٝ َكُط٠ يف سٝا٠ ايعطٚغني 
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