




م ا���ور م  ا وت  اار طبً، ه ا���دة ا مّ ب ا _ ت ش���ُ _ عى ع، فج عى 
  ء، فش م ا إ    ارى او ع ور���ور س���ا وم .���ب ع ت ا ب ع  وًةح ق
ً���إ خ ���س ف ���ّت ؛ إذا رحذور ا���ا إ ذا ؛ ومب ّن و وق ،قو  وق حص

  ر اسا  :ذ ���وس ، م ع  ُ ع���اس ج بو ،ق  ء���وا ّا  ًم
...ما م أو ا ، أرك

...!و و  ا ،را مة ووُر اور سا ذ م وم
 اب م ِْ ّ روا ج ا ا وم ا ب ى ا؟ عا أم ى حء؟! عه  َع

و عى م؛ عو ب ا، و : )ك اس ا وق وت أّمت أحارًا؟(؟!.
أ عى فئ اا ا حَر ب ا ااش ام ع ب ع ا مذا  ب؟

أ عى اع ا ب  ا اض أ ج خ ام اك وم ّ خ واح ض غر اب؟!
 ومُ ا ى اع ؟ أج  اتء اى اع ؟ أمأح  ا طى اع !!أو  ى مع
 حى صع وت رة؛ اا ء، وا و ،طا  : ث وراء ؛ ُيور اا ؟! إرتوح ثأث

.بء اش ف

ال م

!..بء اشق
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ك شا ه م  ا رم سم س
ع���  م��� ا ا:  إ  ���ج د أو ف��� أو 
 ماه  َِفُت أ ع ًف سا ات دو ُ���سس
 ت  و ر م���سوا  ىع ّوح ب
 بوت ���ا َد غّ ابوم دفه فث ���مم
 اى ق���ع ًفوت ًم���ًا وا���ت ح م ���ب

!ب ى اع ًّوح
ذ��� أ ه���ا ا��� د  اعر طَ��� ا عدًة
 وأ ،ُْص ���وب ���س ب ���وت ا إ ���ت

ا إ ا، وم قدة ارة... 
 أع سء اع َ���وِس م���سرة اا روت
   ها ع���ا ���ت ّ و ،ى ذع ه���ش
 ���سة قّ ع ا���م و م���سرة ا���ا
 أط ا ��ئا فة ال��ب أ إ ���را  ة���ف
 أم ���؛ ف���ر ف���بوا ���ب ���هب ���ا
 جم واب اوا دروا ا واب وَِْة اقا
 ا ئا ���وأم ،ا ا  ���هغ ٍوم
  ب ���وه ع ���س  ���هء ااذ وا���فا

.مسا وا رى اش
 ّا  ت أ  ريت ت  ا ّموا
  ت أ و ،وض ارها وأس تّق  ىع
 ا ج .ج م  ر اتسا ا وض
 صوم أح وف ب ���ا أه فم م ���ب
 تم درا ًدقص ًع ًف )���سا( ت���رس خ
 ك ،ّما ��� و���م  ���سسا )ه فة ال��ق(
���َ اِل خ ا ى ا���ع ُطا ً���أ ج ���أ
 ا ا رت  را أه عب ا- ا

 خا" ع���سا بك 1956( م ( رط���س رد. ج-
 ك وق – م���سرة اا  ا ع "���ا ���ر
 ف ا ر ا ا ذ عسا مّا ���
 درا – با ا إ ف ا اه ب ���ها
 ،ّا ���ا اتوم را  ���ة اق ّ���س
 وا دا ا ك ى مع طا وك
 – ���سا ب ���أس  – ف ب ا ���ا
 صوخ ،مسا َا ا ب وأث أس ا
 ا "ا ى م���ع ���سا" بك م ائا ا
ع: ا وا ،ّ���ش��� عى ��� ع ور 
 :َك ��� ةوع ق فث ���ت  )ّ��ال(

َهْ الة.

 وا ا ُم م ت ا ت ّإ
ى  ت ّما زا و _  ُِا ا _ ّّموا
 عد م بد ا بَِ ف م أ قرب اء 
 ���سا( ف ك21، وب ا م ا ا ���م
ا( ا تّ ام و)ط ار( ا���ئة 

!!وا أك  ت
 اوث ،ا وب ا ب بدة اإع ف وك
 جم  ا م ار با وأخ ،ى طع ا
 ���ا ض ���ت ���ة ا��افال ��فال ��ضم

وا ا وا ع اور اص وا اّة 
 ّما دة ه���س حا خا ���ه ذ ك :���ا

.را ش ب وم دوره
:ُ������ تَْص ب ّف                �������َْغ ّك ْوإ ّإ وه
ُف ٌج َحَْص ُِى            و ا ُد ُسا ه

جطق ح :ب

٣
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؟ كُت و ج ذك ئن

 ���م ���وت وا ���رب ���ش ���ع ّ���و ودا���م ���أ
                       ا ذ���ب- ���ُت ،[ ���كا ���سا ���م ���ذك ئ���
 ،صوا ���سا وآه روا ���ما اج- ���ت
ًاتًء أوأمأح ���فا وا ّم���ى واا دم ���و
   ما وت ،ذا ر عوا ا فوت،كا 
  ط ���م ا ���ّزر واا ���ب ���ابوا ���ها

...ا
إّ ا عى اّ واعاز ب رغ كة ا، واسء 
 أع ه وأزب بوع ا م اجم  ارسوا ،طى اع
در ج��� ام��� ا ��� مك م طة ا���..  وأع عة 

 م سة اس اوة  ذك ودت اة.
ِّا ة ما   ّ�    *   رٌةث َأ ْسا إم ��������ذك
ّ ُوع َد فجا ّه   *   ّا ء ُعا م ٌص
����ِ ِء تو َ����ا َدَح    *    ������راّ ُأر �� ����������ّوت
 وأع،  إ ِ���ت ف ًع ���ما رؤو ���ب ا ���رف ��� 
 :وجع ا ؛ قوت س س  إ خت ف س ���سب

.)مم ك إ َْعا ا وأ ا وت و(
 ،وح  و���ت ى فأع تع ...( :� ا ���ر � ّ���س ق
 ى، فأع ���وم !خ م ٍ��� أو َْخ ٍء م��� و��� وه
 !ا َِْخ ص ���م ى مع و��� وه ،ا ص م ى م���ع و���ت
 ���ا  اةا ،ّك ���ا ى هء عوصا ى، فأع وَدوُرك
 را  ُوم .���ا ���ع ّض ،ا ���ع ردو���ش وه ،���ّك
 ���ء واا إ وه ،���ب ا كَوَع ���ا را ���وراث ���ى، ف���أع
 و( :���ش ّج ق بو .)عا ف ًح مم ك ف ...وئص

.)مو سُة وا
نء اسا

 وا وا ���هى اع ب ��� أ ���  ا���وه
 م إ ��� و  إ ي ف ، دوع م���سب  وأ ،ها
 ت و اا  ���ت و ا���ا ���ت و ة وا ي و

:ئا ا ورح ،ا
���َا ���ى ب�����َأْو ّ����ا ������ح �����وَق ���رّب ��������� ء���د ا�����س ٌا����ح 

واعة إ ا واهو  س ه أح م  إ ا بسء 

٤



 ع بة(، و���ا د وه( ���سا   ة���وا
   "ا" ة وب ا وص ا( [ ���سا
اس��� وت��� اعة وا���د عء ك��� ا وة 
ا���، ف���ى  ا ح  ب��� أ ْا 
 ���س  ،تودع م���سب م ،ب ���م
 اه  ،ا ى اع   ة ا���ف ّوأ

.ا ع ح 
نء اسا بم

 وك ه واض ف اس���ء ام، وعت م���ة 
 م هة جع ���و ة إع ة، فوا ّا م
 ر بفوا ،ر اى احع  بء هك و
 راا م ذ أو غ ���أوا ���أو ا أو ا أو ا
 ب ا آ���ا   ،���ائا ���وا ���طا
  .)مم ���ك إ عا وأ ..( :���ء ب���سا
 ة فا  ك ���م( :صا ره ةا ���بو
 ب اع وم ا ع م رهة م���ف ،) ُة���ا

.ذ ا
 ك��� ��� ا��� ر اع���ة ج���ًا، أ اس���ء 
 ،ى اع ًا اأب ت  م���سة اوا ���ا
 أم وا ا���ا وع ���ط ضا ���ع ���ت ���إ
 م ا وع ���ة واوا ���وا فا
 ا وع،ئ���وش ائب اوا ���س ءا
.س  وا ع فوا را و ة إعا م

ذ  قوة

 ّم��� ك��� ق������ ّ ا��� ا��� أرو ص���ر 
  اوك ���دقا م���سة اوا ���ء ا���سا
��� اق ق ً��� ااضَْ  وع اس���ر عى 

.ا
 رف ح [  وا با ،ة ا���أ ب 
 ا ق وضع بأ ما ع زة واعا ت
وق  أب ط ق ارة: ) عّ، وا ِ وضا 
 ،ما اه أت ى أع ر  ن وا  ا

 ا ص ّإ )���ف أو أه ا ُ ى���ح ُكت ���م
 اس إ ا ة اق إ ،طا وص ّح ا

.را  ءش  ا 
 وق ب أب ���ر، فب ك���ا أح موع
 ،ا ى رسع ًفخ ضف ،اتأص َوه امأق
 م" :ًئق ُ ،���ع م���وس ا اص ذا بف
 ذ ا ّوخ "م ا ّإ   ،ث ا ثب ظ
 قف ُح  أم .م ًبوت ،س ًا ،بك 
كََ ا���م شهًا س ا ،ّأر كس ار: 

.ا ع ُاب أ، ك  ّا أ
 ب ���ا  ى���ع [  ���مت ���َو
 ارض ب ���أب وا ا ا���ف ،  ���وع ���و
 ّا ُُأ" :زما  دة���ا اأم اج ع ا
 س ط  وه ع ما أم ؟!، و"ّح وأ
 اب ف ���سب ا أع ق " :ا ���تم
 اإخ م فر ف���ا ج أم ،"ا أذ ة ب���ا

.)ّوج ّع  إ  ( :ًم ،ا  دا
 ع( ة، ف���ا زم  دا ���د شّ���و
ار(  وج اّ اش������   :؛  أو 

 اع أك د: اّى اع و )ّال( و ..
  إ د  أو اسد.

 ����ك وأ ًا أو ُمع ِع
                                     ب ط ا وخ ا��������������د
 ا ���ا ه���س ا ق���ا اقا ب ���ف
َأح ف ..ا كوح توت ئمب بوا

 س ا ا اه  ًصخ إ هة واعا
 ما ف ���واس ���ا مى عع وا ْهَا ف
 ئوا اها ف وك ،وا ا ���س
 ا م ب ���د  ا ���زوا ���وا

.  ا أك ّو ى أمع غ وا ،ق

٥

داع فن



ق��� ص���ة ���أ ب��� اض������  م ا���ة 
 [ ا و���خ م أهو ،ا ���   ،ً���ق
 ق دة ما ما اقا ظ و ،ا حوص
 وا ا و ،ك ا وت ،���اتبو
 ب مق م رك  )���سة اى )با ،ثا ب

م وا، فه إ ودعه س فسا؟!
 أص ���ح أح ���كم  ���دثح ���ثب ���و 
 ���رش ا با م ���ز أسب ،ا وت [ ا
 ى درعع بف ًم كا م ًرج رأ ، رسا
 هُخ" :رش ؟! فا ج إ را ا خف
 أ« : ف [ ا ���رس ���ف ،"���رسا ا وأ
  كا حذا بف »را ا وأ هخ :ق
 ا وأ هُخ ":���وق ،ف ���ى رأسع بف ،ع
 ع أب  ���أح« : وق [ ا ���بف ،"را

!!»ا
 ح  ،وا وأد اقا أح  [ ا اه
  رًاف  خت بص ر م ���هج ًا فأم 
تب��� ااع واعة، ول ك؛ ب��� ع، وبه أثى 

!!ع
 ع ��� ل ،���م ا ���ع م ���ة رب���دع ���ه
 ه" خا اا وه ...واس ماس ب [ا
 ما إ ة معا  ؟" هتدع ع ��أن غ

 مك م تدع اء... أ���ق ا و ،ا ���
 ؟ هف در مة ا���عا ك وز ه ؟ وم���وح
 ،اعى ا م  ا ق س بج ج سا
وأ��� ل ت اء ا  عى عت و اء 

...ق
إ اع���ة ��� ف تك��� ، وص أخر، 
 ،ر اإ إ ا  ب ،فت صوف ،اأش وب
 ب وا ،���ة او ،حا  ا ���وع

 ...اعا   اوب ...وا وا قوا
 و���ى شع واف ف أع و���ى اع ���واف ���ف

 ..وطب ا وظ إ ء با
 ه عت م عت  ا ه أ واع
 ص؛ فتعب ا ���تماه ظوت ،���ت 
 ،تدع ���ه وروح واح ���ج  ة وروح���عوا ���أ
 ...م ها ع  ا ب هة وتعا ت ف
 ب تز دع ائا ���إزا ف  أ اعى ا���وع
 إذا أم ��� إ ب ���م ا ���ا ب وم ،���ا
  ءش ع ه وإذا ،إ أس  ءب ا

...م هأب
 وت ���ع ،��� قا  وأم ���ة رسعا

!إل وص وه ...وأط
ا سا  ّم 

٦
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 ...دا���ة، واة، وا���ا
 أم ،���ا إ ��� ���ة اا ���ز

.أخ ق ع ًحب ذ ت ف ق حص
  م ���ش ا أزه إ ���ق 199٤ ���ع 
 ود اى اع ى با ،���أش ًب���ش ًم ع
ار ا، وج د: "م... أزه" غ قدر عى 

.ب و با ار بأو ح ش أ
 م م���بوا را���شب ا ت ًم ق
 ا ص ���ا خ ���ا ا زها ���م و���ق

.ا
 ،أج ا أص ه ���ا ؛ إق ف هب
 اا أح  ا ى اا ا داغ م ع
  ���داغ كم ب" أخ اب ���رسب ووع ا

.  ا  "!ا زا
  م إ  وب   أزه إ ا راف

.ًأو با ا
 وب  مة اكا ���م ا ���ة أشع ب
 ،حء اا إ ���ت ت���ج إ ���أت أ ثف
 ب ف ��� وب أزه إ ���أو ا ج ���و
عى سً��� ، ك ا "اخر  ار" 
 ض ا ���ج رة" وإا ���ى "كع ً���حم
 ���ا ���هحوإذا ب !���ا ���أك  ���إ ���ج

 ف !)���اغا - ���وسا( وا )���وسا - با(
 م ه ���و ،���وسا   ك با ��� 
 ب ���ب ���س أ ���ف ،)���داغ - ���بع(
  هد اا ب ���ا به .)���وسا - با(

!!!وا ا
 أ إ ا ���أبى أص ���د اة بّ���سا أ ���ورغ
أك ض؛ ف م  ���  م ازه دد 
 ���ا ب إ ة اص ب ج تم ب ا

.با  در وت  دا أم
  ا أزه م جف ���راسا ���ا م
 ك ا ر أجج كف وب  ا ك إ
 ق ك ف جا  وت ج ف ةتسا

.اء ا
 ���ا أ ح  199٨ ���ى صح ���ا ���وم
 م ع���ا دة ا���ش ���ه ���وت ،ا ���ما

...مب رتص وع زها
 ���دم  زة ا���ء إج���ب ً���م ���ك ك
 ا  ا وا���ج، وتاف عى أ ن

...ا كوك ،ب وأ ر بس
 ا ق إ ���افت ث ،���سق ج  ���ا
 ى طع ���تموتا ا ���اب ا���أف ؛ إ���ب
.إ ى وصح اروا تا اق زة، ثب كم

٨



 ���ع ع���رة   ك  ���ق
 ف ���و ،ا ���ه ���خم
س���  ب، وغف واحة 
 ...���و  ،2٣  ح���م
 م و ، ���وشم
 ا اه  دةووس اف
 وح ،��� ���ا ذ
ج ��� ص طق هدئ��� م عى ا!؟ 
  ���س ف ���خ اأ  ابا ���وإذا ب
  ���دم إ وص أ ا ،���  ���ذ ك !ا

.تحط
كة ه  ص ت؛ وح م ن

.ًا مك أط
 ا  ���موع ،���ست ا ���دروس  ك
 ...رات���واس تحوط مه إ  ا وقا 
 عا  ا ا وسا حا  رزح دف
 تمم ت مما  م أك أ ح إ ،وا
 ���ا اضا ما ب إ ب ،���واح ���ك 
  ك ك - ���قت  وق ،��� دو ���ا 
 وق !ا اء هال  نم ال فال أ -أص
ت��� ادا ودخ ا��� وام، وب ت اد 
 ا ي أ ر اوص اعا ح ف ثا
 ها  اق  ��� ���ش أق إ هخة فا

!ف ى ذوع ...ا ت م
 احاق إ و ،ق ���ا  ك
 أ  ؛)���داغ م ���أ( : ث ،���هب ���ا

.ص ب ،هج  ،ك 
 اغا مش ما :واتق أح ثن ع وك
 ا وا اجم  ���ا  ز" اقا ص"
ًئس ًف ا بوأ ،ب اع وااض

.توب تح 

 فا ���د سب كم ���ك ا أص ���ع
.تأوق ب  

 د إ أ ��ة ق��بع  ��ل ��دم ��نك •
:داغ

.عدة اا ب أه  -
 إ   ول ���ب  ما صاخ ���ك -

.واح ف
.تح ش ة تف  -

 ء م��� اه���اش ا ا ���م ���ص -
.صا

 ���ا ف ا ���ء أم���ا ف ق ���وم
ااب��� ع��� م ب���ك ا���ء مذً ب���ء اجزة 

.ا
 ع ت ك ب ، إ جوت ب وّدع

.أ ب إ ه دتع
 أص اأه ب ���ي ص م ًات ت ���ث
 إ جت  !ق ك ��� ���أس  أج ا
 ر !!!تفب ���ت ���س د ت  ���داغ

.ت ا
 ه"  ا". فً صن ا ! من
م��� ا أ��� إرادة ا، وا ���، واج  عى 
 ا ق ا ت ب وخ .ا ع وا ���ا
 ًاَغَُم َِْرْا ِ ْ��� َِ ِا ِِ���َس ِ ِْجَُ ���َوَم( :���ت
َُّث ِِ���َوَرُس ِا َا ِإًِجَُم َِِْب ِم ُْ َكًِا َوَس���ًَ َوَم َيْ

ُِْرْكُ اَُْْ َفَْ َوَقَ َأْجُُ َعَى اِ( ]اء: 1٠٠[.
.ا ه كت إ ا أ هأق و

  ا رة م���ا أ ���ك؛ تأم اق��إش ه ���
 ك إص أج  ك  أ ا ًا، أسأب ���
 طوا ا م ا ا دو ،داغ  د���ف

.ت ك ا

ا اعا  جم ّ ،داع
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 ه ] ا ���ب ع أ ريا ���واا ���
 ب موا ،م���سا ر ًأ���ة مر ا���اخ ا
 ع ذا ك��� :؛ م���ة أسع طى خ���د عت ���اقا
اب��� ا ه ا��� اخر با ار اس���م؟ وذا 
   ةئ���س ك ا ارا ���ا  ل

ا؟ وم ا  ها اخر؟
 ا����ل لب ����� أم

 ًا عب ذ  ف :وا

  [؛    ا  ب  ع
 ا اع وا سا
 ،ا   مسا
 ا  حا    ف

   وأح اء،    و  ،واوا  وأ  ،ع  
   أ  م  رج عى  بًا       ،...إ  را
اة   ه    ،مسا  ر مة   اب  وض  
]  ا ب ع وض ا و ًاس ت
 ا  ب  ع  ّأ ها  مى       ،ب  اعق
ار   أخ  أ  بو اار،  ها    دا  ا  ه
ا واورة م أه اأ م اب رض ا ع؛ 
 ،مسا  ر مًأ  اة  اعد   ا  ف

و شً غ اة.

وا  ل   ا  ف  :نال  ال  لب   أم

 ذوات مء   وذ تاري؛   م  ٍرت  ات    خا
 ذل ت  أس ة، وقا را ب

امء ثث أمر:

 ق  ا  ب طا  سب ا :وا •
ا   ًَوَس  ً ُأم  كج  وك(  :وت  س
 و  ِا عى  ُشاَء 
 ًا(، وش ع ُسا
 ك(  :وت  س  ق
 ومت ِ َْجأخ ٍأّم َخ
ِا  ع  ََْْوَت  ِوب
ع  وا  ،)ِب  َموت

 ا ئق س اجم ع ]  مع ب رب ع
 دة رع د إا اَ م عدة   ُ ج" :ق 

."سا ع إ دِر اَْج د، وما
 آخ وب مسا ا حد بعا :نال •
 ،وخ  سا  س  [ وب ًا  ،وأك  دا

. ةخا ة ام ا آا وب
 وأذا  دتوع  هئع    هََُ :لال  •
 م ًة   ا ها   وك  ،...إ  هئوش  توص
 ا  اا  وم  [  سا  جت  ا

 وت سى الع لسال ت إ 
 عن ن ن؛ كى الع ا

..ال رت 
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.ا أص  ج ا
  وث ،ا   ًىغ بر اما و 
 ا ريور ا ب ًسوإح ،���ا  ًاو ،ا

ا  أ  م م تريً مًا. 
:لال  ال  لب   أم

ع م اخر اة كأ 
عة   ف اسم؛   ر
   حا عى     أس
 ي ذا ل  :أو  ،ا ها 
[  سا  م  با

[  سا  م  أ  ا  وم اسم؟   ر  ًم
 و ،ا ف ا ح ا ا وه ،ا ع ك
 دة او ا ق ك وا دو ب ا اه 
 م  ا   ل  فذا   ،ري  ًم  ا  ع
 م  أ  م  ب  ا  ري  ًم  [  سا  م
برزة   اأح  م  ًافم مًا   ك  ب ة  مًا   
ومرة  ك اة اب؛ عزت آ قآ  "سرة 
 ا  ت عى   ئا  ب ذ ة   أ   أرج ا"؟ 
 سا  رس وق ،سى اع سا وت ،ى اع
 ،"سا"  د  ت  :م  ئوق بة   ذ  و  ،ذ
 ،"ا"  :وت  ،"ا" أو   "ا ا"  و
 أص  ى فع [ سا ق وت ،"ا" و
ا  ح ترض ، ا ن اس، وا ن

اس، و  ها ا تك اآ ا عى 
ُْق( :وت س ق ؛ مة آع  [ سا ب
 إَُُ إٌَ واحٌ..(، وإباز  َأ ََحى إ ُُِْم ٌب أ إ
 ب  سا  ذا  م  م اَْو؛   خ  ا  أف  ب
َ أ ٍ ك م( :وت س ق ر حوة بغ

.)...ِرا  َُِْ ىح َأس ُ
  ���ى اع وا ���سى اع ���سا ���ت إ
 وح [ سب ا ت م احا م  ر
 ر و ، وةق ذوا ،وذوات دهأو م أك إ

 ا اة إا ا وأ ،آد و س أ دهاع م
 ،)ََ ًر إ َأرس وم( :وت ���س ق ك
 ذ ك ب رت  .را ���ى وجع با خ ���وأ
ا واق وا س ] وب ت اس عى 
 ا ���ه ���سا  ،���ش
 ا وه فا ت إ ��� وج

 .ا ذ  ح   رس
ع���ى   ���سا  ���ت  إ
ع���ى   ���ا  ���وت  ���سا
 ���ع  ���  ���؛ ك���ا
 ما ف وق ���ا ا م  ،���ا ���رت 
 ،ى اع وت شا ت م ك ب���ا

.ذ ب دتوع ت  ب قوا
 ،رى اع ���سا كح ���ءًا مة جا ���ك
  ع  وك ،ة اح  ًّم ًم وك
 ،ا إ سا م  إذ ،م���سا ا
 اخ  ، ما إ عا وم ،وا ة إعا وم

.ري ًأم 

 ما ف وق ال ال م
 شا ت م ك بال

ى اع وت

ّن وم���ف داعا
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 ابا ت ا ���ما أزم ا ت
ك ع���... وم إ  ها اس��� حَى ت كًا

م ا ق أع ع ح اه ا، واس���اد 
ام��� ،خ��� م ام ا���  اء ف أو 

 !
 ،ما اه أج م ،ها اه مت  ���و
ة  َ���وش ،ها َّاد، وق���سا ض إ ا َّق َث
 م ت ا خ ا ،ها ما ذ ع ،ا

.ا ا أ ، وأ ،أج
 أ ُْكََِْ َة���وا َ���ا ََخ ا( :ت ���ق

.)ًَع َُأْح
 ،ا ���ام ���ب ،���سش ���َوا ،���واس ���وا

وام اخة..
���ب ���خوا ،���ا ���ذ ���م ً���أوج ���وإ

..َما
 :�ض�ا ح ف •

ٍودام ٍورق و ،ك ٍء مج  ا ���ام
 وض م ٍة، وض���ا  م ٍ  ،���دف ���م
 ًة ودر ص���  ٍ���ك ة فخا ���ام ��� َ؛ أم���ا
 ،فى ا���وأح ،اقا ���ح ق ،���هأح ًة إ���ك
 ،َوا ،اب َوأل ، َوا كب وأح

! وا
 ���م ما ف ا ���ووض( :���ت ���ق

 و ��� و ف ���
م��� ا ا  ���در 
 ���هأح  ّإ ك���ة   و ص���ة 
  ًا و���ضا حع وا م���ووج

رب أحًا(.
  .ف َوم ���ئا َأ ���ك ، ب ���م ئف

.)ٌََُْم ٍَِوَك ٍَِص ُّوُك(: ت ق
:��سا ح وم •

 دام ���ب  ودة��� ���أس ���ا ���ام      
ا،أم ام اخة فس حو ٌا اة، 

.. ا ئق مش
 ،فوا ا���قا ع ���وأس ،اا ���ع ���أس  
 داا ���وع ،���ا ���ع ���وأس ،اما ���ع ���وأس

.. موا وقوا
  وع ،ا م  ب وا اا قم إ

.)وم َّإ هوق( :ت ق! ا
. ٍّح َّك غ ُا  .....كت إذا ِم َأ و

وَ إذا ِم ب..... وُ ب ع كِّ شٍء.
:ا ح وم •

 ���اسف ، ٍّم ٍوم ،م ٍّج  ا ام
 م  اافم موا موا ،طار سوا ،م

. ما
 ،ع ٍقوم ،���ره ٍّج ���ة فخا ام ��� أم
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 :ت ق.. ع ٍوم
َ���غ  ُرا   ���ُت  ���(
  زوا���وب  ُا���وا  را

ااح ار (.
:�مال ح وم •

 َوام ،زم ط إ ا ام
 أك  ر، ور م ٍعس  ف ،أوا

. ب ذ م
 ك ���(   ���ة ف���خا ���ام ��� أم

.)س أ  ارم
:اق�ا ح وم •

 ،راود ا ،م ٌ��� ا  ���اقا
 و ،زو ���و ،ى و��� ،مود ام

! ما عب  أ مب
 ى _ فعا ا ة _ وخا ى امع قا  َأم
ا   و ى، ق أح بِّ شٍء ع  ،ًى 
 ب ع  ة، وَذر ���م ع  و ،���فخ ���ع

ء . َا  و را  ءشا ٌء مش
ٌس خت  ًّا ُّا ه ّإ إ  ا( :ت ق

. )... و
[ ا ���رس ف َ���ق :���ق ،] س���ىم ���أب ���ع
   و ،ُ  َوج َع ا َإ« :ف ٍك ِ���
أُ ...،َ��� َفُ إِ َعُ اِ��� قَ َعِ اَر وعُ اَِر

)م روا( .»ا ِع َق
: سو ال ال ح وم •

 اتم  ا ت أ ادم ا ام  ا
.. تدرج  و

 وت  ة َو  م ف  ؟! وا ه درج وأ
. ٍُّ ٍ م ة أخك ة إخا  م

 م ُم ة إخا  ا م وا«  :[ ا رس ق
 ، َِّا   _  بَ��� َر ب���وأش _   ه َُإص ُكُأح َُ

)م ؟« )رواُجت  ف
 إ خر، واَا ���ع ححا ة فخا  ��� َأم

! َوِم ا م ًف ،َا
ق��� ت: )ف زح ع��� اَر وأدخ ا ف فز 

وم اة ا إ م اور(.
ٌ س���ٌ، ف خ���رٌة ه ���ا ���ام  ���خوا
 ا ع و���ت  ،ا م ت أو ،���ح أو ،���رج

. ضب ج
 اس���  ام اخة، فرة اب، وحُة َأم
 ،  ا���وع ،  و ،���  وأل ،م��� َا

.   وع
:ال ف ح وم •

   ًوغ ،سا ف أ م���أس ا ام
ٌة ث، حَى  َ ا، أو  َوك ،أخ ٌصف ���اسا
  ًاًا كخ ذ  َ���و ،وا ���راسا  ب

...   ًع ًوف ،رك
َث ،تأوق وت ،ت ت ع رح ه إ

! ا ا إ ا عس 
 ا  أ ا هم ا وا إرد َث( :ت ق

.)سا أس وه
 أوا وس ،ت را صوف ،ت ا رح

اد !
ف ب ارع  حوا ..!

و وه رقوا ..! ِا َج  مى اع ووا أس
! بأرب وب ،ب ُط ئز بوف

! بع  ٌا به و
......ع وق ى اع ت ا

ف م ت ف م َا َأ
...... ا ء ب دار 

 ا ق ك ا إ
اردداع سر مر
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 ب���وأس .. ���دفه ة.. ق���م ���تبك
م��� ..��� ا��� م��� ا��� وا  ا���رة عى 
 ..ك ّدف ب ب ُ ااق��� او و ل
 معوا تا ى با .. و��ال ع دا ���إ
 دا ارًا عح م وأج ع زغ  ز ا ع

..وش موه وق مسا
 ب اء  ُال  �����ت   ������ه •

ال؟

- ع�� ع��ا ال��و، موج��� وأ رب أود 
 م وطن ُه ،ح-رس ب ،)ا اتوأخ أ(
 وا ا���ر عكذ ا���سا ا وا ���فب

 ���توإخ  ���ا  ���تووا
 ،19ر ٨٠���أ  ،اتوأخ

.سا فح ع  أ
 أ�����ب م����ى  •
 د��ب  ���������قع

 وال ��ع ��ب

ب خ؟

  ا وا  ًّح أه وأ ص ���م -
 و ،دودة اا ���ش أت أ أح وك ح
 ك أ ،ب ���قع أب باءة وا���ا ت
 ف م ا ا وا م عوب ،ا���س ���س ع
 اا م م طا شوأ وق ب 
 ���  دا هم َك ىح ،فوا ب ا
 ،اس  وع م أط ق بب ُأوب

.  ًسه رى صح اا ه واس

َم ُه أبز ادبء ال تثِ ب؟ •
 ا بًا وكك ا اب اا  ُثت -
 ا ب ف ،ا ك   ات و ك
 و ،ط���ا ب ثت ���ث ،وا ا ���ع
 و ،ا و ،كب أ وع ،طا
 ف ،ّ���دة اظ، وغ و ،اع ���اع
 ا ى مع  رسم ع ك  وا ك
  ���ُ ً���بك ���ا ر��� ���م ���فغ 
 م مأت ن كو ،اهوا ���سا  عوم
 م ���أس وك ،اءة اق
أس ادبء دو أ أتث بفر 
 ،خوا ب  قع  ه م
 ا _ ف��� أع أص دن
 ���م ���ا ���م ���ا ���وأم _ 

اُ وا وافر.
 س  ه  رأ    •

ا لد ائ أ ا؟

 ف ،ئا د��� ���ا ���أع وا ���كب -
 ا  ؛ ل���ى اع ���دبا ���اقوا ���وا ���ا
 تن دع  اوه ،ا ع إ باءة ا��� ًحم
 ء ا���ى اق���ع أ ���وء؛ ب���ا ���ا ���إه إ
 ع م إ ف  م م ��� ا   اءتوق

.اءتوق ء ااق م وج ،ج
 دا  د  ال  ظال أو  الور   ه  م  •

 لب لأج   أ ن
 من م مسا خوا وا

أظره، وو إد الج الوة 
وال ال وة لال بأة اوا
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اسم ل الر؟

 ،وت د خ ���ا  ع م���سا دا -
ف��� ع���  _ ادب���ء اس���م _ أ  عى 
 ،م���سا عا ��� وأع تبك  د رو ب
 ك ا وا دا ى بُ مسا دف
.)خا روم ،عجا ،ا ،ا ،َا(

• ذا نح نرة  اق ال؟
 ا  ���أة اى ا���د عة ا��� ���أع -
 ج وم ،ج م ا تو��� وا ،ق���ا
   م���سا توا دا ب ه أخ
 وا اوإخ ���وأزواج ���ئآب م ا ���ا
 ا فا ب ���أق و ،ع ���ب فا
 ت ةح  دور ع  أة كا  ،م���سا
 با وزوج بوا [ ا ؛ وزوجم���سا
واب��� وع���ى م��� ا���ر اس���م ك���  َدور 

.مسا ا ور با ذ ت د؛ ث
 ،أد نك ا ه ذه  ذام •

ً، مً م؟ أم

- َك��� أد��� أى إ���ء أد��� ئ���  بأة 
 و د وق ب موه ك���وم ���ة ا���سوا
ً أى  أم وك  ... وا خود اح ض ذ و
 م وَك .توع ود رب ي ًم ًج ُأرب ْأ
 ه���ش ا ا د ���أخ ���ت ى أأ ���م

.سا م سى اع ا ب كس
 رم عى    ن  أ    ه  •

الدم؟

  وق م م ُ���و ُك م ْ ���أ -
.ء اش إ ُك

 أجل؟  ك نا ع  •
 خوا وا ���ب أج ���  أ ��� -
اس���م م م أظره، وو إد اج اوة 
 إ  ��� ،وا ���ا  وة���ا ���بأة ا���وا
 ل ء وأمبك ���تب  ىح ���َا ِك وة ما

.رب َرِح م إ توأم ئبب ع بوة كق 
ال    وأ    أ  ب  •

اسم م غ م ف ال؟

 م و ���ما ا ض ���ه م���سا ا -
 أو روا أو مح أو ًا...  ق اء أك���س ���ا 
 دا   مع ���ا ا  م  ك ،إ
  ف ا ز، وأممب ���إ أد مسا
 ما غ خا ا  ع مسا دوا ا 
 ،مسا دا ع اف  ���َش ف ،���سب

.ًكوس ًف م م أد مسا دا 
 ع د ���ب اق��إش  ّجت ا 
 دء ا  ا ودوا فب  ت م وال

 .مسا

ز اذ عسا معوا دور: اا
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  ���سا م ع ��� أ  أو ��� ���ه 
اب  م عبة؟!

إذا ك  ب���  م��� ذ؛ ف ا ع مل
 ،ًّفرًا مت ر���   ،ًمرًا جإط  ���ت ، مع
 ع ن ب  وه ،خ م اقا مت  

.. ما طخ م خ ب فاء مإث
 ئا ى م���ع  با  ���سا ���م إ

 م���ش م ،���ك ���ا
 ع َت و ،ً���ش م ت 
 ،وج وع روح ء: م���ش
وك ،وا ���دا ���توح

.تقوع رى اع ط
���ا ئا خ إ

 ���ط  ���م  ���خو  ،���ك
 ب  ���ج ���وه ���ب ،وا

 اموك ���ط ئُ ���م حا م  ���ف ،��� أم
 ا خ ا ���تب ع ه ى مع ���خو ،���ا
ً���ش ع  ة، وا ه م ً���ش ُ  ،ع

  ا ���ب و ،���صا كت  ���
..دع ب ا

   ،ا ا اج  ذات قا و
 ب و ب  ة، وى حع م ك 
 وه ؛ أ���دهج ���ا ب ���ب ��� وإ ،���خا

 إ ت    ،ش ك  ت  دا 
.ت و ع   ،ةواح غ

 ام م  م وه _ ��� ���ة اا وه
:واح وق  رة أم ع   _ سو ا د

 ،تار ح���أط   ���ا ���رع :ً أو ��  -
 ���ا خت ة. فا ر أ إ ،  أ م
د  و ،ؤوب  اك أة قأو ام ًرج ��� مع
 ؛ وترة وما  ه ا
  أو ،ذ ���س وم ذ ق م
 دا ب  ���ك ب ت

..اهأو ا
 :ًنة ثال ه  و -
 ،ك ا قط اس
ف ت���ر م طق��� واحة، أو 
 أ  ���  ،أو ت ��� ت
 ،ف فا و ،ررة ا���ع  ���ا ب 
  دةم  وةث ���ا ا  وة اا ف
.ئو رهآث  هم ،تقوط اهِق  ع ،ع
 ���ا قط ���اس :ًلة ثال ه �� و -
 واق و ،���ا ���داخ  ً���ازت ���ُ ���  ،���
 ا قوط ���ا قط ب ازاء، ت���س ى حة عا
 ازوت ،توم ���ا دم ب ازوت ،وا قوط
 ا ب ازوت ،���ا  ةوا اقا  ةا ���ب

 ط ه ،لو ال ازال إ
 م غص  ة ا سا

 ال نء ال ،ّوال ّبال
ورع وت ،ا
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 وا ،ا اقب
 ���ركت    ���ا  ���ب
 دا عا ب ازوت ، اا
 ا  ازوت ،عا ���عا وب
 ،���سوا  �������ع�����������جوا  ���دقا
ً���ُأّم ���ُكَََج َ���َِء: )َوَك���ش ك  از���وت
 ت  ���ا ���رًا، وه���خ ًو���ع أ ،)..ً���َوَس
 ا ���ا ���ش وض ،از���وا ا���عب إ
 ،���ا ���ش ���ن ت ���ذ ���؛ واخ���ا
 ج م ع ���ت وم ،���ا تقع ���وت
ك  ً���وس  أ م ت ا ف ..رح

 وم ، صخ ط م ب  م ك  ازء، مش
. مع قع م 

  ك [ ���سا ���ق ت أد ���ذ ���ع ���و
 ع و ،ً���ّح ع ��� إ« :ا ا

.»ح ح ذ ك ِعف ،ًّح ع وجو ،ًّح
وها ااز ضور  ك ا��� واسار 
  ازت ا ا  اخ أ ؛ وإتح

 ،ازم واخ ���ابضب تقوع ى اع ���أث
 ���وا ا احر ب���ا ���ا  ���وب
  ���ورس ���ا ى واق���ع ���و ،���وا

اة..
 ت وم ،ة اصا ا ض ا وإ
م اضا واخ، وفضى وفد  ك اه؛ 
 ما ���رجب إ ا ���اقا ا��� ًف���ش ًابج  ���
برج��� او إ اخ��� ااز، وا���و ع اود 
��� به ب عى  ؛ إم���ا ع ُف ا ا
 بسا ب ًّك هب  وإم ،خا ب ���ح
ائ، و ذ خو ع م ا ا ه د اة.
 ط ���ه ،���و ���ا از���ا ���ف :���وع
، ء  وا با م غص  ةا سا
 ص وب ،���ورع ���وت ،ا ���ا ���ا
 ورة اا ح���ب ا ،ا ���ا أج ���سا

.وا وا

رس مإس داعع
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ا مد ا���دة.. وتّ ا.. واك��� اء 
 ..ما اخ قت .. ٍءش أ عن رؤ م ًبض
وَف���َ ا��� ك أا اُِهة.. وتّ��� ق عى عن
 ..ٌة هّ���ُم دة.. وأا ت���ن أووج ..!ا ���مف

!َْب َْب
 ع ح أ ٍ��� ��� ���ك
 ا ���ة؟! وا ب ���ف ���ظ
 م ��� ٍةّك ���ع  ���ق ً���ِّم
ًدمق ًتوص ..كا إ ��� ف ..ًدف
م خ ار عى هت جم ..ن

 :ّع ���ُ   ع "وأك" ..���ع
 ! ةقف ة.. وأّج ��� نأ أّدع

ف أت وه عن ب؟!
 ���م ���ق ���ا :ً���م ا���ق ���ق
 م ًوغ _ ف���أس ح ���ف ..ا���ا
 أع _���وا م إ ���ا ���
 ..ب ل ا���ا ���ء عرتا ���م ح

ل أك أش��� ب اد.. فذك أه بعء.. ون
 أ ُوب ..ِأ ِف���س ح دة! أما  ب إذ أك
 ن اوم ..���ا  ���وع ..اا ُّم ُذق ..ه

ث ن!
 : ّ���؟! أُأِسدو م ا ح ك ك أأخ

ك ك ؟ رائ؟ جّ؟
 ..ك ًردة.. ك���ب رااد.. ج���ب ً���ِّم ك
 ك    ���عم  ���رتص  !���ك
 ���أ  إ  ..���وا  ���اوا  ���واا
  أ ���أح أ ��� ول !رو ���ب
فاغ.. ف���ن مع م ش���ة 
 وح ��� د! ولَى اد حجا
إ "م��".. فُ أس��� م مًى

د!
 وج إ د م أم ك وم
ا ��� شان ن ب قة.. 
فص.. وأرضى.. ف��� ق م دواء.. 
 ���ك ���أ .."ّ���إ ّ��� ئ���وس"
 ع���س ِ���ب  ..���حُج  ���ب  ���ّأض

!حوت
 ْروَح وأ ..ّ��ف ِأ ك ِف ن أعأ أع ُك
 ���شا ه وأ ..���ا فى أورات ف���ى كت
 وم ..قّت ا ما م غب م���م  دا

 ه س ش رة ابل دال إ ة سوال فس
:لا ه ا ر ْوك عَّف
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 ت ك ���أرا ُ���ك ���ذ ك
ع���  أم ��� م��� ع اة 

..ِحا
كِ ه.. م.. ب ا.. وأردد:

إ ّأح ������أ ٍ���َ��َع وم
  م وه !ُ َم ع وأس                    

ادهَس  ن وهع وت
 أض ب وه ق قو                               
 ل ت إ ���ح م ن ك��� ���م ..ُء���وت
م؟! أف سقٌ اق ا كٍ عم بء؟!
 أ ..ًضم ذا ك ه :در وم ..ِبغ  ُ���ضم

أسن اِا؟!
 ..فى حع أق ك ..ا ب ّ��� ك وح
ّ���أس ث ..ه ف ِك ���اقم ���ّن.. أسع ُأغ
 ت��� اّ.. وأس ���ك! أت���ّ عه مء 

!وا ا ب ٍسَْه  ن.. وَأُتاش
 ..وا م ع ُت ٌفش" :رًة تع ًم ُأق
 ّت و ك ���ى مع ���أش ُف .."ق ا هه
 َْف ُوح ���م أع ع���ن.. ب ِب وق ���َأَم ..���خص

!مب

ُر كأف زوب ..���ِال ُمع بغ  ُ���دخ
 أ ب ّ���ع َْ���ساس ���و ..���ط  ُ���عب ���ق
َ���ش ُ أ ُ��� م ث !���بغ  ���ض ��� 

 وَع ّج ف َلُ كا َرَح ْإ .. وواج ..
!م وس !ٍب

 ..تسْى َهع تة ص ر.. ُأعما ن أفُأ
!وأب !وأب !أب ث ..تحب رأف ُِأخ ث

ضئً كُ.. ح غِ عن.. كٍ ما اء 

ع خ أ .. وه أح م  إ اء!
 رف  ٍئك عن..   ِغ  ح  ..ُك مرًة 

! ف ة ا  ّع ّاء وت�������ع اوا ّا
 ك  ..ح  وه  غ  ح  ..ُك  ًوق

..ا ائى مع
 ..ع���ب ق  ..دةا َُْب  ���������وق ا ��ّ�أم
 ا ��� نر ح���ء.. و���ا  ���ع ���وت

..ًض
ُ���ّ ىف ..���سك ���ف ق ..��أن �� ..���أ

اُل؟!
!"ل دع" ..أّم
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ا س ع هم ئوق

ا س خا ت ك ة اا ا
 ..ًصخ وا ���ف  اوج  ا ر
  بن ا���ا ���سذ ا���سا  ؟ّ ك
 أذك  :ابع ر��س حا ���وس ���ا ���س
  ذ ك إ ،ا ��س خا فى عم ب
  تة اعك 2٠٠٤، إذ إ ���ا  2٠٠٣ أو ���ا
 تذاك  ا���ر وا���ا  ،ا ذ  وا
 ه م واح  ���فع ح ى أن ع���و ،���اخم
ام ، م ا عى ش ا، وا ل

.ا ًئق َُ
 وف ،���وق ،ا ر ��س خا ���ات ���وق
 اضوا ،اضا خوا ،ا ب ،ف رأ
ا���، وه ا���ّ اخة ً���ا، ج غ قدرة 
 سو ،مك اهم م   ا ى اع

 رهّت أب ا ،با هم
 أك ���وم ...ذ ���ب ى ب���وُت
 فضب ،��س م��� م اس���ذة
 ���عا  ���خا  ���تمه
 ���ماه واس���؛   ���بوا

.ا ب
 ًّم ها اه وإذا ك
���ه  ا��� اصة 

 ت ���ك ا ���ا ���
 سًءا أسج ّف ، داخ ،ا ا

  ���سّك ق ،���ا ���ى شع ط��� ���م
ٍ���سوم أرًض ،��� ،���وت ّ��� ،���ا
 ك ا اضا م ر اا ًدا، وبوج ً���وش
 ،���ا ه ك ���وت ّح  ى���
حى ك تف���  ظّ، وت��� ب وجد 

.ف أ و  ه درج إ ،أه
 ب  م ���ه ،ف ن ا ���م ّ���أه أ إ
 ،اّم  ُ؛ اعس خب فم ف ،ش

 ،���ا ���ا  ة طم ك ة مواح
 م ،ا ر ���م ُوج ة، وقّم ���حا ���ردوط
 م ل أج ع���ّن، م ا���وا ،هب توا ���ها

!!ط رف و ص و ق
َََْب ،سا عا ذ ا  ُاع  ث
 با ا ح س ت وس  م ّك
واو���، وو ��� إعم، وك��� عّن ماًرا، 
 ا اوإخ قرف ى م���ح ،هغ م ل أج م ���وه

.ا رء اَوْع ن ب
 ،دراس  اًخم ،���ا ���س م ُجََخ وح
 ََس ،���ع و رزق  اًص ،عة ا
 ،ًت ���م ٌأح ج ���ا وم ،ًع ��� ���ّبت 
 اجوح ،اا فا ب ت ا خا ه س
 َََط وأ ََس وق ،اقإش  ن���اس ّو... ثا

.اعا م   ق م ج مّن ت
 م دار ب م ���آخ وك
ح، ق أ تخ اى 
أخت���ن  أ  ،���خا  ���َدخ

 إح ���م ا ���ت ���ب
 ���  ،���    ���ما
 راكا ���ُأْك أ ���إم
 ن م ّو���ا  ،���ُب ���ع
 َ أ ق ا هّفت ّث ،���ا
...ب وم ق م ما و ،ما
 ���ه  أ أخ���ًا،   ���وأع
 ا ر س أخ ت أ م ة، وأعصق ا
  أم م و ،��� ءفا  ���ت أو أ ،���ّح

ها ا، و مّ اعء ااص ب واة.
وال ل شع أة الا ..س

 ر ا ��س اوج  ةك م ���
 ��ش راب( م ���س  ا اه  دهج وع ..ا
 ع م( س���� د م أج ال( ُي اس���ذ

 احم تح ت م ق :)ْول ال ال ��سم

ابع رأ. س
بس أس
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  ���ة رسا ه ت وأ ،زا���ا ���دة م��� م
ك مص���، وها ك اس���ذة ااع اش���ة 
 ��� ���شع أة اا ف ،��ا ��س ���سا
 ب ،ف ���ًِِّج ًف ���ًح  ُّح ��� ل ،���وا
  وا ���وا ا���بوا ��� ���ًًرا داف���ش ك
س خا ف ،أم  سسا ا ه س
 وا عا م وه ،وأه ��� رواد ا ة م���رائ
 ،ا ���ج اء���س مب ب ���وأس ر���ش ا
 خ ك ك ،���وب ما ق  ة���س وه
 ��� ىع صح ك وق ،توم ���ه ���ش
 رائ  َِ ا ب ح م وت سا ما
 ف ،سا ا ى هع ق قُ ًسوا ،ف
  اء فأج قوب ب ّكوت إ صف ت ت

.حا  توم
إ ك َم َعِ م اس���ذة 
 خ ف  ا ر س

 دائ داع ب وا ،���رائ
 ق  ع���ش وا ،ت 
  ص ���وه ،وب ���ا
 ا   ركم 
 ج ���ش راب( ���ت ���ا
  ركش ك ،)ا

 ���ك ���ا ���ا ب���ا ���ا
 ،اخا ب ز دوره���وب ،ابا ت

 غم م  م م وا  جوا صا  ف
.أخ دع ٍو وأع

 اعا ���أة ا ذ��� ا ر ��س ���خا
 ت أ  ���ا عا فا ���وه ،أم ���
 م ع ���رج ب ة، وص���وأس ���ب ك  دة���جم
 خ ام ���ب رك���ى شح وا ���ا
بم��� )س���اء ج��� ا���( وك��� م���ة  ها 
  ا وه "���سا" ت أ  ُّف ،���ا

.ووا ب

 ثما م ���ًّم ذًج ���سا داع ���وك
 ا  ��� ���م ���إ ���ف ،���ا ���ْوُح
 إرادة م ���وه ،م ���اصت ���ش  ���وق
  ف حا ���ب  وم ���سا ا 
 ء ب ���م م ��س مش��� وه���ّ دائ��� ، اس���ذة

.غوم ٍه م ُهك
 خ   ة ه���م ��س خ ك
 ف ،أرض  ���دهوج ���وت ���سا عى ب���ُت
 ازر(  2٠1٤ ع وا ا سم م ركش
ش���ة   ا(، وك  دور رائ���   فة 
  اخا ���م ٍك ���أوس  و،��� ���داخ ���ا
ار  ا إقً كًا عى ا وعى فة 
 ا ً رك2٠15 ش ع و .ا ارعم دع
  راب(  مسد اا   ئ���ا
  ت ���ى( ا���قا 
 ،وا ���ع ���ا وق
 ���ا   عً���ا   ���وك
 ب وق ،��� ���ا
 ،ا ��� ة���دًا كج
 ���تف  ���    ���ًصوخ
 ���م ��� ���رس ���و إ
  ئ���ا وا ���ا
  امِْم ���وك ،روا ���
 ئ��� ائ���ش  ا ���ت
 افا ُتَْغ ���و ،���سا ا ة عة ب���ج
خا د���ب ���ا ��� ���وأدخ ���ابأب ���دق ���
 خ ���اصت درة، وك���ا ���ما ع���وش ��س

ا��� دؤوًب ك ك تب��� ك ج، وخ فة 
ا���ا ك��� ت ر ا ح���ى أوق مخة 
 سا  ةخا م اصت ا ر وب .ا م

.ضم اب ى مح سا
 أّثَْ ر ا ب م تاص م، وش���وا 
ب ق ا ك ت ��� عوق، وك عى 

أ. س د
ْول ال ال  سم م

َ
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 ،وا ���وا ���قا  د���ا  اد���سا ���ُأه
 ا ى عدة ع���ا زُت أ تّى أمأ وك
 اء وأ���ا أج زق أ ا ���و ،رى ا���قا
 ا ع ��� وأ ،وا ���ا م ه���

ست خ ااء. وم وأه
تماه  ا س م

بو اسة

 س قة وح���سا ض ��س اه وح
   ���كت ا ���فضة وا���س ���ة م���أس
 م : ب ع ارش���د اُْس��� ت اكرة
��س ّب ّأظ ًدائ ك ..��س ع أ أ ���ا
 و !ا ���ف ..ا  و ًم نثَْت ���س
 تن فأخ ا وا ���ا ن مآ أراد..  ق ى م���ع
 بث ك تك ...���ضم ّ���ش ا ّب ��س

!ا أ ق  ة.. وكوش راض
 ... رخ وا اعب ارق ُا ق ُك

 ���ثت ��س ّأ  ً���م ُ���وأدرك
 م���واب ا ���وحب ���و
 ا بسوب ...فا  
 :م ذاع ّ��� ّن  أأق
)م��� ع���ا(... )دردش��� وح���ار(، 
 ...ا م ج ا ك َيْ
 ن وب���ب ���ك ���ء ا���وا
س�� َش���َ ب��� ا���، وح���ى إذا 

 م ضم  تعى قأو ح آراؤ اخ
..اقا ك دة تا ك

 ا در و ،با ّن عإ :ت ��س

..اا اع  إ ّع ا
 م عفوا ���صح ع أ ْأ ��س ���اب
 م ًواض ك ���ا ���ع ً���ش   ���ا  ���ئا
ِصح ا ���سا خ وم ،  ���خ
 ،���ا ة ام ���ع ُت ك ���ا ���ادهى إع���ع
ئا ���س ىع ع���ت ًح  ���وجة ا���وم

 ...ارواس
  أو م ���ر ِك ا وى ا���ح
 ع د ���ة وك هم ���ة و م ً���دائ ���ك

...إ ت ة اا
 بوك ���ت م ،��س ِ���ِكت ���ا را
 ّوت  ���ك  أ وأع ،ّم ���ّك  َُ ى���وح
 ف ْق ل أ ...ة وأه���ا ب ج ���س
 ك ّج  ��� ْأ ا ���أدع ..���توف ���ن خ���وص

..د  
ف ذ ...اس

 ،���عا ���اعوا ،���ا ���حا :��ا ��س

 ���ؤهم ���سا ك ���ا ���وا ���ا ���وا
:هوم

 ذاك ��ال ��ع ك��� اف��� ب��� اك���ر
 وا ���با ا ���ع ر���واس ط( ��ا

   وك ��س خد اج ع ح )���ا
 :���بت  ���ث  ���ْسُا ارش���د 
 أح َََف )���  ���سا(
 ،ة ف���عا أرك )���أه(
 ،)���م( ه���ا     ���و
 فع ���ا ���ا ���
 ت ،ً���ح )ا ��س(
أ )اع���ة ا���( بة 
 ،م )���ا( ��� ���ع
 ب ،���ا ��� ىع ْ��� ل
  ك ا ُظّن ب ���ح ���س ،ب ا
 اخ س��� ا ��� حت خص  آخ مة 
 ق و���ا ��� ْضت ���ق ���وك ،���ُا
 ،دتك ،ا، ك���ه وم ���ا د ُتب ،ب
 بحاءة وا���ا ب ح ���ى موع ��� ىع ���ت
 أ م ،ًورًا سم اطر واا م ..م َْوا
اُ أو مة م قاب 12 عمً، وحى ا���ر اخة 

..ع ا ر توف ق

ب ذة عسا
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 م ب  ���ح َْ���ََح ��� ���ب ���ع أو ك
 ،أ ���ق( ���ا ا���ع ك ���ا ���ابط ���ب
 ح م )���( ائف ع وه ،)ا ���سف
 :ًف ���دهوج ك )���وة ت���غ ���ع ���ثا ���ا(
 بوا ،���ائا ���بوك ،���وق ���هودف ،���ره
 ،م اه م ء أك���ش  ل  ...دئة اا
 أم  ةك )م أ /س( ب ر ات���ش وب
  رةاس ك  )���ش ،بت ،ُأْس(
 م هك  )ة���م / اِجى )مع م ُفّت

ااج وا���ا! ِلَ ها 
اخ وا؟!!

اس���رة   ���ت ل 
 ���ك ���ب  ،���ف  )���ش(
 ،���بت  ،م���إس  ،���ُأْس(
 )��س( نثح )ف ،ََع
 ���ْسُا  ���ب  ���ع  ���م

 ���عوا ،���وا ���بوا
 )ً���ت(  ��س ذكت���ن  ...���وا

 أ  ك ،���ه ْتَََح ا ا  ���ق م ���
  رأ !���ف قا )���( ول ت )���ُت( ���ك
  )���ا( ع ت ���ا )���دقا( ���ا )��س(
 ا كه و ،ا ا  )ا ���خا( ُرك
 ���وا عجا را���ب غ ���ش رأ ً���أ
 غ ���ا ا ا(، حرف( �ب  م ً���صخ
 ،موإس ،أدب : ر ا ّخ ،وا
 ،ذ وغ ،فوم ،هوم ،وع ،ئوط ،ودع
 ره وز���ر( تا حص( أ ���مًا أم���هظ ك
 ت  ا ���ا ر ،ح ���م ة ا���ق
 ،م مت  ا���ا ج ا مه ّو ���َكَا
 ت  ر ���ا )ع���ا ���س( رغ ،ع م
ك م  اس���رت، ك س�� تّ��� هّ )اى 
 ا ���ًا م��� ��� و ،���ل ا���ع  )���ا
وار ف أ بأ اسرة بب ش، ث ل

 أب وه ،)بت / ُأْس وم( إ اس ْأ ت
 مج(  )راسا( أم  رتناس ًأو :ب )س(
 ضوخ )وا  (   و )مإس غ
 )��س( جخ ،هوب ،با وخ   ���با
 ك .)م���سة اعا( ح���س رًا، إف  م 
   )���ى اة / ا���سا( ّه ًا، أًا، جهظ
 أص أ هب ول ت ،م ر دو )س(
 ح���ا  با / ���سا ا أرك أه م ًرك
  أم ،جطق ح ب ااق و ،ا
 داع ف ،عا حا 
 مع )ا���ا ص( ب  ���
ك��� تع��� ء ضة 
دورة  أو   ���ح    رك���ا أو 
  م ���أك ك ���رت
 ا ا ف  :)س( 
 ا ا ر، وهما ب
 ت أ ت شء م ادة، 
 دة أ ���ت ة ا���قا ���ه ث

ت عى خ صرة ف  حة ار...
  رقف ���مع أص )��ا ��س( أ ���وأح
 م وه ،ا س )ق( ه م ف ���ْسُا ا
 ا ر ا ��س س�� ا.. بخر )ب( ه
 وأم ،ا أم ً��� ع وٌح ا أم ��� ُح

.هب وار ،ار ا ..أ
نع  ...س

 إص  ���رئ( ف م ��م وعّ اس���ذة
بسة وق اأة    ��س اه ضى مع )ا ذا
  ََوا )ا إص ( ض ًم َِع وأ ًصخ
 ى ا���ع فت :���ئق وا���وا ا���ا ���ب 
 أ ك ح ،ابط م  ةع اس م  س

 م ا ر  ��س وك ���وقى ا���م  ة���ض
 دور اض  ك اتا وقا اس ض
 ،ا ابط ���م  أه  د���رشوا عا ���

ذاك الد. ع
بال ال ع  وم داع
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 ��س ا��� أحُ أك���  أ أخا رائ ك�
.ا

 وقى ام  ةخة اضا و ءت رّت
 ..ا ا���خا ���دة ب���جم  ��س ���ح ���ك
 ،أك  ���وأص وب إ ���وا  ��س وجت
و��� ضن م��� )ا ا ظ عى اس���ة(، 
وك ر ا ت ��� ا بس���(  مدة( 

 ة، كسا و���ى بُت ا
 ،   ���با ���ا ���ه
وك حره مُ  عى 
 ،دة وا���ا ًا مّج ���جا
َُِت رو  ك ا ���س
. م ك وت مب

ً���م  ف���س  ���س  ���م
 ���ست أع ���ح ���كت إ

 )ئا دا ا ابا(
 داا اداإع(  دء ا���أث 

 ��سج ���ر اكا ع ��� ا ،)���عجا
 ا  ر���ا ا فا ض م وك ،��ا

 ،ا ���ّ م��سد ا��ا �� م ب���ش
 ،وع��� ب���ا ء عأث ��س وص���د ح���ر
 ب م ّْء ت���ا ب ة ثق ب ���َْراَق
  رأ دثا ه  ...���ب وق ء اخا ح ْ���َح
 عوت تا ���َُْت ك ���ف ، خا ���جا َ���َس
 ا إ ص ا  ���خوا ت ���خا
ا ل َتْ دو  اس، و  اح ا ن

  ا م  ًم  أ اعت ق ك ب
 كا ���ا رة إح��� اف ���هوب ،���تا
 ذا وا ���م جا ���ت ا ،���تا ���م 
 ا ،بى حع ّوت ���وت ا قا
اة وا  ا���ر حى ت س وزم رة 
 وص وع ،���خت و ً���ط ا ،���ا
 ،ة اء صا ب :ق خا س ع  اوس

بك ّقت ى فذة مسا

  وت ظ م ���ح  ًاة تهم ���ه ك
���رة راب ��� م���، فََج���َ أ��� م ااج��� ة 

. ًات ها م قف ا
  ا ���ا ْ���ِس ���ف ���م ���ْا َغ���ه
 ب وت ،تا ���َْت ���م إ َل ُت وا ،ا
 ق ما دخ ،���د  ّضى ات و ،���خب
 ق ،وا تا ��� أ إ ول ت خا ���ضم
 :َْأ ق ا وك توف ���ق  رةز آخ  ���
  ��� ول ���راسا ���ّا ���إ
 م ا هواذا ش ،ا س
 م ك .ُ���س ���ضم
���ى     ���ذ  ���وم ب���ة، 
 أ :توف ���ق  ���ق ،���ا
 بب  ���  ح ���ا
 ���ا  و  ،���ا    ���ا
 أ رب ���م ط���وس ط���س
 وه ���ا اود... ه���ق  ���
 ك ور حا وت مب  ت وه ���وت م

. م
 ئة ع���ا رو ف أج ...��س  ِ ذا أقم
 ...تا م وا ،ا ء مكا  ،ما أ
 ة كء ك���أش ه ،ب  إ ،ا ِ���ر
 م و ب ا ت ،ًم ب  أ ���ّ

.ا ج 
 ع بوش قط ّع  ا ��س ا رحه
  م كا ���ا ْق ,ربوا ما ر ع
 ..وق س مخ وا قا ب و ..ا عط
 وق ق فع ا أة ا ُّح ذجأ ف

..ما ق مخ  دوره  وك
 ���َْوَف ���ر ق���ا ���ب ��� أ ا ���م ���آم 
 أ ت ع ���ك ،ع ّح ًاضًا م��� ً���ق
  ِّوم فض ك���ش ..ر ���م   ب 

.ركم
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 ج  م وإذا ح ،را اًا أحك ب���ت
 هُر جص را ائو ..ّ���س ؛ فُحص ََهف

..َق ُِ
 أذه  ت ���ف  ذك ك ًا مك

...م ادجء وابا  ك ؛ عؤت
 ودة أم ٍ ���وا ا م ��� ك

خوا م ار ارك؟!!
 ،���ف ا ب��� اد أ���جا ���سب ��� أل

اذ اف؟!! ُش دوا م
 )19٤٨( ���ا ت ع ب ز م���ع ث ���وح
 ع ���ف اح و��� ًزدراء، م���ب إ ���ت

...ابى أتوع
 اطت أده���ى... وه ًى وج���أق ًواق ��� ���ا

...ركا رتوث رال ى الل عا
 را   م  ًف ح سكله  وت

...صا
 م ّف مت أ ��� ف ،ا ���ا  ت

شء سر وفئ و... و...
...م افا عوق ...ئق اعا

...هآخ ع م عا
...هب دم ائا

...فب ت ا
ٍداء ف ارع���س ا ���ب ُم ���ى م���ح

...ًّرف ًضا فوأه ،ٍام
 ف _ ا فكت دروهغ ا ��� ء حأب ب
 ،ب موع ،���رج وه ،���ة م _ ا���كت

..هوم اسوأع وم تح  اوا
م أع  ف اجاد...

ل ��� عه إع��� و تز و ص���ر، و ل
  أم ...���ب ح ���ب إ ���ف حا ب���

ف  ا... و خو أروا اود...
...ك ا و

وج���ُ اا ع س���ا: م���ذا ك���  اجاد 
عم اح ا ف...؟

 ما َِْ مع   ك  اك 
.ش و رس

ك اجاد ق و ؟
 ف ؛ ل���ارص ���ى وق���ع قو ���رق ���و
ار���، و��� عى ��� ا ا��� ترع��� قب تء 

...ائا 
)وم حا أح م حا(! 

مإس ودراس بع  رادك
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....ب  ٌرح را ِوَرِح ا َِرِح ب
 ،��� م ف ،حَِم ًأط ، ت 

...م ًك ث ،ة مى اع ًش
 اه ،ا م ��� أش م ���س ،
  إ ،ح ��� ًا مك و ،���م ���مو
 ف ،مأ بق  أ  أ ب ف مب ع إ

 ،م ���س اس
ب��� ٍ ح ق ذا 
ٍ وذا ه ،���ض ��� ٍةق
ٍ وذا ،���ِ ���ع ���

. ا  و 
 أو ���س اس ب
 رؤوس  ء تة بش
 م ���ة سج ًبأ أ

 ة ع م أص ه  ���وس ،"ع ،خ" ،ح
 .احة ا م قو

 :ََق ] م ب أ ع
ََق ِإ ِِِ ًَْش َش َََأْك َم« :[ ِا َُرُس ََق

)ما روا( »ِِس َِْع ُُمُِْ َْم َُ ُا
 ا ُِ ا ِة: أعا ���اق م ٌواح ه ..���
غ���ًا... وا���   ع��� عم م، ف���  م ذرة 

 .. ًاذرة ش م  وم ، ًاخ

 ج ،وذك در ���ف  ك إ  ��� م ���وم
ذ  كر ا ب واة. 

إذا اس���َ ع م حت خصَ حت، وإذا 
 ت ب ،���رب صخ ���ت َأض َت���اس
 ى اع ���  وٍر���م را���شوب ،ة أوض���ا
 ص وم ،���أك  ���ب ...���أس غ إ ���ت

.و أسة تا
  ���ه ���ا ���وك
 ���أوج أو أ ٌأ ��� ة���ا
  ة���ا  ���ة، ه ���أو ج
 أص ٌر أو مأو ج ق
 ���  ���وب  ،���َاا
 ،ًّح ح ف ع ���ا
 ���ب ���بت ���ل ت ْ���ف
 ،واج ع اماح ،ى اع ا ح ع ؛ فص

 ...ذ م أك ب ح اموإك
ِْم إ« :ق [ ِا َُرُس أ َِ���َْشَْس���ى اُم َأِب َْع
ًداود(،  ف أب روا( .»...ُِِْْا َِ ْ��� ا ِذ َاَِإْك ِا َِِإْج
ًم ًّ���م  و ..ج ه و ً���واق ًّ���م  

.. و وج ف
 ق ��� أ دو ���و ���ا ي  ً���ع

 ب ت زال م  د اجا ه إ
 ،ال  ًّبش ،ًط تج

ال ، الك واا والر 
بوال فنوا

ُ
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مإعم  قة )دار ا( وقة )زاد(

 ���وس ،ًّ���م ���س دق   أ  ؛ وهق
 اا إ  ف ،   َم  مع ًأ ق

.هوا
 ���ء شج وق ،  و ًّ���م ي  ً���ع
  َََف ، ا��� ذا   ا ]، فب ا أُ سِّ
 ،َََِص َْحَْ َْل ْ���َم َِم ََْ« :وق ،��� َِوَر  ا ���رس

.)ما روا( »َََِك ْ َوَُقِّ
 ب م أ ���ا  ر���ا ر وج ���وم
���و ف مى ض أو ك س���، و س إذا 
 و ،���ف ده���أج ه ���ا  ��� م أ فع
 ه ط و���ا ،مأو ه ���م رو ���ج ���ف ،���أرواح
 ا تمم ���ة بى مت ���ا ���ج  دةجم
 و ت  ،���ا ���س  أو م ع ك
ت���، ب تى ب ماخ وتات��� وم، تى 

....ا ب حص ك م ف بش
 عا ُت  ،ت و ت  عا وك

...ا  و ،  ا هُ و ،ت ِح
اع ت اة فج وت، وك م عى 
ا   ه اة ذا م أا اع أك وصر 

...أك  ج

 ك���وم تم أغ ر ت���ر ا���خب
 ر أما ���ا م ،ع َا ���ا ���
 ذا م���أج ���أش ���ست ��� ���م ���ا
 ب رغ ���م ���ا اعوص ...���عوا ا���ما
 ه إ :���ح م  ا ���اتى أصعا ب���خ
ًّب���ش ،ًط ���تج ���ب ت ���زا ���م ���د ا���جا
��� ا ، ا��� ، اك واا وار 
 ���وا ���دور ا ��� ��� ...���بوا ���فوا
   أ ع ر... ا���قا ���دور ا  ...وا
 وا روا ب خوء، وب ���و ،ر اص

 !)كب( رى اعع ح 
 جح سب تِّح م  أ  منة

 دو  ع  ا  م  حم  وم  ،اوأح  ا
 مم  ،ذ  م  ب  هُ أو     أ
 را ش ة، و َة ُجَْا ب( م هارثت ًأم
 عا  م ك إذا ع  ًصوخ ...هوغ )ُا
 ا س  اعوإب زهار إؤوا مب هوا

...وا
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 .ًوق ًم ح م ُْوج ًحص ُ���اس ك
 و ،ح ���ال مع رف ،��� ا وب ُْ���ا
  ْول أج ،ًم ً���بع م  ُم .���ع ْ���ِل ُت
 ، ى ا���ع ٍ ُ���ت .���ب نف م ���ط
 ل أس وكد س���رة م���ع أ ته���ن، ون
 رسا ًُْا. دخج مأم أر و م تًا، فا أبه
ُ كوت ، م طا ُاد صف ،ف ُأع ���ا
  ما ُأراق  ا فغ  ُوق . هُك م
 مت ���ارة اح ك ، ك وه ���ا
 ، ا ما دخ .ح هف ���شا ده���أج
 ���أرواح ُ��� ق���وأش ،���زوا  ���ح ْ���ف
ًق���م  ا ْ���جف ...ئأرج ���ة ف���ا  ���با
ٍم���بب ما ُح .���ف أق ا ���ء ا���سب

 .ر ء اعب ُْعوش ،أر ك  ُهج
 ك .ا ُ���وأغ ���فغ ُْودخ ���ا إ ُْ���ع
 ْول أج ته ُ���أم .ج ك م ب  ��� ا
 أ ...���حى، تر، جدم ،ر: قخا م ���ا إ
  أ أأب" . ى وجع ت ٍاب ُ���وأح ،ًج
 ...ًعدم ل ت َّب ُوأدرك اا ه ُ؟" مت
 .خ ٍ زخ  داء قس بس ُْجف قف ُْ
 فغ م ُجف ،���إ َد ا عب ُ���أح

 !رأس ف ًم ب ا ت ف ،ف ا إ
 ه ف ���أع ُك ا ��� ا أ ���ح ُ���أدرك

  ا ب ا ت رقن، بت  ا ب ا ت ���ب
 ا ا و ،ً���ّرًا جت أت أ ُأرْد ...���رقأف
 ب ث م عُ . ذ ا���ء ول تدد اة 
 ا   ���اس ،���ا و���ش ق و .ًمظ إ
 ا م  ة اا  ىع ا ���وش ا
 م ا د ب ً���ش  ا اء هأض ...ً��� ت  ك
 ق ك ا ���ق ف ،��� ا و���ش وع .ا
   موت ، ء اى دت ق ُف ،س م أه
 اب ��� ك ���م ���ج ���ا ا ���وش و���ا 

 ...أم ش ا اء هة، أضج
  ءضف ،ط  ًا���ح ُوأم ���رسا إ ُذه
 ��� م��� فجت��� ا��� ا���ى،  مت .���أخ ٌ���ش
 ح م د ك ���ت ً��� وأص ��� ا ك  حف
 أط دخ .ح دة ح ء واا ���وت ،ظ م
 ى رأع ،���ٍذ آخ���أس ق م ًبع  ى���اح ��� ا
 ،ع ط ��� داء... و���س غ م ٍواح ك
  دوا أف���ف ،ج ���م ا رو ���ف ���وأش

.ق م ا عك
 بأو س ً  ق م رة "ك ى اع ُك
ٍظ  ���ت ر أحف ، ���ص م ���رأس داء ف���س

 ، فا قار..." ص

 ا ك  مج ط
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 َتح ���وس ، ت ى و  ���ى اع ا َُِ
 ؛ وهََخ ا ��� َح ، ك  ���ب ���و ،���ك
  ا  م���س ���أس إ ���س اة.. وههظ ���
ك  افا ���كا ك إ ���أرش ة؛ ب���خوا

 ؛ وهتح م  أراد ���ا ا م وضوا ���وقا
 م ع   ���حا ُع إ ا وم ..طب ���
                                                                  .وت س ا ٌوات ف

 بم(  ع أ أس���ا  صخ اا ���و
 اكه أ ع  ا ب م���إس ا ع  ق

 .)دقص ك إ 
 اا ��� ���ع ���وت
ع��� ا  اة  ا 

 .وط ًرض
ع ���ه ���م ���ا ���وم

 ���م ر���ا  ،���ا ���
 ��� وا ��� ا ،���جوا

  ���هو ب���ن آد ���مك ���و( ���ا ���ك
 ى كع ���ه وف  ا ���م هورزق ���وا ���ا
  ���س ���ت  ًأ وم .)ًت خ ��� 
  ���ج ���ا( ���ا ���م روا وا��� ا 
 ب خء فء م��� ا م ًء وأء ب��� وا ً���اشف را
 .)ت ادًا وأأ  ا ف  ً���رزق اا م

  .وا وا دراا م   ا ا  ًأ وم
 كح افت أ دو ا م ا   وإذا م
م��� م ارت رب  ودو اح��� ب وش��� ا؛ 
 ف ،ارت إ ���تفوت ااض إ تح و���ف
 ق ���م إ ��� ىع ���ا ���س ���س ���وم ..���ما
    ..ضا  م موح ،  ���سإح

..ا دوج غ   َم
 ا��� و ع��� اص��� عم������ ً م ها 
 ،ضا ��� ���م ��� ���ا ح ���ف ،ا���ضا
 اقا درج إ ���ى اع َرُح  را ���قوض
 ���ا ر. اف���ى اع
 ا _ ���ا ��� ���صا
 ازت ���خف _ ���ما ���أوت
 ع م���د،  ت ..كح
ك���ة،   ���دم    ٌا���وإب
 تت أ ��� ���اعواخ
 ���ش اوف ب عا غ أ إ ..���ة ا���ب
ر  ا ف ،رهاس ���ح  خا إ د ا

 . وا ب
 ، قخا  ا  ِف خ ا ���ا َ
 ،ا ى ك���ع ���وداس ، صا وا "ا" ���َوع
 .. ا ���َف ���ا غ ،���ا ��� ة���ا ف

 م إ ى نع نا س س وم
 م نموح ،   سإح ق

ض ال ن
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 وا وش ،ا ى أخاء ععا  ���ا وت
س���.. ار  عى جر.. اد  اس���ة ااحة  ا
 و ا  ���ا  ���ا  ل ..ت���اد أس���أف ���
 ب ك  ��� و ا ا ���واس ..اا  ا���با

ال..
 أ  ���وت  ���س  ا اخ���ر 
 أو ..���ا ب آ���ا ���
 ب ���ما  ك ���رة ا���س
  دهد ���رة ا��� ا ه ،ا

م س��� عة مة وأك، ف ا، و بًا
.. ا ع

 ،)ر ح���ش وا( بب ا ���أخ م ��� وا
  عا س وه ، ض ى عو ��� ب ا وأم
  ا م ف ،دتوس ازت ���  و خ
 ب و ،َُْ وم َُ ى مع دة، وا هج

..اروا

 :؟ قح أب  ا ���ش م :ح ب رج ���ق
 ف :ق .ت���ًا سّ���ش ب رأ وإ ،ًا أعخ ���رأ إ
  وإ ،ًا وعخ ب  إ :؟ قذا ���ش
 م ب خت  :؟ قا ش ف :ق .ًا دفّش ب
.ف ه  ًّح   و ، 
 رها  ا ا ت
 ،عوم  شة بوا
 ��� ًع ..ق ���م وا
   ،���عا ئ���سو و ���و
 ع رهظ و و ،���وموم رها ع ا
 د اف ك  .. ا اأ ك م ���ا ا
 رهوا ��� ا ًح ���؛ فح اب ��� ��� أ

 ..مد او اضا و ،ا  و

با   تكف
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   َم ن  ل
.. ا دوج غ



 ،���ر سج إ رح صت  م د وأكأع
 ُواج ر مُُا ه   ْوق ا ا اقا ف
  اوا اا ت ا اه ف ،اتح م
 ا���ا أزع ر، وق���شا ك ًائ���ًة اسج
 وق ،ا���اس ب زا إ خت ���ا  ة ا���ا
 ،م ُخ ، ���ا  ًاك ً���تًة ع م ُ���دفص
 دما ���ع ض وك ،��� ���دما ع���سف
 هم ط���وب ،ا���ا ه ���م خ ���م ْ��� وت
 هب َْ ���ث ا ���م ب ا ِ���بض

. ل ًش ك ما س  ْورم ،طب
 زوج ر ���ا إ ذه ا ا ���ص 
 وق ،ة ا���ض اخى اع ُة، و���خ آا
 ع ���أس طا ُ���س رة، ث���ا ���ب ���م ُأ���ب
 ح  ح ث ،با وب ���اشء اا
  نا ���مح ��� ح���ش خ وم ،���رثح ���ب ���ز
اس.. ودع اخا ووعت بدة ق ا ر 

 ..وا آا در
 ���م  رف ةخا أح َأخ آا در وب
 وه ..اا م ع  وك ،إ  ص

 .اوة ا ت ث ا وص أف
ع إ ا ب اة، وا ب ضة 
 ���سا ���ُ ���ع ���وك ،���ا
 ���  ك  ���وك  ،���حو
اض���ا خ��� م���ن ج���ًا

 ��� وأ جوأت كف ،ا ���ب  ؛ً���ووق
..ا ا جة بضا ى تح وأ

 ا  ���وش ،ابا ا  ���تض ُ���أ 
بس��� ا��� ب ص���رًا وكرًا، و آخ��� اضة 
 دعوا مسر اذكا ع سا ب طا ُس
 ���ُ ع واض ب ���م أ ً���م ���اس ث ،���وف
اس��� وح���، إذ ُ ا ا��� اج ا عى 
 ك ا و ،ب ا عو ك ���ب ���س ِذْك

در اآ ث صة ااو  ا كدة.
  ق ا ب دتك ما ا ص 
 م ا ب واس ،ب ا بوا طى اع
 ودرس اخب ُة اشا عا و ..ا ئا
 ب ���طا ُ���س رة، ثا ا���أب ���م ب ���م ً���م
 اخا م ذ ب ا ب ُِف ء، ثا ع سا
واط���، ف��� ََْ��� صب��� اة  ه��� اة، 
 ���ا وغ ،ارا   وا ،ة غف
 م ا ع ��� ََْوح ،ب ً���أح ؤو���
 وق ..وا رار ا���ك ا ب ك���ا
 ه  دوا ى اع ّوح ،ّ���ئت ج ���وح

.ت ا م عا جب َت ة، وبا
 ا ة إق ج  ص َة أخضا ���ب 
 ا بوا دا ط���ا ة، حا م با
 ر مفا دة ثك آا در ك ا و ..���ع

.اوء واة ا ادسوا ا
   وك _ دا ا  حا ج 
 م ���دا م ���ع دوج ���ها ��� _
 ،طا إ ا م ا ش ح ب
 ،ً���س ك ح أ ك ،���س أت وق
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ف اصدوا ا م ا���، وق ذك  أح اخة 
ف��� ب��� أ  ق ا��� تد إ أ ا��� هئ  ها 

.ا م قا
ُع��� إ ا، وخ ��� ص ذ��� ا حى 
 در ��� ��� ة، ول��� ��� ،11:٣٠ ع���ا
صح ا���  ا��� بة ا���.. ب اة 
 طا إ )عس أرب ابق( ط ج  ص َأخ

اب ة، وا ز 
 رم وئوه فو وعب
 أ ���ك ،ق���ا ���ب
 فوا ���أ ف ���ا
 هش وق ،أق ���ا
���ا ز���ا ���حا ���ه 

 ث ى اع وا اه���اش
 أو أ ���اك مع ���ا ���ما ���درتص
ا���و ك���ا م عب��� اف���، ك ش���ه قرًا
 م ���واس وا أراض���اش ف ،راما ���دو ء م���غ
 ت���اش أراض ًأ ه���ش ك ،���ا ع���وب ���س
 ،ا  ح���س وع���م ن ع ق مح

.دء اثا أح ب روم
ُوك آا ر در ا إ ع حا ب
ق وصُ م إ سرة ا، ف م )ح اعى 

 ...دوف ع اءةق )
  ُفت ���ق وك ،اوا ���ص ث ً���م ���أف
 ،���ا إم زوج ���وه ط ���ى أخع ���خا ���ا
 بك و���م ع ُحة، واق���ا ب م ُ���ف

 ع���ت أ م ُوط ،)���أس ك( :اب ���م
 إ اا م  ���ك   ب ترف ���م
 ى إحع ُ���حاق ق ���ًا.. وكت���ن خعف ،���سا
  ف ،��� ةا ���ئا ا  ف���ا
  ���ا  ذ ع ًإع ُت تن أًا، ووعك

..ركى اع ا
و��� ك ك��� أو رح  ع ا ا؟ 
 ���تج  ه���ذا ش���وم
 ���وم  )���تو)ا  )���اب(
 ه ���ع ���ا ���ما
 َثح ���وا هر وغ���ا
 ���ى ه���ع ���م ���ع

ار؟ 
 س ا ا م

داع جة )با(؟ 
 إ دتع ب  ضت ا ا ا قا م

جة )مه(؟ وك اس وز؟
 ى اع اظت ر���ة وصُا ت ���أس ك

وحر صة ااو عى اغ م إعق؟
ك��� ك��� ا��� اخة  ��� ُجُر س���؟ 

وك ك ودا اخا ؟
 ا  ���و ���هة وغ���ا ا���حا ���ه ك

..ت ء اش إ دا

  ّ را���كى اة ع���ئح
عا راسا

ا

٣٥

صب اة  ه اة: اة 
 وغ ،ارا   وا ،لغ
!!!  ب ًنأح ئ ا



٣٦

 ���دا  ���ا  ���م  ّ���ا ا���ار   ���أط
 اوق أح م ّا إ ��� ّف ك
 ا ع ض وذ ،ا عوا ا
 م ا ���ء اأب أط ا ���ا ا
 ى تدر عق ���ا أ وت ،دوا  ببر اا
 بوا وا ���ا ط ع وحوا ���ا جح
 ا إ ���ا ّث ،ا إ ���جا دو ���هوا
اق  ش��� اغ  ظّ فا ف وافر 
 ���ت ���ثف .���فوا ���ا ���ا ���
��� ا اد وت  أع��� فه ى 
 ا  م���سا اوا ���ى ا���ع ب ���ف

!!..دا
 ���ا ���م ���ًق م���سا ���مء ا���ف و���ت
  د ا���ب ه ���د، و���سوا ا ح ���م
 ا ع ���ح  ؤع ���اس ف ،ضا ا���ه
ًمم ما ���م م أح ّ ل ���د، ب���سوا
 ،ط ق ا ���م ا ع ًّصم ً���ّ
 .ع ���ب  اا ���ب م ���اق ���ب
 ���ح تفّوت أف  دا ح ه :ا عق ا
 أم   ��� ه :أس وه ..ات���وش ائأه

وأوروب أ د سرت خ س ارا؟؟
 ���دا ���ا ���وم ���م ���ح_ح ���م
 ���  ���ف ....���م ��� ��� أ_���ا
 ب���ا ا_ب���ا ا���_ أ  ش���ً كا؟! 

 ض ت ف ... ّ  ���كب
 و  أ   ف ،ة اح ّت اق
 ص  ج ا دف، د قوج دو
ا: م  أك  وا، ا أ ا؟؟ 

 ع أ خ  "���" ما ئا ���
 ف ، ط ت ا إًأب  ل 1٨6٤:"إ ال
 ا ذا ���  ف ،���ا ذا ��� ���إذا ك

واى".
 م ك بّك م وع ّ���ش ب ا فه وم
 او م وا إ���   ...وتوح ا ���
.وم ا  ءشوا اف !!ها ا م

 ،ذ ُ  ���ًقم ���ل ت با ب ف
 م مسا ى اع را ا ا أس وإ

!!ما ب ق
...دوع ا ح تم سا  ا أ و
 ��� أو و ���ُ أ ��� ���سا ��� ف
 وم_ م���سا ���ا  ف ،ح ع ز���و
 و  أو أ ���ب ث��� أ   ���  _���ا
  م ف ،���ا م أح ���ى حع ��� أ و ،���ف
ت��� وح، و��� ز  ط أو ح��� أو دو أ  أو 
 ف !!حا اح ���ف...ائأه ���ح ع  أو ���
 اف م ا م با ّ ك  ت

اه ومه؟!
ا وب م ث ط



 ،ا ضا  حا م ك  ،���احب
 ،ت ك ��� مع ،ك���س ت إ ���و
 غ  ذ ���رة رج���ص ��� در إ���ت ���م ع���ف
 ا  ب ،���قب ب و مع ��� ،���بم
 )از���ا ع( :ً���أ أ ���أو دع ���ا ���ف

 كا  ح ،���تموت تك���س صم 
 مب م  إم ،فا دا وف تح  ���م

 .مب أو ض
 ازا ��� ر ك ���ى آة ع��� ��� ���دع
ْى َأََع َاََهَج َْوِإ( ا���حا ���ش قم م ما 

 َْ ا ِ َُِْحَوَص َُُِْت ََف ٌِْع ِِب ََ ََْ َم ِب َُِْت
ََُُُْف ُُِْجَْم َِإ ُث َِإ َََأ َْم َِ���َس َِْوات وًفَُْم

 ،تع ى ت���ع اه اوا ...)َ���ََُْت ُُْْك ��� َِ
 ذ  )ت ف( ا م  ��� عط و
 ا  ���حوص( ب ،ذأو ت ���كت ن أ��� 
 ،فا ���اقذ اا إ ��� ب ��� .)ً���وفم
 ه ت م ب  ،ارًااس وأك أس  ر

.تح  ازد ا ك ا
:رئ ذ ثب واق  ازال رة عو صت

 ب   ،ًًأ صم ا  ق •
مف بة ع اس���، تد إ ضر  ا، وإذ 
ب���  أصاتً غ وس أً تع إ إء ها اأ 

.تح م ًئ
 اما جا م ا ف ح "امأ "ام م

 ع م   ���أة، و وظ ���ت ى أع
 دتإع ا إع أ ���ب حا وك ،امء ا���إ إ

.ا رهم إ
 ،صوآراء خ اقم ���ح ���شا  ا •
  ًّع ً���م  ؛ رفاف ً���قم وا م���وج ذا م���ف
 هك ،ً ًرأ ���ذ ب وا موج وإذا م ،���أ
 با  أ  ازوا ،وصأ اسب ووص
 اف ًش  أ   أ  وأ ،ًم وا

.م ب
 ،ف ئا راأ ا م م وا •
 ا اه أ أظ ،رخ رة عة عا و ى أ

.ًف ا حم إ وص وق ،ا ه
:واق مب أق م وضس

  ع ��� أو ،احب ً���وق ��� أ ���إم-
 ،)اعا ،حقا( رخ إ   ���وك ،خا

.فب  ت سوا
 أ م ���ا خه :���و ���ب ���وق ك ���-
 ،���ت( ���ف ���ة ه���ا وك .���صا   ���فأص
 عا ���ب وق ��� أ ت ���سوا ،)صم

.وا وروا
 ،روأف تكوس راتخ  ا  أ أرج

.س أق  م ر  مو

ق توك أدا

٣٧



ْ�������َقَ�������ْ���ِم ِ�������ُ�������ْ���َ������ا ِ����������ى َق�������ع ْ���������َ����ُرِف
ُ �����������ح ُ�������ُ��������������َ ِر����������� �������َء ا�����������ِم ُ�������ْ�������ّ���وا
�������������َ����������َب ُ��������ِ�����ْ�����َت ُ��������ْ�����ُ�����ا ُ���������������ُ�����وا
����ِ��ْ��ُص  ِ��ِ������ْ������َ�������ِب  ��������������ؤ�����������ا  ��ِ��ُ��ِ�َأَت
واْس���َ�������ْ�������ََق�������ُ����������َ�����َ ْ ُع�������ِ�����������ْ ِب��َ�����ُ����������ى

ً��������ِرس�����ف ُ�������ُ�������ْ�������َت ِ������������������ا ِ�������������� َِ ْ�������َ�������َوَق
�����ِج��وت  ِ�������ما  ��������������������ِ������ت�������خ  َ������ب  ������������م
�����  ٍ��������م��������ق  ��������������ِس  َ��������ِ��������ح  ��������َ�����ْ�����َ
ُ����ُ������َق  َ���������������������َت  ْ�������������َق ب���ِ���������ى   ���������������ك
ِ�����������ِب  ٌ���������ب���������ك  ِ���ْ��ُ��ا  ِ�������������ب  َ����������مَ��������َف
��������ِ �����َ�����َت  ُ���������������ص �����������َ�������و اْخ ..�����������������������راَوْدت
���� ��ا ِ�����������������ى وت������ع ��������������ف�����������َع ���اُؤه���������������أش

������ا َ���َ���َ���ش���ف ِ����������������ا َ����������������������������ح ْ����َ����َ����َ
���������ُح ��������ََة   أ  ُ���������������أع  ُ�����������������ُك  ��������������م
�����������و ِب ً�����������ُ�������ُق ����������َ������َق ُْدَ�����������������َق ْ�������َ�������َ���َف
����������ِ�����أه �����������ًا ِم�����������ِه�������ش َ����������ْ�����َخ ُ�����������كَ�������وَت
ُ���ُ���ْ��َ��ْأ  �����������������م  ُ����������ه���������َ��������ا  ُ����������������������وا

�������أرض�����������ى س ��������� ِ����������� �����ُ�����ا َ���������ض����ق ���������
��������ُ��������ا ِ��������������ب �����������ِم َ���������������ا ُ�������������أت ���������������إ
���  إ َم�������������ًْا   َ��������ْ�����ش  �����������م  �������������َ  ْ�����ُ�����ْك�����ف
ًة ���������������َم  َر�������اْخ  �������������ح  ������������������َ  ُْ�������������واْت
����������َ�����ْ�����َت َ����������������َ َ����������������ا �����������ب ��������َ�����َس

ْ��������َق�����ْ�����َت  ْأ  ً��������َ����������َخ  َ����������������َخ  ُ�������������� �������وا
ْ��������َقَ�����ْ�����َخ  ُ�����������ُخ�����������َو ب�������������������ْدًا   وَ�����������ْ�����������َ أْو 
ْ���َق ���َ��ُم  ِ��������ا وَ���������������ُْ��������������ُُة   ً������َ��������������َب
ْ���َق �����َ�����ُم  ُ���َ��َ��ا  َ���������������َزع  �����������َ�����������ِ  ً��َ��َ��َف
ْ��������َقِ�����ْ�����َ�����ْ�����ُم  َْ�����������������َت  ����������� ��������َ  ���������������� �����ا ح�����ى 

ْ���َ����َ��ُم  ِ��������������ه��������������ا  َ����������������������ك  �������ُ��وِب
ْ��َ����َ��َ������ُ���ا ������َ������َس����������ُ ���������������������َت ٌ����������َ�������ِق
ْ���َق���َ�������َ�����ُم  ������������ِ������������������أح إ�����������ى   ��������ُ��������َت
ْ�������َ�������������َ������َت ُ���������������ِ�������ُت  ����������������ق �������������ِ�����َ
ْ�����َ�����َ�����ْ��َم ِ���������������ا ِ��������������ى َس����������ع ْ�������َ�������ِ���ُ
ْ���َقَ�������ْق ������ا َ���������������������ا ِ�������َ�������َ������ْوأ ً���������َ��������ََو
ْ���َقِ���ق���ًة ُم������������������������������������������������������������ق ُ����������ُ�����ف ..د�������ب

َْقِ���������ُا  ُ��������������������������ا  َ������������������� َوَط���������ًا 
ْ������ فَ����َ����ُم  ����������اِط�������َع  ِ�������������������ِب  ْ�������َ�������������َ
ْ���َ������������َُعِ  ������ِ������َب�������َ������َص  ُ�����������ْ���������َأَط  ٌ���������������أم
ْ�����������������ُم َ�������������ِس ِ����������ِ�����ا َ�����������ح ُ��������������َ���َك
ْ�����َ������ ������َ������ُم  �������������������ع  ُ�����ُ�����َ��������ُ����ف أب�����������������ًا 

ْ���َق ���َ���ُم  ِ����������� ����ا  َ�������ُ���������ف  ���������������ِ�����صِ�������ِب
ْ����������َ����� �����ا ُ��������������ُع ْ��������������ِم َ�������������خ ً��������ف�����َش
ْ��َ��ِ��ْ�ُم  َ�������ق  ِ������������ َدق ع������������������ى   ً������������ ����������َك
ْ���َ���ِ���ْ���ُم  ْ��������ك ُ��������ح ََد������������ُق  ْ������ِ������و اْك
ْ��������َ�������� �����َ�����ُم  َؤو��������������������ا  ������َت  �������������ُفُ�����ُ�����وُك

رس وأد عشا

***

***

***
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رى اع وا ة لال 
4-  م�� ح�� ا�� ع��ى 
 ��ش  ��ه  ��وه ا��ر؟ 

لك ار؟

النق والذة
 ع  ٌرج  ذا ت2- م
ال�� وم�� ذل����  بم��ر 
 ��ف  ،��وال  ��جال
 أ( ا أ و ،عضم دأح
 وت ا دة، وع )فا ئال
الة ة ثث أش��!! و ال��ء 

ج... وغه م ال؟  و  أ

بك ع ل ذال ف
 وجال ز ف ��1-  ه
  ��ت ْى وإح ��زوج ��أم

َ��ع ��؟ ه  ��خ  ��ذل
َع ��ص زوج أ �� ��؟ ف ��ذن

 بك ب عم ب وك
 مف ،��ن ع أداف  ا وإ ، َع
��أن  ��ن  ��وأل  ا��سلك  ��ع
 أن ��زل و  ،��ح ��َْأف و ��س
 أخ أن ال م ،ع َْبص ��وزوج

 ..زوج
 و ا وت ِ ع افت أ ِ •
ب���، وُأوص ب وا���، ق ت���: )َوَجَاُء
ُِإ ِى اََع ُُْجََف َََوَأْص ََع ََْف َُِْم ٌَ���َس ٍَ���َس
ِ َُُِْ َِا( :���س وق ،)َِِ ا ��� ُِ 
ِا َِع َِفََْوا ََْْا َِِظَْاِء َوا  اِء َوا  ا

.)َِِْ ُْا ُِ َُوا

؟

؟

؟

٤٠

 ���جا ا���ه ���ع ���ا ���ه•
اّج��� مس���ة..  م  ت��� اة 
 ���م ���ه ���سا ���و ���ا ���و
 ا ج أ ���ع و ،وز ذ���ا
أ ه���ا إ��� أو إ أم���، و��� ف هء 
 ا ���ا و���ب ج ���م ���احا ���ك
 ا ���ء، وي���ا اعب ���ج ���ى ر���وح
 ُ ا ا ���ب ًوأح ر اا ���ب
 ح  م ًا عب ���و ..ا قو ب ���
 م ���ا غ م د أتى رج ح ا���س ق
 ه ا م ا ورا ب إ ك���ا
 ..ح م أغ م ء!! وكا م و إ
 اع ّ ���ج دا ���ب  أ را ���م
 ا ب سّ ه و ،ئه جوت
 ؛ إعا  ع ا وج ،ص و��� أو
 ة واا ���وض عا ق أّم ���أزم ء م���ج
 ّا ُا ى مع  أ ص ،عا
   ب ،���ّما ���ى مع و ،
 ه اٌد موأع ع���ا أو ب ب ���ص
 ا ���ض -���زما ���و...،وه ���سء وم���أط
 إ  ة عك م - ع���ا ب

.ا ة، واد كذ وجإ خ

دال ا أ. د. أ
عال وال ش

جطق ح ال
ال ئف - ئل منب م



َْد ع ى َمة عال
 أ  ��دحا   ورد   -2
 ى َمع   ي] ك��ال
م وع�� َد، ف مى ها 
 ع أ ن ى َمع ن  ًأ ��أن

َد؟

لا رال ئذب أك ح
 ل �� ��أن ��ا ��3- م
 ،��ال  ��أه  ��ئذب  أك

ل :�� َم �� ل
 رلا كل ا دجا رال
 ف ،[ ��سال ى ع��ا عنك ��ال

قل  ها؟

؟

؟

ع��� أب هة: »أ رس��� ا ] ك تى  •
 م َ ت ���ه :���ف ، ا ع ا ���جب
 :ق وإ ،ى ع���ًء صوف ت أ ح ���ء؟ فق
 :ق ،ا ع ا ف ف .حى صا ع���ص
 َد وع ���ُت ف ،���أ م ���مب َأْو ���أ

 .م روا »رث ف ًم ت وَم ،ؤق ف
  ة عا َ ك وإ :وا ق
  حت، واص إ ااءة  ء اى قع ا
 ع ا ف ��� ف ،[ ة اص تت ��� ؛���م
ي��� وفًء،  ع���د ��� ع، و��� َد َم ل
وق��� ]: »ص���ا عى صح« ف��� ام بة 

 .ك ف زة وها
 ف ،���أ م مب أو ���أ« :[ ���وق
 ف ً���م ت ���وم ،ؤ���ق ف ���َد ���وع ���ت
 :بص [ ا خ أ ُ اه ���وم ...»رث
   وأم ،[  ذ صخ د »ا ع���ص«

 .َد وع م ى َمع ف

٤١

 ،ا هًء باك ئذب أك  ��� •
 ع   .ا���ا  ركا حة ب���ع و
ًّر وثص ث ًا ك ا ���ب اا اه أ

 ْ أكَ ذب. وق ذك اء  َُ ل ً���ّد  أو
 ف ،با ع ابا ب  ا  ة ب���ا أ
 ع ع ���ه م ���5٤/٨: ف ���ا ���ف ���ت

.ق م  ،با
 ج ؛ا���ا  ركا حب أخ ���و
 ،ابا ���ع با ا ���ئب ��� أ ع

ا عه أ ااب غ ائ، ث ك��� ى 
 أه ���د اا ���ردة م���ا ���ا  ���ذ ���

كب؟

ال ر عكال قم

 د ع ال
اتى الع ال مى خع ا

،َبّال ال ع ال
25 د 3، الاد،  الب - مسا بال 

ق������  أه ا ع���ى أ   ا��� عى  •
 .ا وفا ارا

 ،ع ���ء اا ز بأج ا ارا  وأم
 بم ���و  ، ���ت أ :���ف ���ف
 وا .م ���ت أ  ���ب ���واش .ع ���ا

.أع ت



��א��


	א��

א��א��
1. م ا ا ُأع  ] وه م كز ا؟

2. م أو م دو ا؟
٣. م ا ع شدت شدة اج؟

٤. ف ُأ سرة "اة"؟
5. م ه ق ا؟

6. مذا تى ا ا ت م م مت؟

���  ثث باه عى كو ار؟  ق : ا ���ق
 ...ذ ���ت أ ��� ���وك را :ًأو :���ا ���أج
 وك أ أع أ :ًوث ..ًأ ذ  أب  :ً���وث

.ك
ط��� ار م ام كب مض ع مراة   كة 
  ك ،ًط إ بب ���ما ك ���ا .ا

 اراة". جر تما ة: "بواح

ار7 ف ه

فواصل وألوان
نزك فرشوخإعاد
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فواصل وألوان
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س و بع م ُك

اب ا عو ب س [ ك أح آ م غ، و ورد  ص ار ك ع س س أو 
 ب ق ا ]: »إذا ح اة  ف ،آ أح ك  ،ةا   م م ًمإم وك ،س س
  ع ا ا ���س و بع م ًآق أك أح  ���وا فف ،»ًآق كأك ���مو ���كأح ذ���ف

! ًمإم  م ف ،س وز ا
.ب وا  زق أ ا  ..ر  ج

فورة: 
1( أواخ سرة اة.
.] ح أب م2( ا
.] بث ب خ ا ب٣( ا
.خ ب أم ف٤( ا
.ا ع ص ا ق )5
د6( ا

٤٣



ا��� س ���ض���ا ا���ة ا ��� ا���ء 
 رب ابط  ء سم  ّا ئ���ا عسا
 وق ،��س ذ ط��سا حا ���ضع .2٠16/1٠/1٣
 دتو ���ث، ها ���ا ���ة ع���ب ���اتض ���اف
 رو���وا  ،���ط  ���م  وا  ا���وا  [  ���ا
        صا ى واق���ع احا ���وإس ،ُ دة م���ا

.َِا س

 ف ء�� ��سم ّ اا اة ب���ض
وا��� ���رة اب��� وا��� أ. ب ش��دة، 
 ارهوأس هائدة وف���ا م :ور اا وت
.2٠16 29 أ ا  وذ ،ع طا هوا

ابط  ة الال  اض

اسار ال لء الدة

٤٤

"معوا سال اجا وآل ال ت"

  رك���ش ْول ال ��ال ��سم ���ة م���عب
  ���سا  ا ���ا ���ورش  م��سد اا

 وذ "معوا سا اجا وآ ا ت" :اع
 26 ت او ،2٠16  ف كاو بزا - اا.

 ،و ،س فا ى كع رشا ���اش
  ا :���ج ى ثوع ،���ا ئا ���و
 اقا ،ائ���سوا ���با ���عوا ائ���سا ���سا

.اجا اتوإس ا كم ،ا  سا
 ض قت ور، ما دًا مع وت ���ج وك
 حا م موإع دوأك سوس بح ش م
 ا��� اس��� م��� ع���ة دو.. وماخ��� اش��� عى 

 .ِركا م صوت احواق ت



أقم مس ��ء ًء ت ًع وام  م���و اضح  1٤٣7ه�= ،2٠16 بو وا؛ 
 ف ذك ؛ وقؤوأرن ر الذ ن��سا ���س ا  ك ّت  ،عوم 27٠ م دهع ب وق
ما ا���و واّّ اص بضف إ اّس��� اا  ت ا���و عى اماد اراض ا،واى اء 

.ّا وت عر اب

 ا ���ق ركا ���ة اا ���ذك ���س
 ا 12 م تح أخ ���ب ��سب ل

 م ���و حا ��� زت ���خ  ؛ ���ا
 ة، وبا دا���وس اوأث ا ب ���ا
 ا ���ة ب���رة وا���ب ���ا ���ا
 ���  ّدوره ى أهع كا ّ ك ،���جوا

.ا غ ّترف ب ا ا

  ًت ً���ح ابط  ��قال ع ���أق
 عق  اى اع ا ��� ا ج��ا دورة ف

.ا م
 ضة اه���م م وك ا اف دّوت
 ط د مع ف رش "ال ا" :اب ح���م
 :اب د���إ وص ���ا ّ���ق ا ���ورة، وق���ا

)ش ا(، و ا ُوّزع اا عى اّ؟

اء.. وتاه

ابط  )جا ف( ت

٤٥

وب ابط 

حضا  ء ُسإح وم  عا ت



  م���سا ا  ف ���ح وة ا���ا ���ف ���ُاخ
 ،ا "أم ع" ك ،ا ر ،ق س ا اعا

.اس م وس
1 21 و ���حوا ���ا م ���اس وة اا  ر���وش 
 ،"ا ّا اد ه���ى اسع ًمور 5٠ عم ذك ���س"
 د اا  ء���وأع ،كا ما م ر ���ش
 مب دكوا ا ا���ع  ،���ء ا

.اتا ا اع ع ًف ،كوا با
 كا وال الال ح سب ا أق س وق 
 و ،ا  ا ه سا إ" :رئ ا وأح كت 
 ع اعر اوأش ."تح  ���شع م   أراد أ ق ��س

ال ال، إ أ "ف س ق ، أ خ  عشا 

..."ابوض تماءة مق ب إ أ كُت  وأ ،وح م

ب ح ...ق س  :وة ع2- ن

:اس م

وف ة الل ال ئا 1- م

 م .2٠16/1٠/12 ���ا  ���اس  ا
"ائ ال لة ال وف" واس عى مار 
 أك م موإس برزة عب ش رك��� م
 ف ���ا  ا مى ا���ًا،أب ��� م
ع��� ا��� )ع�� ال ال��( ك أش���د ف��� بور 
 دو ،ب طأح ا وز اًا  بواع ،ا

.با م ا ذك ع  أ
 ؛  هّ  ًحس ب إ" :وق ،ا  ركا ر لب "IHH"كا ثغا ه رئ ّح وروب

."ا م با وع ا س
 ة ب ���اس ب� "م  ُّ ا ،ا م و���دة م���ى مع "عل ��ال كا" ح وق
  ا حا ن، وإا ��� م وه مإس بع أر ���ف إ" :ء فوج ،"���وف ا

."ما دت م طب
 ن وجا ة ا دا ت"� ا ا سوم مسوا با ا ا  اودع

." ما وحا  دا حوت اب  وا ها  ا وا دص

٤٦



٤٧



ع��� ات ع��� رأ بورة اعد أس��� ا���ة 
 ما  ا د عبء، وا���با بء تأث ���وا
 مب   ًعف ً���رج أص ب ذ ًم ،���م
أذاق��� وا���ا أا ً��� م��� ام��� اس���، مًا
اس���ئ اب��� ا��� ائ��� ع���ى اار م��� ابء 

.إ ا  وا
و إح م ع او ر ا؛ ع ع ردة 
 فروا ية، فى اا عبت ا ها  ا
 ا  ���وص" ،وا ���ا ى مح ���ئى أب���ع

.ع ع م  ىع "ا عض و ه
 م ى ح���ع ���  ���با ��� ���ف ���و
 تا ك ْف ،با ���ا ى ع ���ا
 وت ا   ذاف ..  ًعف أص ���ق

أخق   ع م ع  صه؟!
...  ا و ،جن ات  ةف 

 ���س أ ة، و���ب با  أ  ف 
 بل اا  ئحا ب دة إ���ا وب .ب
 %9٠  ف ط  ع ء مبا    
 ك ًح ه ��� ف ..هص   اضت م

اة وا أسبً تبً مًا؟
 عاج ارك إ د با  ا ���أس إ
 ا ث ق ءًا م���ى، فم م ا ت م ���ب

 م ���بوم ،���عجا د���ا إ ���ًء ب���وا ���ب
  مك ���تى اع د��� أ إ ���  ���قإخ
 ،اا عجا ���راسوا ا ئحا أث
 مع ة ه���وا ب با أ ��� كت ���وا

ه  بء.
 دع ؛ فطب ها َ���ش [ َُّّا ك وق

وح ،���س  ا خا ���وغ ،���دت إ
ْح ل ���م« :[ ���ف ،���ع ���وا ���ى ر���ع

صَ، و َحَ كِ، ف م« روا أب داود.
ف��� ك ��� ه اب��� ا إ رج���ً فا 
 ف .با ���دوا ب���وس ،ا  وا د، وغ���ا
 عى فع ب وا ا م ا ما اه أث

 ا؟! 
 ر ةا ب���ك أ  ���ريا اه���ا إ
���ا ا���و وتبا ��� اار   ��� ؛���عوف

...وا
 و ،ب وا ، ُب ما ���ام با أ ف
 ذا ق وك ،���ُدًا ف ���م و ُف ً���اخم ���ت
 ���إ ب بى ا���ع ���واح ،قث ���وف ���رح

.امك  و ا ااح 

مسا راسوا با  جم

٤٨



٤٩

 ا���ا  ف ُخ كب ر ُ���اس
  ا ُع ضي وه حا دأو عوود ...روا
مرس.. وبأُ بساد ه إ ع ...قن

 ..ربأق أح م م وق  ًجم ر ك ...���ته
 وا ،ا ب ���ا كا احب 
ُعة، وأسك ما وك ،و س م  أس
 ا فوا ���ن اه وب ...ا ��� جم

  ���وا ،ء ا���ط
إ ب وح، وش بن
.ح  وسا اقا أع

 ...���تم ���ح ���و
 رك  ���  ���هوف
 ���ه  ر���ا  أ  ���وم  ...���ا

ك��� جًّا... ا ودخ أس���د... أش��� ارا واجة 
 ...ص  ���إ ر أ ل ا ب  ..���ثوا
ب ه  س���ر  اروا وت��� امء و���د 
  ا ُ ..ما ���وُت ...ء وا���وا طا
 ��� ج ...د واوا ا أه ��� ...���ا أه
 ا ب ...ورض ���ط ���وت ،ًأم ���سوت ،ً ت
 ...ا إ ���   ..م���نن ورزقن وأكخ ���ا

 مبب ش ْت ،ًموس ًأم ت روح ْوأص
 ..وت ا ���وح ا ��� ث ى وج���ع ���ارت
 ،ب َوأ ،���ب َأزه ٍق ���م ٍدقص ٍ���وب

..وا ضب واط
 م ب���وت ���سأ م ت ا ا ه

".. ا .. د: "اأرد ُخف ..اتذر
 د��� ت���دد   ���م  ���ف
 ���قع ���م ���ء... وس���ب
 ���م  ���وس ا���ة،   ا ���
 م ���وس ،���مب ���ط
 موأك ��� ���رأم ���دب
 بق م ���وس ،ف ���
  ���س ضا ج م ���وس ،ب ���ت

...و ًوأم ، رًاو  وز
 ء، و���ا ع ���ك خا ���ع رب ���ا ���ف
 ب ا ��� ...ءا ع ���ك ا ع ���رب ���ا
 ا م ًا، إ ا م إ ،ًق ا  أ إ

ًا.

 ك خا ع رب ا ل
 ع رب ا ء، ولال ع

ال ك ع الء

توك، ِْ ط



 تم وب ،���رسا ا���    
ا ب غ م وب ،���سوا ���ا

 م ور ت���مء اأو اأص ���ك،وا ���رسا
 ب  ��� ء، ا���وم  ���ا ،���قا
 ا ارا ���وع ئا دقا ���اأح ع ���وع
  دارةا ���ظم ك ���خا ا ���م .���حت 
��� ب م صب��� اق���، و  مرة 

اد  رده س ام سءًا.
 ���ع  ���م  ���حا  ���اخ   
ا���، ف���  إ ا ال

 ه ���أ .���رة أخ���ت ��� مرة وا���ت
 مع ب ��� ك دة ا���ا

 ِوز ���ك ���ؤ ٍ���وش ٍ���ر ببا  ��� ���ك
 أ .���ا حف ���ت حا ���؟ ك���ا ���رسا

عرا احا وا ا ك  م اه؟ 
 هثت وم اقا رة هخ   ً    
  ا ا اه .���راسا مع  ئأب  ىع
 اب ���ه ���راسا ا ااق أ وا ا ���م

 ���رسوا ،حت  ���رسا وأ .هى اء ع���وا وا
 إ  ىح ،���ء اغ اًء مة؛ اب���وق ظ ���ك
  د���وا ا  ���وا ،را  ���ها
 ���راسا ا اب  ُت دأح ك .���ما
 دمق ك ا ��� ،ًًا سّج ���
 ما ��� ف .���و ���ة ص���ى ف���ع
 أذه  ب ا ���ا اه  ���طوا

.ب أش
وت��� ا��� او وخ��� ا��� ارس���، وت���أ 
 م  ا ،ا ا���  ت خا
 أ ووب .ا اب م وم ���ا ء اا
��� ث أم ا ع ش���ره بع، فرة  
خ��� وت���رة ف م��� ادارة 

.ًأ ا ر وممء اأو وم
 احوا رة واقا أ   

إ ارا ك  روت ،ح
 دأو أ وت وه .رب ���رح َم
 ا ا ح���ا ���ه ب و ��� ���س

أخ ف ا دو اسء. 
 .ًأو مر ب���ا ا وت ���ا و���ش م إ
 زا وم ا  ا راا ك ب ما ه ���أ
 ا ا ؟ وأف وم رسا ع  ك  
 ج     ؟ كا وب ر ب���ن ات

 .وغ
  أعوا ط فح، اعة  دو اس���ء؛ 
  .و���ت ف  ذ  ا .دارة واوا ها
 هدع ،ئأخ م هار ،ت ف  ح
ح��� ا��� ���و م��� ا��� وا .��� تما 

ار، ف ت وك تن. 
با  م

٥٠

  وت ال وش م إ
ًأو مر بال ال



٥١

 ���ا ت ا ���ِوا ���ئا ���زما ���ظ  
 موا ،ما م ت ا وا وا 
 ة: كع ؤ���ت اودة؛ تع ئع  ا
  ؟ كا م ء واكا  أ ���
 م ت  ��� ا   _ اد���فك _  ��� أ

اَز واج؟
ف���و ه��� م بت���ا ج إ مرس��� تو، أو 
 اأو ه ،���ب ع ���م ���اك م   ���مج

.ا بع أ و َُّت  ضر
أ ا ب ع  ق

   ا وع ا
 ف ،در امى اة  ت ع
 عف إ   ج 
خ  وع بفر، أو 
 ءاأو إح ،تأو دراس ،ثأ

  م  أو،وق م ع���ب  أو ر ، ت
 م  قع خ أو م ،ج  خد اوت

. م م  س  َم
 ا ���  ���َم إ ���  ���ج ��� ���ك
 م ت ة اا وا عا ع  ���دا
 زر وإ ، ���ج ه َم  اجب ���وت ���ا
 م اعا ُ َوُت ا  أج وع   ذ
  ها  و .ذ أة تأو ام أو ش ط ك ِق

 عا ه ب ت ا با ى اع ���ا
   وزرع ت  خ ة أو ما ت��� سم ع

.ا ى حع صح م ًق؛ اادهأف
 ه ���ب دت ���م ب ���ا ���ب ���ع ��� ���ح 
 .إ ودع سا ب د ���ا ح سب ا
ًبك ���م ع ف م« :[ ���سا ح  ورد  وق

.ع م »ما  ك م ًبك ع ا ف
  وا خة اعوم ى اع أط بت إ
 م ، أع   بق أ ع وا ،���ا 
 إ فضب ع اجر اما
 ب ���قا ���ت أ ���ت
 وا ���بى اع ت  ���ا
 ��� ا إ ،أو ا د���ا

.جى اع 
 با ا  ذا���
 ا اه  ق���س  أ ع ح  ،ع ت
 ب د��� ا ���و ا���و ،���بوت ���ت ق���ى

!ئة أبوح تح   م مإس
 راوا مء ا���ب ���س ه ووا ا ف
ودوام���، ف  ا��� واو  ا��� وازدهر 
واق، وح   ا وا وت ام وتهر. 

فا  م

الق ب ال  ت عى 
 إ ،أو ا دا وال بال

.جى اع ل  ال



 ك ًئج ت  أ  بذه ع ا 1. م
 ك .وا كوا طا م ا ت 
��ال م لخ ع  أ ا ���م  ���ق
ع��� ت ،��� م��� ا��� ي م ح���ة ا؛ 
 م ارا ا���ب ا ���طاء ا���ش م ���وب
ا، ك  م شاء اط ا م ار.
 ،حا فا م ص ت ق  وخ  2. ف
 ق مال وا ار با ��ى سع واح

إضف��� اط ا ا به���. فدة م  اد 
 حا فا  اه ا طا ُأو م ص ب

. أو ا دو
٣. وج��� اح��� أ الف�� نًا  م���  ش���اء 
 جوا ���اء ا���ش ��� وت ،ا ���طا

 .ئا قب ع فا ع ا
 ك وز    َم أ حا ٤. وج
 أك اد الإع امل ته��م ع ا م ا
.ا م خ ام تهم ع  وت  م

 م م س ا وأدوا ا ح 5. إ
ال ت ف ،وت ���ع ا ا ك ���ع
 فى بع ُأج ���دراس ف ،ال م ا وت ن
 ���  ة قك ى صع ح َم أ وج ���ص
 ٤5% ع ���دة بز و52%، وت ���ب ا ًا مم

ح عى ص صة.
 ح  ���ئ1٠ دق ة 5 إ��� ��ل ��ولت ��6. أج

 .غا ه  أ ى أمع ذ  غب ش
 وا وا ك���ا م أط ُِت  .7
 ���دراس ف .وت ��� م ا يه  ، ���
 ارج  ك���ب  ا ظا أ ْ���أظ
 أو ٤٨% م ���ب ���و ضع ���أك ه ���تم

 .ة عب ا6 خ ب  ا
 ط  ،ا أط ة مال حا ��٨. اط
ا��� ا ف و ا م��� ا حى و ل

. غ ا أو أ ًئج ت
 وام ،��ى م��ع ة، ُك��ص ��ل ��9. اق
طم جًا. ك  ش��� ك��� م م اء 

 ا���ا ب فت ���ئا ���ه .��� ���وء ت���أث
 .ب وت ارا

٥٢

ا  م



 ج  ،ا ئث وه ،عب  م ط
 ب ت  ،���ا ك  ةرة واح��� إ  ف

.ة وسج
 ص م ���ت _ ِ ىع _ ���با ���ا 
 را���ا .ائا ك ٍَِب ت إ أد  ،ص
 ل ت ؛ ط���كا ا  ���ب دت و���

.ورم كح ه
 و ،ا ا���ه  ئأب رة وف���د اأق ���ك
 عب رد _ تف ركم _ ض )أ رة )بس با
 ك ،كا ���ب ���ب ���ا ���ا  ���ج

.ا ا م دت
 ر ..دمق رآ أ ش ،ا  س ا ق

 ا اخة..
ًرة ع���ا  ر، أطأم ب إ ب ���ل ت

م ب ا واب ف  مب شة..
 ابا ا ج إ أ فة اخا ���ا 
 ق ُ ل و ،ى اع  ���ت م ، دع

.ف  ٍم أ
 ق رت���س ،رج أة وهام أ ،���س قا  
وس���رت أص، و ح أ ش���ء ف ��� ر ار 
 وأ  أف أ أ م م  ،ر أت���س م
 ا  أرت ���ق أ َخ  دار إ أدر  .��� ���أدعا  مردا

 أو أ ،���أ أ م ً���ب با ���ة وأض���خا
 ،ا ف ُح ا ب صف ف م ���ب

.اس احا ى كع 
 ع���س  إ واح ،من م تا ب أ ���ب
 م��� ادر  دم، ومً كمً كَ ى 
 ة ا���ح ق ه ه أ ���رأ ،دثا اب���ن ه

.فا ب وم ر: أخب
 رائ رأم وأ ،ا��� ى مع ���ت م أ ط

.ا إ وخا هزة، فو
 أ  ئ���ا اه أ ���قأت أ ���ع ا ���م
��� زوجً جًا، أو أبً عف���ًّ ً، أو قئًا ُمًَ، أو 
وأ ،ا م ُق ���ق أ ب  !���ا ب ًّم ً���ئ

 م ش !ت ه ا اه اخ ةحا ���سا
 ك أ ر، و ���سا صا  د ج ا ه���ه
 ج ،���قق م ت ���د اا ���إح  _ ً���م _

 اأ  رس ت ، ��� ًزع ب
!موا رها

  طر ا���اخ ئ إ ���أض أ ���ع ��� ر
!ب س دة، فا  ط اخ :ا

٥٣



 ك إ  ٌ���وس  ٌد ،��� ٌب ���با
  م و ،صوا ج رسك بب م رًا: هب
  وم ،ه ةوا ما وت   ���
 س ؛ بوا ا    أ  ف ت���ب
 ك وإ هوام ف ،مو  اد���وا ا

 ذ جد وك وعء.
 قع ���َك ���ب ���ح ه ؛ ك���ا ا���ه ���ِم
 ا ه ه ا ق ًء���أب ���أ م  أ م
 ق ْوإ دات���رشب ف ًح ًأب ف ،اا  

وج ،��� ب ذ ت رواح؛ 
 قوا ا م  وت ت ب
 ض و ،وا  ���ج ���وش
 ذ م بوت ضف  ���وس ع
 ���س واء، فا اء ما  إ
 ���فا و���ن ص���و ،���ثوا ���ا

.و  حوا
 أو أث ع ��� وه ،م رأ ���ه ���قإذًا، ف
 و افأه سة وب  ���اس؟ فع 
 ء اخ ًح ��� اء ؛ا ه ى وج���ع هو ���

 .را 
 افأه ��� م ���س ���ا ا���ه ���م أ
 ���هم ئع ؟ وأ���ت ���وأح قا اغ إ
 فك ى إ���ز ا إ ب و ���ب أع  ���س

  م ؟ وكا أ اوش واتو ترغ ع و
 ك ِز؟ واوة ا���ح أم ك���س احوا ة ب
 ا ���وت ا  عى ا���وس ،���س
ًصم ا  ىوس ، ءعوا  كا ���

 ب ���س هوع .���رأع  ���ق اأم ���و ���
.اا  و وف ووق ج

َُخ ق؟  أبًء    أ    ك :اى الو

 ت ع ا أمف ،ا مًا بأب  قا ه
 اا  ضع ج و واخة،   ا ع سدة 
   ف ا   .ا  ذب  روا
 اعو  ،راق  واع    م
 . . إ ت  ِرة، وج
  وه ا أ  أ ع اا
 _ وق أ _ ُْع ى هة عا
 إ  وا  ت حى     إ  م
ف  ،ا  ب  ح  م وح  ا وى   رئب

  ا ت ا غ   أوفى ذ  رب ح
 وب  ،ا  اأح  ف  ت  ف  م  أم  ك  
  أ ق ا وا ب قا ق ق 

.وا اب
 ،تأوق ���ت  ا ���خ ��� أ ���وع ���ك

 :ًف ،ع ك وأح

٥٤

 م  أ ب ح ه ك
 ه ه ال قًء لأب أن

اا ل ل ا



 و ، أ رب عو ا م خا ا 
 ��� ���َا و ،ًم ًوع ًط ًورزق ًف ً���ع
 ُت وط احب و ���س ف ،بب و
.ج ازوت  اراس ب ا ائء حى قع
 ���و تف ع ���ا  ���ا ���وع 
ا���. و��� بعء ا��� [  بك  ار 

. وا افأه  ىف
 .ادم  م ��� رب  اق���إش وم
 ف ا خ ئوع رهوط ره���شب ا  و
 وا طا م ���ب خ ��� ط وب ف
  ةعق ن بو بت و ا ة، فوا
ع ج وا وم، فأ ب مر إصح بءة 
 ،بت ،عص ،زراع ،رم ،سه ،ط ،د(
 هع اة، فا رام ب و ،)ت ،ف
 ء حس وم ،وا وا وا ا وة وا 
. امء اسو قا  ف ع و ا إه

 ا���ا خ ا ا( :بك  ق م  ���ا
 ف ،)ى اع اس ث أ س  ب وم روا
 ،فا إ ���ح ْ ز؛ غ���ب قا ���قع ح ���
  ور���ا إدخ  د رأع ط م���واس
 ذ و ���ف ،تأوق  ز���وة اح ���وأذق ،���ع

.در عوا
رة  ما ��� ���  أ ���ع ،���ذ إ ���فضب

 ضو أ ع ء، بوا ء اادع  ً ء���ب
��� ب اة دار بء، وأ اص احة  و بو
 ا���واس ���ضا ��� ���ب ر���م ���
 ر مت ��� رة  قر ا���اس ط ���؛ ع���ا
 و ،َائا وا ب ع وت ب���س ب ،ا
 قط  أ  ء و���ش ى كدر عا أ ً
 فوا َا ���م و وج ع ُعْف ،��� ة���وق

 .ب ع ظ ع ؛ فب ا د، وشوا
 ا ب ، وا ا و ، ا ف

.واا اف ق احا اركوم
الاء   ح   ب  لم  أخ  أ  نو

ُت نر الوة وت ال حوة:

ت م ًفخ زم بس
َُو�وا ����ا ����ت ����ف                               

واع مى ش فوق واحة
َُا ورًا وم ف ا                                 

و أم  ا قت 
ُ������ح و �����ج   ف                              

 أث م  دة ما م
ُ���َ��ُزح و ����م ���� ف                                  

بر ُ كء

٥٥



  ���و ،���تح ��� ..���وق ��� :ٌوأ أ
 وراح ًدة وأم���وس ًورزق كًا وبخ او ،���ئ

.َدائ   ،ًاوس ًوُح ًودف
 وح وُأ ���َاا ه ..اكك :ا���ة وأخإخ
 ،و أو ع  ق ! ،ورِح وع ار ودعأس

 رز أو هة أو ء أو  حة.
 م ا م ف ،ا���ء وجقوأص روأق ���أه ���و
  ءه د ك���وج وم ..��� .���و عو ���
 وا اا م ح ت ،ف ا ب وم ،���تح

 ! م ة إا جوا بوا
 .ا غ م ا  ى َمع ت اأع ه

 إ َت ْأ ":���ب ُا ���ع أده ب ���اهإب ���ق
  ىح ،ارحج و وع ِب إ َِ���وت ،رب
 ق   ���سوت ،َذ إ  و ،رب إ ���ُجت

."ًش ع َِثُْت  ىح
 ب    ك ذ؟     ك :ا  اال

 إ    ك وماق؟   دووج  ا  م  م  ا
و ب؟ ك  أ ا و ى ذ؟

• عم ُتِ أ م ا وا واسر 
...أك وا  وا ا س  مو ْك وا

  ���و ،قا و عا  ��� ���مع •
 ف و ،ف د وا و ،وا كا
 َْو و ا م ا ة أ���ب ���أ، وو 

 ..جو م
 ك  ا م  أ [ ا رس  أل ث •
أحا���، ع اخ وا���و، وارتاء اب��� وخ؟ 

!ب ُا إ ..م اط ا م ًدائ أ ا سب
•  ���ب ط م ار، ول ِ ع إ أْ أقأ 
 ضوا ا م ح ة، فشم ا ق ًآق

!موك ب ٌُأ  !وأ
 وأث َا ���بأو أص أو غ ���جأو ت ���إذا ح •
 و  ،و و ع ،  ؛ ا
 احب  ذ ك وف ،و ط و ،بب

 !تدرج فو ب ،وا
 تجح ّذ ��� ،كب ���و   ���موع •
 بأح أج ���م ���و ،ع رض و مآ ���و

 ..وا ضوم
.ب ح ب  َم

.م ا   ة؛ب  ب  َم
 ُع أ ً���م    ى؛ب ��� ب  ���َم

اّن.
 إ وه اش وك ،ا إ  ب  َم
   ة؛ح ا أ وع ،ا  هدة فوع ً���عط

.قة اا ة هخ؛ واف

توك رةأدا ا

٥٦






