




 ،وق   ا  اف ،اوأم أرواح وائا ا  ؛ ق ىع وا خ وات ح س 
.رسوا وم؛ ااآ ا دات ك اث رتح ا ََف  وذا

. تى حع س ا وا س  اس ا ُا  هذك َوخ ه َا ت أ  ك وم
[  ا ���رس ح  أ  ة. أم وا ا   ِو ،���ء واا   ِو ،َط ���ا  ً ِف
 را إ ح َُ ا ا ا؛ فا م ح    ادًا، ثم قا أو ت ،ًُخ ا ت ً
 أ فت ،ال ح ف ارة حح ���م ك م ى ]  تا  ءج ا ���سا ر. فا م ���سا
.ضوا ا  [   إ  ا سا واج ر أ ف؛ تس  و م وق  و تح 

 إذا م ث ،ح عو ���ئا و عا فو ا ف [ ا ��رس لم ذك ���ع َ���ُِت أ ��� أم
 ا اف !!..ج  ًا أو م  ��� ًاجه ،ات���وش ى مع ًُّم ُد إ م احد اع كا ا
 ..ى عُو  أو ..و ق أو ..كا اح   َم ك  أ  سى اوا ،ا  ا

!!ا  دو ،افوأه م ع ُف سا ت ت ث
  ا ا  ة، وا دتو ذك ح ك قوت ت ا  م  [ ا ور رسس إ
 ّء ُسوإح عتب [  وُر  نس إ _ ّأو ا ا إ ف دًة مع وا _ ع أو حا وع ا ف

..قخب وال

 .تح   عوف   ت ح  اصا ُا   ورس
ِإ َ َ ا َُُخ َ ِ ُأم ُك« :[ ق ص   ئا وه .[ ا س ا ُب م َم وح ا اوه

َ، َوَم َعَِ َفَ َأَى«. َ ا ََعِن َدَخَأَط َم« :َى؟! َقََ َوَم ،ِا ََرُس َ :اُى«. َقََأ َم
ال م

اليقي والحب
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 مسد اا 
ة حل ّما ت

 أه ت ئووق ،ّء دو ر���س  وسا رهوا ���حا ���سا ع تت ا زر اا رغ
 م ��� ست و���م  ح م  ت دة اوا ،ر���ا افا  اغد ٍت اح ���ا

...ء صو وا م
أى أه وإخا امو اا  ح خصً وس���ر عمً إ اق  وج ها اوا، وها ار 

 ..واوا را ر رة ما و ،راداا كم  ك
 ر اوإظ ��� وا ُد اج ت ز أ ف ،اا ُت أّم ���ش ًا موك ���َتف ���و
 ع ا ع صخ ،��� ا أم  ًًا ود أث���ا م ا ا أ زر، وا ���ر ه��� ��� ر���وا
  ءعا أه ع ًف ...ها م فة وّخا ّسو ،و ، ى اع درا ّ ف ،قف
 َر ا ِ َِِ وا ُمََُك َِا ََ َ َ( :ت  هّكو ،وا  مى اوع ،وا 

َوَمَواُهُ اُر َوََِ اَِ( )ار: ٥٧(.
 ك    انإخ لة   ؤوال  ال  وأه  ،اهك عى  اى   اجوال  ،راوال  احا  ه  وأم  •

:عن نف ،م

  ث َء  ،ا را  اعا وا ئو وس دقا طا إ ���ا ���ا -
.طء واا ق

 رء اوع ،واا ف    ا ر ااس  اجا وره را اخء اع ت وإ -
...حة مُ ى كع درا وح ا وف ر ا

 ء، اا ق  ئا رك��� ر���س إ ���سء اح م تا زح   و���ا إ وإ -
.ا ة ما ا فت

 و ���حرة اا  إدا اقار مص ائا  افا ���ا ئا ّوف م و -
.ا اه  نا س م

 و ،ا َت َِ وا قا حوت ا إ هوا وا أ ع :ًاوآخ وأو •
 * َُُِأ ِِع ِم َُه ا * ُقى هَأ ُُق ََ م َُأَص َق ٌَِ م ََُأَص ََأَو( :ت ا ؛ قورض س ر

.)١٦٥ :اع آ( )ٍء ق َش ى ُكََع َ ا ِإ
 ،ج ا م  أش و ا ّم وق ،خا ا  ط ى أع ا م  كو

.)٥٩ :ا( )َوُِ ُ َ ُا * ِإَُوا َسََُك َِا ََ َ ََو( :ًآج أ ًجع ضا سّح ا ا ى أوع
٢٠١٦ وا ١٤٣8 = 8 ك وا ٩ ر  ا
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 ما   ���اطا دحي ] ت���ا ���م ���ذك 
وه��� م جاَ��� ا واس���ة وا ََ ش��� ها اي

 .[ا
 إ دع ���م  ا ز���ا ���؛ ذاطا ���ه ���١- م
ا���ي] م��� ائ���، و م ى ��� م ه��� ائ، حى 
 م  ،وأص ���أه و ���  ك���وس ،���ش ك

.إ دع ا ئا  ًًّا ح ...ك ائأع
و إ م  م ك اعء  مر ار ومر؛ 
 ورع ،ا  ا  م ا إ ت م  ف ف
 ...وا رواا ���وح ���ا و ا���وا ���ا ح
 ت ء معء ا���ه   ���م ح  تك ���ا ���جُو
اعو، ف إ ا خس���ً وه ح  ،���: إ د 
دعو اودو  عى ن ا، ف ه ا دعو: حوٌ ودمر 

.وس

ًف   ه :أ ا ��� أ اطا ه ٢- وم
 هو ،تجوت ���وام و ،قخ ى��� سو ،[ خا اي
 أق  وح [ ف جه ف؟ و اا مسً. إ إ ي
 قوأخ تح  أ    ،ًح ُوت ًح ُ��� ���طع إ
  ًا مك إ  .ر م أو َوف ،[ وتم َوف م ك ع اي

َض  ا ُجدخ  ىح ،ساء اأع َُس ى اتع _ وع و ع _
  اءعء اه  ���اغ  ى ذع  أ  و .���م ���خ
 تقوع دقا تمم  ع  ا���َض وم ،ت هوم ���فث
ًم وحال ا    :���أ ء محص   .���عجا

 اؤواق  ح ف .د ع  ائأع د إد ى صًا؛ حخ
؟!.

.ا   ًمس ً ق ف [ ٣- وخطة ث م ف ُخُ اي
 ...ِوا وا حوا وا ثموا قا  ا جا  ف
رج��� م ارج���، و اج ا ���  وا���ع وا وقة 

.رجا م رج ...ا
  ا رجى اأع و ،م َوأك ،ك ذ ���َ َم  أ ���

.ذ  وة واا وح [ ا رس َوج ف ... إ
و أ ك  ذ م ش���  ر ا، ف أع م ك ش���دة؛ 
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  ٌ���ٌة ح���أس ا ���رس   ك ( :ت ق
ك ج ا وا اخ وذك ا كًا(. 

.)ع ٍى ُخ ّوإ( :س وق
.) ًر إ أرس وم( :ؤث ج وق

 م ٍر ���ف( :ت ���وق
.) َ ا

 أ ��� ���ا ا���ه ���و
��� م أخق ق��� تء 

:ا 
رو ار وم شدة  •
 ع ا رض ���خ  خ
 ءج ي ] وق���ا إ ���رج 
ََُِ َ���اء: »ِإَ���ر ِحغ  ���حا
ُِ ََو ،َِ َ ا ُُ��� َوَت ،َِح ا
 ِ َوَت ،َوُ َا ُ���ِ َوَت ، َا

.»َّا ِاِئََ ىََع َُِوُت ،َ ا
 ���وم  ر���ا  ورو •

 _ ���س  قه ���ق ً���أ
 :_ ���ى اع وق ك ا
ََُُِت ���ُُك َه :ََُ���َوَس ...(
ِِ���َِ َقَ��� َأََُ  َم��� َقَ؟ 
َُأ ُِ��� َأع ََف ،َ َأ َ ���َكََف
ِى اََع َََِر اََِ َُ َ

.)ِى اََع َِ ََو
ُ ف ( :ا ا إ ر���أش ى قا اوه

ف ُعًُا م ق أف ت(؟!
 :"اء الأض" ت  ،ا ما  ق
[ يا  ،ر مى كع واض ٌح ا ���ه (
ُر وَق ،ما ًا مُُع ف  ىح ً���رس إ ُ 
  اوك ...وع وأم قا صفف ،���س أر ذ

.)ما : ها
 ع ا رض ع ا ع وم را ورو •
 َد َمَ َأج ََوَك ،ِ���َد اَ��� َأج [ ِا ُ���َرُس ََك« :���ق
ِ ا ِم ِ  َ ِ ُدَ َأج [ ِ ا ُُسَََف .... َََرَم ِ َُُ

.»ََس ُا
 ا رض ���ئع ع ���م ورو •

َق ً���َش [ ِا ُ���َرُس َََض َم« :���ع
ِ َِه َُ َأ ِإ ،ًِدمَخ ََأًة َوَ ام ََو ،َِِِ
ِم ََََِف ٌء َق َش ُِم َِ َوَم ،ِا َِِس
ِا ِِر ََ ���ٌء ِم ���َش َََُ َأ ِإ ِ���ِِحَص

.»ّوج ّع ِ ِ ََََِف
 ���س ًرج أ ���أ ���ما ورو •
 ���رس ك ه :���ع ا ���رض ���ئع
ََك .��� :���؟ ق���  ��� [ا
 ،َُ َث ُ ََِو ،َُ َ ُِ َ [ ِا ���َرُس
.َِِ ِ ُكَُأَح َُ َ ََك َِِ ِ َُ ََو

 زع ��� باء���ا ���ع ���م ورو •
 َ ِإَذا ا َِوا ُك :���ق ع ا رض

 َِ ِم ََ��� ا َوِإ ،ِ���ِ َِ ُ���َا
.[ ِيِن ا َ ؛ِِ ِذ َُ

 ���واا ��� أ ���أرد ���و
 ي ] وأم���ا ���ص  ���ا
 وص���ب  ع���وش  ���موك  ���وح
 إ  ���ما  ���ح  ���دتوع  ���وش
 رة ت���إش ذك وف ،���ا اه أض ا���ع
 هى اع ���ة واف ،مة ا���سا  َم
��� ا���، ااع إ ا ذ وا���ا ا، وعى  ا

.ى درر عس وَم وأص آ

٥

ك ّوم داع رس مردا

انع  ف ك

)نب راه( ونأرم رل

 ا ا ى غف
[ ��سال ��ا ب��ع

ُ
أ

ئوف



 ا ا اد ها  ك ا ���س 
 ا م غا  ا  ا ات ���

..اسء اوا حا
 ا  ُ ا ا اف ��� م ت ع
 ،رار ا���أغ  رد ا���جا ح إ ��� ً���
 ارض إ صا ُ ؤا م ا س  و
 َف ،) ً���ه( :ت ق ���باس ،ٍرح ٍر ���م
 م ا؟ وَم ا   ا عى ط ا؟ 
��� ح��� ا ك ا��� ���را ذه��� ف���؛ 
 ا إ وإ ،با ا فم م ��� 
 ا  ���سا دا ���ت ح ،ت 
  ط ���وا ،ح ���ف .وت ���س ���
 ما ���ِ ا خ ق ا أ غ .���ا وا

: ّم ر إ ا
ا  ��� م أخ���ب ع ت، وم أخب •

ع ��� ]؛ ف م ع ا ا��� إ اء 
 اح دا آف إ د ود رش وم ،حا

.وا
 ت م ع ُف   دة اا موإق •
سك ت   وم و، ف  اة 
ذًا م ا آت ا ا م و ،روح ف تح 
.   ما ج ق ء، ف

 ،واح ر وح���م و فك ���س ���وا •
 ط إ ���ودا وض ���ح وا ا���ش ا ���

اسم ح تها.
وا  اخة ه دار اار وه ااء اوفى  •
 ر. فا إ وإم ا إ  ؛ إما ه  َم َم 

.رهأو ج مأ    هم ا
 ���ا ���وح  ًغم ق ���ض  ع ���َم ��� أم
 ا وا دا ا م إ ًراك ،وا
 ا راا ���ت   ،���ا وا رح م
 ُس ش  س ق ار؛ فص مس و ���ت غ م
 م   ���َ وا ،هوا دا  ا

.اس م ما م رإذا اس إ
 ُ ك ٍ���ى حع ���ما ��� ص  ً���ف
  ،ر م ���ح  ���ُس آ ه ...ا ���ا
 آ م  ً م ت ًم ا ما ق 
 وف ر  ررة ا���ع  ًم حا ���ا

...ر وس ر
�آُا ا�ُمَ َأك ٍ� ِ� َأك

�اَ�َوا َرواا ُ������������َ ا�َُوَه                                        
�َُق ُ�َر ا�اخ ق ..ٌق

�َ ُ �ُا ِ َغ ِم ََِِ                                     
مسا راسوا ا  جم

٦
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ه أزم ه اا امز اوا؟ 
 إ ���ما  ���وا ،��� ���ج  أو

مر؟
.اا اى هع إج ذ ت ق ا ق

 ���س )���ف( ا أ  ���ص ���رائ ���ا ���و
.١٩٥8

  ���ث .���ا ���حا  م���سا ط��� أ���و
 م وم ،١٩8٠ ���س ا مج  ���ا ك ���م
 إ  .١٩8ى ٥���ة حّ���ا عا  ���ف ���را

.١٩8ى ٩ح فا
 ���راضا ( م���سا ���كا ���سم ���م ���ه
 خ روع ،ا  )١٩٤8 ع ا ا
  مسا كد اف ١٩٩٦ ع ا ا

.ا ا
 :ه ���ش  وةا م ���اى ٤ جع ك���وس
 ،آا صا ،���ا قا ت ،���ا مخ

.مد اج
 ���ا ت :ال ��ل وم ا ��مخ -1
 ١٩8٩  دورا ���ثث ���ا أ ��� ���سرئ ص ���رائ
  اتم���ى وأصت ��� ���ت ���أه ���ث ���وك .و٢٠٠١
 ه ًركت ا ء وا ق ���اس  ،عت

ام ،  ه اس اقى.

 عال قال وت ا قال 2- ت
ل اها: اُ س ٢٠٠٠ رئ ً اقى 

 ع ا ك م أو وه ،مسا سا ع
 حس ج ى، عب طقا ��ا  ا

ف ا م ًباء مس، وصر  سًا عى 
 ���سد، ف أم ���ا أ إ ا أع قإع
 ضا ت ا "خ  ىقا" جم وأط ا

.١٩٤8 أراض 
 دة؛ مم ���ُأُط  ���ة ام ���  ���وه
 ،تمخ ���سوم و ،ت م���إس كح
 ...ا وَت ���ا ت وع ع ر���وم ،و
 ت وم ،ع���ا ���ا  ا ���رض ���ه ���ف
د  َت ِم ���   اده���اس ووت ���ا ���أ

.عا ئسوا طا
وم أه إزات: تم��� اى اوان ا ه جء 
ًى ١٤٤ دوقا ا حم ى )تقا ا م

.-٢١٠٠٠  وا - ر اا  
  ؛ إذق���ا ��� ًق واى اا ُع
ام��� ��� ه���  ا ارة حى ���ى 
  ا ع وج .م ى أرضع م ق ء فا
 ،٢٤٠٠٠  ا ه حم ت .ف رسم وام

ف أكب ا اف  اقى!
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  ا ���اك
 واى اة ا دا
 ،وق م ً���م ك ���ا
 ١٩٩٦ س مت دروا إف

!ع س 
 رائ ���ا وت ���ف
 ا ���سوا وقوا
 م ١٢٠ أ اق م ك ف م ا ى هع
وم!! شركا   ماد اء سئ اح )حى 
 ،ر اوا ح���ف )ئوا وا ا 
 اقد اا  ح ه دا وا اواس

.ا م ذإ  ى... وقا 
  ���  ت ح غف :آنال ��ص3-  ال
م عى  ف !ًأو ���ف  ى، وقا ���ا ع

 ف.ا  تى أخع و عا اا
وقُ الئ م ال�� ال��ر ا��� مًة

 داخ ًجم  وق ،ئوح سا اإج ض ًوص
 سوا اة إجم رة، ورفة ا ا ���ف

.
 م ال ��ف ة ائج ��� ٢٠١٣ ���ع و
 ا تئج ���ف ،��� زات ًا؛ ت���سا
 ط هأح :��� ؛ ���ى اة ع���شم ���مك
س���ر، وا س وق ام م ا اقى 
 اُّح" ���فح ��� ؛"ر��ة ال��م" و���م ودع
 اا جح وت ،ا اا م ى" إقا

 آاءة اوق ا ح  و ا ف ���اوا
 مط اقى.

وم ا ه اد؛ م ق م ا��� اقى 
 ٤٠٠ أ إ ���٣8٠ أ  م إ :ا���ا ع ���ا
 رح  )����١٤٣٧ه ���ر )٢٧ رم���ا ��� ا���َأح ���م

ا اقى.

و اس  "ش اقى".
 ى عقا ش ر���ش ���ة فى وحًا عكوت
٢٠١٠  أس ا ا ا م تك  ار 
 وق ،ا وحوا ���ا  ة، فغ ع
 ���رتص ���وك .ً���٣8 ج ���ًا، وأص���١٦ ش ���م
ًكت ًا رجق  ،غ د ازة ا���
���، ث اع ع وص اس��� إ مء إس���ود. 
 اهإح  أص ���دة اا اغ و��� م ���وه

.رأس  صص
 شا إس  ك أث ���وش  وك

.٢٠١٠ س ف لط دا
 س مف :ال وا م��بد ا4- ج
َُِ ََِذ...( :ت ا  ًع د اا  ���
َََُ ََو ِ ا َِِس ِ ٌََ َ ََو ٌََ ََو ٌََظ ُُُِ َ
ِِ َُ َُِك ِإ ً وَُع ِم َََُ ََر َو ُا َُِ ًِط َم

 ...اع و ،ا   ��� ،) َعٌَ َصِلٌ
 ،د ا���ا  ؛ َضم ���س ���ر ست وق

!إذ وح ى جع  َوا
سا ا��ع حا أغ ١٧/ ١١/ ٢٠١٥ و

.ا م "مسا كا" تأ ا
 ى"، وققا ���د "شا ���ر ٢٠١٦ س8 أ ���وم
.عا اتّكم ف ث ًا ك٥٠ دف  دروا مص
م ه ا وازا ت ام و عى 
 :دة أحع م اج ك را��� كوت ا
 ��وهل ،��هظ ��ى ا��أم��ي ع ��م ��ئط ا��ت "
 ،خ م و ،��لخ م ه  ،��ت ،��هق

 وه ا أم ت ىواء- ح ْ  م بأص م إ- تق م و

 ،ا ب " :؟ قا رس  ه ا: أق ."لك

."ا ب وأك

.أم  وه ،أس ف ا
ا اعا  جم ّ ،داع
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 وا ���فا ة ع���خة اا  ���ا ���َُك
 ت ح و���وت ،٢٠٠١ ١١ أ اأح ��� ا
 ها ���صو ا و���ا م  ���راسا ���ها
  عا ئ���وس ا ح وت ك ،ا
 م ك م  ك ،عوءة واوا ئا اعأ

.ا …وا اهى اع  
 ،ا  ا ا وة تع رم روت
 ���وا كأم  ���فا اك���ا و���م ���زهوأ
 ك ،٢٠٠٣/١٢/١٢  و ك حط ا ���وسا
ًأ فث ام ع ا وسا ا وم 

 ���وك  ،���ا  ���
 ���را كو���ا   ء���ج
 ا دا���ا ���م هوغ
 ا���ض  ��� ك���ا 
 ا���وا  ���ما  
 فث ��� إ عت واوا

.ا …ا وح اطقوا ا
 وا فا ع ا ا���ه م أ حا وم
 ق وه ،ق ا أ ���وه ًّ���سًا أسأم ه ا
 م وا ا  و��ال راف عرف ذه أ أ م���
 زها ���ا د وهوع ،���ر إ ���ع ���سا ا
ح��� عة ع��� ر وا��� ا��� وارة 

 ؤ���إ :زه؛ أفرًا ث���أم ة ذ��� وك ،���ا
  ًك ؛ إذ أا ت إ تودع ،��� دارًا
 ت ث ،»��وال ��ال ت إ ��ما ��شا« ا���ع
 ا زهأ  ،ةع   ع ا ع 
 ة إكم  وق ،���زها ص ةكم  ف ،���ا
  ء���ى إع ���وع ،ا ���ص ���سا ���ش
ح���ء ا��� ا، ك��� ع عى ��� ك عة، 
 ر« ُخا« ��� رأص ا ��رض ��رش  ت ���ث
 ،ع  أ ر« اا« ت وأك ،ع 
  أث  ك ���ج ���ما ة رف���ع ًر ك���وأص
 .ع  نر اا ت
 م  ا ا ���ا عه
 ا و���ا ع أم ،هوح
  دور ث ���ف ���خا
 ،ائا  دب ب ا

 ��واب  ،ا���ا    و��هوال
 ب و ،ا  سال وع ،ت  ر��شع

.ا …رس  د عك ر وال

 ���ا  ���وا  ���ف  ���ها  أ  :���صا
 داق رة ا  ه  ،ف ذ  ،ق
 اس��� واجع وا، و ا���ا :ذا  ما
ِ  اه ف ت اجة؟ ذا  ِ ؟

أ  كت افوا رال ئح
 ه ع ّمب نم ا ه

مسا بال ّما
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 وا ا ���ا  ء���ج ا ���حا أ ���ا
 ،اا فوم ا   ���م غ ًااض ���ش
فبز س���ا���  مج، و��� غ م���: َم ؟ 
 ،ر���س  أم  ،عف م  أم ��� :اا ���ف
  قش  أم  ،���سا ا ا إ  
 إسم… ا، وحى  أم  ،ا إ و ���ا إ
 و���س ،���د اأ ض ًحوض ���أك ًم ���

 رص ا ا أه م ًك
 ا ا م وا ا 
  فال ��م« ك وه
��ح وط ،��ح ل »��م

 ���ع« ���ا  ���  و���م
 ور���  و���وم  »���ا  دا
 م هوغ م  رز���ا ا
ا��� ا، ف���ذا جء  ها 

ا؟
ه���ا     ��ح ��ط   ���

 وا ا ���ا وع زهوا ���رسوا ا ع ���ا
ات���… ا، و��� أ��� ا  ح ط ح��؟ 
 م أ ر���اع ه ��ح ط ���ح  ���ئا ���ا
 م ��� أم  ���ُ ا ���ا وأ ،���ا إ ���ت
فع ى ا م ا تب أ ااف ه عد 
 ،م���سا ا  م  ���قع  وأ ، ما ���ت
 زم  ا ���ش ع  عب ة، وأم  أم وأ
 .ا …ا مح ا  ُا م  ���وم ط ا
 ا ا أ راع ح ط ع ئء اخا وم
 حر وافا أ ش  ،ا …ا ا إ 
 إذ ك ،���ا ���ى درجأد ���  ���ا ا���قوا
  ؟ كعف  أم ا ا ب أ أ 
 ئوع اق���وأش ���وت ا ���ا دا���ع ��� أ
وعدات��� وأخق��� وق���َ… ا؟ ه���  أ  امر 
ا��� و���ه إ س��� ا أث  ك جا حة 

ا ا؟
 ما ا ���ح مع ا ا ���اس ث
 هو ���ا ب أواع ،���ا ���وا ���م ���ا
 ت وا ،م ى ا ���ع أم  ��� ا
 ،م���سا    أ ،روا ا ���ى عع
 ، ما ء ه��� مم م ًمم ��� ا ار هاع ���وع
  اح اشاك  م وغه؛    ا واس
 ،ا اا :م ز إذ
  ا واس ،را وا
 ���هوا ���افا ���ُ ���ا

.ا …زع ح خوا
 ك    ���ا  ��� كت
 ا ���ا فا ا
ت��� ا ا��� او عى 
 أ  ���ا اد ا���ام
���  اج ا عى 

سا: »َم ؟«.
وا���ا ا��� ه���: أن�� أّم�� عب�� إس��م؛ 
 داتء ع  ر���و ���ور رئ م���سا  ا 
 ا ا وت ،ا …هع���وم قوأخ ���هوت

.ا …هت وص فء ث  ًادورًا ك
 ���ف  ���ا ه ئا ��� ���ّا ك ���وق
 ؛ إذ إ���ا سه ا أ و ،فا ���ا
 ،وا ���ا ���وسا ���ا ع _ ا _ ���ث
 وو ،���قم ثاد م���أف ع ث ���وك
 را ئح ك أ م ،مة م���وح ا مغ أ
 ه ع  م ���م ا ه أ  كت ���افوا
 ئا ت دة مسا  وأ ،مسا ا  ما
 ا ا م ك ���ف وإ ،ه وع

.تس إ ا أ مأس إ

ّن وم���ف داعا
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 ذك ���ع ���أط ���ق ���ه ،ا ���رس ��� ���س
 ا ه إ ���جا ِّأم  و ،���ا م
 ع ى ا زك ��� ،ىا ���قة و أخا ���وُس
 ��� ى وزك ،)َ���َغ َوَم ���ُُِحَص َّ���َض ���َم( :���ف
ِإ( :ف ع���ى ش وزك ،)َ���َ ا َِع ُ���َِ ���َوَم(:ف
َََك ���َم( :���ف اد���ى ف��� َحى(،وزكُ ٌ��� َوح َِّإ َ���ُه
 َوَم ََُا ََزا ���َم( :ف ��� ى وزك،)َرَأ اُد َمَ���ُا

.)ٍَِع ٍُى ُخََ َََّوِإ( :ف ك  ى(،وزكََط
 ا ���م َف ���
 دوك  ���جوأخ  ���آذت
 وق ،ى قع وائ 
م��� رات اف��� ظفًة

 ���م  َ���ق ع���ة، 
ًم تح أص ا

  م ف: "اذها ف اء".
 ،وا ا  ءوج ،ة ا���ا  دا و
 ���ب، واسا َص ،ًاجأف ا ���د  ا ���ودخ
 ا ظًا فظ  ج ك م" : َوق ًك ا
."م خف ا مف ًم  أخ ك وم ،م َف
أَ صت عى ع، وأ  ق ا وا���ة 
 ،رض ء ط    ، ء ذ  ،ر م

.ا  خ ت  أم ك
 ص ���������ت  َ������������ك
 ،ره���أس  ���    ���ا

      .ا  رًا ت وق
 :[ وه م م ئ اي

 كا روا م  اضوت ،بصب ع ِف •
 أص ع خف ،���ت  دخ [ س���د أ اي
 ف ا ���ء جف ،وام ،���ه ا ى غ���ح
 ف ���ى اع ف ً���م ���
 ،���إ  ���ف رداء [  ا ���رس
 وج ى وجع ووض ج خف
��� و���، وأع���د إ ا���ي 
 ك ���م :ا ���رس ��� ���وق [
 ك ا مأك ى ثع ج
 كإذا أت« :���ف ًو ً [ ي���ا ن ف���مأك

.»مكف ق ك
 ع ع أ ���ما رو م ��ب ��ر ��وِم•
 [  ا ���أردفن رس " :ق ع ا رض ج  ا
_ ج م ار  ً أ _ ًئح خف   ذا خ
 تف ،ع ���وذرف َح [ ف���ذا ف  ف��� رأ اي
 م :[ ف ..ا ���ف ذف ف [ ا ���رس

  ه ل حا ح
 اص ء أثواق ُّس ات

ع موس ا
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 ى مء ف���؟ فا ���حص
 ت أ« :[ ��� ر ف���ا
 م ���ا ���ا ���ه  ا
  أ إ ���ش ف ،هإ ا

.ُت أ »ئوُت
 وا ���ا روا م لع وِم •
 ع  ق���أة سام وة أ���ع ���ع ر���
 ز ��� م���أس إ ���مق ���ف [ ا ���رس
 ،[ ا ���رس َّ���ِح وك ،���ع ا ���رض
 ت ف م���أس ك وة: فع ق ،���
 م ح  ���أت« :م���س وق ،[ ا ���رس ���وج
 ..ا ���رس   ���اس :م���أس ؟.. فت ود اح
ف ك ا���، ق رس��� ا ] خً���، فثى عى 
 م ا ���أه ؛ ف ���أم :ق ث ،أه ���ه ��� ا
 ف وإذا س كت ا ف إذا س أ ،ق
 طف أ   ��� وا ،ا ا عمأق ���ا

.»ه  قس  
 أ ع موا ���أ ما روا ���م ص ��وِم •
 ،ا  ُأخ « :[ ا ���رس ق :ق ع ا رض
 أت و أح ذ وم ا  أوذ و ،أح  وم
عَ ثث م   و، وم  و ط ك ذو 

.» إ ار ءش إ ٍك
 :وج ا ���ك ع ���س ق م ع��ش وِم •
 ِا وا ،ا  إذا ،ا ���م أ ك

.و ما إ َأق أح  ف [ ا س ات
 ،غ ة مم ذا [ ���غ أ  ��خ وِم •
 ،ا ���خ  وا« :��� ف ا���س ��� وك

.»اا ا وج

 وج  ،ً���م ًف ك ���أ  ��ه ��وِم •
 خ ���وم ،ه  رآ ���ر، م���ا  ���ا ���ت
  ة، ف���ة شرع صف رج ة عم دخ ،���أح
 ِ  ف ،ع ِّه« :موس ا اص ي عا
 ا كت ك ق أة مام ا أ ر، وإج و

.»
 ��� ،ًء���ح ���ا ���أع ك ���أ ��ئح ��وِم •
 ف ،»ا ء م���ا« :[ ق وق ،ًإ أع
  أ ئح ���م  وق ،رهخ  راء���ا ًء مح ���أش

.  ًاأح اج
:ا خ م  ق م ا ورح

ُا ت م خا  م 
                                      م وم   ا���������اُء

 �د ا َ َذا سف
                                      وف م  ت ا�������������اُء

وإذا عَ ف����درًا وم���������رًا
                                         ا��������ُُء

ُأو أ  أ  ��ف  َِوإذا َر
                                     ها  ا ه اُء

��غ ه ف َوإذا غ
                                    ا ����� ضٌ و ُء

وإذا خَ ف ه�����������ٌة
                                   تو ا و ������ ُء

ً����رت ح ُّّما أ 
                                   ا َأ دا�����  ا�ُء
 حا ح وإ ،ئو [ ه ه أخ اي

 .ء أثواق ُّس ات  ه 
اردداع سر مر
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.)وُُِت ََأَف َُُِأ َِو(
 وط ،���ا  ���اح ا م ��� ��� 
 ��� ،تجواح توم ،ئوخ ���حم ك
ام م ا   أحا ،ءًا م مح ا؛ 

.سوح  أه ه وأش ،احا أد ه ا
 ."َرُج ٍِط ك َ و ،���ِط ٍَرُج ك َ ���ف"
ر ا ا   ا، ف ار  ا وإذا ك
ر  ا إذ إ .. ا أكب م  ا ���ا

ا   م ا؛ 
 ى، إُو ا  ح
  ؛ حُجوا ���شا
 خ���ا  إ  ���ث  ،���و
 ���ا  ؛ ح���وا
 ة.. ف داا ر���ى مع
  ت ر أُ أو ���

ت ا ع ااح اخ م حة ا؟
رجا ا ع ذات ا   وا حا ف

��� ف وجد   ا ���حا  ���ث ،  ���ا
  و ،أ ث  م ًم ،ح ِم رجا ا
 ا ���ه ���واك .أج م ُخ ���ا ��� وك

 ..وإدراك ا ع وا سا ه رجا
 طا   م ة أصا راسا ���ك وق
 ���راثا ���ئخ ���ت وا ���ا ا���ا 

 ا طا ���ت ك ،���ا خ م َ���وا
..هغ ة عم  

 ��� راثا اما أ ء إا  ذه ���ك
  وإ ،طا ���ف ت ���ت  با  ها ���
  مء واا س 8٥% إ  فا أك جت

 .أط م
 َ  امة ع  ���ء ش   ���ف
   ثت ���ج وه  م ���ا ���ق؛ فف ���
���ا  ���ت  و  ،���تح
ِا ���ط ���ف ، ���وا
 روثم ا إ ت ا
 دا���ع ���ت ���ك ،���
 ،���وا  ك���ا    ا
 غوا  ،���وا  وا
  ف وك ..وا
 ���وم أو آ ،ٍ��� أو ٍ���ع م اف د؛ وما
 ضا وك ..ِأو ا ا ك ،اوأع
 ،ا ���وك ،���ضة ا ���وم ، ���عأو ا ���ا
 اوأم ادح م ا   وم ،���ا حوم
 و ،ا ��� ىع  ���ذ ك ..���ِط 

..وا ا  ص  َأث
 ُه دق   ا طا م أ ك
 د ءا  ا غ ا ف ..هم ٍُأس م

  ت  ال ال أك
 ب وا ا اال

طا  بال لسا
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 ،ط ��� ٍ���ُع إ
 اضا ���أ ���م وه
  وق ،ا  خوا
   ى���ع داا ��� ار���ت ع
 ،زموا ما   أو ، ر���ش
 ا ا���ا  ���ت ���ا ا ���وأك

.طا ا سا  وا
 ا ���ف أخ ٍج ���وم
 س  ك أث  ا
 وق ،ت���ء شاد وفا
  وخ ���ا ما ���ر ذ���ق
 ���أق  ���وص  ���ف م���؛  م
 ا ف ��� ا ���ا

ُأع ا م ُ ���وس ،اع فصم أق 
  ؛ فاى اح .ً���وأد ًقوأخ ًاوأ ًم���أج ا
 قا  ٍ ى خب���ع  و ،ف كا  ���جت

  إ ���سء واا  ؛ وذ���وا ا
...قوأخ َخ  اا أك  ا

 ���ه ��� ���ا ���ا أ ���ُ  أ ���و
 ،فا ت���ش ط ا ،���ا ���ا ���ا
ٍوُع ا  اخ م  َم ها م ف
 ن ات  ���ا ا ى أ���ع  ك ���  ،���

 ..ا  ع  ا
ث��� إ���  ااه ا��� وا��� رً��� وثً؛ 
   _ ���ا اها ع ت ���ا اهف
  قا ���ذ  كو ،��� ���ثء _ أو ت���ا ِ���

.ا اموا ا ا
 ���ا اها ��� ���وث ���قا ���ف ���وك
 ثا دوت ���اخا ح إ ت ، عجا ���وا
 ا ا إذ ت ،ثوا
 ،���وت ���اد، وت���فا ���
 هوا دا���ا ���ى تح
ت ا ،كا كوا

 ..داتع و ا
 ���ح ���حم ���ف و���ا 
 ،قا  ح حم أط ه ا  ا
 ���ة اح  ًاثت ���هوأخ حم ّ���أه ًأ ���وه
د  ���وت ���ا ���ش ���ت ���؛ إذ ف���وم
 ه إ وا اها حم م ه ت وم ..م
 ���ور ش  ا ،ا حر مآث م ���أث إ

..تو ئخ و ،ا

رس مإس داعع

 ب   ال طا م
..هم ٍس

ُ
 ُه م أ دق
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 دادوت ف ُِبت  وك ..م ًمع ع س
 ا ن تع  ِ؛ وِوش ِكب ..ًووع ًج

 ..وة ا ع م ك ه ا
 ..ف  ِة وأا قت أ وَع ج ُا ِ ء���ش
ُِغ ك ح وتي  جت رك أ دار ابء

 وو م َعَ شًا.. 
 ���أ ك���ة   ً���أح
 ��� أك وأج ،ا
 إ وي، وُأحق ���
 م ع���س ���ع���ب ذ ���إ
ٍ َ دو ََخ  ��� دت
 وأ ���  ِأ ���وُأس ..���ص
 َووَص ع ِف ق ت
  ���ك ..ا ���ت
 ���  إ ا���فا أ ���ح
 تت ���ف ا ���ى ح���ت
ُأُك.. و فئة م ا عى 
  ���وق  ا ���ا
ف ا��� فض���ً.. واواء 

ضً م اء!
 ..أ أ _ ا وردت _  ا ئسا  ُأرد
���ى ه��� ارا ا أس��� م روح��� زادًا ِ عى 

  ؛م ٍم  ���أك ق .. ج ��� ���ا
ِ ى��س ق أ اع و ..إ تص 

!ال وارا ْوإ

 َُوَع ِإ ���ا  أخ ا هوا وا ���ورس
ُ أ  ة ا���ا اَم ُدخ  ..ى ِكَب���ع
ُفف !أح ن فأظ ُك ..ًاط ���س مى هع
 هت  ة���ا ء أ���ا ���
 ت وإ !ا ع ط
 م ���ت ور ���ح ���ا
 ..ع ك ��� دو  ���مروز
 أرواح م َج م وت
 وإ ..  ���تأوق ���   إ
 ة.. وم���ا درو ���م ��� 

!هأك
 َُ ���ا ���ه إ ���ج
 ،وَع ���ج ا ���أراده ا���ه
 ا  دوج أس ك ف
 موا ررة ا���وع دَة ا���ع
 ث ..ا ���ع وا و
 أراد ا ا ع ا 
 تح ط ��� أ ظ ؛ ف���ف ��� أ ت ا
 :ت ر ��� أك ك ً���َع إ ���أج  ِ؟! وا���ح

:مم
ُ
الاع د. عن أ

..ا اله وك لسال أ هق

 ُ أ ��را دا ��اعال ��ه  ح 

كُم��، لى مرة ت�� ل��ئ عى 

 ��ه ��ت أ ��وخ ، ��دال در

ال��رر والز ال ب��د الم، فا 

 ��ح ��ال ف ا أخ  ت ل

 - تة وم��ال ا��ت م ثت ��م 

.جا م ت ك  - ا ر
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 ���م  ف ذك ع أع وَم(
���س ���ا ���ف !!���َض ..!)ً���َض

ا���دة  حة ت ه ممت؛ اة 
ك ا ت وا  وا م؟!..

إ���    غ وجد  اة 
ة إا رص  ََُِوَس ..ازم ك س

 ُِ���د.. وسجا أوج َم ك ق ِو ظَ 
 ،و ف . ع و���رداء ا ���شا
 أ حا   ةا دام م سى أ ى أوو
 أ ح  ؛  رص ى أع ِأ ا���وس ..

!لال ارم   ت ٌَِم
 م  وا ..���ما رأ ه ُ ء��� ���ضا
 ..خ  ���ك ما أم وأ ..���ُ ���  ���أص
 و م  ��� أ  ر م ه ���م ك وأ
  ؛ًم ك ���م وَع ج ا ه ��� ..���راض

 ..ا ع ت  وت س ارأق
  وه ..���ف ..ِ��� وَع ���ج ا إ ..���ُ
 احا   د���ُا أ ن.. واعف ���ا ك ���

 ضا ���َ ���وا ..���ما ِ���ع ���مف ..���ِط إ
 ا  ���وت ..وا ���ع ���وت ..���وا
  ���وا ..ّوَج ���ع ك ق ���ُواع ..���ا
..ا ا ر ّج إ ..ا ا ف  ..د و

 ا  ّإ( :ت ا ر ا ا ق ��� كوت
 إ ُ  وح وف ،ى اع قا إ    ًْ�� ش

 ف ورا إ هُ  ح وف ،تَخ   ُا
 ع جا إ ���ُ  ��ق ���وف ،مم ���وص
 ضا إ ُ  ٍا���ح ُان وف ،إ ���ار م���وا
 ،ئ وق إ ى ذب عا وم ئوق و م
 ،ا وح ه  أ دو   ���ش ط وف
 ، خوا ذك ودوا ُّ إ ه ���  قف وف

و ُأع ا وم ف  ُت ت اق أًا(!.
  و .. ���إدارة ذات ف ..)م( ��� َُه
 ..ِ َت  ..���م ٌ���أح َا م ���  ���ف ..���

..وا اكا ر ِف
!م ق أ .. ت ث
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 ذك ُئ ع ه وا ر ش اق ك
 ا ا����ة   ُ  ع  ����وه  ،[  ��س��ا  ����م
 ،دروس ت  ا احوا اق ؛ اا
 سء واا وخ ا ورس با ة خس 

.[ 
 ك ا اقا ه   ا اه و
 ء ومء وأدع  ىع ا  ثا أ 

ودعة.
الكر   بال   ا  ضال  ع   •
 ا  م  ضال أسذ  م«؛   رج«  ال

 م ُبهو تأ  ا ا ع دوا ول ف

اكر     .. أ  م  [ اي  ق ه اا
ًهك ��سا   ك  _   أ  جا "ها   :م
 م  ذه أ [ شًا؛ رج أ ك  ًا
  ة أوف م ا١٠ س وق ،[ سا  م ق
 سرة  اآ ا سرة ا.. ه ارة ُتر 
 خ   أ أ ر.. أا  إ ه س  أ أ
 ى أع ك م ك مك اس ع وخ ..سا
 إ : " :و ا أم ت أ ه  أ 
 أ أر أ ا ن أعر، وا أدخ وس َ ُأس 

  "!!ًم َوُأص سا  َأدخ
 و  ُ  !!مك اس ع خ   
أ صا  ك اس ع !!س ىح ه

  اه ا  ة! وواح ق سا 
 أ أ و ا   ٌوح و ،[  ك

.  
  م  س  أ أ  أ [  ك
ًواث  ؟ كا م ًا وحه   رة إا
     ح  م أ مك اس ع خ
 ا ا اه ش   ؟ا م ٌوح أ

 .ا م ٌا وح؛ هًى واحم إ  
 بال ذ الأس »رت ن« و •
ة   ��دراس    ُأس  :نسب  "م"  مج  

 ك ..ص م د مأ اه وق .[ سا
  ءا أ سأق وك ،ثك رسم  ًات
ة ك ق اي].   أث م  ،جراة واا
 ما  ط   _  ع  ك   ف  :ُو
تر ا عب  ض وم ،إس رت  ر أ  _

.[ ك ار ار، و ّة ع اس واي
 ،ا اة   ع  ��أ  ُأ��  ه  م ود: 
 ا  إ  م  _  ح    _  َُُك  ��أج   ون 
 ا   تجف  ا   ع  و ،سا
  ُح وم .اس وح  اءتق أو ،ا
 .رسا  س م  [ اي   تأ  أ سة    ح
 سا رس جا اه أ ك ض  ظ وف
 _  عجوا  سا  حو راتا  ق   وه  _

! دو وس ،رجا ه إ رسا س م اض
 وا اضوا ي ا ةس ن كو
 ح خ ة ُوض ما ا  :ة فوا
 وغ ق ُج ج  أ ا، عى   درة ضغ
 ،اخا  م  ق    ج    ،رجخ  م  "ا"
 م  ك  م وا [ سا جوُف

.ا أ  وس ،ا
[  ��س��ا  ��  ع  ُقت  :ن  و
ص وره  ام! ف   حكً مًّا
 ا جا ت وه . ًا رًاتأو د أ
    [  سا  ك ا  ،ا  ا  ،قا
 ا ت  ا ح ًاك ًامواح ،ًع ًّح
   خ ح رة عع ؛ وكوح  ق م

.ا ح فا ا
 ق  ت  و  ،س  رأ  ع  [  سا  و
 مخ  اتق ة، وظجا خى دوح ا ت
 ت ا ى أرسح ،ا اق ة عجع ًا؛ وهش
 د و ،َمخ اق ًتًا عصص ًر  ذا ع
 ح إ  ح آمًا   دج   س أ  دو  .

!!كم ئ ًُءوا ُفج
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 ا  ح  خ  :كن الوفر   و
ك س خ م م ا وه و؛ وها 
  [  سا  أ  ًّدع   ا   ،ط

!! مر واا و ،ا  م و م
 حا  ��أح  ����أ  ���ا      ��ر  -
 :١٠٠ �e  "را   تثًا   كا  ا"  ح  ا
A Ranking of the Most In�uential Persons

 ع   جًا كًا     ا فا  ؛   in History

 هم ا  سرة اص أ صو ،ا اه
 غا وعى   ،  ��ذ    ��ور ج��ًّا، 

 ��ه ��م  و����ا    ���ذ  ��م
 ه  [ ًا  أ  وه  ،ا

!ا رت  ًاثت كا
Michael H. Hart 
 ت  ��ر"  :ا  م
ُن وض��أ ر����ا ����ع

 ئا ى رأع "" اس
 ه و ،ا اه 

أس ق ؛ وه أ ًا
 ا اس ا حا جا ه

 إ  .ا  وا ان   ا عى 
 و ،ًور ١٤ قم م غى اع ًّق زا   ثت
 ق ء دوإ م   ا حا سا ئا ه
 جا"    هم  ف  و  ،ًوع  ًد  جو

."ا رت  ًاثت كا حا
 "ف" ف م أح رونف لآرن ا أم •
 ع أع ا ئش أد ٢٠٠٦؛ ح  س ءا
 ا    [   اي  قب  ��ار     أ    رغ
 ح ،[  سقب ا أم عت خ" : .رةا
 ق  ف  ُوق  ��ا  ا  ا  ح  ط  ��ج
 ا  ع قدتن     ،س  ر��ص  ا    أ

."فاق ا ا ا ح ك
 وا"  :ف زرزور   نع أء  ا��ك����رة   ��أم  -

  م  ك [   م��ذا أك وس��ة   ��أع  
 ..ا  ىع    ُ  أ ؛ حصت
أث ؛ ك اضر إ اة   ًش ذكن س
 اا م س  اع مع .ط زم م وط م
 ة، كئ رةا ا إ ما م م ذه
 موا  ا  إ  ،را  إ  أ  حا م��ة   ��خ
 س ا  حص ف  [  ته رة، وأسا
 :ئق ص إ ُوا ،وأرض ع ا رض  أ
 و ،ر رس ص أ ج !ج ُ    ك"
.. ع  س  رس ا أف اة 

."وا
اسذة   اعال  ثو •
رف ا قئً: "ك صة 

 ص  ك مع ا
 ا  ع  وا
   إ [ أ 
اى   �� ��َج  ��ع  ؤ������ا
 ئا ت شة   وه  ،[
اى   ���أواص  ط  ��رك����ا
 وح  ا  وم  ا  س  إ

.[ ا
ًود  ع  ًقح  ركا  ئشا  ��  أ  أ  

مع   ساده؟
 و���� ام���� ذا ش��� ع������، وخ��ص��  اع����د 
اى   ا شة  ر   ح اة؛   سوا
 م  ��ك ��َم  ،��ره����وص  رهة ك���سا أف���اد  عى 
 ،ت اعا؛ مًا   ح  ا  ع  ًضم

.قوا سر اق ف ًا أهوم
 ط    ا  أدرا    اسا  ��ه  ت  
 وش م ًش      ص ق     ا

ا واة.
 ت _ اآ   وق  _ ا  وم 
ا؛ م م ح ع واا م  ك ع صل
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 ك ف ًدقاء صاق  و ،[ م إ
. ركم س أ 

 تس خ م اء   س  مم  أت  أ��و  
 ح عى  ا����رة   ثا  ا  كف ]؛  اة 
 ى سع ا ك ك أ أر ن ا ،ف
 ك  ا ح ا راشا  إ ع ت 
 إ  ما ا ر  ع  م  

..ت ى أقع جم مى كع وا ئ
 _  تح  صا  �� ��ا  ��أه  ����و   

   صُب  _  ا  ُتس  ءتأض
 ه ��ت��دع    ��  ث  ��خ

[  ع سا   وم  ،ئا
 ،����رت����وح ����ئ������س ���م
 ذ  ة    ئودع
�� حى   ��ع��  ��م ��ى غع
 ا ���� ً��م������ء ا������ا

.ورس
 �� [ ����ق��م ����وك

 ما  وق [ وق ا
 ف »اذه����ا   :رَ���ص ى   ������ا

اء«..
 فا ا اقا ك  ا ما اع
 ،وم وة   ًوأخ  ًوا  ًوزوج  ًأّم أة   ت  م
    ًدوم ًوم ًو ًأد  ع إ

.ا و ك 
ار   م  ثت  ُ  إ  ا  ُ��ُ��أظ  ق   
 ا   ار    ار   ه  إ ؛  تء   م
 ف  وإ حى   ُ      ،ً����م ض����ًء   ف
[ ة اس  سم ك وإ ،روا واا
 ج  [  ءا ى أمع ك م  رس أت

.وِم ا  ع
 ث ؛)نال ما-بع أد( ة الح •

 :[ ع ااق اث ا أث   سة اي

 وم ر ى م م م م ف :وا قا

 "ًرح" ك [  أ ُِ أ ُ ا ...[ اي
 م ف  و ..ا  خا وا ،ف
تا   وإ  أ    أم إذ  ؛   [    
 ث ..ا م ث ع ع ع قا و ،ر اس

   م ح اد..  
 م رغ ..ئا  إ وجء خثف  :نال  قا  أم
 ا ع ُِ أ رف أ ء؛ إه م أذ م رآ

 ..  م م ا ُ وأراد أ ،ا ََم
 ا ووص تم ع :لال قا

 َة وما« :ما أش ف 
.»أ م

اد ع    ال ��أم  -
اة    زأ  ع  ف
 "  :  ��ث��ت  ��ا  ا
 جء اة واعع ا
 َء مأرج  ودو 
 ..حا    ًاإ
   قى م ح  م ُوف
 َئق [  ا ُرس أم ح ُا ف
  ىح ائوج ك أج م َا ق أ »ج«

. ا ئا وست
ى اا، م ع   ه اس؟ 

 ا اى هع ا ر وال ع ال ُ
:ف »ار وه« ك 

 ،م ك  ا قف ،كا  َع ق"
و اع، وأوق ا، وفش ا هر، 
شء     ف  ،ًاَِع  َوأغ  ًحِف  ًُخ  ا  وم
 د إ أ ه ،ء واحش إ َ  ؟  
 ادأف  و ،َاا  َُو َا ُف ،ًح د
وعت وظاه واط ك أح أ .. وها 

!" حا م   أ  ء اا ه
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 ...���ا :���ك ���ما ���ا دا���م ���م
...وجا

و���ة أس��� هج��� أء ا��� إ اباز���، وأء 
ا��� إ إف���، وأ���ء ا��� إ أس���ا، وأء 
 ه  رواوص ،ا اع م ا إ و

...ه إ اما سو
 ،راوا عرًا، واشدوا قأش هأرس ا ام

واسا شً... وها...
 ...ا���ما ��� ���دًا م���ا ج��� ���هأك
وواصا ا��� ر وعّضا حت ط؛ ط ًفة 

...ز ذهوك م
  ر���ف ،وغ ���ته ��� ���  ���و
ًغ ًه ���ى ِس���ن شوق ،و   اغد ا

...ًح و ًم د إ س و ...ًطع
: وا مجف ...د اع

َم أرس م دور وج قًا  دور... •
َم أرس م أ دور وج ش  أ دور...  •

  ًارًا صع ر وجدو أ ��� ح َم •
..ح م

  ر عوص ،ًش   ًش سُ  َم •
 ...ئوع أه  ًوس ،من ق  كوأض ،ا

م س   عى ا  ه ارة...

 صا طم ك أ  ،م را  ُك
 َُ���؛ س��� ًج ُدوأو  م و ،ا 

...م ٍ  ع
 دج ���س أ ���ء؛ ف���ا  ���طم أ ���و
  ���َأَوَد ��� ���ء م���س ،ء���ا إ ���رو ���جو
ار، ك��� ��� ا ا ا  ��� د 

...ه َأَوَد  م اغا
...إ أرس م واح ك َبز أم ما ت وح
...ك ص ؛ سم ك ًص ع َف
 ���ص ���؛ س���م ��� ً���ص ���ع ���وَم

...ك
وَم خ  ا؛ تت أخط  اخة...

...ًش   ؛ًش س و ًه ى عق وَم
 إ م م ً���ش ���س  ا ،ا ذ ٌ
، وك ق م ها أ ح د س قرًا فخًة

 ...ر
وٌ��� ذ اج ا  س��� ح��� إ اخة 

...ا ج   أ قو
 أع ���ه إ دع ���" :���سا ���ا و

 ."هإ أوف ث  ُأح
وق ت: )َوَوَجُوا َم َعُا َحِضًَا(!

مإس ودراس ع  رادك
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  ِ  ���ت ���مع ،ا���ة سع ���م ���ذ ك
 م و ،ج وع  و ،ُوُخ ذو ِد ���ش

.ك ئع وم ،
...افف ،اف فت ك ا ا ك

 ،ه إ ٌ���س ح َم وك ،���م ًم ���
؟ فذا تم !ر؛ حا ع ُتوا ���س وك

 ا فه ،ا اه   ت  أ ما  م
 .أك 

 ������ت  أ  ������و������ح
 ق  و معه؛ 
ٍ��ئ��ق ����ر، ف��������س��
 غ مثة   أ  
 ،����ا ���ه ��������وم
 هعم  ��م  ��خ��س  ��وم

عى     ت  ��ا  ����ا  ت  أ  ��ه��إ  ً����واص
 ،ط  عا  ه  أ    ٍ كم  وم  .ا  ح

.ا م س وأ
 عم   ،���ذا تم ت  ���ف ه ���أم
 ؛ ما كوت ��� ها وق ،ا ���ح
 ���اء ف���ء، وشقصء واقة ا���ودع ،ا ���ح

.واح   و ..ا
 ..أّم رأت ..ت فغ ودخ ،هُع���م ت 
ِأدَع ��� ،ىا ق ���ضا باع :��� وق ���ّف

!!...عم أ ه    تت
 ،ا ���تت م  ���م َء ك���إ ���ُتوا ���وت
  قا ضوت ،طا ئع ار مع  جوت

...و ُود
 و ،تا م ���ت ى اح ا ���حص
���ا ع���ا ���ى ت���ت

 ع���ى اسح ��� ���
 ؛ م��� قا اجت أ
ك م���  ع م��� ح؛ 
  ���م ���ا ���   ���ك

.ت
و���.. م���ذا  ق��� اة م��� ا��� او" :"؟! 
 ،أه رأ أخ أ خ :؛ فاا اة هم ُ���س

..أس ر :وق
  ،  ���و  "" ك ���خ ت ٌ���ع
دو أُِ  قاءة أ، دو أ  م قرات وقة 
 ا م و ،��� ت  قع  ر��� ،���اح

وأحن ًدن خ إ خ حة 
 وت ،اقال ق ول أة تج

وال وال ُال ده ب
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مإعم  قة )دار ا( وقة )زاد(

 ا���وس اجا ق ِم  ف ،ى أدائع  رةق  ���م
ااق، وخ  مد  ف اس اكب.

 ،ا  ح ئا   كف  ،""  :  أ  
 ،ُ  ى آراءع افرة، وا ف راا  و

 ،عاج  م    رو
 ��وق  ����ع�� ������ا ������و
 د  ًوأح  ،��زه��  
ج����ة  ح����ة   ����خ  إ  خ
 وت ،اقا ق و أت
 وا  ُا  ده  
وا، وق عفُ رجً وًء
 ؛ فو������   �� ا���وج���ت
   ك أعا   أه  
 أ  ا مفخ  أو  ،��خا

 .ا
س��ا؛   ��ل ��ز   ��وه

 ؟ وك"" :��ى ن��م :وا

ن" :"؟

 :اا

 ،توإم راتق ح ُأّم  مع "" :
   أ  كم      ،تأو  تت  ُِو

.  أو أ ،
:ر وهة أمع  أ ف رف ط أم

 رف   أ ؛ دوموا  ى أ -
.ًهأو ك ًم

 ،تإ كو ،ع ُع  ها ُ أ -
."" : هو

 ،ابا  و  خ عار   رف   ُ  أ  -

 وق ر؛ فأو: أع .تأو م  مرًا؛ اع" :ك
." ٍه ُ أو ،ضا از ه 

 ت أ دو ،ف زا ه "" : أ -
.ى: رم   م 

 اض  د  أ َ و
 إدراك    وت  ،"ن"  :
 ،��ت��وم ،����م ������ا  ����ا
 ،��د��وا  ا  وُك  ،��ف��وه
  ا وف ح  ء إ 
 دت أ دو ،وإم وظ م
ال  إ  ""  ��ق    عش
 و  ،��اح����  كف ننوا
أو   وا    أو  اعة   ع
 ،ره َر���مر ا ����  ��  ،����عا
ن و   : ���ِم  ����  أ  ��رك��م

.سا م
 :ك  "ك نج" ت
 أ ك   ك ""
 ح  (  :ت  تح  ��  ت
 ،ضا ما تدث  "" ك س قا
  ،كت  ،ت ( طا م دث  ف و
 سا آ ة، وق ذا "" ف ،) ِذت

.)وا ق ًت ئا
 ََ ُوس ِإ ً َ ُ ا َُُ َ( :س ى ق��� و

) َََ اك َم َََوَع َََك َم ََ
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 م ،��� ا  ا ت ف ��� أ 
ع���ى ك اائ ا��� ت  و ُح، تت��� عى 
  ا   ا أ م ���غّى از. وعإ م���ا وج
 ف ،���أع  ُ ���أ أ ؛ إ���ا ���وص ���ط
  هإ ًدم ،م خ مأح  وره ���ا
 ع ت  ���تح ص ���وك ،وراء ��� ا أج ���م

ك دار  اة. 
  أ م ج  وا، خٍ َ عى 
 م و ،ًّق���وش ًم ر ا ك . ا را ���ذ

  ش دًة ح���س ادهف
ك م ���ح  م ���ت

 ��� ا  ا ���ة. ك���خ
تداد وضحً خ���ة  خة 
 طخ ،ع  ً دادوت
 أ أدر أك " :ًئق ���

  "!ر  م أ   ،ا تق ت  ا
 م د ���ء، و��� ا ��� ت ���وأخ ٍ ���
؛ ت ا��� وه امر، حى صر  ا ���م
   مو ��� ٍر���ع وإذا .ً���حم ���ح ���م ّك

م ٍٍء. 
 إ  رعا أ ؛ أدركصا أه أ و

 .ع ت ك ا ر ا ع  ٍم

 ك ُت " :سى خوص م  هع ورقاغ
 و ،���فا  ���هع ���؟!" وت���س إ ��� ا
  ق ح ؛و���ا ق ا ق ���ع ا ���ا
ٍ ت و .إ ت ى كت ا  ا ���ت تم
  ،أخ زاو م ؛ وذات  ا    ت وج
 :ًحَِف حص . ا م ا ا ر إعا 
ٍآخ ٍى درن عووض ٍدر تن عأ  !ا  ًاش"

."! ا  د إ
 ح   مس  ٍ��أف وج��د   حف ؛  ا   رك
 مي، وعا  ا  ةح
 ع   ا   ا  م  رج  د
ت���� اف���ع��� وس���� دم��� عى 

 .تقا  ف  ا
 ،مص م قأف أ ���
ر  ���" ش���ًا:     ���س

 د أك ٍ���ح ��� ��� ا ���مأم ���ق ��� ���أ
  ،ح ح ���ف أر ٍدر  نن، و���
 مأم ���واس ،ا ا هظ أدار "...ا  ا
 ،ك ٍخ ة، ذاٍة م���ش ؛ إآخ ٍح إ د ًدر

...وف وظ

 ا ك  مج ط

 ط ّال  ال
!ا وص
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 ،غ ع ا  م أه ا اءة مال َُت
 .ًو ًم ت ا  ت ا ا أه م ه 
و ااءة د مف اءة؛  ه ع اف وغاء 

 .َ ُا  َ رو ا
 رة واع م ع؛ ف  :ات وم
 ارا س وا  ا وه .ًورف ًًء، َقًا وعأخ

.اا إ اف وا فا وك ما وت
ا����اءة،   ه  آ����ا  م   س��رة   أو   ��أم  أو
   ه رة ا  ذا   ا��م   وا  ��وُذِك
 تآ   ا ا آأورد ا وق .ة اح
  أه  ��وائا  ا  أدر ة.  ��م  و م  ء سزه
 ،ا  إ  ا  م  م  ك    ا فا  ااءة 
سدة  فصا   ،عوا  ا  م  ح ااءة  وأعَا 

.ما
 ُغ رة، وح وأ عأ" أاق"  أم أق 

.ه تح اءة ما
أ  ح  ،ع  ا  طا    ا   ما  

 و ا  جاءة _ تا ف اءة _ وا  ىأع
.مة اا ا ًسوأس م ا

   ًسأس  ُت ا  ا د   ف 
.د ت ع

..كى سع ذل أ، ون م أ لن •

 وا ،اخ ا احر وافا ه ا
 اءة هو ا .أف     ا ه ا
 ف . أق ش خبَة ك را إ ت ا
 اقا  ا   ِوُت ا ع  ت فا

 .ا
 َ  ا  ت    ا ق���اءة   ��ف و��ا 
 ،ٍات م ف  م ار  وُم ح وا آا
 ف .سف  ءخب ج  ت  راس اقم و
 ق   روت  ،حت   ًث  ًأص ف  ت   ا
  وء  ا  م  و ،َرَُت   ة ش
 أص إ  ؛ فا ع وت ، ا اقا

 ..طا رااء واها
..ا ا اكر ون د ون أ لن •

ِوح  ِواس  ا  ِف مرة   ًأ  ه وااءة 
 ف ،اوا وا ا  دِة مفوا ع ا
دة، وم اد عى  اءة اا رام  أ أ 
.ئه ف ف ما ت ع   ص؛ خعس
 وا ات ا ا  أ د اا 
��ُ��َ   ؛���آخ  ع أ  ��م  ����ة أك����ا  ��م  ا

 أك ارس    ت أ ف ا   سا م
م مت  ومدئ وطق. ث إ  ام كًا

 ك  م ف ،رهظ ة مف  ُو ز م
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 م وك ،ع ُها و رَُت
 . ا  م  وُس  ُ  دواء ك
 م  وم  ا  دوا ه��ا   ّ��ك  ��وع

 سار..
..اضأم أ لن •

 ا _ إذا ء اح _ قرا كة 
 ح  وُت ،ا ُ؛ وأوامء اى شع عت
 م أ  وا .عجوا وا ا   ا
  ا ا ك إ ..و ا ق    ًقآف 
 َم ف س ا ا   ..اما ك م
 ،أف عى   اءتق  وا  ،وأح  ا  ك قأ 
، اة  ا م فاءة اا ه د.. تد وأفسف
.ا اكم   ا ا ع اا أس م
 ��ا  ��م  قت    ا ��������ا  ��م اس������دة   إ
 واق إ أت ف ااءة  ا إ دا ه  ، آا

   ..اوز ث و آا م ا مواح

 أبءن  الاءة.. غأ لن •
 قع ،ا ص  ُدهوع  أم ك ُأم  ا
  أه تبز   ه  وم  ،   ا  ا  ه اءة 
 ا  طا  أ  ُ موا ا��ُء   َِو  .ط ااءة 
  واء ا ا ه ا إ سا  و

!..راس ا  قا وه ،ا
ة  ا  ا���ها  ع  ت    ا ا  وا����اءة 
 ه    ،م    ع عى   ا  ��ه أو  ا��ودة 
 .قوا رقا ا أوع ك دة مس ق أم
 أ  ى؟.. ومأ ومَُ أ  م فم سأس ف وه
 ا ُس و .ا  م ه م واغ ،َُ
 ا  أو(  :ج؟ فا  سد  ع لف ا

.)ؤو ك ف
  . ت أ"، وااق" أ مت ف

ا   تكف



ٌََج ٌ���أم ائ���وش ا ئ��� ًم ً���و مت أ
 ،حوت ،ا  خة ادع ���إ أض ف ،ع
ً���ش أع اف ،���وأخ ئ���ش م ف ��� ���غوت

وأرف قرًا، وإ ُأكم واس��� ُ ف ا اى 
.ك ر ى ما ّوا

 ا و ،ا ا  ا  مة إقم ا
 )هم( م خ���س ا ���ا ك فا إ ذه
اة اب ا ��� ف إ اة ا م جر 
.دق وأر ً رح قاس وق ،)ا( :س
 ف ،ا م أك ا م  ا ا ك

 إ ،اء ا���وا ظا روع
ًدائ ً���ئه ���ا ���ك ّأ
  ���ا م ���قا ا���ه 
 ،���ف ���ص ���ا ���كح
 ���  ا���ما  ���عت إذ 
 ،ًو���و ً���عة، ط���و ���
 ،ئا ّا ���م ا م

 .وار وا��� و��� كا ���م ا ���ج 
 ة، وكا إ ���صا م���ى سع ا 

 ،ك ���غ ف ،���ة اا ���م ��� أرو
ّوج ،غا ���ر م���وأش
 ك .ا اط  ائ���اس
 ���؛ ح��� ة���ج ���ك

 أو ق ،تر غش ا م ق ما ت
ار م، وذ  ار م اشر، ف أشر 
ج���ة، ك  ت ا���، أو رم اّ ف؛ 

.ت ا خ ك ى طع ى ا
 خ وم ،ا  ة؛ وكعا أح َاس
 ���م إ وصرة، فا ���ا  م���سا ���ما
 ���ق إ ُخف ،ا أذا ق قا ة، وكا
 ث ًس وأف ،ع ُفوت ��� ّفّء، وع���ا

 ..ًم ص
��� ف ا ا��� أخ ااع  رح��� هة 
  ُش وق )ا( ةج
أن  ج ح ..��� عى 
 ���وص  ،���وا  ط���ا
  ًةج ه���ش ،ا
  ة أخوج )ا (
 ا ��� و ..)���ا ���(
 ،ّ غ ���خم ع ���قت
 ا  م ج  ���ا ا ز اج ف ه���ش
 ���ا ز أا اه  ة، واا ه  إ ك
 ت م ى اوأ ،ََك َّا ���ا ��� م ََك َّا
 ورهج ف رع ز هة اى، وشا ���ا
م���ف���  أمر ث ت���أ ، و ثث س��� تأ 
 ع���سم   ���م ضز اة ار، و ره

 .ا  زة ج أكب ى أع )غ(
 ث اعا ة كا ى هع ء ج���أث
 أه ّأ ���وك ،ف ���سا روت ���س ع

٣٠

 ع سا ا ع أه
 م د مر اّال ط

س و



 و م د مر اا ط ع ���سا ا ع
 و ا���ر كا ���أو أ ا ���و ،���س
اس���، ف ��� ح عق، ث��� أ روًا روًا
 س م ���سأ ا ف )ا( ةج  ر.. أم���
سا، وك عد ا ثث ف، ث أ  حى 
 م ك ،م م اح ف ا ���د ار عص

 .س أه
 :ف م���إس ق ع ���أم
 ف ،دفم  ك إ
 ،راطى ا  ص ك
  ّو ،���سا ع ًم ���ث ح
 حا إ ���ع ع د ���أ
 ���م ّ���و ،���خا ر���وم

 ،راا  ���ت ض  و ،��� ّ���
  اأه ء.. ث���ش  ���سا م ���و م وه
 ذ أهف ،���ا إ ���م ا آا ���م
 ،أ ك���و ،اد ���أ ��� ��� أو ،اعا
َا  ه و .مإس وأع ���س ى اقح

 ���وم ���م ى كع ٌواج ���سا ة إ���عا أ إ
 ���  أ ع ّوأ ،ا ج  ت ك ���م

.وس ٍم م َهك ُ م  درو
 ، ه را ا���ا م ع زوج ���س ث
   وأ ،ف ���س ر غ  :جف
 صف  ���س إ ث .ت     ،ح
  ���راس ى م���ع ���وح ،���ما ���دراس ���إ

 إ رج دراس ّأ ّرة، وا ا  م���سا ما
.ت ا ة إع أو ،س

 إ ر���ة ا���دع  ���ط ع ���زوج ���س ���ّو
 ع ت ��� ���أ م  ���أج ،���سا
 ا  ا ���ع ا  ���ه :ؤ���رة تإث ���ط
  ؛ وها ا ى ه���ع إ إذًا ت َ؟ ف���ا
 ت _ ا ى م���ع  أ  ا ���َك ؟ إ���ع
  أ _ ك��� ���ع ا
 .���اث ���إ ��� ��� أ
 وّعا رأ ا ه وم
 ؤو���و  ،���د    ّ���
ا ع��� اس���، وااءة 

.ع
 مو ،اوا ���َُا ف ت ٌمة ج���ا و
 ما ّخ أح وه ،���ة سع س م أس ���ش

اسم  ا ارة.
 ���ع و م م م ���س أ  ذك ك
 إم ر فا ق أم ، هم م ة: أرج
   ���م  أو ،ح��� أو أ ،هم ���غ

.ا
 ة اا إ ���ج ��� دما ���ا 

..)تّا(

٣١

العة إ اس واجٌ عى 
 ك م وم م ك

ا ج  ت

عا راسا  ّ رادكا
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ق توك أدا

د اسع إ حار ت، أو ء ص، أو 
 أزم ات م  رت أ  ؛مع ى حح
ا ا  م ، وإذا أرد أ ت اث اي
.ت وم اأح  ا س ع ؛ ف زما 
     ��ؤوس��وا  ،ؤوس      ئا  ��
     وا  ،     وامء   ،ئ
 ق  م    ك" ة       ،ا  ا

 ����������ط  ��������اخ  وإ ح����ى 
 أ   مف  ،  م  "ورؤ
 ا   ع��ن     ت
 ت  ��ئ��خ  ���أ أو   ،����������وا
���������� ا����ص����، ه����ا 
 ���� ��������و ،������ح ����أص

 ه ������ا ���  ،ً������م ������ أو ً������م و������  ���� 
.���خا ���ض ������ ������ا ���  إذ ،ً���������أح ���ص���ا
 ������وا ���ض���ا ا����ه ���م ������م ������ا أ ����وم
ا؟  م  :����و      ��أ  إ  ،رت  ر��م
.������ا  ������  أ  ���م  ًأو  ���    ����ا و������د 
 ،ا ح  أزم ع م   ه ا أزم
 ا  ح ع أت  ف   عى   ما   و
 ء، وا ع ُ  قى اأو ع ا ع ُع 
 ء ُخ أو ُع ، ءى سع ائا د  ع أت

 دة حس أ ه أ م ًأو   إذ ،وط
 ،عأو إش ت أ وج   ع فوا ، ا
َ َ( :ا  ً؛ تأ ع اف ك 
ٌ ا ِإفَا َهًُا َوَق َخ َُِِِ َُِم َُوا َُِم ُا َظ ُُُ  َِ ِإذ
ُمٌِ(. وع ت ك ت وس وك  سء.

 برا��وا اع��ار  وإ��د     ا  ح إ  ..
 ث  ��وم  ،ع  أ  ر��  أ   مرة   ه  
عى   ������ا   ا����ء   
   ؤه  .  ا ء  إعدة 
 و أ��ًا،   ًس  
 ��������س  ��������أ ���������ر   أ
 اد����أف ���� ������ ة إ����ف
ر   أ  ���ا ���ا   ،
فئ م ار   م   ،ًم  ووا  ًم  ا مودة 
 ئا  ��ا"  :ا      ف  ،ك  ع  اقو
 ا  ءإع  ��ف  ��ما  ����وك  ،"��ق����ا  ����ا  
  إ ع ؛ قاقأو م ح و خ ا
.ً��مز��ت  ����ا ت���داد   و  ،ا  ��ه     ا
 ، ج  ا  رو   عدة   ا  أ م
 قو ًئ ا  ف از  ،ذ ئ و
. ف م  م زر، ووا وا ع

إ ح ال ب وإد 
اعار وارا ل ه مرة 

ع أن  رن أ 



٣٣

و��������������َع  �����������  �������ت��������������������� َت������������������ُ���������ن   
����������������وُأف  ����������������أص  ����������������ف ت���������������ن   
َ�������������� وج��������������ُ ا����������ج����������د ص������������ر ج��������������ًا
������������ف ��������������ك ُا�������������������إ و���������������������ف
ً��������ه��������ف ����������������������ما ���������ئ������������������ا �����������ِ�����������ُ
ٍ��������������ط ٍ������������������ �������������� ُ������������������������ا ���������َ���������ط

أج���������������دوا  ���������������م  ا ������������������������ُا  ِ���������������������َ  
ُا��������������ه �������������� ������������������ ������������ا������������ُت �����������ه
ورٍد  َ�������������������روض  ���������������������  ����������������أه  ��������������ف
وإ  َ���������������� ������������������������������������ِء  ������������������������اس

������������ ��������������أ ٌ����������������������ث ُ������������������������ف �����������
ٍا��������������َص  دو  َ����������������خ��������ا  ِ��������������ُ��������������َوَه
����م  ����������م و   ��������������������صا  ����������������زوج ق���������������������ا 
ً��������������ط ����������َد ط��������������������أس ���������� ص������������بوا������������ف
ً�������م�������  �������������ا  َ����������������������ُ  أ  ٌ������������������������ف
�����ط ِ������������������������������ �������������������������أّم �����������������������������������ُِو
إ  ������������ ������������ِا  ِ��������������������أ    �������������إ  ر
َص�����������������ِ زد�������������� ع������������ى اِ��������������������� ص���������ًة

ُ��������������  ٍ��������������������غ    َ����������������������ا  ����������������زوج
ُ��������������������ُ ا��������������������������������َة   أ أف������������������������������ا 
ُ���������������������م  ���������������������������  ��������������������������و  َ
ُ����������������ت ٍ��������������������َء ح�������������������� ا�������������� ��������������و
ُ������������������وف  ٌ�����������������������و  ٌ������������������������  وذوو
ُ������������������ت  ��������������������ِ    ������������������������ا  ِ��������������������ف
ُ���������������������������ن م���������������������������� ِن���������������������������������َ�����������
ُ��������������  ����������������������    �������������م  ِ��������������������������������ف

ُ������������������ق ������������������ف ��������������������������ا ُ��������������������������وك
ُ���������  ������������ك ت���������������ِر     ٍ����������� �����������ُ  َ������������غ
ُو�������������� ُ����������������������ش ������������������  ��������������َم ��������������ك
ُ��������������ا  �������اه�������ع  ��������������� �����ا  ������ك������ت  إ

ُ���������������������م ٌ�������������ئ�������������ه ��������������������������ا ����������������������ف
ُ��������������������� ��������������������������وإ ّ�������������������������������ِس ����������������
ُ��������������خ ������������������������������َرَم ������������������ا ُ������������������������وخ
ُ������������������������ت  و  ���������������  ٌ������������������������������س  
ُ����������ج����������ب ��������������� و���������������������������م���������������������������ك
ُ���������������� ������������������������ ر����������������������������ذا ا��������������������ف

 ا مسا دا را ومق

***

***



٣٤

  ذا ت" :���إش ح  ا ك ك
 ال؟" خوت ال

ٍ ���د ت��� ك ���ا  ���ت أ و���ا ���ظ
 َم ف وق ���ا ئ���ء اخا م وه ،���جت
 ت أ ���وا ،���ا ���ا ���إش ���ح و���ح
 ،وا ���جا ���ى ا���ش  ت ه ا
 جا وع د وتواق رت م ا ا و
 إ م ف ���حم م ا ق ���ف ...���سوا
 فا مم  م���ش  وت  ض أخ ���حم
 ا اخوا جا ف ،روا فوا
م��� أدوا ا ا واس��� ا قم ع حرة 

.ا
 ر���ف ���ا ُ���ا :��� أ ���ا ���م ���ك
 ا ��� ���ا ا���ا ا م���وه .ا ���م
 ا ق ة���ا ه ت وق ،���فا ���تمو
  ا  ا ��� !���ر اط  ا 
َِ ا��� م ممت اف واف ائ عى 
ف��� اص���. وا ��� ام أ ا��� ا عى 
ص ا ا��� ق ا���  مث جًّا عى 
 مم ���ق إ صا ���اس  ؛���تموم ���ق

.اث ثت ا مسا ا
أه  ذكوس ،ًمش ًم ت ك ا  ف

 ...م ت  ا عس مع
 ا ���سأس ���ب مت ���ا ���ر ا���ما ���ِف

 ،���وا ���ا ���ة ا���ك :���وا
   ا ة ماد كأع إ إ فض

 ك   ���ق َم وم ،���وا ���ا ���ا
 ا ما اه ات وق .خ  ًهب مُواع ،مش

.ا ا ا  وا ارس
 ا  ��� ���ح ��� م���سا ���ا وك
 ا ذك را أ م ،م ء ا ءأث ا
 ،ا ���ك اغت ��� ���ء اع م

 ود موج وع ،را ه دأح  ت ���ا
 وا ف���كا ���ه ���ف ت ���مك ���

.ح امع م ا
 ،فا مم  تم ما م أّم  ت إ

.ف جوا ا  و ،اى ا و
و��� ��� ا��� أ ما وه  ح��� افر 
ٍع ً���ى مع م���ش  م  ف ،ن��نا ل

.وا را رام وف روا ا عا م
 ؛ واراا ر ِم اءة عق م ��� و
 اقا ���ف  ع���ت ،ر ���اءة ا���ف ،���صخ

. روا ا كوا ا
 ة أص��� ���وا ا ًا مّ���ج ا ���وم
 ��وال ا��با( ���حم ��� ى���ا ح���وه ،���ع
 ا وا ���اصا ���ا  ���ا )��ا

 وت ه رف ائا اجوا ،ا ���وت
.ر واا م

فوا  م ث ط



٣٥
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ال ابث ح وال اا ح
 اا ًع��ز ش�� ��3- ه
 ��ال  ��ابث  ��ح  ��وال
وأوام�� ا ل��؟ وإذا ك ه��ا 
  اس��ار  ��ر   ��ف  ًع��ش جئ��ًا 
 أو م ً��ة مال ع �� م م ��قا
 ن��س ا ار عا أد ��  �� م

وت؟
 ف�� تف أ ال�� ا أضى 
محً خص م وجد انن وم ور 
 م��سار اا ح��س  اراح م
 ��ا ��غ ��ما  ��ّخإذا ت ��صخ
  ىح ل��م ك   ق ال

وجى الع د
 ،��د  ��ع زوج��ي   -1
ل��اد   ��    ��توم
 أع ز أ�� ف ،ال

م زكت ؟
اص��� أ  ز أ  اص فع أو  - •
وا أو زوج    ع ، واعة 
  ز أ   ى اع  م ك أ
 ف  ع ��� ى مأذا أع  .ةك���ا ���م
أس��� ع���  م ك واجً��� ع ك��� أو جء 
 ص صة خعا ���أو ه صا اه  .���م
 وجأو ا وء اإع ذا كف ،���وا ا
  رقا م  ع وج أوم اأو ا
 آخ ص هأع ���أ   ،ز��� ف ���هف
 ف ،ح رما م  زف اد اس م
أو ء م غه وك  كا عم عى 

اكة فز إعؤه م اكة.

؟

؟

 ك أد  ال
ئال إ بك م

شد ام ب حا
 ب ��حا ��ح 2- م

مد اش؟
 ك إ ���ئج ���شد ا���م ��� ���حا •
  و ،ن عو وت رت ا  أ ���
 فوت د���وإ خ  ى���ًا ع���ش إ ا
 اء اا ���م  أ ���ة شخوا ا ���خ إ

؟

ال ر عكال قم م

 دة، وا ���قت  ق و ،���ا
 ���س  ا ���هت م ���ه  ���

.ضم
أم إذا ك ا ت اج ف ترفا 

: ى مع اش إذا م ف ع
  م ���وأ ،ات و���م ذ أ ���أ. إذا اع

.دة م ّوخ ،م
 ،إ ا ���و ،��� ت ��� إذا أراد .

وال واهة!! 
. إذا  ت اح م كق واء 

.ور واا خوا



٣٧

بال م ما أت
 ��ت  ��م ام��أة    -5
 ��ه  ��دهوأو  ��ب ع��ى 
 م ا اه ت أ نمب
 ما ء أتإع ��ئج ة؟ وهكال
 م  ا��ش و ط  نك بال م

الج الي  ب م الب؟
 و ىت  ةك���ا ى أء عا ��� •
 ك � ص ى � و���ًا أو أذك ��� وإ ���ا �
� وع ف��� ز ِ��� أ ت عى  ���ع وإ ���وا
أود م م اكة  م أص ا. إ إذا كا 
.ًم أ � ً���ًا أو غف �ًح ا اًء ك���س ���م
 ف ً���غ ك إ دى أو���ع ا ��� أ ���صوا
 ع ت أ ى ا���ع وج ���غ ًا وا���ف ك
 ف ا ا��� ��� ���وأم  . ���أع ���ت وا
 م ���ت وأ ا ���م م خت أ ِ��� ���
 أو دف اأو ا  اء���س جا م وج أ 
 اح ا اه ى أء عا ات ف مة ا���أج
  مل ا  ��� تد م عى 

.أع ت وا .ف  أج و م

؟

جطق ح ال
ال ئف - ئل منب م

 ا ر ص ع ال
رء الال راب قم م

قلب ل واال
ٍ��ب  ا��ق  ��ع    -4
 ��خال  و  ِْ ِع��ش  ٍ�� وق
 ول ،ال ِن  ولب
ِث و ��ت ��م ��   ذو��ا
  ال ِقل ِوال ًِا لن ِال
 ف ،اج��اس ب ثال  ى أع

الوا  ه الُ  صً؟
• م���ى  ع اواٍ��� ، وَقٍ، وحِر
 و ،ٌص ف ،وَطوش َفى أركواس َِهَش

؟

 د ع ال
اتى الع ال مى خع ا

 م ��قُنأ ..ا ��د رسوج ��ح
 ُ وت خ م ��ما ب وص

العة ل ا ت؟
 و ع إ  َبا َم وا اا •
 ا إ اه وراء ذ م  وه ،خا ا
 ،ا اه ���َع و وت ���س  ���وت
 ،ا ا���ا  ا  ور���ا ك ى و���ح
 ا َُو ا اث م ذ غ ع ًف
 م اراتح  ا آا  ض  ���م وه
ا���ك وم��� إ اج���، وها ���ن أّ ى 
��� ا���ور ا ��� أّ س���ا ع��� ا أو 

.اء اوإع ا زا ف ا
 وراء ك اار  ���ى اّ إذا ك ���أم
 ا  اء���سوا وا ���ا  أ وا
وش��� اس���، ف ز   ا اس���ار 
 ا  ؛ى ا���ار عا ح���س  أو ا 
  اض ىح وا مت ء: )فه ح  ت
 م إ ً ا وف .)���إذًا م إ ِغ ���ح

 وضى.

 ،ا ِ  ذوا ع ٍ���ت إ ِ ِص  
.ذ  ثر اُ أ ف

 ع ُتت ًص ك وإ واا ى أع ا م
آثُر ا���ع م ح اخ وغ، و اُ عى 
 إ ُت  ��� ا ���م ًر ا ���ت
 وص وآ ��� ���ى سع ى اوص .ثا ���

.وس



٣٨

��א��


	א��

. م ه ا ا ُأط ع ا  اآ ا؟
٢. م ا أشر عى اس   [  ا؟

٣.  أ اوا ُأس اء أخ اس ] م اضع؟
٤. م اس ا ا اس ف ع  أ ط [؟

٥. م اس ا ا ع ا اقى؟
 ا؟ ُ دا ٦. م

دها إو؛ حرا٦ ف ه

فواصل وألوان
نزك فرشخإعاد

٣٨

فواصل وألوان
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א���

���א� ���א� 

��	א�:

א��	�� �א����	�

:ع ا اء رضع ذ ب و ومع ذ بم ال مال م ُك

.[ إ ف م أء ا ، أ أ ج ك  رس ا ] فم عى ق، ارًا ي
  ف ، ا ح ف ر ن وع ذا عف ر، إذ ا  ا  إ" :ع  ا ع ق
 أ ُُأخب :؟ ق ت ف ،أخ ا  :ف .ج أ أر ،ع  :حص ًا مّس هأح  إذ ق ، آم
  وغ :ق .  ف ،م ُعا  ىح اَدس ادس ر  رأ    وا .[ ا رس 
 أ ،ى قح ف ��� راََف !حا صه :ف ج أ إ  أ ���أ ف .م  ف ،خا

."ع جد فم  ا ع ءج ث ، ًإص أص

.خرة اس  ئوا ١. م

.ع ا رض س أ ما ٢. أ

.وة حغ  .٣

.فا ٤. م

.رم ٥. ج
٦. ا ادة



أق��� ا�� الب�� _ طل��  �� ا��د 
اس��م دورة ���ا  "ركئ�� ادارة"  م ا���ر أ. عء 

 )٢٥( ���توح ،���اط  ���ا ���كم  �� ح

ش���،ّر ا���ورة ح: ت��� ادارة، أه��� ادارة 
 ،اها غص ك ،ا أه ،ع أ 

.زإ  ا ت ك
.رى اع ركا داش ز ورةا واخ

1- دورة ركئ ادارة 

أق ا الب   اد اس��م دورة 
 ّ��� عا  "مرا ال��ء وال إ ار"  

 . ذ هسا را م
��� ا���ورة: ا إ وس���ئ ا��� واء،  ت
 ز ا���أ فر، م���ا أم ��� ا ���ت
 جا ���سا وض ،  وك ا اجت ا
 ،جا ا ص ،غرة ص���ر وم إ
 ،ة فهورة ما و .���ا  وأه ا إت

.ف ّرأداء ا وت ت ّ رت ع وورش
 ���ش در ��بال ��إدارة ا ���أه ���ا و
 ه  وا د���ى جع  ��أ. ه ّر ���وت

.رى اع ركا داش عُوز ورة، كا
 ف ق ،٢٠١٦ ا ���٥ ت ���ا  وذ
  ّ  ورةا   ا وك .اط -

.ا و مج خ كم عق  و

2- مرا الء وال إ ار 

٤٠

بال ا دورا



١_ أق��� ع�� الق�� ���  ص���ا ض���ة 
 ؟( أ��ى الع اب  �� أح ك( :ا��� ���م
ا  ع ا ا اس���ذة ب شدة، 
 ضت ���ح .٢٠١٦ وا ���٢٤ ت ثا ��� ���وذ
 ���أس ،ا  قوا وافظ اإ :ور ا
  را���ع ، ةع���م ئ ،ا ���

. ر تاخ ،ا ذات
 ��    ���  ئ��ال  ��ال  ���أق  ���ك  _٢
 ة بح( ا��� ة���ض ���اط - م��سد ا��ا

 ���ر اثا ،تا ت :ور اا ووت،)تت

.وا قا ،ت - وا ا -
 ،ركا م عت س ةضا اخ وق

.١ ٢٠١٦ ٣٠ ر ا م عق  وذ

م اسذة ا ب شدة

٤١

أقم���  اأة واس��ة - ح  �� اد 
 س اعا سرة اا و ءء وف مسا

 ثا  وك ،وف ه :اع  ا ر ا

 م ر ح ةكا وص عق  ٢/ ٢٠١٦ ٢١ 
 خ ء وق���ا م ّوخ ،ء ا���وا ���تُّ
 س ف ّت ك ُ ذاك ال ر عكا
 ،���سا ا  ا  ا ر ا ��س خا
 خا ا و���م أ ح �� ك ك ���ث
 سرة ا���دورة ا إط ع ُأع ث ، رم طف

 ،وجوا وا���ى ا���ع ُ ��ا ��س ���اعا
 اقم م ف  ءا واخ .ح لص ���وإط

.ا ر ا س اعا خا وك

وف 1- ه
ح   لف
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 :ا ���ع ���دورة وورش ا��ش إ ���اعذة ا���سا ���م ق
 رة خا  دبا دال  )ةق ق ت ك(

.٢٠١٦ 8 فبا إ ٦ فبا ة ما
 ا صع زهأ ور؛ ك���ا دًا مورة عا وت ���وق
اة. و   ا ا ك ا���رك  اورة 

.ق ةا ا ك  ذ ضوع
 ا ع رك ذة إ���سا م ق ا وقه

.اك
.ركوا دا ى طء ع وراا م  وع م

م ا ارة: ك ت ق قة؟

 هت ���م ���ض ��ة - ح��سأة وا��ا �� ���مأق
 ��ر ال��آث ��م  :ا��� اش��� اس��� دورة 
ا��، م ا واس���ر ا ا وا د. 

 اعوأ ���ا ���أس وت ح ،ذاك ال ��ع

وك م اثر ا ت  ، وخ اورة 
.وم ح ع ع رش

ا ر الآث 2-  م

)رع م( ا نال اس

 ا ا جطق ح ال ا رئ اس
  م أص م وه ا ا أح )رع  م(
 عا ورج ا ���ا م ر ث ،  ِم
 مك  اد اسم  و �  دار اعة، 
 ا اه وق ،ًروم ك أ  ا  ���أس وق
 ط  اتخ ���ء حدار ا .���هم ع م ���ح
 ا اه وق غ ا  ا د���وج اا  ���ا

.ًأ ثث سف وأخ  ة أمع م
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ا  م

 ا تا فج م ؛ عى اد 
.ا حا  سا ر ااخ ع تاعم

:اال ه م

 صا داد فوت ،���ة اءة أجك ��� -١
 ���صا ،���ا ���ض ���ارت :���؛ م���ما ا���م

.ا اوأم ،
 ق ؛ م���ة أس ��� صا ��� داد٢- ت

 .كوا ا
 ش صا داد إموت ا فك ٣- ت

.اا  ص؛ خا
  ق ك ،كا ��� ا  ر���٤- ض

.اوا صا  ا م ا
 ى عع ث ���از اإف وق ���سا ق���٥- ت

. وام ء هس إ د وق ،ا م
٦- ق��� ا��� ت���د إ ا ك���ءة از 

.ا
:لال ال ات ا ا نل

 جح ك  ر؛ا خ ة وجع و١- ت
عى عة وج، وت ا  اج ااحة.

 م بوتا ���م فا ا و��� ���ه٢- ا
ا��� إ ع اكر م؛ ك���   ضً عى 

اى..
٣- اه  ك كف م اء.

.و م  ؛ كج  ا ٤- ط
.ا ارض ها وت م ٥- ا

 صا  ؛ا م فك ك و٦- ت
 أو ا ا م ا٣ أك  وذ ،ا ���ش

.سا ء خ ج اأو ٩٠ غ ،سا م خ
  ���ا ���أش م فك  ٧- ا

.D ما ة مج ى كع
 م  ا م فك ى كع 8- ا

.ا ع ئا ا  صا
 اء قا ا م ى ا���ع ا و
اه، وا م: ا، ا، ا، وار 
 وم ..ووا خوا ���ا :م اكاء ا���ا
��� Cعة عى  ���م ���غ ���أط و���ت ���فا

.ا ام
 م ا  ���ائا زأو ا ���ا ���ح  -٩
 اوأم تا ا م ،اما م  ���طرت

..وا ا
 زا ���ة وا���وا ���ا ���ش  اعا -١٠

.ا ق س
ع وا فوا ما  ا 



٤٤



 نأن أن نس ا ُ  
ب ال  ال ظ م

ام  ام!!! اء  اء!! أفر سداء 
 ُرو ...ادف ح  ��� أ او ...ع  ���ات
 أخ ..أمت ب ع ت ع ٍ��� ت ر ���جت
 ُ آخ  م ء دا  ...ة كي ف���ح

..اوأح مآ ص    ،ت 
 م ���طا ا���ما ���ه و
  ��� خب ت ..���ا
 ح ى أواخ أخ أ   ك
 ا ا  ًد أصجم غ ه
  و ..د فجم أ  ���ُك

ًذه ا���جا ���؛ ت���قا ك ��� ���ه
 ا أورا ���م  ا وط ...���ا  ���م
وا ..ج��� ذات  ما ا... ف ارا س���؟ 

.ا جد  خص ؟ وكس أ
 أ ُ���وش ...ّغ ق اا ك أ ُأ موع
 وك ا ك قاخ ���ى.. وأرة ا���س إ وص

اوا ... ا   ..؟  م؟
 در.. أا أ ..���أخ ُ أ ا  َع ُ���أق

 اك ت مًا واًا روورو ...ر اا ا
  ت وا رش إ وع ...ُأة هئا 

.»... ع ظ ع أ« :ُكوت ..ذرات
 و إ ه نت ٌوأح إ ..ق أ ِ و
 ..ً���ء َ ��� َ ...... وك اجة... 
 م  أص  ...عء ا���ا وك
رأ، واحُ روح ا فرقن

 ا ر ا ُر... و���ش ر
 ف ُك زم  ..ة���  د���أع
 ظ م أ أ تء، وا
ُ ق ام��� اا: "إذا  كوت ، ���ا ��� ا
 ائ���ا ع ُو ا َاأ وج  ُُ َا َرأ

."رًا ع َق  أ عف ،وا
 ُا َو ،ِ ا ���ن ُحع أ ر ُا َ
 ���أش أوزعن أ ر ...ًجًا وف��� ���ا  َج أ

... ع  َأ ا 

توك،ب ِ ط

٤٥



ات��� عى ا���ء مت، وِ��� .. ضط اة 
ُأدم ..���م ن م  ��� ،ءا ���م ���م
  ،اءة ��� ِو تت  .. ُوا ���وا ئا ���ق
 ،ًّ���ش فأع  !  ؛ أت  ُأق ك
 وفح  ُ���ت ،���تك ���خ م ���فن ع���
 ق م ُواس ،وآرائ رو توت هعوم

ا م اة واب واء.. 
 م ُ���ع ،دوأح ���ت ُ؛ غ���رح ���و
 أ ُ���وج ،أك ���ع ُ���ف ت ،���وأ ��� ���دأح
 ا  ا  نج ..تر مت  ش
 ،ا ،ا ،د، اا ،جا :قا م
 أج ن أع أ ���تك  نج م أك .���هوغ
 !وا ���مأم ه���ش ا قا  ���د  ���ا
 ..إ ج ُك م موأح رهوأف إ  ُوج
َوَح إ ���سسة ا���ر اأم م ً���ش ���ت 

   دما ���ج زادًا تك   ،���ع
 ..  ةخ تى ك���س ًّح ..وم ���زم ك
  ةج م ؛ أر���ُ م  اءة���ق ُأع ���ك
 ا احف ..ا  ع أ ..ق م ���أره

م اع ااف  قي..
  ؛ا إ ..زم إ ا ار؟؟ إا اذا ه
 ..موأح ت إ ���ا إ ..���ه ح ���ه 
 ا هأث ج ارح ..وفح م  ���ا ما إ

 ..رح  

ف ع ن أسذة س؟  ت أ  ه •
 ع أ  أ ��� ُأف ��� ���ع ���أع ���مع -

شدات وخبات.. سخِ  س ر:
 !���َََو َُت ���أع ا ���اط ���م  ُ���ُِو
 ا م���ش ،و���ا ���ف ،���ا ���ن م���
  قا  ن ،���وم دئه ���ش .وا
ٌراي ثق  .ط اهة ا���ش ،ى اة عئث

 أع  ..ح وَم ..  ىر! أست ُاكو ت
 اقا ا  رئ وا ُ���أس وق ..ارفا ا
  ..���و  م  أ ًح .٢٠١٦ ١٩ آ 

ن وص.. أع ف ار.

• ك  تم اح ب ت؟
  ..ا ع ���ُك م أث ت  ُ���فع -
فء م .. تة ! وجُ ه ا م اصقء 
  أعف خ فة حت.. ك ه رائ ها ار!

ف اس   واحة؟ ت ك •
..أ  ا ح -

 ا ال ل رأ عى صتِ؟ ق م •
ة وا وا! ه قة  ا ���ش ا  أر -
وع وَ وعا! أ م..أحو أ أتو ،ن

!با أدم  ..ج  ىوس ..ى عس

٤٦
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اء؟ ل جالي ت ئال ه م •
 اتخ ���ك ة إ���ا ���  :وا ���ا -
 ..ا  وت ..أك َعأ ك ..وت ���س ف
 ..ا ���عم ط و !���وأط ة أا ���ك ���ك

..ا اب عوا
 ..ا "���أس" ُو���ا  ���ق :���ا ���ا
 أص م وا اجا !���َأف َ ك ���و

.."!أرَوَع"  ر.. وقما
ا��� ا: ك ش���ٍء  .. ف��� م ة أو 
 م ���  ِّت ى أع حزر! فِأو ا ..جا و !أ

.. ..ما  

• م ه ن لو والوج بل؟
 ،اماح  َ���وت ،���خا ���ا ��� ���م ���َ اف -
وت��� إ إس���د، واج او م إ اس���ار، 
ح س ش���ر عر���  وااح وا؛ 
 !رى اع ���ز م وأ ا ءا���ف  ِّ ���

ف سدة كء وارضء.

• م رأ بم الرا؟
 ذ ُِت ���ء اما ���و ..ا را���ا ���زم  -
 أ ى أمع  ..امًا وك��� ..ًءًة وإ ع وع ج ���ر

 ق ���  ك  اوا ئظ ا���اس 
ده.. أً���ّ ك ا أو ح.. ااًء م اا، واًء ج

!غ

 ع؟ ت ال طال م •
 أ ..وأ أم ن.. و��� وط ع ���ُأف -
ٍؤ ا ن إ���فو د��� ..من .. ف
  جو ���تقر ط  ..���قوح ح ��� ..���وإ
  م ..ن���ي.. وغ ��� ..ئأ ���وخ ر���زده

..ف  غ  ءوم ..ه ٍع 
 وا ..ره ًارم  ف ا ..وط ع ُأف
 وا ..وت ش سر.. واف ر.. وااخ
ة.. واُ��� عق.. وا إصار.. وارة  ا قار..  ح
 ع ُأف !م���سا   ..ما  ���وا
وط��� .. اة ارض.. حود مح.. أرٌ واحة، 

ٌ خة..  أم ،واح ٌش

• م ه أحمِ؟
- أح��� أ د س���ة ا��� دوره اائ���  إفاز 

.. ما ورواح ا داق
 ءت وأ ..زوج ك  ة وادد ات أ أح

..َكد ُتت  ىح ت  ا َِ





٤٨

•  إذا طُ مِ أ ت  أذن وشش، مذا ت؟
 ف ق ���  .. م ك ���ع هأ ���شوش -
 ..خ ً���ضع ء.. و���أو ش ..ا���أو ح ..��� ���ا
  ..ك ..رح ر إ )���ك(  ووج ..���زائ ذ ���ف
  ف ا ���وث ا ���اس ف !ح و ..���
��� ه���ا اد ت���؟!  َور���! وك  ح��� اة 
 ..ا ���ضوا ..فب ا���ا  ح ..أ ك ���م

!س موك  ..دة اخوا

• ذا ه ح  ب حوف؟
- أ اق ٌ  م   صور م ه وأسى.. 

 ..ا   ئوأ وه تس وم  ما ف
 ..ج خ ك ���ع عا تم ���ا  ���م
 حج  دور  ���أ  ىح !م   ك و
 ���  تودع  وأم ���ر ح  ���ف ..���
 ..ظ وه ..���ع م وه ..ق وه ..���أس ُر.. ف��� 
 ر.. وهح ���وه ..ت وه ..���ت وه ..!���ئخ ���وه
 ..م وه !��� مى اع ت ���ر.. وهدم ���اد.. وه���اس
 !وا ���حوا خا ���وم !م وه ..���م ���وه
 م ..د ٌُم ..وحا م ٍخ ..���س عإ ع
��� ف خًا س وَم ..وا ��� ٌ م ..���ازا

  ا.. ث ع أ ؟!

• أل ا ضً؟
  ذ ى أتس !ا ن وست  ِأرج -
ج ا إ ٌإ  ىد.. وحوت أم ى تح ..ا

 !م ���ك  ؛دؤو ٌع  ىوح ..ع رج  ؛وع
 ..ف  أ  ..ق ٍم ..ا ك  ح���وس

!ذ

!ا ما اله ت أ ق ِرح ِل •
 ك  ���ف روح ���أم ..��� م���ن ���ظ ���ا -

!وح وداخ تك  س ..م

• م ال كِ ت ب؟
- كُ��� أح��� أ ت��� ا��� أج��� ع���ى اد 
 ا إ ىح صا  ُا  وأ ..���ك
خ��� واح ..اج ف ا مً���.. م عى ال

 ..ا فوا ا

• ه أنِ غض م مض؟
 دام ع ة ُأفك ًأح ..���م  ك  -
ِح��� ا ج��� وع  اءا ..ف��� وأع.. و ى 
 إ اض .... وُ! ه اة ها.. وعة.. كٌة
 ���س ة.. وقخ هر إ ره  ..���ءاتا
  م���وس !���وس ك م ..���س  ���أم
 تق وأس ..ا َم ف !ى أح ..ذ تن وث

..رض م

ِرح ِن �� ب ف ��ر الي تما ��م •
ق  أ ته؟

 ..  د أ ق ن رح   أش -
.ف ى وأصقر ا أ وق

• مذا ت؟
 أ أ ..ا أأ !اا اه ِ���ن أسدع -
  ٌ ؟! وجَ���ا أ أ ..َاط أ أ ..م

!!رس :ا ..ا ش

 ب؟ ث ءال م ن ّأ •
 ���ا ���س  َء ارت��� ..ة���ء غ��� ن���ت -
 م و���ت  ٍراغ ��� خ ط���أس ..���اموا
 وا ���ر واوا ���وا د وا���ب وا���ا
 اجا ���ى خع  ؛���رهٍر فق  ��� ..ار���صوا



٤٩

 ���ا ة ف غ  ��� ���إ ���و ���ر! م���وا
 ���ت  ًأة! هام :���اتو ..���أة وا���وا ���وا
 وت ..ا���ا أ م ���غ ا ا���ه  ���را

!ركا ت

•  بأ م ه ا؟
 ا .. ُ - ا ا ه ا اهُ اطَّ
 .. ر إ  ..اءواح ..ٍاٍر.. ورعح إ  وه ..ف

..ًس  ..اءرت ءا  وأ

 ��ب �� ..��ع ��ل �� ا ك��ه •
!ح م ق  م اخ

ًح ك .. جا مأح اخ ق ��ا زوج -
 ..س ���ع    ،اي ووجق ع  ًق

ك  أ  رج واح ك ت اح؟!
 ق ه ..���ج  ���  تح أف  ��� ر ���ه
 ،روح ���س ورو ،ف ���م ا وف ،���ااح
 ���ُ َو ..ِّف ���سوا ا ���ع ر ُأ���وص
  ًم ت ���وع ج ا إ ���ى ان ع���ّف ���
 رواا ت ��� أح م هُأَح ف ..���ا ارم

!وا

ِْ ط ��؟ بل ��لب حت  ِ��أن فت ��ه •
وذكتِ م  ك ؟

- أك م ن  ت ه زوج.. أرا حً جًّا
 ك ى إ���ح ..ح م ��� أخ ك ���أع  ..���ح
 ق  ك ���جف ..ضة مف ���خ ح ���ُ
ف ..ا إ .���ا ى وتع َا   ًّي! ح���

!ح ٌف .َرَح وإ ..ا َُح .. َح

 م ،��رح ��ق ��نك ��ك ��ت  م��اب  •
 مشة لوج؟ جالي ت لسال

ُف���ا ح ؟ إ..إ  َُِأ ..��� ٌ���أم -
 م ه َأ ...َق َف ..���س َِ َ���ت أ دو
 ا ما أح ���م  ج !.. ُ���ُش ��� ا
 ا .. م ن كهف ..ًم ���اوج رت  ���ا
وا���و.. وا��� وا��� وا���.. وا إ خم��� اعة 
 وا  غرة.. واة وقق  ���سوا وا
 ..ّو  ٌ���ة.. قا  ا  ���م ���د.. مد���وا

....أن   أح :ًدائ رهكوس

• أتر أن  ب الك حل؟
 ق ا، ف��� قي    ���أش -

!روح وت

• ك أخة؟
ك ف ..وخا ���م غ ً ���إ  إ -

 وأح أق ف .. ���وَم  َم ق م ع ���م
  وض سوا ..وأ وض حم  َِ أ م
  وق اًء كا  أخ ؛ إم  ًجع ���أ
 ذا ع ���ش إ ت د إ أ  و ..َه ك م
 ى حع ة وسو  ٍخ ك ا و ..غ

ساء..
 اضم ���  " :���تك ��� ،���رح ��� -

!"...حا أص م ..ى اع امأق
  ىع وا ِأ ���اع ..تك  ���ت 
 ف و ..���أف إ ���  ما ! ���أس  ���م
  وإ ..���ا د ق   ى اح ..اأق
 أ أر ..ا ا م ..ا ق وص ا  وق م إ
 وأر ..و خ  ت د  ٍدج َا خ���ت

..   وت ك وا ه  أ

ف وأد مإع



 وا ���رج  جم ���ه ���ك
  ا ��� ُ ء ا���وا ���م

 ا ���ع إ .وا ���ا إ وضا ���م ا ���ف
 احا فك  ���ا ع م���ر شت ع ه ���ه
 ���وا  ���كوا  ���عجوا  ���اصوا  ���طا
 ح إ ف ر تا  م ًغ و ،وا
 ف خ ا وا ع���ا وم ،دكا ا
 ا ع ا هأ ا سسا وا ا ا
 إط  رع��� أ ك ،���اءة اوا وا

 ا وضى اع ���سا حا
 ،و  ا���ة سع ى فق
 ���ا ا ا ى ا���أو ع
 ا ا ���راسا ���وت .إ
 ع ئى ١٠٠ عة عف م ُأج
 مم أ ��� ��� ���م أ

 أ   ه م .���حا ه  ر أطت ع ���ص
 وأق ،دسا س أ مت ا ع أ ه ض

 .اءة واا  م 
ًم ��� ���وضا  ���ا ���َّ أ ��� ���م
 كو ��� أ ���م ً���ف ،���ارسم  ��� ��� ع
 وك ،ك ذاوم ،ك ك و ���و
 وك ،��� وك ، ى���وم ،���
 ط ��� ،ك���م  ���ك ،���
   ���ك ،وم ���قرف ���فت ���اج

 م هوغ ..���و و   ك ،���و ���تع
  إً سًّ، إ ًد  هت ا ئا راا
 ا ى حب عُ ���ه ه .ة صدة حق ���
 أوام  ؛ًك���س ا م ى اوع ،���وك
 ط م ست و غ  رم ���س ا ا

. احوم جوح
  أ ��� ا أ ���ه ها ف أ ��� ���م
   ���وه ���وضا ���ص ���م
ك ٢٥٠٠ ك ���ا ���سمق

 .���ما ���تح  ��� ى���أد
 ع���س ا ه ���ا ���ه
 اءتوق و���ا إ ���ى ا���ع
 ���و  وا  ���ا    ���وت
 اح  ق ��� و أ ا ���م أ ك .���ا
م  أ .   أ  اا واشء 

..ة وأ ف أ  اوإ  سو
 ازو ث ا ك أ  وضا  ط
 و  عوس عس  أ  ،مك ج
 تو ،���  ك ا  وضا  .ءما

 .اضوأغ أ تاء، وا و ،ث
 ���كء وا���صى ا���ع ���ا ر��� ���وضا 
 راوا ها ���ر، فأو إج ت و وا

٥٠

 س أ مت ال ع
 م لب وأق ،دسال

باءة والال ن



٥١

 وره س���ن   ا
 . ���ا ع
 ع���س ا  ���ه
 ���ا  ى اع
   ،���ح  ���سا  دو

.صخ  و ه
ا  وضا ���حم 

 ،و���ا   ���وك ،ا ���م
 ���ع ��� ى���ح ���خا ع��� ���وك

 س ا قخز اا
 و   ًف دًاف م

.أه
 ���ُ  ���ا  ���  ���ف
 ���  أ  ��� اه���؟ 
 و مر ا���ما ���ه ك

 ت ه ،وا ت  !!وا ���ا م
 م ���ر، وص ح ���ت وا ا 

.وف
 تجح ���هو ���ط ���ا ���م ��� ���مع
.ا ف فم م    ا ،را   ؛تورغ
 را ���مت ه ���ء وأم���ك ���ها ���م
 .���ا   أ  م ف ر���س ا ا
 ا ا  ��� أ  ا ه ���دء ت���وأث
 أط   ا را احا  زما ���فوا
  أو ع رو  م م  ف ،ا إ ا م

.أوا غ
  وا ���هوا ���رسدور ا ه م ه ئ���و

ه ا؟
 م م ا م أ إ ًأ راسا ت
 ���؛ و���ا ���رك ���هم ���وص ���وم
 ا اف م ًفخ ر  ضا ���م م
   دة���ر عمء ار. أو���مء او  ���ا
 وو م ع  اءة واا ت ا رسا

 ارا أص عت  م ا را وع .
 اف م ًفخ ا  ���طخ ط ���س إ فوت

.ها غ ت أخ ارم إ وا ا
َم��� س���أ أو ً ع��� ا��� وت��� اه؛ 

اه، أ ارس؟
 ع ووزارة ا وا ت أ ه ���سا ا
 م س  ها  وا عوا م���ا ا
 ع ه خت و ،وَدور ا غ  و .ا ا
 عا  ع���و ا م  ���  ؛اج ���ا
وارشد، فو ت عى 
 ع���س   ،ا
   ���ك  و  ���هك
اار م ك اخء 
 ���ا ه ���ع ���ت ���ا
   ���أط .���ا 
 .رو غم إ ى اع ُ  ،راسا عم
 كش؛ اه وادارة.  ف  أص ك و
 ا ،صا ر ا  مء واوا
 ء اأو ،���إض واو ���ث ���رسم ا  ���
 .وا ا  ةا ه ف وا رسى اع
إ مى سى أط  وطة ها ا مر؟ 

وإ مى سى ع ا واف ُمَ؟

 هون لط ال م ن مع
  ار، لا  ؛ نتورغ تجح

بال ف فم م ل ب

ا  م



٥٢

 ع ���ة، تخ ���إ آف ت  اج
 َم ح ت ت  ،تفت  وت
 ه ؟ أِ ا إ ��� ؛ هر��� أ دو ���رهِ
 رهِ تح ��� ىع ���س وأح ة ت���و

تمً عى اخ؟
ه��� آف ا وا واس���ء، ه آف ت حة 
 وا ا ت آف ه ،���ا تقوع ���ا

 ؛ دوخ ���دو ���
 ��� ���ر  ا ماع���ة 
 ت ا ر اثو

.ى اع
إ آف��� ا. فرة 
 ���سة ا���  ���ت

��� َم��� ه ِم عو س���داء أو صاء، وت���رة  ة 
 ���أس تاض آخ وط ���ِم ه  ة���موا ���ا
 أق ُه  ًام ًقم  ارًا توط .درت ة���ا
م  أو م أو كه؛ ف ا م "ط". أو 
 و طا إ    ؛قح م ًّح ئإع ع

.ج 
 ا ًوح ��� ا ئ ا ���ا ع ً���ف 
جوره م ا، ف إ ا مو جة 

 .وطا وت ذا د إت
 ا ���ح ���م ���س ���ا ���ار ه���اس إ
  إ ���ا ع  ؛ إذ���م  ���ا ���وا

 ج و ،اجوا ا  ووم ى أع ا
 خا ع ًش  ا ا وا ،واح ���
َ َف َ« :[ ا ���رس م ة. وها ���خا ه
َ َعَى  َ َأ ََو ، ���َِى َعََع ََِِ ََو ، ���َِى َعََع ���ََِِ
 وَم .]أ ���م[ »َ ِ ِإ ،َ َ ى َأََد َعَ��� َأس ََد، َوَ��� َأس
  ،تص وا  اءق  [ ا رس م أف
 ،���وا  ���ا  ���وص
 خة ا��� ���م ���
 ما ت ؛ ا���وا

 .وا ا  وا
 ا إ ���ا و

بو ،��� ُم ت
 ا ���ا فا ���ع وا خا ���ت ع ���ع

.ا 
وء عى ا  إ تج ث ت أ 
 ،ا  أط  ��� ا م وا  ���سغ
   ًو ق ،  ا ا و ،ارا و
 إذا وج ة، واما ��� ؛تا فا ى هء ع���

 .ش دة عجا ا ودم  ف  
 م  ،���اتو ،���موأح ،���رأف ���ف
 ��� ا م���سا د صوت ���ُأس وم ���قأخ

 . ورة ابر ضو

فا  م

و ، ننل ُم  ت  ال
 ع وال خا ت ع ع

ننا فال



٥٣

ع  مع

  حص ..���أم ..أم ..���ارًا: أمارًا وت���م ���داه
 :  ا ت م ك أ  رة م وج

مذا ت؟ 
  :���ق .ِأح ���أ ِأخ���ب أ باءة: ودد��� ���ق
 ر، و��� ا ص !���م ات ؛ أا وق
ه��� داه مة أخ���: أم. وه ا أم��� قئ: مذا 

 وأع ���أط م���ن؟ أ ت
ا؟ اغ ع وج ..ى 
ُ���أ : ح ���و ا
أو ق��� ا��� ت عى 
 ه  ف ق ر ���؟ ثته

 ...آخ ذك ت إ
 ا ���ت عجا ���اصا ئ���ة وسك م
 م م ف ،ط ع كا ات ما ���م
 أ دو ،زعوا كا ك ط وج  ةم خ
 م  ىو ه  ���كا  أ رُت
ًأ ه ُت أ ع ا م ّمدهى واوا ،ها

 ��� وم ى اع رض ���هم ،آخ ���ذك ���ت
..ه���  ثم غ ،عاج وع ائا ���م 
 ،خا ���م ا ه ف ��� م !��� ��� أو أ

 اج ت أ عُم اضا ك  أ رت وأ
ت ا ذا ،ا  ع أه ���سُم ،عجا

 !ف سوإ مإط ع  ه واج أ
 ت ط ااس م  و ك إ :ا تع
  ًوق ��� د ح قى ا���ز؛ فة اه���أو م ���كا
 ���سة اه���وم تا  ؛ ما  ع���س ع ���
  ُ م ِأ رواخ ،كا
 ح ُت ت ام م 
 ت ���ا ���وا ،���ا

ا واخ اة. 
ذكء   أ  ً���دائ  ���كوت

 .إه م و  ماه م  ط
إ ه��� ا���رة أم��� س���ُ ع��� ��� ام���؛ 
 رعس ا ط  رعت م ًا، وكج سف
 و ،وت ط ت  جي ا���حًا، فغ ط 
 م جُ أ ��� مف ،ع قم ���ض ط أ ���ت
  أ ��� وإم ، ن���و م ��� ً���س ً���رج
 ا ف ...���أك  ���اد اا   ً���رق

ر؟!

 هن ل كا 
ها م لى بو



 ���ى أشع ع ���ا ���ُأ ا ���ى أع���ع
ازدروا ا��� وه، واح���َا  وح، فكا 
 ع  رة: ا عر ،ًوع ًّص اأ ع
 ع ���أم مم ���ئ ذا ���ق .���غ ���م ���أح
  بواو ���دتع ح وا ا��� أ  ى���ب، ف���ا
تد اع. وأى  ماج ائ وا��� د؛ 
 د _ واو اض ���سا ع ف ا وه
  فم أه  وت ،تكس  جت _ د وغ
 ا م ُف ،صوا   ؛ًس خ م ا

 رف ،ئح ���ا  واوغ
  وا ،ءهإع  ت هوج
 ،ءهأع  ءوا ،اءهأج
 هج أدر ���إ ك أ  اف
  أح  ًا، وإح  ى���وس ،ا
  وأزك ��� جأت ���و ،���

   ؛���وت ���ا ا ���ت ِِف ،ا ���فم
  ق ���ة أح وت ،���ح ���وُت ،���

 .اا ئس
 ف ،ا رة: إ ا ت ا ا 
ا���ة، وت��� اروا  أرو ُح   اب واة، 
 ووت ���ا ع ك رقخ إ اق ���واق
  أة واوا ا را���ة واا خ
  ئ���س ى خرة عوا ،وا ا ���و

 ،ا  ر���ف ،اتا ���وأش أف و ���ا
  ؛را  ئخ أ ج م ���ا   و

.ا ر واعا  إرادة ا ت
ٍَِع ��� ورف ،ً���قط وا ���س خ !ا ���إ
 وج ,���ش َ���رواس ى فوأ را ���و ،���اه
 ،ر ��� را ق���شف ،تآ م ر آوا ا

 .وا  ء اوأض
 ا ��� ��� أف !ر���ا ���ا ���إذًا ه
  ���س ا ا خ ��� ى��� ؟! أ���وا ���
 وه ،م ���أج ء م���ش ك
 ؟! وه���ن ا م صا در 
َأ َُِى َواَ َع ا َِ َ َه ُق( :ئا

 ك ر(، وَوا َُُ ا َِ��� َت َه

 ا ِمَُوُك ���َِِكََم ِ ا���ُ مَف( :���ََأَم
 .)ِق زر

 م خ   ت و ،خ ���حف خ !ا إ
 تا ف ،ذ ���اس ���ا ع ���اس
 ا ��� ز؛��� ���وز ح��� ���د ح���  ���ا
 ،اوا ���شا  رو ،���وا ���ا ،���وا
  ما ك وا .وظ  هم إ

 ف ، ذ���ا  م ���وإ ��� ،���وائا ك
 ��� تد أس ت و  ة ق. ومذا 
 جا ���ع و ،���ائح  ��� ا ���أ ���ع

٥٤

 ت وت  اخر 
أف الظ ل ء 

... اقال  ن ،ف



٥٥

  و ،ز���ا ���ف  ى و���  ���
 ��� ع ٌأم َُ ِوا .وأم رأف ص 
 ���و خ     اف ،ا هو ���ا
 زا ذا رضضى، ف دتع  ك ءأع  و ا
 أ  و ،���ا  ا وأع ما وح ا

ب إ : ُص ا ا أت ك شء.
 ج ���  وت جت ���ح ���ا !ا ���إ
 ���أس ���إرس ٍ ه و ،ته رص ���ت 
اص��� م���  ج���، و ت وت ��� اخر 
 .. اقا  ��� ،ء ف���  ظا أف
   ���ا وه ،وع ق ك ��� ر ق ا ���ه ���
 ادع إج ��� خ ًا مف ،���ئودع ا���س ب ع
 ا وه ،ا ا اتوأص ا���   ع
 ت م ع ع ع وه م امر. ه ا ار 
 ا كه  ��� أف . و ٌَ���ِس خت  ا ���ا
 وع ،���وج ى أكع ���دوت ���ع ���إت َ���وج

 .َِق م ا م ر م ف وا ا
 ، وم ُ م  ،ءش ى كدر عا !ا إ
  ، ���ا ف أو م ���أو غ  ���ا إ
 ؛ اا  ���و ،ا ع و ���ا ع
 ،��� ى قع خ و  ُأذ و رأ ع  م ���ف
 ى اع ���مذا عف ،  ث  أ إ ���ع ���وم
  ؛ وإ ���م ف ،إ أم ���ضوف ع ��� كت

 .وأع أح ���ف ،هر ق ���ا ا  ���
 م :ء وص ج أ م  أ  ح أ
 ص  أج ���؟ فت َ؟ وإ ذا؟ وت
ع���، و فرًا إ اعء وا��� وا  ااد 

 .ا و
َ ��� ك  وق ءًا م���ج    ا���وح

 أ ة أو���ى قع داع ح ���م ا ص ���م ���
 أح إ تح  رًا جت ���س اف ،ك 
 وا توت ا اءة كق إ جأح وم .احا
 و ،عوا َأ اص َُِم ���ع  ؛م 
 ه ا ا��� وا ���ا ا ���ا  ً���
 ،ا ���ا ئ���س َ وجوا ���وحا ���ا
 ه  ٍ���َو  ���دقوا ،���ا ،���سا

 .َ
ر ُ كء





توك رةأدا ا

٥٦

 !  اهوش أ ،م ا ك
 ُ ���اء وم���وف و���صو  ���طض���ى وعم -
  ا  وم دوء واوا موا  ك

أش وا وام و....
 ا ة وأما إ  خ د اا ى ذح
 أج م ،عى أوج���ع وت ....���ه  اك ���ت
  ���ة؟ سئا ���؟ ما إ ���ت أ ���أج ���ذا؟ م���م
 ه ة أخم ... أو ��� أو ًم ��� ور و

.ء غش و ا
 ت  ع  ا أ  ا   أذك  -   

: أ عأوج و ُب  ،ى و
 ص م أو أ ،���أو ح أو ه ��� أو ���وص ك
  م ت ف أح كش كش ��� ك  ىح
خ...أ��� ا ا���ء  وامً���  وم������   ف فز 

؟.
 ���  وت  ���ت ءا���ا ���أ
 ر إ ط وت ���س ا م ف ،وت

اس فداد ق م ا وا؟
 ،ا د روإظ ئ ك ء كوا
 م موا ،ا م وا ،سا ل ما ف
 ع م ذ  ���و.. أا م وا ،ئا

د وا؟.

 أع ،ضوم  ���عوج  هى  فع بو���   ���وم
 ا دخ - ���س – ه أ ،ا عأج ��� ا

م  أع م أج؟
 ر هووع ،���اتدع ���م ،���ظ م ���ا
  و ّ وج توع" :أج م ���وأق 

ح"، ف   ا ؟
 وا ومجا وهعا وججء، فا ا ��� أ
  أ اطخ ���ّ وا ؟ أصا وح���وُخ ���أح
م اء وم م��� اء ك فا ضى واب

وا، وه  ا؟
"ما اء م وام   وو وم حى 
 ه  ��� أ  ذا���م "خ ���ع ���وم ى ا���

![ رس م ا
ا ��� س��� و، ف أك��� قرة عى 
 ا أ و ،اروا ك���وا ئا م ما
دار ��� وزوا وأ ا���ة اخ���ة دار ا��� وا���اء 

واد.
 ���ت ���س ���ه ،��� ��� وا، أخب���ن 
وتم م ا، أ ت وت ف ا إ ا؟






