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 إهداء
 

ىل لك من أ من يب و دمعين لتصبح لكاميت املتبؼرثة مامتسكة  ،ا 

 ،ىل أ صدقايئ اذلين أ يقظوين من حلمي .. ملساػديت ػىل حتقيقها  

ىل أ س تاذة اللغة الؼربية اليت أ قسمت أ هين لن أ س تطيع تكوين مجةل مفيدة  ا 

 ،يوما ما

ىل أ رسيت ال وىل  ،ا 

ىل أ رسيت الثاهية مؤسسة وغي  . و ا 
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أٓظوَ ٗلْ حُوطخٍ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ، أؿِْ ك٢ ٗلْ حٌُٔخٕ ، 

ٞؿٚ ا٠ُ ٗلْ حُٞؿٜش ، ٌُٖ حألَٓ ٓوظِق ٌٛٙ حَُٔس ، ٝ أط

أٗؼَ ٝ ًؤٕ ٝؿٜظ٢ ٌٛٙ حَُٔس طـ٤َص ، ٝ ًؤٕ ٤ٗجخ طـ٤َ ك٢ 

ٛٞص كًَش حُوطخٍ ، ٝ ًؤٕ حُٔوخػي أ٠٣خ طـ٤َص ، ٍؿْ 

أ٢٘ٗ أػِْ أ٢٘ٗ ك٢ رِي ال ٣ـ٤َ ٤ٗجخ اال ػ٘يٓخ ٣لَم أٝ ٣ظِق 

، كخُٚ كخٍ رٌَ٘ ٢ًِ ، ٝ هي ال ٣ـ٤َٙ رَ ٣ٌظل٢ رظ٤َٓٔٚ كو٢ 

حالٓٞحم حُظ٢ طلَم ر٤ٖ حُل٤ٖ ٝ ح٥هَ ، كظ٠ أٛزق ٌٛح 

حُٟٔٞٞع ٢ٗءح ػخى٣خ ؿيح ٣ٍِٝٗخ ٖٓ ْٓٞٓ ح٠ُ حهَ ، ٌُٖ 

حألَٓ ٓوظِق ٌٛٙ حَُٔس ، ًؤ٢٘ٗ ال أًًَ ٤ًق ً٘ض أٓخكَ 

ىٕٝ إٔ أكْ ر٘لْ حُ٘ؼٍٞ ، أ٣ليع حٕ ٣ظـ٤َ ٗؼٍٞٗخ 

أٗخ حؿِْ  ُيٍؿش أٗ٘خ ٗ٘ي إٔ ًَ ٢ٗء ٖٓ كُٞ٘خ طـ٤َ ؟ ٛخ

هَحرش ٗلْ حُ٘خكٌس حُظ٢ ً٘ض أؿِْ ا٤ُٜخ ١ٞحٍ ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص ، 

ٌٛٙ حُ٘خكٌس حُظ٢ ً٘ض حٓظ٘ي ا٤ُٜخ ًؤ٢٘ٗ حك٢ٌ ُٜخ ه٢ٜٜ ، ٝ 

ًخٗض أك٠َ ٓٔظٔغ كظ٤ض رٚ ، ال أػِْ ٌُٔح ًِٔخ ٛؼيص 

حُوطخٍ ٍكض أكظٖ ػٖ ٌٛٙ حُ٘خكٌس رخٌُحص ، ٗخكٌس ط٘خ٢ًٍ٘ 

 .ٗظَط٢ ُِل٤خس

رزطت ك٢ حُزيح٣ش ً٘ض أُلع ىٝٓخ أٗخٓخ  ػ٘ي طلَى حُوطخٍ

٣ولٕٞ ػ٠ِ ح٤َُٛق ٣ِٞكٕٞ ، رؼ٠ْٜ ٣ز٢ٌ ٝ حُزؼٞ 

ح٥هَ ٠٣لي ، ٝ آهَٕٝ ٣ِٞكٕٞ ىٕٝ ٓزذ ، كؤطو٤َ حْٜٗ 

٣ِٞكٕٞ ٢ُ ، حٗخ ٍؿَ ٣٘ظظَٙ حٌُؼ٤َ ٌُٖ ال ٣ـ٢ء ٤ُٞىػٚ 
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 . حكي

ك٢ ًَ َٓس ً٘ض أٍٟ ك٤ٜخ ك٤ِٔخ ك٤ٚ ُوطخص ك٤غ إٔ حُ٘خّ 

غ حُـ٘ٞى ح٣ٌُٖ ْٛ ك٢ ٣َ١وْٜ ألىحء حُويٓش ٣ـظٔؼٕٞ ُظٞى٣

 .حُؼ٣ٌَٔش ً٘ض أرظْٔ ! كؤٗخ ٟخر٢ ٣لظوي ُٞىحع ػ٠ِ ح٤َُٛق

ط٘ظظ٢َٗ ٍكِش ٣ٞ١ِش ٝ أهخف إٔ ٣َ٘ى ر٢ ٢ً٘ٛ ا٠ُ 

٣ًًَخص ً٘ض أظٖ ح٢٘ٗ ٤ٔٗظٜخ ، ك٢ ًَ َٓس أٓخكَ ك٤ٜخ ك٢ 

حُوطخٍ طٔخكَ ر٢ حٌُحًَس ا٠ُ آالف ح٣ًٌَُخص ، أك٤خٗخ أرظْٔ ٝ 

٤خٗخ أكِٕ ٝ أك٤خٗخ أهَٟ ً٘ض أٓ٘ي ٍأ٢ٓ ا٠ُ حُ٘خكيس أك

ألٍٟ أٗؼٌخّ ىٓٞػ٢ حُظ٢ ُْ طٍِ٘ ٖٓ حالٓخّ ، ٝ أٛؼذ 

 . رٌخء ٛٞ حُزٌخء ىٕٝ ىٓٞع

ػ٘ي حٗطالم حُوطخٍ طًٌَص ًُي ح٤ُّٞ ، أٍٝ ٣ّٞ ٗخٛيطي ك٤ٚ 

، ً٘ض طول٤ٖ ٛ٘خى ك٢ ٓيهَ ٌٛٙ حُٔوطٍٞس .. طزلؼ٤ٖ رؼ٤٘٤ي 

ط٢ٌٗٞ أؿَٔ كظخس ٍأ٣ظٜخ ، ٌُٖ ك٤ي ػٖ ٌٓخٕ ُِـِّٞ ، ُْ 

٢ٗء ٓوظِق ؿؼَ ٤ًخ٢ٗ ٣ٜظِ ، كـخري حُٟٔٞٞع رط٣َوش 

ػ٘ٞحث٤ش ٝ روخ٣خ حٌُلَ ك٢ ػ٤٘٤ي . ٝ ُزخٓي حُوـٍٞ حُز٢٤ٔ ! 

ٝ حألًؼَ ٖٓ ٌٛح حُؼطَ ح١ٌُ ً٘ض ط٠ؼ٤٘ٚ .. أًًَ ٣ٞٓخ ح٢٘ٗ 

ٓؤُظي ػٖ آْ ًُي حُؼطَ كؤؿزض حٗي ال طؼَك٤ٖ آٔٚ ..رَ 

  رٟٞؼٚ كو٢طٔظٔظؼ٤ٖ 

طلخ٤ِٛي أهيط٢٘ رؼ٤يح ػٖ ٛ٘خ ، كظ٠ أٗظ٢ِ٘٘ ٛٞطي ٖٓ ر٤ٖ 

  أكٌخ١ٍ ، ىحٛٔظ٢٘ هخثِش
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 ! ــ أ٣وٚ أكيح ٌٛح حُٔوؼي ؟ .. ٤ٓي١

 ! ــ ال ! اٗٚ كخٍؽ

ٛٞطي ١َم رخد هِز٢ ، كلظق حُٔـٕ٘ٞ رخرٚ أًًَ ؿ٤يح طِي 

حالرظٔخٓش حُظ٢ اٍطٔٔض ػ٠ِ ٝؿٜي ػ٘يٓخ ػِٔض حٕ حُٔوؼي 

ً ، ٍٍ طلِش ٝؿيص ٌٓخٗخ ُٜخ ك٢ ٓي٣٘ش حُٔال٢ٛ ، ًؤٕ هخ

حرظٔخٓظي ُهِوض ُظـؼَ حُ٘خّ ٣ظلخثِٕٞ ، ٟٝؼض ٤ًٔي ػ٠ِ 

حُٔوؼي ، ػْ ٝهلض ٝ أٗض طلخ٤ُٖٝ ٍكغ حُلو٤زش ُٟٞؼٜخ ك٢ 

حٌُٔخٕ حُٔوٜٚ ُٜخ ، ً٘ض طلخ٤ُٖٝ ؿخٛيس ، ٝ ًْ أكززض 

اَٛحٍى ً٘ض أٗظظَ ِٓ٘ي إٔ ططِز٢ ٢٘ٓ حُٔٔخػيس اال أٗي ُْ 

ؼ٢ِ ، كٞهلض َٓٔػخ ٗلٞى، أٌٓٔض حُلو٤زش كوخٗظي طل

َٓػظي أل٢٘ٗ الٓٔض أ١َحف أٛخرؼي ، ٝ أكٔٔض إٔ حُيّ 

٠٣ن ا٠ُ ًَ أ١َحف ؿٔي١ رٌَ٘ ٤ٍٛذ ، طالهض ػ٤٘خٗخ ٝ 

ً٘ض ه٣َزخ ٖٓ ٍحثلظي ٝ ٖٓ ػز٤َٛخ ، أٗلِض ر٘ظَى رؼ٤يح ٝ 

 ... أٗض ط٢٘٘٣ٌَ٘ ، اال أ٢٘ٗ اًظل٤ض رخإلرظٔخّ ىٕٝ إٔ أؿ٤زي

يص أىٍحؿ٢ ٝ أٗخ أكَٔ ٓؼ٢ ٗٔٔش ٍحثلظي ، ؿِٔض ٝ أٗخ ػ

أٗظَ ا٤ُي ػْ كـؤس ٍأ٣ض أكال٢ٓ طظلطْ ػ٘يٓخ ٝهق ٗخد 

أٓخّ ٗخكٌطي ٝ ٛٞ ٣ٞىػي ٝ ٤٘٣َ ر٤يٙ ا٠ُ حُٜخطق ًؤٗٚ ٣َ٣ي 

إٔ ٣طٔجٖ ػ٤ِي ػ٘ي ُٝٛٞي ، ال أػِْ ُٔخ ؿَص ػ٤ِي أِٗض 

ْ حُظ٢ ال أػَف ػ٘ي ٤ٗجخ ٟٓٞ أٗي طٔخك٣َٖ ٓؼ٢ ػ٠ِ ٗل

حُوطخٍ ، ًخٗض ٗخٍ حُـ٤َس طلَه٢٘ ٝ أٗخ أطخرؼي ٝ أٗض 
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طزظ٤ٖٔٔ ُٚ ٝ طِٞك٤ٖ ر٤ي٣ي حُ٘خػٔظ٤ٖ حُِظ٤ٖ الٓٔظٜٔخ ٌٓ٘ 

  .. ه٤َِ

حٍطٔٔض ػ٠ِ ٝؿٜي ارظٔخٓش هل٤لش ، رخىُظي حالرظٔخٓش ٝ 

أٗلض ر٘ظ١َ رؼ٤يح ًؤ٢٘ٗ أػخطزي ػ٠ِ ٓخ ٛيٍ ٓ٘ي ٌٓ٘ 

ٓخهخ كٞم  ه٤َِ ، ٝ ًؤٗٚ ٣لن ٢ُ إٔ أػخطزي ، ٟٝؼضِ 

حالهَٟ رَهش ػْ ٟٝؼظ٢ ٓٔخػش حُٜخطق ٝ ريأِص رظل٣َي 

هيٓي ًطلِش ، ٝ أكٔٔض ًؤٕ حُؼخُْ ٣ظَحهٚ ٓغ هيٓي ، 

ًِ٘ض آَٓس ك٢ ٛٔظي ، ًُ٘ض أطخرؼي رل٠ٍٞ ٝ ُٜلش ، َٓص 

ٓخػش ػْ أكٔٔض أٗي طل٤ٖٔ رخَُِٔ ، ُْ أًٖ أػَف رؼي أٗي 

إٔ طلظق  كظخس ال طويٍ ػ٠ِ حُٜٔض ، ال طويٍ إٔ طـِْ ىٕٝ

ٓلخىػخص ، كـؤس ًِٛض ري ٝ أٗض ط٘ي٤ٖٛ ػ٠ِ حُطلَ ح١ٌُ 

ًخٕ ٣ـِْ رـخٗز٢ ، ًؤٗي ١لِش طيٍّ ٓؼٚ رخُٜلٞف 

حإلرظيحث٤ش ، ٗظَ حُطلَ ا٠ُ أر٤ٚ ًؤٗٚ ٣ٔظؤًٗٚ ، ٝ ارظْٔ حألد ٝ 

ِٛ ٍأٓٚ رخُٔٞحكوش ، طويّ حُطلَ ٗلٞى روط٠ً هـُٞش ، 

٠ِ هٌٙ ، ك٢ ُلظش آظوزِظٚ كخطلش ٣ي٣ي ٝ أٗض ططزؼ٤ٖ هزِش ػ

 : ؿٕ٘ٞ ط٤٘ٔض ُٞ أ٢٘ٗ ٌٓخٗٚ

 ــ ٓخ أٓٔي ٛي٣و٠ ؟

 ! ــ آىّ

  ــ هللا ! أطؼِْ ًْ آٔي ؿ٤َٔ ، ٌُ٘ي أؿَٔ
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ٛي٢٘ٓ ٓٔخع آْ حُطلَ كوخ ، ألٗٚ حإلْٓ حالهَد ا٠ُ هِذ 

أ٢ٓ ، ًخٗض ىٝٓخ طوز٢َٗ أٜٗخ طظ٠٘ٔ إٔ أ٢ٔٓ ١ل٢ِ حالٍٝ 

آٔي أ٠٣خ ، ٌُ٘ٚ ُْ  ''آىّ '' ، ط٤٘ٔض ُٞ إٔ حُطلَ ٓؤُي ػٖ

٣لؼَ ، ٝ طللظض أِٗض ػٖ هٍٞ آٔي ًؤٗي آظ٘ؼَص 

ك٢ُٞ٠ ٝ َٓحهزظ٢ ُي ... اُظٜوِض رخُ٘خكٌس ؿخػِش ٌٓخٗخ ُِطلَ 

٤ُـِْ ، ًخٕ ٣ٌٔ٘ي حٕ طـ٤ِٔٚ كٞم ًٍزظ٤ي ، اال أٗي كخُٝض 

إٔ طـؼ٤ِٚ ٣لْ رَحكش أًزَ ، ط٘خُٝض ٛخطلي ٝ ٖٓ حُٞحٟق 

ِؼزٜخ ، ريأ حُِؼذ ٝ ريأص طَطْٔ أٗي ً٘ض طزلؼ٤ٖ ػٖ ُؼزش ٤ُ

ػ٠ِ ٝؿٜي ٓالٓق ُْ أُلع ٓؼِٜخ ٖٓ هزَ ، ً٘ض ط٠ل٤ٌٖ ٝ 

ط٠ُِل٤ٌَ٘ٚ رٌَ٘ ػـ٤ذ ، ً٘ض طوظَر٤ٖ ٓ٘ٚ كظ٠ طٔٔؼ٤٘ٚ 

ؿ٤يح ، ٝ ً٘ض أٗخ أؿٞٙ ك٢ ىٝحٓش ٛـ٤َس ، ؿَص ٖٓ ١لَ 

ال ٣ظـخُٝ ػَٔٙ حُٔخىٓش ، ً٘ض طو٤ٜٖ ػ٤ِٚ هٜٜخ ُْ أٓٔغ 

أٜٗخ ًخٗض ٖٓ ٗٔؾ ه٤خُي ، هٜٚ  رٜخ ٖٓ هزَ ٖٓ حُٞحٟق

ًخٕ ٛٞ حُزطَ ك٤ٜخ ، ط٣ًٌَٖ آٔٚ ك٢ ًَ ػ٘ٞحٕ ُوٜش ، ٝ 

ًخٕ ٓٔظٔظؼخ ؿيح . أهَؿض ٛخطل٢ الٍَٓ رؼٞ حَُٓخثَ 

ح٤ُٜ٘ش ، كيح٢٘ٔٛ حُٞهض ، ٝ ػ٘يٓخ ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٝؿيطي 

طـ٤ِٖٔ رـخٗزٚ ٝ أٗض طل٤٘٠ٚ ٝ ٛٞ ٣ـ٢ُُّ ك٢ ّٗٞ ػ٤ٔن ، 

، ٝهلِض ٝ أهَؿِض ٖٓ كو٤زظي  ًخٕ ٌٌِٗٔخ ٣وطق حالٗلخّ

 ! .. ؿطخًء هل٤لخ ٝ ٟٝؼظٚ ػ٠ِ ؿٔي حُطلَ

ٝهلض ُظظ٢ًَ ُٚ حٌُٔخٕ ٤َُطخف أًؼَ ، ًِ٘ض ًؤّ ك٣َٜش ػ٠ِ 

ارٜ٘خ ، رَ ً٘ض حؿَٔ أّ ٍأ٣ظٜخ .. ٗخىحى حالد ٝ ١ِذ ٓ٘ي 

 



10 وضوحِك غامض                                                                                                          

   

حُـِّٞ ٌٓخٕ ١لِٚ ح١ٌُ أهي ٌٓخٗي ، ؿجض روط٠ً رط٤جش 

حٓط٣ٍٞش ، ً٘ض كخط٘ش  حٛظِص ُٜخ ٓ٘خػ١َ ، ً٘ظ٢ ًؤ٤َٓس

ُزٔخ١ظي ، ٣و٤ل٢٘ حُو٢٤ِ ح١ٌُ طظ٤ٌٖٗٞ ٓ٘ٚ ، ٗخرش كخط٘ش .. 

 ١لِش ر٣َجش .. أّ ك٘ٞٗش

ؿِِٔض ػ٠ِ ٣ٔخ١ٍ ٌُٖ ػز٤َى اٍط٠ٔ ك٢ أك٠خ٢ٗ ، أ٣ؼوَ 

إٔ طٜظِ ٓ٘خػ١َ ُؼطَ كظخس ال أػَكٜخ ، أػظَف أ٢٘ٗ ٗٔٔض 

ػطٍٞح ًؼ٤َس أؿَٔ ، ٌُٖ ٌٛح حُؼطَ الْٓ هِز٢ ٝ ٤ُْ 

٢ٓ ، ؿِِٔض ٝحٟؼش هيٓي كٞم حالهَٟ ٝ أٗض طل٤ًَٜ٘خ كٞح

، ػْ ٟٝؼض حُٔٔخػخص ك٢ أ٤ًٗي ، ٝ ًخٕ ٛٞطٜٔخ َٓطلغ 

ُيٍؿش ٤ٍٛزش ، ًخٗض ط٘زؼغ ٜٓ٘ٔخ ٤ٓٞٓو٠ ٛخهزش حػخٍص 

ىٛ٘ظ٢ ، كؤٗض أٍم ٖٓ إٔ طٔظٔؼ٢ ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ ح٤ُٓٞٔو٠ 

، ال أػِْ ُٔخ كٌَص ٌٌٛح رخَُؿْ أ٢٘ٗ ال أػِْ أ١ ٗٞع ٖٓ 

 لظ٤خص حٗض ، ٍأ٣ض حالهظالف ٣ل٢٤ ري ٖٓ ًَ ٗخك٤شحُ

 

أٍىص إٔ حٗـَ رخ٢ُ ح١ٌُ ًخى ٣ٜزق ٓيٓ٘خ ػ٠ِ حُظل٤ٌَ ك٢ 

طلخ٤ِٛي ، كظًٌَص ًظخرخ أٛيطٚ ٢ُ حهظ٢ حُٜـ٤َس هزَ ٍك٢ِ٤ 

، أًًَ إٔ حٌُظخد ٝ حٌُخطزش ُْ ٣ؼ٤َح ك٢ُٞ٠ ٢ٌُ٘٘ ٝػيطٜخ 

ٌخطزش ''حكالّ ح٢٘ٗ ٓؤهَأٙ حػ٘خء حَُكِش ، ًخٕ حٌُظخد ٍٝح٣ش ُِ

ٓٔظـخ٢ٔٗ'' حْٓ حَُٝح٣ش ''ًحًَس حُـٔي '' ، أهَؿظٚ ٖٓ 

كو٤زظ٢ ٝ أٗخ أ١خُغ ؿالكٚ ربٛظٔخّ .. ريأص أهَأ حُٜللش 
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حال٠ُٝ ػْ ٗظض اٗظزخ٢ٛ حُٜيٝء ح١ٌُ ػْ ؿٜظي ، كِْ أػي 

أٓٔغ ٛيٟ ٤ٓٞٓوخى ، اُظلض ا٤ُي ألٍٟ ٗظَس ػ٠ِ ٝؿٜي 

٘ظَس ١لَ ٣٘خٛي ٤ٗجخ أػِْ أٗٚ ٣ٔظل٤َ ػ٢ِ ٤ٔٗخٜٗخ ، ًخٗض ً

ػـ٤زخ ألٍٝ َٓس ، ُْ أٓظطغ ٓٔي حرظٔخٓظ٢ ، كخرظٔٔض أ٠٣خ 

، أكٔٔض رٌالّ ٣ٌخى ٣٘لـَ ٖٓ ك٘ـَطي ٌُ٘ي ارظِؼظٚ ، 

أٍىص إٔ طٔظـٔؼ٢ ٗـخػظي ٝ ط٢٘٤ٌِٔ ،.. ػْ ؿخء ٛٞطي 

 : ٤ُ٘وي٢ٗ ٖٓ ػٔن حكٌخ١ٍ رؼيٛخ رو٤َِ

 ! َأصــ حٌُظخد ح١ٌُ ر٤ٖ ٣ي٣ي ٍحثغ ، اٗٚ ٖٓ أٍٝع ٓخ ه

ــ ك٢ حُلو٤وش ُْ ٣ٔزن ٢ُ إٔ هَأص ألكالّ .. ال طٔظٞهل٢٘ 

 ! ًظخرخطٜخ

 : ػْ أؿزض رخٗيكخع ًؤٗي طيحكؼ٤ٖ ػٜ٘خ

 ــ ال طٔظٞهلي ًظخرخطٜخ ٝ طوَأ ُٜخ؟

ــ ًَ ٓخ ك٢ حالَٓ إٔ حٌُظخد ٛي٣ش ، ٝ ٝػيص ٛخكزظش أ٢٘ٗ 

 ! ٓؤهَأٙ

ش ال أػِْ ُٔخًح أهزَطي رٌٜح ، ٖٓ ىٕٝ إٔ أًًَ إٔ ٛخكز

حُٜي٣ش ٢ٛ أهظ٢ حُٜـ٤َس ، أ أل٢٘ٗ أٍىص إٔ أٗظوْ ُ٘ل٢ٔ 

ٓ٘ي ، رٔزذ طِي حُـ٤َس حُظ٢ أٗؼِض ٤َٗحٗخ ك٢ ٗل٢ٔ ػ٘يٓخ 

ٍأ٣ض ًحى حُ٘خد ٝحهلخ أٓخّ حُ٘خكٌس ٌٓ٘ ه٤َِ ، ال أػِْ ! ًَ ٓخ 

أػَكٚ أ٢٘ٗ ط٤٘ٔض ُٞ أٗٚ ٤ٜ٣زي ٓخ أٛخر٢٘ ، أٍىص إٔ 
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 .. طزخى٢٘٤ُ ٗلْ حُ٘ؼٍٞ

ٝم ٛخكزش حُٜي٣ش ٍك٤غ ؿيح ، كٌَ ٖٓ ٣وَأ ــ ال ري إٔ ى

 ! ألكالّ ٣ِٔي حكٔخٓخ َٓٛلخ، ٓؼ٢ِ ١زؼخ

طؼـزض ًؼ٤َح ُط٣َوظي ك٢ حٌُالّ ، ً٘ض أ٣ٍي إٔ أػ٤َ ؿ٤َطي 

 ! ، ٌُ٘ي أػَص اػـخر٢ رؤِٓٞري حُطل٢ُٞ ، ح٥َٓ

ــ إً أٗظْ هَحء أكالّ اكٔخٌْٓ َٓٛق ٝ ٗلٖ ح٣ٌُٖ ال 

 خٓ٘خ ٖٓ حالػَحد ؟طٔظٞهل٘خ ًظخرخطٜخ ٓخ ٓلَ اكٔ

ــ ال أٓظط٤غ إٔ أكٌْ ػ٤ِي ح٥ٕ ٓخ ىٓض رٜيى هَحءطٚ ، 

ٓؤكٌْ رؼي إٔ ط٘ظ٢ٜ ٓ٘ٚ ، كَرٔخ طوغ ك٢ كذ أكالّ ٗؤٗي 

ٗؤٕ حٌُؼ٣َ٤ٖ ، ٝ ط٠ْ٘ ا٠ُ ؿ٤ٕٞ أٛلخد حالكخ٤ْٓ 

 ! حَُٔٛلش

حًًَ أٗ٘خ ٟلٌ٘خ ٓؼخ ًؤٛيهخء طـٔؼْٜ ٤ٖ٘ٓ ٣ٞ١ِش ، ٗؼْ ك٢ 

 .. ٣ن ٣ئْٗ ٝكيط٢طِي حُِلظش أكٔٔض ري ًٜي

ٗظَص ا٤ُي ػْ ٗظَص ا٠ُ حٌُظخد ، كٌَص أ٢٘ٗ ٓؤٗـْٔ 

ُوَحءطٚ ٝ ٓؤؿ٤ذ ػ٘ي ، ػـ٤ذ أ١َٓ ، ًؤ٢٘ٗ هلض إٔ 

أٗظخم ا٤ُي ، هلض إٔ طَٔ ُلظش ىٕٝ إٔ أٗظَ ا٠ُ طلخ٤ِٛي 

... ! هَأص حُٜللش حال٠ُٝ ػْ اُظلض ا٤ُي كٞؿيطي ط٘ظ٣َٖ 

ِ٘ض ؿ٤ِٔش ك٢ ا٢ُ ًؤّ ط٘ظظَ ٖٓ ١لِٜخ اٜٗخء ٝؿزظٚ ، ً

 : ٗظَطي ٛخطٚ ، كٌِٔظي ر٘لظ٤ٖ ٓزظٔٔظ٤ٖ
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ــ ال أظٖ أ٢٘ٗ هخىٍ ػ٠ِ هَحءطٚ ح٥ٕ ، ٢ٌُ٘٘ ٓؤهَأٙ ػ٘يٓخ 

 ! أَٛ ، أٗٚ ًظخد ًز٤َ

ــ أال طٞى هَحءطٚ ح٥ٕ ؟ ٤ًق ٓ٘ٔظط٤غ إٔ ٗؼَف إٔ ً٘ض 

 ٓظ٘ظْ ا٠ُ ؿ٤ٕٞ أٛلخد حإلكٔخّ حَُٔٛق ؟

ق حُظ٢ أػظَٔص ال أػِْ ٌٓح أٛخر٢٘ ػ٘يٓخ ٍأ٣ض حُٔالٓ

ٝؿٜي حُٔالث٢ٌ ، ٤ًق ُ٘ظَطي حُل٣ِ٘ش إٔ طؼ٤َ ك٢ ىٝحه٢ِ 

 : ًَ ٌٛٙ حُؼٞحٛق ٖٓ حُٔ٘خػَ، ػْ أؿزظي

 ــ ٝ أٗض ؟ َٛ ٓزن ُي إٔ هَأص ٌٛٙ حَُٝح٣ش ؟

 .. ــ رَ كلظظٜخ ! هَأطٜخ ػيس َٓحص

ــ ال أظٖ أٗي ٓظٔخٗؼ٤ٖ إٔ ؿ٘٘٘خ ه٤ِال ! ٓظ٣َٜٝ٘خ ٢ُ حِٗض ٝ 

 ! ًخٗض ''أكالٓي '' طٔظلن ًَ ٌٛح حالٛظٔخّرؼيٛخ ٓؤهٍَ إ 

ً٘ض هخثلخ ٖٓ ٍك٠ي ُطِز٢ حُٔـٕ٘ٞ ًحى ، ً٘ض أطَهذ 

ٓالٓلي ٝ أٗظظَ ٍىى .. اطٔؼض ػ٤٘خى ٝ ًؤٗي ١لِش ١ِزض 

ٜٓ٘خ إٔ طل٢ٌ ٢ُ ػٖ أٍٝ ٣ّٞ ه٠ظٚ ك٢ حُٔيٍٓش ، حػظيُض 

ك٢ ؿِٔظي ػْ ٖٓ ىٕٝ إٔ طلخ٢ُٝ طَط٤ذ أكٌخٍى آظَِٓض 

٣ذ ، ً٘ض ٓؼ٤يح ألٗي ٓظ٣َٖٝ ٢ُ ٍٝح٣ش حٌُالّ رٌَ٘ ؿَ

طلٞم حُؼالع ٓجش ٛللش ، ً٘ض ٢ًِ آًحٕ ٛخؿ٤ش ، ً٘ض 

أًٝد ك٢ طلخ٤ِٛي ، ً٘ض طل٤ًَٖ ٣ي٣ي ًؤٗي طٜل٤ٖ ٢ُ 

ٝؿٞٙ حالرطخٍ رَٜٓٔخ ك٢ حُٜٞحء ، ًخٕ طؼز٤َى ٠ٓلٌخ 
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حك٤خٗخ ، ٝ ً٘ض كخط٘ش أك٤خٗخ أهَٟ ، ٝ ً٘ض أؿَم ك٢ ىٝحٓش 

ؽ ٜٓ٘خ ه٣َزخ ، أهزَى ىٝٓخ إٔ ػ٘ن أػِْ أ٢٘ٗ ُٖ أهَ

ٛٞطي ٖٓ أؿَٔ حالٛٞحص ٌُ٘ي طو٤ُٖٞ ح٢٘ٗ حرخُؾ ، ػْ 

حهزَى حٗي طزخُـ٤ٖ ك٢ طٞحٟؼي ٝ ٠ٗلي ٓؼخ ، أطؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ 

أكززض أكالّ ٓٔظـخ٢ٔٗ ٖٓ هالُي ، ٖٓ هالٍ ٣َ١وظي ك٢ 

ٍٝح٣ش هٜظٜخ ، ً٘ض أٟلي َٓء هِز٢ ػ٘يٓخ ً٘ض طٜل٤ٖ 

ُٔخ حٍطٌزظٚ ٖٓ ه٤خٗخص ،  حُزطِش رٔٞحٛلخص ٠ٓلٌش ٗظَح

ً٘ض ٓؼ٤يح ألٗي ال طئ٣ي٣ٜ٘خ ك٢ أكٌخٍٛخ ، ً٘ض أٍٟ 

حالهالٙ ك٢ ػ٤٘٤ي ، ً٘ض أٍٟ ًْ ٓظ٤ٌٖٗٞ ٝك٤ش إ أكززض 

٣ٞٓخ ، ٌٛح إ ُْ ط٢ٌٗٞ ػخٗوش ح٥ٕ .. َٓص ٓخػش ٝ أٗض 

ط٣َٖٝ ٢ُ ، ُْ أكْ أريح رخَُِٔ ، رَ ً٘ض أط٠٘ٔ ُٞ إٔ ٛٞطي 

أكذ ًؼَس حٌُالّ ، ػ٘وض ًالٓي ال ٣ظٞهق ، أٗخ ح١ٌُ ال 

حُٔظٞحَٛ ، ػ٘يٓخ اٗظٜض حُوٜش ، َٟرض رٌل٤ي ٝ أٗض 

 : طٔؤ٢٘٘٤ُ

ــ ٝ ح٥ٕ ٓخ ٍأ٣ي ؟ ُٖ طوز٢َٗ حٕ حُوٜش ُْ طؼـزي رؼيٓخ 

طًَظ٢٘ أطليع ُٔخػش .. أ ً٘ض ٜٓ٘ظخ ٢ُ ؟ أ٣ٍض ًْ ػخ٠ٗ 

  .... حُزطَ ح٤ٌُٖٔٔ

ٓـخال ألؿ٤ذ  ً٘ض أٜٗض ا٤ُي ٝ أٗخ حرظْٔ ألٗي ُْ طظ٢ًَ ٢ُ

 : ، ٝ ً٘ض ٓٔظٔظؼخ كوخ ٌُُي ، ػْ أؿزظي

 ــ أطؼ٤ِٖٔ ٓخ ح١ٌُ أػـز٢٘ أًؼَ ٖٓ حُوٜش ؟
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 ــ ٓخًح ؟

 ... ــ ٣َ١وش ٍٝح٣ظي ُِوٜش

أًًَ ٤ًق أكَٔص ٝؿ٘ظخى ٖٓ حُوـَ أكٔٔض إٔ حٌُالّ 

٤٠٣غ ٓ٘ي ًؤٗي ُْ طظ٢ٌِٔ ٖٓ هزَ ىحٍ ر٤٘٘خ ٛٔض ٤ٍٛذ ، 

ٜض ك٢ ٗظَس ػ٤ٔوش ، ػْ ٍكؼض ػ٤٘٤ي ُظ٘ظ١َ ا٢ُ ، ؿ

أ٣ؼوَ أٗ٘خ ٝهؼ٘خ ك٢ حُلذ ٖٓ هالٍ طِي حُ٘ظَس ؟ أ٣ؼوَ إٔ 

ٗلْ أٗ٘خ ٗؼَف رؼ٠٘خ حُزؼٞ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ؟ أٗض حُظ٢ هخرِظي 

ٌٓ٘ ٓخػخص ه٤ِِش .. ػْ ؿخء ٛٞطي ٌُٖ ر٘زَس ٓوظِلش ٌٛٙ 

 : حَُٔس

ــ ٓخًح ً٘ض طوٍٞ ؟ ُْ أًٖ ٓ٘ظزٜش ! أػـزظي حُوٜش أّ ال ؟ 

 خ ؟ٓظ٘ظْ ُـ٤ٞٗ٘

 .. ــ اال أػـزظ٢٘ ... أٜٗخ هٜش ٍحثؼش

ارظٔٔ٘خ ػْ ريث٘خ ٗظليع ػٖ طلخ٤َٛ حُوٜش ، ُْ ٗلْ رٍَٔٝ 

حُٞهض ، ٝ ُْ ِٗظلض كُٞ٘خ ، ًخٕ حُٞهض ٤ُال ، ٝ ًخٕ حُـ٤ٔغ 

ٗخثٔخ اال أٗخ ٝ أٗض ، أطؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ ُْ أٍى إٔ أٓؤُي ػٖ آٔي 

ٗ٘خ ٗظَٜف كظ٠ ال طظلٍٞ حالٍٓٞ ر٤٘٘خ ا٠ُ ٤ٍٔٓش ، أكززض أ

ًؤٛيهخء هيح٠ٓ ، ٝ آظـَرض أٗي ُْ طٔؤ٢٘٤ُ ػٖ ا٢ٔٓ .. 

ً٘خ ٗ٘خهٖ ًَ ٟٓٞٞع ىٕٝ إٔ ٗوظخٍ ، ً٘خ ٗلخٍٝ آظزوخء 

 ... رؼ٠٘خ ألًزَ ٝهض ٌٖٓٔ
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أٗخ ح١ٌُ ٣ٌَٙ حُٔلَ ُٔيس ٣ٞ١ِش ، أٛزلض أط٠٘ٔ ُٞ إٔ 

حُوطخٍ ال ٣ظٞهق ، ً٘ض أهغ ك٢ كزي ك٢ ًَ ُلظش ، ًخٕ 

ٍ آهَ ، ً٘ض هخثلخ .. ٟخثؼخ .. ٓظٞطَح .. حُلذ ٣ـِذ أ١ ٗؼٞ

  .. ٌُٖ حالًؼَ ٖٓ ٌٛح ًِٚ ً٘ض ػخٗوخ

 ــ رخُٔ٘خٓزش .. ٓخًح طي٤ٍٖٓ ؟

 ! ــ هٖٔ

ــ ٓخ ىٓض ِٓٔش رخالىد ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش .. أطٞهغ إٔ ط٢ٌٗٞ 

 .. ١خُزش ك٢ ٛلٞف حالىد حُؼَر٢

ــ ً٘ض أط٠٘ٔ إٔ أىٍّ حالىد حُؼَر٢ ، اٗٚ َٓ٘ٝػ٢ حُوخىّ 

 .. ٗخء هللا ، ٢ٌُ٘٘ أىٍّ ػِْ حإلؿظٔخع إ

ِِٔخ رؼِْ  ُٓ ــ آٙ ! أطؼ٤ِٖٔ ًْ ً٘ض أط٠٘ٔ إٔ أٛخىف ٗوٜخ 

حإلؿظٔخع ٝ ػِْ حُ٘لْ ، اًح ٓؤٓظـِي ك٣ٌَخ أػ٘خء ٌٛٙ حَُكِش 

 ، طٔخٗؼ٤ٖ ؟

 ــ ٝ رٔخًح ٓظوخ٢٘٠٣ ؟ ٓخًح طيٍّ أٗض ؟ كظ٠ ٗظزخىٍ حُٔؼَكش

.. 

٤ٟش ، ٝ ح٥ٕ أٗخ ك٢ حُويٓش ــ أٗخ ! أ٤ٜٗض ىٍحٓظ٢ حُٔ٘ش حُٔخ

 .. حُؼ٣ٌَٔش

  ــ اًح ٓظؼ٢ِ٘ٔ ٤ًق أكَٔ حُٔالف
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ــ كٔ٘خ ، ٝ ح٥ٕ ٓ٘زيأ رطَف حالٓجِش ، ًَ ك٢ ٓـخٍ ح٥هَ 

  ! كظ٠ ٗظزخىٍ حُٔؼَكش ، اريث٢

ُْ طل١ٌَ ًؼ٤َح رخُٔئحٍ ٌُ٘ٚ ًخٕ ػل٣ٞخ ٣َٓؼخ .. ؿ٣َجخ .. 

 : حؿزظ٢٘ ربهظ٠خد

 حَُٝح٣ش ؟ ــ ٖٓ طِي حُلظخس حُظ٢ أٛيطي

هلن هِز٢ رٌَ٘ ؿ٣َذ ، أكٔٔض رخُيّ ٠٣ن كظ٠ ٣ٌخى 

٣وَؽ ٖٓ أ١َحك٢ ، أ٣ؼوَ أٗي أكٔٔض رخُـ٤َس ًٔخ أكٔٔض 

  أٗخ ؟ أ٣ؼوَ أٗي طل٤ٖٔ رٔخ أكْ؟

ــ اٜٗخ ٛي٣ش ٖٓ أؿ٠ِ كظخس ػ٠ِ هِز٢ ... اٜٗخ ٖٓ أهظ٢ 

 حُٜـ٤َس ُٔخ حُٔئحٍ ؟

ػخُْ ــ ٣ٌٔ٘ي حُوٍٞ أ٢٘ٗ ك٤ُٞ٠ش رؼٞ ح٢ُ٘ء ٝ ػ٠ِ 

 حإلؿظٔخع إٔ ٣طَف ًؼ٤َح ٖٓ حألٓجِش كظ٠ ٝ إ ًخٗض ال طٜٔٚ

.. 

ً٘ض ؿ٤ِٔش ٝ حٗض طلخ٤ُٖٝ إٔ طز١ٍَ ٢ُ ٓئحُي ، ً٘ض كخط٘ش 

  .. ٝ أٗض طلخ٤ُٖٝ اهلخء ؿ٤َطي ٍٝحء ٓزٍَحص ٠ٓلٌش

ــ ٝ ح٥ٕ ى١ٍٝ ك٢ ١َف حُٔئحٍ .. حْٓٔ ! ٖٓ ًحى حُ٘خد 

 ح١ٌُ ؿخء ٤ُٞىػي هزَ حٗطالم حُوطخٍ ؟

ًحٍ حُ٘خد ح٤ُْٓٞ .. أه٢ ١زؼخ ، أُْ طالكع حُ٘زٚ ر٤٘٘خ ؟  ــ
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أٍحكظ٢٘ اؿخرظي ًؼ٤َح ، اًح ٗلٖ ػ٠ِ ٓؼٖ حَُكِش ٗلٜٔخ ، 

ًخٕ ىٍٝى ك٢ حُٔئحٍ ً٘ض حطَهذ ٓئحُي رِٜلش ٝ أٗخ أٍحهذ 

طـ٤َ ٓالٓلي ًطلَ ٣ٔظؼي ُطَف ٓئحٍ ٗو٢ ، ػْ ٗطوظ٢ 

 : أه٤َح

 ــ حُٔئآآآآٍ حُلخْٓ ... ٓخ آٔي ؟

اٗلـَٗخ ٖٓ ح٠ُلي ٓؼخ ، َٓص ٓخػخص ٖٓ حٌُالّ ػْ 

حُٔظٞحَٛ ٝ ٗلٖ ال ٗؼِْ أٓٔخء رؼ٠٘خ حُزؼٞ ، أؿزظي ٝ 

 .. ىٓٞع ح٠ُلي ال ُحُض ػخُوش رـل٢ٗٞ

  ــ ا٢ٔٓ ٣ِٕ.. ٝ أٗض ٓخ آٔي ؟

ــ ٢ًًَٗ أٓٔي رزطَ َِٓٔٔ ''أرطخٍ حُي٣ـ٤ظخٍ '' ًخٕ آٔٚ 

ال ٣ؼ٢٘ أ٢٘ٗ ٣ِٕ ، ًخٕ ٤ٓٝٔخ ، ٌٛح ال ٣ؼ٢٘ أٗي ٤ْٓٝ ٝ 

 ! أٗخٛي حَُّٓٞ حُٔظلًَش ١زؼخ

 : ٟلٌض ٝ أٗخ أػ٤ي ػ٤ِي حُٔئحٍ

 ! ــ أهز٢٘٣َ ربٓٔي ٣خ ؿ٘خٗش

  .. ــ ! ا٢ٔٓ ٍٝحٕ

ٝهغ آٔي ػ٠ِ ٓٔخٓؼ٢ ٤ًٓٞٔو٠ ٛخىثش ، ًخٕ ًخُلِْ ، ال 

أػِْ أ٣ٖ ٓزن ٢ُ إٔ ٓٔؼض رٌٜح حالْٓ ، ٢ٌُ٘٘ أكززظٚ كؼال ، 

ظ٢ ٌٓ٘ طِي حُِٞٛش ، ريأص أطٜيه٤ٖ أ٢٘ٗ ريأص أطو٤ِي ُٝؿ
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 ! '' حطو٤َ حُ٘خّ ٣٘خىٝى د ''ح٤ُٔيس ٍٝحٕ

 .. ٟلٌض كظ٠ أؿ٠٤ي

 ! ــ آٔي ٣٘زٚ آْ ؿز٘ش طزخع ريُٝش حُٔؼٞى٣ش

ً٘ض أٗظظَ حٕ طؼوي١ كخؿز٤ي ٓؼِ٘ش اكظـخؿي ، ٌُ٘ي أؿزظ٢٘ 

 ! ٓزظٔٔش

ــ أكذ حُـز٘ش ، إٔ ٣ٌٕٞ ا٢ٔٓ ٣٘زٚ حُـز٘ش أك٠َ ٖٓ إٔ 

 ! ٤ٗٞش٣٘زٚ ٗو٤ٜش ًَط

ٟلٌض ٝ أٗخ أطؤِٓي ، ػَكض أٗي كظخس ال ٣لطٜٔخ ٢ٗء ، كظخس 

هٞس ٗو٤ٜظٜخ ك٢ هلش ىٜٓخ ، ػَكض أ٢٘ٗ ُٖ أكْ أريح 

رخَُِٔ ٝ أٗخ رـخٗزي ، ً٘ض أٍحهذ ٟلٌخطي ٝ أكلظٜخ ، 

أطؼ٤ِٖٔ أٗي ط٤ٌِٖٔ أٗٞحػخ ٖٓ ح٠ُلٌخص ، ٝ ٟٖٔ ًَ طِي 

 .. ح٠ُلٌخص ال طٞؿي ٟلٌش ٜٓط٘ؼش

.. ٌُٖ ًخٕ ٛٞص ٛخطلي ًخٕ ٣وخ١ؼ٘خ ًَ كظَس ، طٌِٔ٘خ ًؼ٤َح 

ًخٗض أؿِذ حإلطٜخالص ٖٓ ٝحُيى أٝ اهٞطي .. ً٘ض طظ٤ٌِٖٔ 

ًطلِش ٛـ٤َس طٔخكَ ُِٔو٤ْ ، ًخٕ ظخَٛح أٗي طٔخك٣َٖ ألٍٝ 

َٓس ُٞكيى ، ً٘ض ٓؼ٤ي أل٢٘ٗ أٓخكَ ٓؼي ، ً٘ض أٓظٔغ ا٠ُ 

أكخى٣ؼي ٝ أٗخ أرظْٔ ... ؿخء ٓ٘ظٜق ح٤َُِ ٝ ٌٓض ٛخطلي 

ه٤َح ،ٝ ٌٓض ًَ ٛٞص آهَ ػ٠ِ ٓظٖ ًُي حُوطخٍ، ٝ ػال أ

ٛيٟ ٟلٌخط٘خ ، ً٘ض ٓطٔج٘خ ، ٝ ًِ٘ض َٓطخكش ، ً٘ض 
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 .. طظ٤ٌِٖٔ ريٕٝ طٞهق

ً٘ض أٍحهذ حَُؿَ ح١ٌُ ًخٕ ٣ـِْ ا٠ُ ٣ٔخٍى ، أطؼ٤ِٖٔ 

أ٢٘ٗ ك٢ ُلظش أٍىص إٔ أىح٣ٍي ػٖ أػ٤ٖ حُ٘خّ ؿ٤ٔؼخ ، 

ؿخٍ ٖٓ أر٤ٚ ، ٓخ ؿَص ك٢ حُزيح٣ش ٖٓ حُطلَ ٝ ٛخ أٗخ ح٥ٕ أ

ٌٛح حُلذ حُٔـٕ٘ٞ ح١ٌُ ٣ـؼِ٘خ ِٗـ٢ حُٔ٘طن ٖٓ كٔخرخط٘خ ، 

ٓخ ٌٛح حُلذ ح١ٌُ ٣ـؼِ٘خ ٗؼ٘ن آظالى ٖٓ ٗلزْٜ ، أػِْ أٗي 

هي ط٣َٖ أ٢٘ٗ طَٔػض ػ٘يٓخ ٤ٔٓض ٗؼ١ٍٞ اطـخٛي د 

''حُلذ '' ، ٌُ٘ٚ ًخٕ كزخ ٣خ ٍٝحٕ ، كزخ ٖٓ حُ٘ظَس حأل٠ُٝ ، 

٤َ حُلظخس حُظ٢ ٓؤهغ ك٢ كزٜخ ''كوخ'' أطؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ ً٘ض ىٝٓخ أطو

، ًخٗض ىحثٔخ ط٘زٜي ، رَ ٝ ً٘ض طلٞه٤ٖ أكال٢ٓ رٌؼ٤َ ، ًِ٘ض 

  .. ٓالًخ ٣ٔظل٤َ ػ٢ِ طـ٘ذ حُٞهٞع ك٢ كزٜخ

رؼي ٓ٘ظٜق ح٤َُِ ريأ حُ٘ؼخّ ٣َطْٔ ػ٠ِ ؿلٞٗي ، ً٘ض 

طل٤ٌٖ ػ٤٘٤ي رٌِظخ ٣ي٣ي ٓؼخ ، ً٘ض طظ٤ٌِٖٔ ػْ طٌٔظ٤ٖ ُظ٢ٌِٔ 

رؼ٤ي ًَ حُزؼي ػٖ حُٟٔٞٞع حالٍٝ ، ً٘ض  حٌُالّ ك٢ ٟٓٞٞع

أٍحهزي ربػـخد ، ًِ٘ض ط٠ل٢٘٘٤ٌ ًؼ٤َح ، أطؼ٤ِٖٔ ٣خ ٍٝحٕ 

أٗي أٍٝ كظخس طظٌٖٔ ٖٓ اٟلخ٢ً رٌٜٙ حُط٣َوش ، ًَ حُِٞحط٢ 

َّٖ ٓٔالص ٝ ػو٤الص حُظَ .. رؼي ٓيس ُلض  ٍَٕٓ رل٤خط٢ ً

حٗظزخ٢ٛ إٔ حَُؿَ حُـخُْ رـخٗزي هي ٗخّ ٝ ًخٕ ٍأٓٚ ٤ٔ٣َ 

ؿٜظي ، ٍؿْ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣الٓٔي ًظلي ٢ٌُ٘٘ ؿ٠زض  ا٠ُ

ًؼ٤َح، ًيص أٗلـَ ؿ٠زخ ٢ٌُ٘٘ طٔخٌُض ٗل٢ٔ ، كٞهلض كـؤس 
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 : ٝ طٞؿٜض ا٤ُي رخٌُالّ

 ! ــ طؼخ٢ُ ٌٓخ٢ٗ ، أ٣ٍي إٔ أؿِْ ك٢ حُٔ٘ظٜق

ً٘ض أٗظظَ إٔ طَك٢٠ أٝحٕ طٔؤ٢٘٘٤ُ ػٖ ٓزذ ١ِز٢ ؟ ً٘ض 

ػخٓش ػ٘ي  أٗظظَ إٔ أٍٟ ػ٘خىى .. حُؼ٘خى ح١ٌُ ٛٞ ٛلش

حُلظ٤خص ، ٢ٌُ٘٘ طلخؿؤص رَىى ، هلِص ٖٓ ٌٓخٗي ٝ أٗض 

 : طَىى٣ٖ

ــ حٝٝٝٙ ٝ أه٤َح ٓؤؿِْ أٓخّ حُ٘خكٌس ، ً٘ض ٓؤ١ِذ ٓ٘ي إٔ 

 ! طزخى٢ُ٘ حٌُٔخٕ ٢ٌُ٘٘ هـِض ، ٌَٗح ُي ٣ِٕ

ً٘ض ٓؼ٤يح رَىس كؼِي ، ً٘ض ٓؼ٤يح ألٗي طوظِل٤ٖ ػٜٖ٘ ، 

أكززض أ٢ٔٓ ٖٓ  ً٘ض ٓؼ٤يح ألٗي طَىى٣ٖ ح٢ٔٓ ، أطؼ٤ِٖٔ !

هالُي ، كيحثٔخ ٓخ ط٘طو٤٘ٚ رٌَ٘ ٣وظِق ػٖ ؿ٤ٔغ ، ط٤٠ل٤ٖ 

 .. ا٤ُٚ ١ؼٔخ هخٛخ

ؿِٔض ٝ أٗض ط٘ظ٣َٖ ا٠ُ حُ٘خكٌس ػْ ٗظَص ا٢ُ ٗظَس طؼٜٔخ 

  حُو٤زش

ــ ٣خ ؿ٘خٕ ! ال أٓظط٤غ ٍإ٣ش ٢ٗء ٖٓ هالٍ حُ٘خكٌس ! ٗلٖ 

 ! ك٢ ٓ٘طوش ٓظِٔش ًؼ٤َح

ْ٘ٔ ، ٓظ٣َٖ ًْ ٛٞ ــ اًح ارو٢ ٓٔظ٤وظش كظ٠ َٗٝم حُ

 ! حُٔ٘ظَ ؿ٤َٔ
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 ــ ًْ طزو٠ ػ٠ِ َٗٝم حُْ٘ٔ ؟

 ! ــ أٍرغ ٓخػخص

 ــ ٝ ٓظ٠ َٜٓ٘ ؟

 ــ ا٠ُ أ٣ٖ أٗض ٓظـٜش رخُٔ٘خٓزش ؟

 ــ ا٠ُ َٓحًٖ ، ألؿ١َ حهظزخٍح ُُٞٞؽ حُـخٓؼش .. ٝ أٗض ؟

ــ ا٠ُ َٓحًٖ أ٠٣خ ... اًح ٓظِػـ٢٘٘٤ ١ٞحٍ حُٔخػخص 

 حُٔظزو٤ش ؟

٢ كخُش ٝحكيس .. إ ؿلٞص ه٤ِال ، ٖٓ ــ ٓظٌٕٞ ٓلظٞظخ ك

 .. كٖٔ كظي أ٢٘ٗ ال حطٌِْ أػ٘خء ٢ٓٞٗ

ً٘ض أط٠٘ٔ إٔ أؿي ٤ٗجخ أٓظط٤غ إٔ أُػـي ٖٓ هالُٚ كظ٠ 

أٓظط٤غ ٍإ٣ش ٓالٓلي حُطل٤ُٞش ٝ أٗض ِٓ٘ػـش ، ٌُ٘ي ً٘ض 

ٝىٝىس ك٢ ًَ ٍىٝىى ، ً٘ض ط٠ل٤ٌٖ ٝ ط٠ل٢٘٘٤ٌ ، 

 .. أطؼ٤ِٖٔ ؟ أٗض أُطق ٗوٚ هخرِظٚ

ظٌِْ كظ٠ ؿلٞص ، َٛص أٗظَ ح٤ُي ٝ أٗض ٗخثٔش ، ً٘ض ً٘خ ٗ

هخ١لش ُألٗلخّ ، ُْ أػِْ إٔ ٍإ٣ش ٖٓ طلذ ٗخثْ ٢ٗء ٓٔظغ 

ا٠ُ طِي حُيٍؿش ، ِٝٛ٘خ ُٔي٣٘ش كخّ ٝ ًخٕ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗـ٤َ 

حُوطخٍ ، ُْ أٍى إ أٝهظي ٌُٖ ًخٕ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ًُي ، 

 : ريأص أْٛٔ ربٓٔي رٜيٝء كظ٠ ال طلِػ٢

 



23 وضوحِك غامض                                                                                                          

   

 ! ٢ .. ٍٝحٕ ! ِٝٛ٘خ ا٠ُ كخّــ ٍٝحٕ آظ٤و٠

 ! ــ أ٢ٓ ىػ٢٘٤ أٗآآآّ أٍؿٞى أ٢ٓ

ٟلٌض ٝ أٗخ حٓٔؼي ط٘خى٢٘٘٣ رؤ٢ٓ ، ً٘ض ط٘ظ٤ٖ٘ أٗي ك٢ 

حٍُِٔ٘ ، أػيص حٌَُس ٝ أٗخ حَٛم ٌٛٙ حَُٔس ٝ ٛٞط٢ ٣ٔألٙ 

 ! ح٠ُلي

 .. ــ ه٢ٓٞ ٣خ ٓخٓخ ! ٤ٓلٞط٘خ حُوطخٍ

 : حٓظ٤وظض رلِع ٝ أٗض طٔؤ٢٘٘٤ُ

 ــ َٛ ِٝٛ٘خ ؟

 ! ٗؼْ ، ٗلٖ رلخّــ 

ــ ٢ٌُ٘٘ ًحٛزش ا٠ُ َٓحًٖ ٣خ ٢ًً ! أط٣َيٗخ إٔ ٍِٗ٘ ٛ٘خ ٝ 

 ٌَٗٔ حُط٣َن ٤َٓح ػ٠ِ حالهيحّ ؟

ــ ال ٣خ ػزو٣َش ، حُوطخٍ ح٥هَ ك٢ حالٗظظخٍ ، ٌَٓ٘ٔ حُط٣َن 

 ! روطخٍ أَٓع

حرظٔٔض ٝ حٗض طَىى٣ٖ أ٤ٗخء ٠ٓلٌش ، ً٘ض طظ٣ٌَٖٓ ٝ 

٢ إٔ كٌَص ك٤ٜخ ، كِٔ٘خ طٔؤ٢٘٘٤ُ حٓجِش أٗخ ٗل٢ٔ ُْ ٣ٔزن ُ

كوخثز٘خ ٝ هَؿ٘خ ٖٓ حُٔوطٍٞس َٓٔػ٤ٖ ، ٌُ٘ي ٝهلض ٝ 

ٗظَص ح٢ُ ٗظَس ٍؿخء ػْ حهزَط٢٘ حٗي ٤ٔٗض ٢ٗء ك٢ 

حُٔوطٍٞس ، ٟٝؼض كوخثزي حٓخّ هي٢ٓ ٝ ٍؿؼض َٓٔػش ا٠ُ 
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 : حُوطخٍ ٝ حٗخ حَٛم

 ــ ا٠ُ ح٣ٖ ؟ ٓخًح ٤ٔٗض ؟

 : ٢حؿزظ٢٘ ٖٓ ٓٔخكش رؼ٤يس ٝ حٗض ط٤٠ًَٖ رٌَ٘ هِل

 ! ــ ٤ٔٗض حٕ أٝىع حىّ

ٌٓٔض رَأ٢ٓ رٌِظخ ٣يح١ ٝ حٗخ حرظْٔ ، ٝ هخ١زض ٗل٢ٔ ، 

''اٜٗخ ٢ٛ ، ٢ٛ ٣خ ٣ِٕ ، كز٤زش هِزي ، كظخس حكالٓي .. 

 ! '' حُٔـ٘ٞٗش

رؼي ُلظخص ٝؿيطي ٝحهلش حٓخ٢ٓ طزظ٤ٖٔٔ ، ٝ كِٔض كو٤زظي 

ٝ حٗض طَىى٣ٖ '' أَٓع ٣خ ٤ٓي ٓ٘ظؤهَ ػٖ حُوطخٍ ٝ أٗض 

 . لٌض ىٕٝ حٕ حػِن ٝ حٗخ حٗظَ ا٤ُيحُٔزذ '' ٟ

ِٝٛ٘خ ا٠ُ حُوطخٍ ًخٕ ال ٣ِحٍ ٝحهلخ ، ٛؼيٗخ ح٠ُ حُوطخٍ ٝ 

أٗخ أىػي طظوي٤ٖٓ كظ٠ أٓظط٤غ إٔ إًٔٞ ٍٝحءى ، ٝؿيٗخ 

ٓوٍٜٞس هخ٤ُش، ىهِض َٓٔػش ٝ ؿِٔض هَد حُ٘خكٌس ٖٓ 

  ؿي٣ي

ًَ ٓخ ك٤ي ؿؼ٢ِ٘ أكٌَ ك٢ حُ٘خد ح١ٌُ ً٘ض ػ٤ِٚ هزَ 

٢ أػِْ أٗي ال طلز٤ٖ ط٤ٔٔظ٢ د '' حُ٘خد '' ٓؼَكظي، ٍؿْ أٗ٘

كيحثٔخ ٓخ طو٤ُٖٞ ٢ُ أٗي ٍؿَ، أكذ ٣َ١وش طَؿٔظي 

ألكخ٤ٓٔي رٌَ رٔخ١ش ، طًٌَص ٤ًق ًخٗض ك٤خط٢ ٖٓ ىٝٗي، 
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طًٌَص ٤ًق ً٘ض أػ٤ٖ ٢ٓٞ٣، ٤ًق ً٘ض ٓٔجٞال ػٖ ٗل٢ٔ 

كو٢، ٝ ٛخ أٗخ ح٥ٕ أكْ رخُٔٔئ٤ُٝش طـخٛي، ٍَٕٓ رل٤خط٢ 

٢٘ أًخى ال أًًَٖٛ ، ألٜٖٗ ُْ ٣ظًَٖ كظ٤خص ًؼ٤َحص، ٌُ٘

رٜٔش ك٢ ك٤خط٢، كظ٤خص ٓظ٘خرٜخص، أؿٔخّ ؿ٤ِٔش ٝ ػوٍٞ 

كخٍؿش، أًًَ إٔ أ١ٍٞ ػالهش ٍَٓص رٜخ ًخٗض ط٘خِٛ حُٔ٘ش، 

ٝ هَؿض ٖٓ ًُي ''حُلذ '' ٓخُٔخ ٓؼخك٠ ، ٢ٌُ٘٘ أػِْ أ٢٘ٗ 

ُٖ حهَؽ ٖٓ كزي اال ٝ أٗخ ٜٓخد رخٌُخَٓ ، كِٖ أٓظط٤غ 

يح ، أػِْ ٌٛح ؿ٤يح ٝ ٓغ ًُي ال أ٣ٍي حالٗٔلخد حُ٘لخء ٓ٘ي أر

، ٝحػن أٗخ إٔ َُٛس ٓؼِي ال ٣ٔؼٜخ إٔ طئ١ً هِز٢ ح١ٌُ أكزٜخ 

.. ٌُٖ كظ٠ حٍُٞى ٣ل١ٞ أٗٞحًخ .. ٢ٌُ٘٘ ُٖ أطَحؿغ ٝ ُٖ 

 .أط٘خٍُ

هزَ ُوخث٢ ري ًخٗض ًِٔش ''كذ '' طـِذ ٢ُ حُظ٘خإّ، أل٢٘ٗ ُْ 

ؤٓخس، ً٘ض أهٍٞ أٜٗي ػ٠ِ هٜش كذ اال ٝ ًخٗض ٜٗخ٣ظٜخ ٓ

ىٝٓخ ٓخ ٗلغ حُلذ إ ُْ ٣ٌٖ ٣ـؼِ٘خ ٗلْ رخُٔؼخىس ؟ ٓخ ٗلؼٚ 

إ ًخٕ ٣ـؼَ حَُؿَ طخثٜخ ٝ ٣ـؼَ حَُٔأس طزَِ ٝٓخىطٜخ ريٓٞع 

حُوَٜ ًَ ٤ُِش ؟ ٓخ ٗلؼٚ إ ًخٕ ال ٣ؼط٤٘خ ٗ٘ٞس حُط٤ٍٞ ؟ 

ًيص أٌٗي ك٢ ٝؿٞىٙ أٛال ، ًيص أطْٜ حُظخ٣ٍن رٌَ ٓخ 

حُلذ ح١ٌُ ًزَٗخ ٝ ٗلٖ ٗٔٔغ  كِٔٚ ُ٘خ ٖٓ هٜٚ حُؼ٘ن ٝ

ػٜ٘خ كظ٠ طٌَ٘ حُلذ كِٔخ ك٢ ٗلْ ًَ ٝحكي ٓ٘خ، كخُلذ 

كِْ ٣ظ٠٘ٔ حٌَُ إٔ ٣ؼ٤٘ٚ ، ٌُٖ ٤ُْ حُـ٤ٔغ ٣ـَٜ رٌٜح، 
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كٔؼال ؿ٤ٔغ أٛيهخث٢ ال ٣ؼظَكٕٞ رٚ، ٝ ٣وُٕٞٞ إٔ ال ٝؿٞى 

ُٚ، ً٘ض ىحثٔخ أظٖ أْٜٗ ٣وُٕٞٞ حُؼٌْ ك٢ هَحٍس أٗلْٜٔ ، 

لذ ٝ أٗض ط٢٠ٔ ٣ٞٓي طظللٚ ك٤ٌق ُي إٔ طٌَ٘ حُ

حَُٓخثَ ح٤ُٜ٘ش أٝ ط٘ظظَ إٔ ٣َٕ ٛخطلي ، ٗلٖ حَُؿخٍ ٗظوٖ 

٤ًق ٗول٢ ٓ٘خػَٗخ ػٖ رؼ٠٘خ ، ٌُٖ أػ٤٘٘خ طل٠ق ٓخ ك٢ 

هِٞر٘خ ػ٘يٓخ ٌٕٗٞ أٓخّ حَُٔأس حُظ٢ ٗلذ ، ؿخُزخ ٓخ ٣٘طن 

حَُؿَ رؼٌْ ٓخ ٣لْ ، حَُؿَ ٣ٌظْ ٓ٘خػَٙ كخُزٞف رٜخ أل١ 

ال ٣وظِق ػٖ حَُٔأس حُظ٢ ال طـي ٛؼٞرش ًخٕ ٣ـؼِٚ ٣ظٖ أٗٚ 

ك٢ حٌُالّ ػٖ ٓ٘خػَٛخ كظ٠ أٓخّ أٗخّ ال ٣ؼَكٜٞٗخ، ك٢ 

ٓـظٔؼ٢ ٣ؼي حُلذ ٟؼلخ ٝ حالػظَحف رخٌُٗذ ؿز٘خ ٝ ١ِذ 

حُٔـلَس ًال .. كِْ أِٓي ٛي٣وخ أريح ٣ليػ٢٘ ػٖ حُلذ ًٔخ ًخٕ 

٣ليع ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش هْٜٞٓ ػٖ كز٤زخطْٜ رِٔخٕ ٣ـَٜ رٔخ 

ٚ حُوِذ.. ك٢ ٓـظٔؼ٢ آخ ٣ظٌِٕٔٞ ػٖ كز٤زخطْٜ ٣٘خى١ ر

 ! رخُٔٞء.. أٝ ال ٣ظٌِٕٔٞ أريح

ً٘ض أِٓي ٛي٣وخ ٝحكيح ٣ؼظَف رخُلذ ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣وٍَ 

حالػظَحف رَ ظَٜ حُلذ ح١ٌُ ًخٕ ٣لظي رـٔيٙ رٟٞٞف ، 

ٛي٣و٢ أطؼزٚ حُلذ ٝ ٗوَ ٛيٍٙ ، كظ٠ ٟلٌٚ ًخٕ ٣ـِزٚ 

ٛٞ ػٔن ؿَكي ؿيح، حُلِٕ أك٤خٗخ ، ٣وخٍ إٔ كـْ كزي ح٥ٕ 

ٛي٣و٢ هخُي ط٘طزن ػ٤ِٚ ٌٛٙ حُٔوُٞش ، ك٤غ أٗٚ أكذ كظخس 

طٜـَٙ رٔ٘ٞحص ه٤ِِش ، ًخٕ ٓوِٜخ ُٜخ ، ٣لزٜخ ، ال ٣ظٌِْ 
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ػٜ٘خ ٌُٖ حُـ٤ٔغ ًخٕ ٣ؼِْ أٗٚ ٓـَّ رٜخ، ً٘ض أكْ أك٤خٗخ 

أٜٗخ طـ١َ ك٢ ػَٝهٚ ، ً٘ض أكٔي حُؼ٘خم ، ٢ٌُ٘٘ أريح ُْ 

ٝ ًخٕ ًٖٔ ٣لظ٠َ ، ً٘ض  أكٔيٙ ػ٠ِ ٟٝؼٚ ، ًخٗض ٓؼٚ

أكٌَ ىٝٓخ ٓخ ٤ٓلَ رٚ إ هٍَص طًَٚ ٣ٞٓخ .. ً٘ض هخثلخ .. 

ٝ كَٜ ٓخ ه٤٘ظٚ ، أطؼ٤ِٖٔ ٣خ ٍٝحٕ ً٘ض أط٠٘ٔ أال أهغ ك٢ 

حُلذ ٣ٞٓخ إ ً٘ض ٓؤَٛ ا٠ُ ٓآٍ ٛي٣و٢ ًحى ، طًَظٚ طِي 

حُظ٢ ًخٕ ٣لزٜخ ًخُٔـٕ٘ٞ هِلٜخ ٝ هٍَص إٔ طظِٝؽ ٖٓ 

٤ُِش ٓٔخػٚ روزَ ُٝحؿٜخ ، ًخٕ  ؿ٤َٙ، أًًَ أ٢٘ٗ اُظو٤ظٚ

ٗخكزخ ٝ ًؤٕ ٝرخءح أٛخرٚ ، ١ِذ ٢٘ٓ إٔ ٗزظؼي رخ٤ُٔخٍس ػٖ 

حُٔي٣٘ش كِز٤ض ١ِزٚ ىٕٝ إٔ أؿخىٍ ، أل٢٘ٗ ً٘ض أػِْ إٔ كخُظٚ 

ِٝٛض ا٠ُ أهٜخٛخ ، إٔ طـخىٍ ٍؿال ك٢ كخُظٚ ًؤٗي طوز٢ 

ًِٔخطي رلخث٢ ٤ٜٓ٘خٍ ك٢ أ٣ش ُلظش، حكظلظض رؤٓجِظ٢ ُ٘ل٢ٔ 

رخ٤ُٔخٍس رؼ٤يح ىٕٝ إٔ أ١ِذ إً أر٢ ٝ ىٕٝ إٔ  ٝ حٗطِوض

أكٌَ ك٢ حُؼٞحهذ ...ً٘ض أطٞهغ إٔ ٗوق ك٢ ٌٓخٕ هخٍ ٤ُظٌٖٔ 

ٖٓ حٌُالّ ًٌَ َٓس ػْ ٗؼٞى أىٍحؿ٘خ ٢ٌُ٘٘ طلخؿجض رٔخ كؼِٚ 

طِي ح٤ُِِش، ً٘ض َٓطؼزخ ٝ ٜٓخرخ ر٘ٞرش ًػَ رٔخ ٍأ٣ض، ػ٘ي 

يأ رخَُٜحم ُٝٛٞ٘خ طَّؿَ هخُي ٖٓ ح٤ُٔخٍس ػْ ٝهق رؼ٤يح ٝ ر

رٌَ ٓخ أٝط٢ ٖٓ هٞس، ريأ ٣َٜم ٝ ٣َٜم ٝ ٛٞ ٣َىى '' 

أهَؿ٢ ٖٓ أػٔخه٢ .. أهَؿ٢ ٖٓ ؿٞك٢ .. أهَؿ٢ كِْ أػي 

أٓظط٤غ كِٔي ك٢ ػَٝه٢ رؼي ح٥ٕ '' ًخٕ ٣ز٢ٌ رٌخء ُْ ٣ٔزن 

٢ُ إٔ ٜٗيص ٍؿال ٣ز٤ٌٚ ، ًخٕ ٛي٣و٢ ٣لظَم أٓخ٢ٓ ٝ ُْ 
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طًَظٚ ٣لَؽ ٓخ طٌٖ ر٤ي١ ك٤ِش ، ُْ أٓظطغ حالهظَحد ٓ٘ٚ ، 

ريحهِٚ ، ؿِْ ػ٠ِ ًٍزظ٤ٚ ٝ ٛٞ ٣َٜم كظ٠ أكٔٔض ك٢ 

ُلظش حٗٚ ًخى ٣ـ٠ٔ ػ٤ِٚ ، ؿِٔض ا٠ُ ؿخٗزٚ ٝ أٗخ حٗظَ ا٤ُٚ ، 

ُؼ٘ض حُلذ ٝ ٓخػظٚ ، ٤ًق ُِلذ إٔ ٣وظِ٘خ ٝ ٗلٖ أك٤خء ؟ 

ًَٛض طِي حُلظخس رخَُؿْ أ٢٘ٗ ُْ أًٖ أػَكٜخ ، رَ ًَٛض 

ٌُٖ ًخٕ ًخُلـَ أٓخّ حُ٘ٔخء ؿ٤ٔؼخ، كخُٝض إٔ أٝح٤ٓٚ ، 

ًِٔخط٢ ، ُْ ٣زي١ أ٣ش ٍىس كؼَ ، ػِٔض رؼي ٓيس أٗٚ ُْ ٣ٌٖ 

٣ٜ٘ض ا٢ُ أٛال ، ًخٕ ٣ٜ٘ن ًخأل١لخٍ ٝ ٛٞ ٣ٔٔق ػٖ 

ػ٤٘٤ٚ ، ٛي٣و٢ حُ٘خٓن ، ٛخٛٞ ح٥ٕ ٜٓ٘خٍ ًـَٔ ٖٓ ؿٍٔٞ 

رالى١ ح٤ُٜ٘ش ، ه٤٠٘خ طِي ح٤ُِِش ك٢ حُؼَحء ، ػيٗخ ا٠ُ ح٤ُٔخٍس 

يػ٢٘ ػٜ٘خ ٝ ًؤٜٗخ ال ُحُض ٌِٓٚ ، ًخٕ ٝ أ٠٠ٓ هخُي ح٤ُِِش ٣ل

٣ؼٞى ا٠ُ ٍٓخثِٜخ ك٢ ٛخطلٚ ك٢ ًَ ُلظش ، ٌٓض ُُٜٞش ػْ 

حُظلض ألؿيٙ ٣ـط٢ ٝؿٜٚ رٌِظخ ٣ي٣ٚ ٝ ٣َٜ٘ٔ رخ٤ًخ ، ٗخ٢ُ٘ٝ 

ٛخطلٚ ألهَأ ٍٓخُش ًظذ ك٤ٜخ '' أٗخ ٝ أٗض ُٖ ٗلظَم ٓخ ىٓ٘خ 

 ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ، أٗخ ٝ أٗض ٍٝف ٝ حٗؤٔض ا٠ُ ٜٗل٤ٖ ، ال

طظ٢ًَ٘ أريح كؤٗخ ال أهٟٞ ػ٠ِ حُؼ٤ٖ ٖٓ ىٝٗي .. أكزي ! ٤ُِش 

 ..ًخٗض حَُٓخُش ٜٓ٘خ، أٍِٓظٜخ ُٚ ٌٓ٘ ٍٜٗٞ‘‘ ٓؼ٤يس 

ػيٗخ ك٢ حُٜزخف ا٠ُ حُٔي٣٘ش ، ػيص ٓلٔال رٔ٘خػَ ٓظ٘خه٠ش 

 ''، ػيص ٓخهطخ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء ٣لَٔ كَف ''حُلخء'' أٝ ''حُزخء

! 
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حٗظوظي، حُظلض  ً٘ض هي َٓكض رو٤خ٢ُ ًؼ٤َح، أكٔٔض أ٢٘ٗ

ا٤ُي ألؿيى ٝحٟؼش ٍأٓي ػ٠ِ حُ٘خكٌس ٝ أٗض ط٤ٔ٠ٖ ٓخه٤ي 

ا٠ُ ٛيٍى ، ٓظوٌس ٟٝغ حُـ٤ٖ٘ ! ً٘ض ؿ٤ِٔش ، ً٘ض 

 : طَطي٣ٖ ؿٞحٍد ٣َُٛش ٣ِٓ٘ش رَّٓٞ ، ٗخى٣ظي ٝ أٗخ أرظْٔ

  ــ ٣خ ٛـ٤َس ! ؿٞحٍري ؿ٤ِٔش ، ٖٓ أ٣ٖ حرظؼظٜخ ؟

 ! ٓالرٔي ــ حرظؼظٜخ ٖٓ ٗلْ حُٔلَ ح١ٌُ طزظخع ٓ٘ٚ أٗض

 ! ــ أٍٟ أٗي ٤ِٓطش حُِٔخٕ ػ٘يٓخ ٣ل٤ٖ ٝهض ٗٞٓي

  ! ــ ٝ أٗخ أٍٟ أٗي ه٤َِ أىد ػ٘يٓخ ٣ـِزي حُ٘ؼخّ

ٟلٌ٘خ ٓؼخ، ً٘ض ٓ٘يٛ٘خ ُظَٜكخط٢، ُْ أًٖ ٣ٞٓخ ٌٌٛح ، ُْ 

أًٖ أطٌِْ ٌٌٛح ، أ٣ؼوَ إٔ طٌٕٞ ػيٟٝ ػَػَطي حُـ٤ِٔش 

ٔؼض حٗظوِض ا٢ُ ؟ ً٘ض ط٤٘ل٤ٖ رٞؿٜي ٗلٞ حُ٘خكٌس كظ٠ ٓ

ٟلٌخص كظ٤خص ىهِٖ ا٠ُ حُٔوٍٜٞس ، أٍرؼش كظ٤خص ك٢ 

حُؼ٤٘٣َ٘خص ، ؿ٤ٔالص ، ٣ظٌِْ رٜٞص َٓطلغ ، ٣َطي٣ٖ 

ٓالرْ ٤ٟوش ، ٝ ُٜـظْٜ طوظِق ػٖ ُٜـظ٘خ ، ؿِٔض اكيحٖٛ 

رـخٗز٢ ٝ حأله٣َخص ؿِٖٔ ك٢ حُٔوخػي حُٔوخرِش ٝ أؿِوٖ حُزخد 

ظَ ا٤ُٜٖ ، ً٘ض أٗخ حُ٘خد حُٞك٤ي ر٤ٖ حُؤٔش كظ٤خص ، ً٘ض أٗ

ٝ أٗخ أطللٚ ٓالٓلٜٖ ، ٗظَص ا٤ُي ألٍٟ طِي حُ٘ظَس ألٍٝ 

َٓس ، ً٘ض ػخهيس كخؿز٤ي ٝ أٗض ط٘ظ٣َٖ ا٢ُ ٗظَس ػظذ 

 : كَكض ُٜخ ًؼ٤َح ، أكٔٔض رـ٤َطي ، كوِض
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 ! ــ ٓخ ري ط٘ظ٣َٖ ا٢ُ ٌٌٛح ؟ أهلظ٢٘

 ..ــ ً٘ض ٓؤٓؤُي ٗلْ حُٔئحٍ

 : هِض ٛخٓٔخ

 ــ أٍأ٣ض ًْ ٖٛ ؿ٤ٔالص ؟

٢ ٌُ٘ي أىهِض هي٤ٓي ك٢ كٌحثي ًؤٗي طًٌَص كـؤس ُْ طـ٤ز

 : ؿٞحٍري.. ػْ هِظ٢

ــ اًح أٗض طلذ ٌٛح حُ٘ٞع ؟ ؿ٤ي .. أ٣ٍي إٔ أٗخّ حك٢َ٘ٓ ٖٓ 

 ! ٛٞطي ٣خ ٤ٓي ٍٝٓخ٢ٔٗ

ٛخ هي ٍأ٣ض ٍٝحٕ حُظ٢ ً٘ض أطٔ٘خٛخ ، حُـ٤ٍٞس ، حُطلِش ، ُْ 

أهَ ُي ٣ٜٞٓخ أٗي رـٞحٍري ٝ رلـخري حُل١ٟٞٞ ً٘ض أؿَٔ 

ٜٖٓ٘ .. رَ ً٘ض حألؿَٔ ٝ رخه٢ ٗٔخء حٌُٕٞ ًٍحص رٌؼ٤َ 

 ! ٍَٓ ًٔخ هخٍ ِٗحٍ هزخ٢ٗ

ؿِٔض ٝ أٗض طِؼز٤ٖ رؤٛخرغ ٣يى رظٞطَ ، كظ٠ ًِّٔظ٢٘ اكيٟ 

طِي حُلظ٤خص ك٤غ ١ِزض ٢٘ٓ إٔ أٓخػيٛخ ك٢ ٍكغ كو٤زظٜخ ٝ 

ٗظَص ا٤ُي ًؤ٢٘ٗ أٓظؤًٗي ، ٍكؼض أكي كخؿز٤ي ٝ أٗض 

ح ، هٔض ٝ ٓخػيص حُلظخس ط٘ظ٣َٖ ا٤ُ٘خ ػْ أٗلض رٞؿٜي رؼ٤ي

ىٕٝ إٔ أٗظَ ا٤ُٜخ ، ٌَٗط٢٘ ٢ٌُ٘٘ حًظل٤ض رِٜ ٍأ٢ٓ ىٕٝ 

 : إٔ أرظْٔ ، ٝ ػيص ا٠ُ ٌٓخ٢ٗ ٝ طٞؿٜض ا٤ُي رخٌُالّ
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ــ أطؼ٤ِٖٔ أٗي طٜزل٤ٖ هز٤لش ػ٘يٓخ طؼوي٣ٖ كخؿز٤ي ؟ 

  ط٢٘٘٣ًٌَ رخُوِّ ؿ٠زخٕ ك٢ هٜش كِش

لَ ُْ طـ٤ز٢ ػْ ٓٔؼظي طو٤ُٖٞ رٜٞص هخكض ٝ ٓالٓلي ًط

٣لخٍٝ طو٤ِي ٛي٣وٚ إلؿخظظٚ '' أ٣ٌٔ٘ي إٔ طٔخػي٢ٗ ك٢ ٍكغ 

 ! '' كو٤زظ٢ أٍؿٞى.. طخكٜش

 : ػْ أٍىكظ٢

 ! ــ ُٔخًح ٣َطي٣ٖ حٌُؼذ حُؼخ٢ُ إ ُْ ٣ٌٖ ٤ٓٔظؼِٔ٘ٚ

 ــ ٝ ٓخ ح١ٌُ ٣ِػـي ك٢ حألَٓ ؟ أطـخ٣ٍٖ ؟

 .. ــ أؿخٍ !! ػ٠ِ ٖٓ أؿخٍ ؟ ٖٓ ٖٓ ٓؤؿخٍ ؟ أٍؿٞى

 .. ٣َ ٣خ هِٓشــ طـخ٣ٍٖ ٢٘ٓ أل٢٘ٗ ١ٞ

ٗظَص ا٢ُ ٝ أٗض طظٔخ٤ٌُٖ ٗلٔي كظ٠ ال ط٘لـ١َ ٖٓ 

ح٠ُلي ، ٢ٌُ٘٘ كلِطي أل٢٘ٗ حٗلـَص ٟخكٌخ ، ً٘ض أ٣ٍي 

إٔ أهزَى إٔ ال أكي ٤ٓؤه٢ٌٗ ٓ٘ي ٣خ ٍٝحٕ ، ً٘ض أٝى ُٞ 

أهٌطي ك٢ ٛي١ٍ ٝ أٗخ أ١ٔج٘ي ، ً٘ض أٝى ُٞ أهزَطي أ٢٘ٗ 

إٔ أهَٔى أكزي ، ٢ٌُ٘٘ هلض ٖٓ ػيّ طٜي٣وي ا٣خ١ ، هلض 

، هلض إٔ ٣ٌٕٞ ٍىى هخ١ؼخ هخىٗخ ُٔ٘خػ١َ ، كظللظض ػٖ 

  حُزٞف

حٗظزٜ٘خ رؼي طِي ح٠ُلٌش إٔ ًَ حُٔٞؿٞىحص ٣٘ظَٕ ا٤ُ٘خ 
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كوٍَٗخ إٔ ٜٗٔض ه٤ِال ، ٗظَص ا٢ُ ٗظَس هـَ ٝ أٗض 

 : طؼ٤٠ٖ اكيٟ ٗلظ٤ي، حرظٔٔض ُلًَظي طِي ، ػْ ٓؤُظي

 ــ ٍٝحٕ ! رٔخًح ط٘ؼ٣َٖ ح٥ٕ ؟

 : ش ػ٠٣َش أظَٜص ًَ أٓ٘خٗي ٝ أٗض طو٤ُٖٞحرظٔٔض حرظٔخٓ

ــ أٗؼَ رخُـٞع ! ٓظ٠ ٓ٘ؤًَ ؟ رخُٔ٘خٓزش ال أكذ إٔ ٣٘ظَ 

 ! ا٢ُ أكي ٝ أٗخ آًَ ، أٗخ أٗزٜي كو٢

ٟلٌض ُط٣َوظي ك٢ حُظـ٘ذ ٖٓ حَُى ػٖ ٓئح٢ُ ، أً٘ض 

هخثلش ٓؼ٢ِ ؟ أً٘ض طل٤ٖٔ رٔخ أكْ ؟ أٗض كظخس كٔخٓش ؿيح ، 

خًد ح١ٌُ ٝهغ ر٤٘٘خ ٍَٓٝ حٌَُحّ ، ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٔ ػ٤ِٜخ حُظـ

 : أؿزظي

 ! ــ أكؼال أٗض ؿخثؼش ؟ اًح ٓ٘ؤًَ ح٥ٕ .. أٗخ أ٠٣خ ؿخثغ

أهَؿ٘خ ٓخ ك٢ كوخثز٘خ ٖٓ ١ؼخّ ، أٌٓٔض ''ٓخٗي٣ٝظ٘خ'' رٌِظخ 

 : ٣ي٣ي ٝ أٗض ط٘ظ٣َٖ ا٢ُ ٍحكؼش أكي كخؿز٤ي

 ــ ٓخًح هِ٘خ ػٖ حُ٘ظَ أػ٘خء حألًَ ؟

ٔيص إٔ أٗظَ إلكيٟ حُلظ٤خص ، ٟلٌض ٝ أٗخ أرؼي ػ٤٘خ١ ، طؼ

 : كـخء٢ٗ ٛٞطي

ــ ٛ٘خى حكظٔخٍ ًز٤َ إٔ أػـِ ػٖ حُظ٘لْ أػ٘خء حألًَ اًح 

ػ٤ِي إٔ ط٘ظَ ا٢ُ ُظٌٕٞ ؿخِٛح ُإلٓؼخكخص حأل٤ُٝش ، 
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 .. أطٔٔؼ٢٘ ؟ أٗظَ ا٢ُ

أػيص حُ٘ظَ ا٤ُي ٝ أٗخ أرظْٔ ، اًح أٗض طـخ٣ٍٖ ٌُٜٙ حُيٍؿش ٣خ 

طؤًي ٖٓ ٓ٘خػَى ، ً٘ض ٍٝحٕ ، ٓؤٓظـَ ؿ٤َطي ٌٛٙ كظ٠ أ

أٗظَ ا٤ُي ٝ أٗض طؤ٤ًِٖ ر٤ٜ٘ش أٗؼ٣ٞش ، ً٘ض آًَ ١ؼخ٢ٓ ر٤ٖ 

حُل٤ٖ ٝ ح٥هَ ٝ أٗخ أٗظَ ا٤ُي ، ً٘ض هـُٞش ٖٓ ٗظَحط٢ ، 

  ... ٝ ٓخ أؿَٔ هـِي ٣خ ٍٝحٕ

حٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ حُطؼخّ ٝ ؿِٔ٘خ ٗظزخىٍ أ١َحف حُلي٣غ ٝ ٌُٖ 

٘خ ، رٜٞص هخكض ٌٛٙ حَُٔس طليػ٘خ ػٖ ١لُٞش ًَ ٝحكي ٓ

ط٣ًٌَٖ أٗض حُظلخ٤َٛ ر٤٘ٔخ أكخٍٝ أٗخ ٤ٔٗخٜٗخ ، ً٘ض طظليػ٤ٖ 

ػٖ ١لُٞظي ًؤٜٗخ حٗو٠ض ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ ، أٗض حُظ٢ ُْ ٣ظـخُٝ 

ػَٔٛخ حُؼ٣َٖ٘ ٓ٘ش ، ًْ أٍىص اهزخٍى حٗي ال ُُض ١لِش ، 

١لِظ٢ أٗخ ! كي٣ؼ٘خ ػٖ حُطلُٞش ؿؼ٢ِ٘ أًَٙ ١لُٞظ٢ حُظ٢ ُْ 

أٗي ًزَص ٓؼ٢ ، ُٞ  طٌٖ طظ٠ٖٔ أ١ ًًَٟ ػ٘ي ، ط٤٘ٔض ُٞ

أٗي ً٘ض طلض ٍػخ٣ظ٢ ٌٓ٘ ٗؼٞٓش أظخكَى ، ًخٕ ػ١َٔ 

أٍرؼش ٓ٘ٞحص ػ٘يٓخ ٍأص ػ٤٘خى حٍُ٘ٞ ، ٓخًح ً٘ض أكؼَ ك٢ 

  طِي حُِلظش ؟ أً٘ض ٗخثٔخ ؟ أّ ً٘ض حُؼذ ؟

ُْ ٣ٔزن ٢ُ إٔ كٌَص ك٢ حُٔخ٢ٟ رٌٜٙ حُط٣َوش ا٠ُ إٔ 

 ػَكظي ، أٛزلض أ٣ٍي إٔ أٍر٢ ًَ ٢ٗء ري ، ١لُٞظ٢ ،

َٓحٛوظ٢ ... ًَ ٢ٗء ! أرلغ ػ٘ي ك٢ طلخ٤َٛ ك٤خط٢ 

حُٔخروش ًؤٗي ً٘ض ٓٞؿٞىس ٝ ٢ٌُ٘٘ ُْ أىٍى ًُي ، ًيص 

 



34 وضوحِك غامض                                                                                                          

   

أ٤ٛق ك٤ي ُٞٓخ ػٖ ؿ٤خري ػٖ ك٤خط٢ ٖٓ هزَ ، ؿ٠زض 

ًؼ٤َح أل٢ٗ أٟؼض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞهض رخكؼخ ػ٘ي ك٢ ٝؿٞٙ 

 .. أه٣َخص ، ُطخُٔخ ً٘ض كظخس أكال٢ٓ ٣خ ٍٝحٕ

خ ٗؼ٤ي حُ٘ظَ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ كٔخرخط٘خ ، حُٞهٞع ك٢ حُلذ ٣ـؼِ٘

٣ـؼِ٘خ ٣َٗي إٔ ٗـ٤َ ٖٓ أٗلٔ٘خ كظ٠ ال ٣َٜد حُلذ ٓ٘خ .. أٝ 

ػ٠ِ حألٍؿق كظ٠ ال ٣َٜد حُلز٤ذ ٓ٘خ ، حُلذ ٣ؼِٔ٘خ 

 ! حإلهالٙ ٝ حَُٜحكش ٝ ٣ؼِٔ٘خ حٌُؼ٤َ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُوٞف

ً٘ض ىحثٔخ أكظوَ حُؼالهخص حُظ٢ ك٤ٜخ أًؼَ ٖٓ ١َف ، ٤ًق 

وخ ر٤ٖ حُلذ ٝحُو٤خٗش ؟ حُٜيم ٝ حٌٌُد ؟ ً٘ض ُٜٔخ إٔ ٣ٞك

أكظخٍ ك٢ حُط٣َوش حُظ٢ ٣ٌِٜٔٞٗخ ٢ٌُ ال ٣الكع حُطَف 

ح٥هَ ٌٛح حُظـ٤٤َ ، ٤ًق ُ٘وٚ إٔ ٣لذ كظخس إ ًخٕ ػوِٚ 

ٓ٘ـٍٞ رؤه٣َخص ، ٤ًق ُلز٤زظٚ إٔ ط٘ؼَٙ رخألٓخٕ إ ًخٗض 

طؤْ ٝهظٜخ ر٤٘ٚ ٝ ر٤ٖ آه٣َٖ ؟ حٌٌُد ال ٣ٔلٞ حُلو٤وش ٌُ٘ٚ 

٣ئؿِٜخ كو٢ ، اًح ٤ٓؤط٢ ٣ّٞ ٣ٌ٘٘ق ك٤ٚ ًَ هخثٖ .. ٝ ٤ُْ 

 ُِلذ ٌٓخٕ ر٤ٖ حُوخث٤ٖ٘

ٓظؤًي أٗخ إٔ كظخس ٓؼِي ال ٣ٞؿي ٌٓخٕ ُِو٤خٗش ك٢ هِزٜخ ، 

رَحءطي ط٘خهٞ ًَ كؼَ ٌّٓٓٞ ، ال أٓظط٤غ إٔ أطو٤ِي 

طو٤ٖٗٞ ، ألٗي رزٔخ١ش أ٠ٔٓ ٖٓ إٓ طلؼ٢ِ ًُي ، ٌٓ٘ حُِلظش 

أٗي ٓظ٤ٌٖٗٞ ٢ٌِٓ ، ُْ أكذ ٣ٞٓخ  حأل٠ُٝ ك٤ٖ ٍأ٣ظي هٍَص

حٓظالى ٢ٗء .. ٢ٌُ٘٘ ٍؿزض ك٤ي ر٘يس ٣خ ٍٝحٕ ، ُْ أٍى إٔ 
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٣٘ظِ٘ي ٖٓ ىحه٢ِ ٢ٗء ، أٍىص ُ٘خ هٜش ال ٜٗخ٣ش ُٜخ ، ال 

 . أ٣ٍي إٔ أٗظ٢ٜ ٓ٘ي ٣ٞٓخ كؼال ال أ٣ٍي

ٌٓظ٘خ ُِلظش ٝ ٗلٖ ٗ٘ظَ ا٠ُ رؼ٠٘خ حُزؼٞ ، ً٘ض ط٘ظ٣َٖ 

ل٤ًَٖ ػ٤٘٤ي رَٔػش ر٤ٖ ا٠ُ ػ٤٘خ١ رٌَ٘ ِٓلض ، ً٘ض ط

ػ٤٘خ١ ، أٍرٌظ٢٘ ٗظَحطي كخرظٔٔض ٝ رخىُظ٢٘ حالرظٔخٓش ، 

ً٘ض طو٤ُٖٞ أ٤ٗخء ًؼ٤َس كظ٠ ٖٓ ىٕٝ إٔ طظ٢ٌِٔ ، ُْ أػَ 

حٗظزخٛخ ُِٔٞؿٞىحص رَ أٍىص إٔ ططٍٞ طِي حُ٘ظَس حُظ٢ ٣ـِزٜخ 

حُ٘ؼخّ ، ٍؿؼ٘خ رَأ٤ٓ٘خ ا٠ُ حٍُٞحء ٝ ٗلٖ ٗليم رزؼ٠٘خ 

كظ٠ أ٢٘ٗ ُْ حػَف ًْ ٖٓ حُٞهض  حُزؼٞ ، ١خُض حُ٘ظَس

رو٤٘خ ػ٠ِ ًُي حُلخٍ .. َٝٛ حُوطخٍ ألكي حألٗلخم ٝ حٗوطغ 

حُظ٤خٍ حٌَُٜرخث٢ كـؤس ، أٌٓٔض رٌٍحػ٢ حأل٣ٖٔ كظ٠ أكٔٔض 

 : أٗي ًيص طوظِؼ٤٘ٚ ، ٝ ٗطوض رٜٞص ٗزٚ ٌٓظّٞ

  ــ ٣ِٕ ، أٗخ ٜٓخرش رلٞر٤خ حُظالّ

أكٔٔض ً٘ض ٛخٓظخ أٜٗض ٌُالٓي ٝ ٣يى ٓظ٘زؼش ر٢ ، 

رٜؼوش أٛخرض هِز٢ اػَ ُٔٔظي طِي ، ًخٗض ُلظش أٍىطٜخ إٔ 

طيّٝ ُألري .. هخ١زظي ًٖٔ ٣وخ١ذ ١لِش ك٢ حُوخٓٔش ٖٓ 

 : ػَٔٛخ

ــ حٛيث٢ ! حٛيث٢ ، أٗخ ٛ٘خ ، أٗخ رـخٗزي ، ٓخ ٖٓ ٢ٗء ٓو٤ق 

 .. ٤ٓـ٢ء حٍُ٘ٞ رؼي ُلظخص ، ال طوخك٢
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ٍٟ ٝ أٌٓٔض رٜخطل٢ ٝ أٟؤص ٜٓزخكٚ ػْ ٝؿٜظٚ ُٞؿٜي أل

ُٔؼخٕ ىٓٞػي ، ُْ أهطؤ ػ٘يٓخ أ٤ٔٓظي ''١لِظ٢'' ، ً٘ض 

ٓظ٘زؼش رٌٍحػ٢ روٞس كظ٠ ؿَٓض أظخكَى ك٤ٜخ ، حٗلـَص 

 ٟخكٌخ ُٔ٘ظَى ًحى ، أؿزظ٢٘ رٌِٔخص طوَؽ ٖٓ ر٤ٖ أٓ٘خٗي

: 

 ! ..ــ أٛٔض ٣خ ٣ََٗ

ــ أٗخ ٣ََٗ ؟ حػ٢٘٣ٌٍ ُٔض أٗخ ٖٓ ٣ـَّ أظخكَٙ ًو٢ 

 ! ٓظٞكٖ ك٢ ًٍحع ح٥هَ

ي رَٔػش ، ُْ ط٢ٌٗٞ ٓيًٍش أٗي ط٤ٌٖٔٔ ٣ي١ ، ٓلزض ٣ي٣

كؤٍرٌي ؿٞحر٢ ، ٟلٌض رٜٞص ػخٍ ٌٛٙ حَُٔس ٝ أٗخ أٗظَ 

ُلخؿز٤ي ٝ طٌِٜ٘ٔخ ح٠ُٔلي .. كزيأٗخ ٗظـخىٍ ًؤ١لخٍ ، 

طـخى٢٘٘٤ُ كؤ٣ُي ٖٓ كيس حُ٘وخٕ ، رو٤٘خ ػ٠ِ ًُي حُلخٍ كظ٠ 

٢٘ ػخى حٍُ٘ٞ ، ػْ ٌُٓض ٝ أٗخ أطؤِٓي ٓزظٔٔخ ، كؤىًٍِض أِٗض أٗ

ً٘ض أكخٍٝ ط٘ظ٤ض حٗظزخٛي كظ٠ ال طلِػ٢، ً٘ض أكخٍٝ إٔ 

أ٤ٔٗي حُظالّ ، ً٘ض أػخُـي ٖٓ كٞر٤خ حُظالّ ٝ ُْ أًٖ أىٍى 

أ٢٘ٗ أٛخد رلٞر٤خ كويحٗي ... ٗظَص ا٢ُ ٝ أٗض طو٤ُٖٞ 

 : رٜٞص هخكض ٣ٌخى ال ٣ٔٔغ

 .. ــ ٌَٗح ُي ! ٣خ ٣ََٗ

٣و٢٘٤ ٖٓ  ـــ حُؼلٞ ٣خ ٓظٞك٘ش .. ح٥ٕ ػ٢ِ إٔ حرلغ ػٖ ُوخف
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 ! حُّٔٔٞ حُظ٢ ٗوِظٜخ ٢ُ أظخكَى

 : أٌٓٔض ر٤ي١ ٝ أٗض طَٜه٤ٖ ٝ حُوٞف ٣ٔظٌِي

ــ ٣ِٕ أٗض طِ٘ف.. ٓخٓل٢٘ أٍؿٞى ُْ أهٜي.. ٓخٓل٢٘ 

 ! أٍؿٞى

٠ٜٗض َٓٔػش طلظ٤ٖ٘ ك٢ كو٤زش ٣يى ، كؤهَؿض ٜٓ٘خ ىٝحء 

ٓطَٜح ٝ ٟٔخىحص ، أٌٓٔض ٣ي١ ٌُٖ رِطق ٌٛٙ حَُٔس ٝ 

١ٌ هِلظٚ أظخكَى حُ٘خػٔش ، ً٘ض هِوش ريأص ط٘ظل٤ٖ حُـَف حُ

ؿيح ، ٝ ً٘ض ٓؼ٤يح ؿيح رٔخ ٣لَٜ ، ً٘ض أٗظَ ا٤ُي ٝ أٗخ 

أطللٚ ٓالٓلي حُل٘ٞٗش ، ًًَط٢٘ رؤ٢ٓ حُـخ٤ُش ، أ٢ٓ حُظ٢ 

٤ٜ٣زٜخ حُوِن إ أٌٓٔض رَهزظ٢ أٝ رَأ٢ٓ ، أ٢ٓ حُظ٢ طٔؤ٢ُ٘ 

ر٤ٖ حُل٤ٖ ٝ ح٥هَ ػٖ ٛلظ٢ كظ٠ ٝ إ ً٘ض رـٞحٍٛخ ، 

ال ط٘خّ كظ٠ طظؤًي أٗ٘خ ؿ٤ٔؼخ ٗ٘خّ رَحكش ، أ٢ٓ حُظ٢ أ٢ٓ حُظ٢ 

ال طؤًَ كظ٠ طظؤًي أٗ٘خ أًِ٘خ ، أ٢ٓ ٣خ ٍٝحٕ حُظ٢ ً٘ض أطٌَٓ 

ٖٓ ٗيس هِوٜخ ػ٢ِ رخَُؿْ أ٢٘ٗ ًزَص ، أ٢ٓ حُظ٢ أكظويٛخ ًِٔخ 

ٓخكَص ٓزظؼيح ػٜ٘خ ، أكظويٛخ ٣خ ٍٝحٕ ، ُٖ أًزَ أريح ٓخ ىٓض 

ٖ ؿًِءح ٖٓ حُلَحؽ ح١ٌُ أكْ أِٓي أٓخ ٓؼِٜخ ، ٝ ٛخ أٗض طِٔج٤

رٚ ك٢ رؼي١ ػٖ أ٢ٓ ، ٛخ أٗض طي٢٘٘٤ُِ ًٔخ طلؼَ ٢ٛ ، ٢ٛ 

ىحكؼٜخ حألٓٞٓش ، ٝ أٗض ٓخ ىحكؼي ٣خ ٍٝحٕ ؟ ًْ أط٠٘ٔ إٔ 

 ! ٣ٌٕٞ ىحكؼي حُلذ .. ًْ أط٠٘ٔ
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٣ـ٢ء حَُؿَ ا٠ُ حُل٤خس كظٌٕٞ أٓٚ أٍٝ كذ ك٢ ك٤خطٚ ، حألّ 

لَ ... ٣وخٍ إٔ حُـ٘ش طؼِٔ٘خ حُلذ ، طؼِٔ٘خ ٤ًق ٗٔخٓق ٤ًق ٗـ

طلض أهيحّ حألٜٓخص ، ٌُٖ أ٢ٓ أٗخ ٢ٛ حُـ٘ش ٗلٜٔخ ، آٙ ُٞ 

طؼ٤ِٖٔ ًْ أكزٜخ ، كز٢ أل٢ٓ ٤ُْ ًؤ١ كذ ، أػِْ ؿ٤يح أٜٗخ 

حَٓأس ال ٓؼ٤َ ُٜخ .. ٓؼِي طٔخٓخ ! أٗظٔخ ٓظ٘خرٜظخٕ، أٗظٔخ 

حَٓأطخٕ ُٖ ٣ٌٍَٛٔخ حُِٖٓ رخُ٘ٔزش ٢ُ ، ٝ ًْ ٛٞ ؿ٤َٔ إٔ 

ك٤ٜخ ك٘خٕ أٓي ، حُل٘خٕ ٣ِ٣ي ٖٓ أٗٞػش طلذ حَٓأس طَٟ 

حَُٔأس ٝ ٤ُٔض حُ٘يس ٖٓ طلؼَ ًُي ، ًْ أ٣ٍي إٔ طٌٕٞ ر٤٘ي ٝ 

ر٤ٖ أ٢ٓ هٞحْٓ ٓ٘ظًَش ٣خ ٍٝحٕ ، ك٘خٜٗخ ، ٛزَٛخ ، 

حرظٔخٓظٜخ ، رٔخ١ظٜخ ، كَٜٛخ .. رٔخ أ٢٘ٗ أكززظي أػِْ ؿ٤يح 

أٜٗخ ٓظلزي ًٌُي ، ٍؿْ كخٍم حُٖٔ ر٢٘٤ ٝ ر٤ٜ٘خ اال أٜٗخ 

ض ٛي٣وظ٢ ىٝٓخ ، رَ ًخٗض ٛي٣وظ٘خ .. أٗخ ٝ اهٞط٢ ًخٗ

حُؼالػش .. أ٢ٓ حَٓأس طلظَّ حُلذ ٣خ ٍٝحٕ ، ٢ٛ ىحثٔخ ك٢ 

ٛق حُٔظلخر٤ٖ رخَُؿْ أٜٗخ ال طـَٜ رٌُي ، ٢ٌُ٘٘ ٓظؤًي أٜٗخ 

ُْ طٌٖ ٣ٞٓخ ٟي حُلذ .. ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص أكذ أه٢ َٓحى كظخس ٖٓ 

خ ؿيح ٣خ ٓي٣٘ظ٘خ ، أه٢ ح١ٌُ ٣ٌز٢َٗ رؼالع ٓ٘ٞحص ، أكزٜ

ٍٝحٕ ، ً٘خ ٗؼِْ أٗٚ ٝحهغ ك٢ هٜش ؿَح٤ٓش ىحٓض ٤ُٖ٘ٔ ، ٌُٖ 

ُْ ٌٖٗ ٗؼَف ٤ٗجخ ػٖ حُظلخ٤َٛ ، ُْ أٍى إٔ أٓؤُٚ ٣ٞٓخ ، 

أٍىص إٔ أكظَّ كَٓش ٓ٘خػَٙ ، ٝ ألٗ٘خ ُْ ٌٖٗ ٗظليع ك٢ 

أٍٓٞٗخ حُوخٛش ٓغ رؼ٠٘خ حُزؼٞ ، ٝ ١زؼخ أ٢ٓ ًخٗض طؼِْ 

ػخٗن ، ال أػِْ ٤ًق إٔ طَٜكخص حرٜ٘خ َٓحى ًخٗض طَٜكخص 
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، ٌُٖ ٌَُ أّ كخٓش ٓخىٓش ، كظ٠ ؿخء ح٤ُّٞ ح١ٌُ ١ِذ ك٤ٚ 

َٓحى ٖٓ أر٢ ٝ أ٢ٓ إٔ ٣ٌٛزخ ٤ُطِزخ حُلظخس ٖٓ ٝحُي٣ٜخ ، ٝ 

طلـؾ أٗٚ ٍآٛخ ك٢ حُل٢ ر٠غ َٓحص ٝ ٓؤٍ ػٜ٘خ ٝ أػـذ 

رؤهالهٜخ ، ٓغ حُؼِْ أٗ٘خ ك٢ ُٖٓ ُْ ٣ؼي ك٤ٚ أكي ٣ظِٝؽ رٌٜٙ 

حالْٓ حٌُخَٓ ُِلظخس ، أؿخرٚ َٓحى  حُط٣َوش ، ٓؤُٚ أر٢ ػٖ

رظَىى ، ٓخ إ أًَٔ َٓحى حالْٓ كظ٠ هخّ أر٢ ٖٓ ٌٓخٗٚ ٓؼِ٘خ 

 : ٜٗخ٣ش حُلي٣غ رـِٔش ُٖ أٗٔخٛخ ٓخ ىٓض ك٤خ

ــ ُْ طـي اال حر٘ش ًحى حُٔؼظٞٙ ُظظِٝؿٜخ ؟ ٓؤهٍٞ ًِٔظ٢ ٝ ال 

أ٣ٍيى إٔ طلخطل٢٘ رٌٜح حُٟٔٞٞع َٓس أهَٟ ، ًَ ر٘خص 

 ِي ! أكٜٔض ؟حُي٤ٗخ .. اال ط

ً٘ض أػِْ إٔ َٓحى ٤ُْ ٛزٍٞح رٔخ ٣ٌل٢ ٤ٌُظل٢ رخٌُٔخص أٝ 

رخَُى رط٣َوش هي ط٘وٚ ٖٓ كيس ؿ٠ذ أر٢ ، َٓحى أه٢ 

ٗوٚ ال ٣وزَ رخَُكٞ ، ٝ هخٛش إ طؼِن حألَٓ رلذ 

ك٤خطٚ ، ٝهق َٓحى ٝ حٌُِٔخص طوَؽ ٖٓ ر٤ٖ أٓ٘خٗٚ ًؤٗٚ 

 : ٣لخٍٝ ًظٜٔخ ٝ حُـ٠ذ ٣ٔ٘ؼٚ

كخء ٝ ٤ُٔض ''طِي '' ! ػْ ا٢٘ٗ ٓؤطِٝؽ ٜٓ٘خ ــ آٜٔخ ٝكخء ، ٝ

ال ٖٓ ٝحُيٛخ ، ٓخ ًٗز٢ أٗخ إ ً٘ض أٗض ٝ ٝحُيٛخ ك٢ َٛحع ؟ 

  ٓخ ًٗز٘خ ؟

 : كؤؿخرٚ أر٢ ٓٔظِٜثخ
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ــ ًَ ٌٛح أل٢٘ٗ ُْ أٝحكن إٔ طظِٝؽ ٖٓ ''طِي '' حُظ٢ ٍأ٣ظٜخ 

''كو٢ '' كؤػـزظي أهالهٜخ ؟ حٓٔغ ٣خ ُٝي ، طؼِْ ؿ٤يح أ٢٘ٗ ال 

طـخى٢ُ ، اًح أٍف ٗلٔي ٝ أهَؽ ٌٛٙ حُلٌَس ٖٓ أكذ إٔ 

ٍأٓي حُٜـ٤َ ، ُٖ طظِٝؿٜخ ، ػ٘يٓخ أٓٞص حكؼَ ٓخ ط٘خء .. 

 ! حٗظ٤ٜ٘خ

ػْ حٗٔلذ أر٢ ٖٓ حُٔـِْ ، ٝ ًَ ٌٛح ٝ أ٢ٓ ٛخٓظش ٣خ 

ٍٝحٕ ، ٌُٜ٘خ حَٜٗٔص رخ٤ًش ػ٘ي هَٝؽ أر٢ ، ػِٔض أٜٗخ 

ٞ ٛؼذ طز٢ٌ ٓٔزوخ هزَ إٔ ٣ز٢ٌ َٓحى ، ػِٔض أٜٗخ طؼِْ ًْ ٛ

إٔ طلَٓي حُل٤خس ٖٓٔ طلذ ، ٓٞحء ًخٕ حر٘ي أٝ كز٤زي .. أٝ 

أ٣خ ًخٕ ، ً٘ض أٗظظَ ٖٓ َٓحى إٔ ٣ؼٍٞ ؿخٟزخ ٛخٍهخ ، ٌُ٘ٚ 

ؿِْ كخٓال ٍأٓٚ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ، ٝ ر٤ٖ ىٓٞع أ٢ٓ ٝ ٛٔض َٓحى 

ًخٕ ٣ؼْ كِٕ ً٘ض أػِْ حٗٚ ُٖ ٣٘ظ٢ٜ ه٣َزخ ، ٠ٓض حأل٣خّ ٝ 

ٟٞع ، طـ٤َ ًؼ٤َح ، َٓحى ٣لخطق أر٢ ًَ ٣ّٞ ك٢ ٗلْ حُٔٞ

أٛزق ٗوٜخ ال ٣ٔظِْٔ ، أ٣ٌٖٔ ُِلذ إٔ ٣ـ٤َٗخ ا٠ُ ٌٛٙ 

حُيٍؿش ؟ طـ٤َ َٓحى رخٌُخَٓ ، أطؼ٤ِٖٔ ٣خ ٍٝحٕ ! أٛزق أه٢ 

٢ِٜ٣ ١ٞحٍ ح٤ُّٞ ، رَ ًخٕ ٣وّٞ ح٤َُِ رٌخِٓٚ ك٢ رؼٞ 

حألك٤خٕ ٣يػٞ هللا إٔ ٣ٔ٘لٚ ا٣خٛخ ، ً٘ض أكْ روِز٢ ٣ؼظَٜ 

ٖ ح٤َُِ ٝ أٓٔؼٚ ٣لخىػٜخ ػ٠ِ ػ٘يٓخ أٛلٞ ك٢ ٝهض ٓظؤهَ ٓ

 : حُٜخطق رٜٞص ٓ٘ولٞ ٝ ٛٞ ٣طٔجٜ٘خ

ــ ٝكخء ٝكخء ٝكآآآحء ! ال طز٢ٌ كز٤زظ٢ ال طز٢ٌ ، ًَ ٢ٗء 
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٤ٌٕٓٞ ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ ، أٗض ٢ُ ، حٛز١َ كز٤زظ٢ حٛز١َ ، 

أػيى أ٢٘ٗ ُٖ أطًَي ُـ١َ٤ ، ٍَٓٗخ رؤٛؼذ ٖٓ ٌٛح ، 

  ! حٛز١َ

، ًؤٗٚ ٤ُْ أه٢ ح١ٌُ ً٘ض أطؼـذ ُط٣َوظٚ ك٢ حٌُالّ ٓؼٜخ 

٤ّظ٘خ ، ٛ٘خى  ـِ َٓ ػَكظٚ ، ٓ٘ٚ طؼِٔض أٗ٘خ ك٢ حُلذ ٌٕٗٞ ػ٠ِ 

ٖٓ ٣ِ٣يٙ حُلذ ا٣ٔخٗخ ، ٝ ٛ٘خى ٖٓ ٣ِ٣يٙ هٞس ، ٛ٘خى ٖٓ 

٣ٜزق أؿَٔ رخُلذ ، ٝ ٛ٘خى ٖٓ ٠٣ؼلٚ حُلذ ًؼ٤َح .. ٌَُ 

٣َ١وظٚ ك٢ حُلذ ٌُ٘٘خ ٗظٞكي ك٢ حأله٤َ طلض ٍكٔش ٌٛٙ 

 ! ٤ٖحٌُِٔش حُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ كَك

َٓص حأل٣خّ ٝ ُْ ٣ظٞهق اَٛحٍ َٓحى ٝال ػ٘خى أر٢ ، كظ٠ 

أٛزلخ ٣ظٜخٍػخٕ ًِٔخ ٓ٘لض ُٜٔخ حُلَٛش ، ً٘ض أٗظظَ 

ٖٓ أ٢ٓ إٔ ططِذ ٖٓ َٓحى إٔ ٠ٔ٘٣ ٝ إٔ ٣زيأ ٖٓ ؿي٣ي ، 

ٌُٜ٘خ ًخٗض طٔخٗيٙ ٝ ططِذ ٓ٘ٚ حُٜزَ ، ٝ حُظ٘زغ رخهلل ػِ ٝ 

، ٝ ٍؿْ ؿَ ، ًخٗض كخُش َٓحى طظيٍٛٞ ٓغ ٍَٓٝ حأل٣خّ 

ٓلخٝالص أ٢ٓ اال إٔ هِذ أر٢ ُْ ٣و٠غ َُؿزخص َٓحى ، ٓخ 

٢ٛ اال ٍٜٗٞ ه٤ِِش كظ٠ حُظـؤ َٓحى ا٠ُ هخ٢ُ كٖٔ ، هخ٢ُ 

أٓظخً ٣يٍّ حُِـش حُؼَر٤ش ، ٝ ٓٔؼظٚ ؿ٤يس ؿيح رخُٔي٣٘ش ، 

ٍؿَ ك٢ حُو٤ٖٔٔ ٖٓ ػَٔٙ ، هخ٢ُ ٣٘زٚ أ٢ٓ ًؼ٤َح ، ك٘لٖ 

ك٤خط٘خ ، ١ِذ َٓحى ٖٓ ًؼ٤َح ٓخ ِٗـؤ ا٤ُٚ ُ٘ٔظ٤َ٘ٙ ك٢ أٍٓٞ 

هخ٢ُ إٔ ٣َحكوٚ ٤ُظويّ ُوطزش ٝكخء ، طَىى هخ٢ُ رؼٞ ح٢ُ٘ء 
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ك٢ حُزيح٣ش ، ٌُ٘ٚ ٝحكن ٍؿْ أٗٚ ٣ؼِْ ٓخ حُؼٞحهذ حُظ٢ ط٘ظظَٙ ، 

أظٖ أٗٚ ٝحكن هٞكخ ػ٠ِ َٓحى أٝ هٞكخ ٖٓ حُلٔخهخص حُظ٢ 

٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣َطٌذ ... ً٘ض أٗخ ٝأ٢ٓ ٝ أهٞحط٢ حالػ٘ظ٤ٖ ٗؼِْ 

، ك٤غ إٔ َٓحى ًخٕ ٣وزَٗخ رخُٔٔظـيحص ، ًخٕ رٌَ ٓخ ٣ـ١َ 

أر٢ ٛٞ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٤ُْ ػ٠ِ ػِْ رٔخ ٣ـ١َ ، ٝ ُٞ ػِْ 

ُوخٓض حُي٤ٗخ ٝ ُْ طوؼي ، ٖٓ حُٞحٟق إٔ ػخثِش ٝكخء ًخٗض 

ٓظٔخِٛش ٝ ٓظؼخ١لش ٓغ حإلػ٤ٖ٘ ، ك٤غ أٗٚ رؼي ٍٜٗٞ ه٤ِِش 

طِٝؽ َٓحى رٞكخء ٖٓ ىٕٝ ػِْ أكي ، كو٢ رؼِٔ٘خ ٝ ػِْ أَٓس 

ٝكخء ، ٝ أهيٛخ رؼ٤يح ٝ حٗظوَ ُِؼ٤ٖ ك٢ ٓي٣٘ش أهَٟ ٝ أهزَ 

أر٢ أٗٚ ًحٛذ ُِؼَٔ ، ًٝ٘ق أر٢ حألَٓ رؼي ػالع ٓ٘ٞحص ، 

ٝ ؿ٠ذ ؿ٠زخ ٗي٣يح ، ٝ أهزَ َٓحى ػ٠ِ حُٜخطق أٗٚ ال ٣َ٣ي 

إٔ ٣َٟ ٝؿٜٚ َٓس أهَٟ ، ٌُٖ ًخُؼخىس َٓحى أه٢ ال ٣ٔظِْٔ 

ٝكخء .. ٝ حرٜ٘ٔخ ، ؿخء رؼي َٜٗ ٖٓ طِي حٌُٔخُٔش ، ؿخء ٓغ 

حُٜـ٤َ ٓخ٢ٓ ! ًخٕ ػَٔٙ ٓ٘ش ، ٓخ إ ٍأٟ أر٢ ٓخ٢ٓ كظ٠ 

أهيٙ ر٤ٖ أك٠خٗٚ ٣وزِٚ ٝ ىٓٞػٚ طَٜ٘ٔ ػ٠ِ هيٙ .. ح١ٔجٖ 

هِز٢ ك٢ طِي حُِلظش ، ػِٔض إٔ ح٤ُٔخٙ ٓظؼٞى ُٔـخ٣ٍٜخ رؼي 

ٛزَ ٣ٞ١َ ، ًَ ٢ٗء ًخٕ ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ ألٕ أ٢ٓ ًخٗض 

ٕ ، ًْ أط٠٘ٔ إٔ طٔخٗي٢ٗ حُٔٔخٗي ح٢َُٔٓ ٌُٜٙ حُوٜش ٣خ ٍٝح

 ! أ٢ٓ ُِلٍٜٞ ػ٤ِي

حُظوض ػ٤٘خٗخ رؼي إٔ ٟٔيص ؿَك٢ ، ٝ هِض رٜٞص ٣٘زٚ 
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 : حُزٌخء

 ! ــ ٓخٓل٢٘ ُْ أطؼٔي .. ٓخٓل٢٘

 : أؿزظي رخهظ٠خد أل٢٘ٗ ً٘ض ػخؿِ ػٖ حٌُالّ أٓخّ ػ٤٘٤ي

 ... ــ ال ػ٤ِي

حٓظؤًِٗض ٢٘ٓ ُظٌٛز٢ ُـَٔ ٓخ ػِن ػ٠ِ ٣ي٣ي ٖٓ ىٝحء ، 

ؼ٤٘خ١ كظ٠ هَؿض ٖٓ حُٔوٍٜٞس ، أكٔٔض رٌَ الكوظي ر

كٞح٢ٓ طالكوي ٝ أٗض طوَؿ٤ٖ ، كؼال ال أهيٍ ػ٠ِ ؿ٤خري ، 

ال أ٣ٍيى إٔ طـ٤ز٢ ٣خ ٍٝحٕ ، ػ٘ي هَٝؿي ١ِزض ٢٘ٓ حُلظخس 

حُظ٢ ًخٗض رـٞح١ٍ إٔ أػ٤َٛخ ٛخطل٢ ، هخُض إٔ ٛخطلٜخ ٗلٌص 

رطخ٣ٍظٚ ٝ أٜٗخ طلظخؽ إلطٜخٍ ٓٔظؼـَ ، ًخٗض ٣َ١وظٜخ ك٢ 

ٌالّ ؿي ُزوش ، ٓٔخ ؿؼ٢ِ٘ أهـَ ٖٓ ٍكٞ ١ِزٜخ ، ٗخُٝظٜخ حُ

ٛخطل٢ ، ًخٗض طٌظذ حألٍهخّ رز٢ء .. كظ٠ أػخٍ حٗظزخ٢ٛ ٝهٞكي 

ػ٠ِ حُزخد ، ًخٕ ٝؿٜي ٣ٞك٢ رخُو٤زش ، ه٤زظي ٢٘ٓ ، ُْ أػِْ 

ُٔخ حٍطزٌض رخَُؿْ أ٢٘ٗ ُْ أًٖ أكؼَ ٤ٗجخ ؿ٤َ ٛخثذ ، ٍرٔخ 

ٌَ٘ حُوخ١ت ، هلض ً٘ض هخثق ٖٓ إٔ طظَؿ٢ٔ ٓخ ٍأ٣ظٚ رخُ

ػ٤ِي ٖٓ حُو٤زش ، أٗض حُظ٢ ٌٓ٘ ه٤َِ ً٘ض ط٠ٔي٣ٖ ؿَك٢ ، 

ٛخ أٗخ أؿَكي ح٥ٕ .. ىهِض ٝ ؿِٔض ك٢ ٌٓخٗي ٖٓ ىٕٝ إٔ 

ط٘طو٢ رٌِٔش ٓالٓق حُو٤زش طلُٞض ا٠ُ ٓالٓق حُؤٞس، ً٘ض 

هخ٤ٓش ٣خ ٍٝحٕ ، ُْ أطلٞٙ أٗخ رٌِٔش ً٘ض أٗظظَ إٔ طٌظ٘ل٢ أٗي 
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طظٌِْ حُلظخس رخٓظؼٔخٍ ٛخطل٢ ٝ ظِٔظ٢٘ ، ً٘ض أٗظظَ إٔ 

طظؤًي١ أ٢ٗ ُْ أٗخُٜٝخ ا٣خٙ هٜي ٢ٗء آهَ .. ٌُٖ أ٢ِٓ هخد 

أٗخ ح٥هَ ػ٘يٓخ طَحؿؼض حُلظخس ػٖ حإلطٜخٍ ، رَ ٝ ٗخُٝظ٢٘ 

ٛخطل٢ ٖٓ ىٕٝ إٔ طظٌِْ ، أظٖ أٜٗخ طؼٔيص ًُي ، ألٕ ؿ٤َطي 

ًخٗض ٝحٟلش ُِـ٤ٔغ ، حرظٔٔض ٝ ٢ٛ ط٘خ٢ُ٘ٝ ٛخطل٢ ، أهٌص 

ٜ٘خ رٜيٓش ًز٤َس ، ٝ حُظلض ا٤ُي ألؿيى ط٘ظ٣َٖ ا٢ُ ٛخطل٢ ٓ

ٓزظٔٔش حرظٔخٓش حٓظِٜحء ، ًؤٗي طو٤ُٖٞ ٢ُ '' ظ٘٘ظي ٓوظِلخ '' 

، ٝحِٛض حُ٘ظَ ا٤ُي كظ٠ أٗلض رٞؿٜي رؼ٤يح .. ً٘ض أكْ 

رٜي١ٍ ٣ؼَٜ هِز٢ ، ًخٕ أُٔخ ؿ٣َزخ ُْ ٣ٔزن ٢ُ إٔ ػ٘ظٚ ، 

أطؤُْ ألٗي ً٘ض أطؤُْ أل٢٘ٗ آُٔظي كظ٠ ىٕٝ إٔ حهٜي ، ً٘ض 

ظِٔظ٢٘ ، ً٘ض أطؤُْ هٞكخ ٖٓ إٔ أهَٔى، ًخٗض ُلظخص ه٤ِِش 

كظ٠ َٝٛ حُوطخٍ ا٠ُ ٓلطظٚ حُظخ٤ُش ، ك٢ ٌٛٙ حُٔلطش ُِٗض 

حُلظ٤خص حألٍرغ ، ً٘ض ٓؼ٤يح رُِٜٖ٘ٝ ، اُظلض ا٤ُي رؼي إٔ 

 : أٛزل٘خ ُٞكيٗخ ، ٝ هِض

 .. ــ ٍٝحٕ ! ىػ٢٘٤ أَٗف ُي ٓخ كيع

 ــ ٓخًح ط٣َي إٔ طَ٘ف ؟

 ! ـ أ٣ٍي إٔ أَٗف ُٔخ ًخٗض حُلظخس ٌٓٔٔش رٜخطل٢ـ

ــ آٙ ، ٝ ٓخ ىه٢ِ أٗخ ؟ ٤ُْ ػ٤ِي َٗف ٢ٗء ، أٗخ ٝ أٗض ال 

طـٔؼ٘خ أ٣ش ِٛش ٟٓٞ أٗ٘خ ٗٔخكَ ػ٠ِ ٗلْ حُوطخٍ ، اٜٗخ 
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 ! ك٤خطي ٝ ال ىهَ ٢ُ ك٤ٜخ ، حكؼَ ٓخ ط٘خء

ً٘ض أٗظَ ا٤ُي ٓ٘يٛ٘خ ، ٜٓيٝٓخ ، أٌٛٙ أٗض ؟ ٤ًق ٣ؼوَ 

٢ ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ؟ ٤ًق أٌٓ٘ي حُوٍٞ أٗٚ ال إٔ طو٢ٔ ػِ

طـٔؼ٘خ أ٣ش ِٛش ، أػِْ أ٢٘ٗ رض أكٌَ رال ٓ٘طن ، ٗؼْ ال 

طـٔؼ٘خ أ٣ش ِٛش ٌُٖ ٣خ ٍٝحٕ ٓخ ر٤٘٘خ أهٟٞ ٖٓ إٔ ٠ٔٔ٣ 

 ''''ِٛش

ُْ أٓظطغ إٔ أطٌِْ ، هَؿض ٖٓ حُٔوٍٜٞس ؿخٟزخ ٖٓ 

ًِٔخطي حُظ٢ ِٛص  ري٢ٗ ، ٝهلض ك٢ حَُٝحم ٓٔ٘يح ظ١َٜ 

ُلخث٢ ، ً٘ض أكٌَ ك٢ ٌٛح ح٠َُد ٖٓ حُـٕ٘ٞ ح١ٌُ ريأ ا٠ُ ح

٤ٜ٣ذ ٓ٘خػ١َ ، ٤ًق ٢ُ إٔ أكزي ٌُٜٙ حُيٍؿش رخَُؿْ 

أ٢٘ٗ اُظو٤ظي ٌٓ٘ ٓخػخص ، ٤ًق ٢ُ إٔ أِٗػؾ ٖٓ ًِٔخطي حُظ٢ 

٢ٛ ؿي ػخى٣ش ؟ رَ ٢ٛ ٝحهؼ٤ش ، ً٘ض أكٌَ ٝ أكٌَ ، ً٘ض 

أط٘لْ رٜؼٞرش ، ًؤ٢٘ٗ أٛخد ر٘ٞرش ًػَ ، ً٘ض هخثلخ ٣خ 

ٝحٕ ، أػ٘خء ًُي أٗوطغ حُظ٤خٍ حٌَُٜرخث٢ َُِٔس حُؼخ٤ٗش ، ال ٍ

أػِْ ُٔخ أطـٜض ا٤ُي كظ٠ ىٕٝ إٔ أكٌَ ، ُْ أٍى حٕ طٜخٍػ٢ 

هٞكي ٖٓ حُظالّ ُٞكيى ، أٟجض ٜٓزخف ٛخطل٢ ٝ ؿِٔض 

رـخٗزي ، ً٘ض طَطؼي٣ٖ ال أػِْ َٛ ٖٓ حُوٞف أّ ٖٓ حُزَى .. 

طخًءح ٖٓ أٝ حُو٤زش ٢ٛ حُظ٢ أُلوض ري ٌٛح ! أهَؿض ؿ

كو٤زظ٢ أل٢٘ٗ طًٌَص أٗي طًَض ؿطخءى ٓغ حُطلَ ٍحثي ، 

ٟٝؼض حُـطخء كٞم ًٍزظ٤ي ىٕٝ إٔ أًِٔي ، ٗظَص ا٠ُ 
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ػ٤٘٤ي ًخٕ حُ٘ؼخّ ٣لظي رٜٔخ ٣خ ٍٝحٕ ، أىٍص ٝؿٜي ٗلٞ 

حُ٘خكٌس رؼظذ ٝ أٗض طل٤٘٠ٖ حُـطخء ، ٓخ ٢ٛ اال ُلظخص كظ٠ 

٘خ٤ٖٓ ًٛزض ك٢ ّٗٞ ػ٤ٔن ، أٓ٘يص ٍأ٢ٓ ٝ أٗخ أٍحهزي ط

ًخُٔالى ، ٢ٌُ٘٘ أكِٗظي ٣خ ٓال٢ً ، أػِْ .. ٢ٌُ٘٘ ُْ أهٜي ، 

كؼال ُْ أهٜي ، ً٘ض أٍحهزي طظ٘ل٤ٖٔ رٜيٝء ، ٝ ٓخ ٢ٛ اال 

ىهخثن كظ٠ ؿ٤َص ٟٝؼ٤ش ٗٞٓي ٤ُٜزق ٝؿٜي ٓوخرال ٢ُ ، 

ٛخ أٗض أٓخ٢ٓ ال طل٢ِٜ٘ ػ٘ي ٟٓٞ ر٠غ ٓ٘ظٔظَحص ، ٝ 

 .. ٘خى حُز٤٘ظ٤ٖ.أه٤َح ٓؤٗظَ اال طلخ٤ِٛي ىٕٝ إٔ طالكو٢٘ ػ٤

ِٝٛ٘خ ا٠ُ ٓ٘طوش ك٤غ ًخٕ ٣ٜظِ حُوطخٍ روٞس ، ٝ حألٛٞحص 

حُظ٢ ًخٗض طليػٜخ حُلوخثذ أ٣وظظي ، ٗظَص ا٢ُ ٝ ػ٤٘خى 

٣ٔألٛٔخ حُ٘ؼخّ ، ٝ ٗطوض رٜٞص ٣٘زٚ حُزٌخء ٝ أٗض ٜٗق 

 : ٗخثٔش

 ــ ٣ِٕ ! أػط٤ض طِي حُظخكٜش ٛخطلي ُظٔـَ ػ٤ِٚ ٍهٜٔخ ؟

 حألَٓ ال ٣ؼ٤٘ي ؟ ــ أُْ طو٢ُٞ هزَ ه٤َِ إٔ

 ! ــ رَ ٣ؼ٢٘٤٘ ، أؿز٢٘

ــ ال ٝ هللا ُْ أكؼَ ، ٗخُٝظٜخ ا٣خٙ ُظـ١َ اطٜخال ال أًؼَ ، اال 

أٜٗخ طَحؿؼض ٝ ال أػِْ حُٔزذ ... ُٔض أٗخ ٖٓ ٣لؼَ ٓؼَ ٌٛٙ 

 ... حُلًَخص ٣خ ٍٝحٕ

ارظٔٔض كب١ٔجٖ هِز٢ ، ٝ ًؤٗي كظلض ٢ُ حُزخد ٢ٌُ أٝحَٛ 
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 : ًال٢ٓ ، كبٓظَِٓض

ِْ رـخٗز٢ حُؤَ ٝ ط٣َي٢٘٘٣ إٔ أٗظَ أله٣َخص ؟ ــ ٣ـ

 ! ٓٔظل٤َ

ــ اهَّ ٣خ ٛخكذ حُٜخطق حُؼ٢ٓٞٔ ، إ ٍأ٣ض ٛخطلي هخٍؽ 

  .. ؿ٤زي ٌٛٙ حَُٔس ٓؤ٢ٍٓ رٚ ٖٓ حُ٘خكٌس

ٟلٌ٘خ ًؼ٤َح ، ٌَٗص حُ٘ؼخّ ح١ٌُ ٣لؼَ ري ًَ ٌٛح ، ػْ 

 : أؿزظي

ــ ػٞى١ ُِّ٘ٞ ٣خ ٤ِٓطش حُِٔخٕ ، كؤٗض ُْ طَطخك٢ ١ٞحٍ 

  حَُكِش

 ــ أٗض ًٌُي ُْ طلَٜ ػ٠ِ ه٢ٔ ٖٓ حَُحكش .. أطؼِْ أَٓح ؟

  ــ ٓخًح ؟

ــ ال أ٣ٍي إٔ أ٤ٟغ ُلظش ك٢ حُّ٘ٞ ، أ٣ٍي إٔ أرو٠ ٓٔظ٤وظش ، 

 .. أ٣ٍي إٔ أٓظـَ ًَ ُلظش

 ! ــ كٔ٘خ ىػ٤٘خ ٗ٘خٛي حَُ٘ٝم ٓؼخ ٌٛح حُلـَ

أكٔٔض إٔ حُؼخُْ ٣ظَحهٚ كَكخ ٖٓ أؿ٢ِ ، ً٘ض َٓطخكش ، 

زض إٔ ال ط٘ظ٢ٜ طِي حُِلظخص ٣خ ٍٝحٕ ، ً٘خ ٗوظَد ٖٓ ًْ أكز

حٍُٞٛٞ، ً٘ض هخثلخ ٖٓ إٔ أكَّ ٓ٘ي ، ً٘ض َٓطؼزخ ٖٓ 

 ! كٌَس ط٤٘ٔض ُٞ أٗٚ ٣ظٞهق .. ا٠ُ حألري
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ؿخء حُلـَ كخٓال ٓؼٚ ًَ ٗؼٍٞ رخَُحكش ، ؿخء حُلـَ ٌٛٙ 

حَُٔس ًؤٗٚ ٣ؼِٖ ريح٣ش هٜظ٘خ ، ًؤٗٚ ٣وزَ ًَ ٖٓ ك٢ حألٍٝ 

ح ُٝي رؼي ٌٛٙ ح٤ُِِش ، ً٘ض ط٘خٛي٣ٖ َٗٝم إٔ كزخ ؿي٣ي

حُْ٘ٔ رلِٕ ، ً٘ض أٍحهزي ٓظٜللخ ا٣خى ، ط٤٘ٔض ُٞ أ٢٘ٗ 

 .. أٓظط٤غ هَحءس أكٌخٍى ، ط٤٘ٔض ُٞ أٗي ال طل٤ِٖٗ ٣ٞٓخ

طِِٔض ه١ٞ٤ أٗؼش حُْ٘ٔ ٖٓ حُ٘خكٌس ، كبٗؼٌٔض ػ٠ِ ػ٤٘خى 

، كظلٍٞ ُٜٞٗٔخ ا٠ُ ُٕٞ ػ٢ِٔ اٗظ٤ٜظٚ ، ً٘ض ؿ٤ِٔش .. 

٘ؼخٓي ٝ ؿٞحٍري .. ؿ٤ِٔش رظٌَٓى ٝ ًالٓي ً٘ض ؿ٤ِٔش ر

هخطِش ر٠لٌظي ، أكٔٔض أ٢٘ٗ ٓؤٓٞص ٗٞهخ ٖٓ رؼيى ، 

٤ًق ٢ُ إٔ أٝحَٛ ىٕٝ إٔ أٓٔؼي ٝ أٗض طظ٤ٌِٖٔ ىٕٝ 

طٞهق ٝ طوظ٤ٖٔ ًالٓي ىٝٓخ ٝ أٗض طو٤ُٖٞ '' أػِْ أ٢٘ٗ أطٌِْ 

ًؼ٤َح أػِْ '' ، ُْ أهزَى ٣ٞٓخ ًْ ٢ٛ ؿ٤ِٔش ػَػَطي ،اٜٗخ 

 ... ِٞس ٓؼي٣شػَػَس ك

أٗخ ٗوٚ ٛخىة ؿيح ، ال أطٌِْ ًؼ٤َح ، ٢ٌُ٘٘ ٝهؼض ك٢ كزي 

أٗض حُظ٢ ال طٌٔظ٤ٖ ، أٗؼَ أك٤خٗخ أٗي ؿجض ُظ٢ٌِٔ ٓخ 

٣٘و٢ٜ٘ ٌُٕ٘ٞ ٗوٜخ ٝحكيح ًخٓال ، طوظِل٤ٖ ػ٢٘ ًؼ٤َح ، 

 طوظِل٤ٖ ػ٢٘ كظ٠ ًيص ط٘ز٢٘٘٤ٜ

طلِٜ٘خ ٓخػخص ه٤ِِش ػٖ حٍُٞٛٞ ، ُْ أًٖ أ٣ٍي حُ٘ظَ ا٠ُ  

ٔخػش أل٢٘ٗ هلض إٔ ٣لخؿج٢٘ ٍَٓٝ حُٞهض ، ً٘خ ٗـٞٙ ك٢ حُ

ٗظَحص ىٕٝ إٔ ٗظٌِْ ، ً٘ض أكخٍٝ إٔ أهزَى ًْ ٓؤٗظخم 
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ا٤ُي ٖٓ هالٍ ػ٤٘خ١ ، ٝ ً٘ض أٍٟ ٌٛح ك٢ ٗظَحطي أ٠٣خ ، 

 : كظ٠ ؿخء٢ٗ ٛٞطي ٌُٖ ر٘زَس ٓوظِلش ٌٛٙ حَُٔس

ــ أطؼِْ ٣خ ٣ِٕ ! ٣وخٍ إٔ ٛ٘خى أٍٓٞ ٣ٔظل٤َ ػ٠ِ حإلٗٔخٕ 

ٜٗخ ْٜٓ ًخٕ ١ٍٞ حُٞهض ح١ٌُ َٓ ػ٤ِٜخ ... أٗض أكي ٌٛٙ ٤ٔٗخ

 ! حأل٤ٗخء

ــ أطؼ٤ِٖٔ ٣خ ٍٝحٕ ! أٗض ح٢ُ٘ء حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣ٜؼذ ػ٢ِ 

 ! ٤ٔٗخٗٚ

ٝ هظٔ٘خ كٞحٍٗخ حُو٤َٜ ًحى ربرظٔخٓش ، ُٖ أٓظط٤غ ٣ٞٓخ 

ٝٛق ٗؼ١ٍٞ ك٢ طِي حُِلظش ، أكٔٔض إٔ ًِٔخطي 

ػ٘يٓخ  اكظ٠٘ظ٢٘ ، ٢ٌُ٘٘ أكٔٔض رَػذ ٣ـ٢َٗٔ كـؤص

كٌَص إٔ ٣َ١و٤٘خ ٤ٓ٘لٜالٕ ػ٘ي ُٝٛٞ٘خ ُٔي٣٘ش َٓحًٖ .. 

أهَؿض ٖٓ كو٤زظي كخٓال ُِٔلخط٤ق ، ًخٕ ػزخٍس ػٖ ىد 

 : ٛـ٤َ أٍُم ، ٝ ٗخُٝظ٢٘ ا٣خٙ ٓؼِوش

ــ هي ٌٛح ، أِٓي ٓؼِٚ ، ٌُٖ ُٞٗٚ ١َُٛ ، ٌٌٛح ألطؤًي أٗي ُٖ 

 ! ط٘ٔخ٢ٗ ٣خ ٣ََٗ

ي ٣خ ٍٝحٕ ، ألٗي ًيص أهزَى أ٢٘ٗ ال أكظخؽ ٢ُ٘ء ٢ًٌَٗ٣ ر

كـؤس أٛزلض أٗض ًحًَط٢ ، أٌٓٔظٚ ٝ أٗخ أرظْٔ ، ٌَٗطي 

روـَ ، ٗخٍ اػـخر٢ ًؼ٤َح ، ك٢ طِي حُِلظش هٍَص أ٢ٗ 

ٓؤكظلع رٚ ا٠ُ حألري ، أُٜوظٚ رٔلخطل٢ رلوَ ، أكٔٔض أٗٚ 
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 ! ٝٓخّ طٔ٘ل٢٘٘٤ ا٣خٙ ، ٝٓخّ حُلذ

اٗو٠ض حُٔخػخص حُٔظزو٤ش رَٔػش ، ػْ أ١ِن حُوطخٍ ٛخكَس 

حٍُٞٛٞ ، ٗظَص ا٤ُي ًؤ٢٘ٗ أطَؿ٠ حُٞهض إٔ ٣ظٞهق ، 

أكٔٔض رو٘ـَ ٣وظَم هِز٢ ، هِز٢ ح١ٌُ أٛزق ٣٘زٞ ري ٣خ 

ٍٝحٕ ، ٓظزظؼي٣ٖ ػ٢٘ ٓخ إ ٣ظٞهق حُوطخٍ، ٓ٘لظَم ا٠ُ 

أؿَ ؿ٤َ ٠ٔٔٓ ، ٤ًق ُي إٔ طؤط٢ ٝ طٌٛز٢ رٌٜٙ حَُٔػش ، 

ي ٤ًق ُي إٔ طٔ٘ل٢٘٤ حُل٤خس ػْ طؤهي٣ٖ ٢٘ٓ ًَ ًٍس ٓؼخىس ػ٘

ًٛخري ، ٤ًق ٢ُ إٔ أٓظٞػذ أ٢٘ٗ اُظو٤ظي ٤ُّٞ ٝحكي ػْ 

ٓظٌٛز٤ٖ ، ك٢ ىٝحه٢ِ ًخٕ ٛٞص ال ٣َ٣ي حإلٓظٔالّ ، 

ٛٞص ٣َى حإلكظلخظ ري ا٠ُ حألري ، ٣ل٢ِ٘ٗ رؼيى ٣خ ٍٝحٕ ، 

 .. كؼال ٣ل٢ِ٘ٗ

طٞهق حُوطخٍ ، ٓخػيطي ك٢ كَٔ حُلو٤زش ، ُِٗ٘خ رٔ٘خػَ 

رٜخ ػ٠ِ ٓظٖ ٌٛح  ٓظ٘خه٠ش طٔخٓخ ٓغ حُٔ٘خػَ حُظ٢ ٛؼيٗخ

حُوطخٍ ٌٓ٘ ٓخػخص ، ٝهلض ٓوخرال ُي ػ٠ِ ح٤َُٛق ، ًخٗض 

حألٛٞحص طؼؾ ٖٓ كُٞ٘خ رٌَ٘ ٛخهذ ، ٌُ٘٘خ ُْ ٗؼَُٜخ 

اٛظٔخٓخ ، ً٘خ ٗ٘ظَ ا٠ُ رؼ٠٘خ حُزؼٞ رِٜلش ، ًخٗض ػ٤٘خ٣خ 

طالكن ًَ طلخ٤ِٛي ، ًؤ٢٘ٗ أكخٍٝ إٔ أكلع ٍٛٞطي ك٢ 

ش ًخُؼخىس ، ١خٍ ٢ً٘ٛ ، ً٘ض ٛخٓظش .. ٛخىثش .. ٝ ؿ٤ِٔ

حُٜٔض ٝ ًؤٕ ال أكي ٓ٘خ ٣َ٣ي إٔ ٣٘طن ًِٔخص حُٞىحع ، 

 : حٌُِٔخص حُظ٢ ال ٓلَ ٜٓ٘خ ٌٛٙ حَُٔس ! ٢ٌُ٘٘ رخىٍص رخٌُالّ

 



51 وضوحِك غامض                                                                                                          

   

ــ ٌَُ ٢ٗء ؿ٤َٔ ٜٗخ٣ظٚ ، ٝ ٌٛٙ ٜٗخ٣ش ٍكِظ٘خ حُـ٤ِٔش ، ٓؼ٤ي 

 أل٢٘ٗ كظ٤ض ري ًَك٤وش ك٢ ٓل١َ ، ٓؼ٤ي رٔؼَكظي ٣خ ٍٝحٕ

! 

 وظي كوخ ، ًخٗض ٍكِش ٍحثؼش ، ٌَٗح ُيــ ٓؼيص ٠٣خ رَٔحك

.. 

 : ٓيىص ٣يى ٗل١ٞ ُظٜخكل٢٘٘٤

 ... ــ ا٠ُ حُِوخء ، أط٠٘ٔ ُي حُظٞك٤ن

  ! ــ ٌَٗح ، أٗض أ٠٣خ

كِٔض كو٤زظي ٝ آظيٍص رؼ٤يح ، رو٤ض ٝحهلخ أطؤِٓي كظ٠ 

اهظل٤ض ٢ٓٝ حُل٘ٞى ، ًخٗض أٗلخ٢ٓ طالكوي ، ٝ ػخٍ حُٞىحع  

ُْ طٌٖ ر٤ي١ ك٤ِش ٌٛٙ حَُٔس اال  رئٓخ ، ٝ َٛم حُوِذ ٝؿؼخ ،

إٔ أٍحهذ كذ ك٤خط٢ ٣زظؼي ػ٢٘ رؼ٤يح ٝ أٗخ ٝحهق ٌٓظٞف 

 ... ح٤ُي٣ٖ

آظيٍص ألؿي ٛي٣و٢ هخُي كخطلخ ٣ي٣ٚ رٔؼخىس إلٓظوزخ٢ُ ، 

طًٌَطٚ ػ٘يٓخ ٍأ٣ظٚ كو٢ ، أطؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ ً٘ض هي ٤ٔٗض أٗٚ 

 ٤ٓؤط٢ ُٔوخرِظ٢ ، هخُي ٣وطٖ رَٔحًٖ ٌٓ٘ ٓ٘ظ٤ٖ ، ٣وٍٞ هخُي

إٔ أٍٝ ١َٝٗ ح٤ُٔ٘خٕ ٛٞ إٔ طزظؼي ػٖ ًَ ٌٓخٕ ؿٔؼي ٓغ 

 كز٤زي ، ارظؼيص ػٖ حُوطخٍ ٢ٌُ٘٘ ُْ أٓظطغ ٤ٔٗخٗي ٣خ ٍٝحٕ

.. 
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ػخٗو٢٘ رلَحٍس ٝ ٛٞ ٣َرض ػ٠ِ ًظل٢ ، أطؼ٤ِٖٔ ٣خ ٍٝحٕ ، 

هخُي ٛٞ أػِ أٛيهخث٢ ، ٣٘زٜي ًؼ٤َح ، ٠٣ل٢ٌ٘ أك٤خٗخ ىٕٝ 

كظ٠ ىٕٝ إٔ ٣ظٌِْ ، أٗخ ٝ هخُي ال أَٓحٍ ر٤٘٘خ ، ٗظ٘خٍى 

 .. طلخ٤َٛ ك٤خط٘خ ٖٓ ىٕٝ طَىى

ك٢ ٣َ١و٘خ ا٠ُ ُِٓ٘ٚ ً٘ض ٛخٓظخ ٝ ٤ُْ ًؼخىط٢ ، ً٘ض أٗظَ 

ا٠ُ حُ٘خّ ُؼ٢ِ٘ أؿيى ر٤ْٜ٘ ، أٗخ ٝ أٗض ح٥ٕ  ا٠ُ حُط٣َن ٝ

ك٢ ٗلْ حُٔي٣٘ش ، ػ٠ِ ٗلْ حألٍٝ ٝ طـٔؼ٘خ ٓٔخء ٝحكيس 

 ٌُ٘٘خ ال ِٗظو٢ ، أ٣ٞؿي ظِْ أه٠ٔ ٖٓ ٌٛح ؟

 : اٗظ٢ِ٘٘ ٛٞص هخُي ٖٓ ر٤ٖ حكٌخ١ٍ

ــ ٤ًق ًخٗض ٍكِظي ؟ اك٢ٌ ٣خ ٣َٜٗخٕ ، أكْ أٗي طول٢ 

ٝ أٗض ك٢ ٣َ١وي ا٠ُ ػ٢٘ ٤ٗجخ ، ٓخ ح٤ُٜٔزش حُظ٢ اٍطٌزظٜخ 

 ! ٛ٘خ ؟ اك٢ٌ

ًيص أؿ٤زٚ أ٢٘ٗ ُْ أٍطٌذ ٤ٗجخ ؿ٤َ أ٢٘ٗ ٝهؼض ك٢ حُلذ ، 

٢ٌُ٘٘ طللظض ػٖ ًُي ٣خ ٍٝحٕ ، ال أػِْ ٌُٔح ، ٝ ًؤ٢٘ٗ 

أٍىطي ٢ُ ٝكي١ ، ُْ أٍى إٔ ٣ٔؤ٢ُ٘ هخُي ػٖ آٔي أٝ ػٖ 

ٌِٗي ، أٍىطي ٢ُ ٝكي١ ، ػْ إ حَُٝح٣ش حُظ٢ ك٤ٌظٜخ ٢ُ ك٢ 

٢٘ ٣خ ٍٝحٕ ، ُْ أهزَى رٌٜح ، ٌُٜ٘خ كؼال حُط٣َن أهخكظ

أهخكظ٢٘ ، ك٤غ إٔ حُزطِش ٝهؼض ك٢ كذ ٛي٣ن حُزطَ كو٢ 

ألٗٚ طليع ػ٘ٚ ، هلض إٔ ٣ؼـذ ري هخُي إ طليػض ػ٘ي ٣خ 
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ٍٝحٕ، كبًظل٤ض رَٔى طلخ٤َٛ ِٓٔش ُْ طظ٠ٖٔ ٤ٗجخ ٣وٜي ، 

ػْ طًٌَ هخُي رؼٞ ٓـخَٓحط٘خ أػ٘خء ٓلَٗخ ، ٟلٌ٘خ ٓؼخ ٌُ٘ي 

ز٢ ػٖ ه٤خ٢ُ ٝ ُٞ ُِلظش ، ًخٕ ؿٔي١ كخَٟح ، ٌُٖ ُْ طـ٤

 ! ٍٝك٢ ؿخرض ػ٘يٓخ ؿزظ٢ ٣خ ٍٝحٕ

ًٛز٘خ ا٠ُ ٓطؼْ ٢ٓٝ حُٔي٣٘ش ، ٓطؼْ اػظيٗخ حُظَىى ا٤ُٚ ًِٔخ 

طٞحؿيٗخ ٓؼخ رَٔحًٖ ، ؿِٔ٘خ ا٠ُ ١خُٝش ك٢ حُِح٣ٝش ١ِز٘خ 

١ؼخٓ٘خ حُٔؼظخى ٝ ريث٘خ ك٢ طزخىٍ أ١َحف حُلي٣غ ، ًخٕ ٣ل٢ٌ 

حطٚ ًخُؼخىس ، أٛزق هخُي ٗخرخ ١خث٘خ ًؤٗٚ ٣ؼ٤ٖ ٢ُ ػٖ ٓـخَٓ

َٓحٛوظٚ ٖٓ ؿي٣ي ، ؿ٤َٙ حُـَف ًؼ٤َح ، أك٤خٗخ أكْ أٗٚ ٣٘ظوْ 

ٖٓ طِي حُظ٢ طًَظٚ ػٖ ٣َ١ن كؼَ ًَ ٢ٗء ًخٗض طٜ٘لٚ 

أال ٣لؼِٚ ، حُلظ٤خص ، حَُٜٔ ، حُظيه٤ٖ .. أٛزق هخُي ٣ؼ٤ٖ 

خؽ ا٠ُ ٣ٞٓٚ ٠ٔ٘٤ُ ، ٢ٌُ٘٘ ٓظؤًي أٗٚ ُْ ٣ليع إٔ ٢ٔٗ ، ٣لظ

كذ ؿي٣ي ٝ ٤ُْ ا٠ُ ػالهخص ػخرَس أهَٟ ، ٢ٌُ٘٘ ُْ أطـَأ 

 .  ٣ٞٓخ ٖٓ اهزخٍٙ ، طًَظٚ ٤ُيٍى ًُي ُٞكيٙ

ؿخء حُطؼخّ ٝ أػ٘خء ط٘خُٝ٘خ ا٣خٙ الكظض إٔ هخُي هي َٓف 

ر٘ظَٙ اطـخٙ كظخطخٕ ًخٗظخ طـِٔخٕ ك٢ حُطخُٝش حُٔوخرِش ُ٘خ ، 

ؼخىطٚ ، ٜٗٞ كلخُٝض إٔ أٗظض اٗظزخٛٚ ٌُ٘ٚ ًخٕ ًَِٓح ؿيح ً

ٖٓ ٌٓخٗٚ ٝ اطـٚ ٗلٞٛٔخ ٝ ُْ أٓظطغ ٓٔغ ٓخ ىحٍ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ 

كٞحٍ اال ػ٘يٓخ ٍأ٣ظٜٔخ ٣وٞٓخٕ ٖٓ ٌٓخٜٗٔخ ٝ ٣٘ظـٜخٕ ٗلٞ 

١خُٝظ٘خ كلٜٔض إٔ هخُي ١ِذ ٜٓ٘ٔخ حإل٠ٗٔخّ ا٤ُ٘خ ، ؿ٠زض 
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ًؼ٤َح ٖٓ كؼِٚ ًحى ، ٓغ حُؼِْ أ٢٘ٗ ُْ أًٖ أٓخٗغ ك٢ حُٔخرن ، 

ؿْ رؼيى ػ٢٘ ، ٝ آظل٠َص ٝ ًؤٕ ؿ٤َطي طَحكو٢٘ ٍ

إٔ هِز٢ ال ٣٘زٞ اال رخُٞكخء  ٓالٓلي حُـخٟزش  كؤكٔٔض

اطـخٛي ٣خ ٍٝحٕ ، ؿِٔض حُلظخطخٕ كظزخىُ٘خ حُظل٤ش رٌَ٘ ٢ٍٔٓ 

ؿيح كظ٠ أ٢ٗ ُْ أرظْٔ ، ٝ هزَ إٔ ٣َ٘ع هخُي ك٢ طوي٢ٔ٣ 

ا٤ُٜٔخ آظؤًٗض رخٌُٛخد ٓظلــخ رزؼٞ حألػٔخٍ ، ٍأ٣ض 

خٕ ػ٠ِ ٝؿٚ هخُي ٢ٌُ٘٘ ُْ أرخ٢ُ ، حُٜيٓش ٝ حإلكَحؽ ٣َطٔٔ

هَؿض ٖٓ حُٔطؼْ كظ٠ ىٕٝ إٔ أًَٔ ١ؼخ٢ٓ ، ُْ أًٖ أػِْ 

ٓزذ طَٜك٢ ًحى ، ٢ٌُ٘٘ ػِٔض أ٢٘ٗ ٓؤطَٜف ىٝٓخ ًؤٗي 

ٓٞؿٞىس ٣خ ٍٝحٕ ، ٓؤػ٤ٖ ػ٠ِ أَٓ إٔ أٍحى َٓس أهَٟ 

 ! ٓؤػ٤ٖ ػ٠ِ أَٓ إٔ أٓظٌِي ا٠ُ حألري

، ًخٕ حُـٞ ًٛزض أ٢٘ٓ ٗٞحٍع َٓحًٖ ٤َٓح ػ٠ِ حألهيحّ 

كخٍح ؿيح ، ً٘ض أؿٞد حُ٘ٞحٍع رخكؼخ ػ٘ي ، ك٢ ُلظش 

أكٔٔض أٗي كِْ ٣خ ٍٝحٕ ، كِْ ٍحٝى٢ٗ ١ٞحٍ ح٤ُِِش حُٔخروش ، 

ٌٌٗض ك٢ ٝؿٞىى ، أػ٘خء ًُي أىهِض ٣ي١ ا٠ُ ؿ٤ز٢ 

كٜخىكض أٛخرؼ٢ حُيد حألٍُم حُٜـ٤َ ح١ٌُ ًخٕ ٓؼِوخ ا٠ُ 

حُٞك٤ي ٛٞ ىد  ٓلخطل٢ ، أهَؿظٚ ٝ أٗخ أطؤِٓٚ ، ٝ ح٥ٕ ػِحث٢

ٛـ٤َ ٣٘ظَ ا٢ُ ٓٔظِٜثخ ، ًْ أٗلوض ػ٠ِ ٗل٢ٔ ك٢ طِي 

 ! حُِلظش

أػ٘خء طلل٢ٜ ٌَُ أُهش حُٔي٣٘ش ؿخء ٛٞص ٛخطل٢ ٤ُوَؿ٢٘ 
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ٖٓ اٗلٜخ٢ُ ػٖ حُؼخُْ ، كظًٌَص كـؤس أ٢٘ٗ ٤ٔٗض إٔ أطَٜ 

رخٍُِٔ٘ أل١ٔ٘جْٜ٘ ػ٢٘ ، ؿخء٢ٗ ٛٞص أهظ٢ حُٜـ٤َس أ٣ٍؾ 

 : ر٘وخٝطٚ ًخُؼخىس

 ي َٓحًٖ أكزخري رٌٜٙ حَُٔػش ٤ٓي ٣ِٕ ؟ــ َٛ أٗٔظ

ــ ٖٓ أٗض ؟ ُْ أػَكي ؟ ػٌٍح أٗض طظ٤ِٜٖ رخَُهْ حُوطؤ ٣خ 

 ! ٛـ٤َس

ــ طؼِْ ؿ٤يح أ٢ٗ ال أكذ إٔ ط٘خى٢٘٣ رخُٜـ٤َس ٌُ٘ي َٜٓ 

ػ٠ِ طؼ٤ٌَ ِٓحؿ٢ ًخُؼخىس ، أٗض طٌز٢َٗ رٔض ٓ٘ٞحص كو٢ 

خ ٤ًق طٌٕٞ ًز٤َح إً ؟ هي أ٢ٓ ط٣َي إٔ طلخىػي .. ٓالّ ٣

 ! ٤ٓي ًز٤َ

ــ ٣ِٕ ! ٤ًق كخُي ٣خ ار٢٘ ؟ ُوي ٗـِض رخ٢ُ رؼيّ اطٜخُي .. 

 أأٗض رو٤َ ؟ ٤ًق ٛلظي ؟ ٤ًق ًخٕ ٓلَى ؟ ٢٘ٔ١ ٣خ ر٢٘

! 

ــ أٛال رؤّ َٓحى ، أٗخ رو٤َ ٣خ أ٢ٓ ، ًخٕ ٍكِش ٣َٓلش ، 

أ٣ٍيى إٔ طَطخك٢ ٝ ال ط٘ـ٢ِ رخُي كبر٘ي ُْ ٣ؼي ٛـ٤َح ٣خ 

 ! أ٢ٓ

يس ٜٗخثق ٖٓ أ٢ٓ ، طظٌِْ أ٢ٓ رٜيٝء أ٤ٜٗض حٌُٔخُٔش رؼي ػ

ىٝٓخ ، ُْ أٍٛخ ٣ٞٓخ طَكغ ٛٞطٜخ ، ك٢ ٛٞطٜخ ك٘خٕ ُْ أٜٗي 

ٓؼِٚ ٖٓ هزَ ، أ٣ٍؾ ط٘زٜٜخ ًؼ٤َح ، أكْ أك٤خٗخ إٔ أ٣ٍؾ أ٢ٓ 
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حُٜـ٤َس ٝ ار٘ظ٢ ك٢ ٗلْ حُٞهض ، أكزٜخ ًؼ٤َح ، ٍؿْ أٜٗخ 

ًزَص ٝ ٛخٍص ٗخرش اال أ٢٘ٗ الُُض أٍحٛخ ١لِش طلظخؽ 

ٝ حُلَٙ ًٔخ طلظخؽ ُِل٘خٕ ٝ حُِؼذ ، كخكظض أ٣ٍؾ  حَُػخ٣ش

ػ٠ِ ٌٓخٗظٜخ ًطلِش ٝ ٌٛح ػخثي ا٠ُ طَٜكخطٜخ ، ك٢ٜ طظؼِن 

رٌٍحػ٢ إ ٍَٓص ٖٓ أٓخٜٓخ ، ٝ طِؼذ روٜالص ٗؼ١َ إ 

 .. ؿِٔض رـخٗز٢ ، أكزٜخ ًؼ٤َح

هزَ ٝالىس أ٣ٍؾ ً٘ض أٗخ أٛـَ اهٞط٢ ، َٓحى ٣ٌز٢َٗ رؼالع 

، ًخٕ َٓحى ٛي٣و٢ ٌٓ٘ حُطلُٞش ٓ٘ٞحص ٝ طٌز٢َٗ ٛزخ رٔض 

، ُْ أًٖ أكْ رلخٍم حُٖٔ ر٤٘٘خ ، أٗخ ٝ َٓحى ٗوظِق ًؼ٤َح 

ػٖ رؼ٠٘خ حُزؼٞ ، ٌُ٘٘خ ٗظلن ٝ ٗظلخْٛ ، ٝ ٣ِـت رؼ٠٘خ ا٠ُ 

رؼٞ ًؼ٤َح ، ٤١ذ ٛٞ َٓحى ، ٍؿْ ػٜز٤ظٚ ٝ اٗلؼخُٚ اال أٗٚ 

ىحثْ حإلرظٔخٓش ، أهظ٢ ٛزخ ط٘زٜٚ ًؼ٤َح ، ط٠لي ًؼ٤َح ٝ 

٤َح ، أظٖ أٜٗخ أًؼَ ٗوٚ ٓظظلخ٤ٖٔٛ ٓؼٚ ٣خ ٍٝحٕ ، طظٌِْ ًؼ

ٝ رٔخ أ٢٘ٗ أٛـَْٛ ٓ٘خ كِْ أكْ ٣ٞٓخ إٔ أكيح ْٜٓ٘ طلض 

ٓٔئ٤ُٝظ٢ رَ ً٘ض ىٝٓخ أٗخ ٓٔئ٤ُٝش حُـ٤ٔغ ، أ٢ٓ ، ٛزخ ، 

ٝ َٓحى ... ً٘ض آهَ حُؼ٘وٞى ، ٢ٌُ٘٘ ُْ أًٖ ٣ٞٓخ ٓيُال ، كظ٠ 

ٓخ ٍأص ؿخءص أ٣ٍؾ ، ً٘ض ١لال ك٢ حُٔخىٓش ٖٓ ػ١َٔ ػ٘ي

ػ٤٘خٛخ حٍُ٘ٞ ، حُٔؼَٝف إٔ حُطلَ ٣ـخٍ ًؼ٤َح ػ٘ي ٝالىس ١لَ 

آهَ ك٢ حُز٤ض ، ك٤ظؼخَٓ ٓؼٚ ًؤٗٚ ػيٝ ٣َ٣ي إٔ ٣٘ظِع ٓ٘ٚ 

ػَٗٚ ، ٢ٌُ٘٘ ُْ أكْ أريح رٌٜح ، ً٘ض ٓؼ٤يح ؿيح رويّٝ 
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أهظ٢ ، أكٔٔض أ٢٘ٗ ًزَص كـؤس ػ٘ي هيٜٝٓخ ، ً٘ض أػٞى 

ٝ ٓيحػزظٜخ ،  َٓٔػخ ٖٓ حُٔيٍٓش كظ٠ أٓظط٤غ ٓـخُٔظٜخ

ً٘ض أٓٔي ر٤ي٣ٜخ حُٜـ٤َط٤ٖ ٝ ٢ٛ ٓظ٘زؼش ر٤ي١ ، ً٘ض 

أؿ٢٘ ُٜخ ىٕٝ إٔ ٣ٔٔؼ٢٘ أكي ، أظٖ إٔ أ٣ٍؾ ٢ٛ ٖٓ ؿؼِض 

ٍؿزش حألرٞس طٌزَ ك٢ ىٝحه٢ِ ، ٖٓ هالُٜخ أكززض حأل١لخٍ 

 .. ًؼ٤َح ، ٝ ٍؿْ حُٔ٘ٞحص اال أ٢٘ٗ ال ُُض أٍحٛخ ١لِش

ٞد حُ٘ٞحٍع ًْ ٛٞ ٓٞكٖ حٌُٔخٕ ريٝٗي ٣خ ٍٝحٕ ، أؿ

ٓظلخى٣خ حُظٔؼٖ ك٢ ؿٔخٍ َٓحًٖ ، ٝ ُحى ؿٔخٍ َٓحًٖ 

ٝؿٞىى ك٤ٜخ ، أػِْ أٗ٘خ طلض ٓٔخء ٝحكيس ٌُ٘٘خ ال ِٗظو٢ ، ًْ 

ٛٞ ٓٞؿغ ٌٛح حألَٓ، ريحه٢ِ أَٓ ٣َٜم أ٢٘ٗ ٓؤٍحى ك٢ أكي 

ٌٛٙ حألُهش ح٤ُّٞ ٣خ ٍٝحٕ، ٌُٖ ٗؼِش أ٢ِٓ ريأص ط٘طلت ٓغ 

٢ ٖٓ ه٤زظ٢ طِي ، ؿَٝد حُْ٘ٔ، ؿخء ٛٞص ٛخطل٢ ٤ُ٘ويٗ

ًخٕ هخُي ػ٠ِ حُو٢ ح٥هَ ، ٢ًًَٗ ٛٞطٚ حٗٚ ػ٢ِ حَُؿٞع 

ا٠ُ حٍُِٔ٘ هٜي أهي ه٢ٔ ٖٓ حَُحكش ، كظل١َ٤ٌ ري أٗٔخ٢ٗ 

ٗل٢ٔ ، ٝ ٤ٔٗض ًٌحُي أٗٚ ػ٢ِ حإلٓظؼيحى ُِٔلَ رؼي ٤ٓٞ٣ٖ 

 ... ا٠ُ حُٜلَحء ، ك٤غ ٓظزيأ ٓـخَٓس ػ٢ِٔ ٛ٘خى

ظٔخإالص رؼي ٓخطًَظٚ ك٢ كظق ٢ُ هخُي حُزخد ٝ ٗظَحطٚ طؼٜٔخ حُ

حُٔطؼْ ُٞكيٙ ٓغ طِي حُلظ٤خص، ىهِض أؿَ ه٤زظ٢ ، ؿِٔض ٝ 

هخُي ا٠ُ ١خُٝش حُؼ٘خء ، كخُٝض إٔ أط٘خٓخى ٣خ ٍٝحٕ ،  ٢ٌُ٘٘ 

ُْ أٓظطغ ، طٌِٔ٘خ ك٢ أٍٓٞ ػي٣يس ا٠ُ أ٢٘ٗ ً٘ض أٍرطي ٓغ 
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ًَ ٟٓٞٞع ٗظليع ك٤ٚ ، ٛخ أٗخ أؿِْ ٓغ ٛي٣و٢ ح١ٌُ 

ذ ك٢ حُٔخ٢ٟ ، ٛخٛٞ ح٥ٕ ٝ هي ٗل٢ ؿؼِظ٢٘ كخُظٚ أهَٙ حُل

ٖٓ ًَ ؿَف ر٤٘ٔخ أٛزض أٗخ رٌَ حُـَٝف ، ًْ ٛٞ ؿ٣َذ 

ٌٛح حُلذ ، ٣ـ٤َ ٓخ رلخُي ر٤ٖ ٤ُِش ٝ ٟلخٛخ ، ًؤٗٚ أَٓ 

 .. ٓلظّٞ ٣ٔظل٤َ حَُٜد ٓ٘ٚ

ٝ ػ٠ِ ؿ٤َ ػخىط٢ ًٛزض ا٠ُ ؿَكظ٢ ك٢ ٝهض ٓزٌَ ، 

ِي آظِو٤ض ػ٠ِ ظ١َٜ ٝ أٗخ ٓؼِن ػ٤٘خ١ ربطـخٙ حُٔوق ، ط

ٟٝؼ٤ش أطويٛخ ػ٘يٓخ إًٔٞ ٓ٘ـٍٞ حُزخٍ ، كخُٝض إٔ أكٌَ 

ك٢ ػيس أ٤ٗخء ُؼ٢ِ٘ أٗٔخى ُزؼٞ حُٞهض ، طًٌَص أٍٝ هيّٝ 

٢ُ ُٔي٣٘ش َٓحًٖ ، ًخٕ ٌٛح ٌٓ٘ ٓ٘ظ٤ٖ ، ً٘ض ٍكوش هخُي 

ر٤ٌِش ح٥ىحد ، ًخٕ ٣َ٣ي إٔ ٣ٔـَ ر٘ؼزش حإلٗـ٣ِ٤ِش ٗظَح ألٕ 

زوخء رَٔحًٖ ىٕٝ ُـظٚ حإلٗـ٣ِ٤ِش ؿ٤يس ، كِْ ٣ٌٖ ٣َ٣ي حُ

حإلٗظٔخد إلكيٟ حُـخٓؼخص ، ً٘خ ٗـٞد حٌُٔخٕ ٓلخ٤ُٖٝ 

حُؼؼٍٞ ػ٠ِ ِٜٓلش ٗئٕٝ حُطِزش كظ٠ ٣ٔظط٤غ حإلٓظ٘خٍس 

كٍٞ ٓخ ٣وٜٚ ُِظٔـ٤َ ، ًخٕ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗٔؤٍ أكي حُطِزش ، 

ا٠ُ إٔ ُٔلض ػ٤٘خ١ اكيٟ حُلظ٤خص حُِٞحط٢ ً٘ض أٍحٖٛ 

ح١ٌُ طلؼِٚ ٛ٘خ رَٔحًٖ رٔي٣٘ظ٢ ، أٍحٛخ ًؼ٤َح رخُٔي٣٘ش ٌُٖ ٓخ 

؟ أ٣ؼوَ أ٢٘ٗ ُْ أكيػٜخ أريح رخُٔي٣٘ش ٝ ِٗظو٢ ٛيكش رٔي٣٘ش طزؼي 

ًَ حُزؼي ػٖ ٓي٣٘ظ٘خ حألَٛ ، ىٕٝ إٔ أٓظؤًٕ هخُي اطـٜض 

ٗلٞٛخ روط٠ ٝحػوش كظ٠ أٓؤُٜخ ، هَأص حإلٍطزخى ك٢ ػ٤٘٤ٜخ 
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 : ٓخ إ اهظَرض ٜٓ٘خ ، أًخٗض طَح٢ٗ ٢ٛ حألهَٟ ك٢ حُٔي٣٘ش ؟

 ! ٤ًق كخُي ؟ ــ َٓكزخ

 ــ أٛال رو٤َ ٝ أٗض ؟

ــ حُلٔي هلل ، ٖٓ ك٠ِي ً٘ض أٝى إٔ أٓؤٍ ػٖ ٌٓخٕ ِٜٓلش 

 ٗئٕٝ حُطِزش ، أ٣ٌٔ٘ي إٔ طي٢٘٤ُ ػ٤ِٜخ ؟

 ــ ١زؼخ ، أٗخ أ٠٣خ ٓظـٜش ا٠ُ ٛ٘خى ٣ٌٔ٘ي َٓحكوظ٢ إ أٍىص

هزَطٚ رخألَٓ ، ػْ حطـٜ٘خ رَكوظٜخ ، ًِٜٔخ هخُي أٗخى٣ض هخُي ٝ 

حٗٚ ًخٕ ٓ٘ظزٜخ ٛٞ ح٥هَ ٖٓ ُٜـظٜخ حَُ٘ه٤ش  ك٢ حُط٣َن ك٤غ

ًٖ ٜٓظٔخ رٔؼَكش حٌُؼ٤َ ػٜ٘خ ، رَ ُْ أ٢٘ٗ ُْ أ، ٝ حُلو٤وش 

ٓجِش هخُي رخُظَحطذ أ١ٝي ِٛظ٢ رٜخ ، ريأص إٔ أ١ٞٗ أًٖ أ

 : ٛزق ٣ظوٜ٘خ ٖٓ ًؼَس اػخىطٜخأًخُؼخىس ، كوي 

 ٗي ُٔض ٖٓ َٓحًٖ ! ال ؟أــ أٍٟ ٖٓ ُٜـظي 

ٗخ ٖٓ أُوي حُظلوض رَٔحًٖ ٓئهَح ،  ــ ٗؼْ ُٔض ٖٓ ٛ٘خ ،

 ! ٝؿيس

ؿزض ػٖ ٓئح٢ُ ، أ٠٣خ ٖٓ ٝؿيس ، رٌٜح ط٤ٌٖٗٞ هي أــ ٗلٖ 

ٗخ هخُي ، ٝ ٌٛح ٣ِٕ .. أ٢٘ٗ ُٔلظي ، أ٣ٖ ٣ٌٖٔ أطٔخثَ أً٘ض 

 ٗض ؟أٝ 

 .. ٗخ آَحءأــ طَ٘كض رٔؼَكظٌٔخ .. 
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ٍحهذ حُلٞحٍ رٜٔض ، ً٘ض ٓؼـزخ رط٣َوش هخُي أً٘ض 

ٕ ٠٘٣ْ ا٠ُ حُٔوخرَحص  ، أخص ، ًخٕ ػ٤ِٚ إلٓظوَحؽ حُٔؼِٞٓ

ؿٞرظٜخ ، ُْ طٌٖ طزظْٔ ، ً٘ض ٛخٓظخ ا٠ُ أًخٕ حُلظخس ٛخىثش ك٢ 

 : ٕ طٞؿٜض ا٤ُ٘خ رخٌُالّأ

  ٠٣خ ؟أٗظٔخ ١خُز٤ٖ رخُـخٓؼش أــ 

 ! ؿخرٜخ هخُي رلٔخّأ

ٓخ ٣ِٕ أٗخ أ٣ٍي حٕ أٓـَ ر٘ؼزش حُيٍحٓخص حإلٗـ٣ِ٤ِش ، أــ 

 ! ك٤يٍّ رٔي٣٘ش ٌٓ٘خّ كخ٤ُخ

ظٖ أ٠٣خ ر٘ؼزش حُيٍحٓخص حإلٗـ٣ِ٤ِش ، أــ اٜٗخ ٓ٘ظ٢ حأل٠ُٝ 

 . ٗ٘خ ٌٕٓ٘ٞ ُٓالءأ

حٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ حإلؿَحءحص  ، ٓخػيط٘خ آَحء ًؼ٤َح ُلْٜ رؼي 

هيط٘خ ك٢ ؿُٞش ُِظؼَف ػ٠ِ حُـخٓؼش ، ًخٗض أحألٍٓٞ ، ٝ 

طوطٖ ٓغ ٝحُي٣ٜخ ، ؿخءص ا٠ُ َٓحًٖ ألٕ ٝحُيٛخ حٗظوَ ا٠ُ 

١َحف حُلي٣غ ٗلٖ حُؼالػش ، ًخٕ ٣ـٔؼ٘خ أخ حُؼَٔ ٛ٘خ ، طزخىُ٘

كز٘خ ُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش ، ًخٕ ٌٛح حُوخْٓ حُٔ٘ظَى ر٤٘٘خ ، طؼيىص 

ٛيهخء أٛزل٘خ أٗ٘خ أظٖ أػ٘خء ٝؿٞى١ رَٔحًٖ ، أُوخءحط٘خ رٜخ 

ُِـش ، هخُي ًؼخىطٚ اٗ٘خ ٖٓ ٗلْ حُٔي٣٘ش ٝ ٗلذ ٗلْ أُٔـَى 

هش ؿَح٤ٓش ، ال ٣ٜخىم حُلظ٤خص اال اًح ًخٗض ٓظـٔؼٚ رْٜ ػال

ٌُٖ حالَٓ ٓوظِق ٓغ آَحء ٌٛٙ حَُٔس ، كِْ طٌٖ ٖٓ ًحى 
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حُ٘ٞع ، ًخٕ ٣ٌِٜٔخ ألٜٗخ ٤ُِٓظٚ رخُـخٓؼش ، حٓخ حٗخ كٌ٘ض حٝى 

ٛظْ رٔؼَكظٜخ ، حٗو٠ض ػطِظ٢ أٛزلض أًؼَ ، أًظ٘لٜخ إٔ أ

ٝ ًخٕ ػ٢ِ حَُؿٞع ا٠ُ ٌٓ٘خّ ، طزخىُ٘خ أٍهخّ ٛٞحطل٘خ ، ٝ 

َ حإلؿظٔخػ٢ ''كخ٣ٔزٞى '' ، ػ٘ي كٔخرخط٘خ ػ٠ِ ٓٞهغ حُظٞحٛ

ٍؿٞػ٢ ا٠ُ ٌٓ٘خّ َٛٗخ ٗظٌِْ ًؼ٤َح ، ٗظٞحَٛ رخُٔخػخص ، 

ٗظٌِْ ك٢ ػيس ٓٞح٤ٟغ ، ً٘خ ٗوظِق ًؼ٤َح ٌُٖ َٗؿغ ُِ٘ظو٢ 

ك٢ ٗوطش ٝحكيس ،  ًخٗض هـُٞش ٝ ال طظٌِْ ًؼ٤َح اال اًح طٌِٔض 

ٜٗخ طلخىػ٢٘ ألٜٗخ ط٘ظخم ُٞؿيس ، ٝ أٜٗخ أحٗخ ، ًخٗض طوٍٞ 

خهض ُِٜـظ٘خ ، ً٘ض أٓخ٣َٛخ ك٢ ٌٛح ٕ رخَُؿْ حٕ حُظـخًد حٗظ

 . ر٤٘٘خ ًخٕ ٝحٟق

ٗ٘خ طؼٞىٗخ أظٖ أَٜٗ ريأ ٓ٘ل٠ ػالهظ٘خ ٣ظـ٤َ ، أرؼي ٍَٓٝ 

ٗ٘خ ٝهؼ٘خ ك٢ كذ رؼ٠٘خ أٝ ٣ٌٖٔ أػ٠ِ رؼ٠٘خ حُزؼٞ ، 

ًٛذ ا٠ُ َٓحًٖ َُإ٣ظٜخ ، ً٘خ أحُزؼٞ ، ك٢ ًَ ػطِش ً٘ض 

ي رؼالهظ٘خ ك٢ حُزيح٣ش ٌُُي ًخٕ ٗوَؽ ػالػظ٘خ ، ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ هخُ

ؿخٍ ػ٤ِٜخ ٖٓ هخُي ٝ ال ٖٓ أًٖ أىحثْ حُظٞحؿي ٓؼ٘خ ، ُْ 

كزٜخ كزخ ٛخىثخ ال ط٘ٞرٚ ػٞحٛق أٛيهخثٜخ ح٥ه٣َٖ ، ً٘ض أ

حُـ٤َس ٝ حُل٤َس ٝ حإلٗظ٤خم ، ًخٕ كز٢ ُٜخ ر٤ٔطخ ًزٔخ١ش 

ٜٗخ ًخٗض طلز٢٘ ر٘لْ حُط٣َوش ، ػِْ هخُي أظٖ أػالهظ٘خ ، 

ػٖ ٣َ١ن حُٜيكش ك٤ٔخ رؼي ٌُ٘ٚ ُْ ٣زي١ حٛظٔخٓخ رؼالهظ٘خ 

ٗ٘خ أكٌَ ٣ٞٓخ أُألَٓ ، َٓص ٓ٘ش ًخِٓش ػ٠ِ ػالهظ٘خ ، ُْ 
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ٜٓ٘ٔي ًَ ٌٛٙ حُٔيس ، ًخٗض هي ًؼَص ِٗحػخط٘خ ك٢ ح٥ٝٗش 

١ ٢ٗء ، ًخٗض طـِن حُٜخطق أحأله٤َس ، ُْ ٌٖٗ ٗظلخْٛ ػ٠ِ 

،  ٛزلض ػالهظ٘خ ِٓٔش ، ٓظؼزشأؿِوٚ ألٓخر٤غ ، أأل٣خّ ٝ 

ؿخٍكش ، حىًٍض حٕ طلخٛٔ٘خ ك٢ حُزيح٣ش ٓخ ًخٕ ٟٓٞ حٕ ًالٗخ 

ُْ ٣ٌٖ ٜٓظٔخ ربريحء ٝؿٜش ٗظَٙ ك٢ أ١ ٟٓٞٞع ، ً٘خ ٗلخٍٝ 

ٕ ٣ٜزق حُلذ ٓٔال أٛؼذ أٓـخِٓش رؼ٠٘خ حُزؼٞ كو٢ ، ٓخ 

، ٗلْ حُٔٞح٤ٟغ ٗلْ حُو٘خهخص ٗلْ حأل٣خّ ... ًزَص 

ٓ٘خ حُلذ هي أٗخ ح٥هَ ، أٓظطِزخص  حَٓحء ٝ ط٠خءٍ ٛز١َ 

هي ٓ٘خ أهي ٖٓ حُٜزَ ٝ حُٞكخء ٝ حإلٗظ٤خم ... أحٌُؼ٤َ ، 

حٌَُحٓش ٝ حُٔظؼش ٝ حَُحكش ، ٣ٜزق حُلذ ٓظؼزخ ؿيح ػ٘يٓخ 

ٗٚ ُٖ ٣ؼٞى ٣ٞٓخ أ٣َٜ ا٠ُ ٌٛٙ حَُٔكِش ٝ طٜزق ٓظؤًيح 

ًٔخرن ػٜيٙ ، ألٗٚ رزٔخ١ش ُْ ٣ٌٖ ٣ٞٓخ ٓؼخ٤ُخ ًٔخ ًخٕ ٣ظَٜ 

ٛزلض آَحء ٛللش ك٢ أ ػ٤ِٚ .. حٗو٠ض حُٔ٘ش ٝ حكظَه٘خ ،

طًٌَٛخ ًِٔخ ١ٝؤص هيٓخ١ َٓحًٖ ، ٢ٌُ٘٘ ُْ أًظخد ك٤خط٢ ، 

طًٌَٛخ ٌٛٙ حَُٔس ألٕ طل١َ٤ٌ ًِٚ ًخٕ ٣ٜزٞ ٗلٞى ، َٓص أ

  . ٓ٘ش ػ٠ِ كَحه٘خ ، ٓ٘ش ُْ ٗظٌِْ ك٤ٜخ حٗخ ٝ آَحء

ٗلٌَ ك٢ حُلخَٟ َُٜ٘د ٖٓ حُٔخ٢ٟ ، ٢ٌُ٘٘ ٝؿيص ٗل٢ٔ 

، كخ١َٟ ح١ٌُ ٛٞ  كٌَ ك٢ حُٔخ٢ٟ ألَٛد ٖٓ كخ١َٟأ

طَٜر٤ٖ ٖٓ كخَٟى أٗض ٣خ ٍٝحٕ ، ٓخًح طَحى طلؼ٤ِٖ ح٥ٕ ؟ أ

كززض ٖٓ أألهَٟ ؟ ٤ًق ٛٞ ٓخ٤ٟي ٣خ ٍٝحٕ ؟ َٛ اٗض أ
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ٕ أ٣ٍي أَٓح ! أطؼ٤ِٖٔ أهزَ ؟ َٛ ػ٘ض هٜش ٓٔظل٤ِش ؟ 

ػَف ػ٘ي ًَ ٢ٗء .. اال ٓخ ٣وٚ هِزي ، ال أ٣ٍي حٕ أ

ٍٝ أٌٖ هِزي ، ٍٝ ٖٓ ٣ٔإًٔٞ إٔ أ٣ٍي أػَف ٤ٗجخ ػ٘ٚ ، أ

٣ٍي إًٔٞ حألٍٝ ك٢ ًَ ٢ٗء ، إٔ أ٣ٍي أٖٓ ٣ؼـذ رؼ٤٘٤ي ، 

 ١ِذ حٌُؼ٤َ ؟أٓظِي ٌٓ٘ حألٍُ ٝ ا٠ُ حألري .. كَٜ إٔ أ

ٓظط٤غ حَُٜد ٓ٘ٚ ، أٛزلِض ٝحهؼ٢ ح٥ٕ ، ٝحهؼ٢ ح١ٌُ ال أ

كزي ٣ل٤ط٢٘ ٖٓ ًَ حُـٞحٗذ ، هزَ ٓخػخص  ً٘ض ٓزذ 

ػوخد أٝ ٗض ح٥ٕ ٓزذ أٍه٢ أٍحكظ٢ ٝ ٓؼخىط٢ ٝ ٛخ 

ٓـخث١َ ، ً٘ض ظ٘٘ض ح٢٘ٗ حهِؼض ػٖ حُظيه٤ٖ ، اال ح٢٘ٗ 

ػٞى ا٤ُٚ ٖٓ ؿي٣ي ، ٣ٌٔ٘٘خ حإلهالع ػٖ حُؼخىحص أٝؿيص ٗل٢ٔ 

ح٤ُٔجش ْٜٓ ًخٕ ػٔن اىٓخٗ٘خ ػ٤ِٜخ ، ٌُ٘ي ُٔض ر٢٘ء ٢ٓء ٝ 

٢٘ٗ ال ح٣ٍي حإلهالع أٍؿْ ٓخ ٣ِلوٚ ؿ٤خري رَٝك٢ ٝ هِز٢ اال 

، أٗض ٢ٗء كو٤و٢ ك٢ ػ٘ي ، كظ٠ ٝ إ ٗوَ رؼيى ٛي١ٍ 

ك٤خط٢ حُِحثلش ، ٝ ُٖ حٓٔق رؤٕ طٜزل٢ كِٔخ كو٢ .. 

 .. ؿِي كظ٠ ٝ ُٞ ًِل٢٘ ًُي حٌُؼ٤َأٓؤكخٍد ٖٓ 

ٓظطغ حُّ٘ٞ طِي ح٤ُِِش ، رَ رو٤ض أ٢٘ٗ ُْ أطًٌَ ؿ٤يح أ

ؿي ك٤ٜخ ِٓـؤً أهِِّذ ٛللخص حُٔخ٢ٟ ُؼ٢ِ٘ أكٌَ ٝ أٓٔظ٤و٠خ 

ٓل١َ ا٠ُ حُـ٘ٞد ٢٘٤ٔ٘٣ حرظٔخٓظي ، كٌَص ًؼ٤َح ك٢ ٓٞػي 

كؼَ ٓخروخ رَ أكٌَ ك٤ٚ ًلِْ ًٔخ ً٘ض أًٖ أح١ٌُ حهظَد ، ُْ 

ريح ٢ُ ًٌخرّٞ ألٗٚ ٤ٓزؼي٢ٗ ػٖ ٌٓخٕ طٞحؿيى ، ٓؤرظؼي ػٖ 
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ٝؿٜظ٘خ ٣خ ٍٝحٕ ، ٓؤرظؼي ُٔيس ٣ٞ١ِش ػٖ ٌٓخٕ طـٔؼ٘خ ك٤ٚ 

ٓٔخء ٝحكيس ، ٓظ٠ ٤ٓـٔؼ٘خ حُويٍ َٓس حهَٟ ؟ َٛ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ 

ري ؟ آٙ ًْ طو٤ل٢٘ ٌٛٙ حُلٌَس ٝ آٙ ًْ ٣ـلِ٘خ ٝ ٣زؼيٗخ ا٠ُ حأل

  .. ٢ٛ ٝحٍىس

ؿٞٙ أؿخء ١َم حُزخد ٤ُ٘و٢ٌٗ ٖٓ ٗٞرش حٌُػَ حُظ٢ ً٘ض 

٢٘ٗ ال ُُض ك٢ ر٤ض هخُي ، ىهَ أك٤ٜخ ، ػ٘يٛخ كو٢ طًٌَص 

 : هخُي ٓزظٔٔخ ًؼخىطٚ

 ــ ٛزخف حُو٤َ ٣خ ػ٣َْ ! ٤ًق ًخٕ ٗٞٓي ؟

 .. ــ ٛزخف حٍُ٘ٞ ، حُلٔي هلل

ِ ، ٝ رؼيٛخ ٓ٘وَؽ هزَ ٓلَى ، حٗظوض ــ حُلطٍٞ ؿخٛ

 .. أل٣خٓ٘خ

رظْٔ ، كطَٗخ ٓؼخ ٝ هَؿ٘خ ، ًخٕ أُِٛص ٍأ٢ٓ ٓٞحكوخ ٝ حٗخ 

٢٘ٗ ك٢ حُٔخ٢ٟ ُْ أًٖ أ٣ٞٓخ ٣٘زٚ ًؼ٤َح حأل٣خّ حُوٞح٢ُ ، اال 

٢٘ٗ أطؼ٤ِٖٔ ٣خ ٍٝحٕ أٓؼوال ر٢٘ء ٣ؼَٜ هِز٢ ًٔخ ٛٞ ح٥ٕ ، 

ٔـٕ٘ٞ ر٤ٖ رلغ ػ٘ي ًأ١ٍٞ ٝؿٞى١ رخُوخٍؽ ٓغ هخُي ً٘ض 

ؿيى ، ًخٕ رلؼ٢ ػ٘ي ًٖٔ ٣زلغ ػٖ ارَس أحُٔخٍس ُؼ٢ِ٘ 

 .. ٢ٓٝ ًٞٓش هٖ

أػ٘خء طٞحؿيٗخ رؤكي حُٔطخػْ حُ٘ؼز٤ش ُٔلض ٗخرخٕ ٣ظويٓخٕ 

٢٘ٗ ٝهلض كٍٞ أٗلٞٗخ ، ُْ أًٖ ًَِٓح ك٢ حُزيح٣ش ، اال 
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٣خّ حُيٍحٓش ، كظلض أٜٗٔخ ػٔخى ٝ كٔخّ ، ٛي٣و٢ أٓؼَكظ٢ 

زخ ، هللا  َّكِ ُٓ ًْ حٗظوض ُٜخ٣ًٖ حُٔـ٤ٖٗٞ٘ ، حٍط٠ٔ ًٍحػ٢ 

ػ٢ِ ػٔخى ك٠لٌ٘خ ًخَُٔحٛو٤ٖ ، ٝ ؿخء ىٍٝ كٔخّ ، 

ػَكظٜٔخ ػ٠ِ هخُي ح١ٌُ ًخٕ ٝحهلخ ٣زظْٔ َُإ٣ش حرظٔخٓظ٢ 

هزخٍٗخ ، ٝ ١زؼخ ريأ ػٔخى ك٢ أه٤َح ، ؿِٔ٘خ ٝ ريث٘خ رظزخىٍ أ

ٛٞحص ٟلٌخط٘خ طٔأل أا١الم حُيػخرخص ًخُؼخىس ، ًخٗض 

ٛزق ًٔـٕ٘ٞ ػ٘ي ُوخث٢ رْٜ ، ك٤ْٜ أ١َ ، ٓأحٌُٔخٕ ، ؿ٣َذ 

٣خّ حُيٍحٓش ، أٟلي ربٓظَٔحٍ ، طًٌَٗخ أ١خهش طـؼ٢ِ٘ 

ٟلٌ٘خ ًؼ٤َح ، كٔخّ ٝ ػٔخى ًخٗخ ٣َحكوخ٢٘ٗ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ، 

رَ كظ٠ ك٢ حُّ٘ٞ ً٘خ ٗ٘ظَى ك٢ ٗلْ حُـَكش ، كٔخّ ٣وطٖ 

ريح أهخرِٚ أك٢ ٗٔخٍ حُزالى ، ٝ ػٔخى حرٖ ٓي٣٘ظ٢٘ ، اال ح٢٘ٗ ال 

ك٢ حُٔي٣٘ش ، ألٗٚ ىحثْ حُٔلَ ، ٓخكَص ر٘خ حٌُحًَس ا٠ُ ػالع 

  ... ٓ٘ٞحص هزَ ٌٛح حُِوخء

ٓؤ١ٍٝ ُي ٣خ ٍٝحٕ ٓخ كَٜ طِي حُٔ٘ش ، ألٕ ٓخ كَٜ ُٚ 

ٛخرض ك٤خط٢ ، ًخٗض ٓ٘ظ٘خ حُؼخ٤ٗش أىٍٝ ًز٤َ ك٢ ػيس طـ٤َحص 

طٔظـَر٤ٖ ُٔخ أٍرؼظ٘خ رٔؼيالص ؿ٤يس ، أرخُـخٓؼش ، ٗـل٘خ ٗلٖ 

ش ٝ ٗلٖ كو٢ ػالػش ؟ ٌٓ٘ ػالع ٓ٘ٞحص كو٢ ً٘خ ٍرؼأهِض 

ٗخ ، ػٔخى ، كٔخّ ٝ ػَٔ ، ػ٢ِ٘ٔ ػَٔ أٛيهخء ، أحٍرؼش  

حٌُؼ٤َ ، ًخٕ ٣ظ٤ْ حألر٣ٖٞ ، ٝ ُٚ حهض طٞأّ ٠ِٔٓ، ٛٔخ كو٢ ، 

هظٚ ًخٗض طظٞحؿي رلخّ أًخٕ ٣يٍّ ٝ ٣وطٖ رٌٔ٘خّ ، ٌُٖ 
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 ػ٘ي هخُظٜخ ، ًخٗض طيٍّ ٛ٘خى ، ًخٗض طـٔؼٚ رؤهظٚ ٛيحهش

ٕ ٝحُي٣ٜٔخ طٞك٤خ ٝ طًَخٛٔخ ك٢ ٖٓ ٛـ٤َ أه٣ٞش ، ٗظَح ا٠ُ 

ؿيح ، ٓخ ًخٕ ٣ؼ٤َ اػـخر٢ ك٢ ػَٔ حٗٚ ًخٕ ىحثْ حإلرظٔخٓش ، 

٣خّ أٓظلخثَ ؿيح .. ك٢ آهَ طِي حُٔ٘ش ىػخٗخ كٔخّ ا٠ُ ه٠خء 

ح٤ُٜق ػ٘يْٛ رخٍُِٔػش حُظ٢ ًخٕ ٣ٌِٜٔخ ٝحُيٙ رٔي٣٘ش ططٞحٕ 

ِٛٚ إٔ ًَ ٓ٘خ ٤ٌٓٛذ ُِوخء أخ ، ٍكز٘خ رخُلٌَس ًؼ٤َح ، ٝ حطلو٘

ػْ رؼي حٓزٞػ٤ٖ ٗظلن ػ٠ِ طلخ٤َٛ حَُكِش ، ٍؿؼض ا٠ُ 

ٗخ ٝ ػٔخى ، ٝ ًٛذ ػَٔ ا٠ُ ر٤ض هخُظٚ رلخّ ، أٓي٣٘ش ٝؿيس 

َٓ حُِوخء ر٘خ رؼي حٓزٞػ٤ٖ ، أٝ ؿخىٍ كٔخّ ا٠ُ ططٞحٕ ػ٠ِ 

َٓ حُٞهض رَٔػش ٝ كخٕ ٝهض حَُك٤َ ، طٞؿٜ٘خ حٗخ ٝ ػٔخى 

ٍٝ أخ كٔخّ ٝ ػَٔ ك٢ حٗظظخٍٗخ ، ًخٗض ا٠ُ ططٞحٕ ، ٝؿيٗ

ٜٗخ أ٣ُخٍس ٢ُ ُٔي٣٘ش ططٞحٕ ، ٝ ػ٢ِ حٕ حػظَف ُي ٣خ ٍٝحٕ 

ٛطلزي ا٠ُ ٛ٘خى ٣ٞٓخ ، إٔ أط٠٘ٔ أؿَٔ ٓخ ٍأ٣ض ، ًْ أٖٓ 

ُهش حُٔي٣٘ش ، أًِ٘خ ، أًخٕ َٓٗيٗخ ح٤ُٔخك٢ كٔخّ ١زؼخ ، ؿز٘خ 

ٗزٚ رٔيحهَ أٝ رؼيٛخ طٞؿٜ٘خ ا٠ُ حٍُِٔػش ، ًخٕ ٓيهِٜخ 

ىًٍ٘خ ًْ ًخٕ كٔخّ ؿ٤٘خ اال أُوٍٜٞ ، كو٢ ك٢ طِي حُِلظش ح

حٗٚ ُْ ٣وزَٗخ ٣ٞٓخ ػٖ ًُي ، ًخٗض ٍِٓػش ط٘زٚ حألكالّ ، 

كوٍٞ ٖٓ حُلٞحًٚ حُٔوظِلش ، ٍُٛٞ ٖٓ ًَ حألٗٞحع ، ً٘ض 

ٍحٙ ، ٝ ًخٕ كٔخّ أؿٞد حٌُٔخٕ رؼ٤٘خ١ ؿ٤َ ٜٓيم ُٔخ أ

كظ٠  ٣زظْٔ روـَ ٝ ٛٞ ٣ؼَك٘خ ػ٠ِ ًَ ُح٣ٝش رخٍُِٔػش ،

ِٝٛ٘خ ا٠ُ ٌٓخٕ ػَكظٚ ٓخ إ ٍأ٣ظٚ ، ًخٕ حٓطزال ٣خ ٍٝحٕ ، 
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كذ حألكٜ٘ش ، ًخٕ ؿي١ ٣ِٔي ٝحكيح ، أٝ آٙ ال طؼ٤ِٖٔ ًْ 

ٓظط٤ٚ ، ًٛزض َٓٔػخ ٗلٞ حُٔيهَ ، ًخٕ أٝػ٢ِ٘ٔ ٤ًق 

ٓٞى أٗٚ ػخٍ حٗظزخ٢ٛ كٜخٕ أرخُيحهَ ًؼ٤َ ٖٓ حألكٜ٘ش اال 

ض ك٢ ؿَحٓٚ ٓخ ٤ٛال ، ٝهؼأٓٞحى ح٤َُِ ، ًخٕ كٜخٗخ ػَر٤خ 

إ ٍأ٣ظٚ ، ٤ٔٗض طؼذ ٓل١َ ٝ حٗظ٤ٜض حٓظطخءٙ ، ٌُٖ 

هـِض ١ِذ ًُي ٖٓ كٔخّ ألٗ٘خ ِٝٛ٘خ ُِظٞ ، ػْ ًٛز٘خ ا٠ُ 

حٍُِٔ٘ حُٔٞؿٞى رخٍُِٔػش ، ًخٕ ِٓ٘ال ؿ٤ٔال ٗخٓؼخ ، ٍؿْ 

ٕ ٗزو٠ ك٢ ؿَكش ٝحكيس ، كظ٠ ٗظٌٖٔ أٗ٘خ هٍَٗخ أٗٔخػظٚ اال 

وخ ، كل٢ ح٤َُِ ٜٗخد ٖٓ حَُٜٔ رـٕ٘ٞ ًٔخ ً٘خ ٗلؼَ ٓخر

رـٕ٘ٞ ح٠ُلي ٣خ ٍٝحٕ ، ال ٣ٌٔ٘ي حٕ طظو٢ِ٤ ٓخ ٤ٜ٣ذ 

ػٔخى ػ٘يٓخ ٣ل٤ٖ ٝهض ٗٞٓٚ ، ٠٣لٌ٘خ ًحى حُٔـٕ٘ٞ ًؼ٤َح ، 

رَ أكظخؽ ألٕ حٗظَ ا٤ُٚ كو٢ ألٗلـَ ٟخكٌخ ، ًخٗض ٤ُِظ٘خ 

ٗ٘خ ٗٔ٘خ رخًَح رٔزذ حُظؼذ ، ٝ ك٢ حُـي أحأل٠ُٝ ٓٔظؼش ، ا٠ُ 

ٕ طٜلٜخ أؿَٔ ٖٓ أ٣خٓ٘خ أ، ًخٗض  ًٛز٘خ إلٓظطخء حألكٜ٘ش

حٌُِٔخص ٣خ ٍٝحٕ ، ُْ ٌٖٗ ٗزظؼي ػٖ حٍُِٔػش اال ُـِذ 

ؿَٔ حألٝهخص ، ػٔخى ًخٕ أحُلخؿ٤خص ح٣ٍَٝ٠ُش ، ً٘خ ٢٠ٔٗ 

ًخُطلَ ح١ٌُ ٣لَكٚ حُٔو٤ْ ًؼ٤َح ، ًخٗض ٓؼخىطٚ كخثوش ، أٓخ 

هظٚ ًؼ٤َح ، كِطخُٔخ كِٜظٚ ػٜ٘خ ر٠غ أػَٔ كٌخٕ هِن ر٘ؤٕ 

كو٢ ٌُٖ ح٥ٕ ٛٞ رؼ٤ي ػٜ٘خ رؼيس ٓيٕ ، ًخٕ  ٤ًِٞٓظَحص

٣ٜخطلٜخ ىٝٓخ ، كٔخّ ًخٕ ٣َٔ رَٔكِش ؿي٣يس ، ًخٕ ٣ظٌِْ ك٢ 

ٓخٓ٘خ ، ًخٕ ٣ـِن حُو٢ ىٝٓخ ػ٘ي أحُٜخطق ًؼ٤َح ٝ ٌُٖ ٤ُْ 
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هيٝٓ٘خ ، ً٘خ ٗلْ حٗٚ ٣ؼ٤ٖ هٜش كذ ٝ ال ٣َ٣ي اهزخٍٗخ ٝ ُْ 

ق ػٖ ٗ٘ؤ اُػخؿٚ رخالٓجِش ، اال حٕ ػٔخى ًؼخىطٚ ُْ ٣ٞه

٠ٓخ٣وظٚ ١زؼخ إلٓظوَحؽ حُٔؼِٞٓخص ، آٙ ٝ ًْ حٗض ك٢ُٞ٠ 

  ... ٣خ ػٔخى

ٗخ ٝ ػٔخى ٝ ػَٔ ، ًٝخٕ أك٢ حكيٟ ح٤ُِخ٢ُ ً٘خ ِٗؼذ حٍُٞم 

ٓخٓ٘خ ، ٍٕ ٛخطلٚ أكٔخّ ٣ؼي حُؼ٘خء طخًٍخ ٛخطلٚ ػ٠ِ حُطخُٝش 

ٗٚ ُْ ٣ٔٔؼٚ ك٢ أٝ ٍكؼٚ ػَٔ ػٖ حُطخُٝش ػْ ٗخىٟ كٔخّ اال 

ٕ ٣٘خى٣ٚ َُِٔس حُؼخ٤ٗش ٝهؼض ػ٤٘خ١ ػ٠ِ أ حَُٔس حأل٠ُٝ ٝ هزَ

ٗخٗش ٛخطق كٔخّ ح٠ُٔخءس ، ًخٕ حَُهْ حُٔظَٜ ٜٓلٞرخ 

ربْٓ ، ''٠ِٔٓ'' ، ٍكؼض ػ٤٘خ١ ألٍٟ حُيّ ٣ظٜخػي ا٠ُ ٝؿٚ 

ٓظيٍى ٝهظٜخ ُٔخ ٗؼَ ػَٔ رٌَ ًُي حُـ٠ذ ا٠ُ أػَٔ ، ُْ 

٢٘ٗ ٓ٘ظزٚ ُٚ أظَٜ ُٚ أهظٚ ٛٞ ٠ِٔٓ ، ُْ إٔ حْٓ أحٕ طًٌَص 

ٗخ ح٥هَ ، ؿخء كٔخّ رؼيٓخ أٗؼَص رطؼ٘ش ك٢ ٛي١ٍ  ، كوي

ٕ ٣ؼِن ٝ ىهَ أٗخىحٙ ػٔخى ، كؤهي حُٜخطق ٖٓ ػَٔ ىٕٝ 

ؿِن حُزخد ، طٞهق ػَٔ ػٖ حُِؼذ  ٝ أُِـَكش حُٔـخٍٝس ٝ 

ٓٔي ٛخطلٚ ٝ حىهَ ٍهٔخ ، اال حٗٚ حػِن حُٜخطق ك٢ ًحص أ

 ! حُِلظش .. حظٖ حٗٚ ٝؿي حَُهْ ٓـِوخ حٝ .. ٓ٘ـٞال

ؼَ رٔخ ٣٘ؼَ رٚ ػَٔ ، ح٤ٌُٖٔٔ ال ٣ؼَف ٌٓح ٣لؼَ ٝ ً٘ض حٗ

كٔٔض أهظٚ طلخىع كٔخّ ؟ إٔ طٌٕٞ أ٣ؼوَ أ٤ًق ٣لٌَ ، 

ٕ آْ أ٣ٍؾ ٛٞ ٖٓ ظَٜ ػ٠ِ أرٞهِس ك٢ هِز٢ ٓخ إ طو٤ِض 
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 حُ٘خٗش .. ً٘ض ٓؤهظَ كٔخّ ك٢ طِي حُِلظش

 . 

كٔٔض رؤٕ ػَٔ أ٢٘ٗ أطؼ٤٘٘خ ، ػْ ك٠َٗخ ك٤ِٔخ ٓؼخ ، اال 

ٓخ ، ػ٘يٓخ كخٕ ٝهض حُّ٘ٞ طوِزض ك٢ كَح٢ٗ ؿخثذ ػ٘خ طٔخ

ٗٚ ُْ ٣ـٔٞ ٢ُ ؿلٖ ، ؿِٔض ٓٔظو٤ٔخ ٝ ٗظَص أًؼ٤َح اال 

ك٢ُٞ ، ًخٕ ػٔخى ٓٔظِو٢ ػ٠ِ حألٍٝ رٌَ٘ ٠ٓلي ، ًخٕ 

رلغ ك٢ طوخ٤ْٓ أكٔخّ ٣ـ٢ ك٢ ّٗٞ ػ٤ٔن ، طؤِٓظٚ ٝ ًؤ٢٘ٗ 

ؿي ٟٓٞ حُٜٔض ، رلؼض ػٖ أ٢٘ٗ ُْ أٝؿٜٚ ػٖ ؿٞحد ، اال 

ؿيٙ ك٢ ٌٓخٗٚ ، ٗظَص ػزَ حُ٘خكٌس كَأ٣ظٚ أُْ  ٢٘ٗأػَٔ اال 

َٓ كٔخّ ٣٘ـَ رخُٚ إٔ أ٣ـِْ حُوَكٜخء رـخٗذ حُلوَ ، أ٤ًي 

ًٛذ ٝ إٔ أ٢٘ٗ هٍَص أه٤َح أ، طَىىص ك٢ حٌُٛخد ا٤ُٚ ، اال 

أٓؤُٚ ػٖ ٓزذ َٜٓٙ ، ٌٛح ٛي٣و٢ ػَٔ ، ٛي٣و٢ ح١ٌُ ًخٕ 

 ! طًَٚ ٌٌٛح .. ٓٔظل٤َإٔ أ٣ؼوَ أٍه٢ أ٣خّ أ٣َٜٔ ٓؼ٢ ك٢ 

 ــ ػَٔ ! ٓخ ح١ٌُ  ؿؼِي طٔظل٤ن ك٢ ٌٛٙ حُٔخػش ؟

ٗض ٓخ ح١ٌُ ؿؼِض طٔظ٤وع أٓظل٤ن ، ٝ أٛال كظ٠ أْٗ أــ ُْ 

  ح٥ٕ ؟

 .. ــ اٗٚ ٗو٤َ ػٔخى  ك٤ٌِٖ هللا رؼٕٞ ُٝؿظٚ حُٔٔظوز٤ِش

ٕ ػَٔ ُْ ٣زظْٔ رَ ظَ ٣لٌم أكخٍٝ طِط٤ق حُـٞ اال أً٘ض 

ش حُظ٢ ؿِٔض رٜخ ك٢ حُظالّ .. ً٘ض ؿخُْ روَرٚ ر٘لْ حُط٣َو
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 ٓخّ هخُي ٤ُِش كخؿؼظٚ ، رؼي ٛٔض ٣ٞ١َ حٗطِن ٛٞص ػَٔأ

: 

 ــ َٛ كٔخّ ك٢ ػالهش ح٥ٕ ؟

طَىىص ك٢ حُزيح٣ش اال ح٢٘ٗ طٔخٌُض ٗل٢ٔ ٝ كخُٝض حال ٣لْ 

 : ر٢٘ء ك٢ ٗزَط٢

ٗٚ ال ٣ل٢ٌ ُ٘خ ػٖ ك٤خطٚ أٗض طؼِْ ؿ٤يح أػَف ، أــ ال 

َ كظخس ؿخء ٣وزَٗخ حُؼخ١ل٤ش ، ٣وظِق ػٖ ػٔخى ح١ٌُ ًِٔخ هخر

 .. رِٜلش

 .. ــ ه٤َ ُٚ حٕ ال ٣وز٢َٗ .. ٝ اال ٌُ٘ض

كيم أٗخ أهخكظ٢٘ ٗزَطٚ ، ػْ ٓؤُظٚ ٝ أهخُٜخ رـ٠ذ ػْ ٛٔض ، 

 رؼ٤٘٤ٚ

 .. 

  ــ ٓخ ح١ٌُ طوٜيٙ ٣خ ػَٔ ؟

ٗظَ ا٢ُ ٓطٞال ًؤٗٚ ٣ظَؿخ٢ٗ ُوَحءس ٓخ رؼ٤٘٤ٚ .. ػْ هخٍ 

 .. رِٜـش ك٣ِ٘ش

  ٕ ؟ٛيهخث٢ ٣خ ٣ِأهَد أُٔض أــ 

 .. هز٢َٗأٗخ ًٌحُي ... ٓخًح ٛ٘خى ؟ أــ ٗؼْ 
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َٓح١ٍ ، ٝ ِٓـؤ١ ػ٘ي ٝكيط٢ ، ٌُٖ أــ ُطخُٔخ ً٘ض رجَ 

٢٘ٗ أكْ أهزَى ا٣خٙ رٌٜٙ حُُٜٔٞش ، إٔ أًزَ ٖٓ أألَٓ أ

 .. ػ٤٘ٚأكي ٖٓ حٌُخرّٞ ح١ٌُ إٔ ٣ٞه٢٘٠ أ٣ٍي أٓؤٗلـَ ... 

٢ ألَٓ ، َٜٓ٘ ٓؼخ ا٠ُ كَ ٣خ ٛي٣وأــ ٜٓٔخ ًخٗض ٟوخٓش 

هز٢َٗ رٔخ إٔ ٌَُ ٢ٗء كَ ؟ أٗض ٖٓ ػ٢ِ٘ٔ أُٔض أ، 

  .. ٣ـٞد ك٢ هخ١َى ٣خ ٛي٣و٢

ٕ حطَٜ روخُظ٢ ٖٓ أٝى أــ كٔ٘خ ٓؤهزَى .. ٌٓ٘ ٍٜٗٞ ً٘ض 

٢٘ٗ حىهِض ٍهْ كٔخّ رخُوطؤ أل٢٘ٗ أهظ٢ ، اال أٛخطق ٠ِٔٓ 

كلع ٍهٔٚ ٝ أطَٜ رٚ ًؼ٤َح ، كؤ أًٖ ًَِٓح ، ٝ أل٢٘ٗ أُْ 

ًٖ أُض حإلطٜخّ ر٘وٚ آهَ ، ٝ ُْ ٣وطَ رزخ٢ُ ًِٔخ كخٝ

ٓ٘ظزٜخ اال ػ٘يٓخ ٟـطض ػ٠ِ ٍُ حإلطٜخٍ كظَٜ ٢ُ حْٓ 

ٗخ ؿ٤َ ٜٓيم أكٔخّ ػ٠ِ حُ٘خٗش ٝ هطؼض حإلطٜخٍ كٍٞح ٝ 

، ُٔخ ٍهْ كٔخّ ٓٔـَ ك٢ ٛخطق أهظ٢ ؟ ٝ ػ٘يٓخ ٓؤُظٜخ 

ٜٗخ طلظلع ُِطٞحٍة ، ك٢ كخُش ًخٕ أهزَط٢٘ أاٍطزٌض ٝ 

ٕ أٗت أػٌٍٛخ أل٢٘ٗ ُْ  ٛخطل٢ ٓـِن .. كخُٝض طٜي٣ن

ٛيم ؿ٤َ ًُي ... ٝ حُزخٍكش ٍأ٣ض حٜٓٔخ ٠٣خء ك٢ ٗخٗش أ

  ... ٛخطق كٔخّ ، ٌٛح حالَٓ أٝهق طل١َ٤ٌ ٣خ ٣ِٕ

ــ ٣ٌٖٔ ُٜخ حٕ طٌٕٞ ٛيكش ٣خ ػَٔ ، إ رؼي حُظٖ اػْ .. 

ٕ ٣ٔظـلِي ك٢ ٢ٗء ًٌٜح .. ٝ أكٔخّ ٛي٣و٘خ ، ٝ ٣ٔظل٤َ 

 ...  طظَٔعٍؿٞى الأٗض ٖٓ ٍر٠ ٠ِٔٓ ٣خ ػَٔ ، أ
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ٗٚ ٛي٣و٢ ، ٢ٌُ٘٘ ٓؤهظِٚ إ ًخٕ أــ ٌٛح ٓخ ٣وظ٢ِ٘ ٣خ ٣ِٕ .. 

 .. كٌَ رٚ ٛل٤ق ، ٓؤهظِٚ ٣خ ٣ِٕأٓخ 

 ! ــ حٓظؼٌ رخهلل ٣خ ػَٔ ... حٓظؼٌ رخهلل

ــ ٌٓ٘ ٤ٓٞ٣ٖ ىهِض حُٔطزن ٝ ًخٕ كٔخّ ٣ظٌِْ ك٢ حُٜخطق ٓخ 

  .. ؿِن حُو٢ ٝ ظَٜ ػ٤ِٚ حُظٞطَأإ ٍآ٢ٗ 

غ ، ح٥ٕ ٌٛٙ ٓـَى ٛيف ٝ طو٤الص ، ــ ٌَُ كخىع كي٣

ٕ ٣لؼَ ٤ٗجخ ًٌٜح ، طؼخٍ ُوِي إٔ كٔخّ ٣ٔظل٤َ أٗؼِْ ؿ٤يح 

 ! ا٠ُ حُّ٘ٞ ، ٓ٘ظٌِْ ك٢ حُٜزخف

ٗخ إٔ ػَٔ حٓظطخع حُّ٘ٞ ، أظٖ أَٓط٘خ ، ال أًٛز٘خ كؤ٣ٝ٘خ ا٠ُ 

ٛخرغ حإلطٜخّ ط٤َ٘ ا٠ُ كٔخّ أًٌُي ُْ ٣ـٔٞ ٢ُ ؿلٖ ، ًَ 

هض ٛي٣و٘خ ، أٔخّ ؟ حُْ طـي حال ، ٤ًق ُي حٕ طلؼَ ٌٛح ٣خ ك

ؿيٙ ُٚ ح٥ٕ ػ٘يٓخ أ٢٘ٗ أؿي ُٚ ػٌٍح إٓ ًحى ٣خ ٍٝحٕ ، اال أُْ 

 ! كززظي ..  كخُلذ ال ٣ِٔي ػوالأ

ك٢ حُٜزخف ًخٕ ػٔخى ٠٣لي رٜٞص ػخٍ ٝ ٣ظلَى ًطلَ ٝ 

٣ـ٢٘ ، اال حٗٚ ػزغ ٓغ حُ٘وٚ حُوطؤ ك٤ٜ٘خ ، ًٛذ ٤ُيحػذ 

٣ـؼِٚ ٣ؼٍٞ ك٢ ٝؿٚ  ٕ ػَٔ ًخٕ ٣زلغ ػٖ ٓزذأػَٔ ، اال 

ٜٗخٍ ػ٤ِٚ رخُ٘ظخثْ ، رو٢ ػٔخى أكيْٛ ، ىكغ ػٔخى رؼ٤يح ػْ أ

 : ح٤ٌُٖٔٔ ٝحهلخ ٌٓخٗٚ ٌٓػٍٞح .. ػْ طيهَ كٔخّ

  ــ ػَٔ !! ٓخ ري ؟

 



73 وضوحِك غامض                                                                                                          

   

 .. ــ حٗض رخٌُحص ال ط٢ٌِ٘ٔ

هي ٓلخطق ٤ٓخٍطٚ ٝ ١ٍْ حُزخد هِلٚ روٞس ، كخٍٝ كٔخّ أػْ 

ْ ؿ٤يح ٓخ ٤ٓوغ إ حُظو٠ ػِأ٢٘ٗ ٓ٘ؼظٚ ، أل٢٘ٗ إٔ ٣ظزؼٚ اال أ

ٛخًحٕ حإلػ٤ٖ٘، هَؽ ػَٔ ٝ طَى ُٝرؼش ٖٓ حُل٤َس طوٜق 

 ... رٌَ ٖٓ ًخٕ ٓظٞحؿيح

ظٖ ح٢٘ٗ ً٘ض حُٞك٤ي ح١ٌُ أَٓص ٓخػخص ٝ ُْ ٣ؼي ػَٔ ، 

ٕ ٛخطلٚ ًخٕ ٓـِوخ ، ريأ أ٣٘ظظَٙ ، كخُٝض حٕ حطَٜ رٚ اال 

٣ٖ حٗض ٣خ ػَٔ ؟ هَؿ٘خ أحُوِن ٣ٔخٍٝ كٔخّ ٝ ػٔخى ح٠٣خ ، 

 .. ُِزلغ ػ٘ٚ ك٢ حألٍؿخء ، ٌُٖ ريٕٝ كخثيس

كخٍٝ حإلطٜخٍ أ٢٘ٗ رو٤ض ٓٔظ٤و٠خ أٗخّ كٔخّ ٝ ػٔخى ، اال 

رٚ ، ٌُٖ ريٕٝ ؿيٟٝ ، حٓظ٠ُٞ ػ٢ِ حُوٞف ، ك٢ حُٜزخف 

٣وع ػٔخى ٖٓ ٗٞٓٚ أٓٔؼض ١َهخ ه٣ٞخ ػ٠ِ حُزخد ، ١َم 

حُؼو٤َ حُؼ٤ٔن ، حٓظ٤وع كٔخّ ٓلِٝػخ ٝ ًٛذ ُلظق حُزخد ، 

ٚ ٓلِٝػ٤ٖ ، ػ٘ي كظلٚ ُِزخد ًخٕ ػالػش ٖٓ ٍؿخٍ َٓٗخ هِل

ح١َُ٘ش هِق حُزخد ، ٝهلض ٓلخٝال حٓظ٤ؼخد ٓخ ٣لَٜ ، ُٔخ 

 : كيْٛأح١َُ٘ش ٛ٘خ ؟ ٓؤُ٘خ 

 ــ أٛ٘خ ًخٕ ٣وطٖ ػَٔ ٣ُيحٕ ٓئهَح ؟

 : ؿخرٚ كٔخّ ٓلِٝػخأ

 ــ ٗؼْ ٛ٘خ ، ح٣ٖ ٛٞ ؟ حٛٞ ٓؼٌْ  ؟
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 .. ــ طؼَٝ ٛي٣وٌْ ُلخىع حُزخٍكش

 : َٛهض حٗخ

 ٣ٖ ٛٞ ح٥ٕ ؟أ٣ٖ ؟ ٤ًق ؟ ٝ أــ 

 : ؿخر٘خ ح٢١َُ٘ ح٥هَأٛٔض ح٢١َُ٘ ه٤ِال ػْ 

٠٣خ ًخٕ أــ ُألٓق ، ُْ ٣٘ـٞ ! ًخٕ ٤ٔ٣َ رَٔػش كخثوش ، ٝ 

طلض طؤػ٤َ حٌُلٍٞ ، أط٤٘خ ُ٘ؼٌِْٔ رٞكخطٚ كظ٠ ٗظْٔ اؿَحء حص 

  .. حُٞكخس ، ػ٤ٌِْ اهزخٍ ػخثِظٚ

 : ٤ًخ ٝ ٛٞ ٣َىىًٛزٞ ٝ طًَٞٗخ ك٢ ٛيٓش ، حٜٗخٍ ػٔخى رخ

ٓخُكٚ كٜٞ ال ٣لذ إٔ أٗخ حُٔزذ ، ٓخ ًخٕ ػ٢ِ أٗخ حُٔزذ أــ 

 ! ٗخأٗخ حُٔزذ أحُِٔحف حُؼو٤َ ، 

ًخٕ كٔخّ ٣ٔظ٘ي ػ٠ حُلخث٢ ٝحٟؼخ ًِظخ ٣ي٣ٚ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ، ٝ 

َٛم كظ٠ هخٍص ًَ هٞح١ ، أٗخ كزو٤ض أٓخ أ٣ز٢ٌ رٜٔض ، 

رٚ ،  ٛؼذ ٓخ ٍَٓصأطؼ٤ِٖٔ ٣خ ٍٝحٕ ! ًخٕ كويحٕ ػَٔ ٖٓ أ

ػَٔ ٌٛح ًخٕ ٛي٣ن ػ١َٔ ، ٛي٣و٢ ح١ٌُ ًخٕ حُزخٍكش 

  .. ٣ـِْ رـخٗز٢ ، ٛي٣و٢

أهزَ كٔخّ ػخثِش ػَٔ رؤَٓ ٝكخطٚ ، طٞؿٜ٘خ رؼيٛخ رـؼٔخٗٚ 

ا٠ُ ٓي٣٘ش كخّ ك٤غ ىكٖ ٛ٘خى ، رؼي حٗظٜخء حُـ٘خُس طٞؿٚ ًَ 

ٓ٘خ ا٠ُ ر٤ظٚ ، حطؼ٤ِٖٔ ح٢٘ٗ ُْ حهزَ حكيح رخُلٞحٍ ح١ٌُ ىحٍ 
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ػَٔ ك٢ ح٤ُِِش حُظ٢ طٔزن ٝكخطٚ ؟ ٗؼْ ٣خ ٍٝحٕ ُْ ر٢٘٤ ٝ ر٤ٖ 

أكؼَ ، ك٤ِٞٓ٘خ ٌٛح ال ُحٍ ٣ظٖ ػٔخى إٔ ِٓحكٚ ٛٞ ٓزذ ٝكخس 

ػَٔ .. ٌٛح أك٠َ ٖٓ إٔ ٣ؼ٤ٖ كٔخّ ٝ ٠ِٔٓ طؼ٤ٔ٤ٖ رٔزذ 

إٔ كزٜٔخ هظَ أهَد ٗوٚ ُٜٔخ ، رؼي ٝكخس ػَٔ رٔ٘ش .. 

طِٝؽ كٔخّ ٝ ٠ِٔٓ ..إً ًخٕ ٌٗي ك٢ ٓلِٚ ٣خ ٛي٣و٢ ، 

 ! ٔي هللاٍك

أه٤َح حٗظزٜض ا٠ُ ٛٞص ػٔخى ح١ٌُ ًخٕ ٣وٚ حُلٌخ٣ش ريٍٝٙ 

 : ػ٠ِ هخُي ، كِٕ هخُي ًؼ٤َح ، ػْ حُظلض ا٠ُ كٔخّ

 ! ــ ٤ًق كخُي أٗض ٝ ٠ِٔٓ ؟ ٤ًق ٛٞ حُِٝحؽ أهز٢َٗ

 ! ــ حُلٔي هلل ، ٍُه٘خ رطلَ ٓئهَح .. أ٤ٔٓظٚ ػَٔ

وزَ حُلذ ٣وظَ ٝ ٣ل٢٤ ٣خ ٍٝحٕ ، كَكض ًؼ٤َح ػ٘ي ٓٔخػ٢ ر

١لَ كٔخّ ، ٢ٌُ٘٘ كِٗض ػ٠ِ ٜٗخ٣ش ٛي٣و٢ ػَٔ ، ٝ 

  .. طٔظَٔ حُل٤خس

 : ٛٔظ٘خ ه٤ِال ػْ ٓؤ٢ُ٘ ػٔخى

ــ ًٔخ طؼِْ ٣خ ٛي٣و٢ .. ال ُُض ك٤ُٞ٠خ  ٓخ ح١ٌُ ؿخء ري ا٠ُ 

 َٓحًٖ ؟

ــ ٜٛٚ ُٖ طظـ٤َ ، أٗظظَ رؼٞ حإلؿَحءحص ، ٝ رؼيٛخ ٓؤٓخكَ 

 .. ا٠ُ حُـ٘ٞد ، ٓؤػَٔ ٛ٘خى
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 : َٛم ػٔخى

ٛل٤ق ؟ أٗخ أ٠٣خ ٓظـٚ ا٠ُ ٛ٘خى  ُٖ طظوِٚ ٢٘ٓ حريح ..  ــ

 ! ٌٓ٘ٛذ ٓؼخ إً

ه٤٠٘خ ٝهظخ ٓٔظؼخ ٓؼخ ، ٌُ٘ي ُْ طـ٤ز٢ ُلظش ػٖ ه٤خ٢ُ ٣خ 

ٍٝحٕ ، ً٘ض أظٖ حٕ حَُِٔ ٝ حُٞكيس ٛٔخ ٖٓ ًخٗخ ٣ـؼال٢ٗ 

ً ، ٓخ أٗض كخػِش  أٗظخم ا٤ُي ُلي حُـٕ٘ٞ ، ٢ٌُ٘٘ ً٘ض ٓوطجخ

 .. ٙ كظ٠ ٣ظزخىٍ ا٠ُ ٢ً٘ٛ ٖٓ ؿي٣يح٥ٕ ؟ ٓئحٍ ال أٗلي أٗٔخ

ٓغ كٍِٞ ح٤َُِ حكظَه٘خ ، ػخٗوض كٔخّ روٞس .. ًؤ٢٘ٗ أػظٌٍ ٖٓ 

ظ٢٘ ٗلٞٙ ، ح٥ٕ كو٢ أٛزلض أكظَّ ًَ ٖٓ ٝهغ ك٢ حُلذ 

ٝ رؤ١ ٣َ١وش ، ُٖ أُٞٓٚ ٣ٞٓخ ٝ ُٖ أُّٞ أريح أ١ اٗٔخٕ ٝهغ 

 : ك٢ حُلذ .. ػخٗوض ػٔخى كؤ١ِن ٟلٌش ٝ ٛٞ ٣وٍٞ

ي ٍٝٓخ٢ٔٗ ؟ ٓخ ٢ٛ اال ٣ٞٓخٕ ٝ ٓ٘ٔخكَ ٓؼخ ــ ٓخ ري ٣خ ٤ٓ

 ! ػ٠ِ ٓؼٖ ٗلْ حُلخكِش   ٝكَ ٓ٘خػَى ا٠ُ ٝهض آهَ

ٟلٌ٘خ ٓؼخ ػ٠ِ ًالّ ػٔخى ٝ ٣َ١وظٚ ، ٌُٖ ًالٓٚ ٢ًًَٗ 

ر٢٘ء ٝحكي .. ري ٣خ ٍٝحٕ ، رؼي ٤ٓٞ٣ٖ ٓؤًٛذ رؼ٤يح ، ٝ 

 .. ٝحٍى أال حٓظط٤غ ٍإ٣ظي َٓس حهَٟ ، ٝ ٌٛٙ كٌَس طو٘و٢٘

خّ ٛٞحطل٘خ، حطـٜ٘خ أٗخ ٝ هخُي ا٠ُ حُز٤ض ، ٝ ًٛذ طزخىُ٘خ أٍه

كٔخّ ٝ ػٔخى ك٢ ٓز٤ِٜٔخ  ، ٓؼ٤ي أٗخ رظٞحؿيٛٔخ ٓغ رؼ٠ٜٔخ 

حُزؼٞ ، ً٘خ ىٝٓخ ٗوٍٞ أٗ٘خ ُٖ ٗلظَم ٣ٞٓخ ، ٝ ٛخ ٛٞ حُويٍ 
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٣ـٔؼ٘خ ٖٓ ؿي٣ي ٝ ٣ـٔغ ػَٔ حُٜـ٤َ ر٘خ ، كَٜ ٤ٓـٔؼ٢٘ 

  حُويٍ ري ٖٓ ؿي٣ي ٣خ ٍٝحٕ ؟

زو٤خٕ ك٢ حُّ٘ٞ ٝ ك٢ حُظـٍٞ ك٢ حُٔي٣٘ش ه٤٠ض ح٤ُٞٓخٕ حُٔظ

ُؼ٢ِ٘ حُٔلي ، ٌُٖ ريٕٝ كخثيس ، ٌُٖ ُٖ أكوي حألَٓ ، ٓظؤًي أٗخ 

  .. رؤ٢٘ٗ ٓؤؿيى ، ٌُٖ ٓظؤًي أ٢٘ٗ ُٖ أٍحى ه٣َزخ

كخٗض ٓخػش ٍك٢ِ٤ ، كِٓض كوخثز٢ ، ػخٗوض هخُي رلَحٍس 

ُْ ٣ؼٜيٛخ ٢٘ٓ ٖٓ هزَ ، ً٘ض ًخُطلَ أكظخؽ ألٕ أ١ٔجٖ ، ٖٓ 

ٚ .. ً٘ض ٓؤٗلـَ ٝ حٌٗٞ ُٚ ٓخ ٣وخُؾ ٛي١ٍ ، ح١ ٗو

٢ٌُ٘٘ ًزض ٓ٘خػ١َ ك٢ آهَ ُلظش ، أ٢ِ٘ٛٝ هخُي ا٠ُ 

ٓلطش حُلخكالص ، ًخٕ ػٔخى ك٢ حٗظظخ١ٍ ، ٛؼيٗخ ا٠ُ 

حُلخكِش ، ٝ ريأص حَُكِش ، حَُكِش حُظ٢ ً٘ض أٗظظَٛخ ٌٓ٘ 

ٓ٘ٞحص ، ٍكِش حُؼَٔ .. حُظ٢ ٓظزؼي٢ٗ ػ٘ي ال أػِْ ا٠ُ ٓظ٠ 

 ٌٓ٘ ح٥ٕ ٣خ ٍٝحٕ... أٗظخم ح٤ُي

ًخٗض ٍكِش ٓٔظؼش ٝ ٣ٞ١ِش ٤ٗجخً ٓخ، ٟلٌ٘خ ًؼ٤َح .. ٌُٖ ٓغ 

حهظَحد ُٝٛٞ٘خ حٗظيص ؿي٣ظ٘خ، ِٝٛ٘خ .. ًخٕ حٌُٔخٕ ٓؤُٞكخ 

ؿيح، ًؤ٢٘ٗ ٍأ٣ظٚ ك٢ حكال٢ٓ ٣ٞٓخ ٓخ، ٢ٌُ٘٘ ٓخ ػيص أطًٌَٙ، 

ال ٣٘زٚ ٌٓخٗخ ٍُطٚ ٖٓ هزَ، ٢ٌُ٘٘ حكززظٚ .. ٣ٌل٢ حٗٚ ٣ٞؿي 

 حُٔـَر٤ش... ك٢ ٛلَحءٗخ

طؼَكض ػ٠ِ ُٓالء ػَٔ ًؼَ، ٢ٌُ٘ ظِِض أالُّ ػٔخىح ٓؼظْ 
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حُٞهض، حٗو٠ض ٓظش حَٜٗ ، ال أكؼَ ك٤ٜخ ٤ٗجخ ؿ٤َ أ٢٘ٗ حٜٗي 

ٗل٢ٔ ك٢ حُؼَٔ، أٗخّ رخًَح ٝ حٓظ٤وع رخًَح ، ٝٛخٍ حُٜٔض 

ٛٞح٣ظ٢، كظ٠ ػٔخى ُْ حػي أَٜٓ ٓؼٚ، ٓخًح حٛخر٢٘ كـؤس؟ 

أً٘ض أٗظوْ ٖٓ ٗل٢ٔ ٖٝٓ  حً٘ض حكخٍٝ حَُٜٝد ٖٓ ٣ًًَخطي؟

ٝحٕ، اٗو٠ض ٓظش حَٜٗ ٝال ُُض  ٍَ هِز٢ ح١ٌُ أكزّي؟ ٗؼْ ٣خ 

ك٢ ًَ ٣ّٞ حكٌَ ك٤ي أًؼَ، ًَ ٣ّٞ أكزي أًؼَ .. ريأ ٌٛح 

حُلذ ٣ظؼز٢٘ كؼال .. ٢ٌُ٘٘ ال أ٣ٍي حٕ حطٞهق ح٥ٕ ! ال أ٣ٍي 

 !حٕ حٓظِْٔ .. ح٣ٍيى ٝ ًل٠

ح٢٘ٗ ً٘ض  رؼي حٗو٠خء ٓض حَٜٗ كِٜض ػ٠ِ ػطِش، ال أٌَٗ

ٓ٘ظخهخ ا٠ُ ٓي٣٘ظ٢٘ ًؼ٤َح، رَ أًخى أٓٞص ٗٞهخ ُٜخ، ً٘ض 

ٓ٘ظخهخ أل٢ٓ ٝ أل٣ٍؾ .. ُٜزخ ٝ َٓحى ، ألر٢ ٝ َٛحهٚ 

حُيحثْ، طؼـزض ػ٘يٓخ ٝؿيص ٗل٢ٔ حٗظخم أل٤ٗخء ً٘ض أًَٜٛخ 

، ً٘ض ٓ٘ظخهخ ُي ٣خ ٍٝحٕ ، ٓؤػٞى ا٠ُ ٓي٣٘ظ٘خ ، ٓؤٗظَ ا٠ُ 

ص ٖٓ ٛ٘خ .. ًخٗض ًَ ُح٣ٝش ك٤ٜخ ٝ أكٌَ حٗي ٍرٔخ ٍَٓ

ٍكِظ٢ ا٠ُ ٝؿيس ٣ٞ١ِش ؿيح، طًٌَص ٤ًق ًخٗض حَُكِش 

ه٤َٜس ػ٘يٓخ ً٘ض رـخٗز٢، ال ٢ٗء أؿَٔ ٖٓ إٔ طظٞحؿي١ 

ٓؼ٢ ٣خ ٍٝحٕ ، ٝ ًخُؼخىس ُْ ٣ٌٖ حكي ربٗظظخ١ٍ ك٢ ٓلطش 

حُوطخٍ، رؼي ٢ُِٝٗ ٖٓ حُوطخٍ ًٍزض ٤ٓخٍس أؿَس ٝطٞؿٜض 

ظخ١ٍ، أ٢ٓ ، أر٢ ، ا٠ُ حٍُِٔ٘، ٝٛ٘خى .. ًخٕ حُـ٤ٔغ ك٢ حٗظ

أ٣ٍؾ ٝٛزخ، ١ٝزؼخ َٓحى ٝٓخ٢ٓ ٝٝكخء، ً٘ض ٓؼ٤يح 
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رظٞحؿيْٛ، ٓخ إ ٍأط٢٘ أ٢ٓ كظ٠ حٜٗخُض ىٓٞػٜخ، ًخٗض 

ٓ٘ؼٜخ ٖٓ حإلٗطالم، ٝ ك٢ ٌٛح أٗخ أحُيٓٞع طٔأل ػ٤٘خ١ ٝ 

 : حُٞهض ؿخء ٛٞص أ٣ٍؾ

ٗي أٓخٓ٘خ، آٙ ٤ٔٗض حُزٌخء أــ ٓخ ري ٣خ ٤ٓي ٣ِٕ؟ طوـَ ٖٓ 

 ٤ٜش َٓٓٞهش. ٛزلض ٗوأح٥ٕ 

ىحػزٜخ ، ٗو٤ش أ٣ٍؾ ٌٛٙ .. أٗخ أٟلٌ٘خ ٝ ١خٍىطٜخ ًؼخىط٢ ٝ 

ك٢ حُٔٔخء ػِٔض إٔ ٛ٘خى ػ٣َْ طويّ ُوطزش ٛزخ، كٞحكوض 

١زؼخ رؼي ٓٞحكوش حر٢، ٝ ػِٔض ح٠٣خ رؤٕ حُؼَّ ٤ٌٕٓٞ رؼي 

ٓزؼش أَٜٗ ، ك٢ حُـي ك٠َ حُؼ٣َْ رَكوش ٝحُي٣ٚ ٝٗو٤وظٚ، 

ف حُلي٣غ ٓغ حُؼ٣َْ، أُو٤ض حُظل٤ش ٝؿِٔض أطزخىٍ أ١َح

ػِٔض آٌٗحى إٔ حٓٔٚ ٤ِٓٔخٕ، ٝأٗٚ ٓي٣َ إلكيٟ حُٔيحٍّ 

حإلرظيحث٤ش حُوخٛش، اٍطلض ًؼ٤َح ػ٘يٓخ ػِٔض أٗٚ ٓؼوق ٝٛٞ 

كؼال ٗوٚ ٤١ذ، أػـزض رٚ، َٝٛص ٓطٔج٘خ ػ٠ِ حهظ٢، 

  .. ًخٗض َٜٓس ػخث٤ِش طْ ك٤ٜخ حُظؼَف حًؼَ ػ٠ِ ػخثِش حُؼ٣َْ

حص حُظِلخُ، كـخءص أ٢ٓ ٝؿِٔض ك٢ حُـي ً٘ض ؿخُٔخ أهِذ ه٘ٞ

رـخٗز٢ ٝ ريأص طيحػذ هٜالص ٗؼ١َ رل٘خٕ ًٔخ ًخٗض 

 : طلؼَ ىحثٔخ .. ٝ هخُض

 ــ أأٗض َٓطخف ٣خ ر٢٘؟

 ــ حُلٔي هلل ٣خ أ٢ٓ، ُٔخ حُٔئحٍ؟
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ــ َٓحى حهٞى ٣ٌزَى رؼالع ٓ٘ٞحص كو٢ .. ٝ ٛٞ ح٥ٕ ٓظِٝؽ 

ٝ ٝ أد ُطلَ ح٠٣خ ! ٝ ٛزخ ٓظظِٝؽ ه٣َزخ ، ٓظ٠ حكَف ري 

  رؤر٘خءى ؟

طؼـزض ٖٓ ًالٜٓخ ك٢ٜ ُْ طٔزن إٔ كخطلظ٢٘ ك٢ ٓؼَ ٌٛح 

 : حُٟٔٞٞع ، حؿزظٜخ ٓزظٔٔخ ٝ أٗخ حهزَ ٣يٛخ

ــ أط٣َي٣ٖ حٕ طظو٢ِٜ ٢٘ٓ ٣خ أّ َٓحى أّ ٓخًح ؟ ٜٛٚ أال ط٣َٖ 

 ! ح٢٘ٗ ال ُُض ٛـ٤َح ػ٠ِ ٌٛح حٌُالّ

ــ أٗض ك٢ حَُحرؼش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػَٔى، اٗٚ حُٞهض حُٔ٘خٓذ 

 ! ٝحؽ ، أ٣ٍي إٔ ح١ٔجٖ ػ٤ِي ٣خ ُٝي١ُِِ

 : أٍىص حَُٜٝد ٖٓ ٓلخُٝظٜخ ، كوِض ٟخكٌخ

 ..  ــ كٔ٘خ ػ٘يٓخ أؿي حُؼَّٝ ٓؤطِٝؽ ٣خ أ٢ٓ

 .. ــ حُؼَّٝ ٓٞؿٞىس ٗ٘ظظَ كو٢ ٓٞحكوظي

 ٝهلض ٜٓيٝٓخ ٖٓ ًالٜٓخ. 

ٓخًح هخُض ح٢ٓ ُِظٞ؟ ط٘ظظَ كو٢ ٓٞحكوظ٢؟  أأٗخ ك٢ كِْ حّ  -

 ٓخًح؟

ً٘ض طوٍٞ ىٝٓخ أ٣ٍي ٖٓ أ٢ٓ حٕ طوظخٍ ٢ُ  ــ أُٔض أٗض ٖٓ

٣ٌَٗش ك٤خط٢! ٛخ هي كؼِض. ُٖٝ حهزَ رخَُكٞ، ا٠ُ ٓظ٠ 

 .. ٓظزو٠ ٝك٤يح
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ً٘ض هي ٤ٔٗض طٔخٓخ ح٢٘ٗ ً٘ض ىٝٓخ أهٍٞ إٔ ػ٠ِ أ٢ٓ حهظ٤خٍ 

حُؼَّٝ ٢ُ، هيٝٓي ٣خ ٍٝحٕ أٗٔخ٢ٗ ػيس ح٤ٗخء ، ٝ ٛخ أٗخ ك٢ 

 : ١ٍٝش كو٤و٤ش ح٥ٕ ، أؿزظٜخ رخٓظٔالّ

 ٔ٘خ أ٢ٓ ، ٖٓ ٢ٛ حُؼَّٝ ؟ــ ك

٤ُِٓٔخٕ ، ُٖ طـي حؿَٔ ٝ أٍه٠ ٜٓ٘خ ، اٜٗخ  ــ ٛيٟ .. ٗو٤وش 

 ! ٓؼخ٤ُش ُي ٣خ ٣ِٕ

ُْ طٌٖ طؼَف أ٢ٓ ح٢٘ٗ ال أ٣ٍي حألؿَٔ حٝ حألٍٝع ، رَ أ٣ٍي 

ٍٝحٕ كو٢ ، ًخٗض ٗظَحص أ٢ٓ طوظَه٢٘، كؤٗخ ُْ أؿ٠زٜخ 

، ٣ٞٓخ، ٝ ُْ أٍكٞ ُٜخ ١ِذ ، ٝكظ٠ إ ٍك٠ض ٌٛح حُطِذ 

  كٔخ حُٔزٍَ ح١ٌُ ٓؤهيٓٚ ؟

 ! ــ كٔ٘خ ٣خ ؿخ٤ُش، ىػ٢٘٤ أكٌَ ك٢ حألَٓ أٍؿٞى

ــ كٔ٘خ ٣خ ر٢٘ ، ٝ ال ط٠ٔ٘ حٗٚ ٣ٔظل٤َ إٔ حهظخٍ ُي ٓخ 

  .. ٠٣َى

٠ٜٗض أ٢ٓ ٝ طًَظ٢٘ ك٢ ُٝرؼش ٖٓ حألكٌخٍ ، ً٘ض حػ٤ٖ 

كِٔخ ٓئهَح ، ٢ٌُ٘٘ حٛطيٓض رٞحهغ ؿي٣ي ، ٝحهغ َٓػذ ، 

 ٓخ أٗخ كخػَ ح٥ٕ !؟

ك٢ طِي ح٤ُِِش آ٣ٝض ا٠ُ كَح٢ٗ ٝ أٗخ حكٌَ ٝأهخ١ذ ٗل٢ٔ 

ًخُٔـٕ٘ٞ ، أ٣ؼوَ أ٢٘ٗ أكٌَ ك٤ي ٣خ ٍٝحٕ ٝ رَ أكزي ٝأٗخ ال 
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أػِْ أ٣ٖ أٗض ٝٓخًح طلؼ٤ِٖ َٝٛ ٓؤٍحى ػخ٤ٗش؟ أ٣ؼوَ إٔ أػ٤ٖ 

ٓغ ٌٛح حُلِْ ٝ أٗخ أػِْ أٗٚ ُٖ ٣ظلون؟ َٛ ػ٢ِ إٔ أٗٔخى 

  .. ٝ آهَ ٣َى٢ٗٝأٝحَٛ ك٤خط٢؟ ٌُٖٝ ٤ًق؟ ٓئحٍ ٣ؤهي٢ٗ 

ٌٓ٘ أَٜٗ ً٘ض أطؼخَٓ ٓغ كزي رٜؼٞرش ، ٌُٖ ػ٠ِ حألهَ ُْ 

أًٖ ٠ٓطَح ُالهظ٤خٍ ر٤ٖ كزي ٝ ر٤ٖ ٢ٗء آهَ ، ٌُٖ ٛخ أٗخ 

ح٥ٕ ك٢ ١ٍٝش .. َٛ ػ٢ِ حٕ أٓظِْٔ ُٞحهؼ٢  ٝ أطـَى ٖٓ 

ًَ ٢ٗء ٣ـٔؼ٢٘ ري ؟ ٓخ ٌٛح ح٠َُد ٖٓ حُـٕ٘ٞ ح١ٌُ 

ًَ ٌٛح ؟ ال أٓظط٤غ ٣ـٔؼ٢٘ ري ٣خ ٍٝحٕ؟ أ٣لؼَ ٣ّٞ ٝحكي 

حُظوِٚ ٖٓ كزي ح٥ٕ .. أػِْ أٗٚ ٣ٔظل٤َ ػ٢ِ كؼَ ًُي ...  

 ! ٌُٖ ٓؤكخٍٝ ، ٗؼْ ٓؤكخٍٝ

ك٢ حُـي حهزَص أ٢ٓ أ٢٘ٗ أ٣ٍي حٕ أطؼَف ػ٠ِ حُلظخس أٝال، ػْ 

ٓؤهٍَ إ ً٘ض ٓؤٍطز٢ رٜخ أّ ال ، كَكض أ٢ٓ رخُوزَ ًؼ٤َح، 

ٍ رؼي ًُي ، كـؤس طًٌَص ُِ ٗظَطي  ٌُٖ حٗوزخٝ ٛي١ٍ ُْ ٣

حُـ٤ٍٞس ٢ُ ػ٘يٓخ ً٘خ ك٢ حُوطخٍ، طًٌَص ٤ًق ط٠خ٣وض ٖٓ 

حُلظ٤خص حُِٞحط٢ ًٖ ٣َحكو٘٘خ ك٢ حُٔلَ، ٝأ٠٣خ طًٌَص أٗي 

رؼ٤يس ػ٢٘ ٌٓ٘ ٓظش أَٜٗ ٝ ال أػِْ ٓخ حُـي٣ي ك٢ ك٤خطي .. رَ 

ٝؿيص ٗل٢ٔ ال حػِْ ٤ٗجخ ػٖ ك٤خطي ، ُٖ حٓظَٔ ك٢ ًزق 

ط٢، ٌٌٛح ٢ٛ ٗل٢ٔ، رَ ٓؤكخٍٝ أال أػَهَ ٤َٔٓس ك٤خ

حألٍٓٞ، كِطخُٔخ ً٘ض إُٔ حألٍٓٞ رؼو٢ِ ، ٓخ ح١ٌُ ٣ـؼ٢ِ٘ 

  ! ح٥ٕ أطزغ ٌٛح حُوِذ حُٔـٕ٘ٞ
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رؼيٛخ رٔخػخص ًٛزض ُلظق كٔخر٢ ػ٠ِ حُلخ٣ٔزٞى، كوي َٓ 

ٝهض ٣ٞ١َ ُْ أكظق ك٤ٚ كٔخر٢، ٝ ًؼخىط٢ َٓص أًظذ حٓٔي 

ك٢ حُوخٗش حُٔوٜٜش ُِزلغ ، رخَُؿْ أ٢٘ٗ ال أػِْ آٔي 

، ٌُٜ٘خ حٛزلض ٛٞح٣ظ٢ ٌٓ٘ ُٖٓ ، أًظذ آٔي  حٌُخَٓ

حُ٘و٢ٜ ٝأٗظظَ ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظٍٜٞ ، ُؼ٢ِ٘ أٍٟ ٍٛٞطي 

أٝ ٤ٗجخ ٣ي٢ُ٘ ا٤ُي ، ٌُٖ ٓخ ٖٓ كخثيس ... أػ٘خء ٌٛح ٍأ٣ض أ٣ٍؾ 

طظويّ ٗل١ٞ، ٝ ٢ٛ طزظْٔ حرظٔخٓخطٜخ حُ٘و٤ش حُظ٢ طيكؼ٢٘ ا٠ُ 

 : ح٠ُلي ىٝٓخ

 حإلرظٔخٓش ح٣ََُ٘س ؟ــ ٓخًح ٛ٘خى ٣خ أ٣ٍؾ ؟ ٓخ َٓ ٌٛٙ 

ــ أهزَط٢٘ أ٢ٓ أٗي ط٣َي حٕ طظؼَف ػ٠ِ حُؼَّٝ .. أهٜي 

 ! ط٣َي حٕ طظؼَف ػ٠ِ ٛيٟ

 ــ ٜٛٚ أال ٣ٞؿي ه٤َِ ٖٓ حُو٤ٜٛٞش ك٢ ٌٛح حٍُِٔ٘ ؟

ــ ال أريح ! حُْٜٔ أٗخ ٛ٘خ ُِٔٔخػيس كو٢، هٌ ٌٛح كٔخد ٛيٟ 

 ! ػ٠ِ حُلخ٣ٔزٞى ٝ ٌٛح ٍهٜٔخ

٢ٛ طزظْٔ ٝ طِؼذ روٜالص  ٗخُٝظ٢٘ حٍُٞهش ٝ حٓظيحٍص ٝ

ٗؼَٛخ ... َٛص حٗظَ ا٠ُ حٍُٞهش ٝ حٗخ أرظْٔ ، ٓظش حَٜٗ 

ٝأٗخ حرلغ ػٖ ه٢٤ ٢ِٜ٘٣ ري ٣خ ٍٝحٕ ، ٝ ٛخ حٗخ ح٥ٕ 

حكَٜ ػ٠ِ ًَ حُطَم حُظ٢ طئى١ ا٠ُ كظخس ال طَرط٢٘ رٜخ أ٣ش 

ِٛش ، ٌٌٛح ٢ٛ حُل٤خس ، ٓظ٠ ٓظٜ٘ل٢٘ ٌٛٙ حُل٤خس .. 
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  ُُض أكٌَ ك٤ي .. ُٖٝ أطٞهقٝأكَٜ ػ٤ِي ٣خ ٍٝحٕ؟ ٗؼْ ال

! 

ٛيهخث٢ ، أأىهِض ٍهْ ٛيٟ ا٠ُ ٛخطل٢ ! ٝ أٟلظٜخ ا٠ُ هخثٔش 

رؼي ٓخػش ٢ِ٘ٛٝ اٗؼخٍ رؤٜٗخ هزِض ١ِذ حُٜيحهش ، ريأٗخ 

حُلي٣غ رٌَ٘ ػخى١ ، ًٔخ ٣ظْ ك٢ أؿِذ حألك٤خٕ ر٤ٖ ٖٓ 

ريح ًلي٣ؼ٢ حألٍٝ ٓؼي ٣خ أ٣ظليػٕٞ ألٍٝ َٓس ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ 

ػٖ حُٔوخٍٗش ر٤٘ي ٝ ر٤ٖ ًَ حُلظ٤خص ،  ًقأٍٝحٕ ، ال 

ٗض ٣خ ٍٝحٕ ؟ طليػض أ١ ٤١٘ش أطظوظِل٤ٖ ػٜٖ٘ ٤ًِخ ، ٖٓ 

ٓؼٜخ رٌَ٘ ػخى١ ٓخ ٣وخٍد حُٔخػش ػْ حٓظؤًٗض ٜٓ٘خ ٓظلــخ 

رخُّ٘ٞ .. ًخُؼخىس ١َ٣َٓ ٛٞ ِٓـؤ١ ػ٘يٓخ أ٣ٍي حُظل٤ٌَ ٤ِٓخ .. 

 ! حٝ حطوخى هَحٍ كخْٓ 

٢٘ٗ ال أ٣ٍي ٓٞحى ، أهٍَص  طؼ٤ِٖٔ ٓخًح هٍَص ٣خ ٍٝحٕ ؟ ...أ

َٓح ؟ ١ٞحٍ كظَس كي٣ؼ٢ أطؼ٤ِٖٔ أحًظل٤ض  ري ُلي حُـٕ٘ٞ ، 

كْ اال ر٢٘ء ٝحكي .. طؤ٤ٗذ ح٤ٔ٠َُ ، أًٖ أٓغ ٛيٟ ُْ 

ٓظ٘ؼَ َٓحهزظي ٢ُ ، أؿَكي ، ً٘ض أهٞٗي ، ًؤ٢٘ٗ أًؤ٢٘ٗ 

طو٤َ حُـ٠ذ ٝ حُلِٕ ٣َطٔٔخٕ ػ٠ِ ٝؿٜي ٤َُٓٔخ أٗخ أٝ 

 ! خء ٍٛٞس ١لَ ٣وخٍد ػ٠ِ حُزٌ

٢ٓ ٝ ٗظَحطٜخ ، أكخٍٝ حَُٜٝد ٖٓ أ١ٞحٍ حأل٣خّ حُظخ٤ُش ً٘ض 

ٜٗخ ٤ٔٗض ٟٓٞٞع حُِٝحؽ إٔ ٌٓٞطٜخ ال ٣ؼ٢٘ أػِْ أٝ ً٘ض 

٢٘ٗ ٓؤطِٝؽ ػ٘يٓخ أه٘ؼٜخ إٔ أًحى ، ٌُٖ ك٢ حأله٤َ حٓظطؼض 
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٢٘ٗ أهزَطٜخ أ٣ل٤ٖ حُٞهض ، ٝ طٌٍػض رخُلخُش حُٔخى٣ش ًؼٌٍ ، 

ظٖ أّ ُٖ حهيٍ ػ٤ِٚ كخ٤ُخ ، ك٢ ريح٣ش حُط٣َن ٝ حُِٝحؽ حُظِح

 ... ٜٗخ حهظ٘ؼض رٌال٢ٓ ، ػ٠ِ حألهَ هالٍ ٌٛٙ حُلظَسأ

هالٍ طِي حأل٣خّ ٓؼيص ًؼ٤َح ألٕ َٓحى ٤ٓ٘ظوَ ُِؼ٤ٖ ٓؼ٘خ ، 

٢٘ٗ ًٞٗض ٛيحهش ٓؼ٤٘ش ٓغ  ٓخ٢ٓ ، ػـ٤ذ ٌٛح أٝ هٜٞٛخ 

ٗخ ٝ َٓحى ٣ـٔؼ٘خ ٗزٚ ًز٤َ ، ٓخ٢ٓ أكزٚ ًؼ٤َح ، أحُطلَ ، 

ٍُم إٔ أطو٤َ أٗظَ ا٠ُ ٓالٓلٚ ٝ أً٘ض  ٣٘زٚ َٓحى ًؼ٤َح ،

٣ٍيٙ حٕ ٣لَٔ ػ٤٘٤ي  ٣خ ٍٝحٕ ، آٙ ًْ أربرٖ ٓؼِٚ ، ٌُٖ 

َٜٓ ألك٢ٌ ُٔخ٢ٓ حُوٜٚ أحٗظوض ا٠ُ طِي حُؼ٤٘خٕ ! ً٘ض 

١ هٜٚ ٣خ ٍٝحٕ ؟ اٜٗخ حُوٜٚ حُظ٢ ً٘ض أطؼ٤ِٖٔ أ، 

كْ رؤ٢٘ٗ أط٣َٜٝ٘خ ُِطلَ حىّ ، كلظظٜخ ػٖ ظَٜ هِذ ، ً٘ض 

٣ٍٜٝخ ، رَ ًخٗض ػالهظ٢ رٔخ٢ٓ طوَر٢٘ أ ه٣َذ ٓ٘ي ػ٘يٓخ

ػ٘وْٜ أػِْ ًْ طؼ٘و٤ٖ حأل١لخٍ ، ً٘ض أ٠٣خ ، أل٢٘ٗ أٓ٘ي 

 .. ٠٣خ ، ٌُٖ ٖٓ هالُي ػ٘وظْٜ ريٍ حُؼ٘ن ػ٘و٤ٖأ

٣خّ ٝ أ٣خّ ػطِظ٢ رَٔػش ، ٝ ُْ ٣زو٠  ٟٓٞ ػالػش أحٗو٠ض 

هخرَ َٓحى أًٖ أػٞى حىٍحؿ٢ ، هالٍ طٞحؿي١ رخٍُِٔ٘ ُْ أ

ه٢٠ ٓؼ٠ْ أٓ٘ـٞال رؤٍٓٞ اٗظوخُٚ ، ً٘ض  ًؼ٤َح ، رَ ًخٕ

٣ٍؾ ٝ ٓخ٢ٓ ! أ٢ٓ ٝ ٛزخ ًخٗظخ ٓ٘ـُٞظخٕ أٝهظ٢ رخُز٤ض ٓغ 

 ! ''رخُظل٤٠َ ُِؼَّ ، ٣وخٍ ''كَف ٤ُِش طير٤َٙ ػخّ

 : ك٢ ٓٔخء ٣ّٞ حألكي ؿخء َٓحى كخٓال ك٢ ٣يٙ ِٓلخ رَطوخ٤ُخ ، 
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 ٗض ٓ٘ـٍٞ ؿيح ؟أــ ٣ِٕ ! 

 ــ ال ُٔض ًٌُي ! ُٔخ ؟

٘ي حٛطلخد ٓخ٢ٓ ؿيح ح٠ُ ٓيٍٓش حُـي٣يس .. ال ــ َٛ ٣ٌٔ

 ه٢ ؟أ٣ٍي ٓ٘ي طٔـ٤ِٚ ، إ ُْ طٌٖ طٔخٗغ أِٓي ٝهظخ ٌُُي ، أ

ــ ١زؼخ ، ال حٓخٗغ حُزظش ، ٌٛح ٖٓ ىٝحػ٢ ١ٍَٝٓ ، حطَى ٢ُ 

 ! ٍٝحم طٔـ٤ِٚ ٝ ٓؤطٌِق رخُزخه٢أ

  ! ــ ٌَٗح ُي ٣ِٕ ، ٛخ٢ٛ حألٍٝحم

 ! ٘ٞحٜٗخــ كٔ٘خ ، حهز٢َٗ ربْٓ حُٔيٍٓش ، ٝ ػ

ك٢ حُٜزخف حٓظ٤و٠ض رخًَح ػ٠ِ ؿ٤َ ػخىط٢ ، ٝؿيص ٓخ٢ٓ 

ٓٔظؼيح ر٘٘خ١ ٝ ٛٞ ك٢ حٗظظخ١ٍ ، ط٘خُٝ٘خ اكطخٍٗخ ٓؼخ ، ٝ 

  ... هيص ٓلخط٤ق ٤ٓخٍس أر٢ ٝ حٗطِو٘خأ

ِٝٛ٘خ ح٠ُ حُٔيٍٓش ، ك٢ حُٔيهَ ًظذ رو٢ ػ٣َٞ ١َُٛ 

خ '' ٓيٍٓش حألَٓ '' ، ًخٗض كؼال طزغ حألَٓ ك٢ حُ٘لّٞ ، ط٣ِٜ٘

٤َٓ أٓٔي ر٤ي ٓخ٢ٓ ٝ أحٍُِٛٞ ٖٓ ًَ حُـٜخص ، ً٘ض 

٠٣خ ٓؼ٤ي رٔيٍٓظٚ حُـي٣يس .. أروط٠ً رط٤جش ، ًخٕ ٓخ٢ٓ 

 : ٓؤُض حكي حُلَحّ

 ؿي ٌٓظذ حُٔي٣َ ؟إٔ أ٣ٖ ٣ٌٖٔ أــ َٓكزخ ، ٖٓ ك٠ِي 

ٕ أه٠ٜ ح٤ٔ٤ُٖ ٛ٘خى ! ٣ٌٔ٘ي أــ طوٜي حُٔي٣َس ! حٗٚ ك٢ 
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 .. ط٘ظظَٛخ ٛ٘خى ، ٓظؤط٢ رؼي ُلظخص

 ! ـ ٌَٗح ُيـ

ًٛز٘خ ٌُٔظذ حُٔي٣َس ، ًخٕ ٌٓظزخ ٓظٞحٟؼخ ٣٘خهٞ كوخٓش 

حُٔيٍٓش ، ُلض حٗظزخ٢ٛ ٍكٞف حٌُظذ حُٔٞؿٞىس ك٤ٚ ، ؿ٤ٔؼٜخ 

ٝ ػِْ حُ٘لْ ، آٙ ٣خ ٍٝحٕ ٓظطخٍى٢ٗ ٣ًًَخطي أُؼِْ حإلؿظٔخع 

٠٣خ ٣ـٍٞ رؼ٤٘٤ٚ ك٢ حٌُٔخٕ ، حػ٘خء أٛ٘خ ح٠٣خ ، ًخٕ ٓخ٢ٓ 

حكَُٝح ٓخ ٛٞ ؟  كخَٓ ًُي ٝهؼض ػ٤٘خ١ ػ٠ِ ٢ٗء ، 

َٓح ؟ حٗٚ أطؼِٕٔٞ أُِٔلخط٤ق ، ٝ ٛٞ ػزخٍس ػٖ ىد ١َُٛ ، 

طًٌَٕٝ ؟ ٗؼْ اٗٚ ٗلْ أ٣٘زٚ ًؼ٤َح حُيد ح١ٌُ حكظلع رٚ ، 

ٛيط٢٘ ا٣خٙ ٍٝحٕ ، ٓخ ٌٛٙ حُٜيكش ؟ أحُيد حُٜـ٤َ ح١ٌُ 

ٜٗخ طِٔي ٝحكيح ١َُٛ أهزَط٢٘ إٔ ٍٝحٕ هي أطًٌَص كـؤس 

ٗل٢ ٍحثلش ٓظؤًي  أ١ٍ كظ٠ حُظو٢ كٌخأحُِٕٞ ، ٓخ ًيص حؿٔغ 

حٜٗخ ٍحثلش ٣ٔظل٤َ ػ٢ِ حٕ حهطت طو٤ٜٔ٘خ ، اُظلض ر٘لْ 

حُط٣َوش حُظ٢ حُظلض رٜخ ػ٘يٓخ ٗٔٔض ٌٛح حُؼطَ ألٍٝ َٓس ، 

ٓخ٢ٓ أٌُٖ ٌٛٙ حَُٔس رِٜلش ٝ ٗٞم ، ً٘ض ٝحهلش ٛ٘خى ، 

ٓزخَٗس ، ًٔخ ً٘ض طول٤ٖ ك٢ رخد حُٔوٍٜٞس ك٢ حُوطخٍ ، ُْ 

ُزخٓي ه٤ِال ، ًؤٗي ًزَص ، ً٘ض طَطي٣ٖ ُزخٓخ طظـ١َ٤ ، طـ٤َ 

١خٍىى رؼ٤٘خ١ ، ً٘ض ط٘ظ٣َٖ ا٢ُ أ٤ٍٔٓخ ، ٓلظ٘ٔخ ، ٝهلض 

رخُِٜلش ٝ حُيٛ٘ش ٗلٜٔخ ، ال حػِْ ًْ ٖٓ حُٞهض رو٤٘خ ػ٠ِ ًحى 

ٕ ٗظَى رو٢ ٣طخُغ ٓخ٢ٓ ريٛ٘ش ، إٔ الكظض أحُلخٍ ، ا٠ُ 
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ٝى هِض ػْ ٍؿؼض ططخُؼ٢٘٘٤ ، ٌُٖ رؤٞس ٌٛٙ حَُٔس ... ٝ رزَ

 ٝ حٗض طظٞؿ٤ٜٖ ا٠ُ حٌُٔظذ ، ح١ٌُ ػِٔض الكوخ حٗٚ .. ٌٓظزي

: 

هيٓي إٔ أــ َٓكزخ رٌٔخ ، حٗخ ٓي٣َس حُٔيٍٓش، رٔخ ٢ٌ٘٘ٔ٣ 

 ٤ٓي١ ؟

هخُض ٓي٣َس ُِظٞ ؟ ٍٝحٕ ٛـ٤َط٢ ٓي٣َس ٓيٍٓش ؟ رٔخ أ

كويص أكي رٔخ ٣ـ١َ ٛ٘خ ؟! أهيٓي ٤ٓي١ ؟ كَ ٣وز٢َٗ أ

 ... ٗخ ٣ِٕأحٌُحًَس ٣خ ٍٝحٕ ؟ ٌٛح 

 : هٍٞأٗخ أٗخُٝظٜخ حُِٔق ٝ 

 ! ؿَ حُظٔـ٤َ ... ٤ٓيط٢أــ ؿج٘خ ٖٓ 

 ــ كٔ٘خ ، َٛ ٢ُ رزطخهش طؼ٣َلي ح٤٘١ُٞش ٤ٓي١ ؟

حػط٤ظٜخ رطخهظ٢ ٝ ٓخٍص طليم رٜخ ٝ رِٔق ٓخ٢ٓ ك٢ ٗلْ 

كَٔ ٝؿٜٜخ رٌَ٘ ِٓلض ، أحُٞهض ، ًخٗض ٓالٓلٜخ طظلٍٞ ٝ 

٘خرٚ ٕ ٓخ٢ٓ حر٢٘ ، كٔغ طأطظٖ ٢ٛ ٌٓح ٣لَٜ ؟ آٙ !! 

 ! ٓٔخءٗخ .. ٛٞ ٣٘ز٢ٜ٘ ًؼ٤َحأ

 ــ إً .. ٤ٓي ٣ِٕ ٌٛح حر٘ي ؟

 : ؿزظٜخأحرظٔٔض حرظٔخٓش طؼَكٜخ ٍٝحٕ ؿ٤يح ػْ 

ــ ٗؼْ حر٢٘ ، طِٝؿض هالٍ حُٔزغ ٍٜٗٞ حُٔخ٤ٟش ٝ حٗـزض 
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 ! ١لال ػَٔٙ ٓض ٓ٘ٞحص

ًخىص ط٘لـَ ٟخكٌش ، اال حٜٗخ ٓ٘ؼض ٗلٜٔخ ، حظٖ حٕ 

ٍٍ ال ٤ِ٣ن رٔي٣ َس ٓيٍٓش ، طٞؿٜض رخٌُالّ ح٠ُلي رٜٞص ػخ

 : ُٔخ٢ٓ ٌٛٙ حَُٔس

ــ ٛـ١َ٤ ٣ٌٔ٘ي حٕ طوَؽ كظ٠ طظؼَف ػ٠ِ حٍؿخء 

حُٔيٍٓش ، ح١ِذ ٖٓ ػٔٞ ح٤ُخّ حٕ ٣َحكوي ، ٝ ٤ٓزو٠ ٝحُيى 

 ! ٛ٘خ إلطٔخّ اؿَءحص طٔـ٤ِي

 : حؿخرٜخ ٓخ٢ٓ

 ــ ٖٓ ٛٞ ػٔٞ ا٤ُخّ ؟

ــ اٗٚ حَُؿَ حُٔٔئٍٝ ػٖ حألٖٓ ح١ٌُ ٛخىكظٚ ػ٘ي ىهُٞي 

 ! ٝحُيى ٓغ

 .. ــ كٔ٘خ حٗخ ًحٛذ

 : ػْ حُظلض ا٤ُي ٝ هخٍ

 ! ــ ٌٛح ٤ُْ أر٢ ، حٗٚ ػ٢ٔ

حكٔٔض رزٔٔش حٗظٜخٍ حػظِض ٗلظ٤ٜخ ، ٓخ إ هَؽ ٓخ٢ٓ ٖٓ 

 : حُزخد كظ٠ حُظوض ػ٤٘خٗخ رٌَ٘ ػـ٤ذ ، ٓؤُظٜخ رؼيٛخ

 ُٔض ٛـ٤َس ػ٠ِ ٜٓ٘ذ حُٔي٣َس ؟أــ 
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 .. ــ اٗٚ ػ٢ِٔ حُٔئهض كو٢

 ؟ ــ ٓئهض ! ٤ًق ًُي

ــ ٌٛٙ ٓيٍٓش حر٢ ، ٝ ٛٞ ح٥ٕ ٓٔخكَ ، كًَٞ ٢ُ حَٓ حإلىحٍس 

 .. ، رٔخ ح٢٘ٗ حؿ٤ي حُظؼخَٓ ٓغ حأل١لخٍ ك٢ ٗظَٙ

ــ ٝ ط٤َِٖٓ ىٝٓخ حأل١لخٍ ا٠ُ حُوخٍؽ ػ٘ي حٍٝ هيّٝ ُْٜ ا٠ُ 

 ٛ٘خ ؟

 ! ــ ال ٤ُْ ىحثٔخ ، اال اًح ً٘ض ح٣ٍي هظَ حػٔخْٜٓ

 ــ ٜٛٚ ٌٌٛح إً ! ُٔخًح ط٣َي٣ٖ هظ٢ِ ؟

ٌٓظض ٢ٛ ٝ ُحىص  َٟرخص هِز٢ حٗخ .. ػْ هَؿض حُلَٝف 

 ٖٓ ٗلظ٤ٜخ ، رؼل٣ٞش ًؼخىطٜخ  

 ــ أ٣ٖ ً٘ض ًَ ٌٛح حُٞهض ؟ 

 ! ــ أ٣ٖ ً٘ض حٗض ٣خ ٍٝحٕ

 .. ــ ٣ِٕ .. حظ٢٘٘

ُْ طٌَٔ حُـِٔش كٜٞص ٓخ٢ٓ هخ١ؼ٘خ ، ًخٕ ٣َ٣ي حٌُٛخد ا٠ُ 

ٝ حٍُِٔ٘ ، رلٌْ حٕ حُيٍحٓش طٔظؤٗق ؿيح .. ٝهلض ٖٓ ٌٓخ٢ٗ 

حٗخ أٝىع ٍٝحٕ ، ٓخ إ ِٝٛض ا٠ُ رخد حٌُٔظذ كظ٠ ػيص 

 : رَٔػض ا٤ُٜخ ٝ ٗخُٝظٜخ ٛخطل٢ ٝ حٗخ حهٍٞ
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 .. ــ ُوي ً٘ض ؿز٤خ َٓس ، ٝ ُٖ حًٕٞ ًٌُي َُِٔس حُؼخ٤ٗش

حرظٔٔض ٝ ٢ٛ طٔـَ ٍهٜٔخ ، ػْ هخُض رٜٞص هخكض ٓظلخ٤ٗش 

 : حٕ ٣ٔٔؼ٘خ ٓخ٢ٓ

 ! ــ حٗظظَ حطٜخُي ... ح٤ُّٞ

ٌٖ ً٘ض ٓظخًيح ح٢٘ٗ ٓؤؿيٛخ ٌٛٙ حَُٔس ، طًَظٜخ هِل٢ ُ

هَؿض كخٓال ك٢ ٛي١ٍ ًَ ٓؼخ٢ٗ حُٔؼخىس ٝ حُلَف ، ًخٗض 

كَكظ٢ ػخٍٓش ُيٍؿش حٜٗخ كخهض كَكظ٢ ػ٘يٓخ ِٗض ٜٗخىس 

حُزٌخ٣ٍُٞخ ٜٛٚ ٌٛٙ حُـِٔش ح٤َُٜ٘س َُٝحٕ ػ٘يٓخ طٌٕٞ ٓؼ٤يس 

ُيٍؿش ًز٤َس ، هيص ح٤ُٔخٍس ا٠ُ حُز٤ض ٝ حٗخ حٍىى حألؿخ٢ٗ ٓغ 

ه٤َح ٝؿيطي ٣خ ٍٝحٕ ، أ٢ٓ ، ًخٗض كَكظ٢ ال طٞٛق ، ٝ ٓخ

ٕ ٣وخ١ؼ٘خ ٓخ٢ٓ ؟ أ٣خ طَٟ ٓخًح ً٘ض طٞى٣ٖ حُوٍٞ هزَ 

  ... ٓؤػَف ٓ٘ي ٌٛح ػ٘يٓخ حطَٜ ري

٣ؼوَ حٕ أٗخ أكْ حٕ حُـ٤ٔغ ٣طخُؼ٢٘ٗٞ ، أىهِض ا٠ُ حُز٤ض ٝ 

طو٤َ كو٢ ؟ أ٢٘ٗ أّ أطٌٕٞ حُلَكش ظخَٛس ػ٢ِ ا٠ُ ٌٛح حُلي ؟ 

ٓي٣ظٜخ ُٚ ػ٘يٓخ ٓـِض أًؼ٤َح ػ٠ِ حُويٓش حُظ٢  ٢ٌَٗٗ َٓحى

ٌَٗٙ ألٗٚ ًخٕ أػخٗوٚ ٝ أٓخ٢ٓ ، ٢ٌُ٘٘ ً٘ض ٓؤٍط٢ٔ ٗلٞٙ ٝ 

ٗخ ٓؼ٤ي ح٥ٕ ، ٝ حه٤َح أحُٔزذ  ك٢ ُوخث٢ رَٝحٕ، ٣خ هللا ًْ 

 ! .. كْ رخُل٤خس ٖٓ ؿي٣يأ

طًٌَص حٗٚ ٣ل٠َ ٢ُ ٣ّٞ حُـي كو٢ ػْ ٓؤًٛذ ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ 
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ي ، حٗظظَطي ٓزؼش حَٜٗ ألكَٜ ػ٤ِي ا٠ُ حُـ٘ٞد ٖٓ ؿي٣

٤ُّٞ ٝحكي ٣خ ٍٝحٕ ، ٝ َٛ ٓظوز٤ِٖ رظ٤٠ٔش ح٤ُّٞ ٓؼ٢ ؟ ال 

حػِْ ! ريأص حألكٌخٍ طظ٠خٍد ك٢ ٍأ٢ٓ ُظٔزذ ٢ُ ٛيحػخ 

كخىح ُْ ٣لخٍه٢٘ ًِٔخ كٌَص ري ، ًٛزض ا٠ُ ١َ٣َٓ ٝ 

حٌٓٔض ٛخطل٢ ٝ َٟرخص هِز٢ طظِح٣ي ، ٓؤطَٜ ري ٣خ ٍٝحٕ ، 

ض ػ٠ِ ٍُ حإلطٜخٍ ٓخ إ ٍأ٣ض ٓؤٓٔغ ٛٞطي .. ٟـط

آٔي .. ٍٕ حُٜخطق ُِلظخص ػْ ؿخء ًحى حُٜٞص ح١ٌُ ٣ِٔم 

 : ٣ٍٝي١ ٗٞهخ

 ! ــ أُٞ

 ــ ٍٝحٕ ؟

 ــ ٣ِٕ ٤ًق كخُي ؟

 ــ  ٤ًق ػَكض حٗٚ حٗخ ؟

 .. ــ ال حػَف ، ٍرٔخ أل٢٘ٗ حٗظظَ حطٜخُي ٌٓ٘ حُٜزخف

 طٔخٍع حُيّ ا٠ُ ًَ ح١َحك٢ ٝ ػْ حُٜٔض ر٤٘٘خ ، ٢ٌُ٘٘ ُٖ

 : حٛٔض ًؼ٤َح ٌٛٙ حَُٔس ، حؿزظٜخ ربٗيكخع

  ! ــ ٍٝحٕ ٓؤٓخكَ رؼي ٤ٓٞ٣ٖ ، ح٣ٍي حٕ حٍحى

 ــ رؼي ٤ٓٞ٣ٖ ؟! ح٠ُ ح٣ٖ ٣خ ٓ٘يرخى ؟ حال طٔظوَ ك٢ ٌٓخٕ ؟

ــ ٓؤًٛذ ا٠ُ حُؼَٔ ك٢ حُـ٘ٞد ًٔخ حهزَطي ٓخروخ ، ٣خ 

 



93 وضوحِك غامض                                                                                                          

   

 ! رطخ٤ُش

 .. كٖٔ حٗظوخء ًِٔخطي ٣خ ٤ٓيأــ حٗض طٌِْ ٓي٣َس ٓيٍٓش ح٥ٕ ، 

 ــ ٝ إ ُْ حكؼَ ؟ ٓخًح ٓظلؼ٤ِٖ ؟

هَ ٓخ ٢ٌ٘٘ٔ٣ كؼِٚ ك٢ كوي ٛٞ ٓـِْ طؤى٣ز٢ ٓئري أــ حْٓ .. 

 ! .. ػْ َٟٓ٘ رؼيٛخ

حٗلـَٗخ ٟخك٤ٌٖ ، آٙ ٣خ ٍٝحٕ ًْ حٗظوض ُِ٘حػخط٘خ حُول٤لش ، 

حٗظوض ٠ُلٌظي ٌٛٙ حُظ٢ طزغ حُل٤خس ك٢ ٍٝك٢ ، حٗظوض ٌَُ 

 ! ٢ٗء ؿٔؼ٢٘ ري

 ٍحى ؿيح ؟إٔ أَ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ــ إً ٣خ ٓي٣َس ! ٛ

 ــ ٓؤهزَى ٌٛٙ ح٤ُِِش روَح١ٍ ، حطلو٘خ ؟

  ! َٓى ٓؼخ٤ُيأــ 

هلِ٘خ حُو٢ ألٗي ً٘ض ك٢ حُؼَٔ ، ٝ ًخٗض أ٣ٍؾ أطٌِٔ٘خ ه٤ِال ٝ 

ًَ ىه٤وش طؤط٢ ا٠ُ ؿَكظ٢ رلـش حٜٗخ ط٘ظلٜخ  ، آٙ ػ٠ِ ٌٛٙ 

ؿ٠ذ ٜٓ٘خ ، ألٕ كَكظ٢ أحُل٤ُٞ٠ش حُٜـ٤َس ، االّ ح٢٘ٗ ُْ 

١ ٗؼٍٞ آهَ ، رَ هظِض ك٢ّ ًَ أحٕ ًخٗض طلٞم ري ٣خ ٍٝ

 ! حُٔ٘خػَ

ٗظظَ ح٤َُِ ، ٌُ٘ي ُْ أٗخ أٗـَ ٗل٢ٔ ًؼ٤َح ٝ إٔ أكخُٝض 

ٗظَ ا٤ُٚ ًَ أكخٍم ٛخطل٢ ، ً٘ض أطلخٍه٢ ه٤خ٢ُ ٝ ١زؼخ ُْ 

 



94 وضوحِك غامض                                                                                                          

   

 .. رَُٛش

ر٢ ٝ حطـٜض أهٌص ٤ٓخٍس أ١ٍٞ أرؼي حٗظظخٍ ٣ٞ١َ ٝ طل٤ٌَ 

ٞحؿيص ك٤ٚ ٓغ هخُي هخٍؽ حُٔي٣٘ش ، ا٠ُ ٗلْ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ط

هَؿض ٖٓ أٝهلض ح٤ُٔخٍس ، ٝ هَؿض ٜٓ٘خ ، أٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ، 

كَم ٓخ أىهٖ رٜيٝء ٝ ًخ٢٘ٗ أؿ٤ز٢ ػِزش ٓـخثَ ٝ ريأص 

ٕ ٍٕ ٛخطل٢ ٝ ًخٗض حُ٘ـٔش حُظ٢ أطزو٠ ٢ُ ٖٓ ٛزَ  ، ا٠ُ 

١لجض حُٔـخٍس رظٞطَ ًؤٗي أػِْ ُٔخ أهٜٜظٜخ َُهٔي ، ال 

هٌص حُٜخطق ر٤ي طَطؼٖ أ ط٢٘٘٣َ ، حرظٔٔض َُىس كؼ٢ِ طِي ػْ

 : ، ٝ أؿزظي

 ! ــ َٓكزخ ٍٝحٕ

 ! ــ حٛال ٣ِٕ ، آٓلش إ ً٘ض هي ؿؼِظي ط٘ظظَ ه٤ِال

ــ ه٤ِال ؟ حٗظظَطي ًؼ٤َح ٣خ ٍٝحٕ ، ٓزؼش حَٜٗ ٖٓ حإلٗظظخٍ 

 ...  ٝ ط٤ٜٔٔ٘خ ''ه٤ِال''؟

 ! ــ ً٘ض حظٖ ح٢٘ٗ حُٔ٘ظظَس حُٞك٤يس

خ حٕ حُؼخُْ ًِٚ ًخٗض ُلظخص ٛٔض هخطِش ر٤٘٘خ ، حكٔٔض ك٤ٜ

طٞهق ٤ُزـَ طِي حُِلظش حُظ٢ ٗطوض ك٤ٜخ ٍٝحٕ رظِي حُـِٔش ، 

إً ً٘ض ط٘ظظ٢َ٘ٗ٤ ، حٗخ ح١ٌُ ً٘ض َٓطؼزخ ٖٓ كٌَس ٤ٔٗخٗي 

  .. ح٣خ١ ، آٙ ٣خ ٍٝحٕ ٝ ًْ ً٘ض حكظخؽ ُٔٔخع ٌٛح ٓ٘ي
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 ــ ٣ِٕ ! حٗض ٓؼ٢ ؟

 ! ــ ٗؼْ ٍٝحٕ حٗخ ٛ٘خ

 ــ إً حهز٢َٗ ٓظ٠ ٝ ح٣ٖ ِٗظو٢ ؿيح ؟

  ! ـ كيى١ حٗض حٌُٔخٕ ٝ حُِٓخٕ ٓٔٞىـ

 ــ  كٔ٘خ ، أ٣ٍي حٕ ِٗظو٢ ك٢ حُؼخٓ٘ش ٛزخكخ َٛ ٌٛح ٌٖٓٔ ؟

 ــ ح٤ًي ، أ٣ٖ ؟

 ــ ٓؤهزَى ػ٘ي حطٜخ٢ُ ري ٛزخف ٣ّٞ حُـي ، حطلو٘خ ؟

 .. ــ كٔ٘خ ، ٓؤًٕٞ ربٗظظخٍ حطٜخُي

 ــ كٔ٘خ ، ح٥ٕ ػ٤ِ٘خ حُّ٘ٞ رخًَح ، كظ٠ ٗٔظط٤غ حإلٓظ٤وخظ ؿيح

.. 

 ! ٓؼي كن ، رخَُؿْ ح٢٘ٗ ُٖ حٓظط٤غ حُّ٘ٞ .. ٌُٖ ٓؤكخٍٝــ 

 .. ــ حٗخ ح٠٣خ .. ٓؤكخٍٝ ! طٜزق ػ٠ِ ه٤َ

 .. ــ طٜزل٤ٖ ػ٠ِ ه٤َ حكالّ ٓؼ٤يس

 . ــ ٣ِٕ ... ! ٓؼ٤يس رؼٞىطي

ٝ حٗوطغ حُو٢ ، حكذ هـِي حُِٔٔٝؽ رـَأطي ، حكذ هلش 

ىٓي حُِٔٔٝؿش رـي٣ظي ، ١لُٞظي ٝ حكٌخٍى حُظ٢ طلٞم ٓ٘ي 
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ٌؼ٤َ ، حكذ ًَ ٢ٗء حؿظٔغ ك٤ي ٣خ ٍٝحٕ ، ٝ حكززظي حًؼَ ر

رؼي ٌٛٙ ح٤ُِِش ، ٓخ ٣ـٔؼ٘خ ٣ٔظل٤َ حٕ ٣٘ظ٢ٜ ٣ٞٓخ ، ٤ُْ كزخ 

كو٢ ، رَ ٗلٖ ٌَٗٔ رؼ٠٘خ حُزؼٞ ٌُٕ٘ٞ ٗوٜخ ٝحكيح 

 .. ٓظٌخٓال

ًٛزض ا٠ُ حٍُِٔ٘ ٝ حُزٔٔش ُْ طلخٍم ٗلظخ١ ، ٝ ٛ٘خى حَٓ ُْ 

ـِض ٌٓخُٔظي ٝ ػخٝىص حهزَى رٚ ٓخروخ ، ك٢ طِي ح٤ُِِش ٓ

حإلٓظٔخع ا٤ُٜخ ح٤َُِ رطُٞٚ ، آٙ ٣خ ٍٝحٕ ُٞ طؼ٤ِٖٔ ٓخًح 

٤ٜ٣ز٢٘ ٖٓ هالٍ ٛٞطي ... ٢ٌ٘٘ٔ٣ حإلٓظٔخع ا٤ُي ريٕٝ 

 ! طٞهق ، ٝ ُٖ حَٓ حريح

ًخٗض ٤ُِش ر٠٤خء ، ُْ حْٗ ك٤ٜخ حريح ، ً٘ض حكٌَ ك٤ي ٝ ك٢ 

 ٓالٓلي ٝ حُِلظخص حُظ٢ ؿٔؼظ٘خ ػ٠ِ ٓؼٖ حُوطخٍ ، ًٖ أكٌَ

ك٢ حألَٜٗ حُٔزغ حُظ٢ َٓص ريٝٗي .. ٝ ح٠٣خ كٌَص ك٢ ح٢٘ٗ 

 ! ٓؤٍحى ٤ُّٞ ٝحكي ػْ ٓ٘لظَم ا٠ُ حؿَ ؿ٤َ ٠ٔٔٓ

ً٘ض أكٌَ ٝ أكٌَ كظ٠ ٓٔؼض ٛٞص حُٔئًٕ ، ٠ٜٗض ٝ 

طٟٞؤص ػْ ٤ِٛض حُلـَ ، ٝ ىػٞص هللا حٕ ٣ـٔؼ٢٘ ري ٣خ 

ٍٝحٕ .. ٝ ًْ ٛٞ ؿ٤َٔ حٕ طلذ ٗوٜخ ٣وَري ٖٓ هللا ٝ ٤ُْ 

ؿلٞص ه٤ِال ػْ ٛلٞص ػ٠ِ ٛٞص ٛخطل٢ .. ٝ  حُؼٌْ ..

 : .. طلي٣يح ػ٠ِ حُ٘ـٔش حُٔوٜٜش أل٤َٓط٢

 ! ــ ٛزخف حُو٤َ ٣خ ٣ََٗ
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 ! ــ ٛزخف حٍُ٘ٞ ٣خ ٤ِٓطش حُِٔخٕ

 ــ أطؼِْ ح٣ٖ ٣وغ حُٔ٘ظِٙ  حُؼخد حأل١لخٍ ؟

 ! ــ ٗؼْ حػِْ

  ــ إً ِٗظو٢ ٛ٘خى .. ٓالّ

ٞٗش ، ط٣َي حٕ ِٗظو٢ حرظٔٔض ٝ حٗخ حرؼي حُٜخطق ، ٓخ ٌٛٙ حُٔـ٘

ك٢ ٓ٘ظِٙ ُأل١لخٍ ك٢  حٍٝ ُوخء ُ٘خ ،  ػـ٤زش ٍٝحٕ ٌٛٙ ، 

 ! ٢ٌُ٘٘ حكزٜخ ، كؼال حػ٘وٜخ

ىه٤وش ً٘ض ك٢ حٌُٔخٕ حُٔوٜٚ ُِوخء ،  06هزَ حُٔٞػي د 

ًخٕ حكي ح٣خّ حُيٍحٓش ، إً ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞحؿي حكي ٛ٘خى ، ًخٕ 

خرخ ح٣و٠ض حٌُٔخٕ ٗزٚ ٜٓـٍٞ ، ٌُٖ ٣ل١ٞ حُٞحٗخ ًؼ٤َس  ٝ حُؼ

ك٢ ٗل٢ٔ حٌُؼ٤َ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُطلُٞش حُظ٢ ًخٗض ٍحًيس ريحه٢ِ ، 

رؼي ُلظخص حهزِض طِي حأل٤َٓس ٗل١ٞ ، ٓيص ٣يٛخ ُظٜخكل٢٘ 

 .. رٌَ ػل٣ٞش ٝ ٍهش

ًخٕ ٣ٞٓخ ه٤خ٤ُخ ، ٟلٌ٘خ ٝ طٌِٔ٘خ ًؼ٤َح ، ٝ ح٠٣خ ؿَر٘خ ًَ 

حألُؼخد ، ُْ حطٞهغ ٣ٞٓخ حٕ ٓٞػيح ٍٝٓخ٤ٔٗخ ك٢ ٌٓخٕ ًٌٜح 

 ٕ حألٍٝع ، حٗو٠٠ حُٜ٘خٍ رَٔػش ، ُْ حكْ حريح رخُٞهض٤ٌٓٞ

..  

 : ك٢ ُلظش ٝىحػ٘خ ٝهلض حٗظَ ا٤ُٜخ ٝ حُلِٕ ٣ٔأل ػ٤٘٤ٜخ
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 ! ــ ٓؤٗظخم ا٤ُي ٣خ ٗو٤ش

 ــ ٓؤٗظخم ا٤ُي ح٠٣خ ٣خ ٣ََٗ .. ٓظ٠ طؼٞى ؟

  .. ــ رؼي ػالع أَٜٗ

 ــ أ٤ُٔض ًؼ٤َس ؟

ٌٖ حٕ ٣٘وطغ ــ ٗؼْ اٜٗخ ًٌُي ، ٌُٖ ٓخ ر٤ي١ ك٤ِش .. ٝ ٣ٔ

حإلطٜخٍ ر٤٘٘خ هالٍ ٌٛٙ حألَٜٗ ٗظَح ُِظَٝف حُــَحك٤خ 

 ! حُظ٢ ٓؤٗظوَ ُِؼَٔ ك٤ٜخ

 ــ ٌُٖ ُٖ ٣٘وطغ حألَٓ ح٤ُْ ًٌُي ؟

 ــ حريح ُٖ ٣٘وطغ .. حٓظ٘ظظ٢٘٘٣َ ؟

 ! ــ ىٝٓخ

حكظَه٘خ رؼي ر٠غ ًِٔخص ٝ ٗظَحص .. ال أًؼَ ! ً٘ض هخثلخ ٖٓ 

حٗخ ح٢٘ٓ ٓزظؼيح ػٜ٘خ  ٤ٟخػٜخ ٖٓ ٣يح١ ، ً٘ض حٍطؼي هٞكخ ٝ

، ٓؤرظؼي ػٖ ٛـ٤َط٢ ُؼالع حَٜٗ ، ٝ ٖٓ حُٞحٍى حال ٗظٌِْ 

هالٍ ٌٛٙ حألَٜٗ ، حٓظ٘ظظ٢َٗ ٍٝحٕ ؟ أّ حٜٗخ ٓظٔظِْٔ ؟ 

 ! آَٓ حال طلؼَ

ك٢ حُـي كِٓض كوخثز٢ ٝ حطـٜض ٗلٞ ٓلطش حُوطخٍ .. 

ًخُؼخىس ح٤َُٛق ٤ِٓت رؤٗخّ ٣ِٞكٕٞ ٓٞىػ٤ٖ حٝ ٓٔظوز٤ِٖ ، 

ٍٍ رخُ٘ٔزش ٢ُ ، حٗطِن حُوطخٍ ، ٝ ُْ ٝ ٌٛح ح٤َُٛ ق ٛٞ هخ
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طٌٖ حَُكِش ٣ٞ١ِش حريح ، رَ ًخٗض ًؤٍٝ َٓس ، ٣َٓؼش ٝ 

ؿ٤ِٔش ، حطؼِٕٔٞ ٌُٔح ؟ أل٢٘ٗ ً٘ض حًِْ ح٤َٓط٢ ١ٞحٍ ٓيس 

  ... حُٔلَ ، ٍٝحٕ ُْ طْ٘ رَ ٍحكوظ٢٘ ١ٍٞ ٌٛٙ حُٔيس

رؼي ٢ُٞٛٝ ا٠ُ ٌٓخٕ ػ٢ِٔ حُـي٣ي ، حًظ٘لض حٗٚ ٤ُْ ٛ٘خى 

حطٜخٍ ٛ٘خى ، ٝحٗوطغ حإلطٜخٍ ر٤٘٘خ ، ٗؼْ .. حٗوطغ ٗزٌش 

حإلطٜخٍ ُؼالع حَٜٗ ، ً٘ض ك٤ٜخ ًخُٔـٕ٘ٞ ، حكٌَ ك٢ ٍٝحٕ 

ػ٠ِ ٓيحٍ حُٔخػش ، ريأص حكْ حٜٗخ كويص حألَٓ ، كٔخ ح١ٌُ 

٣ـؼِٜخ ط٘ظظَ ٌٛح حُـ٣َذ ح١ٌُ ال طؼَف ػ٘ٚ اال حُو٤َِ .. ٌٛ 

  ... حُـ٣َذ ح١ٌُ ُْ ٣ؼظَف ُٜخ رلزٚ رؼي

مرت الثالث اشهر الجحيمية ببطء شديد ، وحان موعد 

العودة ، كانت رحلة ممزوجة بكل المشاعر .. كنت سعيدا ، 

خائفا ، متوترا ، و األكثر من هذا كنت عاشقا متلهفا لرؤية 

حبيبتي التي وعدتني انها ستنتظرني ، و كانت واضحة في 

وعدها ، آه يا روان و كم وضوحك غامض .. مع اقتراب 

لقطار لمدينة وجدة بدأت تتسارع دقات قلبي .. توقف القطار ا

و ترجلت منه وسط حشود من الناس ... كان الرصيف 

مكتظا ، و كان هناك شخص يلوح لي بإبتسامة ... ابتسامة 

أثلجت صدري .. اتعلمون من كان في إنتظاري ؟ ... نعم ! 

  !إنها أميرتي روان

 ٣ظزغ ... 

 


