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 ابن 01



 دومحم یفطصم

 ةعبارلا ةعبطلا



 .ع.م.ج ةرهاقلا - ليثلا شينروك ۱۱۱٩ - فراعملا راد : رشانلا

 صيخر تقولا

 ..صيخر تقولا ..صيخر ءىش لك ىلوبتملا ىهقم ىف
 .صيخر كحضلاو ..صيخر مالكلاو

 قأتف ..سلجتو ىاشلا نم بوك نمث عفدت نأ عيطتست
 رخاو رابخالا ا فلیلا نات كندا لإ ةايملا

 حسميل لجر كيلإ ىعسيو ..تكنلا رخآو ..تاعاشإلا

 بحس رخآو .دظعوم كيلع ارقيل رغآ لجزو ..كءاذح

 ىلع كيسركو تنآ كلمحيو اژاشنم علتبي رخآو ..ادرق كل

 روطفلا ىف ةفغرأ ةعبرأ لكأي نانف هنإ لوقيو ..هفنأ ةبنرأ
 .هنيبج قرع نم



 ةعابو ريطارطلاو ةبللا نازيك نيب فيصرلا ىلعو

 ريغتي ىبعش «بوكس اینیس» نم اٌءزج كسفن دجت ىرشكلا
 زا رمتساپ

 ةشيشو تابلط ثالث ةعارذ ىلع لمحي وهو نوسرجلا

 طوبضلا هویآ» حیصی وهو حنرتیو ةقوطقطو ةلواطر

 هم یالبب ال سل یهو یعرشلا ناعما «هوهآ ,ایاعم

 نم تاقلح ىف ءىجتو حورت یهو هدي ةضبقو هافق الا

 ..مدقلاو ..ةقفنلا ..نيميلا یدیا ىف ةيضقلا ..ناخدلا

 لوأ ید یه ..لعو هلا ىلع هلك ..نامک ةلدهبلاو :.رخؤملاو

 ؟نامیلس وب ای ةيضق رخآ الاو ةيضق

 ..ةشنلاو نویبابلاو لکونولا بحاص یدنفآ یبلشو
 شیدا نع لذت ىلا هلاورس هكدا لكلا یجوکمو
 سردمو ..لاشنلاو ..للقلا عئابو ..راسمسلاو ةدمعلاو
 ا ا . تنارضلا رویای طلا
 نوبعلی دئاولا ىلع نوئنکنم .یمدآ ةئامو ..ىجلاحضرعلاو

 نيب عمسنف مهراجش ولعیو نورجاشتیو نوسماهتیو درنلا
 .ةحوحبملا مهتاملک شبدلاو شدلا ةعقرق

 اهدرآ اهدرآ ..هلوقت مالک هد ..لجار اي ةلماعم ید -
 ىلا عاربلا عطقأ اند ..نیف حوري هلك هد بنشلاو ..یازا

 ..فورعلاو ةرشعلا اهیف شرمتی ام ةدحاو ید ..!اه دمتت
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 حور ..یکز ای تاه هينيع ىف اهلياش انأو ..نینس سم
 ..یکز ای علطآ ..یکز اي عفدا ..یکز اي ضبقا ..یکز ای

 ىف لمعت رخاوملا رخآو ..بلغو یکز خاد امل ..یکز اي لزنا
 ..ةیوش اهیف قالطلا اد ,یازا اهدرآ ..اهدرآ نزواعو ..هدک
 قحو ..خیش اي ةفيرشلا ةبعکلاو حبذلا .. حبدلا ةزواع ىد
 ةيلولا ىلع ىلهأ تعب ىنإ ..ةمعن اي كتايحو ..رهاطلا ماقلا

 .لايع تدرشو یتیب تيرخو .ىد

 كيلخو ..ریمض لماع ..انبر لماع" انأ یناماعت شالب

 ..سان اي اوتنأ اوكيضري ..ىبارخ كيضري ..لداع مكاح
 یکز ..حور اي كلوُط مهللا ..بهالا وبآ یکز ..یکز اند
 هللاو بط ..همالك ىف عجريو ..لصألا ةليلق ةيلول یطاطی
 اوعوأ ..اوحاترت ناشع ىد ةيلولا ىلع صلخ عیار انأل

aناسف نها  

 سلجيف ..جاتهملا جوزلا لوح سانلا ةقلح كباشتتو
 شدلا ةعقرق ىف قزغتف ةجضلا دوعت مث ,نعلیو بسی وهو

 ..ديدج نم شبدلاو

 ..بتكلا عيبي ليزه رماض لجر ىهقملا ىلإ للستيو

 ..قونخم عيفر توصب اهيلع ىدانيو

 تیداها قي يم طخ «تاراختسا داروا تاب



 نم ةعامج دنع فقوتي مث ..نيترم ىهقملا ىف روديو

 :سمهو طابقالا انناوخا

 اياصو .صلوبو انح ميناقأ ..نییعوسیلا ءابآلا صصق

 "كسانلا) سرظب تامل .سوهروت شهلا

 لک دی ىف سدیل روهظلل دومی مث ماحزلا ىف یفتخیو
 ..هنذا ىف شوشویو انالعإ دحاو

 تعاب ةأرما ةصق ..یلسانت یعامتجا «یمارغ باتک

 ىلع ةأرملاب كفرعت ةحيرص ةروص ..ناطیشلل اهدسج
 ابا رارسأ ..اةلصاوتلا ةذللا نم ةحفص هلام اهتقیقح

 ۷۱ ل اك ا
 مث ءارغإ ىف هب حوليو راع مسر ىلع باتكلا حتفيو

 :ديدج نم هتريقع عفري
 ..ةیربنم بطخ ..تاراختسا ..داروآ ..تالاهتبا

 مان. تيدا

 قفصيو ..ناخدلا بحسو ةمحدزملا دئاوملا نيب ىفتخيو

 بلطلا ىسني مث ..ةحيرلا ىلع ةوهق بلطيو .نكرلا ىف نوبز
 هاعارذ ىخارتتو هكف ىلدتيو بابذلا ههجو ىلع مانيو .مانيو

 ..ةبوبيغ هبش ىف

 ضفني ىهقملا أدبيو فصتني راهنلاو ..یض تقولاو

 ةفطصم ىساركلا ..ةتيم ةعيبط ىلإ ةضبانلا ةعيبطلا لوحتتو
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 رهظ یلعو ..ملکتی هنأك رخالا ىلإ رظنی اپنم لك رثاود ىف
 اهضباقم یلعو ..قرعلاو تیزلا نم ةريبك ةعقب اهنم لك

 ةيذحألاو غلبلا راآ ضرالا یلعو ..ةقصالتم تامصب

 نکرلا قو ..رئاجسلا باقعأو ةيراعلا مادقألاو بیقابقلاو

 ..ناخدلا ثفنت تلاز ام اهتارجو طئاحلا ىلإ دنتست ةشيشلا

 جرد حتفی ملعلاو ,ةبولقم باوكألا تارشع ضوحلا ىلعو

 ىلع ءاصفرقلا سلجي نوسرجلاو شورقلا دعيو باسحلا

 ىلدتت طئاحلا ىلع همامأو .هيدي نيب هسأر دمتعا دقو ضرألا

 اهراوج ىلإو .براي ..ىفوكلاب اهيلع بوتكم ةريبك ةحول

 نوسنيلا راعسأب ليوط فشكو ..ىوبنلا مرحلل ةروص
 :یرخالا ةيعانلا قو ..لسعلاو یاشلاو ةوهقلاو ةفرقلاو

 دقو ..ةشنلاو كاوسلا همامأو ..زوجعلا نيمأ جاحلا موکتی

 ..یکز ملعلا سلجي هراوج لاو ..قیمع مون ىف قرغتسا

 یقلیو ةحوتفم ةلواط مامأ هدحو بعلي هتمارکل رثاثلا جوزلا

 توص هل یودیو ..ناکلا فلي تمصلاو ..ةيبصع ىف رهزلاب

 یکز ملعلا كرحتیو ..ةجضلا نم ىلعأ توص ..نذألا ىف
 وهو هتقلطم ىلإ بهاذ هنإ .ةتيبم ةين هسأر ىفو ..ضبنيل

 ددشو ..هباینآ نع رشک دقو ةعرسم تاوطخب ضرالا بپنی

 فوس «مويلا دعب ةموطف شيعت نل ..هاصع ىلع ةضبقلا
 ..قوملا دادع ىف حبصت

 نم ایماح ًاطوش عطقیو ..ىلغت هباصعأو نادیلا ربعيو

۷ 



 ىف أدبي مث ..فده نودب ةقزأو عراوش ةدع ىف یشلا

 هتضبق یخارتتو .قرعلا عم بهذتو .هتروث رخبتتو ..ءودهلا
 نم لاطرآ ةدغ یرتشیل باصق دنع فقیو هاصع ىلع

 یرتشیل جاجدلا صفق مامأ ىرخأ ةرم فقی مث .محللا

 یرتشیف ةهكافلا قوس غلبي ىتح ةقزالا ىف برضی مث ..ةطب
 :ةموطف تین لا اهلک ایاذها ىذه لمصو ..بصق هل

 مربی وهو «یناویح حرف ىف هقدی بابلا مامأ فقيو
 اهدخو هناضحا ق ةيرطقوا .ةليقملا ةليللا لیختیو ..هبراش

 معطک یرط نخاس معطب هقير یرجو ..هیتفش تحت یولتی

 ةبغر هقورع.یف تقفدت دقو ..دیدج نم قدیف ..نبلملا

 نادر دعا فیت تقوا ست نیر حل

 .ضيخرلا تقول ..تقولا نم تاعاس ثالث تضمزدقل

 ۷ ربنع

 ةبارخلاك ربنع ىف اًدقار ناكملا اذه ىف اهتيضق ةلماك ةنس

 بلعك ءارحصلا ىف ةرثعبم ربانعلا تارشع نم ىفشتسم ىف
 ماع ىف مهنأک نوئهلیو نولعسی يضرم نيب ..حیفصلا

 ارم ناب
 عم ةليل لک یندواعی یلاعس یتح ..مظنم انه ءىش لک

 اًموي عطقنا اذإف ..مهتاعاس هیلع یضرلا طبضیف رجفلا

 ءاطفلا ىسأر نع اوعفرو ةرفصم هوجوب لع اولبقآ

 : نيسماه

 تن ..هيل نياب شم كسح لام ..فوع اي هلو ..هلو -



 E TER اه نا مه دكزأل هدح 3 لعساف
 .اهوطب ةنس .هدیج

 ىلع دقري یذلا ليمزلا لملق نيح ىف ..رکفآ تیضمو
 ريشي وهو اهيف أرقي ىتلا ةفيحصلا ىنلوانو ىراوجب ريرسلا
 ..ريجلاب هطاحأ ربخ ىلإ

 ..ردصلل دیدج اود اوعلط ..فوش -

 هجو ىف یدیب تحولو ینیبج نع قرعلا تحسو
 نم ةريغص تابحک هيطغيو یشارف ىلع ماني یذلا بابذلا

 .قاطی ال رحلا ناکو ..لفلفلا

 :ةفیحصلاب حولي یبحاص داعو

 ..ديدجلا اودلا فوش

 ديدجلا اودلا نعلأو ینیبج نم قرعلا حسمأ تدعو

 ..میدقلا اودلاو

 ..یلاح ىف ینبیس ىخأ ای -
 ..رهش ىف كففخياح ..اود ..هد -

 لاا زياع فأ زياع شم ىديس اي -

 ..هللاب ذوعأ -

 كيلع شيفمو ..تقولد ةجالتلا ىف دقار كسفن روصت -

 ..ىد ماك ىواست ..ةدحاو ةنابد

۷۰ 

 ..خيش اي كلاف الو هللا لاف ..هتاب ذوعأ -

 حورتاح نيف حورتاح كترخآ تنأو ..ىديس اي هيل -

 ..هضرب ةجالتلا حورتاح تنآ ام ..ایسلا

 ..یرقفلا كزوب یلع مالس اي -

 ..ةفرغلا كرتو هیتفش یو مث بضغ ىف لا رظنو

 ىلع موکلا ىلظ لمأتأو ضرألا ا ىدحو تسلجو

 ىذلا ديحولا ىدنفألا ىلإ ىنيع بناج نم رظناو ..لمرلا

 ىلإ زمغي رمملا ىف فقاو وهو ىضرملا نيب اماجيبلا سبلي

 ..ناتزامغ اهيدخ ىف ودبتو كحضتف هنيعب ةضرمملا

 :بابلا دنع ىديب حولأ تفقوف لزغلا اذه ىنقياضو

 ..تس اي -

 ؟هيإ زیاع فوع اي هيإ -

 .:یغامد +
 ؟كغامد امام -

 و زیاع -

 تنا ىللإ كلبيجأ انأو لوألا كريرس ىلع حور بط -
 ..دكردلا ریفغ یز هدک شفقت ام ..زياغ

 الاو ..كنيع یلام شم انأ وه ..تس اي هيإ كرد ريفغ -

 ..ینعی الاو ..ةماجيب سب ال شم ىنمكأ ىنعي



 :رعجأ تحرو بيبطلا ىلإ لصيل قوص تعفرو
 ینمکا الاو ..ربنعلا ىف سوقافو رايخ هيف ىنعي الاو -

 ید ًایندلا ىف بيطلا ینعی الاو ..ملكتأ زیاع شمو تكاس
 Al و را

 ١ لكس ةاردلا تلون

 حكشقأ تجرخو ..ىنابلج قش ىف صارقألا تعضوو

 ..رنعلا مامآ

 تارئازلا نم برس ..فیرط رظنم یراظتنا ىف ناکو
 ةليخ ةارما همدقتت ..یوالا ةجردلا نم هوتل دئاع

 :عسرسم توصب خرصتو هطالأ ىف ریست ..ةصوصمب

 طحب یفشتسلا ةقح شم ..فییکتلا زاهج نيف لامأ -
 ..هیم شرت ةرادالا ةقح شم ..هدوآ لک ىف فییکتلا زاهج
 شيعي نایعلا مارح ..ید ارحصلا عرزتو ..یسامش طحتو
 ..مارح ..مارح ..ارضخ ةجاح شفوشی ام نینئالاو ةنسلاب

 .مارح ..مارح ..مارح :ةيرخس ىف تاضرملا تمغمغو

 یهو اهبقارأو مادملل ةبرعلا باب حتفآ رافلاک تیرجو
 :ةسماه اهتبحاص لع لیقو دعقلا لع هطالآ ى سلجت

 یز یقب یرعش ..ريفاوكلا ىلع توفأ مزال -
 لک دداش نایتوسلا» :.هد را یا ..فوآ ..تویکتعلا

 ..اینولوکلا ةزازإ یکاعم ..صلاخ یردص

۱۲ 

 .هد ئز یفشتسم ىف اهزوج طحت نایلیل مادم یازا =
 ..هلتقت هزواع مزال ید ..یفنم هد

 ..ز وجعو یا ینغ هلصأ -

 !یروصت ةيقاطو ةيبالجبو -

 ةدع ایهسلغت تحارو ایدی ىلع اینولوکلا تبکسو

 ..ةب رعلا تقلطناو تارم

 خیشلا ..یراوج ىلإ ناك یسفن ىلإ تقفأ امنيحو

 یهجو ىف اصعلاب حولي ناكو ..هلبألا ربنعلا شيورد ..دماح
 : هتداعك فته وهو

 ..براي لوق -

 :ظیغ ىف هافق لغ هعطلآ یسفن تدجوو

 ناکم لک ىف دوجوم انبر ىخأ ای ..یتقهط ىخأ ای -
 ددج ..ددج .:ید كتسوله زياع شمو ..كعماسو كفياشو

 ..نفلا ىف ةيوش

 .؟ نلداضرای لعار ای یازا هدسا -

 تارامع اي لوق ..سولف اي لوق -

 شم انبر تنا ..یالض اي لجار ای رجنا یشمآ -

 ..رفاک اي كرمع اهنم علاط شم ..اًدبأ كيلع حتفیاح

 ..یسوجم اي



 ..ةسارشلا هينيع ىف تنابو ىهجو ىف اصعلاب حولو
 ةنفانلا برضي هتعمسو قفرغ ىلإ اًيراه تعرسأف

 : حیصیو هتوبنب

 ..بر ای لوق -

 یشارف ىلع یسفنب تيقلأ انیح فصتنا دق ليللا ناکو

 نم باسنی یذلا ضضفلا رمقلا طيرش ىلإ رظنا تحرو
 .ةذفانلا

 صخش ناك ..اقرؤم تللظ ىنكلو ...ىنبع ,تضمغأو
 مشأ تنكو ..ةيفطاع ةينغأب هوأتيو قذفان تحت رفصي ام
 فارطأ ىلع ةفخ ىف ريسأ تمقو ..ىفنأ دنع هتراجيس ناخد

 ةكد ىلع اًسلاج هتدجوف ربنعلا نم تجرخو ..ىعباصأ
 ..بحاشلا رمقلا ىلع ناتتباث هانیعو ءارولا ىلإ ةلئام هسأرو
 تلقف اماجيب وبأ ميتملا ويمورلا هسفن وه ..نيتضمغم فصن
 :اّرخاس

 ىوأ ةلالجلا كادخو ..مالس اي ةلالجلا ىلع مالس اي -

 .هلواي
 اغا نم نيفيا هناک ضفتناف

 ..هيإ هيف ..هد هيإ ..نيم -

 .حورلا قشاع اي لوذع هيف -
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 .كباج ىللا هيإ تنإ ..هد غرافلا مالكلا هيإ -

eللا  EEN Aتلا  
 .لتاق اي .كتاف اي

 ..ةيحرسم ةكرحب هيمدق دنع تعكرو

 :كحضف

 ..حيحص ناولهب امأ -

 ..یوللا كنانس ینیرو ..یحور اي كحضأ هويأ

 ..ىفطل ..كل كحضي ىبلق ناشع كحضأ ..درولا كفيافشو

 ..ىبيبح ..یبلق ..یحور

 ..لقعا لجار اي -
 تکحض ..یلطاوعای عیاص اي انآ ..لقعأ ىلا انأ -

 میان ..ناحرس دعاق ..ناحرس یشام ..خیش اي سانلا انیلع

 ..ایوخ اي ىوأ كلقع هدخاو ..هلك هد هيإ ىلع ..ناحرس

 ..یبنلاو هيإ كلوقتب

 ..غراف مالک شالب لجار اي -

 ..كبحاب ..ىنمحرا ..هفوطفط ..هفوط ..یفطل ..كلوقتب -

 ..سجرن اي كبحب یللوق ..كاعم ىندخ
 ..صلاخ اهتدوز ..تند ..ال -

 حتفو ..كسفنل قوف لجار اي..ةخيشخش اي لجار اي
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 یز كمطخ نم كورجي تانبلا هدك سيوك ,شم.٠.:كينيع
 صب ..كيب ولجو كولكاي تانبلا هدك سيوك شم ..فورخلا
 كشو فوش ..حار ىللإ كنزو فوش ..ةيارملا ىف كسفنل
 دعاقو ..مانتب الو ..برشتب الو ..لكاتب ال لا
 ایاض ای یوکم ..ایالولا یز كدخ ىلع كديإ ینبع اب
 كيلع یبلق ..همون عباس ىف حيار كيواك ىللاو ..نارهسو
 . كما جور اي

 ..فوع اي بدآ ةلق شالب -

 ناطلغ. یحور اي رضاح -
 ..كدخو نامک كسارو اهسوبآ

 ..جیرهت شالب -
 بسکتب تنبلا ..ةراجت انه فطاوعلا ..كيلع یبلق انأ -

 ىف تنأ عيضتو ..نوذأملاو فظوملاو نايعلاو روتكدلا اهيب
 .كبودي ةحرشملل لصوتاح ..ادبآ لصوت حار شم ..ةمحزلا
 ةرامع شكدنع ام ..قوسلا ىف اهعيبت ةجاح شكدنع ام

 ..كتحص الإ شکدنع ام ..كنبلا ىف ديصر الو ةبزع الو
 ..سفنلا عطقب اهشيعتب ىللا كي كر

 :ههجو رفصا دقو فعض ىف باجأف
 ..هیا لمعأ قزياعو -
 ..كسفنل تفتلت ..كتحص فوشت كزياع -

 كديإ تاه .فلقانم

 ..فوع ای اهبحاب انآ نکل -
 ..صرب كبح هيإ بحتب -

 يعول ان یبحنپ یهو سحر بسا

 طبعلا كيلع قيال ..مالس ای ةراهطلا ىلع مالس اي -
 ارت /تفولد انا رهأ تار

 - ..هیل ١

 ةكسلا|[ىف كيز راج فوشي بیع ؛دحاولا. ناشع -
 طفل تنا هد شوک ا الف ا ا

 ر.اففاو بهف (ثيدحلاب قاض دق قشاعلا ناكو

 ؟نيف ىلع حيار هيإ -

 ..ةيوش. لبجلا ىف ىشقا حيار -

 ..ليللا صن ىف لبجلا ىف ىشمتي دح -

 ..مون یلیاج شمو ناقهز -

RES۳م ی  

 انغلبو ..لمرلا نابنک نيب عكستن انرسو هعارذ تطبأتو
 سرجو همون ىف طغي نوفیلتلا لماع ناکو ..نوفیلتلا ةفرغ

 .هدشب هسار ىلع قدي نوفیلتلا

 قأي توضلا ناکو ..ولآ ..اهعفرآ ةعامسلا ىلإ تعرسأو
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 ..ةرهاقلا نم .دیعب ناكم نم «جراخلا نم

 ..كلضف نم سجرن ةسنآلا زواع ..ولآ -

 كلذ عمسیل یلیمزل ةيناثلا ةعامسلا تيطعأو تمستباو

 فشلا ىذلا بیا توصلا
 .كلضف نم ةدحاو ةقيقد ..ولآ

 :تانبلا تيب تبلطو

 ..مدنفای كاعم سجرن ةسنالا ولآ -

 ىف لوخدلا نم یفطل اًرذحم یمف ىلع ىعبصإ تعضوو
 .ةملاكملا

 .لداع نأ! سرت لا

 هيأ صلاخ یشخاو نيف كنا كيرا ردع لهأ -

 شيعلا كيف ىشرمتي ام تناد ..نياخ اي ىد ةبيغلا لك

 ..هدك شم ..ىكسيولاو شيعلا ىف ىشرمتي ام -

 ملعي ةلاح ىف اند ..شينركفتم ىقب هيإ ىكسيو ..ءىه -

 ..الو ..مانب الو لکاب ال ..انبر اهيب

 ..صالخإلا ىلع مالس اي -

 ملاع انبر نکل ..نياخ تنإ ناشع اًعبط ینقدصم شم -
 ..كلايخو كاركذ ىلع ةشياع ىللا انأ ..ىلاحب
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 مزال ..كفوشأ مزال رب

 ..لود نیمویلا لوغشم انأ نکل -
 ناشطعلا سجرزلا ..كتبيبح سجرنو كيلع صخآ ا

 ..هيؤريا نيم

 ..یمدب هیورآ ..یحور اي هيورأ انأ -

 .ليقت كمد :تنأ ..كمد ةزياع شم ال -

 ..هيإ ةزياع لامأ -

 ..ىرومق ةزياع ..تنإ كازياع -

 ةعاسلا تیبلا ف ىكانتسا ..هرکب لباقتن بط -

 ..ةعباسلا

 را لعو..ینتسم یرومف. یقالآ جاو چ
 ..هلاب لكل الو كراومف لقال جین

 ..ةصرق كاج ..شحو اي كيلع صخأ -

 ..ةملاكملا ىلإ یفصی وهو یفطل هجو ىلإ رظنأ تنكو
 هتدنسأف ..ءابغإلا ىلع فرشأ ىتح جيردتلاب بحشي ناكو

 ..دفرغلا ترداغو ,یعارذ ىلع



 ىلع لماحتي ادب ..لیلق قافأف بطرلا ءاوفا هحفلو
 :الئاق هيلع تلمو زينعلا ىلإ,ةلقاثتم اطخ ىف اعم انرسو هلسقن

 ..لود نيمويلا ىوأ رشتنم صالخإلا نأ رهاظلا -
 بجي ملو

 من .دزانسیرف نر ا سن نجنوو ینافد ترا

 :هبعادأ تلق

 شيعت ةركب ..بیط تنأو ملح لک ..ةفوط اي شهلعم -
 ..ىخأ اي كقزر ىلع شلجعتست ام ..ىنات كوبكريو

 :نيزح توصب ةأجف لاق مث ..اتماص لظو

 ..فوع اي اهبحب -

 ..كنامرحو ..كضرم بحتب ..كباذع بحتب تنا -

 ..هبابش ىلع ىنيع اي اولوقي ناشع كيلاوح سانلا ملت زواع
 ضرملا اوفوش ..هيلع ىحور اي نيكسم ..هلاج ىلع ىنيع اي

 اهبحيب ىللا ىتح ..هيلع هبلق دح شيفم ..شومحر يب ام
 .ةيحض كنإ سحت زواع ..هتناخ

 ..خملا ىف نقح كجالع تنأ ..لضعلا

 ..سب خلا نقح نيف ىقالأو -

 ..سب تنإ كدنع اهيقالت -

 یاب فوخرای ىف اهدنا ىذا نقلا ..لوقعم شم -

 ىف نقج شم كجالع تنإ

 ..اهيذيإ ىف اهلك قداعس ..ىه اهيديإ

EN ناب الا هناك Ma, 
 مغمغي وهو ..لفطلاک جشنيو ىكبي ذخأو «هیتحار نيب هسأر

 ..اهبحب :قنتخ توصب

 ..ةيفاعلا الا كيف شعفنی ام

 باوبلا ذکد لع ناکو ..ةريبکلا ةباوبلا انغلب دق انکو

 تلتباف اسار لع هتبلقو هپ تکسمأف ءام هب بک" قرود

 طاتخو ..ههجو نم حسی ءالا ذخأو دوسألا هرعش تالصخ

 ..عومدلاو قرعلاب

 ..نابضغ ريغص لفطک لإ رظنو
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 تدیو .رلا هدح تفغ دقو«.اشعنم ادیدج اا ناك
 ..ةيدن ةيفاص ءاسلا ةقرز

 یانیعو ..ةفيحص ةءارقب لغاشتا ىتفرغ ىف تسلجو

 توتلا دقو بابلا ىف ةفقاولا سجرن ىلإ رظنلا ناسلتخت
 ادفع تضافو اهتنحس

 .اهتراثإب ترداب |ذطو .,لتف ق ركفت انآ نقی لع تنكو

 ..حاترأ انأو ىنع دیبا -

 ..تس ای دغبلا شقیطأ ام انآ نكل -

 ..كناسل مل ..دیعب اي كخم ىف ةقاط كاج ..شقیطت ام -

 ..كريرس ىلع شخو

 هيإ لمعأ اح .هوهأ ىريرس ىلع ىتس اي انام -
 ..ةيترملا ىف شخأ ..نامك

 تقولد نوفيلت برضاح فوع اي شتكس ام نإ -
 ..كبدأي ىجيي روتكدلل
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 :ةقباسلا ةليللا ةملاكب اهركذأ تلق

 تانوفيلتلا ..تس اي تقولد شاقبت ام تانوفيلتلا -

 ىملكت ..كفيك ىلع ىملكتت رشانتا ةعاسلا ..ليللاب ىقبت
 ..هدوجو ..هلودع

 ..هد غرافلا مالکلا هی -

 : لود ای, ..ةصرق كا هلل لوقت ةلو دع شام او

 نم راو اههجو رفصاو ..ةأجف هدصقأ ام تمهفو
 ان تلغاشت ان ..دحاو تقوا ىف ظیفلاو لجحاو فوتا
 ..لاب وذ ءىش ثدح م هنأکو ..اهؤرقأ ىلا ةفيحصلاب
 ..ةناخازجألا ىلإ ةدئاع دعتبت ىهو اهمادقأ عقو تعمسو

 :ريغصلا قرجح قيفر ىلع تيدانو
 "سس هلو هلو

 ران ایل هد .داو اب ها هد <

 :.فوع ای ران اهیلخ للا تنإ -
 !!ىازإ -

 انا



 ..هيل ىتخأ لعزم -
 .داو اي نيم ید كتخأ -

 ..سجرن» یتخآ ج

 ..صالخ كتخأ تقب یه ..هللا ج

 :یقانخ نم ینکنه هتيأر ةأجفو
 ..اذبآ ید یتخآ شلعزت ام تنا ..كلوقب ءانأ عمسا -

 ..ینایبصلا ههجو نم ریاطتی ررشلا ناكو

 :اگحاض " تلقف

 ”ناطلع نإ یدلاو اب خاطر اب اس

 ید هو یاب

 ..ةدحب ىلإ رظنی لظ هنکلو ىبابلج كرتو

 :ابتاع هل تلقو

 «ةلمارکلا كلبيجيب للا كوبأ لعزت هدک -

 | رظني وهو هتنحس توتلاو

 هديل یوخا لعرب تای

 ..ىد تاجاحلا ىف كلخد شيإ تناو -

 رند شن انآ .نجاح لك فراع انا.

 لا تا
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 هدك ناشعو ..لياط شمو ..اهبحتب كنإ فراع 3

 ..ایاد اهلعزتب

 ىلع بجي ام رثكأ ملكت افأك ةأجف تكسو ههجو رماو
 :اکحاض ترجفنا مث ةشهدب هيف قلمحأ انأ تللظ نيح

 خرافلا مالکلا كل لاق لا نيم ..داو اي هيانأ بحب -
 ..كغامد ىف هد مالکلا لخد ىللا نيم ..هد

 ..هنعب, فیاش انا, ح

 ..؟ اهبحاب ىلإ فياش -

 ویا

 برهتو ینم اهدخاتو ..اهبحب ناشلع ىنبرضت زواعو -

 ..ةميخ اوبصنتو ..هدک شم ..امال ردب ىز ارحصلا ىف اهیب
 ىز اوشیعتو ةقانلا اوبلحتو ..اوب رشتو ریلا نم هيم اوبيجتو

 ريبك ويمور تند ..حيحص ةليمج ةياور امأ ..ةميعنو نسح
 ناشع ىخأ اي هدك یللوقت شم ..مسمس اي فراع شين الو
 ..كل كرابآ

 ليختي ناك ..ةصقلا هذه ىورأ انأو اًمهاس لفطلا ناکو

 ..ةقان ىلع ءارحصلا ىف ىرجي هنأو ..امال ردب حبصأ هنأ العف
 ..دیعب نم امه مستبت ءارضخلا حادا ا ىف سجرنو

 :الئاق هفنک نم ةفينع ةزهب هتظقيأ یتح همالحأ ىلع لظو

DEهل او تقال تا سا یو  
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 هرفاظأب ینشخو لع مجه مث بضغلا نم ههجو رمحاو
 ..بره مث ..ةجئاه ةطق لثم

 قلا ۳ تارطق سسحتأ یهجو ىلع یدی تعضوو
 داملا ةلیوطلا شودخلا نم ریست

 دحو ىلالض اي انبر دحو ..دوجوم ..دوجوم ..یح»

 «انبر

 رثعتي لخد مث ..ةذفانلا ىلع هتوبنب دماح خیشلا برض

 ىلع هتوبن عضوو ..ریرسلا ىلع سلجو ..لیوطلا هباباج ىف

 :ءاردزاب ىنقمري وهو هرجح

 ةيابك الو ..یلالض اي ةجاح كدنع برشاح شم انآ -
 ..دسجن :كتحاح لک نال فيل

 ىف ىللإ شولا لطبو ..مامش اي لجار اي هقب لقعا -
 .هد كغامد

 ..اآ ..مامش لجار انآ -

 ىلع هلبه قياسو هتلایرب حراس لجار ..هيإ تنأ لامأ -
 ؟هيإ ىقبي قلخلا

 ..كطخسي انبر نسحل فوع اي ىقريس ىف شضوختام `

 مكحتاو صالخ تطخسنا انآ ام ..سب هيإ ىنطخسي -
 ..هطخس هدك دعب هيف هوه ..كيز ىللإ لبطا ةرشعب هيلع
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 ..انیرل عجرا -

 ..هللا الا هلا ال -

 ید ..ایندلا م كيديإ ضفنا ..هنا ىلإ بوت ..بوت -

 اهتمدهو ..ةیناف اهتمقل ..ةيناف ایند

 بر كلك سلا ع -

 ..ةمحللا ىلع

 مه رفغا ..نيلاضلا كديبعل رفغا .مويق اي ىح اي -

 ..مهنيع ىلع نم باجحلا ليش ..ىرطاخ ناشع ..هقب
 : ضرألا لمع هتوبنب برضو

 لزغمك هسفن لوح رودي ذخأو ضفتناف ةلالجلا هتذخأو
 :حيصي وهو فوص

 هليش كلوقب هليش
 هليش كلوقب هليش
 ىف اًباتك هبابلج نم جرخأو ..هقرع حسي سلجو اده مث

 :یروهج توصب هيف أرقي ذخأو حیباستلا

 دحأ اي دجام اي رابج اي راهق اي ..یوق ای ینغ اي -
 روطسلا قرولاب كفلحتسا ..رونلا رون اي مهللا ..دمص اي
 ىفو اًرون ىعمس ىفو اًرون ىبلق ىف لعجت نأ روشنملا قرلاو
 ..نعو ارون لامس نعو ارون یی نعو اوون یرصب

 .ننحي ..هللا ىلع ..مع اي هللا ىلع -
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 نضتحا مث ىهجو ىف قلمحي وهو ةظحل اًهودشم فقوف
 :ذيعتسي وهو بابلا ىلإ ىضمو هتوبن

 ءوسلا ةعاس نمو ءوسلا ةليل نم كب ذوعأ ىنإ مهللا -
 نمو ..ءوسلا ةملك نمو ءوسلا راج نمو ءوسلا بحاص نمو
 ..ءوسلا رضح

 ..جرخو

 ىفو ..ةراجیس تلعشأو ..رکفآ یریرس ىلع تددقو

 تزواج ةلیوط ةدم نخدآ تللظو ..ةضر رع ةماسپا یبلق

 وهو يفطل رظنم ىلع تقفأ مث ..سزلاب اهيف سحأ مل ةعاس
 اهيلع مسري حارو ةحول هماما طسب دقو ةذفانلا ىف فقي

 .ناولألاب

 :سمهآ هراوج ىلإ تفقو مث..ءوده ىف هيلإ تللستو

 ..مارغلا رابخأ رخآ هيإ ..هفوط اي هقب ىللوق -
 ..هيف حلاصتو ..هيلاوح فلتب نيموي اهاقب =

 ضیرعلا ین دداش اعبط تنأو ..یدیس ای ..یدیس -
 ..كلالد قیاسو

 بدکتب ةبادك اهنأل نالعز ..العف نالعز ان ..ادبآ ال -
 ..هیلع

 زواع ..حیحص طیبع امآ ..كيلع شبدكت ام اهزواعو -
 بكرت زواع ..یسکات یه ..هیل ؟.شبدکت ام ةريغص تنب
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 نامک تنأو ..نیبادک اته مهلک یب ای ..دادع اهقب لع

 ..ممز بادک

 1 و
 كنا كباحصا لکل تلق ..ینشتسلا تیج ال گنال

 ىف دقار كنآ شوفرعی ام ناشع مهیلع تبدک ..دلبلا رفاسم

 ,لسلاب نایع كنأو لسلل یفشتسم
 :شحو هد ضرلا نال ..فوع اي رولعم انآ -

 ةت راسا «قیطنب"شذح امو

 قیطبب شدحو ةلاطب اهنزيلم.نأل ..ةروذعم نامک یهو -

 ودر ابتلا اه ادعای لرد اكن

 یدآو اینا اي اهبحآ یبست ام :.نیلاطب انلک الو -
 3 شعب یر تل اطبا" مك

 "اف ..دلا اذه دنع یفظل تکنو

 ..لالظلا عزوب أدبو دوسألا نوللا ىف هتاشرف سمغو
 ىلع .یشق یهو ةفيعضلا ةفجترلا هعباضأ عبتنا .تنکو
 ..ةحوللا

 نم جرخأ مث ةئيبخ ةيئايبص ةرظن لإ رظنو ةظحل قافأو
 :افورظم هبیج

 ؟هيإ هد فرعت -

 هاج
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 ..سجرن نم باوج -

 :لفطلاك فدرأ مث ةظحل تكسو

 ..كومرواح شم -

 ..هفوشآ زياع شم نامک انو ..شالب -
 دعب لاقو ..لع هضرع ىلإ ..اًقوش قرحتی ناك هنکلو

 :قئاقد

 ..دل شلوقت الو ..هارقت كلوپدآ بیط -

 ..هارقا زیاغ شن انا -

 ىازا ملعتت ناشع هارقا وهأ دخ ..ةفاخس شالپ -

 ..تاباومما ةباتک
 زرقا خار ا هتطسبو ..باوغا هم تلغاو

 :جدهتم ليث توصب

 ..هفوط یبیبح

 ةيحتبو ..ناحيرلاو درولا نم رطعأ مالسب كيلإ ثعبأ
 هلا ماتت كفا

 ..كمارغو كماصخ نم ..مانأ ال انأو مايأ ترم

 ىسني نأ عيطتسي ال ..كاوس فرعي مل ىذلا ىبلق نإ

 ..كنوخم نأ عيطتسي الو ..كاوه

 وو نوخآ نآ عيطتسأ ال انآ "ور تأ

 تحبصأو سمشلا ینع تباغف كتماستبا:ىغ تباغ دقل

 ..یبیبح ای مالظلا ىف شیعآ

 تنأف ..ینلاظ اي ینغت موئلک مآ تعمس الک یکی ىنإ

 ..حورجم كاوه نم یبلقو ینرجاهو یلاظ
 كاس لد راتحاو .ترتحا

 ..مونلا ینیع نم قراس اي .هیل كملظ نيل یکشآ

 ..كاوه ةيحض ترماو .كاركذ لع شعاع

 ىبيبح اي هفوط

 .كبحأ ینتلخ هيل
 ..لافطألا لثم ..لابلا ةيلاخ ةديعس شيعأ تنك دقل

 ىف ةقراغ یدحو یتتکرت مث ..لامجلاو ىوهلاو بحلا ینتملعف
 كمساب فتهأ تلز ام انأو ..یتتیسنو ..ىناجشأو ىعومد

 ..كبيذعت ىف لطت الو ..ىمحرا ..هفوط ..كمسرب ملحأو

 ..ماصخ ةيافكو

 دبألا ىلإ ةصلخملا

 سجرن

 :ةضیرع ةماستباب هيلإ ترظنو باطخلا تیوطو

 .هد باوجلا یوآ هلو ايا رثؤم -

 .قیمع رثأتب هابتاکو ةنابلغ ةقيقحلا ىف تنبلا -
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 ..خستا رشع هنم هعباطو ..قيمع رثأتب هابتاک هویآ =
 .هدک شم

 !؟هيإ -

 ةخسن عیار ید ..نابيخ اي خسن رشع هنم هعیاط - :

 .هد رهشلا اهآرقآ

 !؟دیا عی <
 دحاو لكل فلات .تفو شيفمو ريتك قاشعلا ینعیا-

 ..اهیب ةوعد شکلام ..سجرنب ةوعد شکلام تنإ -

 :ادبآ اهنع شملکتت الو

 یجیت ال ةياجلا ةبونلاو ..اهیب ةوعد شيلام .رضاح -

 ,ینادو دننأو ینیع ضمغاح !ةبرشلا یز اهناباوج ینیقست
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 مهلك مهفوشتبو ..سانلاب نظلا ءییس كلصأ تنا -

 .ةبيط تنب سجرن نکل ..نیلاطب

 .یبنلا لسن نمو ..ةفيرشو ةليصأو ةبيط ..ماق -

 نم دحلا اذه تغلب انيح هب ضاف دق ظيغلا ناكو

 ..یربلا كيرالا یراشک ناصقارتی هابراش ناکو ..مالکلا

 لإ تلخدو ..ههوده دیعتسیل هتکرتو :راجیس هل تلعشأف

 فو انآ سا

 حاصل ةمیق ف شا تاذب هرم لواو

 .جراخلا نم سبلت بايثلاك تسيل ةراطشلا نإ

 .رطاش لجر ىلإ ىحئاصنب لوحتي نل ىفطلو

 .أطخلا ىلإ ةجاح ىف هنإ

 ضبنلا ةقرو ىلإ رظناو ..نخدأ ..یشارف ىلع تسلجو
 ريغصلا حابصملاو ..فحزي أدب دق ليللا ناكو ..ةرارحلاو
 .ةحلاكلا ةفرغلا ءىضي داكي ال

 . یاشلا ككا عر ةياثرسلا نع تحبا كفرا

 بهللا نکلو ...ءاملاب. ةكنكلا, تألمو ..طیرشلا تلعشأو
 ةطقن اهب نكي مل ..ةياتربسلا تبلقو ..أفطناو ابخ نأ ثبل ام

 .ةغراف تناك :.ةجاجزلا كلذكو ..وتربس

 ةجاجزلا اهيف غرفت قلا ةثلاثلا ةرلا یه هذه تناكو

۳۳ 



 :اهلام نم تاعاس دعب

 .رينعلا ىف وتربس ىمارح كانه ناك
 هفلخو ..ناميللا نم لوحملا ضيرملا ..ىكز مع لخدو

 ناوارمح ناتمراو هانيعو ..ىنغيو ..صقري ناكو ..یرکسعلا
 .مد نم نيحدقك

 :بايترا ىف هيلإ ترظنو

 ..یکز مع <
 :ّلِإ تفتلی نأ نود .صقرب لظو

 .انیدلب اي هویا -

 .ىملكو صقر لطب -

 .انیدلب اي هويأ -

 .هیلع شم ید ةيجنموللا رومآ -

 ؟انیدلب اي هيإ ةيجنامول -

 .صقرلا ىلإ داعو

 طف ىف دش نم ب تکسماو

 ؟نيف هتيدو وتربسلا ىللوق ..انه صب -

 !انيدلب اي هيإ وتربس -

 .هيإ وتربس فراع تنإ -

۳ 

 .دجاح فراع شم ان

 ..ةأجف شارفلا ىلع یواهت مث ..صقرلا ىلإ داعو

 ..همف نم فزنی ادب مث ..مد اهفصن ةقصب قصبو ..ثهلی

 ..دیلع یمغآو ..ةرازغب

 هسأر ىلع عضأو ..بیبطلاو ةضرملا یعدتسا تعرسأو

 :دراهلا ءال نم تادامک

 حتفیو ..بلقتی هب تسسحأ مث ..ةليقث قئاقد تضمو

 :اًسماه لإ رظنیو ..نیع فصن

 ..انیدلب -

 .یکز مع اي هویآ 7

 ,وتربسلا تبرش ىللا انأ -
 .نونجم تنا ..یاز| -

 .مانآ فراع شم.ةنس لا یقب ..مانآ زواع -

 مث ..ةليوط ةرتف تكسو ..ناجهنلاو لاعسلا ىلإ داعو ٠
 : فدرأ

 ؟ نویفالا فرعت تن

 ال

 ..دیف رجاتأو هلکآو هبرشآ یرمع لوط تشع اانا -

 مونلا وبا قومسی اوناک



 :ثدحتي داع مث ..حرسو ضفخنملا فقسلا ىلإ رظنو

 ..ىردص ىف لس ىدنع ..ىجنامول تيقب تقولدو -

 .مونلا وبأ نيع نم مونلا حار ..بابلا ىلع ..ىركسعو

 ةتالت مأ ةزازإلا الإ شيفم ..انیدلب اي نويفأ شيفم
 ..لیتقلا ىز .دقرأو ..ةياتربسلا یز ینطب اهيب ًالمآ ..غاص
 للا سیا لجأ لصا

 .انیدلب ای ساک كل برشت
 .اًبعتم هینیع ضمغأو
 تسرغو ..لحانلا هعارذ نع تفشكو ..سجرن تلخدو

 ..ماني أدبو .نيفروملا ةربإ هيف

 رای كنار

 اش یفطلا توصا تعمس هدفانلا فلخ سو

 ایهحبش تيأر مث ..هبواجت یهو جدهتلا سجرن توصو

 :ءارحصلا ىف نادعتبی اهو ناقصالتی

 ؟ ینبحتب ..هفوط -

 باجأ اذا عمسآ مو ..دیعب نم لإ لصی ابتوص ناك
 .یراذعلا لجخ ىف هسأر سکنی ناك هلعلو ..هفوط

 ددرتت یهو ..ىجناموللا سافنآ یوس عمسآ دعآ و
 .یعفالا حیحفک ةحوحبم

۳۹ 

 .بابلا ىلع فقی لازی ام یرکسعلا ناکو

 .الیوط تحرسو ..رکفآ قع تضمغاو

 اهبرشيف موی لک وتربسلا ةجاجز یرتشآ تنك

 لضاف ..رمحأ وتربسو ..نویفآو ..نجسو ..لس ..یجناموللا
 ! هيإ

 :ىدي ىلع طغضو هينيع لجرلا حتفو

 .انيدلب اي كيزا -

 .عطق مدلا نإ انقدص ام انحا ..مان ىكز مع اي -

 ىجنويفألا وه ..نيفروملا ىلع مانأ ..انيدلب اي هيإ مانأ -

 .!هرمع نيفروملا ىلع ماني
 ؟تقولد ميان تنك شم -

 .نطلسم ..انيدلب اي نطلسم تنك -

 .نامك ةيوش كل نطلس بيط -
 ؟نامك ةنقح ىنيدت تبلا نكمم شم ..یللوق ..عمسا 5

 ناشع اهدخاو تند ..نونج تنإ ..ىازا نامك ةنقح -

 .فيزنلا

 زه ةيوش ..ىنات هبيجأ نکم فيزنلا ىلع ناك نإ -
 .نامك ةقصبم المأو ..حتفتت حورجلا ..كدو

۳۷ 



 دب .تکسمافا ..ديدج نم مدلا بلجیل ..هردص زه رز

 :شارفلاب هتدیقو

 كسفن تومت زواع ..یکز مع اي نونجم تنا هيإ -

 ..نیفروم ةنقح ناشع

 ان فنا ینا فنا توما رج انآ یاسا

 شنوكت ..ىلع ربخم كنيطاح مه ..انيدلب اي یتتج ىف رح

 ..سان اي ینوبیس سان ای ..یندم سبال ..ینات ىركسع
 اند لالخ نیاز اندر ساناپ

 .لفطلاک جنشتیو ..یکبی أدبو

 كبحاص اند ..ىد لايعلا رومأ ىكز مع اي سب هيإ -
 .ايوخ اي كبيبحو

 دح شیت هد شل ارشح لرش یی
 اوناک لود ..ایندلا ف ینبح دخ ام رمع هد ..ادبأ ینبحیب

 .ناویحو ..مرجم ینع اولوقی اّياد

 نباو ..ریمآ لجار تند ..تاناویح ىلا مه لود اّدبأ -

 ,ةيناسنا كلکو ..لالح

 ىلك امل ..هيل سانلل مسلا عيباب ..هیل نویفآ عيباب لامأ-
 یا

 ..سب هعیبتب تنا وه ىنعي ..هدک تج كفورظ -

۳۸ 

 ا وتربس هيلع برشتبو ..نامك هبرشتب تنا ام

 قو

 ..نارطقو لخ ..ماق هویآ -

 :ددرت ىف ىنيع ىف رظنو ةظحل تكسو

 .وتربسلا تقرس ناشع ىنم نالعز شم ىنعي -

 یز تلمع تند ..ىديس اي ةبزعلا تقرس ىنعي -

 .هيب هسفن قنشو نفكلا قرس ىللا نابلغلا ىمارحلا

 بط ..هیب یسفن تقنشو نفكلا تقرس مات هويأ -

 :هوهآ لالخ نبأ لجار تنا ام

 : ضفخنم توصب سمهو ىنيع ىف رظني داعو

 .ییز نویفآ برشتب شنوکت -
 .كتايحو شوفرعأ ام ..اًدبأال -

 .هیل هدک یوآ نع عفادتب ىنعي لامآ -

 .كبحب ناشع -

 ..نمزلا رخآ ىلع دحاو ىدآو ::ید هسیوک ..ییحتب -

 .یکز مع اي كبحيب

 .هنيبج نع قرعلا حسمو

 .حيفصلا نم ةبلع جرخأو هبابلج قش ىف هدي برضو
 .لل اطوانو ..ةشعترلا هلمانأب اهحتف

۳۹ 



 .فل ةراجيس ىل فل -

 ..اهتلعشآ مث ..ةراجيسلا فلأ تادبو . هیلعلا كراس

 .هیتفش نيب اهتعضوو

 نم ةليوط ةرتف دعب فدرأ مث ..ةهارش ىف نخدي ىضمو
 : تمصلا

 رشع ینس ..ريغص ليع تنك ایندلب اي ةنس نیتالت نم -

 بیست یمآ تناکو ..قاوخأ ربكأ تنکو كبودي نینس

 ناك ..ىكز اي مهنم كلاب دخ ىل لوقتو ..موي لك لايعلا

 یلولوقیو ..ینوعلدی اوناكو ..مهبحأ تنكو ..ینوبجب ىلهأ

 دخ ..ةكوكز اي ىلاعت ..ةكوكز اي حور ..ةكوكز اي

 .نيدعبو ..ةكوكز اي تاه ..ةكوكز اي

 .رادجلا لالخ نم رظنی وهو ةسارش ىف كحضو

 .بابلا مرخ نم تيصب ناشع ..مرجم تيقب نيدعبو -

 .هينيع ىطغ دقو ..كحضي داعو

 تنك ..باوبألا مارخأ ارو هیا فرعأ شتنک ام -

 .دیدج نم تمصلا ىف قرغأو

 :ةبوعص ىف ملكتي داع مث ..تاظل ترمو

 دحاو مهیف ناکو ..ربتک فویض اهمايأ انیجیب ناك -

 تاكو ایوب هری سام نا لع هک یمآ نجيب اب
 .بابلا لفقتو .ةدوألا ,ىف ةليوط ةدم هاعم دعقتو ..هدخان

 نم تیصبو ..هیلع تعلطو یسرکلا تیطح ةرم ینو

 .موده ريغ نم ىمأ تفشو ..بابلا مرخ

 :ةبيهر ةظل ترمو ..هینیع یطغو

 :.یمآ هيإ ینعی فراع نر =

 :تکسو

 :ةبوعص ىف ملكتي داع مث ..توکسلا ىف نعمأو
 ..تیبلا نم تشفط. ..ةجاح لك تلمع هدک دعبو -

 تب رشو ..نجسو ..أجلمو ..ةيحالصأ تلخدو ..دلبلا تبسو

 ..ناويحو ..مرجم تیقبو ..هیف ترجاتو ..نويفألا

 تدبو ..نیبقنک انحبصأ ىتح ..هانیع تقاضو ..ّىلإ رظنو
 .ةسارشلا هيلع

 .انیدلب ای ملکتت ام ..هيل تکاس ..كلام -

 یذلا هناسل عطق ول دویو مدنلا نم هنانسأ ىلع زجي ناك

 .ملکتی نأ هل ردق ام رثكأ ملكت

 ىف ىنقمري ذخأو ..جنشت ىف طسبتتو ضبقنت هدي تأدبو
 .ةيهارک

 .طئاحلا ىلإ ههجو حر
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 :ةقر ىف هات ..هنیبج ىلع حس تینحناو

 كرا معایب ایندلا لک ق لصحتب تاجاح ید -

 .نویعلا نع دیعب نکل لصحتب هویآ -

 .هدک هج كظح -

 .ایندلب اي هدک یجیی هيلو -

 ىأ هيلو ..توم هيف نوکی هيلو ..لس هيف نوکی هيلو -
 ,دیل نم كسفن یشعرت ام هلو ..ایندلا ىف لصحتب ةجاح

 .اوشيعيب ىللا سانلا یز شیعتو

 .هتفش للا شوفاشام سائلا -

 .بابلا مرخ نم شوصبيب ام سانلا -

00 

 ا لع هر قلت نک .تکسو

 «نیدعبو -

 ایندلل صبتو ..بابلا مرخ نم كنيع لیشت نيدعبو -

 .هللا قلخ یز ینات نم كيلاوح

 یعاتب ایندلا ..ایندلب,ای صالخ امانات نی صبا

 .ساحن ةرفو شبلكو ىركسع ريغ اهيف شلضفام ..تهتنا

 فغا ..لیوط رمع افامادق هسل ..شتهتن اام ادیآ-

 في

 .ديدج نم شيعتاحو ..علطتاحو ..جارفإ كليجياحو

Eهلل ماا طاق عك  

 .ةرارم ىف كحضو مستباو

 نم فشن ىمضعو ..انيدلب اي زوجع لجار تيقب انأ -
 .تنا كسفن ىلع رود بلغلا

 ,یمع اي تارخارانحا اب اوس |رملا ق انحا ام -

 ءانیدلب ای ولح كمالک ..ید هولح ..تاوخا-

 غا ف لا رظنو

 یز ةملك ..ایندلب اي ید هولح ..تاوخا انحا لوفتب -
 .ىقب اهیلع مانن ..مات نویفالا

 تخارتو .لفطلاك هينيع ضمغأو ..ءاطغلا ىف هسفن فلو
 .هبادهأ

 ..مانی N ۵ تساو E نم قئاقد ترمو

 یدسجب تیقلأو یتفرغ تلخد مث ..رملا ىف ىشقأ تجرخف
 رفصی یفطل تعمس یتذفان تحتو ..شارفلا ىلع بعتلا

 .هتراجيس ناخد تممشو ..اقیقر م همقب

 ..ملحلاب یسأر ىف جزتم ةظقيلا تأدبو ..ینیع تضمغأو
 .نالیحن ناحبش یلایخ ربعو

۳ 



 ا تنش

 تنكو .هتيهارك هبذعت رخآلاو ..هبح هبذعي امهدحأ ناك
 ءیش لک ًادبو .انیش هنع فرعأ ال ..تلاث حبش ینآ سحآ

 .مونلا بابض ىف بوذي

< 

 .موق ..كنيع حتف ..انديس اي تنا ..موق ..ىحصا موق

 تناكو ..ىفذأ ىف ملكتي دحاو توص نم رثكأ كانه ناك

 ةوه ىف بيغأف ىسأر عفر تلواح املك ینیذجت مونلا ةماود
 لثم ءىشب یعمس ىف تاوصألا طلتختو ..ديدج نم مالحألا

 .لوبطلا عرق
 .عدج اي ..ىحصا موق -

 ..اهقالغإ لاط ةئدص ةباوب اهنأك ءطب ىف ىنافجأ تحتفو

 رفا مهلک ..اضیرم نالت نم نکا یمامآ ناكر

 .ءاولا ىف حولت دیأو ..ةحوتفم

 !یحصا یف و

 رعذ ىف زفقآ یسفن تدجوو ..ةأجف ىنيع نم مونلا راطو
 :فتهآ انأو یشآرف ىف لدتعاو

 ..هيإ هيف هيإ ..هيإ -

 .بارضا هيف -

 ا نآ لداحا یب حسمأ تأدبو

 .هيإ بارضإ -

fo 



 .لكألا نع بارضإ -
 :ءطب ىف متقأ انأو ..یهبج ىلع حسمأ تدعو

 .یازا بارضا ..تلک اند نکل -

 :فنعب ىنبواجيل ةعومجلا ءاعز نم ضیرم زربو

 ىلع یشجرخت ام تنا یقب ..فوع اي عمسا یقب -
 ىنعي ..برضی لكلا ىنعي ..بارضالا انررق انح| ..عاجالا
 :شلکای ام لکلا

 عاج ای تلک اند نکل -

 لک دا نع رطل تا ..ششلک اه تا ال <

 .مهاف ..ةلابزلا یف كادغ تیمرو

 تيمرو ..لكألا نع برضمو ..شتلک ام انآ ..رضاح -
 .یقب مانآ یل اوحمست ةجاح هيف ..ةلابزلا ىف ايادغ

 روتکدلا ...ةياهلل اناعم.فقت مزال تإ ..یازآ مانت -

 ..مزالو ..یاج

 .غبت ةفافل همف نم ىلدتت ..رملا ةياهن ىف روتکدلا رهظو
 RES ف نوملکت لك يعل كار

 ..ىصح هصن ىللا زرلا فياش ..هيب اي لكألا فياش -

 .مضعلاو ..ساقلقلا ةقرم ىز ىللا ةبروشلاو

 سدع ةناورأ هدي ىف فصلا نم زوجع لجر جرخو
 :بیطلا فنأ تحت اهعضر
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 صبر ..ةداارجا هيفا نبیاج با كتايككو سدعلاو-

 1 تار ار .قتدامس

 .؟یاز| -

 دیبا هدامسااب كنار ههآ -

 .عرقلاو -

 .اژازتمشا هیتفش صمصی بیبطلا فقوو
 "شيفا

 .ضيبلاو <

 .قبط ىف ةضيب ملكتملا رسكو

 .انبر ريغ شمومام ىللا ..ابالغلا نينايعلا لكأ هدو -

 مل ةلمح هجاوي هنأو ةمخل ىف بيبطلا نأ حضاولا نم ناكو

 .اه بهأتي

 .لح نع ثحبيو قيض ىف هيدي كرفي فقوو

 بارضإ هانعم شم ..بارضإ هانعم شم هد نكل -
 ىزاجنو ققحن انحاو ..یوکش اوبتكتو ..ولكات وتنا ..اًدبأ
 نامك ان مث .,شهفتی ام ا شعفنب ام هدک نکل ابطل
 هد مث, ..دحاو قب ىف اوملکتیب,نیسم للغ درآ شردقآ ام

 ..مث ..ماظن شم

 فوش ..عوجلا نم تون انحا نإ كيضري هيب اي -
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 نم هلكو ..نزولا ىف تصقن ..جلاعتب ةنس ىلاقب ..یرتفد
 .لكألا

 .هسأر شرهو ةدح ىف رتفدلا بحاص ىلإ بيبطلا رظنو
 :ةركذتي نأ الواح

 ىللا تنا شم ..ىحتف تنأ شم ..كتركتفا انأ هويأ -
 شم ..ربنعلا ىف رامق بعلتبو ..رکستب ناشع كاعم انققح
 ..تاف ىللا رهشلا ناركس ريبلا نم كوعلط ىللا تنا
 بعلي ..رامق بعليو ..برشي ..ضيرم انناوخإ اي اوروصت
 هل اهبتكنب ىللإ نيماتيفلا صارقأ یتح ..هتحصو هتايحب
 بعلیو قبط ىف هتدعم.طح صقان ناك ..رامق اهيب بعليب
 .اهیلع

 .ةمزالا نم هب جرخي الح دجو دقو بیبطلا سمحتو

 ..لكألا لوقيو ..نزولا صقن نم ىكتشي هدك دعبو - ۰
 شم ..ةزم زواع ..اًعبط لكألا كبجاع شم ..؟..هيإ لكأ
 .ةزم زواع' ..ىحتف ىس اي هدك شم ..هدک

 :یضرلا هوجو ىف هلوح بیبطلا تفلتو

 ..هوعواطتو هد یز دحاو ارو اوشمت اوضرب حصیو -
 هد ربنعلا نإ فراع انآ ..ماظنلا وه. هضرب هد ..اوب رضتو
 .بغاشم

 هلك" ینشتشلار © تي مع

 .شحو لکألاو «:یکتشیپ

 رخآ دهتجنبو ..رارمتساب لكألا حلصنب انحا -

 ماظنلا ..نيمهاف ..ماظنلا ىلع اوشمت مزال وتنا نكل ..ادهج

 انأو ..لکایو هريرس ىلع حوري دحاو لك ..وكلضف نم

 دخ ىحتف ىس اي تناو ..مكيواكش ىف اًروف قيقحت لمعاح

 .ةبغاشم زواع شمو ..كريرس ىلع حورو كرتفد

 .ءابطألا تيب ىلإ اًعرسم ىضم مث ةداح ةرظن هيلإ رظنو

 یرخآ هةلکشم» تبنت نأ یشخب هناک ".هناوطخ فطخي وهو

 ,قیرطلا ىف هب قحلت
 یحتف ىلإ رظنی لکلاو ..ظیفلا نم یلغی ربتعلا ناکو

 .بارضالا لشف ببس هنا لع

 ىف نزولا نم یکتشت مزال ناك یحتف یس اي ىنعي -

 ىد سحثلا ةعاسلا

 ,ةهبشلا انل بیجتو میعز لمعت مزال ناك ىنعي -

 .ىخأ اي انلاح ىف انبيستو لخ برشت حورت تنك ام -
 بحاص زوجعلا لجرلا ىلع لی رخآ ضیرم ناکو

 ا ستم ةناورأ

 :یشمآ) NE یقب كاملا یا

 .كشياح انأو ىنب اي یش ام -



 .اهدیاص یللا انآ شم قدارج ینیدا -

 .دربي سامحلاو ضفنت ةكرعملا بقرآ انأو مستبأ تفقوو

 ..هشارف ىلع موکم دحاو لک ..دارفآ ىلإ لحنت ةرهاظلاو

 مارحصلاو .هیفاس روا نخدپ وا ةیبصع ف ةءاللا بذجت

 ..سمشلا جيبارك هعسلت نخاس طاسبک عيمجلا مامأ دتق

 یوس ..ءیش ودبي ال ..ةديعبلا ةيلمرلا نابثکلا فلخ نمو

eرشم ا :ناوبح زا .یمدال رثآ ۷ ..نرفصم  

 نی نأ .شحولا ءالخلا اذه ىف انكم ودبي ءیش لك ناك
 ..ىلصي وأ ..تاردخم لكأي وأ ..لكألا نع ضيرملا
 فرب لا لوعتب وز قع دقن نأ ١ یشعی وا

 .انکم ودبی «یش لک ناک

ONE,؛.قاس لع افاس تقصر دير ام او تك دل  

 هب ناک نزي فارغلتلا دومع ناك ىنم تاوطخ دعب ىلعو
 الباس يملا نم لل ی راز احا نك عن شم
 E یا

 توص كانه ناك ىريرس ىلإ تاعاس دعب تدع انیحو

 ىف شخشخي توص ..ويدارلا توصو قوص ريغ ..ثلاث
 را

 ىلع الومحم لخد ىذلا ديدجلا ضيرملا نأ تفشتكاو

 هيتئرب ةشخشخلا هذه ثدحي هنأو ..سفنتي ..ليلق ذنم ةفحم

 .ليبارغلا نم جوزك نيتكلاهلا

 یلع تبرتقاف .همسا یوس ايش دنع ملعأ نكأ مو
 اماه هيلع تیر E فارطا

 یر لا یاس

 ىف هينيع كرح افاو هناكم نم كرحتي ملو ..تفتلي ملف

 :ةدحاو ةملک قطنو ..ةهرب لإ رظنو ..اهیرجح

 ؛برشآ -

 ضفرت نأ دوعت لجر هنأ ىلع لدت ةسئايلا هترظن تناكو
 .هتابلط لك

 هرحال نم یدی ف بوکب تدعو ةذفانلا لإ تبهذر

 لح هسار مارآ انیحو ..هتيقسو یعارذ ىلع هتدنسأو ..ءاملاب

 ةداسولا تناکو ..اًقرع ببصتی ناك ىرخأ ةرم ةداسولا

 هنر ج تارا قالب

 یاهجاو یتح اییرجح ىف هينيع كرحو ..الیلق عجشتو

 .رخآ بلط اهیف ودبي ةتبا ةرظنب

 .یواجرج اي نامک ةجاح زياع -

 :لاق مث یهجو ىف رظنی لظو

 ..اوه ةيوش زیاع -
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 .ةذفانلا تحت حبصأ ىتح هريرس تلقنف

 اننيب فراعتلا قيثوتل ةيفاك ةليلقلا تاملكلا هذه تناكو
 نم شيبارطب ةوسكم نانسأ عساولا همف ىف تنابو .مستباف
 : ندعلا

 ءاجرج نم انآ -
 .اینلا نم انأو ..هللاو مع دالو -

 هد سل رلاو تایحتلا لدابتن انذخأو

 :هردص ىلإ ريشي وهو لاقو ..ةشخشخلا
 درب هیوش دخلا نإ لا و

 ..لالا ید ىلع انلک شهلعم -

 ءاوحوريو هعمج مه مانت ..درب ةيوش لود لاق میکلا 3
 ءایعلا تفش الو ,تدقر ام یرمع انا مکاح

 :فدرآو ةتهاب ةماستبا مستباو

 .یشام رصل اجرج نم تیج ريغص انو نامز انأ - ۰

 ىلإ اًريشم ةذفانلا نم هعبصا جرخآ مث ةظحل تكسو
 :ءاوطا

 لک ..یعاردب اهتینب لل انآ ..اهلک ید رصم فیاش -

 ةتح تیکدو سبج ةراکش تلشو ..ةبوط اهیف تیصر ةرامع

 .رادج تیوسو ..ضرآ

۲ 

 :ءاوطلا ىف ةنشخلا هعارذب حولو

 .هلك هد اونب ىللا مه معاي ةدياعصلا -

 لك ا ابا هلأل دیمس هنأ ودیپ ناكر

 هنكلو ..ملكتيل همف حتفو .!هنيبج ىلع قرعلا ببصتو

 .ائيش لقي مو تكس

 .ىواجرج اي هجاح زواع -

 مث ..هديري ىذلا ءىشلا نع ثحبي لظو ..بجي مو

 :ةطاسب ىف الئاق لا رظنو ..اهيرجحم ىف هانيع تكرحت

 .برشأ زواع -

 .ةلقلا هتلوانو

 نم لويس ىف هدلج ىلع حفطي ءاملاو ..عركي لظو
 .بوقثم ءانإ هناك قرعلا

 .ةداسولا ىلع هرهظ حارأ مث

 ءاوهلل نيتعئاجلا هيتئر فعسي مل اليوط اّسفن بذجو
 لالخ نم قطني نأ الواح ةذفانلا ىلإ راشأو ..ثهلي ىضمف

 .ثاهللا

 زو ..اع ..زواع -

 .ايوخ اي ىواجرج اي هويأ 2

 ..اوه ..دیوش .نو ..اع

or 



 .ةسوتفم رثاتسلا تناكوا..ةذفاتلا اوج هریرس ناكو

 ىلإ ليبس كانه نكي ملو ..ةفرغلا ىف حري ءاوهلا ناكو
 .رادجلا ىف ىرخأ ةذفان حتف

 ..اوه ...ةيوش ..زو ..اع ج

 نع اهدعب باغ ةعومسم ةليوط ةقهش همف نم تجرخو
 ايلا

 ..دینیع لإ ترطنو

 ءائيش اهیف دجأ ملف

 نأ هلامآ دعبأ تناك ..رصم ىنب یذلا یواجریلا تام

 .سفنتیو ..برشی

 ..ةظحل نم نادجنتست اتناك نيتللا

 ,تیلحنا مث اتماص.تفقوو دل هدسج نع تبذجو

 تقو یضمو ..ةذفانلا راوج ىلإ یناکم ىف تدمجتو
 .ةعاس مک الو ..ةقيقد مک یردآ ال

 ..یهجو قو . | ىف قلمحو ..یفطل لخدو
 ةمغنب لاق هنأل ائيش ظحلی لو ..:ءاللاب ىطغملا ریرسلا

 : بو رط

of 
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 : لفطلاک فدرأو تيملا راوج ىلإ ريرسلا ىلع سلجو

 و ..ىخأ اي كوربم ىللوقت شم ..عماس ..زوجتاح انأ -
 .ههجو ىف قلمحأ تللظو بجأ

 :ةيبصع ىف ملكتي داعو

 شم , كنإ فراع انأ ..ةركي سجرن زوجتاح انآ -

 .اهبحب انأو ..ینبحتب یه نکل ..قفاوم

 : یفطل خرصو ..اتماص تللظو

 لک لوقتب ام یز راح كنا لوق ..قطنا ..ینبواج -

 .ةرم

 مث ..ةمطل یقلت هنأك ىفطل تكسو ..اتماص تللظو
 اعم جرخ

 ثيح شارفلا نم ةريغصلا ةعقرلا ىف قلمحأ تیضمو

 ةنج راوج ىلإ ..لاعفنالا نم صقری لجر یل ناک

 :رومدلا نم ةءالم ق ةفوفلم

 هو



 ىلإ ةيفارغلتلا ةراشإلا لاسرإ ىلع سماخلا مويلا ىضمو
 لصي او . .ىواجرجلا نكسي ثيح اجرج ىف ةراحلا خيش
 ةثجلا نأ ىفشتسملا ةرادإ تربتعاو ..ةثجلا مالتسإل ها
 .ةقدصلا نفادم ىف اهنفدب تضوأو لهأ نودب

 نيبش نم رئاز ىراوج ىلإو قولا ةبرع رظتنأ تسلجو
 ..بنع اهب ةرص هدي ىف لمحي ناكو ..هبراقأ دحأ مالتسال
 :هلاخ ةصق ىل ىكحيو ..ةبحب ةبح اهنم زقزقي

 ` شناکام ..دلبلا ىف هدق دح شناك ام ..هد ىلاخ كلاب -
 0 ..طیما دق ضرعب لوط لجار ناک ادب هنیع الی دح
 هنا قدصي ناك نيم ..كحرطم دعقآ انأو موق دسألل لوقي
 !هردصب تومي

 :ركفيو همف ىف بنعلا نم ةبح كولي وهو تكسو

 هلك اًديأ ..؟ید ايندلا ىف لضفتب ةجاح هيف كلاب -
 عج امايو ..عرز اماي هد ىلاخ وه ..لطاب عم لطاع حوريب

 لضف هيإ رخآلاو ..سولف شوح امايو ..نيط ىرتشا امايو
 ةثرولاو ..مهالص ىللا نيتعكرلا ريغ شيفم ..هلك هد نم هل
 قرع نم نينادف ىنبونياح لاعلا دبع اي انأ ..ىقابلا اودخ

 ه5

 اندنع كل لاك اب كم ب تارا .اندلا لاح یدآو...دنیبچ

 انحاو ..كدياب اهتينب ..هردنمو شوح اهو رجحلاب ةينبم ةب را

 .اهتردنم ىف عبرنو ..اهيف دعقناح ىللا هضرب

 «یش ال ماب ايدلا فسلف نأ د ةحاارلاپ حشو

 لغشناو ..تيملا نيبج قرع نم نینادفب هسفن صخر

 .ديدج نم بنعلاب

 نيتثجلا تلمحو ةيتوناحلا نم نانثا اهعمو ةبرعلا تلبقأو
 E دلك انبكزو

 ةيتوناحلاو ..قیرطلا لوط انهوجو عفسي لمرلا ناكو

 بنعلا لكأي ىبحاصو ..قارغتساو جازم ىف نانخدی نانثالا

 .ىفك نيب ئسأر دمتعا انأو ..هلاخ نع ثدحتيو

 تعمسو ..ماني أدبو قيرطلا فصتنم ىف یماص تکسو

 :هليمزل لوقی نیمسلا قوناحلا

 هقب ىف تیقل شم ..حرابما هانفد ىللا تملا فرعت -

 .بهد نانس تالت

 ؟هيإ مهیف تلمعو -

 لباقي هبيسأ مارح تلق ..مهتعلخ ..كيلع شيبخأ ام -

 .ىشو ىف ىقبتو ..منهج حوريل ..هقب ىف هسولفو هدك انبر

 .ايوخ اي حلاص اي تيملا ىلعو ىحلا ىلع كريخ -
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 .ةييرغ ةحئار هنانخدي ىذلا غبتلل دعاصتو ..اكحضو

 ناماني نايتوناحلاو ..حنرتت ةبرعلاو ىولتي قيرطلا أدبو
 .لطسلا نم اضعب اهضعب ىلع

 حلاص مع ناك ةقدصلا نفادم دنع ..راوشملا ةياهن ىنو
 لمحي مث :.نيتثجلا ىف رظنی ةبرعلا باب دنع قوناما

 ةرابص عذجو ..رجحلا نم حول اهيلع ةرفح ىلإ امهادحإ
 .ةلباذ

 نم اًبوك برشأ ةدوعلا قيرط ىف ىهقم ىلع تسلجو
 RD تماشا سیو لر یاس

 نفادم ىلإ لاخلا ةئج لمحو لوطسلا قوناحلا أطخأ دقل
 نيبش ىلإ ةفدصلا هب بهذتل ىواجرجلا كرتو ..ءارقفلا
 ' .ةردنمو شوح هل ديدج ربق یف نفدي ثيح

 حبصأ انیح هروزی نم اریخآ یواجرلا دجو دقل

 ةبرش دمت ل ؛.نابلغ ای یواجرج اي ءازعلا ضعب «.ابارت
 لک ..كحور لع كعكلا كراوز لکأیسو ::كتایح ىف ءاملا

 .ةعمج موي

 الإ .تلوحت مت ..یمفا ق ةماستی ال تعسئاو

9۸ 

 1 .ةذفانلا نم ىفطل دهاشأ تنك

 وهو هيمدقب لمرلا شو یمامآ ءارحصلا عرذي ناك

 .ناكم ىف ةدحاو ةظحل رقتسي ال رصبلا غئاز

 .هلاوحأ ىف ركفأ تنكو

 نارهش هجاوز ىلع ىضمو ..سجر نم جوزت دقل

 .هيحانج هل اوصق شارف لثم درا وهو ناسيعت

 .هجاوز ىف الو ..هبح ىف اًديعس نكي 0

 :لوقي ناكو ..یذهب ناکو ..كحضی ناکو ..یکیپ ناك ۳

 اهدبعأ .اهبعأ

 .بحلا وه هب ام نأ ىف ماودلا ىلع كشأ تنك ..كلذ عمو

 تقالتو تعب تیس ادیب املا« لا ترظنو

 باب غلب یتح ..ةلهاذ ةئيطب ةيشم ىف یتیحان لبقأو ..انتارظن

 ار ی و ا

 .ةيبصع ىف ناصقارتی هابراش ناکو

 وهو هبقارآ ..اتماص تقبلو شارفلا لع سلجی هتکرتو
 .هيقاس زهو ..خفنیو ..نخدی

۹ 



 :ةأجف لاق مث ..ةليقث قئاقد ترمو

 هد ةرخآ هیا فراع شم ..نابعت ..فوع اي نابعت انأ -
 ..هلک

 برشا ..شهلعم ..اطغ ريغ نم حرابما تمن مزال -
 .سيوك حبصت تناو ..مانو ةبلح ةيابك

 ..تقولد دج ملکتاب یا فراع تنإ ..رازه شالب -
 ..دج ملکتب نامک انأو -

 .یمالآ مرتحتب شم تنا -
 ناسنإ دعسأ تنا هد ..یبیبح اي هفوط ای هیا كمالآ -

 ..اهتیبح ىللا تزوجتاو ..نونجلا ةجردل تیبح ..ایندلا ىف
 یز بدنت كبح شع ىلع فقاو ىد ةداعسلا لک دعبو
 ..نيف حيار انأ فراع شم ..ىنقحلإ ..نابعت لوقتو ..بارغلا
 لک اا هی فراغ شم

 ..شاهبحتب ام ةدحاو كزوجأ ..بیط هیا كل لمعآ
 ..هيإ كل لمعأ الاو

 ..فراع شم -

 شوفرعیب ام ىللإ سانلا لك ..ةبلح برشت یقبت =
 .ةبلح اوبرشیب ..ةجاح

 .هد وه لیلا 7

 :نزح ىف فدرأ مث ..دظل تکسو یا هيلع دیو

 .ینبذعم ىللا وه هدو ..فوع اي ینبحتب شم سجرن -

 ۱ .هقب یاژ| -

 انأو ::ةريتكا تاقالع اهو ..لیوط یضام اه سجرت -

 .دحاو رخآ نوکاح لوقعم شمو ..اهتایح ىف دحاو لوأ شم

 .ىلع تبدک سجرث

 اه تلق ىللا تنا ..یفطل اي اهیلع تبدک ىللا تنإ -
 تنا .اهبحتب تنك ام كرمعو ..اهبحتب شم تناو ..كبحاب

 شاهسلام كاللا ىز ةدحاو ..كغامد ىف ةينات ةدحاو تیبح

 .ینانآ تنا .اهتملظ تنإ ..میرم اهمآو ..یبن اهوبأ ..لجار

 .ىازا ینانآ -

 ىللا تاساقملا ىلع سانلا لصفتب ..كفطاوع ىف ىنانأ -

 سانلا ناو ,ضیرم كنإ اياد ىسنتب ..مهبحتو ..كبجعت

 .اذیآ هدک شم انآ ..هدک شم اثآ -

 طحت ام لبق اهیضام نم سجرن لسغت زواع تنا -
 .اهديإ ىف كديإ

 تشع انا دح تملظ ام ىردع ۵[ .هدک شم انا <

 .نامرح ىف قایح لوط
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 .ايندلا ىف سان ىسقأ مه نيمورحملا -
 .طلغ كريكفت تنإ -

 نم مال الآ ساقلا نم شم هنال ..طبضلاب ج

 OS تار ,یبلصت انا تو
 .ةبادك

 اهنال ..كنم فرشآ یه نکل ..نیبادک نينتالا وتنا -
 كسفن "لع بذکتب تنا اف ا ننانلا لع تدك
 .نامک

 یرمع انأ ..فوع اي هدراهنلا یعیبط شم تنا -
 ناسنا نوكأ لوقعم شم ..هد لکشلاب ملکتتب كتعمس ام

 .ید ةجردلاب شحو

 تاظحللاو ..ایاد دلدحول تنک ..لیللاب هتدخ للا نضماب
 تامدص تناک ..كيلاوح للا سال اهیف تقف یلا ةلیلقلا
 E تاجات تاک تل یاب

 .ةجاح مهاف شم انآ -

1۳ 

 ريغ ةينات ةغل ملكتتب كنأل ..ةجاح مهفتاح شمو -
 .ىزيلجنإ ملكتتب ..انتغل

۳۹ 

 رمتب تنإ ..بحتب شم تنا ..كسفن ىف شياع تنا -
 .ةيبصع تالاحب

 هد مالکلا لوقت لوقعم شم ..ةجاح براش مزال تنإ -
 .كلقع ىف تناو

 ىللا تنإ .ایوخ اي هفوط اي ةجاح براش شم انأ -
 کس

 ..اهبحب ىلإ سانلا لك لبق فراع تنا ..لوقعم شم -

 .اهبحب هيإ دق فراعو

 هرکتبو ..كناروصت بحتب تنا

 شیعتب تنا ..كلايخ نم فاختو كلايخ

 شم مسرتب تنا ..كسفن عم موی لک ةعاس نیرشعو ةعبرأ

 یدو ..اهعطقت زواعو ..كابجاع شم ةحوللاو ..بحتب
 ..اهلک ةياكحلا

 .كمالکب ..اذج ..ادج یتقیاط تنا -



 ىمالك نم اوقياضيب ىللا سانلا لك ..ةبلح برشا -
 .ةبلح اوب رشيب

 ىلع زجي وهو تكسف ..هتياغ هب غلب دق ظيغلا ناكو
 ماق مث ..هتراجيس نم ةليوط اًسافنأ بذجو هنانسآ
 مر

 ترمو .ینیع تطمغأو ..تحرسو رفا یدحو تیقبو
 حس یهو یجرومتلا توص ىلع اهدعب تقفا قئاقد

 تناك دقف .روفلا ىلع اهتركذت ..ةرص یلوانیو ونیدوموکلا

 ..ةلصبو فاج فیغر اهب ناکو ..ىواجرجلا موحرلا ةرص
 .اهفلخ ىتلا ةكرتلا لك یهو

 قتلا تاعاسلا ظحلأ مو اهتنضتحاو ىشارف ىف تسلجو

 سجرن طملا لو كرا داكأ ال یتسلج ىف اناا یب ترم
 یتح اهظحلأ مل ..حابصلا تءاضأو ةفرغلا تلخد ىتلا

 .یعارذ نم یتزهو ىنم تبرتقا
 .فوعای كلام -

 : توفخ ىف تبجأو ..رم لوأل اهارآ ىنأك اهيلإ ترظن

 .ةيوش تسعن سب ..ةجاح شيفم ال -

 .ةربالاب هيف لغتشت شرفم اهعم ناکو
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 اههجو ىلإ رظنأ تللظو ..لغتشت ىراوج ىلإ تفقوو

 .نيتنيزح اهانيع تناكو ..ةئيضم ..ةليمج تناك

 :ةقرب اه تلقو

 .یکالعزم ةجاح هيف ..ةسجرناي هيل ةناحرس -

 .نالعرم اهلك ايندلا -

 .ةسورع اي ایندلا ىلع یسود -
 لک ىلع تسادو ..فوع اي لع تساد ایندلا -

 .اهبحب تنك یللا ةولحلا تاجاحلا

 .هد مالکلا هی -

 .ةشحوو ةزوجع كنإ ةرم ىل تلق كسفن تنا -

 .هفراع یتناو ..قاداع یز كحضاب تنك -

 انأ ..حيحص كمالك ناكو ..دج ملكتتب تنك ..ال ..ال -

 .فوع اي یبنذ شم نكل ..ةشحوو ةزوجع العف

 دسج تيقب ..حور ىف شاقب ام ..ةرم فلأ تلتقتا انأ

 .بدعتم دسجو

 سانلا بحب ةلفط انأو ..نينس رشع نم شينتفشام تنإ

 .ةينات ةجاح تنك ..مهقدصأو

 .كريغ ىللا هيإو -

 .شف رعم .-



 ةحصملا ىلإ اهعبصإب تراشأ مث ضضم ىلع تتكسو
 :تلاقو |

 هلو ىد ايندلا ىف شيعي دح هيف ..كيلاوح صب -
 لکو ..ةريغصو ةولح ..مهنیب ةديحو اأو زیاجعو نابشو ..لافطأ ..ىمح ىف مهلك . .اوتومیب مهلك یضرم شریفتی
 ليكحيو ..كليكحأ زواع ..ةيوش یبنج یکیلخ یللوقی دحاو
 ..سجرن اي كبحب ..كبحب ىل لوقی نیدعب ادعو هنایح
 .بح ىف ةشياع اناو نينس رشع

 :ةلئاستم تلاقو یهجو ىف ترظنو
 قرحیب ..هيإ وكيف لمعیب ضرلا شفرعم انأ -

 ینات عون اوقبتب ..ريصق مكرمع نإ اوسحتب . .مكباصعأ
 10 ..ننخس اوقبت ..ةلاجرلا یقاب ربغ

  aeیردص ىلع ىنتبرضو .

 .هبيبح اوقبتب -

 .ةليوط ةدم تتكسو

 .نيدعبو

 :ةدراش یهو تباجأف

 .ىناسني نيدعبو فخي ام ةياغل ی

 وتنك .سب ناكدلا هوج سبلتت ىلا ةفوربا یز تک
 ضعب اوملعتو ..ضعب عم اودعقت اوتنکو . یاد ینم رطشآ
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 ..ىفوسنت ناشع هدك اولوقت وتنك ..ةيقشلا سجرن اولوشتو
 تيقب ..وكيز بدكأ تيقبو ..حيحصب ةيقش تيقب نيدعبو
 .ةشحو

 تطقتلا مث .نيتدماج نينيعب ىهجو ىف ترظنو ..تتكسو

 .تمصلا ىف تقرغأو ..ديدج نم لمعت تداعو اهشرفم
 :جرح ىف اهتلأس مث ..ةليوط قئاقد ترمو
 .ىفطل ىبحتب تنا ..ةسجرن اي لیلوق -

 :ةيبصعبو ةأجف یتباجأف

 انآ ..ىنقلطي هازواع انأو ..ىنقلطي زواع هنإ هفراع انأ -

 نم دحاو ..مهنم دحاو وه ..ینبحیب شم وهو ..هبحب شم

 وه ..هعفنت شتداع ام ةفوربلا ..اوفخو نينايع اوناک ىللا

 .ةديدج ةلدب زواع

 اهعومد تبلاغ مث .ةقرح ىف تكبف .مألا اهبلغو

 توصب مغمغت ىهو .شرفملا ىلإ تداعو اههجو تحسمو

 5 ٤ نفت

 ..هدک شم یتعیبط انآ ..بدکلا هرکاب انأو ,بدكب انآ -

 ؛هشحو ثمر انأ

 اهانیع تناکو ..ةلفطلا هجوک اًيفاص اهجو لإ تعفرو
 .رطلا اهلسغ ءایسک ناقلأتت

 :فوع ای .ةشحو .شم ان
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 .فراع انأ -

 یو ةضحو تناك للا ىه ءاهتشع للا ادل -
 ا الإ تداعو تأدهف ىق لا تنامطاو

 :اًبعزم الح دعبت اهنأك اهعارذب حيشت یهو تلاقو ,
 ربتعلاو رورلا هركب ..لاح لك ىلع موي رخآ هرکب -

 ىجييو اوعلظیاح اوفخ لا مادقلا نينايعلاو ئضفياح
 نم مکلک اوعلطتو ةصقلا یهتنت هرکب ..مهریغ دادج نينايع
 معو فوعو یفطل شیفم یقبیو ..ىفوسنتو . .مکاسنأو قایح
 ةعاس رشانتا ..تایرکذ اوقبتاح مکلک ..دماح خیشو یکز
 ةديعس كلوقأ هرکب . ةصق ىف دیدج نم شيعا یدتباو

 .بیطلاب ینرکتفا ةمالسلا عم ..فوع اي

 ..اّجذاس ..اخمس اههجو ادبو ةقيقر ةرظن ىلإ ترظنو
 داع مث .ةديعس ةظحل انترمغو ..انیفاصتو ..انبولق تحفاصتو
 .میدقلا باقنلا هيلع لدسناو ةمتعم ةواشغ هتسکف اههجو

 :اهدی لع تبرآ انأو تلقو

 ..هولح هل ليندلا يدا هدوسلل"راکفالا نم كييس -

 .یکوبحیب سانلا لکو ..ةريغصو ةولح هسل ىتناو
 تجرخأو ..اهلغش ىلإ تداع مث ةدراش یهو ىلإ ترظنف

 00 .ةيلآ قا لمعت تذخأو ..فوصلا نم اًريغص اًرفولب
 ..لخادلا اهصیمق فشكناف اهتليرم رارزأ دحآ
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 .نکامآ ةدع ىف لكآتم میدق هنأ

 .ذذلتو ءوده یف بالا ترت ..وکیرتلاب ةلوفشم تناکو
 :وهز ىف تلاقو اف لغشلا نع اهدی تعفر مث

 نمور ىف هتلمط ناب هود فیل یلح -

 وأ ريغص هد ..نيمل -

 .دمحم ايوخأل-

 جرفناو .هنضتحتو همك نم رفولبلا كسق ىهو تمستباو

 ةراتس جرفنت اك ىرخأ ةرم اههجو نع نيزحلا باقنلا
 .ةعيدولا اهحمالم هفلخ تدبتو

 اھا لیختتمیهو ایف كيش اهتم( تشناو
 ,رفولبلا ىف لخدي ريغصلا

 دعلطآ هزواعا اسب نینس عست هنس دمحم ایوخآ -

 بطلا) هلخداو لاثلا ف هملعاح .روتکد

 .؟ةسجرن اي نامک هيإ هزواعو

 .ةحصلا ىف ريبك ريدم ىقبي هازواع -

 .نامك هيإو -

 .كلامزلا ىف تيب هل ىقبيو -

 .تنا كل ..كسفنل هيإ :هزواعو -

 .؟انأ --
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 فانا یرخآ تاربنبو طب تباجآ مث :.تتکسو

 .ةجاح هزواع شم -

 چرت اب شاه یو

 .ةلیملا لجار انآ ..اونام یماو ایوب

 .یوآ رومق لجار تنأ -

 ةيباس ..ةثباعلا ةناطيشلا نع ثحبأ اهينيع ىف ترظنو

 .بیط ريبك لجر ىوس دجأ ملف ..بولقل
 اهعقوتأ نكأ مل ةعرسب ةعاس ةرشع اتنئالا تضمو

 ةحصملا راطقب ةعساو ةبرع ىف سلجأ ىسفن تدجوو

 مع ..مهلك ةعبس ربنع ىضرم ىلوحو ..ةرهاقلا ىلإ رفاسملا
 i انأو . .یدب لاو علعليةبرعلا ضرأ ىلع سلاج یکز
 ءارحصلا ىف ةرثاتلا ةحصملا ربانع ىلإ راطقلا ةذفان نم
 .لحر نابرع مايخك

 نيح نيب ینیع كرفأف ..ملحلاك یل ودبي ءىش لکو "
 .ىلوح رظنلا ديعأو ..رخاو

 ءارحصلا هذه ىف تولاو ةايحلا نيب مانن اًعيمج انك له
 .ةيراعلا

 برشی ناك یذلا یجناموللا یکز مع اذه له

 فزنتو هاتنر قزمتت یتح لعسیو ..ةليل لك ةياتربسلا
 .مد ميطارخ
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 .هغدص ىلع هفكو ..نآلا ىنغي یذلا یکز مع وه له

 .ىردن نأ نود ةليمج ایاده هتایط ىف انل لمحي دغلا ناك

 بلغتو .جارفإ ىلع ىجناموللا لصحو .اًعيم انيفش دقل
 رفحلا تألتماو ..لاطرأ ةعضب دازو ..نيفروملا ءاد ىلع

 .ىنغي قلطناو ..هقورع ىف مدلا ىرجو ..هيدخ ىف ةرئاغلا

 ديدرت نع فكي هتلعج ةقلع دماح خيشلا لكأو

 .هبع ىف ةحبسلا ىفخيو .بيذاكألا

 .اهاسني نل ةبرجتب ىفطل رمو

 ىف اهركاذأو .سانلا تاربخ عجأ ىشارف ىف انأ تسلجو

 .بیجنلا ذیملتلاک یسأر

 سمشلا تناکو .ءانغلاب علعلی یکز مع توص عفتراو

 .لاصوألا ىف ردخلا ثعبت ةئفاد ذفاونلا نم بصنت

 دمو هلی ل يذلا كابا تسعاو

 یمدق تحت بصقلا ةصاصم یقلی دماح خيشلا ناکو

 :الئاق یلاورس نم ینبذجو

 ..؟هيلا كافش» انبر الض اي فراغ -

 ..هيل -

 ..نامكو نامك بونذ لیفت ليش لم...للجا اف رع ناشع.-
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  .تسلابالا ىف ده اياد انبر مكاح :.كلاع رصق' منهج ق كلاقميو
 لابالاو ...لاعد ةكرب هد ..ریخ رقک یدیس ای -

 ..رحبلا قلف للا اودحو ..هودحو ..هودحو 7
 .للو لمعتو انیلع ینغتح نامکو ..ةقرس بصقلا دوع دخاو كنإ ةيافك شم ..تکاس تناو لک ..خیش اي یتفلف -
 ..لا رکذو ..مارطا لهأو ..مارلا لعفو مارا نيبو یی هقا دح خيش ای قلا دح ..ةقرس <
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 ..بصقلا ةصاضمب همف توشحو

 ..برضلا نم ىوتسا كافق ؟كسفن شلعزت ام سب 7
 حولت ربنعلا باب ىلع سجرن ترهظو ..راطقلا رفصو

 نودري ىضرملاب ةبرعلا ذفاون تمحدزاو ..رمأ ريبك ليدنمب
 اجب هلا تدقو ایرباس ةبلع تحتفو :.نکرلا ق نخدی یفطل لظو ٠ اك

 ..برشت

 ق 7

 مزال دحاولا...یرطاخ ناشغ ةرم كرياجس رانا
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 ..معط اه یتبی ناشع هتايح ىف ةجاح رف

 هک رابا تلفف درام لخاو 0 دم مث ةظحل ددرأ

 دعبو ..اهلك كتايح ريغتاح هركب ..لئافتم انأ تقولد

 ل زا دحاو یقبت قیام ةتسلاو ,..دلریکفت راغت هرگ

 .ناريحلا نابلغلا ینلبل

 :لاق مث ةهرب ةذفانلا لالخ نم رظني لظو بجي و

 ..حرابما هيإ تلمع سجرن

E E 

 مزال ناك .؟فوعإ اي بدکلا ف رمتسآ شترذقام انأ -

 ..كسفن تعیرو ..اهتحير ..بيط تلمع -

 كيأر نإ فراع انأ ..هيإ لع لوقتاح فراع شم انأ -
 دم اباد ناکا ىع

 شتفم..ملعتنب انلکو"..یفطل ای تملغتا تنا دبا -

 دحاو هيف اما ..سیوک دحاوو شحو ایندلا ىف دحاو

 ..شف رعیب ام دحاوو ..فرعیب

 ..حیحص هويأ -

 ةلمتت تحبصأ ىتح .دعتبت ةحصملا تأدبو راطقلا كرحتو
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 دنع ءارضخلا ةعر 2 ىضارألا تحالو ..ءادوس ةريغص
 .قفألا

 لزنو ..ةرهاقلا ةطحم راطقلا لخد ىتح نيتماص انللظو
 ..فيصرلا ىلع مهيلهأ ناضحأ مهلبقتستل یضرلا"

 ..عبرألا تاهجلا ىف ىلوح تفلتأ ..ىدحو تيقبو
 ..ديحو نٍو ..اوتام یلهآ نأ ةأجف تركذتو

 لس یدی قو ..رابغلا اهاطغ ىلا قفرغ ىلإ تبهذو
 سجرن لإ اهتدهآ حافت

 ءایشآ ىف ركفأو رمحألا حق دودخ ىلإ رظنأ تسلجو

 ترکذتو ..ءارحصلا ىف اهتيضق افصنو ةنس تا
 ..اوشاع نیذلاو ..اوتام نيذلا

 ..سجرن ةروص مامأ الیرط تفقوتو
 او ..بللا اهلخاد ىف ..دجضان ةحافتک ودبت تناك

 ..ةرمو ..ةولح ..رذبلا اهلخاد

 اهب تسسحأو مهلك رشبلا اهنم عنص قتلا دال نم تناک
 ..ایقیقح ىساسحإ ناکو . رم شرف .قدحو ىف ىنم ةبيرق
 * قيرلا نم الاخ
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 اذه اه بتكأل دادلا يف ملقلا سمغأ یسفن تدجور
 باطل |

 ..سجرن قزيزع

 كلثم رکفآ ىنإ لوقأس نکلو ..كبحأ یا كل لوقأ نل

 نأ ىف نیبغرت ابك بغرأو . دمحم ريغصلا كيخأ لبقتسم ىف
 ...ةحصلا ىف اًريدم نوكي نأو ی اروتکد نوکپ

 هذه كل ققحا نأ ديرأو ..كلامزلا ىف ليج تيب بحاصو
 ..مالحألا

 ةليمج ةايح ىف .بغرأو ..ملحأ ..كلثم ىنإ اًضيأ لوقأو
 رفولب ..الا ةياهنلا ىف مالحألا هذه نم ققحأ الو ..ةعفان

 الك .:قیرطلا رخآ ىف ةباشتن اننإ

 ..رخآلا ىلع انم دحاولا مكحيل ىفكت قورف دجوت ال

 لک

 مايألاب ديعسو ..اضيرم اهتيضق ىتلا مايألاب ديعس ىفإ

 ..اذبآ اهاسنأ نلو ..اهيف كتفرع ىتلا

 ..حافتلا ىلع كركشأ



 ..ةولحلا كتايركذو وه ..اليوط یمف ىف همعط یقبی فوسو ..كدودخ لثم ىهش ولح هنا

 صلخلا
 فوع

 .قیرطلا قو ..قودنصلا ىف باطخلا تیقلأو
 ةملکو .ارطس ..ارطس ..لايخ ىف دیدج نم هرکذتآ

 ؟سجرن تببحأ له

 ..یردی نم ..ابر

 رظاشلا ىلع“ .:یسفن ىلع ..ةرلا هذه ..تکحتضو
 :مارغلا ایند ىف ..بیخت ال ىتلا حئاصنلا بحاص ..فوع
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 راطقلا

 تالاوجو ,زنهت ةب وقثلا تیزلا ةحيفصو ..ريسي راطقلا

 ةشبلو ةزوأ نضتحي حالف ضرألا ىلعو ..ليامتت قيقدلا

 اناو ..صوصرم یرشب لغو ..نوماني لافطأو ..بصق

 لطب نع ليوط لاقم ىمامأو ..ىدي ىف ةفيحصب لغاشتأ

 E N دی قوا انا دی کیا

 ةقيرط ىلإ وعدي تویبلا تابر ىلع فاطو ریصارصلل

 اهب حتف ؛تالایرلا تاثم عجو «تارشحلا ةمواقل لامعتسالا

 ,ةكرش ىلإ عنصلاو عنصم ىلإ ناکدلا روطت مث اناکد

 هل یراجت :حورشم مث «نییاللا ردت ةسسؤم لا ةكرشلاو
 ..ريقفلا ىكوه یناد حبصأو ..سمخلا تاراقلا ىف عورف

۷۷ 



 نم نیاللا تانم ا اکبر ف تارشلا کلم
 اع ت تور فصن نع ااریخآ راتو تار ویلا

 ضغلا هبابش ىلع اًيكبم تامو ..نطسوب ىف بالكلا
 ..ةذفلا "هتیرقبعو

 .ريصارصلا مس نم ةبلعو لاير نم اذه لكو

 لامآلا نم ىب دوعتل ..یراوج ىلإ تيزلا ةحيفص زئبتو

 ی یو ىكوه ناد موحرلا اهلا یسفد ىلا ةضياعلا
 ..نوئشجتیو بصقلا نوصي نیذلا نیحالفلا نيب ..اضرآ

 یسفن رکذتأو

 :دینج فلا یبیج قو ناب كاد دقل

 سا رک یک رها یا تک

 ..ةنامأو قدصو مزع ىف تحفاکو تیزلل اًرجتم تحتفو

 ..هنزاخم ىف خنزي نأ ىلع رصأ تیزلا نکلو
 ىلإ ىكوه ىناد دالب نم ةئيدحلا راخبلا رصاعم تلخدو

 ىلإ ةرقب اهريدت ىتلا قرصعمو انأ ینتدرطف ةريغصلا قيرق
 ..قيرطلا ضرع

 ..لاير ىلإ هينج فلألا ةصق تهتناو

 نییاللا تائم ىلإ ىكوه ىناد دي ىف لايرلا لوحت فيك

 ..لاير ىلإ ىدي ىف هينج فلألا تلوحتو «تارالودلا نم
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 رئاصم مكحت ىتلا ..ةيراتوللاو ..فدصلاو ..رادقألا ىهأ

 ؟! ىلامو رادقألل امو

 نابلص ةئالث ىعارذ ىلع ..ةينلا ميلس ىطبق لجر نا

 ۸ حبص ىلع قرشي و ..ميرم ءارذعلا مشو ىردص ىلعو

 ..سدقلا حورلاو نبالاو بألا مساب حبسأو هيف لصأ

 ..ىراج نخأ ملو نزأ ملو بذكأ لو قرسأ م
 :الئاق اهعور نم دهی سيسقلاو توت ىمأ تناك انیحر

 ..بيلصلا ىلع حيسملا مالآ هامأ اي ىركذا

 ..یکیآ تنک

 عطأو سانلا ةايحو قايح ركذتأ انآو نکلا ینکلو

 حیسلا مالآ نأ دجأ ..ضعبلا اهضعب راوج ىلإ .قئاقحلا

 ترقی .ءانبأ حيسملل نكي ملف . .انیه نیش تناك

 ةعاس نیرشعو عبرأ مالآ هلجأ نم نوهت ليبن فده لجأ

 ..بیلصلا یلع

 تتامو ..اًماع نیتس بیلصلا ىلع تشاع دقف ..یمآ امأ
 ةقو رعم عارذب اًريبك الفط تفلخو . .امانع لب فده نودب

 ضرألا بارت نم تیزلا رصعی
ANE o 
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 ..ةيافكلا اذه ىفو ..ريسي راطقلا نإ

 ادب هناکم ف لظی ءیش الو ..ریسی راطقلا

 . دودو رحبلا جونو موجنلاو سمشلاو سانلاو انأ

 ا الا

 لخدأو ..ةرذ اهب ةفق لمحت عارذ ةذفانلا نم تدتماو
 ی و ها .ةيرعلا ىف هسأر حالف

 وعوأ ..مهيف حيصي وهو ..لايع ثالث هفلخ نمو ..ىسركلا
 ا

 ..ذفاونلا نودسي طيمسلا ةعابو ..فقو دق راطقلا ناكو

 ريفصلاب ليوعلاب جزتي خارصلاو ..سدكتي ىرشبلا محللاو
 :هيديب حولي ةطحملا ىلع زوجعو ..لبقلاب ناضحألاب

 ..مشاه مأل ةحتافلا أرقت شاسنتام ..نيضوع اي -
 ..هلو اي ةنامأب ةحتافلا

 ...فیصرلا ىلع عفرطي غلبلا توصو ..كرحتي راطقلاو
 حبشو ..ةلو اي ةنامآ ةحتافلاو ..ناذآلا كصي راخبلا ريفصو
 ..ضرألا ىلع ءادوس ةمالع حبصي ىتح لءاضتي زوجعلا

 هيلع قلزنت سدنس نم طاسبك نيتيحانلا الق ناطيغلاو
 راوخو ..عدافضلا قیقنو ..ىقاوسلا ليوعو . هتابرعلا
 ىلا ایئدلاو ..قربلا ةدمعأو ..نيطلا تویبلاو ..مئاهبلا
 yS رت اطب رش هبدت
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 ءالطلاب ةبرعلا رادج ىلع ةشوقنلا :.برحلا ىهوشم
 تناك اینیح تاونس ذنم ةبرعلا هذه ةصق ليختأو .دوسألا

 ..نيملعلا مايأ اهوح رجفنت لبانقلاو .ىحرجلا لقتت

 كانه ناك ..هیلع سلخ یدلا كلان لع ابرو

 .یمامآ ترظنو ..همامآ یسرکلاو :.توهو فزني یدنج

 بابلج ىف ردصلا ةضيرع ةليوط ةيفير ةأرما كانه تناك

 اهانيعو .دعجأ اًدماج اههجو ناك. ..ةحرطو دوسأ
 ..نیرثاغ اهادخو «اًمومزم اهمفو ...نافرطت ال

 ناکم" نم رثکآ ف ققشت ینلا رادجلاك هع تناك

 بش ا ,ةعطقک لحانلا اهعارذ ناکو ..اماش لظ هنکلو

 اهنأك ةفخ ىف ةبرعلا فر ی ةليقثلا نبجلا ةحيفص عفري

 گاو .ةلاقترب ةرشق ع لفط ماني اهرجح ىلعو ..ةيابذ

 ..اباتك لمحت رمحأ ناتسف ىف اهتنب فقت اهراوج

 ؟قمإ یاج ایوبآ ..مأ :.یتما ىاج ایوبآ

 "مولد هییججاح للا هبا ..تب اب ردنبلا ف یکوبآ -

 ىف دعقیاح وه ..ردنبلا ىف ایوبآ ىليلوقت كلوقأ ام لک -

 ..هرمع لوط ردنیلا

 ..آ هی ىكوبأ نم هزواعو -

 ..ةسردملا , باتکو ءرمحألا ناتسفلا دلیروآ هزواع
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 ديف اههحر تفخر !: اه اتك تحتفو, هریغضلا تمسعیاو

 مث ..بهذلا ليوطلا اهرعشب ةحفصلا ىلع مسرت تحارو
 ..اهتوص لعاب فتبتر .دطقلاک زفقت تعارف ةوشنلا اع ذخأ

 ..بتک , ..دصح ..غرز

 اهعبصاب ريشت تذخأو اهمآ مامآ باتکلا تعضو مث
 :ةحفصلا ىلإ ضيبألا

 ..ةعودفضلاو ..ةروفصعلاو ..ةكمسلا ىفوش -

 اهمأ بابلجب تثبشتو ةأجف نيتعساولا اهينيع تعفرو
 :ةفتاه دوسألا

 ..؟ةرکب یاج یوبآ -
 ..بجت ملو اهتضبق نم مالا تصلختو

 ..ماحزلا ىف تباغو ..تدعتباو ..زفقت ةريغصلا تداعو

 .تمغمغو لاشلاب اههجو مألا تفلو

 ..یواجرملا تنب ای ةشيع ای ..بارتلا تحت یکوبآ -
 ..نینس هل حار

 دحأ ىف فقوتو هتعرس نم یده أدب مث ..راطقلا رفصو
 ..زکارلا

 اهلفطو نبجلا ةحيفص اهسأر ىلع ..ةفقاو مألا تضبنو
 .اهدی ىف ىرخألا ةلفطلاو ..اهعارذ ىلع
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 اهتوصب ..أرقت تلاز ام ةشيغ تناك فیصرلا یلعو
 نبجلا ةحيفص اهمامأو ..بتك ..عرز ..سرجلاك عيفرلا

 ..ةتباث ةوطخ ىف مدقتت اهمأو ..ليحن قنع ىلع حجرأتت
 ..ىعم لوقي هنأك راطقلا رفصو

 ..تافاسملا نوهت اک نوع ءىش لك

 .ءىش لك ىلع یش نمزلا

 ىه لوقت اهنأك انراوج ىلإ ريست ىهو مستبت مألا تناكو
 :ىرخألا

 ..لایعلا ملعتي فوس ..دحأ تي م -

 .لوقحلا ربع مدقتت ..اهيف نمب برحلا ىهوشم ةبرعو
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 دحا ال

 صارقأ نم تاجاجزلا تارشع ىشارف راوج ىلإ
 اهضعب ..طقنلاو ةجزمألا نم ناولأو .لانو ريفلاو لانیموللا
 دعاسي اهضعبو «تالضعلا دشي اهضعبو «باصعألا ىوقي

 ..ةظقيلا ىلع دعاسي اهضعبو ..مونلا ىلع

 ىف اهنم ءزج لك «جاراج ىف ةكوكفملا ةبرعلاک دقار انأو
 یتح ..یمالحآ یتح كکفم یدوجو فا ءیش لک ..ناکم
 تدرأ الك ضعب ىلع اهضعب ىئازجأ عج انأو ..یراکفآ
 ..حابصلا ةءاضإ لثم ..هفات ريغص رارق ىلإ لصأ نأ
 نقف : كلا تارارقلا ف تبلز ام ةراج لاعشا زا
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 فحصلا تاروشنمو حئاصنلل أجلأ نأ لع ..اليحتسم حبصأ

 نودب نكلو ..ةعرشم اهعالق ةليمج ةنيفس هبشأ تحبصأ
 اكلس ناك امبر ..ىدوجو ةلآ ىف روسكم ام ءزج كانه ..حير

 ءاب رهکلا ىسفن ىلإ لمحيو ..یبلقو ىلقع نيب لصوی اًعيفر
 .قايح طبخ هعاطقناب عطقنا غيفر كلس '..زوتلاو

 لاصوألا ةعطقم دوعت ..نالا لإ دوعت انیح  قايح نإ

 ار نا هک

 بابلا عرقيف موي لك ناكذلا نم دوعي وهو یی 0

 8 اتشلا نم ليسب ا لبقتسيو ..

 ..محتسأ ال ىنأل ةقلع ىنبرضيو ..ىنذأ نم ینبحسیو 0
aT 

 ىسأر عضیو ریرسلا نم ینلمجب حابصلا قو

 ىنب رضي مث ..ىبايث سبل ىف عرسأل نیملق ىنب رضيو ..ةيفنحلا
 قيطعيو بابلا ىلع فطلتي مث ..ةسردملا ىلإ لورهأل اّتولش
 ..هفرصأل الم

 :حابصلا تاميلعت ىلع ىقلت یهو ىمأ ةروصو

A Uورا یا  
 ..نينارسخملا لایعلا عم یشبعلت ام ..هلو اي
 ..كابشلا لفقا ..ناریجلل . شصبت ام



 ..كقب. لفقاو اب دانا. تک .ىشملكتت-ام

 ی یمتخا N ق ینفلطبت اب

 ..ريتك شیرجت ام
 ..ولح كيلخ  ..تکاست دعقا
 . ..مارح ..منهج شخت ..ناضمر ىف شلکات ام

 ..بدآ ةلق .ماق شم ..لوصا شم ..مارح ..طلغ ..بیع

 1 ا هلق

 طلعو ةر دشا .رخآ نسل رو هللا ةو

 .ديلب ىلإ ىنع لوقيو برضلاب ىنملتسي سردملا

 ..رامح ىلإ ىنع لوقيو ىنم رخسي شتفلاو

 ..ىبغ ىلإ ىنع لوقيو تفرلاب ینددہب رظانلاو
 :.یفلخ"تهلت تاناحتمالاو

 دجأ ال را نجسو ..تيبلا نجس نيب ناريح انأو
 عفرأ ینأکف ..ىسافنأ تقاض املك هيلإ رفأ عراشلا الإ

 ؟!اقيمح اقیهش ذخألا ليوط سطغ دعب ءال تحت نم یسار

 ..ابصلا مايأو

 ..همالحأو هتافاجترإب لبقي وهو ةرشع ةيناثلا نسو

 ةفرغلاو ..ىدحو انأو شارفلا ىف ىل حتفتت قلا ةذللاو
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 ىوقأ ال رخآ ناجس ىلإ لوحتتو ..ىب دبتست مث ..ةقلغم
 ..هنم برا ىلع

 ..ةحصلا مدهت ةئيدر ةداع اهنإ ..نولوقي دالوألا عمسأو
 ..اهنع علقأ نأ تمزع دقو ..بعرو لوضف ىف مهيلإ یفصاو
 ءاطفلا تحت فجترت یهو ىدي تللست ىسفنب تولخ اذإف
 ..فوخلاو قلقلاو ةوشنلا نم جيزم ىف ىسيساحأ تكباشتو
 ىلع ىلوتسيو درابلا قرعلا ىدسج ىلع ببصتي ةياهنلا فو
 هوجو لثم رفصأ ادغ دقو حابصلا ىف ىهجو روصتاو ..مدنلا
 قولا

 ةليلقلا تامولعملا لالخ نم نهيلإ رظنأ انأو تانبلاو
 تحت ليللا ثيداحأو تاياورلاو انیسلا نم اهتفرع ىتلا
 ..لايعلا ةلش عم سونافلا

 انأو ..قارفلا رمأ ام اي ..ىنغت ىهو موثلك مأ توصو
 ةشيرعتو ..عرزلا ىراصق ىلوحو نوكلبلا ىف فقاو
 OWE انأو ..ديعب نم اتلدلا راطق ريفصو ..بالبللا
 ..نامز كولم نم ريبك كلم ..كلم

 نم راطقك ىرخألا رجت اهنم ةدحاولا بابشلا تاونسو
 .ةساعتلا

 اولي ايمردملا ىت كسر ..هاسنآ ال یذلا تبسلا مويو
 :نزح ىف ىل



 م اذإ ةسردلا نم درطت فوسو ضفر كتيناجم بلط -
 ..تافورصملا ددست

 ..تیبلا ىف تيملا ىبأو
 ىفلخ ةسردملا تكرت دقو ..عراشلا ىف لوألا مويلاو

 .لفع نع ككيأ ذو

 ةتيرفعلاب لوجتآ ..الاتع اهب لمعآ ىلا تازایسلا ةشروو

 .تاوطسألا خارصو تیزلاو محشلا نيب ءاقرزلا

 لإ دحاولا نم لا لافشالا تارشع نم ةلسلس مث

 ..ةبزع ىلوخ ..رافنآ بتاک ..نیحط روباو ظحالم ءرخآلا

 ةشرو ىف ىطسأ ..دیدح كابسم ىف لماع ..سي وتأ یراسمک
 ..ةلغش لک ىف یفلخ ىرجي وهو رقفلاو ..بشخ

 یمع دنع یشعتآ انأو عوبسأ لك نم دحألا مويو
 ..ةحلاكلا ةيراعلا ةفرغلاو ..ليللا رخآ ةرثرثو ..زوجعلا

 ةبترم ىلع موکت دقو ةزوجلا نم اًسافنأ بذج وهو ىمعو

 :مكحلاو ظعاوملا نم ليسب ىذهي ىضمو ..ةرذق

 هضم لصحم هلك اي وحلا ناب شارت اما ايند -

 لصحم ىلاعلاو ..ضرملا ةلضحم ةخصلاو ىنغلا لصحم رتفلا

 اهبيجيب سولفلا ..؟ سولفلا ىلع ..هيإ ىلع مدنت ..یطاولا

 شيعت ةمرص اهبرضا ..ىناف هلكو ,..سيلبإ اهدخايو سيلبإ
 ..حاترم

۸۸ 

 ..نیتمرص هسفن برضی لب ..ةمرص اهبرضي ال هنکلو
 یتح ةلتاقلا ةزوجلا نم بعیو ..لخلا نم ادرا ارمح برشیو
 ..حبصلا علطم

 رمع دعب ةرخأتم ىلع قرشت یهو ةلوجرلا تاونسو
 دقو ..یتمقل نم اهترخدا ىتلا ةليلقلا دوقنلاو ..مالالا هتنحط
 دودملا لیوطلا غارفلاو ..ةيدقلا بتکلل اناکد اهب تحتف
 ..اهيرتشأو اهعیبآ ىتلا بتکلا أرقا ناکدلا ىف سلاج انآو
 لیللا یضقأو .موی لک ةينيحطلا ةوالحلا نم ةبجوب ىذغتأو

 نع ةريثك ةلئسأ ىف رکفآ ..ناحرس انأو یمویب یهقم ىف“
 نمو ..ايندلا نم انلك ديرن اذامو ..سانلا ة

 ..ناوضر دمحلا دبع ةيلط ..انأ

 بحاص ..ةبلط مع وه اّدحاو الجر نوكأ نأ نكي ال انأ
 .ائيش ىنعت ال ىمسا ىف عبرألا تاملكلا نإ ..ةبلط ةبتكم

 اا ایوب نوتکس انا هذ تارشع انا

 ةجوزب ملحيو رضاح رجفلا یلصی یذلا ةبلط مع كانه

 ,ةييتر ةايحو ةبرعو مرا عراش ىف اليفو نيدادفو ةينغ
 ..ةموكحلا نم شاعمو ماقمو مارتحاو

 زااب زا قرسپر نبدلا بسپ رخآ ةبلط مع كانهو
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 لبق لخ ةجاجز برشيو ,نیدادفلاو تارامعلا ىلع قصبيو
 ا نأ

 ةايحلا ىف ركفيو بتكلا أرقي ثلاث ةبلط مع كانهو
 ..هعمتجم اياضق شقانيو باقعلاو باوثلاو

 قرحو تولاو ىف رف عبار ةبلط مع كانهو
 یتح الو ..ملعی دحآ ال ؛نیآ لإ ..دلبلا ةرجهو ناکدلا
 ها

 عم حرسيو عماجلا ىف ماني سماخ ةبلط مع كانهو

 ..روخبلا ىف هوتيو راكذألاو داروألا لتريو شيواردلا

 داو: لک ..تارشعو ..عباسو سداس ةبلط مع كاتهو

 دقو نيع فصنب نآلا مهارآ ..انآ مه ءالؤه لکو

 عطقنا دقو ..ةفرغلاب نکر ف دحاو لك موکتو ..اوککفت
 .دحاو صخش ىف مهطبري یذلا طيخلا

 ..ةبلط مع اي ..هیه

 ؟ هتعطق ىذلاء لیوطلا راوشلا .دعب تنأ نيأ

 .ناکم ىف تالجعلاو ..ناکم ىف روتولا ..جاراجلا ىف تنآ

 ..ناکم ىف ةيراطبلاو ..ناکم ىف دعاقلاو
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 ترثعبتو ..ةعطق فلأآ تمشهتف رادجب تمداصت دقل

 ..كمايأ

 .:اذه"تدح فیک نكذتا له

 ..نيرطس ىف ةداع دئارجلا اهورت ةريصق ةصق اهن
 كنطب تألم دقو كلزنم تكرتو ..حابصلا ىف تظقيت دقل

 حنرتت ترسو ..كتلذب ىف كسفن تففلو دم روطفب
 E اعناق اناوفت

 ..یشلاب عتمتستل ةيوتلم قرط نم ناکدلا تغلبو
 .فیصرلا یصح ناقرطت امهو كيمدق عقوب عتمتستلو

 :كتوص لغأب تحصو ..تأطقو ..تسلج ناکدلا قو

 ..ةوهقلا نم یاش یل تاه حور .هلو اي

 .هاریکفت لابح تیخرأو قاس رع اقاس تعضوو
 كقاس تازهو یاشلا تافشرو اضرلا ساعن نيبو

 .اًولح عراشلا ىف ءىش لک یرت تنك ..كينفج لادسناو
 .ةوهقلا نم ةزوج ىل تاه ..هلو اي

 رک رکتو ..أرقت تيضمو ..كرجح ىلع اًياتك تحتفو
 كبيج ىف شو رقلاب للخشتو ..ىرتشتو عيبتو ..

 ..ماري ام ىلع ءىش لك نإ
 )# الاس مشن اذننأهر ..رقفلاو عوجلا ىلع تبلغت دقل
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 ..ىرتشتو هيف عيبتو هکلق ناكد ىف قاس

 هبسكت شرق لكف ..كسفن نع ضار نيعلا ريرق تنأو
 یر ی

 ...نضح هناک یسرکلا! كارتا كتسلج نر تدر و

 ..كیمدق دنع ةطقلاک مقشیشلا ترک رکو

N E ا 
 ..محف تاه هلو اي

 ا سا هاب

 بتکلا علطو ..فرلا ىلع نم لود بتکلا لزن هلو اي

 درج ام ا تاه ریو مت

 تنك ..داو اي هيل تبغ

 عولط ینتسم ..هيإ ىتسم ..هيل دعاق بط ؟شوتيقل ام
 تاه ؛.:ىازا ففرألا ىلع تاقار بارتلا فیاش :.كحور

 ..هضفن علطاو ةضفنملا

 ..تم تحر تنا

 قوف نم ةبمللا لزن ..تيم شاقبتام ..كرحتا ..یشما
 قوف هطح ..هحرطم هد بشنخلا حوللا عجر ..اهلسفت ناشع
 ةشقلاب اهشق ..ید ةكسلا ىف ىللا ةلابزلا ليش ..ةنوترکلا

 هدک ..هد لیالا فرلا لدعا ..هرب هد قودنصلا علط ..ماوق
 !:..لوطسم تنأ ..ناویح ای ضرالا ىلع باتکلا عقوت

۹۲ 

 .ههجو ىلع هتشطلو

 ..هعارذب دهجو یطغی وهو روعذم رافک كنم "رهو

 وهو نکرلاب قصتلاو ..مدلا نم طيخ هنم لیسی همف ناکو

 : هتهتی

 ىبنلاو ..شلعم یبللاو ..ىنم عقو ىللا وه ىبنلاو -
 هدح شیلامو نابلغو ميتي اند ..شتنعام

 عمست یهو ..تلش اهلعلو ..برضلا نع كد تفكو
 <. ةزيخألا تاملكلا

 نی رضع, نم تاملكلا سفن تلق“ كنأ, تزكذت دقل

 كههجو ىف حولي وهو تارايسلا ةشرو ىطسأل اهتلق ..اماع

 دعترتو كديب كهجو ىمحتو نكرلاب ذولت تنأو ديدح ةعطقب
 :هتهتتو علما نم

 ..دح شیلامو نابلغو ميتي اند -

 .كيلإ دوعت كتروص تيأرف دلولا هجو ىف تقلمحو

 رخآ لجر دي ىلإ رظنت كنأك كدي ىلإ ترظنو
 ..شحوتم لجر ..هفرعت ال

 هتلمحو ىبصلا مف نم ليسي مدلا لبظو

 ..مانت ال لایل كيلع ترمو . ..فاعسإلا

 ثريغت ..تریفتف .اناکد:تکلتما كن تدح ام.لک نإ
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 ءالاو رونلا تالاصيإ عم عفدت تحبصأ. ..ىردت نأ نود
 لعفی اذکهو ..رهش لک كريمض نم اطاسق ناکدلا راجیاو
 تناو نک تنافر .راجتلا لکی نکالا | انس
 طفضت تناو ..اهعیبت تنأو بذکت تنأو ...بتکلا یرتشت

 ملا رفصلا ىبصلا ىلع لع طفشت . كنار رصم لع
 ..ةدناق الو

 كنسي .یطسالا ناك اك .یبصلا قانخب كيم ,تنأو
 ..یفشتسلا ف توي یبصلا نإ كفاح

 ىضفأ برض ..ناونع تحت ربا فحصلا بتکت فوسو
 .نیرطس ىف ثداحلا یورتو ..توم ىلإ

 :.ةفیحص ی ربخ درج نم. ربکآ ثداحا نکلو

 ع ای كنايح لع ةحوتفم ةعساو هنفان نا

 ةطقن ىف اًنارود تناك اغلو ..اًحافك نكت مل كتايح نإ
 نارا كم اك دلو

 ايبص برضي ساق ظف لجر كانه ناك ةيادبلا ىف
 EAN وا ظفر كاف ناک الإ یو ات
 تا نك

 ..هتشع ىذلا رمعلا ىف اًئيش لعفت م
 ..تارایسلا ةشرو ىطسأ لثمو كيبأ لثم تنك

 ..نیتسلا ماوعألا هذه ىف اًدوجوم نكت مل

 ..ءارشلاو عيبلا ىضتقب ثدحت ثداوح كانه تناك

 ىلإ رخآو نيح نيب جاتحتو ..قلغتو حتفت نيكاكدو
 ..ةريغص مئارجو تاءادتعا

 ..اهبکترت ىتلا ىديألا ىلإ ىعست تايانج كانه تناكو

 ىف ةروشنم كتياكح تدجول دئارجلا تحفصت ولو

 اهتدجولو ..دلوت نأ لبق تردص ةيدق ةديرج يف ..نیرطس
 ..موي لك ىفو ..ةديرج لك ىف

 ..ررکم لجر درجم تنأ

 مث .هرمع هل شيعتو نيكاكدلا ىف ةراجتلا هقلخت لجر

 ديلط ا ار ع انايحأو رس اناا هتساو لقت
 ..دحاال دقيقا ناال نا یا هللا
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 رطاشلا

 ..ةصاخ ةقش

 حلصت ةضيرع دعاقملا .عدخملاب ةهيبش لابقتسا ةفرغ

 ..فيعض رم رونلا ..دحاو تقو ىف مونللو سولجلل

 وجلا اذه ىف اهتايح ىف ةرم لوأل اهسفن دجت ةجوزلا

 ةطايخلا ىلإ باهذلا ةجحب تيبلا نم تجرخ دقل ..بيرملا
 لصاوتم ءارغإو حاحلا دعب هتقش ىف اهبيبح ىقالتل تبهذ مث
 نوکب نل ءاقللا ناب ا اعامط نآ دعیو .هتس هدل

 روصتل یعاد ال هنأو ..ىوخأ وج ىف ..ةيداع ةرايز یوس
 ا تدح نل ءایشا
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 ..ةسعت ةلاح ىف ةجوزلا نکلو

 نم رثكأو ..توتلاو قلقلاو فوخلاو ةيهرلاب سحت اهنإ
 ..اهباصعأ ىلع بعلي ىذلا وجلا مامأ ةموزهم اهنأ سحت اذه
 .اهب ظيحت ىتلا ةماتلا ةيرسلا ةولخلاو ..تمصلا مامأو

 .اهسفن نم اهتيشخ نم كأ. ايش, یشخت ال یهو

 قزمتلاب سحت یهو .ةرم لوأل اهنعض هجاوت انا
 ..عارصلاو

 ىلع: ليو ..هرهظ اهيطعي نکرلا ىف وهف اهبيبح امأ
 قيقر توصب ثدحتيو ..ةتاوطسأ ريديل بآ كيب زاهج

 ..نونح
 .. لا تاناوطس دا جا نم هناوطسالا هلها

 * مالک لاقت ادب بفرعا

 ..ینعدت ال ..یبیبح اي

 .کكيعارد یرافآ انیح اینذلا هده ور هونآ نا

 ..ىنكس وه ..یتیب وه ىنادلا كنضح نإ
 ..مهبحأ نیذلا یلهآ وه

 ..اهلک یمایآ و

 فاسد تالا ات
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 ..یافویجریب همسا ىلاطيإ هنإ ..رحاس هتوص ىنغملاو

 یتح ءانغلا توص ضفخي مث زاهجلا ریدیو ةربالا عضی

 :سمهاک عبصی

 ..نکرلا ىف رظني وهو مستبي ..ةظحل ىضحت

 ةينغألاف ..تقولا لوط بذكي ناك هنأ عقاولا ىف

 ةيلاطيإلا فرعي ال وهو ..مالكلا اذه لوقت ال ةيلاطيإلا

 ..رطاش درج ..رطاش وهف ةبسانملاب هقلخ مالك هنكلو...ةرملاب
 ءارجاو هراصتنالاو ةراطشلا درج یه ةديحولا هتذل

 ةيلمع بیبطلا هب ىرجي یذلا دوربلا سفنب با تایلمع

 ..سامح نودب ..لاصتتسا

 یا محللا هب عطقی طرشلاک هناسل مدختسی وهو

 ةذل یه ..بحلا ةذل ريغ ..ةيناسنا ريغ ةذلب عتمتسیو

 تافیضلا تاسهتلا تاجوزلا لع یوفتلاو ..ةربخلا

 .اهلبقیو اهدي كسميو اهنم برتقی

 .ةعسلب تسحآ اهناک شعترت یهو ..ةعرسب هنم اهبحست

 .ىنم نيفاختأ -

 جرخأ نأ دیرآ . .یسفن فاخأ ینکلو . كفانا ال نأ"

 .قیب ىلإ عجرآ نأ ديرأ ..برهآ نأ ديرأ ..انه نم

 نانح ىف اهلبقیو لسوت ىف ادیب كسي ..مايقلا لواحت
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 .دیدج نم اهیسرک ىلع ىواهتت ..قفاد

 ,اذه لک ةیام امر اتا نوكيس ادام فرعا ل -
 ةساعت ىف شیعآ تنك .ىسفن تعضأ دقل . .ةدئافلا ام
 نم ةجوزتم تنك ..نيتساعت ىف شیغآ تحبصاف :ةدخاو
 . تحبص ..هجوزتآ ال الجر بحأ تحبصأف هبحآ ال لجر
 .ةظحل لک ىف نيباذع نيبو ..نيلجر نيب ةقزمم

 ىلع تیریو ..هردص ىف اهسأر ذخأي ..ةقرح ىف ىكبت
 .اهنذأ ىف سمهو ..تالبقلا نم ليسب اهرطميو ..اهرعش

 ةظحللا هذه ىف ةساعتلا ىف ريكفتلا ىلإ كوعدي ىذلا ام
 كبحأ انأو قيبحت تنأو ..كعم انأو ىعم تنأو .ةلیمما
 اهيف عنصن ةظحل ..راصتنا ةظحل ..انكلم اهشيعن قلا ةظحللاو
 .هلجأ نم انبذعتو هب انملح الاط ىذلا ملحلا

 درحي اهنإ ..عايض ةظحل اهنإ ..راصتنا ةظحل تسيل اهنإ -
 .ةرسحلا انل فلختو ىهتنت فوس ةظحل

 كجوز عم كتايح ..ىهتنت تاظحل ايندلا ىف ءىش لك -
 تاظحل كباذعو ..یهتنت تاظحل كتداعسو . یھت تاظحل
 ..ىهتنن فوس انلك ..ىهتني رمع كسفن تناو ..ىهتنت
 .ايندلا هذه ىف ىقبي فوس ءیش ال

 .ةذل دا ةدئاف ام ..ةدئافلا ام نذا -

 انم قحتست ةقيقح دجوت ال ..ءاکب ىأ یودج امو -
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 كررت ا م افا[ سيقما اما نك یک ی

 لبق ةظحللا هذه شيعن ال اذال ..ةظحللا هذه ىف ..نلا یعم
 هویت الو انا تل یا

 ىف ثدحتیو اهردصو اهتبقرو اهدخ سسحتیو اهنضتحي

 .ةتفاخ تاربن

 طع نامر نس امار هتیرط فر نالا را نإ -
 اهيلع أرقيو موي لك ةليمجلا ةلمرألا هتراج روزي ناك سيسق
 سیسقلا ناک ؟؛.ةئيطخلا ءارغإ نم اهظفحتل ةينيد ةظعوم

 ءازغا نو يروا ا نمو نا ی عج
 تعمزآ دقو اهبئاقح مزحت اهآر مایالا دحا ىفو ,لاجرلا
 ایم فور ادیب هاست قوت ابا هل تلافو ورتشلا
 ةيدهب اه ناار ..الیلق سقلا اهلهمتساو ..رهشآ ةدع

 ..هتءابعا ق ايشا لی داع مث, الیلق» باخو# . دلا نم
 یوس ءیشلا كلذ نكي ملف تخرص ..ةفافللا تحتف الو
 ىف قلا اه لاقو:..اهناتسأ ,تطقاست ةلكاتم,تیم, ةمجج
 ..ةآرملا ىف كهجو یرظنا ..ةأرما ای یرظنا ..بيهر بت
 محافلا كرعش نیدهاشتآ ..ةرحاسلا ةنتفلا هذه نیدهاشتآ
 رمحألا كمفو ..قلؤللاك ةعصانلا كناتسأو لیلا داوس ىف
 سبق امهنأك نیواقرزلا نیتیفاصلا كينيعو ..قیقعلا صنک

 یه اف ايم اهیف یرظناو ةنتفلا هذه ىلمأت ..ءامسلا رون نم
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 یقبی الو ..لوزی نآ تیلی ام پارس الا یه ام :.مهو الا
 .ءىشلا اذه الا كنم

 تطاس ىلا ةلكاتملا دنفعتملا ةمحمجلا لا راسو

 اذكهو ..اًعيمج نحن اذكهو ..ةأرما اي تنأ اذكه .. :اهنانسأ
 ليطابألا لطاب ..ماهوأ اهلك ..اهنتافمو اهتاذل اذكهو ..ایندلا

 ةبيطلا هتملك الا ناسنإلا نم ىقبي ءىش ال ..لطاب لكلا
 .حلاصلا هلمعو

 كل ای رتخا ىلا شده ابا دما هده ىدخ
 .برلا ةملكب كتدحو ىف كرکذتو ..كرافسأ ىف كقفارتل

 مث ..نیرهش تباغو ترفاسو ةمجمجلا ةلمرألا تذخأو

 ناکو ..اهراظتنا ف سیسقلا ناک اهتدوع موی فو ..تداع
 رم سه قد دام ترس نا مهلت

 نل فا دابا ..ایرط كحضت یهو ةلمرالا تلاقو
 ..لقعلاو ةمكحلا ةياغب نیتسلا مايألا هذه تقفنآ دقل كبذكأ

 ىلإ رظنأ مث .ةآرملا ىف یلامج ىلإ موي لک رظنآ تنك دقل
 ةمجمجلا هذه ىلإ لاحلا هب ىهتني انیح لامجلا اذه ريصم
 ىلإ عراسأو ..یلاج ىلع افوخو اعزف ىكبأف, ..ةنفعلا
 يل ناك ,.اذكهو ..لوزت نأ لبق هنتافمب ذذلتلاو هب عاتمتسالا
 لبللا ىضقأ راتخ قيشع نيتسلا مايألا هذه نم موي لك ىف

 انا



 لبق قايخ هیقسأو ..یبابش دیعارذ نيب بكسأو هناضحأ نيب
 .ةايحلا هذه ءام دودلا برشي نأ

 لمكت نأ لبق هيلع اًيشغم نيكسملا سيسقلا طقسو
 .اهمالك

 ..ةصقلا لمكت ةيقيسوملا تارثؤملا كرتيو ..تكسي
 فلخ ةلبق سلتخيو همفب ليم ..هلبقيو اهرعش سسحتی اهنيب
 .نونح توص ىف سمه ..دعترتف ..اهنذأ

 جوز عم ةلمرألا هذه لثم نيشيعت ام تار -
 یراتخت نأ كيلعو ..یوذی كبابشو لبذی كلامجو ..هنيبحت ال .

 ايانح نيب ..یعارذ نيب ةايحلا هذه نيبو . :ًاثبع توملا اذه نيب

 .ةمواقملا سافنأ رخآ هيف فيعض توصب هبواجت

 ميمح قيدص وه ىجوزو ..ةجوزو ما ىنكلو ..نكلو -
 .ىهإ اي ..نأ نكي فيكف ..كل

 ايندلا ىف قايح لکو ..مالك درحم كجوزل یتقادص -
 ىبح ىه ىبلقب اهشيعأ ىتلا ةديحولا ةقيقحلا ..مالك درحم
 1 .مهو ىلإ هليحيو ءىش لك ىلع ىطغي یبلق توص . .كل
 ینیب ..كل ىبح ادع ام ءىش لك ..امهو نآلا یل ودبي ءیش
 هذه ىف قايح ..ءىش لك هنع بجحي زاتس ايندلا نيبو
 سكعت اهيف ةعقب لك ءايارمل اب ةنطبم ةفرغ هبشت ةظحللا
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 ..اناوس ءىش ال ..اناوس ءىش الو ..نينثالا نحن انيتروص

 يل سر انا ا یا ا

 هبش ىف ىخرتستو اهينفج لبستف . .اهردص ىف اهلبقي
 ..دبالا ىلإ اهدي نم جرخ دق رمألا نأ ات قو

 .انکمو ..اسابم حبصآ ءیش لک نأو
HH 

 ..ماوعأ ةرشع رورم دعب

 ايدو اًثيدح نالدابتيو درنلا نابعلي' جوزلاو قيشعلا
 ..جاوز الب نآلا ىلإ كيقبي اذام مهفأ ال انأ - جوزلا

 ةراطش"“ اهلظتأ

 تكسي) ..اناجب نكلو جوزتم انأف ..اًعبط ةراطش -
 ءاضيأ دالوآ یو (هظل

 صللاک شيعت نأ ..كرظن ىف ةراطشلا یه هذه لهو -

 .ةمقل معطم لك نم قرست
 ,.معاطلا هذه ىف وعدم انأ افاو ..قرسأ ال ىنأ دكأت -

 قط لك ىف مهعم كراشأل ىلع نوفلحي مهنأ اذه نم رثكأو
 ناز .تاسفب فن ىف عودخم تنآ نفر نسما ىلا نآلا

 کلا لب ..نوفح الو ةرسآ الو كلذ تيب الو كرمع
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 كيف عمطت اهنإف ..ةئئاخ ةجوز كيف عمطت انيخو ..لاضلا
 اهبساکم ىف ةدايز شرق ..شيشقب درج ..اشيشقب كرابتعاب
 ةحلاس ق كقفنت نأ دعبو ..قوقح اه ةأرماكو مأو ةجوزك
 ىلإ دوعت ةياهنلا قو ..ةحساملا ةلمعلا لثم كيمرت طاسبنا
 مكازتت قوقح الو كب مدقتی رمعلاو ..اتيب كل.دجت الف كتيب
 ىلع مکارتت یتلا ىه كرتاسخ سكعلاب . ..دحأ دنع كل
 .موی لک كغامد

 ..عودخلا تنأ نوکت نآ زئاجلا نم سیلآ (ظیغ ىف) -
 مه كدالوأو ..كدحو كل كتيب ناب نامضلا كل نيأا نم
 ؟ كدالوا

 :تانئاخ اعيمح نبنإ ..ءاسنلا لک ىف كيأر فرعا انأ -

 ها ءىش لک ىف كيأر فرعأو ..نوعودخم مهعيمج لاجرلاو

 ناد تناك كءارآ نال كيلع ةقفشلاب رعشآ اذهو ..ةبوذكأ
 اذام ركفأ ال الثم انأ ..انل اًياقع نكت ملو ..كل باقع ربكأ

 یتجوز نأل ..تيبلا جراخ ةعاس تبيغت اذإ یتجوز لعفت
 ..تابجاولاو طباورلا نم ةعومحم ىتيبو ..ىتيب نم ةعطق

 دحاو أطخأ اهلك اهسفن حلضت نأ طباورلا هذه نأش نمو
 نمزلا لوط عم رشلا ىلع بلغتي اًئاد ريخلاو ..انم
 :اطمباتضقب « تساحنل» دکناللتعاتشل ینو طبق رشعلاو

 نم نبال یعرشلا ريغ بألا تنك كنآ ول نظتأ
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 نم مغرلاب ..ىنبا نوكي هنإ ..اًدبأ ..كنبا نوکیآ ..ىدالوأ
 و وب اه لل یو نذل عدت یاد یا

 ..بحو ةيب رتو ةرشع ةونبلا افإو ..ةرینوسرج

 .كدالوأ لک نم مورح تنأو ةياهنلا ىف كسفن روصتو

 ..كوبأ انآ ..مهنم دحاول تلق ولو ..قوقح مهيلع كل سیلو

 .اهیعدت ىتلا ةراطشلا یه هذهو ..كهجو ىف قصبی هناف

 نأ ثدحي مو ..ارطاش یسفن تربتعا نأ ثدحي مل انآ
 تاد ةيجورلا ناخ انآ" ادا لام يحوز تربثعا

 لا ىف یتجوز تبسك ىنكلو ..قاقشلاو دکنلاب
 ..اهيف كشأ نأ ةرم ىف ركفأ ملو ..ةقثو مارتحاو بحب

 قماركو قورثو ىلام اهتعدوأ ینکلو ةقراسو ةصل اهتربتعا

 نم يالا. ىر ىتبحا اأ :ةجیتنلا"تناکو ..اهیف هاشآ لو

 نا اهنأ نم قثاو ىنكلو ..ةرم ینتفرس اهنأ زئاجلا
 تسحآ األ ..ةقرسلا نع تفک مث ..ةيناثلا ةرلا ىف اهسفن

 .اهمرتحأ یا
 ..رهزلا"یمزا: ..بعلا ..اذکه یهجو  قلمحت كلام

 عضآ نیآ فرعأ الو شیب شيش اهلصأ «كابترا ىف» -

 .طاشقلا

 فال اهلك كتاحو ..رطاشلا تتاو فرش ل فيك

 .رخآلا لثم ناكم ىأ نإ ..ناكم ىأ ىف طاشقلا عض ..بعل
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 .كنوخت نأ نكي ال نآلا كتجوز نأ دقتعت له -
 ءايشألا ىلع ربکن نحنف ..انربک اهلك اننأ دقتعأ -

 ألا ىلع رغصن كلثم انسلو ..تقولا سفن ىف ةريغصلا
 قطنم ..تويبلا باحصأ الإ همهفي ال قطنم اذه ..ةريبكلا'
 :كلاثمأ نم تابارخلا باحصآ یلع -ديعب

 .بدألا لیلق تنآ -

 ليلق اي ..كسفن نع لوقت اذامو . .بدألا ليلق انأ -
 تقفشأ ..كيلع تلواطت دقف زرذعاف اذه عمو . .ءىش لك

 ىلع قيفتل شدلا كيلع حتفأ نأ تدرأف كرورغ نم كيلع
 .تقو كانه نوكي دقف ..كتقيقح ىلعو كسفن

 ..تقو كانه نوكي دق معن ..(ىرخأ ءايشأ ىف ركفي) -

 ىلإ تقولا ىضمي نأ لبق ىلاح لجعتأ نأ ىرورضلا نمو
 .هلحم ىف كمالك ..ةدوع ريغ

 .تنأ مأ انأ بلاغلا انيف نم ..طاشقلا مرا ..بعلا -

 .فرعأ ال -

 .مویب ثيدحلا دعب

 تيبلا فرغ ىدحإ ىف نادرفنم ةجوزلاو قيشعلا

 6 .بئاغ جوزلاو

 .قأت نأ دبال ,ةليللا كرظتنأ فوس .ةمطاف - قيشعلا
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 نأ فرعت تنا ..هلوقت ىذلا غرافلا مالكلا اذه ام -
 ..فعض ةظحل تناك اهنأو ..نامز نم تهتنا ةياكحلا هذه
 .ءىش لك ىهتناو اهيلع تمدن

 .ةمطاف اي كبحأ تلز ام ..كبحأ ینکلو -
 عرج یذلا بلا اذه ام ..تننج له -

 ؟هتیسانم امو

 ؟اننیب ناك ام تیسن له -
 ةبذک اننیب ناك دقل .؟دمحأ اي اننیب ناك اذامو -

 .تهتناو ..ةعدخو

 ىتلا ةليمجلا تاظحللا ىهوشت ال ..اذه ىلوقت
 :اعمأ اهانشع

 له ..نونجلا اهيأ ةليج تاظحل ىأ (ةأجف كحضت) -
 58 فيكو ..نيأو ..ىتم كردت له لوقت ام اقح مهفت

 دل ناك ..تاونس رشع ذنم الوقعم ناك مالكلا اذه لثم
 ها مدام اف تایر ابرو یف دج
 ىنعم هل مالكلا اذه لثم ناك فورظلا هذه ىف . .كل عمتست
 لوقت لقت ٠ .ةلاصلا فو ..قيب قو ..نآلا امآ ..یودج هلو
 كش ال ..بیاشو شوکنم كرعشو ..كحضملا مالکلا اذه



 دقو ..هينيع ىف عومدلا عمجتت تأدب دقو ..ظیغ ىف) -

 ینیملکت نأ روصتأ نكأ مل (ةيرخس لح نوكي نأ هیلغ زع
 .مايألا نم موي ىف مالكلا اذه

 كنأل .ةجردلا هذه ىلإ رثأتم تنأ اذال كردأ انأ -

 ىف تنك امك ناهرلا ناصح دعت مل ..اًروجع اقشاع تحبصأ

 ىنكل ..كلئاسو تسلفأو ةدملا ىضمب كقح طقس ..ىضاملا

 لولا

 ..مويلا كارآ .نآ ديال -

 ىلإ دعو ..ةآرملا ىف الوأ كسفن یرت نأ لواح -

 ..مويلا كلذ ذنم تضم تاونس رشع نأ فرعأ انأ -
 تناك تارعش عضب ..قرفلا امو ..كبحأ تلز ام ینکلو

 هنه ةزيثت نأ .نكف ,یذلا ام ..هاضیب تحیصاف هادوش
 ؟ تارعشلا

 مل كنإ .رورغ ىف رورغ كتايح لک ..رورفم تنآ -
 كلم ئذلا» ام ..كانشفن حت انا تنك دقل -ناذخآ ابحت

 زهآ +ةلازأ' نأ: ديرأ“ ..لؤقتل ةاجف دون تاون رغ غب
 ۲ا

 ىتفلا كنأب كيلع ةطلستملا ةوزنلا ..رورغلا هنإ ..ال

 وه ديحولا كجالع نإ ..بلط هل ضفري ال ىذلا لوألا
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 ىلع جرفتو ..ةليل لك ةرينوسرجلا ىف اهمامأ سلجا ..ةآرل
 لوط ال تصلخآ ىتلا ةديحولا ةقيشعلا ىلع ..كسفن

 وكم تا رخ

 اهنأل ابر ..هداؤف اه علخنيو ..تاملكلا هذهب أجافي

 .ةقداص

 .اهفاجترا ینخیل هلمانأب هرعش للختیو تمصی

 تاوطخ ىف جوزلا لخدی مث بابلا ىف حاتفلا رودي
 وهو ..هنطب ىلع هدیو ..ضیرم هنأ ىلع لدي هلکش ..ةئيطب

 .داح صغم نم ىولتي

 اوجرأ ..لجع ىلع ..نخاسلا ءالا ةبرق ..ةمطاف -

 رلا ىف قلمحت اذکه افقاو كلام ..دمحأ ..(دمحأ ىلإ رظنی)
 قبب مل ..كاتف دلو اي كاتف ..قباسلا كلاج ىلع جرفت
 كرح ام دشآ ام ..نید سميج حبصتو كرعش غبصت نأ الإ

 تحار ىتلا برحلا تسيترأب ینرکذت كنإ ..یقافش| كرظنم
 :اهمایآ

 .یتطب اي هآ ..ةمطاف اي نخاسلا ءالا ةبرق

 نمو جوزلا اهروح لحن ةيلخ ىلإ ةظحل ىف تیبلا لوحتي
 لک قوت ..ةجوزلاو تانبلاو ةالوألا نم ةکسامتم ةقلح هلوح

 .قلق لاژسو ..ةرئاح ةعمدو ..ةفط نيع



 قبسي نأ لواحي دحاو لكو ..مهيبأب نولوغشم اًعيمج مهنإ
 صلقتي ىذلا قيشعلا نوسني مهو .هتابلط ةيبلت ىلإ رخآلا
 بلك درحي ..هدوجو ظحلي دحأ ال ..لظلا ىف فقاو حبش ىلإ
 ىكبي هتوبأ ىعدي ىذلا نبالا ىتح ..قوقحلا مودعم نابرجپ
 .رخآ لجر ىلع همانآ

 ناك میدق لجر نع اثحاب ةآرملا ىف رظنی لازی ام وهو

 لك ىف اد رصتنی ناك لجر ..تاونس رشع ذنم هفرعی
 .هدجم ال هنکلو ..ةکرعم

 ..ةرلاب اًدوجوم ناك لجرلا اذه نأ نآلا كشي هلعلو
 ءاًيتيقح اًدحاو اراصتنا رصتنا هنأو

 ةلالجلا بحاص

 ..لدسم راتسلاو دعب أدبت مل ةياورلا ..سيلاوكلا ءارو

 نوسمهب نوئيجيو نوحوري ةيحرسملا مهبايث ىف نولثمملاو

 هرود ىف ركفي ال نهاكلا بايث ىف لاطبألا دحأ ..مهراودأب
 فيراصمو ..نكاسملا روجأ نحو ..هتامح نع ثدحتي اغنإ
 ۳ .دالوألا

 بولقم ركس قودنص ىلع ةرخافلا هبايثي سلجي كلما
 :سمهب مث نهاكلا ثيدح ىلإ ىغصي

 .كديإ ىف ىللا شتيودناسلا صن ىنيدإ -
 قلا نما لفدیودناس كل بیجت یخآ اي تعبت اما

 .ید هتاحشلا رومآ لطبتو

 نلطاب الأ ره ,.هلاب ذوعأ ..ةمطق ..بیط ةمطق ینیدا -
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 .ةمطق بلطاب اند ..ةبزع

 تنمسألا مضهت تقحل ..رهضلا اياعم لكاو تنا ام -
 .هانلک ىللا

 حبصلا نم انه اند ..لوطسم تنإ ..نيم كاعم لكاو -
 حبنتا امل اهيف لثمأو ةفوربلا ىف ظفحأ دعاق . .ىنطب محل ىلع
 ىريزو اي نوفيط نوفيط ..لوقأو قعزأ لامع ..ىسح
 نع قوملا باتک أرقتو. ..موجنلا دصرت تلز امآ هلبالا
 كينيع حتفا ..قفأ ..ناسعن تنأ ..اه" ..اه ..اه ..بیغلا
 تنآو انآ یاوس كانه سيل ...كانه بيغ ال ..اًديِج

 جرخلا مادق طوبرم دعاق ..هد لاحلا ىلع راهنلا لوطو
 ..اه ..اه ..اه ..لوقأو فقأ ..هدیاب رودي ..انغلا ةنكم ىز
 ..هدك شم ..ال لوقيو ..ینات ینفقوم حوري ..ناسعن تنإ
 ..اه ..اه شالبو ..ضيرعو ..نايلمو ةيوش ىطاو توصب
 انأو ..ىنات ینرودم حوريو نيترم ةيافك ..تارم تالت

 ..نفلا ناشع هد لکو ..صرقتو ..صغمتو روغزت ىنطب دعاق
 ..نفلا ناشع انتحشو ..نفلا ناشع رقفلا انفش ..نفلا
 ..فوشناح اماي ..هسلو ..عوجلا انفش رخآلاو

 تقولد كمادق دعاق انأ شم ..دمحأ اي هتلاب قدصت
 دازلاب عابتيب ىشفعو ..هيلع زجحنیب یتیب نکل ..كحضابو
 ىلع دوزی دحاو لک شوحلا ىف نيفقاو سانلاو ,یلعلا
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 یمد اوبرشیو ىمحل اولکایب شمهفرعآ ام سان ..ىناتلا

 ..تیب یل شیقالام حوراح ةلفحلا دعبو ..قايح اوعيبيو

 ..بشخلا ىلع مونلا ةدوأو ..اهوبأ تيب ىف ةقلطم قاوم

 شم ..ایاعم ىشعتيب موي لك ناك ىللا رافلا لع نابعص

 ..نیکسم ..نيكسم ..رافلا هيإ هبنذ ..ةدراهنلا لكأ ىقالياح

 ..ىرقف راف ..هبحاص ىز عوجي مزال ..تسيترأ راف هلصأ
 ..اه ..اه

 مالس اي صرقتب ینطب ..شتودنسلا نم هقب ةمطق ىنيدإ
 ..حصان اي كرود نقتت زواع مزال ..حیحص نوعرف تنا هد

 .هدک شم ..هضرب نفلا ىمح

 .ظینلا نم هرعش دشي

 نفلا ..نفلا -

 ..ةعاسلا ىف رظنی

 ىف هللا ىلع یضوعو ..هقب موقآ امآ .هج یرود -

 .شتودناسلا

 ..نیف هنم حورآ

 قرخت داکت هغامد ..ایصتنم فقي مث هتماق دشي -

 اهتلالجو ةيكلملا ةمظع ههجو ىلع مسريو ..فقسلا
 كسمأ دقو ءاليخ ىف حرسلا ىلإ وطخي مث ..اهتوربجو

 .هاني ىف كلملا ناجلوصب
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 ج رسما تابنج زهب تملا ريهجلا هتوص عمسي مث ةقيقد رگ

 فنم ىف رمألا ءايلوأ نيأ دنج دئاق نیآ ..یماتخآ لماح نيأ . .ناهكلا خيش نيأ ٠ ..رصقلا ميكح نيأ -
 ىزبخو ىبهذ ضيفيل مويلا ىنئازخ حتفأ ىفإ ..ىوعمسيل
 .ناعوج .ضرالا یلع ىقبي ال یتح اهضرعو دالبلا لوط ىف رصم لك ىلع ىحمقو

 ..ماعطلا بهاوو . .مظعلا رصم كلم انأ ..اذهب مکرمآ ىفإ
 .عيمجلل زبخلاو

 ىلإ ىفصي وهو سيلاوكلا فلخ نم هقيدص مستبي
 .عومدلاب هانيع یدنتتو ..هتاملك
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 نوسرج

 ..نوسرج سديلاكسب سديلاخيم سدايجروج ىني

 نودب شيعي نأ عيطتسي عمتجملاف ..مهم ريغ ناسنإ
 موي لك اهسفن لوح رودت نأ عيطتست نضرألاو ..نوسرج

 ىني نكلو ..اهحطس ىلع تانوسرج نودب داتعملاك

 ئرخأ ةرظن ةلأسملا ىلإ رظني .نسديلاخيم شدایجروج

 ريبكلا رابلاك ايندلا قرت دا ا .ةيدج
 ..نوسرج نودب ةدحاو .ةظنل ی نآ ي ال 6

 هنكلو ..ءام نودب اتم نی يلع نشا يوم 9
 هتاظل دعسأو ..ةريب نودب ةايح مهفي نأ عيطتسي ال
 ديحولا وه ىراكسلا نم تارشع دجيف هلوح تفلتي ابنیح
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 ..ىحلا رماز نوكت نأ ةيحضت ىأ ..هيعوب ظفتحي ىذلا مهنيب
 سانلا ىلع كحضلاو طاسبنالا عزوت نأ ..برطت الو
 ةنهملا اهنکلو ..تابلطلا د..ءو مهجتلاو ,سوبعلاب عنقتو
 اًنوسرج دلو ..دیبنلا هقورع ىف ىرج دلو دقل ..ةيناسنإلا
 .ةيادبلا نم اقیرع

 ىلإ رثرثي هتدجو نآلا تیبلا هيلع تلخد اذإ تنأو
 طقاستت ىتلا ةيمورلا تاملكلا نم ليس ىف انيرتاك هتجوز
 ..عيقاقفلاك همف نم

 فوس كنكلو ءايرتسملا هذه نم ايش مهفت نل تنأو
 غرفأ دق هنأو ..ديعس سديلاخيم سدایجروج ىني نأ سحت
 ..نئابزلا فوج ىف رابلا ذيبن

 .رعشلا عمال اًقيشر اًقينأ سدايجروج ینی جرخي فوسو
 ةعموص ىلإ بهاذ هنأك ..عشاخ هبلقو رابلا ىلإ بهاذ هنإ

 .ةصقار ةمغنب قيرطلا ىف منرتي وهو ..دبعم وأ
 ..ادوصلاب یکسیو ةتالت ..لبود ىصربق بيبز دحاو

 ..نامرابلا مسا ىهف ..دوأتيو ..انيتاي ةملك ىف طیو ..انيتاي
 ..رمعلا بیبحو ..تاذللا عزومو ..رومخلا فارص

 ىف انيثأ نم نوسرجو هونج نم نامراب ..ایندلا رفصآ أم
 ..ةدحاو ةدئام ىلع ملاعلا ةيفارغج ..رصب راب
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 لك ىلع ةضيرع ةماستبا ىقليف ..هتداعك رابلا لخديو
 ..نكرلا ىلإ رظني مث ..نينس نم مهفرعي هنأك ءابرغلا

 هيتاعملا ءارعشلا نم ةلث هلوحو ,یلاو رعاشلا وه اذه

 نوسلاجلاو ءائيش لوقيو هيعارذب حولي رعاشلاو «نوبرشي
 رعاشلا اهددري ةملك الإ مهفي ال وهو نوقفصي هلوح نم

 .ةرخ ..ةملک یه .:رخآو تقو نيب

 .سوفنلا ريصع اي ةمهلم اي ةرمخ اي
 ..سولف ةنوحاط اي ةمرجم اي ةرمخ اي

 ..سونافلا ىز خملا یرونتب
 سوسلا ىز ةتجلا ىف ىلكاتبو

 ةرمح اي
 سوئكلا هوج ..مد اي

 ..كعاب ىللا نيم

 ..سورتلا ةصقان ةعاس اي
 ..ناوألا لبق رمعلا فقوتب

 بارشلا تاه مسلا تاه ىقاس اي

 باصعألا علو ,وتربسلا تاه

 ..باذعلا تاه
 ..بهذلا عيبأ ىاج انأ

 بارلا: رعسپ

 بابشلا نینس عيبأو
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 نينتا ..ةيديلقتلا ىني ةحيص قو .ةجضلا ىف رعشلا عیضیو
 وهو هعارذ ىف حجرأتت ةطوفلاو ..انيتاي ..لبود ىصربق
 ..ءاوشلاو ةزملا ةحئارو ةيسيرابلا روطعلاو ..ناخدلاب قبعي ىجلاو .ناریث عراصمك ىولتي

 داكي وهو ةاتف عم باش سلجي ملظم ىصق نكر قد
 .ةقيفد لك هسأك هل ًالیو ,ةبابذلاك هلوح صقارتي سديلاخيم ىنيو «ملكتي وهو اهلبقي داكيو .هيعارذب اهطيحي

 ..اهاحب هسل ةزازقلا ید ..ةرومق اي ییرشا -
 ..ران علطتب ینیعو ..داؤف اي فلتب یغامد انآ -
 نم تجلت یحور انآ ..قییبح اي ید رانلا زواع انآ -

 ..ینیفدت ناشع ید رانلا زواع انآ ..ةدحولا نم .دربلا

 ىللا ليو اي ..كنم ىران اي ..تنإ .ديحو تنإ ءىه -
 ..تنإ بيد اي ..اهيب یشعتتو اهلكاتب .كيديإ ىف عقت

 ؟انأ بيد انأ -

 ..بيد اي كبحب انأ ءىه ..خارفلا لكاتب بيد هويأ -
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 ..ةخرف اي كبحب انأو -
 ..موقأ هزواع ..ةنابعت ..انآ ..انأ ..بيد اي كبحب انأو -

 ..؟نيف حورن -
 كبرضأ هزواع ..الخلا ىف ..سانلا نع ديعب حورن -

 ..كموده كلعطقاو

 ..بيد اي نيدعب ..شفرعم -

 عيضتو دودخلا سمالتتو ناليامتيو ناكحضيو

 اهحتفي ىتلا تاجاجزلا ةعقرط قو .جيجضلا ىف تاكحضلا
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 غبتلا قرحي افاو برشي ال ناث لجر ..ملظم نكر قو
 ۱ ..ناخدلا تفنیو

 زيو ..ةوهقلا برشي ..ةعاس ذنم هدحو سلجي هنإ

 لاصلصلا نم لاثمتک حبصأف ههجو بحش دقو «رئاجسلاب

 مسرلا نم ةزراب ةحولک لظلاو رونلا هيلع عطاقتو ..رفصألا
 ..ىبيعكتلا

 ..برشي ال هنأ الإ لجرلا اذه نم همه ال ىنيو
 ..هتماركل ةناهإو ىنيل ةعفص هذهو ..هيعو دقفي نأ ديري ال

 هتماستبا نم داز دقو .حجراتیو ءىجيو حوري اذه وهو
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 لجربلاك رودي داك ىتح هتاءانحنا ىف غلابو ,فعضلا ىلإ
 .ىودج نود نكلو ,هسفن لوح

 هش الو .جلثلا ءاملا نم اًيوك همف ىلإ لجرلا عفر دقل
 وهأ ..فوسلیف وهآ ..رعاش وهأ ..نانف وهأ ..كلذ ريغ
 9 وهأ ..شلفم رجات وهأ ..باصن لجر وهأ ..ناونجم
 *..نوبرشي نيذلا مه ءالّوه نكلو .؟عودخم

 توی نوکی نم .دحاو ريسفت الإ كانه سیل
 ىأ وأ نانویلا وأ شکارم وأ ةشبحلا وأ دنهل نان وبرج
 مهال هنإ ..نذإ ناطيشلا ىلإ بهزيل . .ضرثلا ىلع ناکم

 ..ءیش ىف یی

 حسام الإ ىقبي الو ضفنت دناولاو مدقتي لیللاو
 عوطقم لجرو ..قتسفلا عئابو ةيراتوللا عئابو ةيذحألا
 دنع تالجع تاذ بشخ نم ةعطق ىلع فحزي نيقاسلا
 :ةسارش ىف ىني حيصيف اًناسحإ بلطي نيل هدي ديو ..بابلا

 ىنا ..هتاحشلا نم هدراهنلا هينج دحاو وتكسم قنا -
 یشح ید ةيقاطلاو ,سولف یشح ید ةبششلا ...ینم یغآ
 ..ینی تيب برخت قنا ..ینی نم ةرامع ىنبت قنا ٠ .سولف

 .یشما ..اللای یشما

 مهعم مساقتیو تانوسرجلا عمجیو رابلا لخدی وهو
 جورخلا سبل یدتریو یمسرلا سیللا علخي مث ,شیشاقبلا

۱۳۰ 

 .رفصی وهو قیرطلا ىف ريسيو هرابلا قلغیو

 ..یردب ةلاقبلا لفقیب ..تیبلا حار وتنامز وتسیرخ -

 وتنامز انیرتاکو ..لیللا صنل هحتفی مزال ..خم شیفم لفغم

 ىف هسل اوصقریب وتنامز التسو قاكو ..ةسوماجلا یز مان

 تيم وکسمیب ..لود ىلوصأ «یی دالو ..ما تانب ..هیرابکلا

 حتفا هل لوقأ ..بدألا لیلق راج وشیمو ..رهشلا ىف هینج

 ناکد حتفا ..سرابس ناکد حتفا میسرب ناکد حتفا ..ناکد
 ..بشخ خم ..شیفم هدیاف ..نارطق ناکد حتفا ..تفز

 .وشيم نم ..خوأ ..خوآ ..ینی نبا شوم هد ىني نبا شوم

۱۳ 



 ةميدق ةقد

 ..هيعارذ حتفي وهو هتفرغ ىلإ زوجعلا بتاکشابلا ىنداق
 ۱ :هتطح .ق قثخأی داکیو

 ةعساو قدوأ فیاش .تاملس هّلاو ..بحارم هّلاو ب
 .ةروكلا بعلم یز یازا

 همف حتفیو یوحن هسأر ريدي وهو ةطاسب ىف مستباو
 :هلخاد زتهب ناتسأ مقط ودبيف

 ..مامتلاب ةنس نيتالت ؟انه ةنس ماك یلاقب فرعت 7

 ..بیط ةعقاس ةجاح .ةوهق تلییجآ ..لضفتا ..لشفتا
 نم یاجو ..مالس اي ..زقزق دخ بط ..نامک ةعقاس الو

۱۳۲ 

 .حيلم راوشم هد ..یلاوط اينملا

 زقزقي ناکو ..بللا نم ةشبك ینافح ىف عضیو زقزقي أدبو
 انأو ..دحاو تقو ىف هيديو هيلجر زهو كحضيو ملكتيو
 .بارغتسا ىف هلمأتأ

 ..ةكرحلا نع فكي ال ..ایطب اًريصق ةرشبلا حلاك ناك
 اهلخدت ال ةقلغم ةفرغ ىف ناسنإ شيعي فيك تبجعو
 لك ريغتي ال اًدحاو المع لوازي ةيلاوتم ةنش نيثالث سمشلا

 .كحضلا ىلع ةردقلا دجي كلذ عمو ..م

 .دسافلا ءاوهاو بارتلا ةحئارب 1

 ..ىدنفأ یحبص اي هرز ىف ىوأ موتکم اولا -
 .كابش حتفن نکم

 .جلت ایندلا هد ..لجار اي هيإ كابش -

 .سطعأ تأدبف یقلح ىلإ لصو دق بارتلا ناکو
 ةنس نيتالت ىلاقي انأ ..قوشنلا ىز انه بارتلا لصأ -

 .هدک كيز سطعأ

 :فدرأ مث اليلق تكسو

 تعبا تنک . عام راوشم هد ايلا نم < .مالس اي -
 ىف كدحل اهتبجو كتجا كتجاح كل تيضق تنك اتو ىخأ اب ىل
 ك مد جفا بعت ام لقب يتلا

۱۳۳ 



 ..كريخ رتك ىديس اي -

 :.رفایمآ ىسفن اند :.هيل ريخ رتك ..هيل -
 یدنع انآ هد ..هیلع دعاق لا یسرکلا شتریغ ام یرمع

 .مالس ای ..ایروآ ىز ید اينملا
 :ایدانم تفلتی ذخأ مث هافق شرهو ...هيسرك نم ماقو, "

 یدحول انه یبیاس ایوخ ای ..رودنم ای ..رودنم ای -
 نمی ناس الود ارق الو ..نعاس الو .:بارغلا یز

 شع نم هیسودلا بيجأ علطاو یسرکلا طحأ مزال
 لجار كلصأ ..كرطاخ ناشع ..هتیاهن ..قوف ىللإ لاحسلا

 ىف قلمحي ذخأو هنذآ ىف ايب وكلا ماقلا قشرو هبتکم كرتو
 :هعباصأ ىلع دعیو طئاحلا

 ؟ماک دیلاوم نم یقب كتدايسو -

 قم ریمل ورم

 كيراتآ تند ..یبارع ةجوه مايأ نم ینعی ..مالس اي -
 .یقاتعلا ىف نهدلا حیحص هد ..مرضخم لجار

 هلو اي ..هد بالودلا ارو ترکعیب یللا ایوخ اي نيم

 .ةواتش شالب نکتا

 ..؟ی الو ,ءاناعم نك هیف وه -

۱۲ 

 هاتیعو تهرب اعوتقم همق لظو .:بتاكشابلا كحضو

 .ةراظنلا تحت نم ىهجو ىف ناقدحت ناتجذاسلا

 .كمع ىلع ملس ةذوح اي لاعت -

 .بتكملا ىلع رقنو

 .نابو رهظا -

 هجو اهبقعأ ..بالودلا فلخ نم ةريغص نيع تلطأو
 ..نولطنبلا جراخ رمحألا هصیمق ىلدتي لفطو بارتلا هاطغ

 :بصق دوع نضتحا دقو

 .بصق ةلقع هليداو ..كمع ىلع ملس لاعت -

 ..هلك بصقلا دوع ىل مدقو لجخ ىف لفطلا ىنم مدقتو

 اب اًنيطل ههجو ناكو

 مزال ىديس اي موي لك ..ىنبا دمحم هتمالسب ىقبي هد -

 علطي زواع ..ناويدلا اياعم ىجيي مزالو ..طيعيو ىف طبشي

 ..عرقألا ..هوبأ ىز ةرامإو ةرادإ هل ىقبتو ..بتاكشاب

 .هد ..ةطبلزلا

 ..سولاب ةقولحم تناكو ..هلفط سأر ىلع حسي ذخأو

 ˆ .ةروجعلاك ةمعانۋ

 هضرب نسحأ شم ..دحاو ةرم دالولل قلحأ اياد انآ ك
 فوق داو رک یلحت - نامك انأو تفاضل



 :هسأر ىلع حسمو هشوبرط علخو
 ۰ ..ةيواه هسأر ىقبت دحاولا -

 هنم جرخأو بتكملا جرد حتفو ..ةجاذس ىف كحضو
 :لفطلا دي ىف اهسد ..ةرايخ

 بتكملا ىلع دعقا یرجا ..دحل شلوقت الو دخ 7
 .ةراطشلا ىنيرو ..هيسودلا ررحو ..كعاتب

 لورهو ..اهفطتخا مث ..اددرتم ةرايخلا ىلإ لفطلا رظنو
 .هکلم تحبصأ اننأ .E .ادعتیم

 ةكحضلاو دیدج نم هبتکم ىلع یدنفآ یحبص ًانکناو
 .ةيدق ةينغأ ندندی ذخأو ..ههجو ىلع بعلت تلاز ام

 ةقيرط ىلع هوأتیو عطاقلا 3 طی ذخأف هتوص هیجعأو

 ..اًدكار وجلاو ةضبقم تناك ةفرغلا نأ نم مغرلابو 2 5 .ىلومحلا
 ىودعلا تلقتناو .مستبأ تأدب دقف ..فونألا مكزي بارتلاو
 ةماود ىف وه باغو ..ميدقلا مغنلا ىلع ىمدق زهأ تحرف لإ
 .هسأر حوطي ذخأو نفلا

 هد ..ىدنفأ ىحبص اي هلك هد برطلا هيإ ..مالس اي -
 .ناطلس تنا

 فوش ..كفرظ نم سب هد . درعا يرحل
 اتسأ اي

۱۳۹ 

 ىلإ نذأ نم ةيبوكلا ملقلا لقنو ..تیحان ىلإ هسأر رادأو
 :نذآ

 ..مالک هد ..یتقولد ینغ هيف نا قدصت یعوا ..فوش -
 ..ای ..لوقیو تختلا ىلع دعقی ینغلا ناك ..نامز ناك انغلا
 شردقتم ..برط اغإ ..هخم ىلع یجیت ةجاح ىأ اي ..اي ..اي
 ةياغل ..اي ..اي ..اي ..لوقي دعقي نكميو ..كضعب ىلع دعقت
 ..هبیست شردقت ام هدك عمو ..رمق اي ..لوقي نيدعبو رجفلا

 شم ..نف ..نف ..برشت شاضرتمو ناشطع دعاق ىقبتو
 ىقالت ..ویدارلا حتفت ..تقولد عاتب صياملا ىضافلا مالكلا
 ىلاعت ..هللاي ..هللاي ىلاعت ..هللاي ..هللاي ىلاعت ..كلوقتب ةدحاو
 نيف ىللوقت فرعت ..مهفأ هزواع نيف هللاي

 نذأ ىلإ نذأ نم ةيبوكلا ملقلا لقنيو هافق شره داعو
 .تاهيسودلا بلقيو

 ..كرابم اي ىللوقت فرعت ..نيف ..هللاي ىلاعت -

 :تاهيسودلا ىلإ داع مث هتراظن تحت نم لإ رظنو
 ا انلغشل عجرن ..هتياهن ..نمز هلصأ وه ..نمز -

 ..حلاص ..حلاص ..ميركلا مسا ىديس ای لوقتب
 ۳ فللا:نییآ .ىديشا اب ولأ هيه ته ىکا
 صال نکل ..هدك شم ..ةيوش كتلطع انأ ..هتيزياع

 رراكلا لفشلا لع اوبك ركيب ىللا مه انناوخا لصأ

۱۳۷ 



 ىحبص اي تاه ..ىدنفأ ىحبص اي دخ ةجاح لك لود
 .ىدنفأ

 .ریمآ لجار كلصأ تنا -

 ..كلضأ نم هد یدیس اي ..كفرظ نم هد یدیس اي -

 هناسل فرط جرخیو بتکی قرولا ىف یرخآ ةرم باغو
 ىف اًريخأ هينيع عفر مث ..حوطتيو دسار حشميو ..سامحلا نم
 : حايترا

 .ىقب انیب های ..انصلخ ..هث دمحلا -

 ..بالودلا فلخ هدجو یتح شوبرطلا نع ثحبو
 ةتح یقال شم داو اي یقب ..حیحص ناطیش امآ -

 .كوبأ شوبرظ ريغ بصقلا ةصاصم اهیف یمرت
 :هدخ ىلع ةنانر ةلبقب هبقاعو ..هنذآ نم هلفط بحسو

 مزال انأ ..بلك اي كوبأ شوبرط ىف ةلابزلا یمرت - ۰
 .ةنخس ةقلع كنرأ

 ناك لب ..ةنخاسلا ةقلعلا هذه رداوب ههجو ىلع رآ مو
 .قارشالاب ضيفي اًييط اًحنس ههجو

 ناك هبعاتم یل ىوريو ىنثداحي بابلا ىلع فقو امنيحو
 .مستبن لازی ام

 علطو نزخلا درجو هج شتفملا نأ ..ىديس اي روصت -
۱۳۸ 

 لاقبو ..ینم مهمصخ هینج نيسمخو ةيم ةدهعلا ىف زجع
 لفتشاب لجار ىلصأ ..هيإ لمعاح ..مهیف طسقب نيتنس
 ..ىدنفأ یحبص اي مصبأ ..یدنفآ یحبص اي ىضمأ ..هللاب
 .ىدنفأ ىحبص اي ملس ..ىدنفأ ىحبص اي ملتسا

 ناتئيلم هانيعو ملظلا نع ثدحتي وهو اًيفاص ههجو ناك

 .ةبيطلاب

 هبلق ةيزه ىلع ىوقي ال باذع ىأ نأ لا ليخو
 ..بیطلا

 نخدأ تفقوو ..ةيريدملا باب ىلإ یدحو تیضم اهنيحو
 ..ناسنالا اذه ىف رکفآ تنك ..ةقيتعلا ةزيمجلا تحت
 ,هتبیط لباقم یف ینج اذام ..لءاستأو

 دنع نوقرفتیو ةريغص تاعامج نوجرخي نوفظولا ناكو

 قلعت دقو شوحلا ىف رودي ريغصلا ىلجر تدهاش مث ..بابلا

 ىلإ الجر بذتجا ..ةوطخ اطخ ًالکو هنولطنبب لفطلا

 ةرهاظم ىلإ لوحت دق ناك بابلا نم برتقا اذإ ىتح هبكوم
 .برلسأب ةرم لك رركتت ةدحاو ةلمج الإ اهيف عمست ال

 ..ىدنفأ یحبص اي هلل دما ..ىدتفأ ىحبص اي كوربم

 نونمم ..ىدنفأ ىحبص اي ركشت ..ىدنفأ یحبص اي كانبعت

۱۳۹ 



 ىسرم ..یدنفآ ىحبص اي بلطا ..ىدنفأ ىحبص اي
 كرمأ ..یدنفآ ىحبص اي كلياج ..ىدنفأ ىحبص

 .ىدنفأ ىحبص اي

 .سانلا هوجو ىلع اًيوتكم ..ىلاؤس ىلع باوجلا تأرقو
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 تيزلا و ءالا

 :اهطسبیو هعباصأ ضبقی وهو لاعفناب اه لوقی ناك

 دقل ..باذعو ..مئاد كش ىف ..ةريح ىف شيعأ یا -
 ..ةيادبلا ىف تنک ابك: تلز امو ..ةنس انتقالع یلع ترم
 راتس لاز ام ..ال مأ یننیبحت تنك نإ فرعأ ال ..كفرعأ ال

 ..كيضام نع ةدحاو ةملكب. ینیئدحت مل ..اننيب اًئاق فلکتلا

 لا نيرظنت تلز ام .كمالحأو ..كلامآ نع ..كتايح نع

 ,بايئراو ظفحتو رذحب هنيلماعت بيرغ لجر ىلإ كترظن

 اثار كلبجأ نم اهلك قايح هيف ريغأ یذلا تقولا قو
 هنللبب ثنا ردلسم ملح ىف نئيعأو ..قارهسو ىئاقدصأ

۱۳۱ 



 .ءافجب یتیلماعتو ..موي لك ىنع اّدعب نيذادزت كدجآ
 كمهفأ نأ ..ةتسلا هذه لوط دحاو لمآ ىل ناك دقل
 ىلع قیدصلا قح ىننيحنت كنأب سحأ نأ . ..كبحأ اک

 ..كتالكشم ىف ینیکزشتف لقألا

 ہنأک رخآلا ىلإ انم لك رظني ءابرغ ءالوأ نحن :اه نكلو
 .باتك ىلإ رظنی

 ةقلغم باوبأ ىلع قدلا هبشت اهدابتن قلا تالبقلا نإ
 ..ةحفاصلا نع فلتخي داكي ال قانعلاو هادی حتفت ال

 ..كدحو تلز ام تنأو ..ىدحو تلز ام ىفإ

 ةجاجز ىف بنج ىلإ اًبنج شيعن ..ءاملاو تيزلاك اننإ
 ..ةدحاو

 ..ةجاجزلا تجر امهم ادب طلتخن ال اننكلو
 ..ه ملحأ تنك ىذلا بلا وه اذه له
 كيتفش نإ ..باوجلا فرعأل كيلق حتفأ نأ كي

 .نامكلتت ال

 ىف ةايحلا امأ ..مکح هنأل حيري مادعإلاب مكحلا نإ
 ىهف ةسلجلا ضفي الو مكحي ال ضاق مامأ صفقلا
 ..قاطت ال

 ...حیرتسال ایا ال < وق

۱۳۲ 

 هعیاصآ ضبقی لاز ام وهو تكسو ..لاعفناب ملكتي ناك
 ..اهطسییو

 ملکتت نأ تلواحو ..ةنيكسم ةليوط ةرظن هيلإ ترظنو
 ..اهفعست مل تاملکلا نکلو

 نينجلا ىلإ ..ةيلاعلا اهنطب ىلإ ترظنو اهانیع تعمدو
 :رثأت ىف تلاقو ..رهشآ ةعبس ذنم اهیف كرحتي ىذلا

 فيك فرعأ ال ءاسرخ انأ ..مالكلا ىف مهفأ ال انأ -
 ..ةفرخزم ثيداحأ عنصأ فيك فرعأ ال ..ثيداحألا جبدأ
 ..لكآ ال ..مانآ ال ..كب ميهأ ..كدبعأ ..كبحأ كل لوقأو
 بنر ال

 نع نلعأ نأ نود كتايح كل عنصأ نأ تدوعت دقل
 ثاثأو ..اًدعم كماعطو ..ةزهجم كءايشأ دجت الأ .یتعانص
 ؟ةرطعم كناصمقو ..افیظن كتيب

 كيلع ةفوهلم ..ضیرم تنأو كراوج ىلإ ىندجت الأ
 ؟دیعس تنأء .ةلفطلاک ةحرف ..بئاغ تنآو

 الح سیل ..یممل نم رهشآ ةعبس هتعنص یا اذهو

 ,:مالاو تیزلا ىلإ ..نينجلا یا ..اهنطب ىلإ تراشأو
 ,ءامدو بل احبصأو اهئاشحأ ىف اجزتما نيذللا

 ..تمص ی تکبو

۱۳۳ 



 انأ

 ..انأ ..انأ ..انأ ..لوقی قينألا نولاصلا ىف دحاو لك ناك

 همف نم ىلدم راجيس نم ناخدلا ثفني ريبكلا حارجلا
 ىقليو ..وهز ىف هلوح تفلتيو ..نيحط روباو ةنخدم هنأك
 ..ةقمنم ةصوصرم تاملك ىف هباحصأ ىلع ثيدحلا

 ىف جربلديه ىفشتسم ىف تنك امل انأ ..انآ ..انأ - ٍ
 سمخ ىف ..جني ريغ نمو ىدحول ید ةيلمعلا تلمع ..ايناملا
 اودعق اياعم اوناك ىللا نيريغصلا نيحارجلا امل ..قئاقد
 اهتلمع ین اًعبط نيفراع شم ..ضعبل اوصبيو اوبجعتسي
 انأو اهلمعب تنك یناو ..هدك لبق ىنيعلا رصقلا ىف ةرم فلأ

۱۳۶ 

 .ونایبلا ىلع فزعأب ىنأك نایعلا نطب حتفأو ..ضمغم

 مهنم لک ناك دقف .هعبتتي نیعمتسلا نم دحاو نكي ملو
 مل كلذلو رخ الا وه هتاراصتنا نع انیش یکحیل هرود لجعتی

 ىلإ سلجي زوجع لجر قلطنا ىتح هثيدح نم غرفی دكي
 1 ۱ :الئاق هیدیب حولي هراوج

 نکل ..سدنهم لجار انآ ..ةحارجلا ق شفرعا ام انآ -
 میمصت تعضو امل رکاف انآ ..حیحص ید نیرمتلا ةياكح
 انأو ةعاس ضن ی یکورکلا تمسر ..یطویسألا ةرامع

 بتکم ناك رصعلا ىلع نیدعبو ..حبصلا یاشلا برشاب
 ىلع نییفکم نیسدنهلاو ..لحنلا ةيلخ ىز لاغش میمصثلا

 تناك ةنس دعبو ..اهتمسر ىللا طوطخلا اوذفنی قرولا
 قوف رود نیرشع ..یناطیشلا عرزلا ىز ةعلاط ةرامعلا ٠

 ..اهلمع یازا ..یازا لوقیو ..قلحبی دحاو لکو ..ضرألا

 ..هد نجلا اهلمع یازا

 ..ةفزلا ىف دیحولا تماصلا نوكي نأ یماحملل قري ملو

 :لاق نأ ثبل امو رخآلا وه هسأر شرهف

 ةحارجلا سب شم ..مهم نيرمتلا ةجاح لك ىف -
 ىللا ةريخآلا ةيضقلا ىف انآ ..نامک ایاضقلا ى ..ینابلاو

 ..ةباينلا ديا نم ناسطف مهتلا تملتسا ..دلبلا تزه
 هل تبسک هدک عمو ..نامک مصابو ..یضامو ..فرتعم

۱۳۰ 



 ةرم فلأ اهاثمآ ىف تشعو ..اهيف تشع ىنأل ..هيل ..ةيضقلا
 ..هدک لبق

 ىف اهیسرک ىلع رقنت تقولا لاوط یماحلا ةجوز تناکو

 هيا نکل ..ةلاجر اي ةجاح انل شوتبسام ةقيقحلا وتنا -
 ةتالت لمعاح یناو ..مکلک مکنم رطشأ علطاح انأ ىنا وكنا

 نينس رشع نامك ىدنع ىقبياح ..نینس رشع نامك وكيز
 ..؟ ىقب متنأ الو انأ ..سدنهم نباو یماح نباو حارج نبا

 نيب اهنذأ ىف سمهو ثيدحلا ءانثأ اهب ثبشتي اهلفط ناكو
 :ىرخأو ةظحل

 ؟ولح انآ امام: ای ولخ اانا -

 ..مداخلا ىلع ليي فویضلا نيب ديحولا سيسقلاو
 :لوقيو

 .ةداس ةوهقلا قواع. انآ ج

 ىلإ سمه ةذفانلا راوج ىلإ فقی یذلا رمسألا باشلاو

 :هبناجب رخآ باش

 ؟هیل ید ةحورلا شورودیبام ..اوه ..اوه زواع انآ -
 ثیداحأ عمست نأ نکملا نم ناك دحاو تقو قو

 .تلصب رخکلا ,یلا اهنم دحاولا ته ال ةبيرغ

۱۳۹ 

 یعوا ..بسکی نکم شم هد ناصحلا كلوقب انآ -

 تنا ضرألا لزنی ام هرمع یمالک انآ ..هیلع نهارت رکفت
 .فراع

 ..ىلات عجر طغضلا رهاظلا قدتب یغامد انآ -

 ةولحلا تسلاو انأ ینوبیسیو اوعلطی مهلك مهزواع انآ -
 ..ید كانه ىللا

 هيدوأ ام الا ..هد لدنلا لجارلا بيسأ نكمم شم انأ -

 .نجسلا هلخدأو ةيضق هيلع عفرأ مزال انأ ..ةيهاد ىف

 ..ةيارخ تناك ..فقولا نم ضرألا تيرتشا انأ -

 ..هيإ تقب تقولد فوش

 ..حورم انآ -

 ..انه ماناح انآ -

 ..انأ -

 انآ فأ اأ لوق .دخاو لك

 نيرضاخحلا نم دحاو لك نأ .تسسحأو ظيغلاب ترعشو

 ةرهسلا هذه رضح انيح هسفن ىلع بذك هنأو ..باذك

 هسلل يف الإ ركفي ناك دحأ الف ..ةقادصلا ةجحب

 .تفرصناو تنذأتساو

۱۳۷ 



 هجو ىف هعارذب حولي باوبلا ناك ..ةرامعلا باب دنعو
 :احتاض. ةليثز

 ینیدوت انه نم كبيجأ ..هيإ كلمع انأ فرآ شم انأ -
 نيرشع ىلاقب انأ ..كاعم مالك شيلام هدراهنلا نم 000

 ريبكلا هعمسي ىمالكو ..نيباوبلا سير ید ةكدلا 0 ةتس
 ..مزال انأ ..ريغصلاو

 ضعب هنم ىرتشأ ..لحم دنع تفقوت قيرطلا قو
 هبشت ىلا نولاصلا ةلش ىف ركفأ لازأ ام تنكو ..یمزاول
 .اهنعو طبخ قة لك .ءاطرقتم ادقع

 ريغص ىبص ىفلخ ىرجي ناك ..ىلزنم تغلب انیحو
 ..هفتك ىلع قيدانص ىف مزاوللا ىل لمحي

 یمزاول تلوانتف یدی تددم ..بابلا نم تلخد امنيحو
 ىشارف ىلع ىسفن تيقلأو ..مونلا ةفرغ ىلإ ىوتل تبهذو
 ..ًاقهرم

 دقنأ نأ تيسن نا ةأجف تركذت ةعاس ىضم دعبو
 , ..هرجأ ىبصلا

 تلا ءايشألا ىف ..یسفن ىف رخآلا انآ ركفأ ینأل تيسن
 ..اهدیرآ ال ىتلا ءايشألاو ..اهديرأ

۱۳۸ 

 ..اهدحو طيخ ىف یرجت ةديحو ةبحک رخآلا انأ تطرفنا

 ردآ ملو ..ینانسآ ىلع تززجو ..مألاو لجخلاب ترعشو

 ..سانلل مأ ..یسفنل ..ةنعللا هجوآ نمل

 ؟..اذه نع لوئسلا نم



 حاجنلا ىهتنم
 تفلتيو ايبونز ةراجيسب كسمي حجانلا ىماحملا ناك

 ةقاب ىقلي هنأك كانه ةملكبو انه ةملكب ىقلي الاتخم هلوح
 ملاع ىف هتارماغم نع باهسإو ةضافإ ىف ثدحتيو درو
 نعو ..بحلا ماع ىف هتاوزغ نعو ..نوناقلاو ءاضقلا
 نم اهعمج ىتلا ةورثلاو ..هتيصخش ىف ىتلا ةيسيطانغملا
 ..دجلاو ..هيف شيعي ىذلا خذابلا فرتلاو ..ءىش ال
 ..لاو ..لاو ..عويذلاو ..ةرهشلاو

 ىذلا لجرلا ىلإ اليوط نورظني نورضاحلا ناكو
 نوءرقيو ..ىربكلا اياضقلا ىف اًريثك همسا نوءرقي
 ..هتروص نوعلاطيو ..هتاعفارم
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 ىودي ناك یماحلا توص نكلو ..اتساو نولاصلا ناكو
 :اًقيض ودبي هلعجيف ..هيف

 ةنارسخ ىد اهيف لخاد انأ ىللا ةيضقلا ىهأ ..اوروصت

 نابي انه نأل ..ىلولوق ..هيل اهلخاد ىلولوق ..هیلا هيم
 ىز ةيضق ارو ىرجأ انأ وهأ ..ىماحملاو ىماحملا نيب قرفلا
 موي ناشلع ..هيل ..ايلجرو ايديإب اهيف لغتشأو ,ید

 تيم تیا كا ریش دار اھ تیعآ دام

 نكلو ..نوناقلا قيبطتب اهيف شبلاطأ ام ,ید ىز ةيضق
 نم هزهأو ..هسفن نوناقلا نیدأو ..نوناقلا ةينوناق شقانأ

 امالا یه یدک یک

 ..باتک أرقت شم ..ملاعلا فلت كنإ زوعت ید یز ةيضق

 ..شملعی ام باتکلا
 ..ملعی ىللا وه ..نارودلاو فللا ..ایندلا ..ایندلا

 رشع نم لقأ ..هاماحلا كلس ىف هيإ دق یلاقب وفوش
 اسنرفو ارتلجنا ..شاهتحرام دلب شیفم هدک عمو ..نينس

 ..ایسور ىتح ..دیوسلاو اکیرمآو ایلاطیاو ايناملأو

 یدنع ىقب رخالاو ..لکش نوناقلا تيقل دلب لك قو
 بکرأو كفأ دعقآ تیقبو ..یغامد ىف لکشو لکش فلأ

 ..ةءارب اهنم لمعأو یفیک ىلع نيناوقلا
 ,,میحص نانف باهولا دبع اوفوش ..نف ..نف هاماحلا

۱۱۱ 



 وه ام ىز قطنملا ىلع فزعاب ..هنم ربكأ نانف انأ نكل
 ..دوعلا ىلع فزعيب

 تيبلا ىف ..مکاحلا سب شمو ..ةذل مکاحلا ىف ةايحلا
 ىلع برقي نکي تقولد ىنس اوفوش ..بتكملاو عراشلاو
 نكميو ىب قلعتتو ىنبحتب ..ینفرعتب ةدحاو ىأ نكل ..نيعبرأ
 ناشع شم ايارو ىرجتو ..یناشلع نيريغص نابش بيست
 ناشع امنإ ..یعابص ىف یتلبدو زوجتم انأ ..اًدبأ ..زاوج
 ..ةعرصلاو ..نارودلاو فللاو ..ةربخلاو ..ةيصخشلا

 ىف دخاب حيحص انأ ..رينويلم هد لوقتو یندسحتب سانلا
 مشحو مدخو رصق ىف شياعو ..هينج فلا ةيضقلا

 .ىماحملا نوراه ذاتسألا انأ ..نامك نيم انأ نكل ..تایبرعو

 باجعإلا نع نيرضاحلا هوجو ىف بقني أدب مث اذه لاق
 ..همامأ درب دق ناك ىذلا ىاشلا بوك علتبا مث ..راهبنالاو
 ةبطخلا هذه ءانثأ ىف هبقارأ انأو لا ليخو ..ةدحاو ةعفد
 ..هتم ناك ول اك ..عفارتي هنا ..هسفن نع ةيسامحلا

 مامأ قبي مو ..نولاصلا ضفناو فويضلا قرفت امنيحو
 ..حيرتسيو ىخارتي ههجو تيأر ..وهو انأ الإ باوكألا

 هتعرسب ريسي أدب مث تقولا لوط ىرجيو ثهلي ناك هنأكو

 ..ةنوكلبلا ىلإ جرخي هتيأر مث ..ةيعيبطلا

 :ینذأ قب سمهو ..یعازذ نم قدخأ ..ةنوكلبلا قو

۱:۲ 

 ؟روتکد كترضح -

 فويس

 ..ةجاح ىلع كلأسأ زياع تنك -

 :فدرأ مث ..هقير علبو ..حکو

 ملا ناشع لا ناشع ةديدج ةيوذأ اط هیف -

 :.كاو ..سنلا یدصق لا ناشع

 : هتهتی داعو كابترا ىف هيفك كرفو هروز كلسو حنحتتو

 .:دورقلا نم ایسور ىف اهولمع ىللا نقحلا ةياكح -

 ءو -

 ..یناشع شم ..ینعی یبحاص دحاو ناشع لأسب انأ -

 ..و ..تساسح ةلأسم ید نإ فراع تنإ مکاح

 ..ةجاح شاهیفام ..هلامو -

 قمی نوکآ نا ..كرکف حوري ال تفخ انأ ..ینعی -

 :فدرأو ةبضتقم ءارفص ةكحض كحضو

 ..لوقعم شم اًعبط -
 :همف ىف تاملک ةدع غضمو

 ..روتلا ىز ىنفياش تنا ام یز ینیدآ ..انأ -

 :ددري ذخأو هسافنأ طقتلاو
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 ..روتلا ىز -

 ةمهت هسفن نع یفنیو القث عفري هنأك هيدي كرحي ذخأو
 نع ثحبی هنأك ىهجو ىف قلمحو ةأجف تكس مث ,هیلع حلت
 :الئاق یردابو ..ةدجگ

 ؟ عفنتب ید دورقلا نقح ..حیحص رکتفت ىنعي سب =

 ..لسوتو كابترا ىف هيدي كرفي حارو
 ذاتسألا دجأ ملف ..ةظحللا كلت ىف هينيع ىلإ ترظنو

 ..اًدج نابلغ رخآ الجر تدجو اغإو ىماحملا نوراه
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 وکو ک

 لكايه ..ليئاق ..ناردجلا ىلع ةيطيطخت تاحول ..ويدتسا
 لاثمتلا نم ةيماخر ةخسن ..دعب اهتحن متي مل نيطلا نم

 سأر ,ةيراع ةأرمال ىفصن لكيه «تيدوأ ريهشلا ىقيرغإلا
 ةظحل نيب رظني وهو ,ةاوطمب نانفلا اهيف لمعي لاصلصلا نم

 .هراوج ىلإ ةسلاج ةارما ىلإ یرخاو

 Rh ..ىاتفش امه ناتاهآ - ةأرملا
 عضأ نأ لواحأ ىنإ ,كيتفش معط امهنإ ..ال - نانفلا

 ةموعنو ..ركسلا ةبوذعو رانلا ةعسلو ىمحلا ةشعر ایهیف

 نيرت الأ ..هتحنأ انأو لاصلصلا قوذتأ داكأ ىنإ ..ريرحلا

 .یناسلب كتحنأ ىنإ ..ىمف ىف لخديو جرخي وهو ىناسل
۱:۰ 



 مح ینبحت كنإ لوقي اذه عمسي نم نإ ..دغو تنأ -
 اذه ق نشا

 ین ..ةشعت ىإ ..هلوقت ام اًدحاو فرح قدصأ ال ىلإ -
 داكأ ..ةريسكلا بولقلل اّفحتم ويدتسالا اذهب سحأ داكأ
 ةصقار بولقب ىلثم نلخدی نهو ءاسنلا ءالؤه لك یرآ

 ..رجحلاك ةدراب ةليقث بولقب ةياهنلا ىف نجرخیو ..ریفاصعلاک
 ..اندحو نحن هعفدن نمئلاو ..ءاسن ىلإ كتراجح لوحت كنإ
 ین ..كبحأ انأف اذه عمو ..ةراجح ىلإ انتويب ىف لوحتن ناب
 ..دغو تنأو ..ةنونجم لب ..ةفيعض ..ةفيعض

 نع اذه لك ملعأ نكأ مل ..بئذ نم ىلاي ..اقح - 2 0
 ..ةآرملا ىف ىهجو ىلإ رظنأ ینیعد ..ىسفن

 ؛فسفن .تدعو طئاخلا# ةروسکم ةآرم .ق رظنی

 صفق ىف عضوت نأ بجي ناك ..قیرع بئذ نم كل ای -
 ىف اذكه قلطت نأ امأ ..بابلا كيلع قلغيو ..دلو اي
 ..اذهف سانلا تانب لكأت عراوشلا

 ىف رمتسي ..هيتفشو هدخ ىف هلبقت مث ..اهلبقتو هديب كس

 ..ةآرملا ىلإ هثيدح
 تانب كلكأت دلو اي عراوشلا ىف اذكه قلطت نأ امأ -

 ..اذهف ..نمانلا
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 : اهيعارذب هقوطت مث هتكستل همف ىلع اهدي عضت

 لبقت ةجاجد نأ قدسأ فک تسلا اي ليحتسم اذه -

 تحار اهنأل اهظح بدنت مث ..هنضحت مث ..مث ..همف ىف ابذ

 تنآ :.مهفتأ ..یبیبح تنا ..وکوک اي اد تسلل -

 لوح فتلی كمالک ..كتيبذاج ىف شحوتم .طقف شحوتم

 عطقت مث ..بایثلا نهنع علخت كترظنو ..لبحلاك تانبلا قنع

 نمنإ ةياهنلاو ,لاصلصلا ىف ةاوطلا هذه عطقت اك نهم ىف

 .كبحی هلك نهسنج نأ نفشتكي مث كندبعی لب ..كنببحي

 ..ةيشحولا ىه هذهو -

 ..ةيشحولا ىه هذهو معن -

 ىل تسيلو ..سانلا لجأ نم لوذبم ةياهنلا ىف انأو -

 ..كسفنل ینیبلطت تن ..ةاسأم هذه تسيلأ ..اهکلمآ سفن

 ..كل اهيطعأل ,یسفن ىتح كلمأ ال انأو

 ىطغيو ..اليوط اهينيع ىلإ رظني مث تحنلا ىلإ دوعي

 هینیع

 نیتذفان لالخ رظنآ ىنأ كينيع ىف ترظن الك سحآ -

 ..ةقيمع ةوه ..ةملظم ةوه ىلع نیتحوتفم

 عضأ نأ دیرآ ..نيتذفانلا نيتاه ءارو ام فرعأ نأ دیرآ

۱:۷ 



 .هلوقت نآ نع كانيع تزجع ىذلا مالكلا لاصلصلا ىف
 ..دسلآ نأ ديرأ .ةايحلا فلخ لوهجلا سلآ نآ .دیرآ 1
 5 ملا

 :هينيع ىلع هدي عضيف راودلاب سجی

 شا ریتم دی قم اسك ل قلما <

 اسا بلطیو ..دحاو ةعفد هیرشیف ..اسأک هل ًالق
 نرخ

 ..ويدتسألا ىلإ رظنیو ..هفارطآ لقثت یتح برشي لظي
 ذيبنلا ىف وفطي دحاو هجو اهب ةريبك ةنادمجك هرظن ىف ودبيف
 : ..هتبيبح هجو وه

 ..اهلبقي ..اهرعشو اهنیبج ىلع هديب رمي

 .الیقث یسأر حبصأ دقل ىلا حلصأ دعأ مل ..قبیبح -

 .لبقلا نم یم ىف نابيغي مث ..اهردص ىلع هسأر جيري
 و دا #

 ..ماوعآ ةرشع دعب

 یقیرغالا تيدوأ لاثمت لاز ام ..لیئامتلاب علم ویدتسالا
 ..سبلبا نم ةلتك تحنی نانفلا ..حابصلا تحت نکرلا ىف
 هتقیدص ريغ ىرخأ ةأرما اهتإ هاما ةيراع ةأرما همامأو
 .ىلوألا

۱:۸ 

 دیز نم تجرخ ىتلا سونیف نیهبشت تنآ - نانفلا
 ؟یراعلا كمسج ىلإ رظنأ انأو سحآ اذاب نيفرعتأ ..رحبلا

 ..فرعآ - ةأرملا

 ..كرطاخ ىف ىذلا ريغ رخآ ءىشب سحأ ىنإ ..ال -

 ببصتت یهو كترشبو ..قفخي وهو كردص ..ديدج ءىش
 كنفجو ..عمدلا نم قيقر ءاشغب ناقلأتت امهو كانيعو ..اقرع

 تذأف ..كمسج ةقيقحب اًساسحإ ین اذه لك .فرطي وهو
 امك بیصتتو ,سفنتت ةايحلا تن ..لمعت ةريبک ةدغ ..ةدغ
 ةرذلا زوکو حمقلا ةلبنسو ةبصخلا ضرألا تنآ ..اقرعو
 ...لتملا

 .اهسملي مث ..اهنم برتقیو ..هیسرک نم موقیف لعفنی

 ..كيحأ ..معن =

 تن

 ..هلاثت ىلإ دوعی مث ..دورش ىف مستی

 ..اضیآ اذه بحأو -

 .هتحنی ىذلا لاثمتلا ىلإ ريشي
 ..وکوک اي نوبحلا هلعفي ام لعفت ال كنكلو -

 ايش نانفلا لعفی نأ بجي ..اًديدج اًئيش لعفا نا -
 ..ماودلا ىلع اًديدج

 ىذلا ءىشلا یاد نولعفي مهنإ ..داغوأ نينانفلإ نإ -
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 ..تخأك اهولماع ةقيشعك مه تمدقت اذإ ..ةأرملا هرظتنت ال
 ..ةجوزك اهولماع تخأك تمدقت اذإو

 ؟كلذك اوسيلأ بائذ مهنإ ..اه ..اه -

 باتذا میل

 ..جاجد مهنإ =

 ..بهذم راقنمب جاجد

 :ظيغي هيلإ رظنت

 ةدئاملا تحت سومرت وه لوانتيو ذيبنلا نم اًسأك اهزانی
 ..جلثلا نوسنيلا نم اًسأك هسفنل اليو

HR # 

 ..ىرخأ ماوعأ ةرشع دعب

 ركفي رجحلا نم ةلتك مامأ ويدتسألا ىف هدحو نانفلا
 :هنهذ دكيو

 ..جذوم نودب هعنصأ ..مألا ..همسا لاثمت ىف ركفأ -
 نم هعنصأ ..ىرعاشمو ىسيساحأ نم . ..ىبلق نم هعنصآ
 ..قفرلاو ةمحرلاو ..نانحلا

 اًهجوو ..ةشلتم ًءادثأو اًيناح اًضيرع اًردص هيشي فوس
 نأب هيلإ ىذلا ىرغي فوس ..ةبحملاو مالسلا هوسكي
 :روغاط تاملكب لفط لكل سمهب فوسو . .هسأر هيلع عضي

۱9۰ 

 ..یدلو اي نيعلا داوس ىف تن

 ..داؤفلا ایانح ىف تن

 ..ىمد یف تنأ

 ..ىحور ىف تنأ

 .رعشلا نم .ىلعأ اهتوص ةغل ..ةغل ديرأ
 ..رجحلا ىف هليمزأب لمعي

 ضيباو ..اًروجع حبصأ دقو ..ىرخأ ماوعأ ةرشع دعب

 ..ضرعم ىلإ لوحت دقو ويدتسألا سفن ..جلثلاك هرعش

 , ..نيجرفتملا نم ماحز

 لبقت نأ تبلت امو ..اهافطأو اهجوزو یه لوجتت ةأرما

 :ةسماه هنذأ ىلع ليت مث ..ةللهم زوجعلا نانفلا ىلع

 2 قرد هلآ وكرت

 :ةداعس ىف و اههجو ىلإ علطتي

 :ةيقش ای تا وهآ -
 ..كناقلب دیعس انآ مکل ..تیب

 وكم اي ادغو تلزانأ ک

 مو ريفاصعلا ىلوح نم تراطو ..اًبارغ تحبصأ دقل -

 ..؟كلاثق نيركذتأ ءاهليثاق الإ قبت

 ةنيس حاول «تجوزت اًمحأ

 اها



 :فطع ىف هيلإ رظنت
 ..دیبا ودروب ذیبن ركذأو ..وکوک اي معن -
 ةعرسم ىضمت ..ةقر ىف اهحفاصیو ..عمدلاب هانیع یدنتت

 ..اهجوز ىلإ
 ىف سمهتو ىرخأ ةأرما ماحزلا نم جرخت نأ ثبلث ام ۱
 :زوجعلا نذأ

 ..وکوک ..وکوک ..وکوک

 لک ةفطاخلا تايركذلاك ..حابشألاك یضق ءاسنلا ةرشع
 ..ىفتخت مث .ديعب نم ثدحتت اهنأك ودبتف ثدحتت ةدحاو

 .تاظحللا نم برس ىفتخي اک
 ضفئاو :ةدجو وه ىقيو ..اعيمج' نيهذ دقل .:نآلاو

 ..ويدتسألا ىلع تمصلا ميخو «ضرعملا

 هذخأت مث ..بللا دراش ءىجيو حوري ..اًقرطم ريسي وهو

 عم جدهتم سماه ليوط ثيدح ىف أدبيف ..لاعفنالا نم ةبون
 :هليثاق ىلإ ريشي وهو ..هسفن

۱۲ 

 ..رجحلا نم اهلك ..یرسآ یه ةياهلا ق هذهو -

 ةطآ ..تیدو رفآ ..سمره ..اناید ..سونیف ..سیزیا ..تیدوآ

 هتیسن سعت قلاخ ..اهسآر ىلع انآو اهلك قیرغالا
 ..هتاقولخم

 :هليثاق دحأ نم برتقی

 ..نآلا تنأ نيأف ..ابنذ یننیمست تنك ..ةيدان اي تنأ-

 نم ةريسأ نيب ديحو انأو ..لجرو لافطأو تيب كل حبصأ دقل

 ترا

 ىف مدلا درب الك ىباب نيقدت ..رابلاک ىبابش ىف تنك

 تبهذ ..قاجاجز تغرف انیحو ..اًسأك كحنمأف كقورع

 ..رخآ نامراب نع نيثحبت

 ليبسلا تارباع دجت ..فیصلا ىف سالجلا ةبرعك تنك

 ..دیحو ..ديحو اذنأه ..نآلاو ..نهقولح بطري ام ىدنع

 ..بهتلملا فاجلا یقلح بطری نم دجأ ال

 :تیدوآ لاثق نم برتقی

 دا ..ةلیمما تیدوآ -
 1 ىلع ماع فلأ تایرکذ

 ۸ ام مسري نأ ميدقلا نانفلا كلذ عاطتسا كينيع ىف

 ..ةايحلا فلخ ام ..همسر عطتسأ

۱9۳ 



 ..ةبيب تیدوآ

 :هلبقیو اهرعش ىلع حسمي

 5 زذ فلخ ةملظملا ةوهلا ىف ..كانه ..ینیع ىف ىرظنا -
 قشعي بیرغ بح هنإ ..ىبح تيأرأ ..ىحور ىف ..يتایح
 ..اهتاذ ةقيقحلا

 ءارو اع ثحبي امإو ..ةدحاو ةأرما دنع فقي ال هنإ
 .ةايحلا ميمص بلطي هنإ ..لاجرلا لك ءارو امو ءاسنلا لك

 ..ةياهنلا ىف اذنأهو بحلا اذه ءارو ىفكي اب تبذعت دقل
 2 ..ديحو ..ديحو

 ةدام نم انيلك ..تيدوأ اي ةدحاو ةدام نم انيلك نإ
 تلحتسا دق ىسفن دجأف ىنيع حتفأ نأ ىنتأ ىفإ ..مالحألا
 رجع نم ادرک

 تيزلاو ءأمل :.ىساسحإ نم تبعت ..تبعت دقل

 انأ .!لفطلاك ىكبيو اهرعش ىلع حسمي
۱۳۶ 
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 ناسنإلاو . هللا -

 ٤- ويرانيس ) .. نويفألا (
 توبكنعلا -6

 توباتلا نم جورخلا -1
 رفصلا تحت لجر -۷
 ريكألا ردنکسالا -۸

 لازلزلا -۹
 لظلاو ناسنالا -۰
 اموغ -۱

 انتيب ىف نکسی ناطیشلا -۲

 فلوملل ردص

۳ 

1 

0 

 نت

۷ 

۸ 

۹ 
۳ 

۳۱ 

۳۲ 

۳۹ 
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۱ 
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 ةباغلا

 ءارحصلا ىف ةرماغم

 ( رفاسم ةياكح وأ ) ةنيدملا

 ىل اوفرتعا
 بح ةلكشم 0
 قاشع تافارتعا

 یرصع مهفل ةلواحم نآرقلا
 نایالا ىلإ كشلا نم ىتلحر
 ةبعكلا ىلإ قيرطلا
 هللا

 ةاروتلا

 مكحي ناطيشلا
 هللا تيأر

 دسجلاوخورلا
 دحلملا ىقيدص عم راوح
 مالسإلاو ةيسكراملا
 دمحم
 مظعألا رسلا

 نافوطلا

 ( ةياور ) .. نويفألا
 مدعلاو دوجولا

 نآرقلا رارسأ نم



 رالا تضفر اذامل -0
 نايلغلا ةطقن -

 دورقلا رصع -۷

 ّىَح نئاك نآرقلا -48
 ىمالسإلا راسيلا ةبوذكأ ج١
 دامرلا تحت ران -۵۰
 لاجدلا خيسملا -۱
 ةءاربلاو مثإلا ديشانأ -۲

 یرغصلا منهج -۳

 رخآلا ٌيطاشلا ىلإ اكيرمأ نم -۶

 ةعنقألا اوعلخا ةداسلا اهيأ -0

 ؟ وه ام ... مالشإلا -ه

 ؟ نونجلا رصع وه له -۷
 ىلزانتلا دعلا أدبو -۸

 ةيئاهبلا ةقيقح - ٩
 رئاجلا لاؤسلا -۰

 راسیلا طوقس -

 #* ةلماکلا تافلولا ةعومجم *

 دومح یفطصم صصق

 دومحم یفطصم تاياور

 دومحم ىفطصم تايحرسم
 دومحم ىفطصم تالحر

 ۱۹۷۲ ماع توريب ىف تردص
 ۱۹۷۲ ماع توريب ىف تردص
 ۱۹۷۲ ماع توريب ىف تردص
 ۱۹۷۲ ماع توريب ىف تردص

 ۱۹۷۰ ماعل ةلودلا ةزئاج ىلع « رفصلا تحت لجر » ةياور تزاح

 ۱۹۳ عاديإلا مقر
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 ةعومجملا هذه

 لابعألا ميدقت ىلع ابئاد فراعملا راد صرحت

 یفطصم روتکدلأو .ءابدألاو نيركفملا رابكل ةلماكلا
 ىرثأف . .ملقلل اوصلخأ نيذلا ءالؤه نم دحاو دومح

 نم حتفت مل ةديدج اًباوبأ قّرَطو . .ملعلاو ركفلا ةحاس
 ةيحرسملاو ةياورلاو ةصقلا نيب هجاتنإ عونتف . .لبق
 لفحت ىتلا تافلؤملا كلت بناج ىلإ . .تالحرلا بدأو

 تارظنلاب ةنراقلاو ىنيدلا ركفلل ةرصاعملا تارظنلاب

 لدجلا نم اًديزم ربثت لازتال ىتلاو . .ةثيدحلا ةيملعلا

 اپ

 ىلإ دومح یفطصم روتکدلا رکف ريثأت دتما دقو

 ضعب تمجرت اک طیحلا ىلإ جيلخلا نم برعلا ءارقلا
 ءاطعلا ىلع هتردقب ةدهاش ةيبنجألا تاغللا ىلإ هلابعأ
 عونتلا زيمتملا

 فرافملاراس»
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 فراعملاراد
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