
 

غياصلا يرصن
بهذلا مف اي   ...

:اهتفرع امك ،هتريس نم تاعوطقم ،مكيلع ولتأ
.ةبشخ ىلع حيسملا قلعي هتعمس ،ةسينكلا هذه يف ،انه
؟ةلجلجلا فاصم ىلإ قلأتي نزح ّيأ
؟كينذأب اهفشترت ةعتم ىلإ بلصلا لَّوحتي اذامل
؟هتوصب عجولا كُسمْليف حرجلا ىلع بكسُي نحللا اذه ام
 ُعزني ،هِمَلأ نم يفُش دقو ،هتيأر ...فيصان يكز ىلإ يغصي ،هتبشخ ىلع حيسملا ُتيأر ،ىتف ُتنك دقو ،ةسينكلا هذه يف ،انه
."اوعمسا هلف ،بيبحلا يكز وه اذه" :بيبح ٍتوصب ُمتمتُي وهو يكز نم ونديو ،لافطألا حرفب ُحِشَّتي ،هفارطأ نم ريماسملا
 اي :لاقو فقو مث ،نازحألا رصتخت نأ ميرم هّمأ نم بلط ،ءاغصإلا لاطأ ...انم ٍدحاو ّلك بناج ىلإ سلج ،انعم حيسملا سلجو
 نيب نم ماق حيسملا" ُ:عيمجلا فتهو ُ،رجانحلا تحدصو ،"ةديجملا كتمايق انرأف" يكز لَّترف .ةمايقلا ىلإ عرسأ ،ملألا لجعتسا ،ّينب
."تاومألا
.هنزح حِرَف ،هنحل حِرَف ،هعاقيإ حرف ،هؤانغ حِرَف :حرفلل يكز توص رِذُن دقف ،زوذنلل ًاموي ،مويلا كلذ ناك نإ فرعأ الو 
!ًاحرف رثكأ ءامسلا نوكتس مك ،يكز ايف 
.كتاملك سْمَهو ،كعباصأ ِسْمَلو ،كترجنح يف اهَتْلَمَح ًةقوج اهيلإ فيضُت كنإ
.ايلولله ...ايلولله :يلصت اهنأك ...اله اي ...اله اي :كل لترت يهاه ،سمألاب هيلع تناك امم ريثكب لمجأ ،ءامسلا َّنإ
 
:يل اهاور ةياكح ولتأ
...اهراوز مامأ اهءام شرفتو ،اهاوه ىلع ينغُت ،اهتوص نم لجخت ال .اهئامب يحتست ال "يلحشلا ُنيع"
.ةندند اهل رثرثيف هلوقت ام ىلإ يغصيو ،نيعلا ُقرسي ناك دلبل ...هتيب نم ةذفانلا ىمرم ىلع ،نيعلا تناك  
 ةروحسم دالبو ،ليلجلاو ناروحو نالوجلاو ليلجلا ىلإ رفس دعب نييراكملا اهيلإ بوؤي اهداورب يفتحت "يلحشلا نيع" 
.ضرألا ةحئار اهتطبخ نم حوفت يتلا ةكبدلاو ...حمقلاو لاقتربلاب
 .حابصلا ةلامث ىتح يكز ملحيو هرغشم رهستف ،مهليواومو مهئادحو مهئانغ ىلإ يغصي .ًالفط مُهرماسُي .مهتارهس يكز رظتني 
.هرغشم ىلإ ليلجلا نم ّدتمي سرع موي لكف .اهءانغ ديعيو ،اهظفحي ،يكز اهطقتليف ،مهممقو مهتاياكحو مهحارفأ نوراكألا غرفي
 ،عومدلا نم ضرألا رِّهطُي ،ًاعوبني رجفتي ءام هنأ نظت ،ًاتوص هترجنح تناكف ،ةراشبلاب نمؤم .ءاكب ىلإ تفتلي مل .ًاليوع َّملي مل
.رمع همطفي ال ّبح هنا ،ًارامقأ لعتشت ءامس هنا ،ًابشع ّقشت ضرأ هنا
.سارعألا ةصنم هل ...بدني نأ ِهريغل 
 دوقي وهو ،هراسي ىلع ميبوريشلا ةقوجو ،هنيمي ىلع ميفوراسلا ةقوج :هاقيسوم ولتت ،ةكئالملا هب حرفت ،مويلا وهاهو
...ارتسكروألا
.هعاقيإ ىلع صقرت نآلا ءامسلا نإ
.اهتغل كنم تراعتسا امدنع ...اهلمجأ امف
 
:يلإ اهّرسأ ىرخأ ةياكح ولتأو
.زوريف توصب ضرألا ةكئالم ةريس امهينغت يك ناربج ليلخ ناربج نم ناّصن
 تاليو يورت ةاسأم ناربج صنو تاملكلا نم ربكأ نانبل يف ةعجافلا "يمأ ينب اي" نازحأ نم جرخأ فيك .نيحلتلا ينبعتأ :لاق
."ةمأ انأ يداني لك ةمأل ليولاو ...نيدلا اهيف لقيو اهفئاوط اهيف رثكت ةمأل ليولا"و ،حرفي فيك .مدلاب اهفئاوط تقرغ ةمأ
 هنم دلوي ...ةمايقلا هنم دلوت ،ًاضاخم ،ًامحر ،يناربجلا نزحلا نم لعجأس :لاق ،نيصنلا جمدي نأ ررقف .بدنلاو ءاكبلا هركي
...توصلا



...توصلا
.لبقتسملا ىلإ باهذلا لجعتسيو نازحألا فافض ىلع قرقرتي ًايقيسوم ًاصن يكز فلأو
.همالس ىلإ ةمايقلا ةظحل هحسمت ،نانبل ةلجلج ىلع نزح ،"يمأ ينب اي" ...هيدي ىلع ةزجعملا تلصحو
.اناق سوؤك يف بكست ةرمخ نم بيطأ ،سرع ىلإ ءاثرلا لَّوحت ...رجحلا حزحزت ...كعادبإ عورأ امف
 
.تاكرب ميلح يئاورلا يل اهاور ةياكح ولتأو
.ةينغأ امكل تفّلأ يننكلو ،ةيده امكل رتشأ مل ،نيديدجلا نيسورعلل لوقيو ،ةنامرلا نيع يف يباب فيصان يكز عرقي
.نايبصلا حرف ىلإ ينلقني هدحو .يكز توص ىلع أفدتأ يدالب ىلإ نينحلا يب دتشا املك ،ديعبلا هبارتغا يف ميلح لوقيو
.هانيع عمدت مث
؟يكبتأ :هلأسأ
.ةزجعملا حرف نم :بيجي
 
 اوذخف ،ةلوانم لك عم ةقّتعم ،انه نكست اهنإ ؟اهتوص متمسر له ؟اهتروص نوعمست له .يكزل ةنوقيأ ،ةسينكلا هذه يف ،انه
.نيرهادلا رهد ىلإ ...توصلا اذه اوعمساو
؟انه نم بهاذ وه 
.ال  
.لحري هريغو ،يقابلا هنا ...ًامئاد .كلانهو كانهو انه يقابلا هنا انؤازع 
.ةملكلاو نحللاو توصلا سيدق اي .مهنيب كل ىبوطو اننيب ةماقإ بطف
 .بهذلا مف اي
 


