
ةباــــتكلا نــــــف
- 18 ةــــــئف 14

 ءاوجألاـــب عاتمتـــسالل )نادـــمح( دـــجلا تـــيب يف ةرسألا عـــمتجت ،ماـــع لـــك نـــم ةيفيـــصلا ةزاـــجإلا يف
 ،مـهل اـهيوري نأـب مهدـج مهدـعو دـق ةـصقل نيقوـشتم دالوألا ناـك لـيمج موي ءاسم يفو .ةيلئاعلا
 ةــفرش يف اوــسلجي نأــب ًارارــق دالوألا ذــختاف ،موــيلا اذــه يف ًاــفيطل ناــك وــجلا نأ مــهظح نــسح نــمو
 اوعتمتـسيل تاـتابنلاو روـهزلا عاوـنأ نـم ريـثكلا مـضت يتـلا ،ريـبكلا مهتـيب ةـقيدح ىلع لطت يتلا لزنملا
 مهدــج صــصقبداــفحألا عتمتــسيو ،تــيبلا ةــقيدح يف لاــفطألا بــعليو ،ةــليمجلا ةــيعيبطلا رظاــنملاب
 ءاـج ،ماـعطلل مهلواـنت ءاـنثأ يفو .عايذـملا ىلإ تعمتساو ءاشعلا ةدئام ىلع ةرسألا تعمتجا ،ةديفملا
 نينئاــخلا دــحأ ىلــع ضبــقلا موــيلا مــت دــقل :ةــرشنلا مدــقم لاــق ثــيح راــبخألا ةــرشن يف لــجاع ربــخ
 تاريغـصلاتاـيتفلا ىدـحإ تـبه اـنه .ديدـش تاـصنإب ربـخلا ىلإ اوعمتساو عيمجلا شهدناف ،نطولل
 :دـمحأ لاـقو؟ةـنايخلا يه اـمو نطوـلل نئاـخ ةـملك ينـعت اذاـم يدـج ....يدج :تلاقو ةراس ىعدتو
؟يدـج اـي هـنطو ناـسنإلا نوـخي فيك :دلاخ لأسو؟انلثم ناسنإ وهأ  ؟يدج اي ناخي نطولا لهو
.مكرطاوخ يف رودي ام لك ىلع بيجت ةصق ةليللا مكل يورأسو يدافحأ اي اولهمت :دجلا

 نألماـــظنلاو نوناـــقلا اهدوـــسي ةـــليمج ةـــباغ يف شيـــعت تـــناك تاـــناويحلا نـــم ةـــعومجم نأ ىكـــحي
 ،مالـس يفتاـناويحلا لـك شيـعت نأو ،ةزيـمم هـتباغ حبـصت نأ دـيريو اـهب ينـتعيو لداـع دـسأ اهمكاح
 تاـباغلايف تاـناويحلا لـكل عـمطم اـهنأل بـيرغ يأ ةـباغلا لخدي الأ ىلع صرحيو ،اهنمأ ىلع ظفاحي
 نأ ةرــمنــم رثــكأ تــلواح يتــلا )سورــمن( ريــرشلا رــمنلا ةداــيقب روــمنلا ةــباغ اــصوصخ و اــهل ةرواــجملا
 كاــنه ناــكو.ًادــيج ةــّنمؤم دوــسألا ةــباغ نأل تلــشف اــهنكل و، اــهتاريخ ىلــع يلوتــست و اــهيلع مــجهت
 حبـصي نأ ديري وهف هقحتسي يذلا هبصنم هيطعُي الو هردقُي ال دسألا نأ دقتعي )بولعث(ىعدي بلعث
 ،هــحومط نــع ىكــحو فورــخلا هقيدــص ىلإبوــلعث بــهذ .ةــباغلل سراــحك هبــصنم نــمً الدــب ،ًارــيزو
.هب ملحي ام و هرطاخ يف رودي ام نع هثدحُيو دسألا ىلإ بهذي نأب فورخلا هحصنف

 هــحومط ىلــع دــسألا هعجــشف ،ًارــيزو حبــصي نأ يف هــتبغر نــع دــسألا عــمبوــلعث ثدــحت لــعفلابو
 يف فئاـظوللةيونـسلا تاريـيغتلا تءاج نأ ىلإ .هايإ هحنميس بصنملا اذه قحتسي امدنع هنأ هدعوو
 ،ةدـيدجلا تاريـغتلا اوعمـسيل دـسألا دـنع تاـناويحلا تعمتجاو ،ًاريزو نوكي نأ رظتنيبولعثو ،ةباغلا
 ةـعطاقمب أدـبو دـسألا رارـق نـم اريـثكبوـلعث بـضغ.نـمألل اـسراح لظ هبصنم نأببولعث ئجوفو
 ًابــضاغ دــسألا رأز.يبهاوــم ردــُقت الو ملاــظ مكاــح كــنإ :هــل لاــقو ٍ،لاــع توــصب هــيلإ ثدــحتلاو دــسألا
 نــم ةــباغلل كتــسارح ماــيأ ديزتــسو كبــصنم يف ىــقبت فوــس كدودــح تزواــجت دــقلبوــلعث :لاــقو
 ىلإ ةشهدب تاناويحلا ترظن ،ملظ اذه .ملظ اذه :نابضغ وهوبولعث فته.مايأ ةعبرأ ىلإ نيموي
 هرارــق ءارو نأ دــبالو ميــكح دــسألا نأ نوــملعي مــهف ،دــسألا عــم هفــرصت ىلــع هدــقتنت يهوبوــلعث
.نيعم فده

..... عبتي

يشابغ ناضمر دمحم هللادبع

نطولا الإ

ةرــــــــفظلا– ةــــــــعواطملا عدب
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 ،يتاردــق نوــفرعي ال مــهف مــهعم شيــعأ نأ نوقحتــسي ال مــهنإ :هــسفن يف لوــقي وــهوبوــلعث جرــخ
ً الواـحمهـيلإ ثدـحتو فورـخلا هقيدـص هـب قـحل كـلذ ءاـنثأ يفو.!؟لعفأـس اذاـم !؟بهذأس نيأ نكلو
.همالكب عنتقي مل بولعث نكلو دسألا فقوم هل حرشو ،هتئدهت

 ىدـم عـيمجلل تـبُثي ًائيـش لـعفي نأ ررـق نأ دـعب .ةداـعلاك هـلمع ىلإ بوـلعث بـهذ يلاـتلا مويلا يفو
 هذــه :هــسفن يف لاــقف ،دــسألاو بوــلعث نيــب راد اــم )سورــمن( رـــيرشلا رــــــمنلا غــلب.هــئاكذو هــتارُدق
 بوــلعثىلإ بهذــي نأ هــنم بــلطو ،رمألاــب هربــخأو بارــغلا هراــشتسم ىعدتــسا روــفلا ىلــعو.يتــصرف
بولعث ......... بولعث :هيلع يدانيً ابيرغً اتوص عمس هلمعل بولعث ةيدأت ءانثأ يفو.هعم ضوافتيو

.كلتقأ نأ لبق ملكت ،؟ تنأ نم :بولعث

.ةرواجملا ةباغلا نم ةيدهب كل تئج بارغلا كقيدص انأف بولعث اي أدها :بارغلا

؟يه نيأ ....  !ةيده :بولعث

.الوأ ينعمسا :بارغلا

.يربص ذفني نأ لبق هعرسب ثدحت :بولعث

؟ًاريزو حبصت نأ ديرت الأ :بارغلا

.تاصنإب عمتسي بولعث أدبو .ديرأ معن :بولعث

.ةباغلا يف لوألا ريزولا لب ،ًاريزو حبصت نأ كل نمضأ انأ :بارغلا

؟هرارق ذخأ دسألاو فيك نكلو :بولعث

.ًادجفيعض تنأف ليحتسم اذه  !؟ دسألا نم صلختتس بارغلا اهيأ تنأ .. ..اه اه اه : بولعث

.انأ سيل عبطلاب ،؟ اذه لاق نمو :بارغلا

؟ًاذإ ْنَم :بولعث

.دسألا لثم يوق )سورمن( هنإ :بارغلا

.ًادج بعص اذه ؟دسألا مجاهيس فيك نكلو ، يوق هنإ معن... سورمن : بولعث

 ماـمأ كـناها يذـلا دـسلا نـم ماـقتنالل كتـصرف هذـه كـلذ يف هدعاـستس تـنأ ،ًابعـص سيـل :بارغلا
.عيمجلا

..... عبتي
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؟فيك نكلو .... يتصرف هذه معن :بولعث

 حبـصتو دـسألا لـتقو ةباغلا لوخد نم )سورمن( نكمتيف ،ًاحوتفم ةباغلا باب كرتت فوس :بارغلا
.ةباغلل لوألا ريزولا تنأ

 دــعب مــجهي نأ سورــمنل نــكمي.اــنقفتا لــجأ ،اريغــص تــنك ذــنم يــملح هــنإ ،لوألا ريزوــلا :بوــلعث
.ليللا فصتنم

 ًاـحوتفمباـبلا ىرـيو دـيعب نـم رـظنيل دوـسألا ةـباغ ىلإ هـشيجو سورـمن بـهذ لـيللا فـصتنم دعب
 ريزوـلا بولعث لعجتس له يديس :بارغلا لاق.ةليللا هذه ًالهس ًاديص دسألا نوكي فوس :لوقيو
.دسألا لتق دعب رومنلل ةبجو همدقأ فوس .نئاخ بلعث هنإ .... ال عبطلاب :سورمن؟اقح لوألا

 ةــباغلا اذــه تحبــصأ دــقل لوــقيو كحــضي اذــخأف اــحوتفم هدوــجوف ةــباغلا باــب ىلإ سورــمن لــصو
 بــناج لــكنــم مــهب طيــحت ةــباغلا تاــناويحب أــجافتهــنكلو دــبالا ىلإ دــسألا يــهتنأو يكــلم ةــليمجلا
 رأز.صـفقلا يف هوعـضوو سورـمن ىلع ضبقلا اوقلأو ،رخآلا ضعبلا لتقو ضعبلا رفف ،مهمجهتو
 كــنكلو ،ًاــنئاخ ًاــبلعث كــتننظ :لوــقيو بوــلعث ىلإ رــظني سورــمن .سورــمن اــي كــب الــهأ :لاــقو دــسألا
.ينتكلهأ دقل ،ركامو عداخم ةداعلاك

 عـيبأ مأ ،؟ يبابـشو يتلوـفط ضرأ عـيبأ ،؟ ينـطو كـل عيبأ نئاخ ينأ تننظأ ؟سورمن اي اذام :بولعث
 لـجأ نـماذـه لـك عـيبأ.نـطو الـبو ةيرح الب نوحبصيو؟يدالوأو يلهأ عيبأ مأ ،؟ ينالخو يئاقدصأ
 عــمتــفلتخا ينأل تــننظأ .نطوــلا الإ ....نطوــلا الإ .... نطوــلا اــي ال.!؟ءيش يأ وأ بــصنم وأ لاــم
 لـضفبو ،بارـغلا نيبو ينيب راد امب هتربخأو دسألا ىلإ تبهذ دقل ،كعم هيلع رمآتأو هنوخأس دسألا
 نإ بوـلعث اـي ال :لاـقو هـناكم نـم دـسألا بـهف.ةـميزهلا كـب اـنقحلأ ةعرابلا هتطخو دسألا اذه ءاكذ
 تــقولا وــه اذــه ،كتعاجــشو كــتنامأ ىلــع كــل ًاريدــقتو ،كــنطوو كبعــشل كــئالوو كــتنامأ لــضفب
 ،يلاـغلا ينـطو وـحن يبـجاو اذـه ً:الئاـق دـسألا ركـشو ًاريـثك بوـلعث حرـف.ةـباغلا يف نـمألا رـيزو حبصتل
 يهوهــتلمحو بوــلعث تأــنهو تاــناويحلا تــلله.ةــباغلا يف ناــمألاو نــمألا ىلــع ظفاــحأ نأــب كدــعأو
.سورمن اي نطولا الإ .... سورمن اي نطولا الإ  :لوقتو سورمن لوح هب رودت

 هـحورو هـسفنب ًايحـضم هنطول اصلخم ناسنإلا نوكي نأ وه نطوللءالولا نأ انيأر يراغص اي اذكهو
.«هتناكمو هنأش عفر ىلع لمعيو هيلع ةظفاحملاو ،هنع عافدلا لجأ نم كلمي ام لكبو

 ةـنايخالـب ملاـعلا ناـك وـلو ناـطوأو مـمأ تعيـض مـكف مومذم ءيش ةنايخلانإ يدج اي اقح :دافحألا
.هيلع ظفاحنو هيمحن نأب كُدِعنو دوجولا يف ام ىلغأ نطولاف .ملاعلا ةطيرخ تاريغتل

تهتنا


