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حبشلا ىأر  نم  لوأ  يه  ةريغصلا  ةاتفلا  تناك 
.ديعب نم  ًامداق  ضماغلا 

2



ةاتفلا تنيبت  اهنم ، ضماغلا  لكشلا  بارتقابو 
.لماح ةأرما  حبش  هنأب 
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ضعبب اهنم ، تبرتقاو  ةأرملا  وحن  ةاتفلا  تمدقت 
:” ةاتفلا لهأ  لاق  .ةعاجش  لكب  نكل  لجخلا 
موقن فوس  .اننيب  ةأرملا  هذهب  ظفتحن  نأ  انيلع 

”. اهريغصو يه  اهتيامحب 
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تلاق .ريغصلا  ةدالو  دعوم  ناح  ةزيجو  ةدم  دعبو 
 … ءاطغلا تاه  يعفدا …  ايه  : “ ةيرقلا ءاسن 

 …”. ييييييييعفدا ءاملا …  تاه 
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ىلإ نزفق  دولوملا  ةوسنلا  تأر  امدنعو  نكل ،
!” رامح  “ ةمدصلا لوه  نم  ءارولا 
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.ديدجلا دولوملا  لوح  نلداجتي  ةوسنلا  تأدب 
همأو دولوملاب  نظفتحي  فوس  نهنأب  نلق  ضعبلا 

رخألا ضعبلا  فوخت  امنيب  كلذب ، اهندعو  نهنأل 
.ةيرقلا ىلع  مؤش  ريذن  انوكي  دق  امهنأ  نم 
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، ديدج نم  ةديحو  اهسفن  ةأرملا  تدجو  اذكهو 
اذهب هلعفت  نأ  نكمي  امع  ةريح  يف  اهسفن  لأست 

.اهسفنبو قرخألا  لفطلا 
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رامحلا اذهف  رمألا ، لوبق  ىلإ  ريكفتلا  اهب  ىهتناو 
.همأ نآلا  يهو  اهنبا 
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ريغصلا همجح  ىلع  ظفاح  شحجلا  نأ  ولو 
ىتح ربكيو  ربكي  أدب  شحجلا  نكل  .رمألا  فلتخال 
ريغ ناكو  .اهرهظ  ىلع  هلمح  مألا  ناكمإب  دعي  مل 
لعف امهم  نييمدآلا  كولس  كلسي  نأ  ىلع  رداق 

، طابحإلاو بعتلاب  مألا  تسحأ  .كلذ  لواح  امهمو 
.تاناويحلا اهب  موقي  لامعأب  انايحأ  هفلكت  تناكو 
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ذإ .كابترالاو  بضغلاب  روعش  رامحلا  لخادب  امن 
فيك الو  نوكي  نم  الو  هلعفي  ام  فرعي  وه ال 
رامحلاب بضغلا  غلب  مايألا ، نم  موي  يفو  .نوكي 

.اضرأ اهعقوأو  همأ  لكر  هنا  ةجردل  هاهتنم 
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هنم ردب  امل  ديدشلا  لجخلاب  اهدعب  رامحلا  رعش 
ً.اديعب ًابراه  ىربناو  همأ  قح  يف 
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ىخرأ دق  مالظلا  ناك  يرجلا ، نع  فقوت  املو 
هقيرط عيضي  رامحلاب  اذإف  ناكملا  ىلع  هلودس 
ددريو واه ”؟ هييه …  : “ مالظلل سمهي  هب  اذإو 

هسفن رامحلا  دجو  واه .”؟ هييه …  : “ ىدصلا عجر 
قيمع مون  ىلإ  دلخو  هسفن  ىلع  موكتف  اديحو 

.برطضم
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ًافقاو ًابيرغ  ًاخيش  دجو  همون ، نم  قافتسا  امدنعو 
ينيع يف  رامحلا  رظن  .هيف  ًاقدحم  هسأر  دنع 

.لمألا نم  صيصبب  رعشي  أدبو  خيشلا 
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بيلاسأ هملعف  خيشلا ، عم  شيعلل  رامحلا  لقتنا 
امهضعب ىلإ  نانثالا  عمتسا  .شيعلل  ةديدع 

اريثك اكحضو  انواعتو  امهضعب  نم  ريثكلا  املعتو 
.اعم

15



رامحلا نم  خيشلا  بلط  مايألا ، دحأ  حابص  يفو 
.لبجلا ةمق  ىلإ  هلمحي  نأ 
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ملح .مونلا  ىلإ  نانثالا  دلخ  بحسلا ، نيب  كانهو 
امدنعو .هيدانت  اهنأبو  ةضيرم  همأ  نأب  رامحلا 

، همون نم  قافتسا 
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.خيشلا هقيدص  اذكو  تفتخا ، دق  مويغلا  دجو 
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هيلع بجي  ام  رامحلا  فرع  اهدنع ،
.هلعف
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يثرت ةديحو  همأ  دجو  تيبلا  ىلإ  هعوجر  ىدلو 
ةرتفل امهضعب  يف  نانثالا  قدح  .دوقفملا  اهنبا 
.اراح اقانع  رخآلا  امهنم  لك  قناع  مث  ةليوط 
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ًالبس امهيسفنل  ادجوو  ًاعم  همأو  رامحلا  ربك 
ًائيشو .بنج  ىلإ  ًابنج  مالس  يف  شياعتلل  ةديدع 
رامحلا لوح  رقتست  ىرخأ  تالئاع  تأدب  ًائيشف ،

.همأو
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