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 :إٖزا٤ 

 

أٖزٟ مجٝع نًُات فُٛعيت ايكصص١ٝ ايبغٝط١ خايص١ جملُٛع١ فٛصصٜز ًَُٗيت يف 

أٟ سضٚف نتبتٗا ٚتضاصت دٛاص بعطٗا ايبعض يتهٕٛ فهض٠ أٚ قص١ صاقت 

٭سزِٖ َٜٛا ٚرٖؿ هلا فٓشٔ ايّٝٛ مٝا عاملا ٜفتكض يًزٖؾ١ تًو اييت قابًتٗا 

. دضٚب فٛصصٜز, ٚأقابًٗا َٜٛٝا يف ٖشا املهإ ايضا٥ع ايكضٜب يكًيب ًَُٗٞ
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 1القصة 

 

 ًَو ايزاصى ٜٚب

 ٖؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؿ

اقضأ بصٛت َٓدفض 

أنجض 

أنجض 

اقضأ يف صُت 

" tor"يتزخٌ َٔ ايباب" onion router"قِ بتشٌُٝ املتصفح  

  ٚتعاٍ اٯٕ يزٜٓا ادتُاع عضٟ َػًل دزا دزا

ٌٖ مت تٛطٜع ؿّٛ ايٓغا٤ املؾ١ٜٛ؟ : ا٭ٍٚ

ْعِ : ايجاْٞ

ٚأعطا٤ ا٭طفاٍ؟ : ا٭ٍٚ

مت : ايجاْٞ

. مت اعت٬ّ املبايؼ ٚإٜزاعٗا بايبٓٛى ايغض١ٜ: ايجايح

صا٥ع : أْا
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ٚدب عًٝو ايتذٗٝظ ؿف٬ت عبز٠ .......أْت مل تكِ بعٌُ فعاٍ ست٢ اٯٕ: ا٭ٍٚ

. ايؾٝطإ ٚدًب ايكضابني ايبؾض١ٜ

ٖا؟ : أْا

  .٫ أسز ٜغتطٝع. نٝف فعًت سيو. ٌٖ تضفض؟ إسٕ أْت رخٌٝ: ايجاْٞ

فًٓكتً٘ : ايجايح

تبا يو : ا٭ٍٚ

أْا فضر ........٫ أعضف يهٓين رخًت عٔ طضٜل ايصزف١ ٖٓا ٚمل مل : أْا

ٖانض بغٝط .......ٖاٚ

. اعرتف بٜٗٛتو ٚإ٫ رَضْاى فٛصا. ٌٖ متظح؟ ٫ أسز ٜغتطٝع سيو: ا٭ٍٚ

دٗظٚا ايكضابني َٚظقٛا ......عًٝهِ تٓفٝش مجٝع أٚاَضٟ......سغٓا عأعرتف: أْا

. ايضداٍ ٚايٓغا٤ ٚطعٛ ايغ٬ح ٚرَضٚا ايعامل يٓغٛر

ٖا َاسا تكصز؟ : ايجاْٞ

َٔ أْت؟ : ايجايح

. اخضعٛا أٜٗا اؾٗاٍ أٚ رَضتهِ. أْا ًَو ايزاصى ٜٚب: أْا
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. مسعا ٚطاع١ عٝزٟ: ٠ ايج٬خ

  .داص ايعٌُ بكٝارتٞ أْا اهلانض ايبغٝط يتزَري ايعامل فاْتعضْٚا
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 2القصة 

 

  ايصفك١ (*)

  ٌٖ ت٪َٔ بايكزصات اـاصق١؟

ٌٖ ميهٔ يضٚح ايؾٝطإ إٔ ؽتًط بضٚح اٱْغإ ٚوزخ بُٝٓٗا اَتظاز؟ َٚاسا يٛ؟ ٌٖ 

  ميٓشِٓٗ قزصات خاصق١ َج٬؟

........ فٮسزثهِ عٔ ساييت

  .سيو ٭ْين أمسعِٗ دٝزا- ٜأَضْٚين ٚأْا فكط أْفش. إِْٗ ٜطًبٕٛ َين

  .رفعتٗا ٭دٌ سيو ٚاٯٕ أعتُتع بايكزص٠ متاَا. تطش١ٝ. قضبإ بؾضٟ

. ا٭َٓٝات ترتا٣٤ يٞ نًٗا ٚأْا أختاص َٔ أْفش ي٘. أغُض عٝٓٝو ٚمت٢ٓ.أٜا نإ َهاْو

. ٚطُٛسٞ ؼكٝل أس٬َهِ. ٚأْا أْتكٞ. ايطُٛسات تضقص َٔ سٛيٞ

نٌ َغا٤ ٜغتطٝف . ايكصض قزِٜ دزا يهٓ٘ راف٧..أْا ٚطدٞ. بٛنغٌٗ..رٚصتٓر

ل١ُ مخاع١ٝ نبري٠ .طٚدٞ ايعظٜظ أصزقا٤ٙ مياصعٕٛ طكٛؼ عشض١ٜ قضأت عٓٗا سات ّٜٛ

َػٝب١ أْا أؽرتى َعِٗ ٜٚغتدزَين طٚدٞ . تعاٜٚش. صضخات. رَا٤. ٜشبح سٛهلا أطفاٍ

نٓت عٓزَا أفٝل أساٍٚ إٔ . مل ٜبدٌ عًٞ قزّ يٞ ايزّ ٚاـُض ٚاملدزص. نٛعٝط دغزٟ

  نٝف ٜغدضْٞ ٚيصاحل َٔ؟.أعضف نٝف ٜفعٌ بٞ سيو
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سيو ايهتاب ايكزِٜ ٜتشزخ . سات َغا٤ نإ خاصدا بعًُ٘ فتؾت ايكصض بأنًُ٘ ثِ ٚدزت٘

قضأت عٔ نٌ َُٓٗا ٚفُٗت إٔ طٚدٞ ٜتبع املٝاَني ٚواصب . ظاّ ٚاملٝاَني...عٔ قبًٝتني

نإ ا٫تفام . أسطضت ايبدٛص ٚقضأت ايتعاٜٚش ْٚفشت ايطكٛؼ ٚاعتشطضت اؾإ. ظاّ

. َع ظاّ إٔ أقزّ قضبإ بؾضٟ ٭سصٌ ع٢ً َٝظ٠ ٫ تتٛفض ٭سز ٖٚٞ ؼكٝل ا٭َٓٝات

ٚاٯٕ أدًػ . ْفشت نُا اتفكت. نُا أْ٘ ئ ٜهٕٛ يظٚدٞ عًطإ ع٢ً. ا٭َٓٝات ايفضٜز٠

ختاص َٓهِ َٔ ٜفهض بأ١َٝٓ فضٜز٠ ٭ْفشٖا ي٘, قز أقتٌ يو ص٥ٝغو بايعٌُ أٚ  أأَاّ ساعٛبٞ

بايطبع . فهضٚا ٚأْا َعهِ. اختطف طٚدو املٌُ أٚأعاعزنِ يف عضق١ ايبٓو ايكَٛٞ

ٚاعتدزَٗا أٜطا يف . اعتدزّ ا٫ْرتْت يف ايٛصٍٛ ٭َٓٝاتهِ ٚعكٛيهِ فا٭َض تطٛص متاَا

اْتعض اٱؽعاص ايشٟ ٜبًػو أْين عأْفش . ؼكٝل ا٭َٓٝات مبغاعز٠ قطٞ ايًطٝف ظاّ

دضميتو املفط١ً فأْا بٝٓهِ اٯٕ ع٢ً صفشات ايفٝػ بٛى ؼت أٟ اعِ َغتعاص ٚٚدب 

ع٢ً ايكٝاّ مبٗاَٞ صرًا ؾًُِٝٗ فكز نإ َكزّ ايصفك١ ايطش١ٝ ايكضبإ ٚاٯٕ ٚدب ع٢ً 

  .ايكضبإ ايبؾضٟ؟ ْعِ نإ طٚدٞ...........تٓفٝش باقٞ ايعكز

 

 
 

 

 

  شخصيات العمل مستوحاة من برنامج ظام لالعالمي االستاذ حسام مصباح* 
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 3القصة 

 

 ايطبٝب

يهٓ٘ . يزٟ ايزٚا٤........أعضف أْ٘ ٜتأمل. بضٜل عٝٓٝ٘ ٜؾذعين....ا٫ضا٠٤ خافت١

 .املٛت أنضص املٛت ٚيٝغت صغباتٞ املٛت ٜٓارٜ٘ ٚأْا ٚدب عًٞ تًب١ٝ ايٓزا٤

  .أص٣ بضٜل عٝٓٝ٘ ٜٓطف٧ متاَا...ؿع١ ٚاسز٠ ٚأص٣ املٛت متاَا نُا ٜضٜز ٖٛ

ٌٖ َٔ كًص؟ صٓزٚم ايزٚا٤ خًفٞ يهٓ٘ ٜتأمل ٚايزٚا٤ ...تضررإ..عٝٓاٙ تتٛع٬ٕ

ْكط١ ضعفٞ سني ؽضز . أؽفل عًٝ٘ َٔ ا٭مل ٚاؽتكت يض١ٜ٩ املٛت سكا. عٝهضص ا٭مل

. أْتؾٞ...............ايضٚح

  .عرتتاح قضٜبا دزا...اعرتذ -

ثبت احملكٔ ف٢ ٚصٜزٙ ,  أغُض ايضدٌ عٝٓٝ٘ ٜغتذُع قٛت٘ ثِ فتشُٗا ٚ ٖظ صأع٘ َٛافكا, "

دضع١ ..تأنزت َٔ ع١َ٬ اـضطّٛ ايش٣ ٜصٌ احملكٔ بظص يٝطخ املدزص ايكٟٛ املفعٍٛ

ٚاسز اثٓإ ...أعز ايجٛاْٞ. ٚاسز٠ ٜٚعرب ايربطذ ٚأعرب َع٘

  .اْتؾٞ ٖٚٛ ٜضتاح متاَا...............ث٬خ
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 4القصة 

 

 ايػضف١

 تٛٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚت

تٛٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚت 

: ٜٓطًل ايصفري َعًٓا اْتٗا٤ ايٛقت ٜٚ٪نز ايصٛت

أسشص . ٜضد٢ ايتأنز َٔ إغ٬م ايػضف دٝزا......اْت٢ٗ ٚقت ايتبارٍ ايفهضٟ

. ٫ تبارٍ فهضٟ بعز ايغابع١. مٔ غري َغ٦ٛيني عٔ أٟ سارخ فٓا٤ ٭ٟ َتغًٌ. املتغًًني

أسٝاْا ٚيٝػ نجريا أتضى ايػضف َفتٛس١ . أعضف سيو دٝزًا. عز٠ أٜاّ ٖٚٛ واٍٚ ايتغًٌ

اؾضمي١ َتع١ عٓزَا تهٕٛ سل يو ٚعٓزَا تهٕٛ . إْ٘ املًٌ ٜا عظٜظٟ. ٚأصسب باملتغًًني

  .ايطش١ٝ نا٥ٔ َػضٚص

بٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝب 

نٌ ...أفضغٗا ًَٜٛٝا َٔ أٚصاقو امل١ًُ املهضص٠. ايػضف١ فاصغ١ فًتطع بٗا َا تضٜز...تفطٌ

ميٮٖا ثا١ْٝ . ا٭ؽٝا٤ ايفضٜز٠ تٓتشض تًكا٥ٝا أٚ تتشٍٛ َع ايٛقت. ؽ٧ بٗشا ايهٕٛ َهضص

ًَِٗ . بعباصات٘ ايػظي١ٝ اييت تهار إٔ تهٕٛ مج١ًٝ

  .يًذضمي١...........................ٖٛ
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أصتفع فٛم نضعٞ ..عأرخٔ يو عٝذاصٟ ايهٛبٞ ايفاخض فأْت تغتشك٘.......تفطٌ

ٜصعز ايزخإ يف ..أتهتِ ْفغا قٜٛا يًزاخٌ نُٔ ٜتهتِ عضا. اهلٛا٥ٞ َزخ١ٓ عٝذاصٟ

. ٜضفع اؿٓل ٚايػٝغ َٔ رصد١ اؿضاص٠ بايػضف١ ايعك١ًٝ. أغًل ايباب. متتٮايػضف١ ب٘. ٜافٛخٞ

  .٫ ٜتبك٢ َٓ٘ ع٣ٛ بعض صَار ىتًط بزخإ ايغٝذاص ايفاخض. ورتم متاَا

أصاٙ َغذ٢ ٖٓاى دج١ ٖاَز٠ ..ايّٝٛ ايتايٞ أتأْل ساٖب١ ملب٢ٓ املؾف٢ ايعاّ يًُتغًًني عكًٝا

  .بكاٜا بؾضٟ. ب٬ عكٌ متاَا
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 5القصة 

 

 أفطٌ ص٥ٝػ يًذٓػ ا٭صضٞ

٫ اعًِ ملا َا . اؾضعات غري قزٚر٠. ٚطعٛا عًِٝٗ ايهبغ٫ٛت نٌ سغب صغبت٘ -

  .إْٗا َهًف١. طايت نبغ٫ٛت اؿب َطًٛب١ َٔ اؾُٝع

 ٫ ْبٝزِٖ ْٚتدًص َِٓٗ؟ اإسٕ مل -

. َعشبني دزًا ٖٚشا َا ٜغًٝين.....َغًٝني دزًا........إِْٗ يطفا٤ دزًا -

. نًِٗ كارعٕٛ ٜٚتشزثٕٛ بإٔ اٯخضٜٔ َظٜفٕٛ -

. يهٓين أفطٌ ص٥ٝػ هلشا اؾٓػ ا٭صضٞ َٓش عصٛص يغت بؾضٜا . أْا أؽفل عًِٝٗ -

نٔ صسُٝا ٜا ٖشا ٚٚطع . َُٗيت اييت د٦ت َٔ أدًٗا. تًو َغ٦ٛيٝيت ٚئ أؽ٢ً عِٓٗ

يهِٓٗ ئ هزٚٙ . إِْٗ ٜبشجٕٛ عٔ دظ٤ ضا٥ع َٔ إْغاْٝتِٗ ايبا٥ز٠. ايهبغ٫ٛت بعزٍ

  .فزعِٖٛ ٜغتُتعٕٛ بايِٖٛ
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 6القصة 

 

 أٚصام ع٢ً باب اؾشِٝ

: ع٢ً يغاِْٗ

  .َٚا ارصاى َا اؿكٝك١......اؿكٝك١؟ 

أْت أٜٗا ايغٝز احملرتّ؟ ْعِ ْعِ  . َٔ َٓهِ ٜغتطٝع نؾف أٚصاق٘ مجٝعا؟ أ٩نز مجٝعا

يٝػ يزٜو سْٛب أٚ دضا٥ِ نًٗا أؽٝا٤ بغٝط١ ٚقز تبت عٓٗا أٚ صمبا تتٛب َٜٛٝا, أعضف 

٫ ؽ٧ مما تفعًٝٓ٘ قز ٜزٜٓو نُا إٔ . أْت أٜتٗا ايغٝز٠ احملرت١َ؟ ْعِ ٫غباص عًِٝو. متاَا

َٚاسا عين؟ أْا أعرتف ْعِ أْا أدضَت ٚأعتشل . أخطا٤ى ايبغٝط١ ميهٔ إٔ تػتفض

ٖٚاأْشا أنؾف أٚصاقٞ مجٝعٗا . اؾشِٝ, يهٓهِ نٓتِ عْٛا َٚصباسا يٞ يف طضٜل ايط٬ٍ

ٚأقض بشْٛبٞ فٌٗ أْتِ فاعًٕٛ؟ 

عاقبٛا دغزٟ ٫ تعاقبْٛٞ فاْتِ َٔ ٚضعين .......َغذٕٛ اْا راخٌ ٖشا اؾغز -

- بزاخً٘ ٚغًكتِ ا٭بٛاب

. ايؾٝطإ صزٜكٞ ايٛسٝز َٔ ٜضبت ع٢ً نتفٞ ٚقت ايٓزّ ٜٚبتغِ يف ٚدٗٞ سني تعبغٕٛ

" ع٢ًُ: "ايٛصق١ ا٭ٚىل
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. طبل ب٘ َا٤. ايٓٛافش َػًك١ ٚايغتا٥ض عٛرا٤ ٫ بٝاض فٝٗا َغزي١ متاَا. ايػضف١ َع١ًُ

َصباح . َٓطز٠ صػري٠ سات عطح طدادٞ خفٝف قابٌ ي٬ٖتظاط ٚأْا صا١ُ٥ َٓش ايصباح

أمحض صػري دزا خافت ايط٤ٛ قُت بإضا٤ت٘ فتذًت ايٛدٛٙ نٌ يٰخض عٕٝٛ ايضداٍ 

ِٖ أصبع١ صداٍ . ٚاسز اثٓإ ث٬ث١ أصبع١ ٚأْا سٍٛ ايطاٚي١.....ٚاعع١ قًُك١ ١ُْٗ

فات١ٓ أْا ٚاملٓظٍ َٓظيٞ يهٓين ٫أخؾاِٖ بٌ ِٖ  . أقٜٛا٤ يف صٜعإ ايؾباب ٚأْا املضأ٠ ايٛسٝز٠

َٛعٝك٢ َٛطاصت تعظف أؽعًت ايبدٛص . ايعٕٝٛ َفتٛس١ متاَا ٚا٭ْفاؼ تتصاعز. ٜفعًٕٛ

ٜعضفٕٛ ..........أسٖب يف غٝبٛب١ ٚأؽٗل عايٝا . صا٥ش١ ايزخإ ق١ٜٛ تٛتضِٖ أنجض

طضق١ .طضقات خفٝف١ ع٢ً املا٥ز٠. عٝكاِْٗ تضتعؿ أعضف سيو. إٔ ايضٚح املطًٛب١ سطضت

عز٠ طضقات . طضقتإ َفرتقتإ. طضق١. ث٬خ طضقات. طضقتإ َتتايٝتإ يف عضع١...

اقتًٛا دعفض ٚؽًصٛا َٔ : عضٜع١ ق١ٜٛ دزا َٚتتاي١ٝ أفتح فُٞ ع٢ً اتغاع٘ ٚبصٛت قٟٛ

أفتح عْٝٛٞ ايٛاعع١ ع٢ً آخضٖا ٚأصضفِٗ مجٝعا . اؾج١, خطضٙ عًٝهِ ئ ٜتٛقف أبزا

  .خاصز َٓظيٞ بعز إٔ تضنٛا املبًؼ املتفل عًٝ٘ راخٌ ايصٓزٚم اـؾيب عٓز ايباب

ناْٛ ٜضٜزٕٚ سات ايػضف١ ٚسات ايط٤ٛ ا٭محض ٚسات املضأ٠ ٜضٜزٕٚ املٛعٝك٢ ...يف ّٜٛ َا

َات أ٢ًٖ . ٚرخإ تبػِٗ ٚقٓبِٗ يهٔ ناْٛا ٜضغبٕٛ بإخضاز صٚسٞ أْا ٚاقتٓاص ٖشا اؾغز

دًبت نتب ايغشض تعًُت ؼطري ا٭صٚاح رصعت ٚتعبت عٗضت . ٚتضنْٛٞ ٚسٝز٠ متاَا
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. ايهٌ صاص ٜٗابين. دا٤ت ايظبا٥ٔ َٔ ايٓغا٤ أ٫ٚ ثِ ايضداٍ.ايًٝايٞ ٚعٛقت يعًُٞ دٝزا

ايؾٝطإ؟ ٫ مل واٍٚ إغٛا٥ٞ أٚ . انتؾفت أْين َٖٛٛب١ سكا نُا أْ٘ ٫ خٝاص يٞ ع٣ٛ سيو

  .اغتصابٞ ٚيٛ َض٠ ٚاسز٠

  "محزٟ:"ايٛصق١ ايجا١ْٝ

. ٫٫ يٝػ يزٟ َضض ْفغٞ ٫ تكًكٛا بؾأْٞ. أْا ع٧ٝ ايضا٥ش١ دزا أعضف سيو ٚأعتُتع ب٘

سيو نإ يكيب يف اؿاص٠ اييت " محزٟ ايٓنت. "بٌ أعتُتع بشيو ايكضف ٚايٓفٛص يف عِْٝٛٗ مجٝعا

ا٭طبا٤ قايٛا مس١ٓ . أْا نت١ً ؿِ تتزسضز فٛم ا٭صض. أعٝؿ بٗا أٜاّ ناْت صا٥شيت طٝب١

. ٚسٝز ناملًح يف أعٝار امل٬ٝر. ايعذٌ ايٓنت صغِ طٝب صا٥شيت قزميا: َفضط١ ٚايٓاؼ قايت

اعتار أبٞ َٓش نٓت طف٬ إطعاَٞ ايهبز اي٧ٝٓ ٚنٓت اسب طعُ٘ دزا نُا دضبت ايًشِ 

ْؾأت ضعٝفا دزا يغُٓيت " ايًشِ اي٤ٞٝٓ هعًو قٜٛا:" نإ أبٞ ٜكٍٛ. اي٧ٝٓ ٚنإ يشٜشا

اتبع ْعاَا غشا٥ٝا صاصَا ؿّٛ ا٭طفاٍ . اٯٕ خغضت نجريا َٔ ٚطْٞ. َٚٓبٛسا يٛسزتٞ

أصطارِٖ َٔ نٌ َهإ َا عزا ساصتٞ اييت أسٝا بٗا طبعا سٝح . ايصػاص ايطاطد١ فكط

صغِ صا٥شيت ايٓت١ٓ ٚاييت اخرتتٗا يٓفغٞ " محزٟ آنٌ ؿّٛ ا٭طفاٍ: "صاص إمسٞ

ايؾٝطإ؟ أْا ٬َى بض٨ نٌ َغا٤ . ِٖ ٜعضفٕٛ ٚىؾٕٛ فعين ٜصُتٕٛ.......ٚهلِ

  .أبهٞ عاعات طٛاٍ أبهٞ متاَا نُا ٜبهٞ ا٭طفاٍ ايشٜٔ أسعِٗ يف سات املغا٤
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" َ٪َٔ"ايٛصق١ ايجايج١ 

ئ أؼزخ عٔ ........أْا قٛاّ ٚأْا ....أْا صٛاّ.....َ٪َٔ دزا أْا امسا ٚفع٬

. ْفغٞ نجريا

صقٝل دزا ٚخذٍٛ نفتا٠ يٛ ْعضمت . تعايٛ َعٞ قضٜيت ايصػري٠ فٗٓاى امسٞ ا٭عضز َ٪َٔ

ٖٓاى يف قضٜيت أْا َعؾٛم ايٓغا٤ ٚايضداٍ ٫ . عتُٛتٕٛ عؾكا- أٜتٗا ايفتٝات-يعْٝٛٞ

ىؾْٛٞ فُٔ عٝػٜٛٗا ا٭عضز؟ يهٓين أعرتف يكز أغٜٛتٗٔ أمجعني إ٫ ايعابزات ايشانضات 

  .ايؾٝطإ؟ ٫ ٫ أعضف٘ فأْا أخاف اهلل صب٘ ٚصبٞ ٚصب ايعاملني....املدًصات

يف صف ٚاسز ٜكفٕٛ مجٝعا ٜضررٕٚ عاقبٛا اؾغز ايًعني ٚاتضنٛا أصٚاسٓا اتضنٛا يٓا ؽ٦ٝا 

وًل يف ايفطا٤ بعٝزا عٓهِ يهِٓٗ ٜٓعضٕٚ يف راخًِٗ فٝذزٕٚ خٛا٤ ٫ ٜعضفٕٛ ي٘ امسا ٫ٚ 

.  ِٖ ٜعًُٕٛ
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ؽ٤ٞ َٔ صعب 

 َا ٖٛ ايضعب؟

. اـطض ٚصمبا املٛت....ؽعٛص غاَض بايضٖب١ ....ٜكٛيٕٛ اـٛف ايكٟٛ

َا ٖٞ أعباب٘؟ 

اقرتاب ......ايكت١ً.....ا٭صٚاح ايؾضٜض٠.....اؾٔ.....ٜكٛيٕٛ صمبا َٔ ا٭ؽباح

. ا٭ؽضاص ٚأعباب أخض٣.....اجملٍٗٛ ايػاَض.........املٛت

فأْا ايضعب سات٘ ٫ٚ ىٝفين غري . عأسزثهِ ق٬ًٝ عٔ ؽ٧ َٔ صعب ٚيٝػ نٌ ايضعب

  .ساتٞ

ٜكٛيٕٛ إٔ أع٤ٛ َا بٓا ٜهُٔ يف عكٛيٓا ٚوُزٕٚ اهلل إٔ َععِ ايٓاؼ ٫ تٓفش نٌ فهض٠ ؽطض  

ٌٖ فهضت َٜٛا يف اصتهاب دضمي١ :تشنض َعٞ. ع٢ً باهلا أٚ نٌ صٛص٠ ترتا٣٤ هلا يف اـٝاٍ

َا أٚ ايكٝاّ بعٌُ غاضب ٚؽًٝت٘ نا٬َ ٌٖ صأٜت َٔ متكتِٗ ممظقني بٝزٜو ٚصأٜت رَا٤ِٖ 

أعٛس باهلل َٔ ايؾٝطإ : " ٚأؽ٤٬ِٖ ؟ ٌٖ صأٜتِٗ ورتقٕٛ َج٬ ثِ عزيت عٔ سيو قا٬٥

. ٖٓا ٜهُٔ عشابٞ فأْا ٫ أعضف إٕ نإ ايضب عٝغاقين أّ ٫ ؟ ."ايضدِٝ ٜاصب عاقين

ٚتًدص ٖشٙ " صادٌ طٝب ف ساي٘" أْا صدٌ ٖار٨ َغامل ٚسٝز ٚايٓاؼ ٜكٛيٕٛ عين
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ٌٖ خطض ببايو إٔ َؾهًيت إٔ . ايهًُات سٝاتٞ أَا عٔ صعيب ايشاتٞ ف٬ ٜعضف عٓ٘ أسز

نٌ َا أؽًٝ٘ يف عكًٞ وزخ َج٬؟ أٚ أْين أفهضبايؾض فٝتذغز؟ سغٓا ا٭َض يٝػ نشيو 

يهٌ َٓا ؽٝطإ وّٛ راخٌ سات٘ ٚأْا إٕ . أْا صزٜل يًؾٝطإ. متاَا فأْا أفعٌ ايؾض سكا

نٓت را٥ُا َا أصرر ٖشا ٚمل أخؿ اؾٔ . نٓت ٫ أطٝع٘ نجريا فٓشٔ َتصاؿني متاَا

ٚايؾٝطإ َٜٛا بٌ نجريا نٓت أمسعِٗ وَٕٛٛ راخٌ َٓظيٞ ٫ٚ أٖتِ فهُا أخربتهِ أْا صدٌ 

ٚسٝز َٚٔ ايطبٝعٞ ٚدٛر أصٚاح أٚ دإ َعٞ باملٓظٍ ٚهلِ نٌ اؿكٛم يف فعٌ َا ٜضٜزٕٚ 

. رٕٚ إطعادٞ

يزٟ ًَه١ مج١ًٝ نٓت أسب اعتدزاَٗا ٚأتغ٢ً بٗا أثٓا٤ َْٛٞ ٖٚٞ ؼٌٜٛ اؿًِ أثٓا٤ ايّٓٛ 

اعتزت فعٌ سيو َٜٛٝا ٚنٓت أعتٝكغ . يًُغاص ايشٟ أصٜز ٫ٚ ِٜٗ َا أصٜز فٗٛ فضر سًِ

فاْا صدٌ -ٚأْا ععٝز دزا فكز قتًت َٚظقت ٚاغتصبت ٚسعت رٕٚ إصتهاب سْٛب 

مل أنٔ أختاص . نُا إٔ اؿًِ نإ يف غا١ٜ ايٛاقع١ٝ املؾاعض,ا٭يٛإ ٚاملتع١- َغامل سكا

ضشاٜا أس٬َٞ فاؿًِ ٜفضض ْفغ٘ ع٢ً ٚنجري َِٓٗ ٫اعضفِٗ ٚيهٔ أْا أقضص ٚأختاصَغاص 

نٓت أْا عٝز اؿًِ ٚعٝز ايكضاصٚيٛ فهض أسزِٖ يف . اؿزخ ٚأبزٍ اؿبه١ ٚايٓٗا١ٜ

َٓش عز٠ أؽٗض فٛد٦ت بغًغ١ً . َٛادٗيت ٚا٫ْتصاص عًٞ أتصضف َع٘ أٚ أعتٝكغ فٛصا

َٔ دضا٥ِ ؼزخ يف ايؾاصع ايشٟ أقطٔ ب٘, يف ايعٌُ, يف اؾضا٥ز ٚيف ايهجري َٔ ا٭َانٔ اييت 
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أصتارٖا اٚ اعًِ عٓٗا ؽ٦ٝا فأس٬َٞ ناْت يف نٌ َهإ بايعامل ست٢  أصتارٖا ٚصمبا اييت ٫ 

اؿضٚب ايطاس١ٓ نإ يٞ رٚص بٗا راخٌ اؿًِ ٚنٓت أختاص ايزٚص بعٓا١ٜ فأْا ايكا٥ز ٚأْا 

نٓت أؽعض بايعشاب َع نٌ خرب ٚنٌ َؾٗز ٚنٌ صٛص٠ صأٜتٗا َٔ . ايكاتٌ ٚاملؾضر يًهجرئٜ

يهٓ٘ نإ ٜػًبين نُا أْين مل أعز أعتطٝع ايتشهِ يف . قاطعت٘. نضٖت ايّٓٛ. قبٌ يف أس٬َٞ

سٖبت يًعضافني . اؿًِ َجٌ قبٌ صاص ٖشا ٜتشهِ يف ٜٚغتُض يف ايكتٌ ٚايشبح ٚاؾضا٥ِ

- فأْا صدٌ َغامل سكا-أْا اٯٕ سظٜٔ دزا . ٚايزدايني ٚا٭طبا٤ ايٓفغٝني َٚا تػري اؿاٍ

٫ٚأعضف نٝف وزخ سيو ٌٖ ٖٞ تًو ايؾٝاطني اييت تغهٔ َٓظيٞ؟ أّ أْ٘ ايؾٝطإ ايشٟ 

ٜغهٓين ٚتصاؿت َع٘؟ َٔ ٜفعٌ سيو ٫ أعضف؟ ٌٖٚ أعتطٝع ٖذض ايّٓٛ بايهاٌَ 

٭صتاح؟ ٫ أق٣ٛ ع٢ً ا٫ْتشاص َٚا عزت أعتُتع بتًو ا٭س٬ّ فًُاسا نٓت أعتُتع بٗا َٔ 

ابتًعت عًب١ املّٓٛ نا١ًَ .........قبٌ؟ ٌٖ أْا صدٌ َغامل سكا؟ فٮؽش قضاصٟ 

ٚبط٫ٛتٞ  ٚأغُطت عْٝٛٞ ٖٚاأْا اٯٕ أنتب يهِ َٔ راخٌ اؾشِٝ َٚا طايت أس٬َٞ 

: أخضز ْفغٞ أسٝاْا َٔ ايػف٠ٛ فأمسع َٔ سٛيٞ ٜضررٕٚ نًُات. َغتُض٠

ساي١ ٦َٝٛؼ َٓٗا ٚأعٛر ثا١ْٝ ٭صتهب ا٭ٖٛاٍ فارعٛا يٞ ......ٜفٝل.....غٝبٛب١

  .بايؾفا٤ ٚعاقْٛٞ ع٢ً َا قز وزخ يهِ
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دضمييت ايها١ًَ 

رعْٛٞ أصتب أٚصاقٞ ٖا ٖٛ اجملٕٓٛ, داصتٞ ايضقٝك١, املضأ٠ سات ايعٕٝٛ املغتفظ٠, ايضدٌ 

سفٌ . سات َغا٤ مجعتِٗ مجٝعا يف سفٌ ٚاسز. ايًظز ايٛعِٝ, ايٛغز ايكظّ ٚطٚد١ املزٜض

مل تهٔ تًو -٫٫ مل ٜهٔ َغُُا.....استغٛا ؽضاب املالٛ ايًشٜش. تكًٝزٟ عارٟ مبٓظيٞ

بعز ايؾضاب تًشسٚا بكطع اؿ٣ًٛ ثِ دا٤ت ايًعب١, نإ ع٢ً نٌ َِٓٗ إٔ ٜغأٍ َٔ - دضمييت

هاٚصٙ ع٪ا٫ َعزا َغبكا يف أٚصام ٚطعتٗا عًِٝٗ ٚاسزا ٚاسزا نُا أْين أدًغتِٗ برتتٝب 

 .......خاص

 ٌٖ تطعني ؽعضا َغتعاص؟: اجملٕٓٛ ؾاصتٞ ايضقٝك١

اْفذض اؾُٝع ضاسهني ٚتًٕٛ ٚد٘ داصتٞ ايضقٝك١ بعز٠ أيٛإ فكز ناْت طضٜك١ ايغ٪اٍ 

 .َطشه١ ٚنإ اجملٕٓٛ طٚدٗا ا٭خري نُا إٔ ؽعضٖا نإ َغتعاصا

 ٌٖ تعاْٞ سكا َٔ ايبٛاعري؟: املضأ٠ سات ايعٕٝٛ املغتفظ٠ يًضدٌ ايًظز ايٛعِٝ

اْفذض اؾُٝع ضاسهني ٚمل ٜطشو داصْا ايًظز ايٛعِٝ ايشٟ ٜعاْٞ َٔ ايبٛاعري ٚيهٓ٘ ْعض 

  .اعكز ؽزٜز يظٚدت٘ سات ايعٕٝٛ املغتفظ٠ ٚا٫بتغا١َ فٛم ٚدٗ٘

 ٌٖ سكا تغُٝٓين ايكظّ؟: ايٛغز ايكظّ يظٚد١ املزٜض
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اْفذض اؾُٝع ضاسهني ٚانفٗضت طٚد١ املزٜض فكز ناْت تٓعت طٚدٗا سكا بايكظّ ٚاؾُٝع 

   .ٜعضف سيو إ٫ ٖٛ

أخربتِٗ أْٞ َتعب١ ٚصدٛتِٗ إٔ ٜٓصضفٛا .....عار ايصُت ْٚعض اؾُٝع يٞ عكز ؽزٜز

  .اْصضف اؾُٝع غاضبني ٚساْكني عًٞ أْا. بأعًٛب َٗشب

املأَٛص نإ صزٜكا يٛايزٟ, . خضدت مب٬بػ املٓظٍ ٚسٖبت يكغِ ايؾضط١. يًٝتٗا مل أمن

. أخربت٘ بأْين أسٝا يف صعب َٓش ؽٗٛص ٚأِْٗ ٜرتبصٕٛ بٞ ٚأْا فتا٠ ٚسٝز٠ ٜت١ُٝ نُا ٜعًِ

 .طُأْين ٚأخربْٞ بأْ٘ عٝعني عًٞ َضاقب١ ٚعًٞ ا٭صزقا٤ ايشٜٔ ناْٛ باؿفٌ مجٝعا

. بعز فرت٠ يٝغت بهبري٠ رعتين داصتٞ ايضقٝك١ ؿفٌ مبٓظهلا ٚناْت ٖٓاى ْفػ اجملُٛع١

تٓاٚيت . نٓت خا٥ف١, مل أتضرر, اتصًت باملأَٛص, أخربت٘ أْين أؽو بأِْٗ عٛف ٜغُُْٛين

ؼٝٓت ايفضص١, أخضدت نٝػ ايغِ َٔ سكٝبيت . نأؼ ايعصري ايشٟ قزَ٘ اجملٕٓٛ يٞ

مت ايكبض عًِٝٗ ٚؼضٜظ . رقا٥ل ٚسطضت ايك٠ٛ. ٚٚضعت٘ ب٘ ٚمتغهت ب٘ بٝزٟ دٝزا

ايهأؼ ٚايػضٜب أِْٗ ٚدزٚا نأعا أخض٣ َغ١ُُ ناْت بٝز املضأ٠ سات ايعٕٝٛ املغتفظ٠ نُا 

ٚدزٚا خٓذضا َع املزٜض ٚن١ُٝ سبٛب ١ََٛٓ ظٝٛب داصتٞ ايضقٝك١ ٚا٭غضب إٔ مجٝعِٗ 

 . اعرتفٛا بٓٝتِٗ قتًٞ يف تًو اي١ًًٝ رٕٚ اتفام بِٝٓٗ
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يف ّٜٛ َا يف َهإ َا 

ايؾفك١ ٚؽ٠ٛٗ ايطعاّ ٚعزّ ايكزص٠ : َا طاٍ أَاَٞ ث٬ث١ َٔ عٓاصض ايتدًف يًتدًص َِٓٗ

ؽًصت َٔ اؿب ٚا٫صتباط ٚاؿٓني يٮعض٠ َٚا طيت أتًك٢ ايتزصٜبات يًتدًص . ع٢ً ايكتٌ

ْافش٠ ايؾضن١ تطٌ ع٢ً ايؾاصع, ٫ أعًِ مل اختاصٚا يٞ َهتبا ٜطٌ ع٢ً . َٔ ايج٬خ عٓاصض

ايؾاصع ايكزِٜ اعتكز أِْٗ ٜتعُزٕٚ اعتفظاطٟ, ٜطعٕٛ ايهعو املفطٌ يٞ اَاَٞ يٝدتربٚا 

تبا يتًو ايًذإ املٓتؾض٠ يف نٌ َهإ ٖٚشٙ املضاقب١ ايًع١ٓٝ اييت تتبعين سني . ؽٗٛتٞ يًطعاّ

٫ . ايٛيز املتؾضر دا٥ع نُا ٖٛ. نِ ٖٞ صعب١ ؽضٚط ا٫يتشام بايعامل املتطٛص. أسٖب

ؿعات ٚأنٕٛ بايؾاصع أقزّ ي٘ ايهعو يٝؾبع ٚأؽًص أْا َٔ . أدز سٛيٞ َٔ ٜضاقبين

املضاقب١ تعٗض . ًٜتِٗ ايهعو. ْعضات عْٝٛ٘ تغتعطفين, أخترب َكاَٚيت, ٫ أعتطٝع. ايهعو

. تعذبت. فذأ٠ يتؾضع يف تزٜٚٔ ٚتبًٝؼ َا تضاٙ يهٓٗا اْتعضت ْٚعضت يٞ َبتغ١ُ َؾذع١

تغُِ عضٜع عذًت املضاقب١ يف . ايٛيز املتؾضر ٜت٣ًٛ ٜٓظف رَا ػشغ عٝٓاٙ ٚميٛت فٛصا

أصفع صأعٞ يٓافش٠ املهتب أص٣ عاص٠ تبتغِ يٞ ٚعْٝٛٗا . رفرتٖا ٖاتفت ايكا٥ز ٚسٝتين

ؽربْٞ بأْٗا ؼبين ٚعتعٌ تزعُين َُٗا سزخ فٗا ٖٞ تغُِ ايهعو فكز عضفت َا 

٫ . ْعضاتٗا اؿامل١ تفطشٗا املضاقب١ ايًع١ٓٝ تزٕٚ ؽ٧ عٔ عاص٠ َؾاعضٖا دضمي١. عأفعً٘



 ؽ٧ َٔ ايضعب

24 

 www.4read.net: فٛص صٜز 

 

اؿاف١ً ايغضٜع١ َا طايت طضٜك١ دٝز٠ يًكتٌ بطضب١ َٔ ٜزٟ . أسب عاص٠ يهٓين أؽفل عًٝٗا

ٌٖ ....يهٔ. تػًبت ع٢ً عزّ قزصتٞ ع٢ً ايكتٌ. دٝز. أطشت باملضاقب١ ؼت اؿاف١ً

  .قًلعٝشككٕٛ َعٞ بؾإٔ َكتٌ املضاقب١؟ أعتكز أْين تفٛقت يف تزصٜبات ايهشب ف٬ 
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ملاسا نغض فٛم طاٚي١ ايكُاص؟ 

ادتُعٓا مٔ ا٭صبع١ سٍٛ طاٚي١ ايكُاص تًو اييت لتُع سٛهلا عٜٛا َٓش أعٛاّ يٓدغض 

رم دضؼ ايباب ٚدا٤ خاَػ مل ْهٔ ْعضف٘ . ْٚهغب ٚغايبا َا نغض ٫ٚ أعًِ يصاحل َٔ

نإ غضٜبا بعض ايؾ٧ مل ٜهٔ ٜتهًِ نجريا يهٓ٘ ......دٝزا يهٓ٘ نإ صزٜكا ٭سزِٖ

قاٍ أْا صعٍٛ . َٔ أْت: عأيت٘ بغاط١. نإ َاٖضا يف ايًعب ٚيزٜ٘ ايهجري َٔ اؿٌٝ

اصتعبٓا َٔ طضٜكت٘ ٚأعًٛب٘ ٚاعتُض يف ايًعب ست٢ مل ٜبل يزٜٓا . ايؾٝطإ يف ا٭صض ٚمل ٜظر

نٓت أصاٙ أسٝاْا . سكا نإ َاٖضا يف ايًعب َٗاص٠ ايؾٝاطني-أٟ ْكٛر سٝح ناْت نًٗا ي٘ 

ع٢ً املك٢ٗ ٜٓارْٚ٘ بًٛعٞ ٚعأيت أسزِٖ قاٍ إْٗا اختصاص يٛعٝفض ٫ٚسعت صٖب١ 

تهضصت طٜاصات٘ املغا١ٝ٥ ؾُعٓا ايًعٛب فٛم املا٥ز٠ . صاسب املك٢ٗ َٓ٘ َٚعاًَت٘ ي٘ ناملًٛى

نإ بعْٝٛ٘ ؽ٧ غضٜب َٔ اؿُض٠ ْٚعضات٘ ْاص١ٜ ٚيصٛت٘ ْرب٠ خؾ١ٓ غضٜب١ ٚنإ ٫ . اـطضا٤

ٜأنٌ أٟ ؽ٧ ب٘ ًَح ٚعٓزَا عأيت َٔ ظٓٓت أْ٘ صزٜك٘ عٓ٘ قاٍ ٫ أعضف عٓ٘ ؽ٦ًٝا 

إْ٘ : قاٍ صزٜل. ظٓٓت٘ أسز أصزقا٥هِ أْتِ ٚادتُع أصبعتٓا سات َغا٤ يٓٓاقؿ أَضٙ

ايؾٝطإ عل ٫ ؼاٚيٛا اعتفظاطٙ ٚقاٍ آخض إٔ ْعضات٘ َضعب١ ٚمسعت أْ٘ يٛعٝفض فع٬ 

ٚاعتُض نٌ ي١ًٝ ٜأتٞ ٜٚهغب ٚمٔ نغض ٚسات َغا٤ بعزَا استغٝت نٛب ايؾاٟ يف 
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املك٢ٗ املفطٌ يٞ ٚنإ املك٢ٗ خايٝا تكضٜبا إ٫ َٔ ايٓارٍ مسعت بايزاخٌ أصٛاتا تتشزخ 

ٖٓاى أصبع ؽكل أخض٣ تزاص يًكُاص َٚضٜزٜٗا َٔ طبا٥ٔ املك٢ٗ ٖٓا : نإ صٛت أدؿ ٜكٍٛ

أعضف أْو َاٖض بايًعب يهٔ نْٛو ابٔ ايؾٝطإ هعًِٗ سكا ٜؾعضٕٚ باـٛف ٜٚرتنْٛو 

. تهغب مجٝع ْكٛرِٖ سٝح أِْٗ فُٛع١ َجكفني ع٢ً رصا١ٜ بًٛعٝفض َٚهاْت٘ نابٔ ايؾٝطإ

ٖا؟ ٌٖٚ يٛعٝفض ٖشا ٖٛ ابٔ ايؾٝطإ سكا؟ : صر عًٝ٘ يٛعٝفضْفغ٘ فكز عضفت٘ َٔ صٛت٘

 أْت محاص ٜا ابين؟: قاٍ صاسب املك٢ٗ
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أْا ٚصزٜكٞ ٚايٓفل املعًِ 

ٖٛ صزٜكٞ ايصزٚم ايٛسٝز َٓش نٓت طف٬ ست٢ صضْا اٯٕ عٜٛا ْعٌُ يف ٚظا٥ف بغٝط١ 

نٓا . ٫ ميهٔ يهٌ َٓاا٫عتػٓا٤ عٔ اٯخض. تزص َا ٜهفٞ بايهار ٭عظب ٜٚبكٞ ايكًٌٝ

اعتزْا ايبشح عٔ ايهٓٛط يف اؾباٍ ٚاملكابض ايكزمي١ ٚاعتذ٬ب ايؾٝٛذ ٚايعضافني نٓا مًِ 

قضصْا سات ّٜٛ ايبشح بأْفغٓا . باملاٍ ايهجري ٚاعتزْا ايبشح ٚايبشح يهٔ ٫ ؽ٧ ظٗض

ٚسزْا نإ قز أخربْا ايؾٝخ بأْ٘ ٫ ٜغتطٝع ايٓظٍٚ يًُهإ ايشٟ ٜؾب٘ ايٓفل املعًِ أعفٌ 

عضْا عٜٛا يف ايع٬ّ ٚعٓزَا اعتزْاٙ أضأْا . اؾبٌ فكضصت ٚصزٜكٞ املػاَض٠ ٚايٓظٍٚ

مل لز ع٣ٛ َفتاح صػري َهتٛب عًٝ٘ ن١ًُ . َصابٝشٓا ايصػري٠ ٚبزأْا ايبشح

اعتبزت بٓا اٱثاص٠ ٚظًًٓا ْبشح ْٚبشح ست٢ ٚدزْا . ايهٓظ......... ٚاسز٠

ؽعضت بضٖب١ ٚخٛف يهٔ قاٍ صزٜكٞ . ايضنض ست٢ املٛت: ٚصق١ صػري٠ َهتٛب عًٝٗا

اعتزاص يٞ . صنطٓا نجريا باعتُضاص ثِ ٚدزْا صٓزٚقا نبريا.....إٔ عًٝٓا إٔ ْضنض

. ْعضات٘ مجزت أْفاعٞ....صزٜكٞ ْٚعض يٞ يف عْٝٛٞ ع٢ً ض٤ٛ املصباح اـافت

ٖا؟ َاسا تعٕٓٛ؟ صزٜكٞ ٜكتًين؟ ٜػزص بٞ؟ ٫ ٫ إْ٘ صزٜكٞ ايٛسٝز .....ثِ

ايصزٚم َٓش عٓٛات, أخضدت أْا طداد١ ا٫عرباٟ املدزص ٚغدت بؾز٠ يف ٚدٗ٘ نٞ 
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أقطٞ ع٢ً ْعض٠ ايٛر ٚايغعار٠ تًو اييت ظٗضت يف عْٝٛ٘ ن٬ٝ تجٓٝين عُا د٦ت َٔ أدً٘ 

يف صباح . ٚأدٗظت ع٢ً صزٜكٞ ايصزٚم ٚخضدت متاَا َٔ ايٓفل ٚتضنت٘ َع ايصٓزٚم

َؾضم ٚبعز ؽٗٛص َضت ع٢ً اختفا٥٘ صضفت َبًؼ ايتأَني اـاص ببٛيٝص١ ايتأَني ع٢ً اؿٝا٠ 

ٖا؟ صزٜكٞ . نإ ٖشا ٖٛ اؿٌ ايٛسٝز يًفكض ايشٟ عاْٝت٘. املؾرتن١ بٝين ٚبٝٓ٘

ٖا ؟ املفتاح ٚايٛصق١ . ايصزٚم؟ نإ ٖٛ صزٜكٞ فع٬ يهٓين مل أنٔ صزٜك٘ سكا

 .آٙ ْعِ أْا َٔ ٚضع تًو ا٭ؽٝا٤ ايغدٝف١ راخٌ ايٓفل املعًِ.ٚايصٓزٚم؟ آٙ 
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املٓظٍ ايزاف٧ 

عٓزَا دا٤ املغا٤ ٚاقتشِ ايًٌٝ فٓا٤ املٓظٍ أؽفكت عًِٝٗ مجٝعا مل أنٔ أعًِ مبجٌ ٖهشا 

نٓت قارَا بهاٌَ ايعظمي١ َٔ عفض طٌٜٛ يظٜاص٠ ٚايزٟ . ؽعٛص قز ٜعرتٜين يهٓ٘ سزخ

ٚٚايزتٞ ٚإخٛتٞ يف َٓظٍ ا٭عض٠ عٓز ايػضٚب, فٛد٦ت بُٗا يف فٓا٤ ايزاص وفضإ ب٦ضا 

ضد١ُ ٭عفٌ نٓت َؾتاقا هلُا ٚيهٓين مل أضع ايٛقت سفضت َعُٗا بهٌ َا أٚتٝت َٔ ق٠ٛ 

ْعِ فهٝف ٫ أعاعزُٖا؟ ٚدزتُٗا بعز سفض ايب٦ض ًٜكٝإ بعز٠ أنٝاؼ قُا١َ عٛرا٤ 

ْعضت هلُا ٚعزرت .......ضد١ُ ب٘ فغاعزتُٗا أٜطا ٚاصؼٓا عٜٛا فٛم ايب٦ض

ا٭نٝاؼ ٚاسز اثٓإ ث٬ث١ تعذبت ٚمل أتغا٤ٍ أٜٔ إخٛتٞ ايصػاصٚيهٔ عٓزَا صافكِٖٛ يف 

نإ َٜٛا ........راخٌ ايب٦ض ايعُٝك١ بٝزٟ نٓت َتأنزا إٔ سيو أفطٌ هلِ مجٝعا 

نإ نٌ ؽ٧ صا٥عا إ٫ أْين فع٬ .....َضٖكا ٚدا٤ ٚقت ا٫عتُتاع راخٌ املٓظٍ ايزاف٧

 ....أؽفكت عًِٝٗ مجٝعا

 

 

 



 ؽ٧ َٔ ايضعب

30 

 www.4read.net: فٛص صٜز 

 

 13القصة 

 

قطع١ ايغهانض  

ناْت قز قضأت عٔ نا٥ٓات غضٜب١ تؾب٘ ايغهانض مت ؼطريٖا يف كترب نُٝٝا٥ٞ بٛاعط١ أسز 

ايعًُا٤ ايؾبإ ٚيهٓٗا ٖضبت َٓ٘ ٖٚٞ ْتاز عز٠ َعار٫ت نُٝٝا١ٝ٥ َعكز٠ ٚايبشح عٓٗا 

مل تصزم ٖٞ سيو بٌ ٚعدضت َٓ٘ ٚسات َغا٤ ناْت تعز يٓفغٗا نٛبا َٔ ايهاناٚ . داصٜا

ايغاخٔ يف يٌٝ ؽتا٤ باصر ففٛد٦ت بكطع١ ١ًَْٛ َٔ ايغهانض اؾ١ًٝٝ راخٌ عًب١ ايهاناٚ 

ايٓعض   ٚناْت تًو ايكطع١ سات عٕٝٛ ٚفِ ٚأْف صػري بايًٕٛ ا٭محض , ايتكطتٗا ٚمتعٓت

ؽعضت إٔ ايكطع١ ؼارثٗا يهٔ رٕٚ صٛت ؽًٝت أْٗا قز دٓت ٚأخربت طٚدٗا . فٝٗا

بشيو ايشٟ مل ٜٗتِ نجريا بٌ ٚؽعض باملًٌ أخربت٘ أْٗا قضأت َكا٫ ٜشنض تًو اؿب١ ٚأْٗا تضٜز 

فهضت يف إٔ تأنًٗا يهٔ . تبًٝؼ املدترب بشيو يهٓ٘ صفض ٚطُأْٗا بأْٗا سب١ عهانض عار١ٜ

ٖايتٗا ايفهض٠ فهًُا ساٚيت سيو سشصتٗا قطع١ ايغهانض بصٛت تغُع٘ راخٌ صأعٗا 

تضنتٗا َهاْٗا ٚناْت أسٝاْا ػزٖا دايغ١ . فهضت يف ايتدًص َٓٗا ٚيهٓٗا مل ػض٩. فكط

ظٛاصٖا تطايع َعٗا بضْافٗا ايتًفظْٜٛٞ املفطٌ أٚ تكضأ َعٗا نتابا أٚ ػًػ يف املطبخ بُٝٓا 

تٓٗٞ ٖٞ أعُاهلا َٚع ايٛقت ؽعضت بأيف١ َعٗا خاص١ ٚأْ٘ يٝػ يزٜٗا أ٫ٚر, ناْت تأخشٖا 

َعٗا عٓز اـضٚز ٚعٓز ايغفض أٜطا ٚناْت إٕ ؽعضت باملًٌ ٚايٛسز٠ ؼزثت َعٗا بٓفػ 
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يكز أصبشت صزٜكتٗا ٚمجٝع آصا٥ٗا ......ايطضٜك١ ايصاَت١ اييت مياصعْٛٗا عٜٛا

٫سعت منٖٛا َع ايٛقت بؾهٌ بغٝط ٚتعٛرٖا ع٢ً املٓظٍ . ْٚصا٥شٗا ناْت َفٝز٠ َٚغ١ًٝ

أنجض فأنجض فهاْت ػزٖا َج٬ فٛم عضٜضٖا أسٝاْا ٚفٛم طاٚي١ ايطعاّ ٚتاص٠ فٛم َهتبٗا 

ٚناْت تُٓٛ بؾهٌ َظعر ٚيهٔ يٝػ باؿز ايشٟ ٬ٜسع٘ طٚدٗا خاص١ ٚأْ٘ غايبا َا ٜهٕٛ 

 سات َغا٤ صاعٗا إٔ تض٣ قطع١ ايغهانض تًو يف ر٫ٚب .نجريا ي٬ًٝ َتػٝبًا عٔ املٓظٍ ٜٚعٌُ

انض ػٝب بٌ ى٬َبغٗا ٚعٓزَا ناْت ؼاٍٚ ا٫عتفغاص عٔ تصضفاتٗا تًو مل تهٔ قطع١ ايػ

ايتظَت ايصُت نجريا يف اٯ١ْٚ ا٭خري٠ مما دعٌ املضأ٠ تؾعض بايٓفٛص َٓٗا بٌ ٚبضغب١ سكٝك١ٝ 

فهضت ٚقضصت أْٗا قطع١ س٣ًٛ د١ًٝٝ يٝػ أنجض فُاسا يٛ ٚضعتٗا عًٞ . يف ايتدًص َٓٗا

 يف إْا٤؟ ٚع٢ً ايفٛص فعًت سيو ْٚعضت يكطع١ اؿ٣ًٛ راخٌ اٱْا٤ ٚتٛقعت صٗضتٗاايٓاص ٚ

مل تٗتِ املضأ٠ بشيو ٚأخشت . ْعضات ايًّٛ ٚايعتاب يهٓٗا ٚدزتٗا ععٝز٠ بٌ يف ق١ُ ايغعار٠

يف املغا٤ عٓزَا . تضاٖا ٖٚٞ تتشٍٛ يغا٥ٌ ٚعضعإ َا عهبت ايغا٥ٌ يف سٛض املطبخ

ناْت تعز يٓفغٗا نٛبا َٔ ايهاناٚ ايًشٜش َت١ُٝٓ با٫ صا٥كا بزٕٚ قطع١ ايغهانض تًو 

فٛد٦ت املضأ٠ بٛدٛر ايعزٜز َٔ قطع ايغهانض بأيٛإ كتًف١ ٚٚدٛٙ كتًف١ ؽضز َٔ فتشات 

سٛض املطبخ َٓتؾض٠ يف أصدا٤ املٓظٍ بٌ ٚناْت ؽضز َٔ ايٓٛافش يًداصز بامل٦ات َٚٓٗا َٔ 

استٌ املٓظٍ َٚٓٗا َٔ خضز ٚصأت صزٜكتٗا ايكزمي١ ٚتعضفت عًٝٗا ٚعطِٗ ٚأخربتٗا بٓفػ 
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أؽهضى فٓشٔ ْتهاثض بايتغدني ٚقز خذًت إٔ ..........طضٜك١ سزٜجِٗ املعٗٛر٠

. اطًب َٓو سيو ٚسغبت أْو عرتفطني ستُا يٛ طًبت يهٓو نٓت ْعِ ايصزٜك١

ٚصاست قطع١ ايغهانض تًعب َع ا٭خضٜات فٛم عضٜض املضأ٠ املشٖٛي١ ٚاييت عارت يًذضٜز٠ 

سٝح قضأت خرب ايغهانض َٜٛا ٚٚدزت ؼشٜضا ؽزٜزا َٔ ايعامل بعزّ تغدني تًو ايكطع 

  . ٚيهٓٗا مل تٗتِ بته١ًُ املكاٍ عٓزَا قضأت٘ ٭ٍٚ َض٠
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 14القصة 

 

املضآ٠ 

املضآ٠ سيو ايٛسؿ ايشٟ ........نإ سيو املغا٤ ايشٟ قضص فٝ٘ إٔ ٜٛاد٘ سات٘

ٜعضف أْ٘ قبٝح دزا بايكزص ايشٟ ٜٓفض اؾُٝع َٓ٘ فٗٛ أسزب سٚ ٚد٘ أعٛر ...ىؾاٙ

قصري ايكا١َ غري قزر امل٬َح طر ع٢ً سيو نْٛ٘ فكريا دزا ب٬ تعًِٝ أٚ ثكاف١ يهٓ٘ ٜعضف 

َهُٔ اـطض إْٗا تًو املضآ٠ ايًع١ٓٝ نإ ٜض٣ ٚدٗ٘ نٌ صباح فٝؾعض بايٝأؼ يهٓ٘ مل ٜغتطع 

َٛادٗتٗا نجريا نإ ٜؾعض بايٛسؿ ايهأَ بٗا ٚنإ ٜعضف أْٗا عبب عشاب٘ فُٓش ايصػض 

نًُا ْعض إىل املضآ٠ نًُا اطرار قبش٘ ٚفكضٙ فهإ ٜتشاؽاٖا متاَا ٚؽًص َٔ أٟ ٚدٛر 

يغطح ٫َع بػضفت٘ املتٛاضع١ يهٔ املضآ٠ ايهبري٠ تًو اييت ٚصثٗا عٔ ٚايزٙ ٫ ٜغتطٝع تزَريٖا 

يهٓ٘ ايكضاص ستُا هب إٔ ٜكضص سيو, أسطض فأعا ٚرَضٖا ٖؾُٗا قطعا صػري٠ دزا ٚيف 

ايصباح ايبانض ٚدزٚا دجت٘ ًَكا٠ أَاّ غضفت٘ َٗؾ١ُ ايضأؼ يكطع صػري٠ أَا املضآ٠ فهاْت 

بعزَا قاّ . تًُع ْعٝف١ دزا دامث١ ظٛاصٙ ٚنإ إطاصٖا ايشٖيب ٫َعا أنجض عٔ سٟ قبٌ

اؾُع مبا ًٜظّ َٔ صفع يًذج١ ٚإؿاقٗا باملؾضس١ ْعض عٝز يًُضآ٠ ٚقضص إٔ وتفغ بٗا فٗٛ ؽاب 

بغٝط َكبٌ ع٢ً ايظٚاز ٫ٚ ميًو َجٌ تًو املضآ٠ اؾ١ًُٝ ٚضعٗا بػضفت٘ ٚاييت ناْت ظٛاص 

غضف١ ا٭سزب ٚنإ ٜٓعض بٗا نٌ ّٜٛ َظٖٛا ظُاهلا ٚظُاٍ صٛصت٘ ايٛع١ُٝ بٗا يهٓ٘ ٫سغ 
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أخريا إٔ ظٗضٙ بزأ يف ايتكٛؼ ٚبؾضت٘ ايبٝطا٤ بزأت يف ايتشٍٛ يًٕٛ ا٭مسض ثِ ا٭عٛر ٚيهٓ٘ 

عظ٣ سيو نً٘ يتعب٘ أثٓا٤ ايبشح عٔ عٌُ دزٜز سٝح فكز ٚظٝفت٘ ا٭خري٠ ٚيهٓ٘ نإ 

.  ٜصرب ْفغ٘ بايٓعض يًُضآ٠ اؾ١ًُٝ ٚاييت تظرار مجا٫ َٜٛا بعز ّٜٛ
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عِ امحز ٚساصؼ املكرب٠ 

 أمخِٝ: املهإ

 ٜٓاٜض  أسز أٜاّايغاع١ ايٛاسز٠ بعز َٓتصف يٌٝ: ايظَإ

ايفكض ٚايربر صزٜكإ يعِ أمحز اـفري املغ٦ٍٛ عٔ سضاع١ املهإ يهٓ٘ ٜتٓصٌ َُٓٗا بهٛب 

. َٔ ايؾاٟ ا٭عٛر عًٞ ايفشِ ٚنٛب آخض ًٜٚٝ٘ نٛب ست٢ ٜتغ٢ً بتُط١ٝ ايًٌٝ رٕٚ قًل

نإ عِ أمحز صد٬ يف اـُغني َٔ ايعُض تٓكٌ نجريا طٛاٍ سٝات٘ يف ايعزٜز َٔ املٗٔ املضٖك١ 

ٚاييت ٫ وصٌ َٓٗا ع٣ٛ ع٢ً ا٭دض ايكًٌٝ َجٌ ساصؼ بٓا١ٜ, عاٌَ تضاسٌٝ, عاٌَ بٓا٤ 

ٚغريٖا َٔ تًو املٗٔ اييت ٫ تهار تػطٞ قٛت ايّٝٛ ٖٚٓا يف ٖشا املهإ املٛسؿ ناْت 

َٗٓت٘ ا٭خري٠ ٚاييت اضطض هلا ْعضا يهرب عٓ٘ ٚعزّ َكزصت٘ ع٢ً ايكٝاّ باملٗٔ ايصعب١ اييت 

فُٛع١ َٔ ع١ًٝ . نإ ٜعٌُ ساصعا ملكرب٠ ٜكاٍ أْٗا َٔ ايعصض ايفضعْٛٞ. تتطًب فٗٛر

 إٔ وزر ٖٜٛتِٗ فٌٗ ِٖ َٔ صداٍ ايغًط١ أّ املاٍ عتطٝعايكّٛ تأتٞ َٜٛٝا ٚيهٓ٘ ٫ ٟ

ٚا٭عُاٍ أّ ن٬ُٖا ٚمل ٜٗتِ ٚيهٓ٘ نإ َطًٛب َٓ٘ سضاع١ املكرب٠ بعز اْتٗا٤ ايعٌُ َٓٗا 

اؾبٌ ي٬ٝ قضب أمخِٝ ٜهٕٛ َٛسؾا غاَطا ٜٛسٞ ي٘ بأفهاص نجري٠ ٖٓاى ايهجري َٔ . ي٬ٝ

َجٌ -ايكصص ٚاؿكا٥ل سٍٛ أْاؼ تػريت سٝاتِٗ بعز ٚدٛر ايهٓظ ْعِ نإ وًِ بايهٓظ
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ٚنإ أسٝاْا ىذٌ َٔ ْفغ٘ ٚيهٔ ٖا ِٖ ع١ًٝ ايكّٛ ٜفعًٕٛ َجً٘ ٚوًُٕٛ بايهٓٛط - ايهجرئٜ

نٓٛط ايفضاعني, ايشٖب سٝح مل تُٗ٘ اؿذاص٠ نجريا نإ ميطٞ ٚقت٘ ي٬ٝ باؿًِ ......

ْغُات باصر٠ ٖبت يف ظٗضٙ . بايشٖب فُاسا يٛ ٚدز ٖٛ ايشٖب ٚنٝف تتػري سٝات٘

ْغُات غري عار١ٜ ؽزٜز٠ ايربٚر٠ ٚنأْٗا ؽضز َٔ ثًر َٛد١ٗ َباؽض٠ يف ظٗضٙ بٌ يف راخٌ 

ايتفت سٛي٘ فًِ هز ؽ٦ٝا تعٛس باهلل َٔ ايؾٝطإ ايضدِٝ ٚعار ٭فهاصٙ نإ وًِ . أسْ٘

بايشٖب ٚنٝف ميهٓ٘ إٔ ٜػري سٝات٘, بٓات٘ ايج٬خ ٚطٚدت٘ املغه١ٓٝ ٜغتطٝع إٔ ٜكزّ هلٔ 

ايغعار٠ ٚاؿٝا٠ ايضغز٠ ٜٚظٚز بٓات٘ ع٢ً أفطٌ ساٍ َٚٔ أفطٌ صداٍ ٜٚضتاح, ْعِ نإ 

عِ -مسع صٛتا ٜٓارٜ٘ ٚيهٔ ايصٛت ٜأتٞ َٔ خًف٘. عاد١ يًضاس١ فهِ تعبت٘ اؿٝا٠ بكغٛتٗا

. صٛت دٗٛصٟ قٟٛ صٛت قز ٜهٕٛ بؾضٟ ف٬ راع يًكًل ملًِ ؽذاعت٘ ٚايتفت- أمحز

مت٢ٓ إٔ تهٕٛ قز خزعت٘ عٝٓاٙ فايشٟ صآٙ مل ٜهٔ َٔ بين ايبؾض نإ بطٍٛ ث٬خ أَتاص سٚ 

. عٝكإ ط١ًٜٛ ٚنإ دايغا خًف٘ ًٜتف يف عبا٠٤ نتا١ْٝ بٝطا٤ ٚٚدٗ٘ أمسض ٚأصًع متاَا

ؼزخ ايضدٌ . مل هض٩ ع٢ً اؿزٜح َع٘. طُإٔ ْفغ٘ ٚقاٍ صمبا ٖٛ بؾضٟ فاصع ايطٍٛ

أْا ساصؼ املكرب٠ َجًو متاَا يهٓين ٖٓا ٭َٓعِٗ َٔ اؿصٍٛ ع٢ً - ٫ ؽف َين-قا٬٥ 

مل ٜٓطل عِ أمحز ٚناْت ٜزٙ َطبك١ ع٢ً نٛب ايؾاٟ فاصتؾف صؽف١ عضٜع١ . ايهٓظ

ايشٖب, ْطكٗا . ٖٚضب َٔ عٕٝٛ اؿاصؼ بعٝزا ناْت عْٝٛ٘ ْاص١ٜ َغًط١ عًٝ٘ متاَا
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نإ دايغا ٖشا اؿاصؼ ايػضٜب ممزا . مل ٜضر عِ أمحز. اؿاصؼ, ٖشا َا تضٜز أيٝػ نشيو

أصاى ؽؾاْٞ ؟ ْعِ يغت بؾضٜا أْا اؾين اؿاصؼ هلشا املهإ : عاقٝ٘ أَاَ٘ فتشزخ قا٬٥

ٚأصزقو ايكٍٛ أْا أخاف ايبؾض نجريا ٚأخؾ٢ أْين ئ أعتطٝع اؿفاظ ع٢ً ايهٓظ ٚسزٟ 

فُا صأٜو بعكز صفك١ َعٞ؟ قاٍ عِ أمحز أخريا َاسا تكصز؟ متًٌُ اؿاصؼ يف دًغت٘ 

أعطٝو ايشٖب ٚتغاعزْٞ يف صرّ املهإ يتطًًِٝٗ ٚإخفا٤ ريٌٝ املكرب٠ فإٕ مل أسافغ : قا٬٥

ٖا َا صأٜو؟ مل ٜضر عِ أمحز يهٓ٘ اؿًِ ٖاٖٛ ٜتشكل فًِ ٜضفض؟ ٌٖ ..عًٝٗا فغأسرتم 

: ٖظ صأع٘ َٛافكا فكاٍ ي٘ اؿاصؼ. ىاف َٔ اؾين إٔ ىًف ٚعٛرٙ؟ فٗٛ ئ ىغض ؽ٧

تعاٍ تفطٌ عأطٜح يو ايباب املٛصز بفعًٞ ٚايشٟ ٫ ٜعضفٕٛ فتش٘ بزٕٚ ا٫تفام َعٞ ٚأْا 

قاّ عضن١ َٔ ٜزٙ فاْؾل باب ؼت . أبػطِٗ أَا أْت فضدٌ طٝب َغهني عأفتش٘ يو

رعاٙ قا٬٥ تفطٌ ٚخش َٔ ايشٖب َا . قزَُٝٗا ٚبضطت رصدات سذض١ٜ ْاطي١ ٭عفٌ

ْظٍ عِ أمحز ٭عفٌ ٖٚاي٘ َا صأ٣ يكز ؼكل اؿًِ ايشٖب ايهجري َٔ ايتُاثٌٝ . تضٜز

ايشٖب١ٝ ايصػري٠ ٚاؿًٞ ٚاجملٖٛضات ٚايكزٚص ايشٖب١ٝ نُا متزر ايفضعٕٛ ايضٖٝب يف تابٛت٘ 

ػٍٛ نجريا يف املهإ ْٚغٞ نٌ ؽ٧ إ٫ ايشٖب فضاح . ايشٖيب املًٕٛ َٗٝبا ٫ ٜهار ٜٗظٙ صٜح

ٜتأٌَ نجريا ٜٚغضح غٝاي٘ يف ايبٝت اؾزٜز ٚايغعار٠ ٚنإ ميغو بٝزٜ٘ َا تكع عٝٓاٙ عًٝ٘ 

ست٢ ٜتشكل ي٘ أْ٘ ٫ وًِ ٫ٚ ٜٗشٟ ٚيف ؽزٙ اْبٗاصٙ مل ًٜشغ إٔ باب املكرب٠ ٜػًل عًُٝٗا إ٫ 
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بعز مساع صٛت إغ٬م باب فتًفت َٔ سٛي٘ ٚدز اؿاصؼ بعٝزا فغأي٘ مل أغًكت ايباب؟ 

قًت يو أْا أخؾ٢ بين ايبؾض ٚيهٔ ٫أخؾاى فأْت صدٌ طٝب ٚميهٓو إٔ : صر اؿاصؼ

تصبح صزٜكا يٞ تٛاعٝين يف ٚسزتٞ ٖٓا ٚميهٓٓا َعا ايعٌُ ع٢ً إخفا٤ ر٥٫ٌ املكرب٠ 

عضف عِ أمحز أْٗا . ٚتطًٌٝ ٖ٪٤٫ ايًصٛص ٖٚا أْت قز سصًت ع٢ً ايشٖب فتُتع ب٘

ايٓٗا١ٜ فذًػ بني ايكزٚص ٚاؿًٞ ٚايتُاثٌٝ ايشٖب١ٝ ف٬ ؽ٤ٞ يزٜ٘ اٯٕ ع٣ٛ ايتُتع مبٓعض 

. ايشٖب

يف ايصباح ايبانض دا٤ت فُٛع١ اؿفض َع بعض ايضداٍ َٔ ع١ًٝ ايكّٛ ٚٚدزٚا صرَا ٖا٬٥ 

فٛم ريٌٝ املهإ ٚبعز سيو اْٗاٍ عًِٝٗ عزرا َٔ اؿذاص٠ ايطد١ُ قات٬ اسز ايعُاٍ 

فؾعضٚا بٓشٜض ؽ٪ّ ٚقضصٚا ايتٛقف عٔ ايعٌُ يف املهإ سٝح ٜبزٚ أْ٘ ٫ ٚدٛر ملكرب٠ 

سكٝك١ٝ أٚ نٓظ ٚتعذبٛا َٔ اختفا٤ عِ أمحز ٖشا ايضدٌ اجملٕٓٛ ٚايشٟ مل ٜبشح عٓ٘ أسز 

  .بعز سيو فكز عًًت بٓات٘ ٚطٚدت٘ اختفا٥٘ باهلضب َٔ َغ٦ٛيٝات اؿٝا٠

 

 

 

 متت عُز اهلل
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