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 يف ءانبلا ناك نأ دعي ؛«بعصو حضأو ءانب اهل

 فاّفشلا معانلا ريرحلا نم كلسك يرسي اًيفخ
 لا «ايحأ انأ» يف دحاولا لطبلا تلدبتسا مث «ةياورلا

 ةهلآلا» يف لاطبأ ةذعب هتلدينسا ؛ثادحألا روحم

 هسفن مكحتلاو اهسفن ةّينعألاو هقن رثاتلا يهل ؛ةخومملا

 ٠ مهرئاضم ريس ف

 ةّيبدأ ةيرجت نوكت نأ «ةخوسمملا ةهلآلال# تدصق مث

 اوربتعا نيذلا ىلعو داقنلا ىلع اًدر نوكت نأو :يل ةديدج
 ةريغص ةاتف رطارخ هنأ هنم اومهفو «كيدلا ةضيب# «ايحأ انأ»

 . اًيسخش اهشيعأ ةّماخ ةايح ليصافتو



 :بتاكلل ةبنلاب اًماه اًرمأ حرشأ نأ دوأ انه

 هسفن نم ءيش «بتاك ّيأ ؛بتاكلا هجتني ام لك يف

 دهاشي وأ وه هدلج ىلع اهسرامي يتلا ةضاخلا هتبرجت نمو
 بتاكلا هجتني ام لك يفو .مهتلزع يف اهنوسرامي نيرخآلا
 ملحي يذلا ملاعلا روص نمو «هب ةطيحملا ءايشألا نم ريثك

 .هلكسي وأ هب

 نم وأ هسفن نم هّداوم عمجي يذلا بتاكلا نأ بيرغلاو
 .اهلمعتسي يتلا ءايشألاو مهاريو مهسملي نيذلا نيرخآلا

 .رخآ ىنعمو رخآ اًمعطو رخآ ًالكش ذخأت اهنع بتكي امدنع
 ملاع فاشتكا ىلع هتردق ىدم يف بتاكلا عادبإ ساقي

 بيغت امدنع هتراهم حفتتو ءاهفرعي ةفولأم ٌداوم نم ديدج
 نيودتو اهفصو ىتلا تادامجلاو ءاهراعتسا ىتلا هوجولا

 نيب دلوتل ؛تاوصألا تومتو ءاهعمس يتلا تاملكلا
 توص عميو هينيع اهيف ئراق لك دجي هوجو هعباصأ

 . هسفنت

 يسّفنت هيفو ءانأ يتوص يتاباتك يف ْنأ ركنأ الو

 اًنايحأ ينّدكلو «يعياصأ تاسمل هيفو «يركف تاضبنو

 .يتافاشتكا مامأ ةشوهدم فقأ ءاّمود ينّدكل «ةريثك

 تتكو «ةجوزلا ةدياع انأ تنك «ةخومملا ةهلآلا» تبك

 تنكو .مألا انأ تنكو , ةيمدلا انأ تتكو .ةقيدصلا اريم انأ

 نم صاخشألا ءالؤه ةايح جلاعأ تنكو .ميدن انأ
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 كلمأ تتكو .مهعم لاعفنالا ةورذ يف اًمئاد تنك «لخادلا

 طقف «مهسفنأ راوغأ ىلإ لوخدلاو «مهكالتما ىلع ةردقلا

 يف مهعّيضأ تنك .يّنم نوبرهي اوناك .لاعفنالا ةورذ :يف

 ةبيرغ «ةخومملا ةهلآلا» تءاج اذهل .نوأدهي ةظحل لك

 رعاشلاك اهيف تنك .دقانلا ىلع ىتحو يبرعلا ئراقلا ىلع

 ءرعشلا نم ةبيرق ةخوسمملا ةهلآلاو  ةديصق مظني يذلا

 درلا لدب زجوملا ءاحيإلاو زمرلاو ةروصلا ىلع دمتعت

 ةياور يهف اذهلو «ةياورلا ةباتك يف عبّتملا يليصفتلا

 . ةديدج

 ؟ناونعلا اذه ترتخا اذامل

 ترتخا اذامل :اذكه لاؤسلا حرطُي نأ بجي .يردأ ال

 ةيادبلا يف رضح ناونعلا نأل «ناونعلا اذهل ةّصقلا هذه

 ةعيرس رهنأ اهيناوج نم ترجفتو ضرألا تقش ةرخصك

 .ةديدع ققدتلا

 .ةياورلا صاخشأ هلّثمي ام لك ةخوسمملا ةهلآلاب ينعأو

 رادجلا) باتكلا ىف هتيّمس ام وه دحاو رمأب هرصتخأو

 أدبت دوبعملا اذه لالخ نمف .ةاتفلا ةّيرذع ينعأ «سّدقملا

 دّدعتملا ريبكلا يقرشلا عمتجملا اذه يف انتايح ليصافت

 . . .يضاملا ىلإ نينحلاو تاروثلاب يلغي يذلا فئاوطلا

 ىف دجسن هنمو .لافطألا بجنن هنمو .ٌبحن هنم نحنو

 بيس ةدحب يذلاوهو .انزبخ لكأن هنمو .هللا تويب
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 تاطلم عّرفتت هنم اًقالطناو .انتمارك نازيم وهو .انئانه

 يف باّونلا حاجنو ةلودلا سيئرو بألاو ّمألا ؛ةلئاعلا

 راصتخاب وه .انيلإ ءابرغلاو ناريجلا ةرظنو تاباختنالا

 .توملا وهو ةايحلا يف اندوجو ببس

 «ةخوسمملا ةهلآلا» ةياور يف هرّوصأ نأ تدرأ ام اذهو

 دصقأ تنك .اًخوسمم اّهَْلِإ اهيف صخش ّلك لعجأ انأو

 هركأ تنكو .عوضوملا اذه نم ملأتأ تنكو .اًعبط ةيرخلا

 قرخلا نم ةموك يدي نيب هيمر يف لججعأ تنك .هتباتك
 . يمحل لكأتو يتحار يف لعتشت ةيلابلا

 اًمئاد تنك .ًالهم عوضوملا اذه نع مالكلا نكي ملو
 قيقد «قيقد طيخ .ةّيداعلا يف عقأ ال ىتح ديدش رذح يف

 .لاذتبالا نع ةبارغلا لصفي «ةرعشلاك

 عم ىتح ؛باتكلا اذه ةباتك ةّصق شيعأ باتك لك عمو

 اهليجتب ركفأ مل .ةماهو ةفيرط صصقلا هذهو .لاقم لك

 يتلا ةّيعيبطلا يتايح ليصافت اهّنأ وهو ءطيب دحاو ببل
 .ةياغلا يه تسيلو ةايحلا هذه ةجيتن يدنع ةباتكلاو اهشيعأ

 ةدياع انأ تنك .«ةخومملا ةهلآلا» يف ينّنأ ركذأ

 اهل اًباقع لفطلا اهحنم ضفرو اهجوز اهرجه يتلا ةجوزلا
 ينتنكسو «هيلإ فّرعتت نأ لبق اهدسج ةّيّرح اهتمرامم ىلع

 .يتذج يلع اهصقت تناك يتلا تاياكحلا يف ّنجلاك ةدياع
 .لافطألا يهتشأ اهلثم .تاقرطلا يف عيضأ اهلثم تنك
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 اهفذقتو ةيمدلا هيف كمت دهشم ىلإ ةياورلا يف تلصوو
 ءدهشملا يف ةقراغ تنكو .اهعباصأ صّلقتتو رحبلا يف

 ين ةدياع عباصأ تملقت دهشملا ىفو «فجترأ «ةذوخأم

 .ةأجفو .ةبتاكلا يتلآ ىلع دهشملا بتكأ تنكو .ءاوهلا

 .ءادولا ةلآلا فورح ىلع انأ يعباصأ تملقت ةأجف

 ّنأ ركذأو . تحرص مث قئاقد تضمو .تفخو .تلهُدو

 كرفت تحارو هجولا ةعقتمم ةفرغلا تلخدو تعرمأ ىتخأ

 رحبلا رعق يف ةيمدلا تفتخا امدنع .ةسبايلا يدي قورع
 . تكّرحت

 اذهو ء'ةخوسمملا ةهلآلا» يف ىّنم تلفأ رخآ صخش

 نأ تلواح «ءايحأ انألا يف توه هتيمأ نأ تدرأ صخشلا

 هلعجأل كاّبش مامأ موف «ةخوسمملا ةهلآلا» يف هب عقوأ

 صخشلا ىشثم .ترظتناو ثلاثلا قباطلا نم هسفن يمري

 يف اًجيجض عمسو ةوطخ ىشمو .كاّبشلا حتف .ةوطخ
 مهبتف .شعنملا درابلا ليللا ءاوه ههجو حفلو .عراشلا

 يتلا انيل» اًضيأ وه صخشلا اذه .ملحي أدبو عجارتو

 انأ» يف ةعرسم ةراّيمو مارتلا نيب اهسفن يمرت نأ تلواح

 وه توملا نم تالفإلا اذهو .ةّراملا دحأ اهذقنأف «ايحأ

 ٌرمتسم ةايحلا لظت .ةياهن يتاياورل لعجي ال يذلا

 .ضرألا ىلع مهريس رارمتساب

 انأ» نع يك امك «ةخوسمملا ةهلآلا» نع َكْحُي مل
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 قّيّْنَف بابسأ اذهلو .ّبحُي ملو هلثم أرقُي ملو ءايحأ

 لنم رظتنأ «باتكلا ىوتحمب اهل لخد ال ةّيّدامو .ةّيصخشو
 .اهنع ثّدحتأل تاونس عبرأ

 تحضوأ امك رعشلا نم ةبيرق ةياور «ةخوسمملا ةهلآلا»

 ةلمجلا ةلوهسو اهترابع ةطاسب عم «ةياور يهو ءاّقباس
 ىلإ صوغلا ىلع ةردقو ةءارقلا يف اًدهج بّلطتت ءاهيف
 ءاهمهفو ءضعبب اهضعب مهلكاشم طبرو اهلاطبأ قامعأ

 .ئراقلا جعزأل بتكأ ءهيفرتو ةيلستو ةعتم ةبتاك انأ تلف
 .هدسجو هركفو هفطاوع كّرحأل .ههجو يف همومه فذقأل

 انه عرسأ .يباتك عابي نأ يأ ءأرقأ نأ اًعيط ينّمهي

 َمتهأ ال ينْنأب اهل ةقالع ال ةّيلمع باتكلا عبط ْنأ حرشأو

 فدص اذإ اّمأ «بتكأ نيح مهب ركفأ الو يب نيرخآلا يأرب

 لّيختأ انأو يّرس يف كحضأ ءكحضأ «لايخ يف اوّرمو

 اذه ينديزيو «يبتك نوعلاطي امدنع اهنوسبليس يتلا هوجولا
 .يعوضوم يف عّسوتلاو مهنم رّرحتلا يف اًعافدنا

 ريثكب رثكأ مه يبتك اوعلاط نيذلا نأ ةبيرغلا ةرهاظلاو

 درفلا ّنأ فسؤملا بيسلا .بتكلا هذه اورتشا نيذلا نم

 ىلإ وأ امنيسلا ىلإ بهذي نأ باتك نمثب لّظفي يبرعلا
 رخآ ءيش يأ وأ الوكوش وأ ةكلع ةبلع يرتشي وأ «ىهقملا

 بهذي شرق يأ ْنأ دقتعي يبرعلا درفلاو .غضملاو ةيلستلل

 دمع ام بتاك هاوهتسا اذإ اذهل ؛ةوابغو رده وه باتكلل
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 نم ةّيده هبلطي وأ ءهارتشا لّفغم نم هباتك ةراعتسا ىلإ
 .فّؤملا

 لك نوديزي نيذلا ءنويلم ةئملا ءالؤه ْنأ نزحُي يذلا

 فالآ ةسمخ اوكلهتسا اذإ ءالؤه «سوؤرلا فولأ موي

 . اًحجان باتكلا ربتعا رثكأ وأ نيتنس يف باتك نم ةخسن

 «ءءاّرقلاب مهب يمتحي رشانلا نأ بلقلا يمدُي يذلا

 ىلع همواسيو هلشف هل تبثيو هلذيو بتاكلا مد ٌصتميل

 . هجاتنإ قوقح هبلسيو شرقلا

 «مهجاتنإ ئراقلا رظتني نيذلا بالا رثكأ نم يّنأ عمو

 تسحأ اذه عم ءيعم وأ يّدض ئراقلا اذه ناكأ ءاوس

 يف اًصوصخو ؛«يبرعلا ملاعلا يف بتاكلا نأ ةيادبلا ذنم

 جاهولا يركفلا زكرملاو ةّيفاقثلا ةضهنلا يعدت يتلا توريب

 لوزعم انملاع يف بتاكلا َنأ ءرشنلاو ةعابطلا ةمصاعو

 . هّقح لوكأمو رهظلا نم نوعطمو لمهمو

 يف تنكو .ءعفولا ىلع روثأ نأ تلواح ءةجاذسب
 ىلوتأ نأ يف هتذخّنا يذلا رارقلا «ةخوسمملا ةهلآلا» ةلحرم

 .باتكلا اذه ةّصقب قصتلي هعيزوتو باتكلا اذه عبط يسفنب

 ةعبطملا يف تأدب ؛حيرلاك ةعيرس «ةريصقو ةبعرم ةّضقلاو

 نم باتكلا جرخي مل مث عبطلا نمث ةعبطملا بحاص ضبقو
 «نانبل نع ةبئاغ تنكو :ةعبطملا بحاص هعاب «ةعبطملا

 وأ لاّقب ىلإ ؛نم ىلإ يردأ ال هعاب «نيتّرم هنمث ضبقو
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 .هلثم صل ىلإ . . .ىلإ وأ مال

 دق تنك خسن عضب ّآلإ ؛ةخوسمملا ةهلآلا» نم جني ملو

 ةدحاو ةخسن يباتك نم دهاشأ مل .رفاسأ نأ لبق اهتعّزو

 !يتدوع دعب

 رعشأ باتك فيلأت نم يهتنأ امّلكو ؛ثدح اذكهو

 عمجتمأ بضغو ةواقو للشبو .نزحلاو فوخلاو فرقلاب
 دنع ريبكلا باوجلا ّنأ يبأر يفف «يفيرط لمكأل يتعاجش

 ةجيتنلا تناك امهم ءجتني لظي نأ «جتني نأ وه بتاكلا

 هبو «نيرخآلا ىلع قّوفتي جاتنإلا اذهب ءعضولا ناك امهمو
 ىلإ يصصق ةّصق درس نم اًمود نّكمتأ نأ وجرأف ءرصتني

 . ةياهنلا

 يكبلعب ىليل

 1936 ناسن ٠١ يف



 لاقثأ هئاذح تحت تضبرف «هتيب يف دعقملا ىلع ىمترا

 .ةملاح «ةنّولم «ةبخاص اهديرأ) اهديري ةيتآ ةليلق تاونس

 مانت .يعم فقت يمدقب اهبحسأ ةنس نوعبرأو سمخ

 .(...لكأتو

 هتجوز تبصتناو .امهيف عيقصلا بيذي هديب هيتفش كرفو
 قّرمت ةيساق هافش لالظ تاجلا اهّدخ ىلع ىّلدتت همامأ

 .دودلل اًمخب ءاذغ هدّدقت نأ لدب ؛هيمدتو محّللا

 مجحب ةيمد اهقوف سلجُ ويدارلا ةنازخ نم تبرتقاو
 «ةيمدلا سأر سّحتت اهييع تضمغأو ءرهش هرمع لفط

 تلّجِعو «هسرخ يف قراغلا جوزلا دّقفتت ةرظن تقرتسا مث

 ءاهمون ةفرغ ىلإ تقلزناو «نيتيفاحلا ةيمدلا يمدق مثلت

 : اهادان بابلا قلغت نأ لبقو

 . ؟ةدياعا

 ىلع تعبن مث «ةّيبشخلا ةقاحلاب ثّبشتت ةهرب تدمج

 اذرإ



 راسكتاب اهنم بلطف ءهيلإ تعجرو «ةهرش ةماستبا اهيتفش
 : ةداججسلا ىف ةنوفدم هتارظنو

 .«يكسيولا نم ةجاجز ديرأ ةدياع»

 :ةيضاغ تمهمهف

 .(ةفيغملا انأو ةراّمخ ىف همفن بحي ؟ةجاجز)

 ةداجسلا نع ههابتنا فرج دوت هفتك ىلع تنحناو

 مث ةفافل اهنم تعزتنا ءرياجسلا ةبلع اهل ّدمف ةنوعلملا

 طئاح ىلع قثمعتي راب يف ريغص فر نع ةجاجزلا تلشتنا

 ةراجيسلا يمر ىلع اهتربجأ ةليقث ؛ةليقث يه اذإف «نولاصلا

 ةفجر عطقت اهنانسأ تزكزكو .رشعلا اهعباصأب اهرمغتل
 .اهتبكرو ىرسيلا اهذخف نيب فصعتو رودتل تكّرحت

 اهيدي قورع قوف اهتارظن تدمجو دعقملا رهظ ىلع تاكتا
 لغوت مث اهسأر ىلإ حيسك ءاخترا بدو ؛ةرفانلا ءارضخلا

 :ترككفف اهييدث ىلإ اهقنع ىلإ اهنقذ يف

 ةلّدم هنم ةعطق زرغتو «ءرسكت حدق نع اهينيعب تعتفو)
 جزللا ققدتيل ءاهيدي هجو ىلع عورزملا طاظملا دلجلا يف
 ناكربلا اذه :اهجوز فوج يف هغرفت اقارقر اًريزغ يناقلا

 «نولاصلا يف دعقم ىلع يكسيو حدقب ةليل لك ئفطني يذلا
 نم هباب لفقي نأ دعب افوصلا ىلع هبتكم ةفرغ يف مانيو
 . (حاتفملاب لخادلا



 اهتصخفت مث َيّففلا جلثلا لطم لمحت ةمداخلا تلبقأو

 2 سج#

 ديدجلا يناتسفك ءارفص تنأ اذامل ءاذامل يتذّيس»

 .؟يتديس

 اهتّيرشح علتبت نيتظيلغلا اهيتفش ةمداخلا تسوحلو

 له) رّكفت يهو نيترئاحلا اهينيع ضايب ةشهدلا ترقنو
 هذه ؟يه له ...يه له ...اهثنأل ءارفص ةدّيسلا

 ثلاث يتأي نأ اًمأ نيربك نيصخش عم يلي لمعلا «ةيصم

 .(. .؟اهنأل ءارفص يه له . .خّسويو عوعوي ريغص

 ءةوخرلا ةجوزلا عباصأ نجم نم ةجاجزلا تقلزناو

 هدي رصعت ماطحلا ناكم ىلإ جوزلا مجهو ةمداخلا تقهشف

 خشفي دوسأ شطع ةمامغ هيمعت «تيربكلا ةبلع ةسرشلا

 ءاهفتك ىلع ةجوزلا سأر ىلدتو «هفنأو هيتفثش ىلع محللا

 هعم تبّعشت مث «لّلدملا بارشلا ةكرب يف اهانيع تصاغو

 .ةليحن دفاور يف

 : اهمهّتي جوزلا دّدرو

 .«اهرسك تدّمعت تنأ «تنأ»

 الد

 . ؟ىلب)

 . .ميدن) :قنتخت تداكو اهمف تبحف فكري رادتساو
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 .تْنأ مث .تهّوأتف ءهفلخ هتفرغ باب مطتراو (. .ميدن

 تراهناو اهتفرغ ىلإ تبلقت لشاف تاّحن لاثمتكو .تكبو
 تّبه مث يّنبلا فوملا مارح تّنحتو «ريرسلا ىلع

 تداعو .ءنولاصلا ىلإ تمجهو ةفرغلا طسو بصتنت

 عيقص يف تصاغو ءوضلا تأفطأو «ةيمدلا نضتحت

 تزككرو اهيدث تَّلد اهمول صيمق ةحتف نمو ءاهشارف
 .قبطملا رمحألا ةيمدلا مف ىلع ةملحلا



 ةتوتزم ؛«ةتهابلا يناثلا نيرثت نمش «ىسمشلا طويخ

 فاتكأو ةقّيضلا ةفصرألا ىلعو تايانبلا ناطيح ىلع

 .ةّراملا

 جربلا ةحاس ىلإ ةيفتخملا تاقرطلا نم نومجهي سانلاو

 ماعط لوانتل مهمعاطمو مهتويب ىلإ نوقّرفتي مث «ةبخاصلا

 شروو مهبتاكمو مهسرادم ىلإ اهنم نوعجريو ؛ءادغلا
 . مهلامعأ

 نوطيحي لاجرلا ضعب ةأجف فّقوت ةحاسلا فوج ىف

 لمحي لفطو يطرشو ةأرما تبرتقا مث .طقس مسجب

 .ستليكشت قودصص

 لجر ةّنج صخفتت «ًاليلق اريم تنحنا فيصرلا نع

 اهيف رفصألا هجولا عملي «نيجّرفتملا ناقيس نيب مّرعتت
 طقس اًضيأ يدلاو) تمغمغف «ةّيدامر ةوغر مفلا نم ققدتتو

 .تام .تامف ناقفخلا نع هبلق فقوت ءاّنيم فيصرلا ىلع
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 ةتغب انأو .طقم .ىرخأ ةّرم ضهني نلو طقس لجرلا اذهو

 .(لجرلا اذهك ؛يدلاوك تومأس

 ءاضيبلا رمحألا بيلصلا ةراّيم ليوع ماحزلا قّقشو

 طئاحلل اههجو ترادأو ءاهعباصأب اهينذأ اريم تّدسف

 .تاقرطلا نع تاومألا سنكت يتلا هذه خارص ينعجوي)

 .(؟سرخب ؟تمصب اهلمع ةسنكملا هذه متن ال اذامل

 «ةّيجسفنب ةميغ يف تسطغ غو ءرفصأ راود اريم باتناو

 بابلا نم باش لطأف «تاعاسلا عئاب ةهجاو ىلع تأكّتاو

 بّرستو اهينيع تضمغأف ءاّبعادم اهل مّسبتو يجاجزلا

 هجو ةّيجسفنبلا ةميغلا تفطتخاو اهيتبكر ىلإ ربغأ ءاخترا

 .ةّراملاو تاراّسلاو ّباشلا

 :اريم تمتمتو

 .(طقسأ نل)

 تزرغو .ةبيقحلاب اهادي تقّلعتو .اهمدق تكّرحو
 يمص برق تلّهمتو .ٌجاضلا عراشلا ءاضف يف اهرظن

 عراشلا طسو تطقس اذإ) فجترت تلفسإلا ىلع ريماسملا

 .(ةّراملا ةيذحأو تاراّيسلا بيلاود ينبجعتس

 .ةخسو ةيذحأ «تعفادتو اهينيع يف ةيذحألا تكباشتو

 يف رخنت اهّلك ءاهّلكو ...ةقوتفم ةيذحأ «ةعاّمل ةيذحأ

 .قنعلا ىلإ ّدتمت ةقيمع اًبوقث اهسأر
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 . (طقسأس نآلا)

 «ىلدتتو اهينيع يف زرفنت ةنّئسملا بوعكلا نأ تّحأو

 .ةيذحألا خطلتو «ءاهتبقر رمطتو اهينذأ نم رجفنت ءامدلاو

 . (طقسأ نل)

 ىلع اهتبيقحو تعجارت مث «ديدحلا ريزنج ىلإ تدنتساو
 ىلإ تفلت نأ نود ءاهمامأ ىنحنا لجر اهعفري «فيصرلا

 يّوضي هؤاذح فيطل لجر اذه) هئاذح يف تنعمت ههجو

 . (ةمجنلاك

 .ةغئازلا هديب مث «ةّيلحكلا يطرشلا ةعّبقب اههابتنا قلعتو

 هذه نيب يطرشلا دي تعاضو ةريثكلا تاراّيسلا تعمجتو

 .(طقسأ نل .ال ؟يطرشلا دي نيأ) ةسرتفملا تالآلا

 : ةّيلحكلا ةعّبقلا بحاص اهرمأو .ةرذح دي ةتغب اهتسملو

 .«يعطقا ايها

 راودلا ىثمو «لباقملا فيصرلا ىلإ اهرظن تبّوص

 تحالو .اهيمدق ىلإ اهردص ىلإ اهتبقر يف اًديلب رفصألا

 ةنّئسم ةليوط بايئأ اهنم ىّلدتت اًماوفأ تاراّيسلا ةمدقم اهل

 ةّيوتشلا ةريهظلا هذه يف ةّيرطلا ماظعلاو ةئينلا موحللا يهتشت

 .ةعقصلا

 ةراّقص تقعزو .حيسكلا ناغوزلا رحب يف تشمو
 : اًياش فقوي يطرشلا جاهو .ىبضغ
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 سانلا ىرت الأ .بنج ىلع كتراّيسب ينرظتنا ءاّيه»

 .1؟؟نوعطقي كمامأ

 .ضرألا ىلع سلجأ نأ .حيرتسأ نأ دوأ) اهمأر لقثو

 ةأرماو لجر عم سيئرملا ةراّيس يف ترشحناو (دّدمتأ نأ

 تطقس اذإ ءاذكه) ةيوازلا يف تنمكو ءيفلخلا دعقملا يف

 .(اًدحأ يذؤأ نل

 ىلع يسأر يمرأ نأ ّدوأ) اهيدي يف راودلا فصع ٌدتشاو

 .(لجرلا فتك

 «تيملا دلاولا ةروص هاجت .اهتيب يف ءافوصلا ىلعو

 ديلج تاّبحك ءيطب للم اهمد يف ىرسو ءاريم تراهنا

 تاّقلم بيترت :لمعلا ينقياضي .فرقأ تأدب يننأ ةقيقحلا)

 .تانوفلتلا ىلع ةباجإلا مث نيمأتلا ةكرش يف ءالمعلا

 ينثأ امك .موي لك «موي لك ءادغلا دعب مونلا ينرجضيو

 ءويدارلل عامتسالاو :مالفألا ةدهاشم نم جعزنأ ترص

 يرتشتل الإ هحربت ال تيبلا يف لغنت يهو ينزفرنت يتدلاوو

 ينبضغيو . اهنانسأ بيبط ديعاوم ىلع ظفاحتو .تاجاحلا

 نحل لك عم اهيف رفاسيو انتفرغ يف هسفن سبحي وهف ؛يناه
 . توريب وزغي

 لجرلاك .يدلاوك اًعيرسو نآلا ئفطنأ نأ لّضفأ اذهل

 .(مادقألا نيب طقس يذلا

 ءاهدعب



 .ةظحلل أّيهتت تحار

 .(ةليللا امّير)

 ةقيرح اهتلعشأو اهروصو اهتآلجمو اهقاروأ تعمج

 ىلإ ضيبألا قيرحلا ّبشو .نيتريغصلا اهيمدق نيب ءاضيب
 ترّجفتو ءاّدِلب اًردخ اهردص يف علويو اهثفدي اهيفتك

 مزحت تناك ءاقرز ةطيرش اهرطاخ يف تراهناو ةنولم حئاور

 ةّيأك ةّنرم اهب ودبتل سأرلا ةّمق يف ةدحاو ةلصخ اهرعش

 عم هيلإ دوعيو حابصلا يف تيبلا رداغي بآ اهل ةلفط
 يف قُد اًرامسم ةتيعللا ةّيريرحلا هذه تناكو ؛بورغلا

 .جزللا يناقلاب اهئايشأ لك غبصي اهمأر

 رصعت تناك يتلا ةتهابلا سمشلا خطل نارينلا تفرجو

 اهيف سمشلا ؛ةليقث «ةحقو ماَيأ .ةقئاخلا عيبرلا ماَيُأ اهينيع

 .تاقرطلاو ءامسلاو رحبلاو ءاضيب

 لطعلا مماَيُأ تايركذ غضمت يهو اهينيع يف رانلا تقرزاو
 اًهجو ىعانلا بهللا قّقشو .ةطاظملا ءامكبلا ةحلاملا

 نم لبج هيف ّدخ لك .هفرعت ,هجولا اذه فرعت اهّنِإ .هفرعت
 نانسألا اياقبو «ناتّيربم نانيعلاو «ةيواذ ةفشلاو «ةرمحلا

 ةملعم هجو .رضخأ فوفلم قاروأو اَسباي اًربخ ناثمرقت

 يف اهمايأ لئاوأ تّرم ءاتشلا يف اًيريرح اًناتسف يدترت تناك

 عيباسأ دعب ةأرملا تفتخاو .درابلا نجسلا اذه :ةسردملا

 «ببسلاب عنتقت ملو اريم تعمس اذكه .تدرظ اهنال

 دما



 زبخلا لكأتو ءاتشلا يف ةّيريرح اًبايث سبلت طقف اهنأل تدرظ
 .فوفلملا قاروأو

 تّتما مث «هعلتبت بّشختملا هجولا لوح رانلا تّفتلاو

 رفاظأ تحت رانلا تدمخو .هفرجت هّلك ةأرملا دسج ىلإ

 .ءام لطسب ماّمحلا تلغف ءاريم يمدق

 .(ةليللا امّير)

 مث «دلاولا ةروص راطإ فاوح نع رابغلا تحسمو

 حمالم ٌقدأ «ٌقدأ ىلإ فّرعتت اهتّدْخم ىلع ةروصلا تزككر

 هّنِإ ةدلاولا لوقت . كانه هلباقتس يذلا ديحولا وهف «دلاولا

 ئداه ههجو ءرقشأ هرعش .ناوارضخ هانيع) :يناه هبشي

 .(.. .عيبرلا مئاسنك

 دّعجتت ملأ ؟نينسلا هذه لاوط تيملا هجو رّيغتي ملأ

 ملأ ؟هينيع رضخأ تهبي ملأ ؟هرعش ٌضيبي ملأ ؟هتهبج

 .وه اهفرعيس له ءله ؟ًالافطأ بجنيو ىرخأ ةّرم جّزتي
 ؟اهاعريو . اهلبقتسي

 . (ةليللا امّير)

 تقرب ةّيدرو اماجيبو ةعّونم ةّيلخاد اًبايث اهبتارب ترتشاو

 ءاهسماليس ًالجر دسحي دّهنتو «هيتوقونلا عئاب انيع اهل
 لك ٌسدنت يه اذإو .هقّرمير فافشلا شامقلا بعاديس

 اذ



 راهنا اذإو) اهينفج ىبطت نأ فاخت اهشارف يف ءاسم

 يهجو ىلع سدكتت اهّلك ةنيدملا ةيذحأ تمجهو ءفقلا

 لابجلا سوؤرو .رجشلا قاروأو .بارتلا حئاور ينقنختف

 .(رعاملا دلجو

 . (ةليللا امير)

 قوقش نم هايملا تلاسف «ةنيدملا ْلتحي رطملا مجهو

 نم تققدتو «ءحوطسلا اياوز يف.تدكرو «ناطيحلا

 باوبأو ءابرهكلا ديماوع نم ترظقتو :؛بيرازملا

 ةئيدملا تلفقأف «تاقرطلا ريراجم نم ترّجفتو «تاراّيسلا

 ةميغلا طبهت نل) محاف يدامر ءاطغ تحت اهكيبابش

 .عراشلا لجرك .دلاولاك ينفطتختو .نآلا ةّيجسفنبلا

 .ءارمح عقبب عراشلا خظلتو قوف موحت ةّيجفنلا ةميغلا

 «فونألا دّلجتتو «دورولا ليذتو «توباتلا ولماح قلحزتيس

 ةديحو يننوكرتيو ءيّتنم صلختلل نوعريف .بايشلا لحوتو
 .ةمتعلا ىف

 تاتابنلاو . لمرلاو .روخصلاو .بارتلا نم انأ رفنأ .ال

 .(يردص ىلع مثجت

 . (ةليللا امّير)

 :ةريغص ةّيصو تبتكو

 رعق يف نفدأ نأ ّدوأ :ةّيجسفنبلا ةميغلا ينلاتغت نيح)

 افا



 .(يتبغر فلاخي نم لك ىلع ةنعللاو رحبلا

 تحت اهنم ةكسنن تعفو نأ دعب ةحاترم تدّهنتو

 «ةلواطلا ىلع ةخسنو .اهدي ةبيقح يف ةخسنو .اهتدخم

 .اهبتكم يف ءتلم تحت

 .(ةليللا امير)

 وأ اهّمأ هجو ىلإ ىتح «هوجولا ىلإ عّلطتت دعت ملو
 يف ءالمعلا :اهبقارت ةيذحأ اهلوح صاخشألا اذإو .اهيخأ

 اذكه) ...امنيلا داّور «عراشلا يف ةّراملا .نيمأتلا ةكرش

 يلوح ناننإ يأ تام اذإو ءدحأ رسخي نل اًًيئاهن تبغ اذإ

 ١ . (هئاذح نم رثكأ دقفأ نل
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 نورشعو ةثالث اهيفف ءاهنكمأ يتلا ةيانبلا رمأ بيجع

 نم تجرفنا اذإو ؛ةقلغم ّلظت اًباب نورشعو ةثالثو اًنكسم

 دعصملا يف يفتخي سأر اهنم زفقي يكلف نيح ىلإ نيح

 هيف كيبابشلا ىتحف انأ يتيب اّمأ .قيرطلا يف ضكريو

 .ةدودسم اًمود لظت فرغلا باوبأو

 «نآلا

 ال اذاملف ءينقنخي رذحلا نيدعاصلا سمه نآلا

 نوعلتقيو ءمهكحضب ةئدصلا باوبألا نوقّقشي ال ؟نوقعزي

 نوصقريو نورماستي هراج تيب ىلإ راج لك مجهيف ذفاونلا
 ةبلع اهّلك ةيانبلا يمُتف .ءفوقلا مهتيذحأب نومدهي مث

 مهضعب نونضتحيو «خويشلاو ءاسنلاو لافطألاب ٌجعت

 «توريب تاقرط وزغي يذلا عيقصلا اذه نودرطي ءاضعب

 ؟اننويع ىف اًنفد هنوبيذي . هنوبييذيو

> 



 «تاونس ثالث ذنم

 برقتأ نأ لواحأ انأو «ةيانبلا هله تنكسو تجّوزت ذنم

 مهبالك ةقداصمب ىتح تلثف .تلشفف انه نانإ يأ ىلإ

 ةّقشلا نطقت يتلا ةدّيسلا :مه يننوفرعي مهتظأو .مهتررهو

 .ةعماجلا يف خيراتلا ةفسلف ذاتسأ ةجوز 8

 نورمغيو «مهتافرش نم نوقصبي اًرارم مهتأجاف دقل

 نأ ىلإ ةياعرو نانحو مامتهاب ةقصيلا رادحنا مههوجوب

 وأ همأر وأ ةّراملا دحأ فتك ىلع وأ فيصرلا ىلع ٌرقتت

 . هتراّيس حطس

 .ال .ال كوجرأ

 .يّم ناريجلا روفن ىلع ةّيّمهأ قّلعأ اذامل يتيمهفتست ال

 «ةعوعوو اًكحض يتاعاس ألمي ًالفط بجنأ ال اذامل

 ؟هريرس بنج عوكرلاب ءهتاغاتمب معنأ «معنأو

 «ءةقيدصلا اهتيأ

 كلانه ام لك امّنإ .يردأ ال .ءيردأ ال .أدبأ فيك .هآ

 .ىبأي .ىبأي .لفطلا ينحنمي نأ ىبأي يجوز نأ

 ؟يلفطب ىلع لخبي اذامل

 :ةأرملا انأو لجرلا وه هنأ نيفرعت الأ «ةبّيط تنأ مك

 ؟هتأرما



 ؟ببلا .ةجوجل انأ مك تفأ

 .سّدقملا هرادج تمظح ينّنأل ,«يبقاعي يجوز

 ىنعم ام تفرع كّنظأ ؛ةهالبلا يعتصتت ال .ًالهم

 :ّيلإ يغصأ نآلاو .سدقملا رادجلا

 ةيناثلا يف وه .انجّوزت انفراعت نم نيعوبسأ دعب
 نييالم ةئثيرو .نيثالثلاو ةسماخلا يف انأو .نيعبرألاو

 .ضرألا ةعاشب ٌلكو ةريزغ

 «ةرهسلا كلت يف

 «ةدبرعم ةيضام نينس لالظ ميدن هجو ىلع ودبت تناك

 ىلع ؛نفج يأ حملي نكي ملو .ةثيند ءاجوه تالايخو
 حملي نكي مل «نيتّنهم يدي ىلع نوُدشي نيح ءانأ يهجو
 يتفش ىلع .نيتقّيضلا ينبع يف ماطحلا رثأ ناسنإ يأ
 .مخضلا يفنأ ىلع .نيتمومزملا

 .جلثلاك فاهفهلا ضيبألا يبوث فلخ ىراوتأ تنك

 مهتقفشب تختسأ تنكو .ةكئالملا ةحنجأك .نطقلا فدنك

 :عاوكألاب اهنوحسمي مهنوقذ ىلع ةرشرشملا
 يتلا اهمهارد جّوزت .ةبعرم ةأرملا هذه ءميدن نيكم)

 .(نيتوخرلا اهيقاس رمطت

 نم «ةرهسلا كلت يف انلوح سانلا عّمجت فيك يردأ ال

 «مهب يقتلأ دعأ ملف ؟كلذ دعب اوفتخا فيك مث ؟اوتأ نيأ

 .قيرطلا يف ةفدص نإو



 ءاوفتخا نيح

 «ةسيره» ةخبطك ليتوألا يف انريرس ىلع ميدن حرطنا

 نهدلا نم ءارفص موك ساحنلا ةرجتط رعق يف اهقصلت ةدراب

 علخأ فيك يلع جّرفتي اًيهاس تمصو .يومحلا نمسلاو

 ةّدعتسم مث .ةفئاخو ةكبترم تنك «لجأ .كابتراب يبايث

 رادجلا بحاص - يجوز دجسي نيح «موجه لك ةهباجمل

 . اًسندم هدجيف - سّدقملا

 ريثث «زيتبرتسا» ةرمن رضحي ةهفات ليل ةبلع يف وه امئأكو
 كّرحو .هعارذب يذخف تّكتحاف ءهيلإ ينبذج «ساعنلا

 .نيتفشلا نع شّتفي زفق مث «ينيع صخفتو .روتفب هنافجأ

 ّيكرو ىلع هعباصأ تّظقناو .يردص ىلع لّهمتو

 :تنهلف جيراعتلا نيب هادي تلضو .امهيغانت مث ءامهعجوت

 .2؟ينبحت له ؟يّبحت له»

 .بجي مل

 ارقص ءءارمج ءاوضأ تاجوم يف انأ تعضو

 .ىروع مث ءءاضيب .ةّيدامر ءءارشخ

 :شارفلا نع ينيمري قعزو

 .«يهلإ اي راهنم رادجلا .يهلإ اي كوفع .يهلإ ايد

 . ةنيعل ةظحنم تنأ .ةمرجم .ةرفاك تنأ
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 ؟تاّرجت فيك ؟تاّرجت فيك

 : ينعفصي حادو

 يهلإ ايد

 بلطأ سّدقملا طئاحلا بارت يف اًموي غمرمأ مل انأ

 باب اًموي حتفأ مل .ءاسنلا تائم ترشاع ينّنأ عم .هتكرب

 ةّيلوؤم لّمحت ىلع اًرداق نكأ مل ينثأل ؛ليلجلا لكيهلا

  سّدقملا رادجلل دّبعتلا

 .«يِهْلِإ اي ءيندعاس ءيهلإ اي

 تهقهقف ينطب ىلع ؛ءيهجو ىلع «يرهظ ىلع سادو
 ال اًعقب ريرحلا فشرش ىلع اًمسار يفنأ نم ليسي مدلاو

 .ليتوألا يف يدحو ينكرتو نول الو اهل لكش

 ءانأ تبغو

 :قرزأ بابض يف تبغو

 نأ نولجخي اندنع ءاينغألا ْنأل (ندنل) يف سردأ تنك

 ةسيعت تنكو .مهتآليث نم ةيرق ةعماج يف مهدالوأ مّلعتي

 حابص يفو .ئداهلا «مظنملا «يعيقملا ىفنملا اذه يف

 تخدف يتدلاو ةافوب ينربخت ةّيقرب ينتءاج ماّيألا دحأ

 :ةبتكملا تمص حّرشأ تخرصو

 .(يتدلاو تتام)



 «قهشأو يعباصأ ٌضعأ «بابضلا يف ىطغأ تبرهو

 .نيفتكلا ىلع سّدكتيو ّيمدق ىلع رمهني بابضلاو

 اًبابض رطمت ءاملاو .يجسفنلا بابغفلاب لعتشت تابانبلا

 ةفصرألاو ءرمحألا بابضلاب ردهيو ضيفي رهنلاو «قرزأ
 يمامأ يدي ّدمأ ءءاقش حئرتأ تلّهمتف .دوسأ اًبابض أّيقتت

 ٌقدت ءاذح تاعد تعمسف ؛هيلع ئكتأ ءيش نع شّتفأ

 طّبختأ ىتلا ةنّولملا بابضلا ايند رادج ىلع ءاّديعب ءاّديعب

 عقوو .تيثالتو «ّينيع تضمغأو ءاهيلع تزكتراف اهيف
 ينتعفرو «نامدقلا تسرخ مث .يسأر يف ّنطي «مادقأ

 :ةثيغتم تمهمهف ناتّيوق ناعارذ

 .كوجرأ ؟يدحو ىقبأس فيك ؟فيكف «يتدلاو تتام»

 .هّرنتأ ينعد .هرعق يف نكسأل رهنلا ىلع ينلد كوجرأ

 .؟يىنعد .رحتنأ نل ىتتأب كدعأ .«كدعأ

 .تيكبو تفخف «نايّودت ناترابجلا نامدقلا تداعو

 ٌباش يمامأو ةأفدم اهيف ةفرغ يف ريرس ىلع ّينيع تحتفو

 هيف تقلمحف .ةعماجلا ىف يليمز ءدنهلا نم رمسأ

 : هرسفتسأ

 .1؟تأّرجت فيك ؟فيك»

 : اًبضاغ يتم برتقاف

 ملاعلا يفف ءاّدحاو اًناسنإ تدقف اذإ .ةنونجم تنأ»

 كنوكراشي مه مث .كيلإ فّرعتلاب نودعسي رشبلا نييالم

 م



 .ىرخأ ةّراق يف مهو ةّراق يف تنأ تنك نإو ىتح كتدحو

 يف شمعلا ؛نوحدكي ءارقفلا نييالم دنهلا يف اندنع

 ءمهبرد نم برهت ةمقللاو مههافش ٌرتجي ضرملاو مهنويع
 ةّيغ تنأ .مزاللا نم رثكأ ةللدم تنأ .نوّرمتي كلذ عمو

 . «هنيكلمت اًضْخش يدقفت نأ كؤايربك ٌلذنت «ءكيلع بعصيو

 «تدهئو .اًكبترم ةفرغلا يف رودي وهو «تمجو

 تمعنو ةقرحملا امش قورش حيسفلا هنيبج ىلع تدهش

 «يّنم برتقاو «نيتبعتلا يغارذ يف ير نانثمطا ةقفخب

 رجاهت روخب ةميغ يف انأ تهتو هيفكب ّينيع حمو برتقا

 هيف بكسنت ةّضفلا نم ءاعو يف تحبسو ءاذوب دبعم نم

 :يتفش ىلع سمهو ةئفاد روطع

  «ةنونجم تنأ)

 .هردص ىلع ٌثرحتاف

 يبئاقح تمزحف ؛ةعماجلا ىلإ ينقبس يلاتلا مويلا يفو

 .توري ىلإ تدعو

 .ةبعت انأ ءةقيدصلا اهنّيأ فجترأ انأ

 «ةدياع»





 يفخت لجرلل اهرهظ ترادأو دعصملا ىلإ اريم تمجه

 مث اهتبقر ىلع ميدن انيع تّرقتساف .ةأرملا يف اههجو

 نأ هل رطخو ةليحنلا اهتبقر يف ةرفانلا ةمظعلا ىلإ اتقلحزت

 اياوز نع يرعلا امهب درطي هيتفش بّرقي نأ «هدي دمي
 .نيفتكلا

 كّبشملا يديدحلا بابلا بحس مث هعباصأ رصعو

 :اهلأمو

 :؟؟قباط يأ»

 ءاكب ةفصاعب يرطلا اهدسج شعتري «ةتماص تّلظف

 نم ؟اهيكبيي اذام) ءبضغ مث كبترا مث قياضتف «تفاخ

 هذه ءاقش لمحتأ نأ انأ يلع لهو ؟لجر ّيأ ؟اهيكبي

 عفدأ نأ انأ يلع له ؟ءامسلا نم تزفق يتلا ةبيرغلا ةّيبصلا
 رابخأ ٌرتجي خيرات ذاتسأ ءانأ نم ؟نيرخآلا ءاطخأ نمث

 .(؟ىتوملا

 اذن



 .يناثلا قباطلا يف دعصملا فقوتو

 فطالي هعباصأ زرغ مث رذحب اهرعش سّسحتو اهنم اند

 اهمف تحتفو يه تفجتران ءةلمهملا رعشلا تالصخ

 ةعمدو ةعمد تعلبو اهنانسأ ىلع ةخرصلا تتامف خرصتل

 .غدغدتو أقدتو عبش ريغص ناويحك حايتراب تدّهنتو

 ةبلعلا نم اهجرخأو اهينيع تضمغأف هفتك ىلإ اهدنمأو

 : اهفتك ىلع دّدرو ترمس يتلا

 دوعي امثير اندنع يحيرتسا يئابرهكلا راّيتلا عطقنا»

 .«ةكرحلا ىلإ دعصملا

 :ةجاذسب وكشت تمغمغف

 .ةينعبت ةّيجسفبلا ةميغلا «يتبكر يف ليقث راودب ّسحأ)ا

 :هيتحار رخدني ٌداح زخوو هقهقف

 .«؟مويغلا كبعرتأ ءاذام .مويلا رطمت نل .كلمحأ له»

 .زوجع ةمداخ هتحتف اًباب جلتو ءهنع دعتبت ترفف

 ؛اهدحو

 قصبت ةريغص ةعمشو «متعملا نولاصلا يف تبصتنا

 نيأ) تركف .اهكابرا دّدتل ءيّتبلا طئاحلا ىلع اًمهاب اًءوض

 دالوألا ةحئارو ؟ةأرملا هجو ظنيس نيأ نم ؟لجرلا ىفتخا

 :ةشهدم ةّبتيزلا ةحوللا .قرزألا نوكسلا اذه يف قبعت ال
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 الب «فيذاجم الب هايملا بغي قيتع بكرمو ناسعن رحب
 نيأ .ةداّجلا نحلت ةئطاو دعاقملا .هاجتا الب «ةراخب

 دعاقملاو ةّيْنِب رئاتسلاو ءاضيب اهدحو ةعمشلا ؟ةعمشلا

 .ءامسللاو بكرملاو يب ةحوللا يف رحبلا ىتحو ناطيحلاو
 ؟رذق يأ ؟ةيانبلا يف يئابرهكلا راّيتلا عطق جمس يأ .فأ

 .(؟ناطيش يأ

 رمغيو اهيقاس نيب رّجبفتي ءوضلاو ءاهفلخ ميدن دّلجتو

 . اهيمدق ىلإ اهرعشو اهردص نع اًردحنم عجارتي مث اهرصخ

 ةلواطلا ىلع ةوهق يحدق ةمداخلا تعضوو «ةوطخ ىشمو

 اهْنإ) رّكفو ةوطخ مث ةوطخ ميدن ىشمو .تفتخا مث ةئطاولا

 يف عّمجتت راجشألا قاروأو ءرطمت ايندلاو ةدّرْشم ةروفصع

 ىظغتت ءامسلاو «ميحج تويبلا نخادمو ؛ريراجملا

 اهفتك تسمل اذإ ةّيرط اهْنإ) رّكفو ةوطخ ىشمو .(جلثلاب
 . (ديلجلا موك اهيفتك نع ضفنأ نأ ديرأ ينتكل «ّنشسم

 :اهردتباو ةوطخ عجارتف تفلت

 . ؟يلّضفت»

 توصو .ةّرُم ةوهقلا) ةوهق ناجنف تذخأو .تسلج

 ىلع طبهي هتراجيس ناخد .يعباصأ رّدخي قيمع لجرلا

 ءونت زرأ تاباغ هيغدص ىلع ءاضيبلا تارعشلاو .ينافجأ

 .(نّولملا رولبلا نم لابجب

 .2. .ةرايز يف ةسنآلا له»

 مه



 ةّقشلا يف ددُجلا مكناريج انثأ كربخأ نأ تيسن :هوأ»

 .«ردان اريم انأ 6

 ةفدص يديو ءاَّذج ةّيرط .ةّيرط اهَنِإ) هتحار اهل ّدمف

 .(اهيمحت

 ءابرهكلا راونأ ترججفت نيح ءاهدي ةوهقلا حدق ٌرتها

 :بعتب تدّدرو «ةعقرفم ةداح

 . ؟ةكرحلا ىلإ دعصملا داع»

 اهرعش نم ةلصحخ عم راونألا ناضيف يف هدحو هتكرتو

 اهنيبو اهتيب ىلإ تشثبرعو .حيرلا هتخلك نصغو قاسلاو

 اهتيواز يف متاق يتب اهنول «ةفرغ :ةّيجفنبلا ةميغلا نيبو
 هانيعو نآلألتي لجر اغدص اهطالب خطلي «ءفدلا ّرنت ةعمش

 .,رابغلا ناحيزت

 و



 يدنع نكت مل ول ءنآلا لءاستأو .كلّبقت (انان) يتقيدص

 ؟مويلا ىلإ تع تنك فيك ءافيكف (انان)

 .ال

 يف تيلا ىلإ عجر امْنِإ «تجتتسا امك ميدن ينقرافي مل

 عم .ةليللا كلت ذنم ةدحاو ةّرم ّىلإ رظني مل .يلاتلا مويلا

 هعارذ يل ّدمي هنأ عمو .دايعألا يف يتهبج ىلع ينلّبقي هنأ

 لاجرلا اهيف رطضي يتلا تالفحلا يف اهب قّلعتأل ةبّشختملا

 رز بظقأ نأ ينم بلطي هنأ عمو . مهتاجوز باحطصا ىلإ

 .هتلجم هل يرتشأو .يكسيولا هل ٌبصأو .هصيمق

 .ةيناث ةفرغ يف انأ نكسأو .ةفرغ يف ميدن- نكسي

 «ديعب هديعب رفس نم دئاع حئاسك تيبلا اذه يف هن

 ةبحاص انأ ءانأو .ديعب ديعب رفسل ٌدعتسي ليتوأ يف لزني

 نئابزلا نم ناكملا ٌرلخ رفاسملا اذه ىلإ ينبذج ليتوألا

 .هينيع يف سابّيلا. اذهو

 انفي



 «يدنع ميدن لّهمت ذنم «ليتوألا ةبحاص انأ «ينبعرُي

 هلّيختأو .اًموي ينكرتيس لجرلا اذه ْنأب روعش ينبعري
 «بيغيو هفطعم ةقاي عفريو هتبيقح لمحي هلّيختأ ...نآلا

 «ةليل لك (انان) نضتحأ اذهل ءاذهل . عراشلا مالظ يف عيضي

 يتفرغ ةمتع يف عكرأو ةعشعشم تيبلا يف ءاوضألا كرتأو

 اهِيأ) ءام ّلك هلجأ نم يّلصأ انأ لجأ .يتالص ديعأو ديعأ
 هذه ىلع هريغ اًناسنإ كلمأ ال انأ ٌبرلا اهّيأ . يندعاس ّبرلا

 .هيلإ جاتحأ .هيلإ جاتحأ يّنِإ ّبرلا اهّيأ .ةهيركلا ضرألا
 ٌبرلا اهّيأ ؟ءامسلا يف راّبجلا اهّيأ ينعمستأ «هيلإ جاتحأ

 يف ٌّجضت همادقأ عقوب سنآل «طقف ةليللا هذه َيلإ هعجرأ

 . ةبيرقلا هتفرغ يف ىشالتتو «لفقملا يتفرغ باب برق ّرمملا

 .(طقف .طقف .طقف ةليللا هذه يندعاس يهلإ اي

 «فطعي الإ ةفرجعتملا ءامسلا هذه يف ّنأ رهظي ءرهظي
 يف دوعي .قورشلا عم دوعي .ةّرم لك لإ دوعي ميدن َنأل

 وأ اًحّنرتم دوعي «يلاتلا ليللا ةيادب يف دوعي .ليللا فصتنم

 مث .اًحرف يكبنو َيلإ (انان) ٌمضأف ءسرخأ وأ اًجاتهم

 .ليللا يف يّلصنل راهنلا يف تاعاس عضب مانن نأ لواحن

 يف بايثلا يل فتن ول  ةقيدصلا اهتّيأ  يلثم نيّئمتت الأ

 قصييل عراشلا يف ءابرهكلا طيرش ىلع ينقّلع ول . ةليللا كلت
 نأ لبق يندرط ول .ينرجه ول .هيلع نوقفشيو ىلع سانلا

 ؟تيبلا اذه يف ةعئافلا هتاوطخ قشعأ نأ لبق . هفلآ

 ان



 يتنأب نسحأو «ءنايسنلا يف قلزنأ «قلزنأ .ةّيقش انأ ءهوأ
 .اًبيرق .اًبيرق .اًبيرق رجفنأس

 كقياضت الف ينيمهفت نأ وجرأ ؟كلذك سيلأ يذهأ ىننإ

 ىلإ رهظلا دعب تلزن :ةعئارلا ةأجافملا هذه كيلإ . ىتزفرن

 ةشهدم ءايشأ تالحملا يف .(انانل) بايث ءارشل قولا
 ام يرزحا «يتيغ يفو .(انانل) ريثكلا اهنم تلمح دالوألل

 ؟يرزحا ؟يتبيغ يف ثدح

 نإ ةمداخلا تلاق ؟ةّراس ةّيربخ هذه تسيلأ .ةراج انتراز

 عاطقنا ببسب دعصملا فوت نيح اندنع تحارتسا ةراجلا

 «مويلا كلذ لزنملا حرابأ مل ول تيتمتف .يئابرهكلا راّيتلا

 .انل اهترايز رّركت نأ اهوجرأو ةبيرقلا هذه دي ىلع دشأل
 رتاكلا بلاق نم اهفّيضت مل ةمداخلا نأل تبضغ ينّتكل

 جغم كالمك تدبف (انان) اّمأ .حابصلا يف هتددعأ يذلا

 طيرش نم دوروب زّرطملا ءاذحلاو ءاضيبلا ريهوملا ةعّبقب

 .نّولملا ناتالا

 فيك ينابغأ ام «ينابغأ ام .(؟انان) نيفرعت الأ ءاذام

 ؟لبق نم كِلإ اهمّدقأ مل

 رايهنا ةجيتن «ةجيتنلا اًرهشأ ترظتنا ندنل نم يتدوع دعب

 نأ يئاثحأ قّرمي سأيلاو ءتيّنمت .سّدقملا رادجلا

 ّنكل .رخآ لجر ىلإ فّرعتلا نع ينيتغي ًالفط هللا ينحنمي

 .ةراهنم .ةئيزح ترصو «بصخي ال ةقيدصلا اهنّيأ ماطحلا

 الخل



 سمشلاو «ئطاشلا ىلع ىَّشمتأ ةّرم تنك نأ ىلإ .ةليلذ

 ىلإ .لامرلا ىلإ .ىصحلا ىلإ .ضيبألا جوملا ىلإ لغلغتت
 .ّيتنجو ىلإ .قيرطلا ىلإ .اهجاجزو تايانبلا حوطس
 صرق امهيف ٌبغأ ينيع تحتفف «نئاك لكل ةقفخلا حنمتو

 تويبلاو لابجلاو رحبلاو ءامسلا امهب ململأ ءسمشلا

 نأ أّرجتن فيك «فيك :اهدنع تلءاستو ءسائلاو يلوح

 ؟ايدلا هذه ةعور مامأ تومن

 ىلع بجوتي ام تعفد ىنّثأ تفشتكا ءاهدنع تفشتكاو

 ةقيفحلا ؟اًيلاغ تعفد «يتايح ذقنأ يذلا رمسألا ليمزلل
 ءاوعو «ينيمعي بابضلا ناك ءاّمامت يعولا ةدقاف تنك يتنّنأ
 يف تغلاب ينّنأ فرعأ «فرعأو .ةتيملا يَمأ خارصو ءرهنلا

 اًمود نوذخأي لاجرلا «يتقيدص اي لاجرلا ّنكل ءءاطعلا

 ةّرم ةايح لجرلا كحنم اذإ فيكف «نوطعي امم رثكأ

 يف ترعش ينأل يدنهلا نم جاوزلا لبقأ مل اذهل ؟ىرخأ

 هيديب اهليج ةدبع انأو .وه هلإ هنأ يلاتلا مويلا حابص

 .نيئرحاسلا

 تيرتشاو ؛راهنلا كلذ يف ئطاشلا تكرت يننأ .ّمهملا

 .ةيمد .ةقيدصلا اهتّيأ ةيمد (انان) . ىتدحو ىنمساقت ةيمد

 . ةيمد ا انان) ؟تعمسأ

 ١عايدة«



 ءامسلا نم ةعطقو ةريثك تويب ءاريم مامأ ؛ةذفانلا فلخ

 .اهينيع برضي دراب ءاوهو ةتهاب لابج ةلسلسو

 ىلع ةنّولملا ناطيخلا ةّلش ىلدتت ءاهّمأ ءاهءاروو

 ىلإ نيح نم ةربإلا نع اهينيع عفرتو ءاًفشرش زّرطت ءاهفتك
 .ةبعت ةماسباب تيملا دلاولا ةروص رمغتل نيح

 نأ دعب «عّمجتت ّمألاو يعت تأدب ذنم اهنأ اريم ركذت

 هاجت افوصلا ىلع عمجتت ء؛تيبلا بيترتو خبطلا نم يهتنت

 زّرطت ةدلاولا لظتم يفتخأ نيح) .زّروطتو دلاولا ةروص

 ىقبيسو .ةريبكلا دلاولا ةروص بناجب يتروص قلعتسو

 ةقعازلا ناحلألا عم فرجني هريرس ىلع اًحورطم يئاه

 الو رّيغتت نل ةريثكلا تويلاو .انايند ةباتر نع اًديعب هذخأت

 . .ءامسلا ةعطق الو ةتهالا لابجلا

 اذه سرخأ نأ ٌدوأو ءينبذعت ءراكفألا هذه ينبيذعت 58 2 2 8 - 1

 .(تومأ نأ دوأ ؛عجولا



 ؤرجأ ال .ةنابج انأ .ال) كاّبشلا ةقاحب اريم تقصتلاو

 هجو ىلع مظحتأف ثلاثلا قباطلا نم يسفن يمر ىلع
 ةدحاو صاصر ةقلطب ينئجافي نم ىلإ انأ جاتحأ .عراشلا

 .(يعجو تمصيف ؛يفتك تحت فلخلا نم

 فاخأ) ةدحاو ةوطخ كاّبشلا نع تعجارتو اريم تداع

 ام ؟هذه ةّيجسفنلا ةميغلا ينتءاج نيأ نم .تومأ نأ

 اذامل مث ؟عراشلا يف ايم طقس يذلا لجرلاب انأ يتقالع

 نأ فاخأ ؟يدلاوك ةّيلقلا ةتكلاب اًضيأ انأ تومأ نأ بجي

 يف روهزلا تارهاظم هركأ .تاومألا هركأو .تومأ

 قيدانصو تابرعلا قوف نوناك رهش راطمأك رمهنت عراوشلا
 ال «تومأ نأ فاخأ .ةّيجاجزلا نيعّيشملا هوجوو بشخلا

 . (تومأ نأ ديرأ

 :اهرهظ ىلع مالا توص طقاستو

 .«ةذفانلا يلفتأ .اريم»

 ىلع دّدمتي يناه اذإف .اهتفرغ ىلإ تلخدو .اهتلفقأف
 «رفانلا هدخخ ىلع لواطتي هنافجأ لظو «هينيع ضمغي هريرس
 براوجلاو يمركلاو ةنازخلا ءايعإب فّلغت ةليزهلا ةمتعلاو

 .باسنتو .ريرسلا فرط ىلع هئاذح ةدرفو ةفرغلا طسو
 «ىٌولتيف هدسج عضبت «اديلاد» تاخرص هتهبج ىلع باسنت

 :مغمغف .رونلا رز اريم ترادأو

 .؟ءوضلا يئفطأ . .ءوضلا يئفطأ»
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 داع مث «يلسرب سيفلأل» ةناوطسأ ريدي هعارذ كّرحو

 ىلإ تلزنو ءرونلا اريم تأفطأو .ريرسلا ةّقاح ىلع هامرو

 .(؟ىبتخأ نيأ ءينعبتت ةيجسفنلا ةميغلا) .عراشلا

 طئاحلا ىلإ تدنتساو «ةيانبلا لخدم ىلع تلّهمتو

 ىلع رمهنتو «دوسألا قيرطلا قوف رطخت ةّيجفبلا ةميغلا)
 .(اهنم برهأ نأ ّدوأ . تاراّيسلا حوطس

 يأ ىلإ كلصوأ له ؟ةمدخ كل يّدؤأ نأ عيطتسأ له»

 .هتراّيس يف نمكي خيراتلا ذاتسأ اريم تأرو .«؟ناكم

 ةبهاذ يه نيأ ىلإ اهيف ركفت ةظحل لّهمتت نأ نود تبرتقاو

 مك .ةّيجفنلا ةميغلا ردغ نم ينيمحي أجلم ىلإ ةبهاذ انأ)
 .(!ةفسلفلا ذاتسأ عئار وه

 «هبتاجب دعقملا ىلع تحارتساف ةراّيسلا باب اهل حتفو

 ةشارفلا هذه يردت ال) بابلا قلغي اهردص قوف هدي ّدمو

 تفتخاو اهب تيقتلا ذنم ينّنأو .اهرظتنأ تنك ينّنأ ةغئازلا

 برق ديلا لولشم تاعام ُتثصمّترتف ءاهتيؤر لواحأ

 اهتيب باب مامأ نيمدقلا رّمسم ةريثك تاعاسو .نوفلتلا

 «يتهبج ىلع يتفرغ فقس عفرأ «ىطخلا ةحيسك يلايلو

 موجنلا قوف زفقلاب ناملحت ناتّيدن ناقام ينيع يف جومتو

 .زركلا نيتاسب يف احتل

 يف اهنع شّتفأ تنك ين هذه ءفدلا ةفصاع يردت ال

 يف لمنلاو .ماظعلا يف جلثلا ماّيأ :ةقاجلا ماّيألا هذه

 ذر



 يقلأ :اهيف موي لك .قلحتلا يف بارتلاو .نيمدقلا نييارش
 .تامولبيد دنع هوسيربكإ» ناجنف عرجأو .ةرضاحم

 .ةذتاسألا تاعامتجا رضحأو .بآلطلا ريراقت شقانأو

 .ركسأو .تيبلا يف ىّدغتأو

 .فحزلا ةعباتم ىلع ةّوق نآلا ينحنمي هدحو برشلا

 .ءاسملا يفو .رهظلا دنعو .حابصلا يف برشأ اذهل

 لّدييو .ةنّولم ةتفاخ راونأب يلوح ءايشألا بارشلا فّلغيف

 ةرارح يدسج يف عرزيو .ةبيجع ةعرسب هوجولا ٌينيع يف
 ةخودلا بارشلا ينيطعي :ينيطعيو .هتلحو يف هقرحت

 يسأر ّلكب .ّيمدقب .ينيعب ..يديب اهّرحجأ ةذيذللا
 .اهب ىلستأو

 ديعُّتو ءيرضاح لزلزت اهيلإ جاتحأ ينّنأ يردت ال

 .(ضرألا ىلإ يمدق ّدشتو يدسج ىلإ ناقفخلا

 تقّلعتو ةرانملا شيئروك قيرط ىلع ةراّيسللا تقلطناو

 مث «ةديعبلا ةرانملاب مث ءءانتكلا يعئاب نيناوفب اهانيع

 مث «شينروكلا نيزبارد ىلع ةقّلعم ءادوس ةلتك :رحبلاب

 «للبملا قيرطلا يف ةبخاص تقلطنا ءاضي ةراّيم بالودب

 قلحزتو جوملا ريده اهسأر يف ٌجضو . راجشألا عوذجب مث
 نأ ّيلعو رججبحتم هنإ) بيترلا لجرلا سفنتو بيلاودلا

 .اهسأر يف تاوصألا تأدهف ةراّيلا تفّقوتو (هكّرحأ

 .؟؟اًحدق يعم نيبرشت له»
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 برشأ اذاملو ؟برشأم اذام حدق) لءاستتل لّهمتت مل

 ىنيمحيو «ةّيجسفنبلا ةميغلا نم ىنلشني نأ ٌدوأ ؟اًحدق هعم

 راب ىلإ ضرألا تحت تاجرد عضب هعم تطبهو (اهاذأ نم

 ناهد ةحئار هنم حوفتو «ةرفانتم ءاوضأب ٌصغي حيسف

 . ةحراج

 .؟؟نيبرشت اذام»

 .2سانانأ»

 اهرظن ٌرقتساو نوسركلا دعتباو .اًحرم هقهقي هتعمسمو

 ىلع عمشلا نم حيباصم هيلع رثعبتت .يشيشح رادج ىلع

 (رفصأ رون يف حبسي طوبطخأ اذه) رحلا تاناويح لاكشأ

 :ميدن توص هلوح رمهنا

 تناك .ةأرما عم يكسيولا برشأ مل رهشأ نم -

 «تارهسلا ىدحإ يف اهتفداص «ةجّوزتم ءانسح ةريخألا

 .يل بايلا يه تحتفو .يلاتلا مويلا يف اهترايزل ينتعدو

 .ةنيدملا قّرمي دعرلاو «ةفثنمب مهنلا اهدج تفلت تناك

 « ةفشنمب اهدسج تلت يهو «ةنيدملا قّرمي دعرلا «يرّوصت

 ملو .تاسمّهلاب .بارشلاب .لّبقلاب اهتقرغأو ىلإ اهتبذجف
 نأ فاخأ .فاخأ تنك ينثأل ّيديب اهسمل ىلع ؤرجأ

 . . .تممهف ةئيدملا قّرمي دعرلا . ضِلا اهدج حّرجتي

 يهو بابلا ىلإ ينتعفدو .«ال .ال» :يه ُثخرصو

 .1ال . اله ثيغتست



 نع .نانحلا نع شّتفت اهنأل ينتعد اهتأ ينتمهفأو

 يف هتقو لك يضمي بيبط اهجوزو «لجرلا دنع مامتهالا

 ثّدحتت راهنلا يف لجر ةسلاجم ىلإ قوتت يهو .ةدايعلا

 يّتغملا نعو «تاناضيفلا ىلتق نعو .سقطلا نع هعم

 نم اهدسج لشتنت ول يهتشت يهو .لوتيباكلا يف يلاطيإلا

 اًرابتعاو راهنلا يف ةميق لجر يأ هيطعيف ريرسلا ةملظ

 .هيلإ رظنلا درجمب ءرظنلاب

 دسجلا اهل رخبأل اهتوعد تيّبل ينّنأ دقتعت تناكأ

 ؟رورغملا

 :ىنحناو ءنوسركلا مدقتو

 يكسيوو .ةدّيسلل سانئانأ اًوفع .ال .دّيسلل يكسيوا

 .هدّيلل

 ةكمس ىلإ اريم رظن لقتناو ءءاضيبلا تيكاجلا تفتحاو

 ةّيجسفنب مويغ سونايقوأ يف ةبشخ لجرلا توص) ءاقرز
 .(اهقوف موعأ

 تنك .ينلذخ دقل «ءاهتقمأ انأ ءانأو .ةدياع ينقياضت -

 ةئداه ةايح ديدج نم اهعم أدبأل ةّيئاملألا نم اًبراه

 .ينتلذخ اهْنأ يرّوصت «ينتلذخف

 ىلإ رفامو «يل اهكرت قيدص ةقيشع ةّيناملألا تناك

 هذه اذإف .كانه ةّيجراخلا يف ةفيظو مالتمال اكريمأ
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 ةيادبلا يف انأ اذإو «جججأتي ةوهش ناكرب ةتهابلا ءارقشلا

 وهزو دانع ينغفدي «ناكربلا اذه ناجيه فيفخت لواحأ

 دادزي ناكربلا اذإ ءاذإو .راّبجلا رثئاثلا اذه رهقل فيخس

 اهعم يتقو لك يضمأ تحرو يلمع تكرتف اًقيعزو اًناجيه
 اهتلمحف ءانأ فعضأو ىوقيل ةرتف ناكربلا دمخف ةفرغ يف

 ةسهسهو ةملاحلا ربونصلا تاباغ نيبو لبجلا ىلإ يعم
 نوّحلا ودشو ريهازألا حوف نيب .روخصلا فلخ هايملا

 ريغ .. .راهنأ انأ تحرو اهدسج عسل ّدتشا ؛يرودلاو

 .ةعلاطملاب يماَيأ رزغأ تناك روهشلا هذه نأ ركنأ ال يننأ

 هذه اًريثك ينتدافأ .اًماهتلا بتكلا مهتلأ تنك ءاريك تأرق

 يل ةياغ نع ثحبلا يف مث يلقع ةيذغت يف ءارقشلا ةقلعلا

 .ةايحلا يف

 ال ةّيفو ةأرماو عضاوتم تيبب ملحأل ءَينامأ لك ترولبتو
 .اهتابغرو اهتاجاح ّلك يضرأ ينثأل اهترايزل لاجرلا وعدت

 يفر رهظلا يف تيلا ىلإ اًعجار يسفن لّيختأ ترصو
 باعلألاو الوكوشلا بلعو هكاوفلا سايكأ لمحأ ؛ءاسملا

 :نانحلاو تاكحضلا ينم نوفطتخي يلع يدالوأ مجهيف

 رخآو ءيتبقر ىلع ىّلدتي دحاو «يردص ىلع يمتري دحاو

 انل ٌدعتو «تازنكلا» مهل كيحت ةدياعو .يرهظ ىلع ظني

 ينترّرحو .ناميإلاو ةّبحملاو انبولق يف ةفلألا عرزتو ةدئاملا
 يناقلا ةّيناملألا سوباك نم ةعصانلا ءاضيبلا فايطألا هذه

 .ينتلذخ .ةدياع ينتلذخف ةدياع ىلإ تأجلو
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 حابصم يف عاض ؛عاض دق توصلا نأ ىلإ اريم تهّبنتو
 ةّيجسفنبلا ةميغلا نيبو ينيب نآلا) رضخأ !ًءوض ّرني ةعدفض

 يفتك نع راهنت ةفثنمو .ناكرب دسجو .ةعمش اهيف ةفرغ
 .(ةيجسفنبلا ةميغلا نم برهأ نأ ٌّدوأ .ءاسح ةجوز

 ىلع دماج توصلاو ءفقوو ءرخآ يكسيو حدق عرجو
 تاجردلا هعم تدعصو اريم تفقوف «نيتّرفصملا هيتفش

 هيلع دنتسي رمحألا اهفطعم همامأ ةآرم يف تأرو «ةليلقلا
 . لجر



 ةقيدصلا اهتيأ

 انأ امْنِإ ءامّنإ .اهئانهو كسفن مالس ريكعت دصقأ ال انأ

 .ةلاسرلا هذه يل يرفغا «يل يرفغاف يتقيدص اي ةبرطضم

 . .ةايح نع ةبيرغ روص ٌجضت يسأر يفف «ةرتوتم انأ

 ؟نم ةايح نع يرزحا

 .ىّدفملا اهلفطو ءارذعلا انتدّيس ةايح نع «يرّوصت

 ىلع ةمتاقلا اهبايث لّدهتت ةلحان ةأرما انتعيفش لّيختأ

 .رون ةجوم يف حباسلا اههجو محافلا اهرعش ٌفليو اهيفتك
 اهيتفش ةيؤر اًّئبع لواحأ ءفقت ّينيع مامأ ةأرملا فقتو

 نم ةفرغ َينيع يف يمترتل ةأرملا يفتختو .اهيقاسو اهينيعو
 ءرمحألا بشخلا نم ةعصق اهطسو يف دوسألا نيطلا

 دي ذتمت راخبلا يفو «.سدعلا ءاسح راخب اهرعق نم ثعبني

 ىلع ليسي «ليي راوحلا اذه ىرأ «ىرأو ّدتمت مث يفتختو
 :ضيألا رادجلا
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 ؟ميرم اي ماعطلا كل نيأ نم

 . هللا دنع نم

 .نوتيزلا راجشأ ةباغ ينيع ىلإ مجهتو ءةروصلا برهتو
 يف ّدتمت امّنِإ ءراجشألا عوذج الو ضرألا حملا ال انأ

 مجن الب ليل اهكّرحي «ةّيدامر ءارفص ءارضخ راحب يرطاخ

 .توريب تاقرطك ٍراع ليل .ةبابذ الب ةمسن الب رمق الب
 ىلإ رذحب ًالّلستم قرزأ حبش لطيو «داوسلا قّقشتي ةأجفو
 مجنلا علطيو .رضحخألا رحبلا ٌرتهي مث .نيطلا خوك

 رّوكتيو ةلحانلا ةأرملا ردص ىلع حبشلا بوذيو .قالمعلا

 . . .ربكيو اهنطب

 فقس يف بشخلا رسج ىلع ىّلدتي راوح ينقلقيو
 :خوكلا

 ؟ميرم اي نيلمحت نّمم -
 .سدقلا حورلا نم .هللا نم

 ءانه

 اذه قحلأ انأو .ءيرفاظأ نم قرعلا بّيصتي انه

 :دهشملا

 كلم ناجلوصو ءروخصلا نيب ةيفاح ضكرت لماحلا
 طّلسو .ثهلتو .ضكرت .ضكرت ةأرملا .اهقحالي ريقح
 قّرمتل فصاوعلا .لفطلا قرغتل رهنألا يغاطلا اهيلع

 .ضكرت ةأرملاو .لفطلا قرحُتل نيكاربلا .لفطلا



 اي «ةراجحلا اذإف «ةرخصب كّسمتت اهدي تذمو . . .ثهلت

 اذإو .ةلئاه ةراغم ضرألا اذإو .ةمعان نبت ماوكأ «يتقيدص
 .ةجاجدو .رامحو .ةرقبو .فورخ :ةدجاس تاناويحلا

 :ءامسلا بناوج يف توص رججفتو

 ؟ميرم اي تدلو اذام

 .كولملا كلم ءهللا نبا تدلو

 :لءاستأ ّينيع ضايب يف روصلا هذه نارود لّهمت نيحو

 نيدقتعتأ ءسدقلا حور نم ةأرما مويلا اندنع تلمح اذإ

 ؟نوقّدصي سانلا نأ

 يذلا لؤاستلا اذه ىلع يبيجت نأ كيلإ لّسوتأ .كوجرأ

 يئيضأو ؛يعم روخبلا ةليلجلا ّمالل يقرحأو .ينرخني
 تاقرطلا يف لّغوتأ نآلا انأف . صّلخملل ءاضيبلا عومشلا

 «ىتمتأف ةدجاس اهنداصأ ينّلع تاناويحلا بقارأ

 دجلا اذه نمو ءرقاعلا تيبلا اذه يف دلوي نأ ىتمتأ

 ةهلآلا حور نم ناك نإ ينّمهي الو «ءلفط دلوي نأ ءعشبلا

 .نيطايشلا وأ

 الولو «؛جراخلا يف بيترلا رطملا اذه تقمأ ءانأ تقمأ

 ةشحولاو عيقصلا يمف نع فرجت ةّيعمشلا (انان) نافجأ

 :ءامسلا حاون عظقأ :ةّيرهزملاو رياجسلا ةضفنم تمظحل

 .زوجعلا ةمولا هذه
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 ؟ميدن نع ينيرسفتست

 ال .نآلا هنع ثّدحتأ آلأ وأ تنك «يتقيدص اي هوأ

 ام ءام لك يوأي رهف ؛ماّيألا هذه يف ينرّيحي ميدن .سأب
 ءال ءال .ةرهق ناجنف بلطين ةعساتلاو ةنماثلا ةعاسلا نيب

 ةّيخيراتلا هثاحبأ ةباتك ىلع ّبكنيو .ةوهق ةوكر بلطي
 هذه لاوط اهلمهأ هّتظأو جّوزتن نأ لبق اهنع ينثّدح يتلا

 ةالصو يتالص تلءاضت اذهل . اًيهام يل ميو .تاونسلا

 ىلإ .يّنع اًدعب وه دادزاو .انمون تاعاس ترثكو (انان)

 . يتزيزع اي ءاقللا

 «ةدياع»



 عاوكأ تفلت ةراّيسلا :اهلوح ءايشألاب اريم قّلعتتو

 .لطت مث يفتخت تويبلاو .رودت راجشألاو .لبجلا تاقرط

 اذإو .لكبملا رمحألا ديمرقلا غبصي دوسألا بارتلاو

 تيباوت تويبلاو .توزاملاب حفطت واهم اهينيع يف نايدولا
 تضفمغأف «قزوزملا نوتركلا نم تائّلثم لابجلاو .ةمره

 اًقيض تسّقنتو دعقملا رهظ ىلع اهسأر تمرو ءاهينيع
 ىلع حبس رطم باكنا عم اهينذأ يف ميدن توص رمهناو
 :جاجزلا

 يفو «ءاضيبلا ةخماشلا ممقلا نيب ءانه ةحارلا سّملتأ

 تاحفن يف .ةريغصلا روخصلا نم رججبفتملا كسملا ربع

 يفو «لوادجلاو قئادحلاو لوهسلا نم ةرفاسملا بيطلا

 عاعش ٌرتهيو صقارتيف «ءارمس ةيعار لمانأ ىلع ىّولتي مغن
 .ديعبلا ءاضفلا يف لمألا



 .ةمجن لطت ةظحل ءاّدجاس راّبجلا عدبملل انأ ينحنأو

 يكبت ةظحل .معاربلاو نيحايرلل حوبيو ميسنلا سمهي ةظحل

 .رحبلاو بارتلاو انبولق اهعومدب لسغت اًحرف ءاملا

 نونحلا ةعيبطلا يف ءانه ةّرم لّوأل ٌبحلا تفرع

 انهوجو نع لسغي يذلا بارحملا اذه يف ؛ءاطعملا

 .تاهآلاب قفريو رارمألا انل متكيو فيزلا انرطاوخو

 :لؤوألا يّبح يه ىلوألا يتلاسر تقّرم نم نكت مل ءال

 عّروت «ةجّتغم ةرّبكتم .ناريجلا تنب ةنيعللا هذه تناك

 ةتافتلاب يلع لخبتو «يبارتأ ىلع ةريزغ ةريّرشلا اهتاماسبا

 ترجفناف .ينامرح لكو يباذع لكو يقوش لك رهزم
 تقّرمو ؛همتشت ةلاسرلا اهل لمح قيدص هجو يف ةرورغملا

 لك يل هتلّمحو اهئاذحب اهيلع تسادو «ةعنايلا تاقيرولا

 تيعسو «يحرج ىلع تأكئاف «ةبيخلاو هركلاو ةيرخلا

 :دعب اميف هتعضأ يذلا يكالم ءاقلل

 ناتوبر امهّنأك نيفتك ىلع لطهي رون لالش اهرعش ناك

 رظتنت ءامس اهقنعو .زول اترهز اهاّدخو .عيبرلا وهز يف
 يف اهلك ضرألا تامغن تناك ءراصتخاب تناك .قورشلا

 يف ردقلا اهامرو .اهتوربجر ةّيهلإلا ةّرعلا دججمت ةحيبست

 يف يل ليمز تيب يف فدملا انتعمجف «يقيرط ةيادب

 انيولق تشعتراو «تكبحناو انتارظن تقتلاو .ءةعماجلا

 نك



 توريب يف اهتلاخ تيب تكرت مويو .انتانجو تغيطصاو

 يف تعقو ينْنأ تفشتكاو «ّنجأ تدك اديص ىلإ دوعتل

 .اهاوه

 اهعمجي اًسيحص اًقيرط سملت ءارحصلا يف ةهئات ةلفاقك
 لك مامتإب لججعأ تنك .ءام ةنففح اهرعق يف دكرت ركب

 ينرظتنت اهدجأف اديص ىلإ عرسأو «عوبسألا لالخ يلامعأ

 قوف زفقأف .نينيعلا ةكحاض نيعارذلا ةدودمم نيتاسبلا يف

 راجشأ تحت يبناجب اهدّدمأو «ّيلإ اهّمضأو ؛ةنيوصتلا

 قوف زفقن مث ءهزّرطنو لبقتسملا نّولن «ةفراولا نوميللا
 .ءاملا ةفض برق انماعط لوانتنو .نالمحلاك بائعألا

 ىلع مانتو ءناصح اهّرجي روطنح ةبرع رجأتسن ءاسملا يفو
 رمقلا تاعاعش نم اهيمحأ ءاهقوف يردص رشنأو يتبكر

 جوملا تامتمت نم «ةئداهلا تاميسنلا سافنأ نم «ةعانلا

 دعب كلذ ناك .انل عقو اًثداح ىسنأ نل .ناهلولا ىصحلل

 هطوب سرفلا رهظ بعادي يجبرعلا ناك ؛ةريخألا برحلا

 انناذآ ىلإ للستي اًيذع اًنحل عّقوت سرفلا رفاوحو «نونحلا

 ئطاشلا رمغي ؛هللح ىهبأ يف ليللا ناكو .ّساوحلا ردخيف

 قنور رحبلا حنميو ءضومغلاب راجشألا تليو هبوشب
 ةيواز ىلإ ةيواز نم هبلق يف ظنت مجنألا كرتيو ؛رارسألا

 لحاسلاو ,يعم اناك يكالمو ليللا .بوعل تاّيروحك
 نع نحن انوهسو يذوحلا افغو .انتمامأ ىطمتي حيسفلا

 نيب تبصتنتاو ءيلوح نوكلا راهنا «ةأجفو ...دوجولا

 م



 رأزو «بادتنالا شيج نم يلاغنس ةّيقدنب اههجوو يهجو
 .«!اوفق اوفق .اوفق» :ليللا ءاجرأ ٌرهي توصب

 هدالوأ ظح بدني يجبرعلا ىكبو .ناصحلا لفجف

 .بغاشملا اذه ةصاصر اهيقأ لمأ تنضتحاو .هدعب ىماتيلا

 دوسألا هقهق «توملا انحاورأ اهيف تقناع تاظحل دعبو

 لخدم ىلع ةّيركسع ةقطنم يف مكنأ نوفرعت الأ» : اًئزاه

 ٌبحلا داكو ٌبحلاب ىراكم مكّنأ نوفرعت الأ ؟روص ةنيدم
 داك ءمكهوجو ىلإ فّرعتلاب يلوضف الول ءنآلا مكلسري

 قوف اّنك اننأ هتربخأو ءهتركشثو .*؟ناطيشلا ىلإ مكلصوي

 .ةياهنلا نم دعبأ دعبأو نمزلا قوفو ةفاسملا

 .اًهيأ ينتكرت لمأ ّنكل

 ءايقيرفأ ىلإ هعم اهلمح يرث نم جاوزلا ىلع اهوربجأ
 نودب ماني يذلا «يعماجلا بلاطلا انأ ءاهذاقنإ عطتسأ ملو

 . يلطاتلا رياجس نحتديو ءاشع

 اهرعق يف تدجوو «يديرب ةبلع تحتف فيك ىسنأ نل
 دقلاب ةئوقم ةقاطب هنم تلشتنا فيكو .دّدمتي اًفرظ

 أرقأ انأو يب ضرألا تراد فيكو .ةعمدو نيتفشو رمحألا

 ةليوط اًماَيَأ يتفرغ باب تلفقأ فيك مث .اهقافزل ةوعدلا

 .يكسيولا ّبعأو ناخدلا قرحأ

 ؟كلذك سيلأ ,ينتردغ



 ال انأ ءانأو ءيكرت ىلع اهوربجأ دقل «ينردغت مل ال

 . اهب ظافتحالا ىلع ىوقأ

 ءاهعم ةياهنلا يعمسا

 ةلفح يف اهب تيقتلا .صضختلل كرويوين ىلإ ٌترفاس
 عارذ ىلع ءاملا نم طبهت ةّيروح يل تدبف «كانه انترافس

 تاجومو دورولا ناصغأو ةجاّمولا ءاوضألا ّقشت ءمجن

 نأ تممهو .ةفجرو ةوثنو ردخب تحأف .رطعلا

 اًبراه دوعأو يصيمق تحت اهئّبخأ نأ .اهطقتلأ نأ . ضكرأ

 يبوص هجّنت يهو ءاعّفرتم اهيلإ ترظنو .تهّبنتو .اهب
 يدي تّلظو اهدي تّدمو «هنيعب اهيمحي اهفلخ اهجوزو

 يساراهل تززهف ءاّديرفت اهتّيحت تدّرغو ؛ةدماج

 يف ةقبنزك دعترت ءارفص اهتكرتو ايابصلا ىدحإ تنضتحاو
 . لمر ةفصاع

 توص اهنذأ ىلع هدحو قّلعتو .هتوص فطخلاو

 :تأرو اهينيع تحتفف «جاجزلا ىلع رطملا باكسنا

 قوف طبهت مث ءاهبوص هجّتت مث «دوقملا كرت هدي تأر
 ءةعقص هدي .اهدي رهظ ىلع ءاهدي ىلع ظحتو اهتبكر

 «هيمدق ىلع سّدكتيل بوذي عيقصلا .بهتلت اهديو

 تداعو هدي تبضغ مث .ءاسرخلا اهدي ٌرهت هدي تقياضتو

 .دوقملا ىلإ





 «ةقيدصلا اهتيأ

 ىلع يبشخ بلاق يف ريماسملا زرغي لماع ةقرطم الول

 ّينيع يف ةّداحلا هتابرض يود الول «ةرواجم ةرامع حطس

 .كيلإ ةباتكلا نم تنككمت امل

 امهلشيف يقاس يف يرسي «يرسي جيجضلا ىلع انأ ئكتأ

 .يتفرغ يف نآلا يطبريو

 .تيبلا اذه نم رفنأ تأدب «ةقيدصلا اهتّيأ لجأ ؛لجأ

 ىتمتأل دجاس ناويح نع شّئفأ «ةهثات توريب يف غوزاو

 هلإلا اهلفطو ةسّدقملا ءارذعلا كتدّيم لع «ًالفط

 ةعمش بيبحلا لفطللو اهل يئيضت نأ كوجرأ .نابيجتسي

 . لمع يأ مامتإ نع ةزجاع انأف ءءاسملا اذه

 . ءاسملا يف اًركاب هباب حتفيف . اهيلإ ميدن ٌرجت ةأرما حبش
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 مث .ٌرمملا يف متي هسأر ّدميو .ةبتعلا ىلع ةظحل لقهمتيو

 هرمغي خبطملا ىلإ اًنئمطم هيمدق لقنيو .حايتراب سّفنتي
 لعشيو نولاصلا يف دعقم ىلع يقلتسي مث .نانح ةرظنب

 . لهم ىلع اهّضتمي ةراجيس

 وه امّنأك هثومر شعترتو «فقسلاب هانيع قّلعتت مث
 حتفي مث .هدي ةضبق رصعيو .ةمعان تالبق ليس اهب ىّقلتي
 امّئأك ءال ءهيلإ بّرقي وه امثأك هتبقر كرفيو «هصيمق رز
 ةنونجم ةفصاع نم هلشتنا رخآ اًنانإ هردص يف ىّبْخي وه
 هفتكو هنقذ نيب اًمقس هل عفريو هسافنأب بايثلا هل فّنجيل

 .هيمحِل

 يف نآلا ثالثلا هتابجو لوانتي ميدن  ةدئاملا ىلعو

 «ضفتنأف . . .هعفري ءنحصلا عفريو يتلابق سلجي  تيلا

 عضتو م قرشا . .فرحنت هدي بقارأ انأو « عّجوتأو

 . ينع ءاّديعب ءاّديعب نحصلا

 وأ «يل اًنايحأ مّبتيو .يمامأ وأ .يفلخ اهاري هن

 اًمود طقستو .هعارذب يرصخ تلي وأ .يفتك ىلع تّبري
 هعباصأ سملتو .ّىلإ لصت نأ لبق هئاذح ىلع هتماستبا

 .ءاضفلا هعارذ تفلتو .هقشعي يذلا غارفلا

 ءانعر ةّيتف اهلّيختأ .هنيبو ىنيب ةرطخ ةأرما ْنأ اذه ىنعي

 ٌّمَسَت راحبلاك ةقيمع «ةقيمعو .هدانع مواقتو هتابغر ّدصت
 .هتاوفه لك



 ؟يهو هيف ةبيرغ تحبصأ .تيبلا اذه قيطأ دعأ مل
 .ءاملا يف .ءاملا حدق يف .ةضفنملا يف .نحصلا يف يه

 اهّنِإ .ةدخملا يف .فشرشلا يف .ةبمللا يف فقسلا يف

 يف يلغت اهّنإ .يدي ىلعو ءيرصخ ىلعو ءانأ يفتك ىلع
 حتأ ملف ءاهطّلست نم (انان) تذقنأ ينّنكل .روفتو ميدن مد

 . اهسمل وأ (انان) ةيؤر ميدنل

 ؟اهدرطأ ؟نيحرتقت اذام

 فشرش تقرحأو .حادقألاو ةميدقلا نوحصلا ترسك

 ناهد ترّيغو .دعاقملل ةيطغأ تيرتئثاو .طوفلاو ةدئاملا

 رثكأ ميدن عم دوعت «ءاسملا يف دوعت تناكف. «ناطيحلا

 . اًرارقتماو اًرازتعا

 ًالايخ براحن نأ اّمأ «ةلوطب اًسوملم اًئيش براحن نأ

 ترصو ءاهل تيبلا كرت ىلع تمّمص اذكهو .زجعو لذف

 .فيصرلا ىلع يشثمأو نولينلا نم سيكب (انان) لمحأ

 الإ يوآ الو .ىهقملا يف ةوهقلا لوانتأو .نزاخملا لخدأو

 .بعتلاو يشملا ينقهري نيح

 فلخ يوزنأ «سيوس يريسيتابلا» يف تنك «مويلا حابص
 طابش سمش تقفدتو .قّيضلا قيرطلا ىلع لطت ةلواط

 تلّلستو قيرطلا ترمغو ةّيئوّبكلا ةيك حطس نم ةّداحلا

 ماَيأ ةنوفع هنع حسمت يهجو اهل تملسأف «يتلواط ىلإ

 . عيقصو دوسأ رطم اهعلتبا ةهيرك ةيضام
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 «سمشلا يفو

 ىلإ نولخدي صاخشأ :يلوح نيرخآلا ةكرح ىلإ تهتنت
 ىلع لوضف ةرظن نومري مهّلكو «نورداغي وأ يريسيتابلا

 (انان) ىلع ىرخأ ةرظنو ءساملا يدقعو ورفلا يفطعم

 اًجاتتتسا مهعم نولمحيو .ضيبألا ماخرلا ىلع ةيقلتسملا

 ءاهدالوأل اّبعل يرتشت نأ ةايحلا يف اهّمه ةّيرث ةأرما :اًنّيه

 نوقلزني نيذلا اّمأ .اًدربو اًعوج نورعي نيرخآلا دالوأو

 مث «2يهجو نوصخيفتيو نرتملتي اوناكف فيصرلا ىلع
 مهدحأ فتك سملأ نأ يل رطخف .نيدعتبم يتنولمهي

 .. .اهتدلم «يدي تددمو

 ؟تفشتكا اذام نيفرعتأ

 مهّنأ ,.مهفتكب يفتك كاكتحا يفو «مهّنأ تفشتكا

 ىلإ ...ديو هديو ءدي ىلإ جاتحأ .نوديعب .نوديعب ٠
 ّينيع تضمغاف ؛ةبرجتلاب تمقو .مهسملال يديألا نييالم

 نييالمب قّلعتت يدي نأ تلّيختو ءيّنم برهت سمشلاو
 قّلعتي يذلا لفطلا اذه رعش ىغانتل ّدمت . .دتمتو يديألا

 قت ...ىتح لصت يديألا تداك امو هّمأ ةروّتتب

 ؟اذامل . ترثعبتو تطرفنا

 .ةدحاو دي ينصقنت تناك هنأل

 «ةمزاللا ديلا ىلع تلصح ىنثا تلّيخشتو تدعف

 ءمحللا ةللس تّدتماو :يديألا نييالم عم هذه تكبشناو
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 تعاضو تكككفتف . . .زوجعلا اذه دي ىلع ٌدشتل تقلطناو

 ؟اذامل

 .ىرخأ دي اًضيأ ينصقنت تناك هلأل

 اًمئاد مهنييو ينيب «نوديعب يّنع نوديعب مهنإ .اذكه

 .ةصقان دي ةفاسم

 «عضرت نأ تضفر (انان) ىتح «يتقيدص اي (انان) ىتحو

 مألل يئيضأف .فجترت يبدث ةملحو نيتقبطم اهاتفش تلظف

 ءانبلا لماع ةقرطمو ةعئاض انأ .ةعمش نيدجمملا لفطلاو

 يئيضت نأ يسنت الف ةعئاض انأ .يباصعأ قّرمت تأدب

 .ةعمشلا

 «ةدياع»

 دل
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 ىلإ اريم هتعبتو .خسو بوراز يف ةراّيسلا ميدن فقوأ

 دئارج تاصاصقو اهتبتع ىلع لحولا مّوكتي ةّيجاجز ةهجاو
 ءدرجألا طئاحلا يف رز ىلع طغضو .نوميل روشقو ةلّلبم

 مث روجقب حبنو مخض بلك جاجزلا قودنص ىلإ زفقف

 صخشفتو ةّييشخلا ةهجاولا ضرأب هفنأ ٌكحو ءاثكاس صّبرت
 ضيبألا ريرحلا نم اًراتس حيزي رادو ءَنأمطاف ميدن هجو

 .ٌّثعلا هلكأ

 كلاح فيك .يرتميد اًبحرم» ميدن لثهف .بابلا حتفو

 .؟يرتميد

 يف امهمامأ و .حاتفملاب لخدملا لجرلا لفقأو

 هلع اهيلإ مث الّمبتغم ميدن هجو ىلإ تّقلتي وهو ةحيسف ةعاق

 7 يزل درو . علصألا ىراوتو .اككشتم

 ئفاد ناكملا اذه .دلبلا يف معطمو راب لمجأ اذه»

 .؟ئداهو



 ىلإ ضاعتمالا ىشمو «معان فوخ اهيقام يف بدبدو

 رطانقو «سلكلاب شورطملا فقسلا نيب امهلقنت يهو اهينيع
 «ناردجلا ىلع تايراعلا ءاشلا مومرو .ةّرمسملا ماخرلا

 رمحألاو ضيبألا ناهدلاب ةموسمرم ةّيسنرف تاملكو

 اهيف ئئفطني ءرمحألا ساحنلا نم ةعساش ةّينيصو .دوسألاو

 ةعاقلا ءاضف يف جومت ةيراع ةريغص ةبمل هلسرت تهاب رون

 .ةلوهجم اياوز ىلع حّتفتت ةئطاو ذفانمو . ةبطرلا

 .ةمره ةعلق يف قبل يكذ ليلدك ميدن توص ثعبناو

 :رابغلا يف ةرفاسم ؛ةرفاسم يهو

 . ةّيئاملألا عم يتداعم ركو وه اذه

 ةقّيض ةفرغ ىلإ اًذفنم هلثم تقرتخاو «ةبيهتم اريم تشمو
 حيرارط اهيلع تفّمُص ةّيبعخ ٌدودم ةعبرألا اهيناوج رّئزت

 ةلواط لك ءطقف تالواط عبرأ اهمامأ تزّكُرو ذيبنلا نولب

 .ناهد الب روخنم اهشخ «ءةقيتع تالواطلا .ةيواز يف

 عفدتنل انتفرغ كرتنو يعارذب قّلعتت تناك «ةّيشع لك

 - ضييبألا اهبوتب تناك .ةحارلاب معنن ملاحلا ركولا اذه ىلإ

 وأ ةقرحملا اياشعلا يف ءاضيلا بايثلا ريغ سبلت ال تناكو

 ةرانملاك قنع نع رسحنملا ضيبألا اهبوثي تناك  ةّيجلثلا

 رحب يف قرتحي جلث لبج تناك .ةلوهجم دالب جيلخ يف
 .بنعلا بارش



 ىّلدتي ناويد اهردص يف حطبني «ةيناث ةفرغ ىلإ هتقحل مث

 زجاح عفتري هبئاج ىلعو ءرضخأ فئشرش ضرألا ىلع هنم
 .ناولألاو مجحلا ةعّونم ٍنانق هيلع تزّكُر بشخلا نم َيّنب

 معني َرهك زجاحلا فلخ صرتي علصألا رقشألا لجرلاو
 بعل أّيهتيو ؛هتحئار مشي بيلح ناجنف بقاري ةرارحلاب
 .هيلع

 حاولأ ةكبش وه مزق باب .ديحولا بابلا ىلإ هتعبتو

 ةقيدح اهثهدت تدمجو «ةظيلغ ريماسمب تّقُذ ةريغص
 وأ اًوبق :بابلا فلخ رظتنت تناك .راجشألا اهيف محدزت

 لدب .ىرخأ ةبوجعأ ةّيأ وأ .اًنطاش وأ .اًريلهد وأ .اًرئب

 تالفاحلاو يهالملاو ناّكسلاب محدزت ةعقب يف راجشأ

 .تاراّتلاو

 ىلإ اهيمدق ترجرجو .ناصغألا نيب ميدن عاضو

 هايملاب قصتلي طابش رمق ةروص اهينيع تمدصف «ةكربلا

 يف تيمُرو ذيذللا ىّبرملا اهنم غرفأ كنتلا نم ةبلعك ةدكارلا
 .ةلابزلا ليمرب

 روفت باش نوسرك اهمامأ ظنف «رابلا ىلإ هعم تداع مث

 دحأ نم «يرتميد» عرسأف .ىنحناو «هانيع لزغتو هاتنجو
 ةّيّضف ةساط لمحو ءافتخالاب هرمأي نوسركلا ّدشو ذفانملا

 :اًحرف ميدنل اهمّدق

 .ينبجأ .بلعتلا اهَيأ يرتميد ءاكدوف ىلإ تنأ ّنحت»
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 قرشُتو دعب رهزن له ؟يضاملا جهابم انل دوعت له

 ؟انيلال ىوشن صقرتو ءانسماحأ

 برشن نأ نكمي ال .ال .هوأ ؟يتدّيس شعنأ اذامب

 نم رجفتت ةّدّللا ةبوبيغ يرتميد دنع .يرتميد دنع ةوهقلا

 .ةريب حدقب ةنتافلا يتدّيم يأر ام .ةّيرطلا حادقألا فاوح

 .«ةشخوتمو ةنتاف ىتدّيس َّنإ

 هيدي كرفو .هلذحو هقهق مث .ميدن يرتميد زمغو

 ةوغرلا تفشرف حدقلا يف ةريبلا اهل رّوفو .نيتريغصلا
 يف اهنفدتو اهتكر نع ميدن دي عفرت اهدي تّدمو .مهنب

 . ةيراعلا موسرلا نم اههجو ىلع ىمترا اًبعر درطت ءاهتحار
 «قرزألا بونادلا» نحل نم .ءارفصلا نوتابلا ضرأ نم

 ّرهلا اذه ةرثس نم .ميدن هجو ىلع ةنّولم اًقوقش رفحي
 لدبو .ةراجيس لعشي هدي عفرو .ةعقافلا ءارمحلا ةّيلمخملا

 ناويدلا ةّقاح ىلع تحسركت اهتيامحل هدي دوعت نأ

 اهتاخرص «ةريبلاب .تقرغأو اهيتفش تّضعف ؛ةّيبشخلا

 :ملاحلا ميدن توص . ..ىلاعت امني .ةّجفلا

 ةّيليل ةبلع تدصقف ءاّسئاي تنك ءيضاملا فيصلا يف

 تانتافلا يلوح تماح امو .يتفش نع أدصلا اهيف عزنأ

 تأبتحخاو تغقنا ىتح «ةيهازلا باثلا ىلع ّنهمحل ضيفي

 يردأ ال .ةنيثقلا ةهوف نم يكسيولا يدحو ٌصنمأ ةيواز يف
 يبرق تحارتماو ةنيتقلا ءانسح ةّيبص ينم تفطتخا فيك
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 تمتكبتو يل اهتداعأ مث .ةيهاس بارشلا بعت تحارو

 اهتينفأ تاونس سمخ .«ازور» جّوزتو «وتربلأ» ينناخ»
 ينعي اًيرام .«اّيرام» كرت .ينكرتو مالحألا ءانبو هّبح يف

 يف ينْنأ عمو .ةطود لمحت اهتأل ازور جّوزتو ينكرت .انأ

 نككمتأ مل هيتوقون يف ةعئاب يلمع تأدي ةرشع ةسماخلا ّنس
 .تيبلا ىلع فرصت اًيرام َنأل ؟اذامل .ةطود عمج نم

 «ةضيرم كتخأ .اًيرام .أرتها ريغصلا لويرم ءاّيرام
 مل كّمأ ءاذح ءاّيرام .ءاودلا يرتشاو بيبطلا يرضحأ

 مصاخت كدلاو ءاّيرام .اًيرام .ساّدقلا روضحل قيلي دعي

 راضخلا كعم يرضحأف جيسنلا عنصم يف لمعلا سيئر عم

 ازورو نيرخآلا دالوأ يبرأ تنك ءاذكه .ءاسملا يف

 .يلوبانو .وتربلأ هركأ .ههركأ .وتربلأ نم اهلفط نضتحت
 يل تقارو .مهرجهأ نأ يل رطخو ءكانه لكلا تهرك

 مهعم اهنوذخأي ةولح تاراكذت حاّوسلل فلغأ انأو «ةركفلا

 تاضارعتما ةقرفب تقحتلاف .مهئاّبحأ ىلإ ءمهدالب ىلإ

 يف تيبلا نم تلّلتو يبايث ةبيقح تلمحو .ملاعلا بوجت

 .«انورب# ةريغصلا يتخأ ىلإ «مهيلإ ةقاتشم انأ .مالظلا

 دحأ اهطّممي نأ ىضرت الو ينّبحت انورب ةريغصلا تناك

 ةليمج تسلأ .ينهبشت اهنإ «ةعئار ةأرما نوكتس .يريغ
 اهَيأ تيبلا ىلإ اًيرام ذخأت له .مهيلإ دوعأ نأ دوأ ؟انآ
 .«ينذخأتس كنإ لق ؟بيرغلا
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 تحتفو .يرتميد ىلإ اهتلمحف .تكبو يتبقرب تقلعتو
 هذه نمشبل : ي ىنبتؤت تسبعو .تأّيقتف انابمث ةجاجز اهل

 اًضيمقو .براوجو .اًربخ يلوبان يف يرتشأ تنك ماهوألا
 درابيلا ءاملاب اهسأر تلسغ نأ دعبو .«ءاودو .يخأل

 وأ ةعاس يضمُث ليتوألا يف اهتفرغ ىلإ ينتعدو انيّشعت
 .ينلخدي نأ ليتوألا ريدم ىبأو .ليللا نم اتيقب نيتعام

 دادزي لجرلاو .اهتيامح يف ءاهَمض يف يتبغر تدادزاو

 -ضفر .لاملا نم غلبمب هعنقأ نأ لواحأ انأو اًرارصإ

 .ينيبج لّبقت يب تقّلعتو -ضفرو ةنابضغ يه تجاهو

 انأ .رباعلا بيبحلا اهّيأ اًعادو» :مغمغتو ّيديو .يقنعو

 تاجردلا تقلستو .«ناريإ ىلإ ةقرفلا عم اًدغ ةرفاسم

 .رظعملا اهءاذح رصعأ قيرطلا ىلع رّمسم انأو .ةيفاح

 نييارش ترفن مث هرضخألا فشرشلا هعباصأ تكعدو

 ةواسق فّمخت اهيلإ اريم دي تلّلستق ء«تضفتناو ءاقرزلا هفك

 :تأرو اهيف ىركذلا

 لوح هاتفش تماحو «نينيعلا ضمغم «ينحني ههجو تأر

 : اًبضاغ اهرمأي ضفتنا مث ءاهيتفش ىلع اتفغ مث اههجو

 بجي .اًدج ةريغص تنأ .تيبلا ىلإ يدوعت نأ بجي»

 .ءاّيه .شارفلا ىلإ اًركاب يوأت نأ

 فيصرلا ىلع بدبدت اهكرت اهتيب قيرط فطعنم دنع
 .ةنيدملا ايانح يف وه باغو .مزقلا
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 نم برتقت «ةعشعشم نوللا ةيتيربك نيتلا ةرجش برنقت

 ممزت ريوشلا روهضو اناّمرب نيب ربونصلا ةباغو «ةراّيلا مف

 نم ردحني فيفخ بابضو .ٌدتشي رطملاو .اهفلخ ىراوتتو

 صغت رفحلاو .روجهملا قيرطلا ىلع عّمجتيو ءممقلا

 .رجشلا قاروأ تاتفو ةّيْنبلا هايملاب

 جزّللا بارتلا نم اريم ىلإ بّرستملا تفاخلا ليوعلا اذه
 اذه .ةمتعلا يف عيضي يذلا ديمرقلاو ةزرايلا روخصلاو

 اًيهام ةراّيسلا شقدي ميدنو .اهقنخي داكي ءيطبلا حاونلا

 ةّيمحللا تاّرمملا يف «حبست لهم ىلع سّفنتت هيدي قورعو
 .هراسي ىلع حوتفملا كاّبشلا نم لخدت هايم تاّرذ ءاهنيب

 ةراّيسلا جاجز مامأ جومي دوسألا بايضلا نم ّدس ماقو

 يمتحتل اهقنخي ضابقنالاو اريم تارظن تذتراف ؛مزهنيو
 نزحلا اذه ءاهّدشب ءاهملب مواقت أبخم ميدن دي .ميدن ديب

 . اهتهبج ىلع ءةظحللا ءنآلا ءدلو يذلا لفطلا

 الا



 اهينيع يف تلاحتسا ءاهتوفغ يف رخشت ةقلغم هدي اذإف
 تدمخو اهرعق يف ءاملا فشنو اهتشكرز تحئاا ةليجران

 هدي تأرو .اهعباصأ تّضعو اهيديب اههجو تطغف .اهران
 . خرصت ول تّدوو «ةمعان تاسملب اهمامأ جاجزلا حسمت

 :وه خرصف .خرصت .خرصت ول

 بلق يف ةسّدقم ةقيدح اهنإ !اهعورأ ام نيتلا ةرجش

 .ءارفص ةقرو لك ءاهيف ةقرو لك .بارخلا ضرألا هذه

 هلامتكا يف رمق ةقرو لك ءال ءال .ةّيبهذ ةقرو لك ءال

 لك ؟ناصغألا يه ام ؛ناصغألاو .نصغ ىلع ىّلدتي

 .ةبكوكم ءامس نصغ

 بابضلا ّدس اهينيع يف قّقشو .ةرفح يف ةراّيسلا كرتو

 نم بعرلا لامو اهيمدق يف بضغلا رّبفتف .باغو ينبلا
 هئاوعب حّرجت روّمزلا ىلع طغضت نأ ترككفو .دعاقملا

 يف عاض يذلا رحلاو ءرحللا ىلإ تلزن يتلا ءامسلا

 ةراّيسلا تكرت اهنكل .امهقوف وفطت يتلا ضرألاو .ءاملا
 اًمدق تلشتناو «لحولا يف تسطغو .هنع ثحبت تضكرو

 ىرخألا ءاذحلا ةدرف تذقنأو ءاهنم مدلا ليسي ءاذح نودب

 ءادوس ةلتك ميدنو .ميدن عبتت «ةراجحلا قوف اهيلع زّكعتت

 .نيتلا ةرجش هاجّئاب ةلتلا ىلع زفقت

 هايملاو قبدلا اهعذج نضتحي ةرجشلا ىلع ىمتراو

 هسأر ىلع ٌبصنتو ةطقرقملا ةبايلا اهقاروأ يف عمجتت

 ع



 ءاذحلاك ءءابرجلا ةلكلاك ةحولشم ىه «ىهو .هيفتكو

 دعبي نأ هيلع «ةطاسبب هيلع .لحولا يف عئاضلا ئرتهملا
 رطمت يتلا اهرعش تالصخ سملي عذجلا نع ًاليلق هعباصأ

 . مكبأ اًقيعزو اًداوس

 تيدبدو ديعب ءوض .«بابفلا فلخ ءاهمامأ عملو

 .رخآ اًءوضو .رخآ اًءوض تأرو ءاهينيع يف ةعاجش

 اهلثم نوتقمي رشب ملاعلا اذه يف لازي ال هنأ تجتنتساو

 «ةايحلاب يلغت توريب تهزو ءاوضألا تربكو ءنوكلا

 اهتأو «ميدنل ميدن عم ةهزن يف لبجلا يف نآلا اهنأ تعوو

 «ةريغصلا ةنيدملا عراوش قشعت اهّنأو ءةمصاعلا نكست يه

 قياط نم ةقيتع تويب برق ةبصتنملا ةمخضلا اهتايانبو

 .اهلخدت مل يتلا تويبلا لك بحت اهّنأو .دحاو

 ةمحز ّبحتو .ةّيجاجزلا امنيسلا باوبأو .نيكاكدلاو

 يناه تاناوطسأ ّبحتو .مارتلا ةنرنرو تاراّيسلا

 نأ وتو .اهيف لمعت يتلا نيمأتلا ةكرش ءالمعو .ةحراجلا

 نضتحتو مهتحئار مشتو توريب يف سانلا نيب عيضتل برهت

 .تلفسإلا

 نم تعزنو .ةخسولا ءاضيبلا مويغلا يف اريم تعفتراو

 .لحولا ةموك نم اهءاذح هب تلشتنا اًبيضق نيتلا ةرجش

 ىلإ لغلغتي رطملاو «ةراجحلا اهيتحارب عفرت تنحناو

 .نيتقرزملا اهيتفش ىلع بضغلا عّزوي اهردص

 اذ



 . اهءارو ردحتاو

 فيشنت يف وه كمهنا توريبو لبجلا نيب ةفاملا يف

 حرط مث «ضيبأ يرط ليدنمب هئاذحو هيتبكرو هيفتكو هسأر
 ديدج راب باب ىلإ لصو نيح ةراّيسلا روراج يف ليدنملا

 وفغت يه تناكو .كيبابشلا دعب اهل اوقلعي مل ةيانب يف
 نيطلاو اهيتنجوب ىصلتملا اهرعشو ةبطرلا اهبايثب ةلمهم

 ريغصلا بابلا ىلإ اهقبي وهو هتبقارو .اهيمدق ىلع قلاعلا

 فيك .هتماق فلخ بابلا ىراوت فيك .ىنحنا فيك مث
 .هحرفُبل عاّمللا دوسألا عراشلا ىلإ رمحألا ءوضلا قّقدت

 ةبحاص ؛ءارقشلا ةاتفلا مامأ يسرك ىلع ميدن حارتساو

 اهفطعم علخ ىلع اريم دعاسي نومركلا عرهو .رابلا
 نأ نود تمصو «ينيترام» حدق ةّرم لّوأل بلطي هتعممو

 ةراجيم تذخأو هيناجب اًيسرك تقّلستو .اًئيش اهل بلطي

 ءارقشلل وه مدقو ءاهيعبصإ نيب ةدماخ تّلظ هتبلع نم
 اًديعب اهامرو ةحاّدقلا أفطأ مث ءاهل اهلعشيل فقوو ةراجيس

 سأر يف رانلا اهل علوي اًبظقم نوسركلا ضكرف ءاهنع

 حاولأ نم فص نيب فقسلا يف ناخدلا تخفنو .ةراجيسلا

 ءاضفلا يف تّدتماو «طئاحلا يف تزكَر «ةمّرخملا بشخلا

 تنص خلل رمحأ ءوض اهقوف بانني ةبلعلا فصتنم ىلإ
 «رهظو .ءارقشلا فلخ يبشخ تفر ىلع ةفوفصملا ينانقلا

 نمكي ءرفخم رفصأ ٌباش هجو «يريرحلا ناخدلا فلخ
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 ءارقشلا ةبقر ىلع غئازلا ميدن هجو بقاري رابلا ةيواز يف

 قوف نيتلحارلا اهينيع ىلع ءرماضلا اهرصخ ىلع ؛ةيراعلا
 لوح ٌباشلا رادو .يدامرلاو رضخألا رطعلا نم ةنيفس

 نوسركلا عرسأو .امهغدغدي ءارقشلا يدي كسمأو رابلا

 تاجرد دعصو هّيسرك ميدن رجهو .ةجئاه تاناوطسأ ريدي

 ةّيبشخلا حاولألا نم نيّقصب رصوح دعقم ىلإ ةليلق
 :ترذتعاف ءاريم ىلإ ءارقشلا تهّبنتو .ةمّرخملا

 ايه .نآلا اهيعلخت نأ بجي .ةلّلبم كبايث يهلإ اي١
 ىلع بايثلا اهل ترشنف ماّمحلا ىلإ اريم اهتعبتو .؟ينيعبتا

 ذيبنلا نم اًحدق اهل تمّدقو اهفطعمب اهّفلو «ةثفدتلا ةكبش
 .ىرخألا دعقملا ةيواز يف اريم تمّوكتو ءرمحألا

 ةماستبا تعاض ءفدلا ىفو «ةئفاد ةحار ىف تصاغو

 اذه «نوسركلا هجوو .ناتقاّربلا ٌباشلا انيعو .ءارقشلا
 :ةّرملا هذه ذيبنلا نولب ميدن توص اهاتأو .ريغصلا دورمنلا

 .كرويوين يف اهتفداص .ءارقشلا هذه فرعأ يننأ َنظأ

 ةصقار تناك .يه اهنأك اههبشت امّنِإ اهتاذ يه تل ءال

 مل ال .اهتيبحأ 65 عراش حراسم دحأ يف اسمنلا نم

 ناكو ءاهرود مّدقت ىتح اهرظتنأ تنك دقف .اهتدبع :اهّبحأ

 وهو يرانلا اهدسج ىلع نيجرفتملا تابغر حبذي موجولا
 . ىرعتي وهو .بايثلا ضفري

 ىلع ؤرجأ ملو ءدحاو شارف يف اهعم مانأ تنك

 اقر



 لجر يأ شمكنيل ىتح لالجلاب اًفلغم اهلامج ناك .اهمل
 .نارفغلاو ةّفعلا بلطيو مئعلتيو همامأ

 تءاج يتلاو .اهتكرتف «ةدابعلا هيف تمثم موي ءاجو

 ئطاشلا ىلع اهرظتني بيطخ اهل ةّينانوي تناك اهدعب
 موي يف اهتعّدوو يتفرغ يف رهشأ ةّنس اهعم تشع .رخآلا

 تاينمأو اهبيطخل اًمالس اهتلّمحو «ةلبقب راطملا ىلع

 .ةّراح

 ءاتشلا يف كرويوين ترز ينثأ ةياكحلا يف ّمهملاو

 تردو .يتايركذ نع شّتفأ 57 عراش تدصقو «يضاملا

 نأ نكمي ال ءال ؟ريهشلا حرسملا نيأ ءعراشلا يف تاعام

 .نكمي ال ؟هذه باحسلا ةحطان اوعفريل هومده دق اونوكي

 .اهترّوصتو .نكمي ال

 نم ةخلسنملا زاجلا ىقيسوم حامر نيب ىّولتت اهترّوصت
 ىلع طقاستت ةرعتملا ناملغلا نويعو .ةّيساحنلا قاوبألا

 ىلع مّوكتت زئاجعلا ةنسلأو .اهقرحتف ؛ةّيرطلا اهيمدق عباصأ
 جونز لوبط قدك ةنشخ ةردمه قلطتو «ةخفتنملا مهشورك
 تارظنلاو ناحلألا ىلع يه لاتحتو .ةشحوتم ةليبق يف

 نم بّبصتي قرعلاو ءاهنم تلفتو ءاهنع اهيّحنت سافنألاو

 ليسيو قرعلا عّمجتي مث «يديألا رذخي اًيرحس اًبارش اهيد
 .سوؤرلا رمغيو لجرألا قوف عفتريو ناطيحلا ىلع
 نويع نمو اهييدث نم ققذتي قرعلاو رودت سوؤرلاو

 فل



 طبهيو ناطيحلا ىعادتتو ضرألا رجفتتو ...لاجرلا

 نم جذامن اهنم غرفي ءءاعلصلا سوؤرلا ىلع فقسلا

 ةيهاسلا ةلفطلا سوؤرلا فقسلا فطالي مث .تاركسم

 .ةدبرعملا تالايخلا اهيف ٌتحتسيو «ريزغلا اهرعش تحت

 مث كرويوين يف 65 عراشلا يف «ًالوهذم ةعاس تثبلو

 .باحسلا ةحطانل يرهظ تردأو «يتبيخل تهقهق

 يف ههجو نفديو ءاًعبار يكيو حدق بغي اريم هتأرو

 .قفرب اهنع هتدعبأف (ءارقشلا فطعم ةحتف يف) اهتبقر

 اًدمك تيبللا ىلإ اهعم لمحتو اهبايث سبلتل تماقو

 .اموجوو

 الا





1 

 يتفيدص

 كيبدلا .نعرأ كيبدلا .يتفرغ باب ىلع ملم كيبدلا
 تضفتناف «يتذفان جاجز قّقشيو «بابلا مظحي داكي
 تعفرو .ىبضغلا ديلا ّرش اهيقأ (انان) نضتحأ ةروعذم

 نأو ملحأ ال ينئأ تدّكأت نيح اهسأرو يسأر قوف ةيطغألا

 .ليللا فصتنم دعب ةيناثلا يه ةعاسلا

 . (؟انان) يمحيو ينيمحي ميدن نيأ

 (انان) تبّرقو «تلاعتو «بابلا ىلع تايرضلا تعباتتو

 سمالت ديلا اذإو «جيجضلا تخ مث يردص ىلإ رثكأو رثكأ

 ةمركلا قاروأك نشخي ميدن توص يناتأ امو «ةموعنب بابلا

 تططنو ؛ةّدخملا ىلع (انان) تيمر ىتح «.ةّيلبج ةفصاع يف

 وهو ّيعارذ نيب طقاستف بايلا تحتفو ريرسلا نع

 : ثيفتسي

 .هب تننجف .«ينيكرتت ال ينيكرتت ال «تنأ يتبيبح»
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 هتهبجو هرعشو هنذأ تلّبق «ةنمّرم ةعاجمب .أمظب .ةفهلبو

 :يرصخب قّلعتف «هشومر اياقبو هنقذو

 .؟ينيكرتت ال .ينيكرتت الد

 .ضيرم لفطك ءطبب سّفنتي يعارذ ىلع ىخارتو

 انأف «نآلاو .ىعارذ ىلع لفط عفر نم تمرُح دق تنك

 .ملاعلا يف لفط ىلغأ هريبكلا يلفط ةّرم لّوأل لمحأ

 يف .مهركس يف نوشهدم لافطأ يتقيدص اي «لاجرلا

 مهملا ّنكل .ميدق «ميدق لثم اذهو .مهتطبغ يفو . مهسأي

 . اهباوصب عئتقنل ةئرتهملا مكحلا هذه نحن بّرجن نأ

 ىرسيلا هدي ىّلدتت ءيردص ىلإ هدنسأ «يتفرغ تلخدو

 :مغمغف رولا تأضأو يرهظ ىلع

  «ينيكرتت ال .ال .ال . ينيع حرجي رونلا»

 «ةمتعلا يف يوزنملا يريرس ىلع هتدّدمو تهقهقف

 نع (انان) فذق نأ دعب ههجو ىلع مان مث ءاّرئاح بّلقتف

 تعضوو ءاهعفرأ تينحناو تقهشف .ضرألا ىلإ ةّدخملا

 ةملأتم حيصت نأ فاخأ .فاخأ انأو ءاهمف ىلع يدي

 يف اهتمّونو «ةلجعي اهتدهدهو .هرّقنتو ميدن جعزتف

 . ةنازخلا

. 
 م



 نأ يدمج يف ءانأ يريرس ىلع

 عم اهتيدأت يف ميدن عرب ّبح ةّيليثمت برغأ تدهش
 .ءارلا (ر) فرحب يهتني مسا عم ؟ْنَم عم يننيعمتأ . مسا

 .هريدختب مث .هب نايذهلاب مث .هفاطلتساب مث هديدرتب أدب

 ءعايضلاب ءهيف قرغلاب .هب ءامتحالاب .هيلإ هبذجي .هدعوب

 .ءينهلا وفغلاب مث ؛ءاشتنالاب

 ءانأ اذإو

 «ةراظنلاب ٌجعت ةعاقلاو «ةّيكلم اربوأ راد يف ةجّرفتم انأ

 «ةّيذيبنلا لمخملا رئاتسو مهسوؤر ىلع تاوصالا رثعبتتف
 ءاّئبعو .برتقي . ينم برتقي حرسملاو ؛ىمتت ةعاقلاو

 .طقف مسالا اذه ىامسألا مهف لواحأ اًثبع

 «ةياهنلا يفو

 :ةبضاغ تحخرصو «ٌثترجفلا

 .1؟يه نم ؟يه نم#»

 :مسالا ةبعادم نع تفكف

 نورشع «ةنس نورشع «كنع ثحبأ انأو ةنس نورشع١

 ءاضف يف نيتغرافلا هيقك ّدمو ."يننيكرتتو اهتينفأ ةنس
 سطغو «ءهرهظ يل رادأو ءهردص ىلع امهكبش مث «ةفرغلا

 . ليقث مون يف
 ما



 .نولاصلا يف دعقم ىلع تيمتراو «ةفرغلا يف هتكرتو

 نولب تاميغ .ةذفانلا جاجز ىلع يتراجيس تاميغ ثفنأ

 يردأ ال ؟اذامل يردأ ال .ةمئانلا ةئيدملا لتحي وهو رجفلا

 . ةليلجلا ءارذعلا انتدّيم يمامأ تمتجت اذامل ةقيدصلا اهتَيأ

 فورخ دلجب رّثدتت ءشقلا نم شارف ىلع مانت اهتيأر

 اهلجعو ةرفبلاو .يوذي ةصاّنلا ليتفو . ضيبأ ليوط هفوص

 لوح روديو لجعلا فقيو ءامهيكف ناكّرحي فلعملا برق

 .ًادهي مث ءهّمأ

 طاب ىلعو ؛«نيطلا ةفرغ باب تعلخ ةفصاع تّبهو

 ةريثك منج هل رون نم كالو متم فرط لكي كامي: جاكر

 متاخ هعبصإ يف لجر هيلع عبرتي «ةلعتشم ثم رئاود لكش ىلع

 .قيقعلاو بهذلاو ةّضفلاو توقايلاو دّرمْرلا نم ريبك

 «ثيغتستل تّمهو تفجتراو ةديحولا ءارذعلا تّرغصاو

 ءاهقوف .ميحرلا .راّبجلا .ريدقلا .ميظعلا لجرلا ىحناف

 ىفتخاو .هحور نم اهنايك يف خفنو اهلوح رونلا بكسو
 .ةحملب طاسلا

 لجعلا عم نيطلا ةفرغ يف ؛ةديحو «ةأرملا تّلظو

 . ةرقبلاو

 «ءحابصلا يفو

 ىلع مثجي ّمهلا ناك .ينمّلكي ملو ؛ميدن ّيلإ رظني مل
 ماّيألا يفو .تيبلا يف لكأي ملو .هيدي يف كابترالاو هتهبج

 مم



 غبتلاو يكيولا ىلع شيعي ناك هّنأ دقتعأ «ةريخألا

 .ةوهقلاو

 ؟انأ اَمأ

 ةأرملا انأ :ةقيدصلا اهتّيأ «ىرخألا ةأرملا نآلا انأ
 .ىرخألا

 تيرتشاف «قنعلاو نيقالا ةليحن ءارمس ىننأ نحأ اًئيح

 دعبو .ةعطقم ةيلاع ةيذحأو ءةحتاف ناولألا ةثداه اًبايث

 اًقيض اهردص خرصي ةئلتمم ءارقش يننأ ترعش «ءنيح

 ءادوس اًبايث يدترأ تحرف ؛تالفنالاو ةّيَّرحلا بلطي
 «ةريثك اًنايحأو .هتّيّرح ردصلل اهّلك كرتت ةقماغ ةئّولمو
 تلفتو ءعيضأو . . .يفاصوأ .ينول دقفأف ءبّذعتأ ترص
 انأ نآلاو .ىرخألا ةأرملا ةروصو ةّيقيقحلا يتروص يتم

 ىلع هورولا حّتفت ينقياغيو ء:ةمشملا تاراهنلا تقمأ

 ةريغصلا قئادحلاو راهزألا عيب تآلحم يفو تافرشلا

 . ةليلقلا

 .ىرخألا ةأرملا انأ «يتقيدص اي ءىرخألا ةأرملا انأ

 .طقف ىّتمنت ال .ال .ىئمتت ةأرملا هذه نأ ينيّرعي ءنكل

 .رمثت نأ .ةليللا كلت رمثت نأب يدانتو ٌحلتو ّرصت اهنإ

 «ةدياع»

 دل





 ازا

 ءارفصلاو ءارضخلا حيرارطلا نيب اههجو اريم تنفد

 . (رخآلا لجرلا ّيتفش ىلع ظقوي هّنِإ) ءاقرزلاو ءارمحلاو

 يذلا نخاسلا يدرولا ةفرغلا ءاضف يف اجر دي تكّرحتو

 يف خودت ةناوطسأ نم رجفتي «حوحبم نغم توصب ٌصغي
 ةيساقلا ديلا تظحو ءاهرهظ ىلع هدي تقلزناو .ةيوازلا

 اهناتسف ةحتفب ةّيديلجلا لمانألا تبعالت مث ءاهرصخ ىلع
 تكرت بابذ بارسأك اهرهظ ىلإ تلّلستو «ةبقرلا دنع
 .بوّرخ سبد نحص رعق اهؤوتل

 اهيمدق عباصأ يف ترس ةعقص ةفجر عطقت اهدي تّضعو

 :تحارصو

 .ةينسملت آلأ ىلع انقفتا .اجر .اجر»

 ناردج نيب سوبحملا بحاشلا ءاضفلا يف هذي تعفتراو

 اهدسج تململو .يدامرلاو يثيثشحلاب نوهدملا هتفرغ

 دقع مشمشت اهمأر تنحأو ,ةضعتمم ةلتك هتعمجو ءايعإب

 مه



 اهمامأ اجر اثجف ءاهردص ىلع يفاغلا ةنتفلا تارهز

 ىلع تّمقناو هدي تّدنما مث ءاهقنع ىلإ هعارذ بّوصو
 ديلا اهتعلتقا مث «ةتامشب اهتكفرفو «ةعصانلا تارهزلا

 «ىّلدتي اًظيخ عوجوملا اهقنع لوح تكرتو ؛ةمرجملا
 :رجمزو .حاترتف هب قنشُت ًالبح ناك ول اريم تّنمت

 فيكو .ةنتفلا دقع يتم نيلبقت فيك مهفأ ال .مهفأ ال»

 .نيعنامت . . .نيعنامتو يتفرغ ىلإ يعم نيفحزت

 .«مهفأ ال .بّذعتأ انأو «عوبسأ ذنم «كتفرع ذنم

 مث «ةناوطسألا لّدبِل تاوطخ دعتباو ءاهمامأ عفتراو

 هتعلخف اهئاذح بعك يف بضغلا فصعو ءاهبوص ىشم
 اياقب ٌثغمرمو «ةيواعلا ةديدجلا ةناوطسألا هب تقشرو
 :هتباجأو ةيراعلا اهمدقب ةّرفصملا ءاضيبلا تارهزلا

 . .ةرقبلاو .ةّرهلاو .ةبلكلا نع ىنزّيمي ةنتفلا دقع ّنأل»

 يف انأ مث .هلّبقتأ انأ اذهل «ناويحلا نم ىثنأ ّيأ نع
 تحرتقاف كلمع ىف رخأتلا ىلإ تررطضا كنأل كتفرغ

 نأ لدب ةولحلا كاقيسوم ىلإ عمتسأ ءانه كرظتنأ نأ تنأ
 لّدبتو كترضح ٌمحتستف «ةراّيسلا يف يدحو رجضأ
 اًديأ فاخأ ال «كنم فاخأ ال ىنثأل كتفرغ ىف انأ .كبايث

 1 .«؟تمهفأ «يتعلتت نأ

 دوعتل تفتخا «ةئهد لالظ نيتحيسفلا هينيع يف تحال

 اهّرهو .اًيذحتو اًناجيه رثكأ ةيفلا ةبغرلا هينيع يف زكرمتتف
 مك



 : اهفتك يف هتسارش زرغي

 .2«...تنك نإ فدصلا انتعمج اذامل»

 :هعطاقت ةّيصع ةكحضب ترجفناف

 :يقتلن نأ يف ةبعل ةّيأ فدصلل تسيل ءجذاس تنأ»

 .©...نيعوبسأ ذنم يتداعك لمرلا ىلع وفغأ تنك

 :وه لمكي عرسأو

 ىلع تّبصناو «كتّلظم نع ةّداحلا ىمشعلا تقلحزتو»

 ٌمشأ تنك «كبقارأ تنكو .هيوشت كيقاسو كرهظ محل

 «شغربلاك كلوح نونطنطي نوّمحتسملاو ءاوشلا حئاور

 تعرسأف «ةاصحب رخآ كفذقيو همدقب مهدحأ كشفدي

 .؟يتفشنمب كرهظ تيظغو

 :اريم تحرش «ديعب عظقتم ئداه توصب

 نيح شاعتناب ترعشف «لامهإب قرتحت ةمحف تنك٠

 نأ تملحو .هيعارذب نامألا ىنفّلغو .كتفشنم تيمر

 ىلع انأو ؛لابجلاو ةنيدملاو ئطاشلا رمغيف ولعي رحبلا

 لابجلا اهرعق يف بقارأ هايملا حطس قوف رطخمتأ ةفشنملا

 .تويبلاو راجشألاو

 طبرأ نأ تيهتشاف ةّيجسفنبلا ةميغلا ىنتقحال «نامز نم

 لابج نيب ئبتخأ :راحبلا راوغأ يف ىمرأو ديدح ريزنجب

 .ةيوتلملا تاراغملا يف جنفسإلا

 مال



 ةميغلا بوبه نم ينذقنُت كب ظفتحأ نأ ّدوأ انأ نآلاو

 .'يلع اهموجهو ةيجسشفبلا

 سمش ابخم يف عيضت هينيع ىلإ تعّلطتف هتارظن تنال

 ىلإ اتردحناف نيتعينملا هيعارذب اهيّذخ تفحفحو «فراو

 :مهمهو فطلب هيلإ اهبذجو اهرصخ ىلإ مث ءاهيفتك

 .؟؟ةّيجسفنبلا ةميغلا ىنعم ام .نيذهت تنأ»

 اهيتفش تغمرمو يراعلا هردص ىلع اهسأر تمرو
 :ةثيغتسم تسمهو نانح ضيف هرمغو اهرمغف «هتبقرب

 .'ئلع وسفت آلآ كوجرأ .يلع ٌسِقت ال اجر»

 :اهرمأو هيلإ اهذشف

 .«هب كعّيضأ اًبيس ينيطعت ال تنأو»

 :اًكردتم ضفتنا مث

 ال ؟كليبقتب انأ يل نيحمست الو تنأ يتنيلّبقت فيك»

 نم رثكأ كنم بلطأ ال .ّنجأ داكأ .كمهفأ ال .مهفأ

 .«ةلبق

 اًدّرشتو الذ اهرهظ تنحأف ءقونحلا عبن نع اهدعبأو

 اهيذجو اهرعش يف هعباصأ زرغف ءاهئاذح ةدرف تطقتلاو

 نم تصّلمت مث ؛هردصب تقمتاف اهمف ىلع ٌضقناو هيلإ

 :افئاخ اهشوشوو هيتحار ىلع اهعفرف «ةيكاب تقهشو هتضبف
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 .؟ىرخأ ةّرم كبضغأ نل .يكبت ال»

 اهدّدمو اهنقذو اهيتتجو نع ةنخخاسلا تارطقلا سوحلو

 نافجألا ةقبطم تلاز ال يهو ريثولا دعقملا ىلع رذحب

 :هكابترا يفخي كحضو «ءارقش ةمتع يف حبست

 ةيميج# دنع ىَّنعتنم ءّمحتمأ امنيب كرعش يبتر اًيه»

 .؟«ةمرش ةظق تنأ

 :مغمغو اهتهبج نع ةمحافلا اهتالصخ عفرو

 .«عئار كرعش»

 .ماّمحلا لخدو ءاّريغص اًّرمم قرتخاو

 تمرخ :فاّقش نوكس يف ةأجف اريم تهاتو

 نم رادجلا لك ىلع ةرمهنملا رئاتسلا تلملمتو .ةناوطمألا

 يف ءارفصلاو ءارضخلا اهناولأ تغازو .ةيوازلا ئلإ ةيوازلا
 حدق اهزمغو .رمحأ يسرك اهردص يف قلمحو .اهينيع

 ةلجو تتّقلتو ءاهسأر لقثف .يكسيو تارطق عضب هيف مانت

 عوبسأ ذنم هب تيقتلا باش ةفرغ يف اًّقح انأ له) :لءاتت
  (؟اذام مأ ؟ملحأ مأ ؟اًئاميم اًمليف رضحأ انأ له ؟طقف

 هايملا) :اهتبقر ىلإ «شودلا» هايم قلحزت توص بّرتو

 نم حشرت هايملا .يبايث بظرت هايملا .يتبقر ىلع بكسنت
 قرغت هايملا .ولعت هايملا .طالبلا شرتفت هايملا .يمدق

 .(.. .هايملا .هايملا .يسركلاو حدقلاو ةلواطلا
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 .اجرا :تفاخ توصب تدّدرو ءّرمملا ىلإ ٌتبرهو

 .؟اجر

 اًنفاخ هتوص اهءاجف «ماّمحلا باب ةقاح ىلع تدنتساو

 : ةريثك ئناوم زاتجا هنأك

 .؟ينيبح#

 نم اهنذأ تبّرقو .اهكابترا يف رثكأو رثكأ تقرغف
 .بايلا

 .؟يكورلا مليف رضحنس ءاشعلا دعب يتبيح»

 :بضغب تباجأف

 .يل يراهن ءأليل ةعساتلا ةعاسلا امنيسلا ىلإ بهذأ نل»

 .«نيرخآلل وهف يليل اَمأ

 :اهلأسو كحفف

 .«؟بورغلا دعب قئاقدلا كل ّدَعَي ْنَم «يتبيح»

 .«ماّجلا) :تمغمغف

 .«؟نم ؟نم» :اهحضوتسي لَجعف
 ىلع تمّوكتو «ةبتعلا ىلإ بابلا ةفاح نع ثطقاستو

 : حرشت طاللا

 ءاوضألا ئفطنت ؛ءاسم لك نم فصنلاو ةنماثلا يف»

 يدلاو ةروص ٌلظتو «لماخلا تيبلا يف ةكرحلا تومتو
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 يف .مونلا فرغ يف .نولاصلا يف رادجلا ىلع ةمثاج

 .؟ماّمحلا يفو . خبطملا

 : رسفتست تلّهمتو

 .1؟تيم يدلاو نأ . .يّنأ ىلع رهظي له اجرد

 هرودي اهلأي وهو ةوارط هتجهل تدادزا مث «ةظحل دمج

 : اهتهبج نع ةبآكلا فرج لواحي

 .«؟ةايحلا يف طعلبي يح يدلاو نأ انأ يلع رهظي لهو»

 يف كلهأو عراش يف كدحو نكست كّنإ كلُ .اجر»

 عم مجنت نأ نكمي ال كتأل ءةدحاو ةنيدم يف رخآ عراش

 يف هسأر ّلكو هفنأ رشحي نأ الإ ىبأي يذلا .كدلاو

 .24.. .كلكاشم

 :حرشي اهعطاقف

 : ينرهني اًمود ءامود»

 نمل .ةلجعب لكأت اذامل .ءارمح تافارك سبلت اذامل

 ال .اهب حمسأ ال عيلاخملا كباحصأ عم كريواشم .نفلتت

 . يترضح يف سرخا «ينمرتحا «يهجو يف قلمحت

 فشنت نأ نود ةدحاو ةهينه هعم يل رمت نكت مل ءال

 يف تيساقو .اهبيحن ٌرمتسيو يتدلاو قورع يف ءامدلا

 يف تجرختو «يانيع تقّقشت ىتح تعراصو ةعماجلا
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 «تاكرشلا ىدحإ ىف اًسدنهم تفظوتو ءةيضاملا ةنلا

 .«تحتراو يتم هتحّيرف ةّقشلا هذه ترجأتساو

 :لمكي هتقاح ىلع دنتساو ماّمحلا باب حتفو

 فاسملا كاذ ىسنأ نل ءال»

 دلاولاو «تمصب انماعط دردزن ةدئاملا لوح انففتلا

 تارظنب انقثري «ةلواطلا سأر ىلع اًبباع هتداعك سضبري

 يغانتو تاماستبالا عّروت اننيب ةدلاولا تماحو .ةبنؤم ةّداح

 ىلإ لصن اندكو .ةعجّيشم انفاتكأ ىلع تّيرتو انسوؤر

 اهفاوجأ يف غرفت ةزّرقتم اًمانصأ انسولج نم للملا ةلحرم
 الو «ةدئاملا نع ةّرم لك يف اندعي ناك طقف للملا .لكألا

 ماعطلا لوانتأ تنك ايدع ةدحاو ةّرم تعبش ينثأ ركذأ

 .يدلاو عم (ةعم

 :اهرمأف ءاهمف ىلإ ةقعلملا ةدلاولا تعفرو

 .«حلملا ينيلوانا»

 ةديعب هنم ةبيرق ةحلمملا :يناسل ىلع بفغلا رجفناف

 هعارذ كيرحت ةّقثم هسفن فّلكي نأ طقف يفكي ءاهنع
 .يقلح لك يف هنّرخأ يبضغ تسوحلو .اهطاقتلال اهذمو

 رماوأ ذّفنتل يفلخ ءيجتو حورت ةدلاولاو ّينيع تضمغأو

 .اهديس

 ءاّدّرمتو اًملأو ةمقن يلغأ سولجلا ةفرغ ىلإ تيحسناو

 :ةيرخسب ينرمأو ينقحلف



 يردأ ال .دعقملا تحت كانه هّنإ .يئاذح ينلوان اّيه»

 تنأ .هيه ءينهركت تنأ . لافطألا ءابآلا دلي اذامل

 .«درقلا اهّيأ ينهركت

 تجاهو «ينانسأب يتفش تقّرمو ؛يتحارب يمأر تلمح
 هتوص ةدابإو هقنع ىلع طغضلا يف ةيساق ةبغر ئعارق ىلع

 .دبألا ىلإ

 :تخرصو

 آلإو يّنع دعتبا .كهركأ انأ ىلب .كهركأ ال انأ .ال»

 :اًركسمم مث ءاّضهد مث ءاكبترم رجمزف

 «مرجملا اهّيأ»

 يندلاو تلولوو «هتبرض نم تصّلمتف «يتم برتقاو

 نم ليللا عيقص يف تهتو «بابلا تحتفو «ةوخإلا هدعبأو

 .؟؟هل اًودع ينديري اذامل ؟اذامل ءثهلأ عراش ىلإ عراش

 :عبات ءودهبو .هيديو اجر هجو يف رارفصالا ىرسو

 انأ حيذأو .هئاذيإ ىلع ؤرجأ نأ اًدبأ يننكمي ال اريم»

 هّبصي ملظ ىلع تكمأ نل ينّتكل .هثدخي ناسنإ يأ

 .؟رخآ صخش ىلع صخش

 تعفدنا ةبيهرلا ءاسملا لالظ هرطاخ نع حسمتلو

 : همجاهت



 ام لكل كرهظ ريدت نأ كل حمسُي لجر كالو «تنأ»

 نأ «يتوص علبأ نأ يلع ضرفُي ةأرما ينثألو .كقياضي

 .بّذعتأ .رجضأ .كلثم قرعأ يّنأ عم «سرخأ

 «تدرأ اذإ محللا اذه قّرمتف ءاّمدو اًمحل هباجت تنأ مث

 «كرهظ ريدتو ءةطاسبب هلهاجتت وأ .مدلا اذه ّصتمتو

 نم صلختأ نأ انأ ينتكمي فيكو .رخآ قيرط يف لّغوتتو
 .اًموي هرأ مل تيم بأ ةطلس

 يف ناطيحلا ىلع بصتنت ةعساش روص يدلاو .اجر

 يف ىتحو .خبطملا يف .مونلا فرغ يف .نولاصلا

 ةبّمذملا رطألا فوج نم :هشرع قوف نمو .مامحلا

 ذّقنيو .دّدهيو .انرجزيو .انيف قلحبي ءادوسلاو ةّيّظفلاو

 وأ ةّرهلا بنذ تددش وأ اًنحص ترسك اذإ تنك .تابوقعلا

 ينيمرتو «هيلإ ةدلاولا ينرجت «لوتتوفلاب نايصلا عم تبعل
 هبسكتل لالدو نيلب هئيغتستو ءهمامأ ةعكار ضرألا ىلع

 ؟ينتكاثو كاياصو تفلاخ فيك اهتيأرأ» :اهعم يدم

 نأ .حماسي نأ ّينيعب هيلإ لّسوتأ تنكو *؟اهصصاقن اذامب

 ةدلاولل يحوي ءةّرم لك يف ءيغاطلا اذه اذإو .محري

 «ةفرشلا ىلع دحألا موي برّرلاو ةهكافلا نم ينامرحب
 .نوحرمي مهئابآ عم قيرطلا ىلع دالوألا تالفنا ينيكبي

 نأ يف عئامي ملو «قوقحلا ةسارد يخأل راتخا وه
 يف لمعلاب اريمل حمس وهو .ةيموكح ةفيظوب يناه قحتلي
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 ليللا يف جيجضلا ضفري وهو .نيمأتلا تاكرش ىدحإ

 دعب ءاوضألا قحس نذإ انيلعف ءلّمأتلاو نوكسلا قشعيو
 ام لك نع هل يكحن «ةّرسألا يف ىراوتن نأ انيلعو .ءاشعلا

 . ؟مانن مث .انينامأ لكب حوبنو «راهنلا يف انل ثدح

 نم كابترالا رظقتي اهقوف ينحني اجر اذإف اهينيع تحتفو

 :اهرعش يف متمتو ةبتعلا نع اهلشتناو «هنانسأو هتهبج

 .2يتلفط تنأ»

 :ملأب تهقهقف

 ةيناثلا يف ةلفطل نيرشعلاو ةنماشلا يف بأ عورأ َتنأ»

 .«نيرشعلاو

 : كردتست تضفتن ةفتنأ مث

 اًنيم نكي مل ول .ءابآلا نم ةمخت يدنع ,كركشأ»

 .؟تومي نأ هل تيتمتل

 نأ اهيلع فاخي اهدي ّدشو .ةراّيسلا ىلإ هفلخ اهبحف

 .برهت نأ ءرثعتت
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 يف نزحلاو يمف ىلع ضابقنالا َمِل ينمهفتست ءاجر#
 اذه نم زّرقتأ يننأو ءلبجلا ضغبأ ينْنأ فرعت تنأ ءيدي

 .«!يداولا يف عفتري بابضلا

 «ريوشلا روهض يف ناكم بخصأ «يواحلا# ّنكل»

 حسمن نأ وه هدصقأ ام لكو .ةيّلسم ةفيطل ارتسكروألاو
 باحصالاب يقتلنو ءانتنسلأ نع اهرابغو توريب قرع

 . «كحضنو صقرنو

 .«يئاذيإ دّمعتت تنأ ؟يئاذيإ دّمعتت تنأ»

 .هنم نيبرهت رخآ ًالجر كانه نإ يلوق .يعمسا»

 .لبجلا يفو تالبقلا يف هيلع ءاضقلا نيلواحت .هنيمواقت

 ينقحاليو لجرلا اذه يبّذعي ؟ينيعمست له .بّذعتأ انأو

 هلتقأ نأ لواحأ انأ .ناكم لك يفو يمون يفو يلمع يف

 .؟؟رخآ لجر كانه له اريم يتيبح .هنم حاترأل كيف

 .«هنم تيهتنا يننكل رخآ لجر كانه . معن»
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 . ؟هنيّبحت تلز ال كّنأ نهارأ انأ . تيهتنا»

 جاتحأ تنك .ال ؟هّبحأ .اًموي هّبحأ مل «يبغلا اهّيأ»

 ةرتف يف هراهنلا نم ةنّيعم تاعاس يف ينمزلي ناكو .هيلإ
 رمت تقو :ةمتعلا راشتناو سمشلا ءافتخا ليبُق ةروصحم

 تادب فيك نآلا يردأ ال .يسأر قوف ةّيجسفنبلا ةميغلا

 مث .سيردإ باب ىلإ هتراّيس يف يتلصويل ةّرم يناعد .هعم
 اذه لك نم مهملاو .لبجلا يف ةهزنل مث .ةوهق حدق برشل

 نع اًديعب ءاّديعب هيف ىراوتأ اًديدج اًملاع هيف تفشتكا يننأ'

 .ةّيجفتنلا ةميغلا

 ةميغلا» .فيخلا مهرلا اذه ىلإ اندع لم»

 كقّلعت اهب نيرّربت ينعنقت ال ةجيح هذه .؛؟ةّيجسفنبلا
 . ؛هيركلا اذهب .لجرلاب

 .؟كيبأ رمعب لجرل ةءاسإلا نم كعنمأ انأ .اجرد

 .1؟اًرذق اًروجع نيّبحت تنكأ»

 .طقف هيلإ جاتحأ تنك انأف تكت نأ كرجرأ .اجر»

 اميف تجتنتسا امك ينثأل ءّيلإ جاتحي ناك اًضيأ وه هتظأو

 .«هابص نم .ةرضان .ةرهزم ةنس نيرشع مّسِجأ تلك دعب

 :كتخوخيش ىركذ هب نيديعتست تنأ تنك .تنأو»

 يف كامر يذلا جلافلاو .كدافحأو .ضيبألا كسمأر

 .«ربقلا ىلإ كقبسف كناخ يذلا موحرملاو .ريرسلا

 وى



 لمع ّيأ نم لجخأ ال انأو .ينجعزت ةفيخسلا كتريغ»

 يف تنك .اًيفنم «يّنع اًيفنم ناك .هتفرع ناسنإ ّيأو هب تمق

 نع بارتلا ليس امهب حيزأ ّيدعاس رشثنأ «يدانأ مجنم رعق

 ءادوس ةطقن وه هارأ تنك ءمزق بقث نمو .ّينيعو يمف
 موجنلا لزاغي اًحسركم ِمُكْبَأ ٌمصأ مجنملا حطس ىلع . ساء 01

 .؟لوادجلاو تارهزلاو

 .ةرذقلا زوجعلا اذه»

 ناك .ليمج وأ حيبق .ٌباش وأ زوجع هنأ ىلإ هّبنتأ مل»

 ةنيفس رظتنأ تنك هيلإ لصألو .ةّراق يف انأو ةّراق يف وه

 يّراق ئطاش ىلع .روجهملا قفألا نم ّلطت ةمخف ءافيب

 .وه هتّراق ءانيم نم تادئاع ءاسن برس «رظتنأ ثيح

 ةدحاو .ةّيحلاك لغنت ةدحاو .ينغت ةدحاو .ّنثت ةدحاو

 .اهيمدق هب كعدت جْرَللا شيعحلا علتقت ةدحاو .يّلصت

 .؟كمسلا ديصل ةكبش كيحُت ةدحاوو .ممحتست ةدحاو

 .ء؟رذقلا زوجعلا»

 .«؟ةنعللا هله ديدرت نع تفكتس ىتم»

 .«رذقلا زوجعلا»

 . ؟ىفك .٠ ىفك . ىفكا

 .«رذقلا زوجعلا .رذقلا زوجعلا .رذقلا زوجعلا»

 .زوجع وه «لجأ»
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 لّوألو .ةّرم لّوأل هعم ءادغلل يناعد نيح كلذ تفشتكا

 .هناروفو سمشلا ءوض ةجرهب يف ءراهتلا يف هتيأر ةّرم

 «كور نديإلا» معطم جاجز ىلع ققدتت سمشلا تناك

 اهراتخا يتلا معطملا يف ةّيبرغلا ةيوازلا تناك .هحّرجتف

 ئطاشلا ناك .ىسمشلا ةرارح نزتخت ةشحوم ءارحص

 نم ةلايزلا لالت فلخ ؛«جاجزلا فلخ ءهرهظ فلخ ٌدتمملا
 قيدانصو ةرّككملا ينانقلاو ةراجحلاو ةئثدصلا كنتلا بلع

 تناكو .لمرلا ناك .رحبلا ناك «ةئتنملا بشخلا

 اهدومج يف ملستست ةروعذم تناك هذه لك «تانيباكلا»

 .سمشلا ةواسقل

 ىلع .يرعش ىلع .ّيتئجو ىلع اهتاعاعش تطقاستو

 بعادت ةمعانلا ةخودلاب تيذلتساو .ئمدق ىلع .يردص

 ال .ال .. .ههجو ىلإ ينيع عفرأ تمسبتو .يمفو يدي
 .ال .وه لجرلا اذه نوكي نأ نكمي

 ناقّيض هاغدص .ديعاجتلاب ةروفحم قدانخ لقح هتهبج

 ءاضيبلا ةرذلاب عورزم لقحك ءنشخ ضيبأ رعش امهيفخي
 يف هايملا تفج ناتريغص هانيع «هانيع .حمس مسوم يف

 ةشمك دي لك ناتبعرم هاديو .لحولا امهيف قّشعتو ءامهرعق
 جلشلا هسبيأ دلجب تفّلُع ءادوم خطل اهيلع ةّيدامر ماظع
 .نالذخلاو .مالحألاو .لمألاو .نزحلاو .رابغلاو

 «تقهش



 ةحقولا سمشلا .هنع درطأ «ّيتحارب يهجو تيظغو

 .ةحضاولا ةّيقيقحلا ةسوململا هتروص هنع دعبأ .ةرفاسلا

 .ةنم دعب :لجرلا اذه ريصمل اًعيرس اججاتنتما درطأ

 ةميغلا عم لحريو ...تاونس سمخ .ثالث .نيتنس

 نأ نكمي ال .ينذخأتل اهتدوع رظتنأ يتكرتيو :ةّيجسفنلا

 يوذي ناسنإ عم اهيف شيعأ ةجردل ةعاجش تسل ال .هقفارأ

 .رجعأ ءانأ زجعأ ءال .تمصو وهلو ءطبب

 .زبخلا هل صّمحي نأ نوسركلا نم وه بلطو
 عراصيو ءهماوق ىلع ظفاحي :ىرخأ ةّرم تقهشو

 .سباي وهو لّمرتلا

 .ةعئاج تسل ىنّنأ هتبجأو ؟؟نيلكأت ال اذامل» :ىنلأسو

 فّوتي ملو (نايربوتاشلا) نحص يف تيكب .ةيكاب ترجفناو
 مل .رمحألا ذيبنلا عْرَجو زبخلا تفسو محّللا عيطقت نع وه

 نع تفكأ نأ ينرمأي وأ يّنم بلطي مل .يكبأ اذامل ينلأسي

 .2.. .هليدنم يل مّدقي مل .ءاكبلا

 .؟رذقلا زوجعلا»

 .مامتهاب هّمكي حار «ةدئاملا قوف بابذ برم ماحو»

 نم بيرق قيرط يف ينلزني نأ هترمأو .هيلإ رظنأ دعأ ملو
 برهأ نأ :هتذختا اًققوم ذُقنأ نأ ةوأ تنك ينثأل ءتيبلا

 نورّمستي ةّراملاو «قيرطلا يف ضكرأ ترصو .هنم

 نم دكأتأل ٌثفلت ةدحاو ةّرم .ضكرأ يننوبقاري نيهودشم
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 .تفكر مَّللا ىلع .ضكرأ تدعو .ينقحلي ال هنأ

 .؟حاتفملاب ةفرغلا باب تقلغأو تيبلا ىلإ تعفدناو

 لجر كلّبقي نأ نيضفرتو ءرذقلا زوجعلل نذإ نيتحتا

 .«ٌتاش

 وأ ؛ةّيدسج ةقالع كانه نكت مل .مرجم تنأ .اجر»

 «كل تلق امكو «هيلإ جاتحأ تنك امّنِإ .نمت وأ «؛ةبغر

 دعب تفثتكاو .ةّيجسفنلا ةميغلا ىتح ىيحي هتوص ناك

 تفشتكا ؛ههجو يف نوفلتلا تضبط نأ دعبو «ماَيأ

 مل ينْنأ عم .ناسنإك يل يرورض وه ىدم يأ ىلإ تقّقحتو
 .اًميغر وأ اًناتسف وأ ءاذح يل يرتشي نأ يف اًدبأ بغرأ

 قلطي نأ نكميو ءاجوزتم هنوك ىتح شقانأ مل ينثأ عمو

 .؟.. .هتجوز

 .؛ةنونجم تنأ اريم ؟اًضيأ ةجوز هل رذق زوجع اذام»

 .«ينمهفت ال تنأ . اجر#

 ام اذه ّنأ دقتعأو .كّبحأ انأ .كمهفأ نأ ىنّمهي ال»

 . ؟هيلإ نيجاتحت

 تنك .ةئاي تنك .كاقلأ نأ لبق ةييعت تنك .اجر»

 يف بصتنأو ءانتيب ىلإ ءوضلل ذفنم لك ّدسأ تنك .ةرتسهم

 .يدحو ةفئاخ تنك .رادجلاب يسأر برضأ ةفرغلا ةيواز

 ريدُيو «هريرس ىلع يقلتسي يعم اًمود يناه ناك .يناهو
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 . هنيبج ىلع موحت ةبآك ةميغو «تاناوطسألا

 لّهمتت تحارف «قزأم يف يننأ ّمألا تسمحت .ّمألاو

 بطاخت خبطملا يف .نولاصلا يف .انتفرغ يف ةروصلا مامأ

 .«؟فيك يببح اي ركذتأ» :دلاولا

 رطع حافو ءيدسج يف رامثلا تجفن موي .ركذتأ»

 اهلالظ دمت ءارضخ مزح نع معرب لك ٌقشناو «يريهازأ
 رطخو حرفلا نم تيكب اهموي «ءامسلا ىلعو ضرألا قوف
 ناطيحب هتجّيسف ناتسبلا كل يمحأ تعرمأف ءيمامأ كفيط

 . يبأ تيب

 ةيبرتو «ليغلاو ؛خبطلا تمّلعت يبأ تيب يف .ركذتأ

 فيك تمّلعت «تالابقتسالا لوصأو ءزيرطتلاو «لافطألا

 فيك .مويلا كلذ رصع ىنأ نلو .ةحلاص ةجوز نوكأ
 اهيف تممشف «كتدلاو تّلطأ فيك .يبأ تيب باب قرط

 امأ حصأ نأ بلطت يهو «ثنأ كتوص تعممو كتحئار

 .كدالوأل

 ملو .يناهو اريمل اّمأ تحبصأ نأ ناك ءناك اذكهو

 يتلا ةاتفلاف .كدعب ًالجر الو يبيبح اي كلبق ًالجر فرعأ

 فرعت ّآلأ بجي «بجي ةملك ىلع دّدشأو «جاوزلل حمطت

 .ءاهجوز ريغ ًالجر

 .2.. .ركذتأ .ركذتأ ,ركذتأ»

 الدنا



 بهذأ نآ لبق حابصلا يف ةمغنلا هذه ديعت تناك اذكهو

 اهتظفح نأ ىلإ .ءاسملا يف .رهظلا دنع .يلمع ىلإ

 ينع بيغت نيح ؟ركذتأ :يه ظفلت امو .يناه اهظفحو

 ةئيطب ةماّرد يف اهلك رودتو تيبلا ثاثأب ةروصلا محتلتو

 .اجر .عراشلا ىلإ لزنأو بابلا حتفأف «يسأرب بعالتت

 .رهث ةزاجإ ىلع تلصحف تأرتها «يباصعأ تأرتها

 تاّبيح يف .ةحولملا يف .سمشلا يف يئامترا ينعفنو

 .؛لامهإلا يفو .لمرلا

 .«؟ةزاجإ يف تنأ له»

 فيك .ةزاجإ يف انأ لجأ .بعللا ىلإ اندع .اجر»

 .*؟كِيلإ تفّرعت دقو ةحار يف نوكأ

 هينيع كل لّيْذي ونايبلا فزاع ؟نيصقرتأ .ةرئرث كافك»

 .هاّيه .هناحلأ ىلع يصقرا ؛ةداعس هيحنما .هنفرعتأ

 .نيصقارلا نيب اعاضو
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 «ىلبح انأ

 يرثنا .يعم يّنغ .ىلبح انأ «يتقيدص اي «ىلبح انأ

 .تيبلا ءاجرأ يف ماغنألا يقلطأ .ةّرسألا ىلع دورولا

 لفطلل اوكيح . كدنع ءاّبحألا نيّتهملل بدآملا رخفأ ىميقأ

 .ءاتثلا يف مداق وهف ءرهزلاو ءاقرزلا فوصلا بايث

 «فيكف لافطألا ىلع ءهتواق ءهبضغ «هاذأ ّبصي ءاتشلاو

 ؟تقرب اذإ اوضفتني نل فيك ؟تدعر اذإ اوقعزي نل فيك
 باط اذإ ىّمحلاو لاعسلا مهقنخي ءاوصّلقتي نل فيك
 ؟فهفهملا ءءاّضولا «ئرطلا مهمحل يف نكسلا عيقصلل

 هطغم يف يلفط يّرعأس يننأب ركفأ نيح .نآلا كبترأ

 امير «ةّيريرح ةجنفسإب يدرولا هدلج كرفأو رّظعملا
 ةداعس ىنحنمت ةعاجش كلمأ ال انأ .ال ...امّبر .هتعجوأ

 لامتحا نم ةقلق ينّنأ امك .ىلوألا هماّيأ يف هب ءانتعالا
 تاهّمألا رثكأ ّنأ عمسأ ءعمسأو .يدث يف بيلحلا فافج
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 ةّرذ لك يريغص ّصتمي نأ ديرأ انأو .َنهلافطأ نعضري ال

 .يماظع :هلك يدسج بوذي نأ ديرأ .انأ ينم ةايح

 رتاف ضيبأ لئاس ىلإ لّوحتتو «ينيارش .يدلج .يمحل

 . ىلبح انأ

 .يشومرب .يقاسب .َّيديب .ّينبعب .يرعشب ىلبجح انأ

 يف هتارظن زّرغو دعتراف ميدن تريخأو .ىلبح انأ يرفاظأب

 ًاليلق هرهظ ىنحناو هتهبج تّدوساو هيدي رصعو ينطب
 فحزو بابلا حتفو «ءاقرزلا ىلفسلا هتفش ضعو ءًاليلق

 باغو .اًحوتفم بابلا كرتو «عراشلا ىلإ هرادحنا يف

 .اًعوبمأ

 .ىرخألا ةأرملل هّْنِإ .اهل لفطلا :هعفصي اذام تمهف

 اهدسج ناكو :يذهي اهمساب ناكو ءاهنم هتعزتنا انأ .انأو

 .انأ تلمح اذه عمو ءاهريرس دصقي ناكو مني

 ولعيو محضتأ انأف «ةغرافلا تارثرثلا هذه لك ينمهت ال
 نأ ميدن لواحيف «ميدن ينيع يف ىّلدتيو شلفنيو ينطب

 هسفن نمو لفطلا نمو يتم رّرحتي نأ .ينلهاجتي نأ .روثي

 .اًعجار لذخني اًمود . ..اًمودو .عيباسأو اًماَيأ بِغْف

 «يتقيدص

 ضرفي وهو ههجو عاقتما ينكحضأ «بيبطلا ينكحضأ

 لح



 تامالع فاخي هّنأل «شارفلا يف رهشأ ةئالث دّدمتأ نأ يلع

 .ةبهر وأ جاعزنا وأ ملأ يأب رعشأ ال انأف .ةطيسب (لالز)

 .حئاتلا تمصلا اذه «يتفرغ يف لزغي يذلا رثوتلا اذهو

 . (انان) ءافتخا اهبيس ءةشحولا هذه

 . (؟انان) نيأ

 تعرسأ ىتح «يلوح ىرشبلا راونأ بيبطلا قلطأ نإ ام
 .يتراّيسب اهتذخأو .اهتبرع نم (انان) تبحس .تيبلا ىلإ
 اًقيرط قرتخأ «ةرئاح ةمصاعلا بناوج يف تعفدناو

 «مّدهم يبشخ تيب هدم رخآ قيرط يف لّعوتأو ءاًعونمم
 يّتحت يطرشلا ةراّفصو مارتلا ةظحم لوح مربأو «رقهقتأف

 .«انان) نم صّلختلا يف ةعرسلا .ةعرسلا .ةعرسلا ىلع

 ئطاشلا هاجّتاب تقلطناو .أفرملا قيرط يف تردحناو

 ةرئاد لكش ىلع ءانب اياقب دنع تفّقوتو .هينوج قيرط ىلع
 . لهم ىلع ردهي ءاّقيمع هيزاوي رحبلاو ءروخصلا ىلع ديس

 .ءفد نم رخآ رحب ىلع نوللا ةّيّضف جومت ةنكاس توريبو

 يف حجنأ مل ؛ةّيليللا هتلوج نم دئاع ينب داّيص بكرمو

 جوملاو .روديو قرزألا يف رودي بكرملا ههاجّنا ديدحت

 .لحمضي مث ىصحلاو لمرلا ىلع يغري ضيبألا
 . عاّمللا نكادلا تلفسإلا ىلع قلزنت تاراّبلاو

 يف اهتحلثو «ّينيع تضمغأو ءرجحب (انان) تطبر

 .ةراّيسلا ىلإ تضكرو «ةيكاب تشهجأو راوغألا

 لف



 يتلا ديلا .يدي تجتشتو .نولئجب .نونجب تقسو

 انأ اهتينفأ يتلا ديلا ءاهتقرغأ يتلا ديلا .(انان) اهب تيمر

 نومّوكتي اوناك ةعامج رثعي نوئجب .نونجب تقس .اهب

 صحبلا لمحت ةدحاو ءاتمداصت نحش يئتراّيس لوح

 تيل فلخ نومتحي نيروعذم اوعجارتو ءاًمنغ ىرخالاو
 نيع يف ةربقملاك موقي روجهم تيب .ثداحلا ببس يذلا

 . هبلق يف «عراشلا

 ةحوبذملا مانغألا باقر يمامأ ىّولتت نونجب تقسو

 .ةمحرلا يدجتست اهيمدقي اهسأرب اهيديب طلت (انان)و
 مدلاب غوبصملا اهفوصب هّوأتت ءارمحلا مانغألاو .ةمحرلا

 ىلع يمامأ عفتري رحبلاو .نينألا نع ةزجاع .ةزجاع

 لكو مانغألاو (انان) علتبيل جيهيو ٌةويو قيرطلا
 .لقثي يسأرو صّلقتت يديو .تاوصألا

 ةكيهلا ةمنمنلا عّروي «يقورع يف يلفط لغنو .تأّيقتف

 تّرمو هب اًمنأ ةعوجوملا يدي تقفخو «ينايك لك يف
 .هل ُتمّسِتو .تانحب هنجس ىلع

 .نآلاو

 يريغص ومن بقارأ «ةدّدمم انأو ءفقسلا ىلعو

 اذه ىلعو .ةمتعلا فئاكت يفو ءوضلا مازهنا يف بتوتملا

 نوطبخي نيشرو ًالافطأ انقوف تيبلا ىف ّنأ تفشتكا فقسلا

 «بيلحلا تاجاجز نوركيو ءطالبلا ةمعانلا مهمادقأب

 المل



 تأبتخاو «يجراخلا لزنملا باب طيخنا اذإ نوقعزيو

 كيد حايصب تنآ فقلا ىلع .دعصملا يف مهتاهّمأ

 حاّفتلاو زوللا نيتاسب حئاور هب ٌمشأف ؛ةبحر اًداعبأ قرتخي
 ناّكد بحاص تفرعو .حمقلا لوهمو ربونصلا تاباغو

 وهو هنينرو لفقلا تاكتكت نم يفقس ىلع هتفرع «بيرق

 ةمحز يف هّبنتأو قلقأ ترصو «هقلغي وأ يديدحلا هباب حتفي
 ؟ءوب بيصأ امّبر ؟مويلا رّخأت اذامل :لءاتأو يلاغشنا
 .ناسنإ هل تام امر

 ةليلجلا انتدّيس ْنأ ءيتقيدص اي ءاذه لك نم َمهأو

 ىراوتت ءرونلا حاشوو ءاضيلا اهبايثب يلوح انه اهّنأ . يعم
 يف اهدلو تاوطخ ةعّبتتم ؛ةرطينملا لبج روخص فلخ

 «يهلإ» :لءاستت ةلجو ّمألاو ؛هتدوعو ديصلا ىلإ هباهذ
 اي بّذعتيل يدلو تقلخ اذامل .ىقشيس يدلو نأ ستحتأ

 . ؟يهلإ

 يدلو ىقشيس له ؟لهف «بعتب رعشأ «ةقيدصلا اهتّيأ

 ؟اًضيأ انأ

 «ةدياع»
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 . اًئيش يدنع ينعي دعي مل «نيدّدرت ةحاقولا لكب .ةءاربب#

 .«بلكلاك انه كرظتنأ انأو .هيعارذ نيب نم ةعجار تنأو

 ثدح ام اذه ؟ةنيمأ كعم ةحيرص ينثأل ينمتشتأ .اجر»

 «سأيب .نزحب .حاحلإب ةّرم لّوأل ينم بلطو نفلت :ةقدلاب

 نم قئاقد نمخ .طقف قئاقد سمخ هيطعأ نأ يّنم بلط

 .4...يتقو

 ىَّلَتي يسرك ىلع حسركتأ هلبألاك انأو .هيلإ ٍترطو»
 تنك .هيدي يف عزفلا ناولأ ىلع جّرفتلاب «لوب يث» داّور

 .«كيلع اًقلق

 .؟؟رحبلا وحن جّنغملا اهرقهقت يف سمشلا كلست ملأ»

 سمشلا هركأ انأ ؟ةسّعفملا ةرودنبلا هذه ؟سمشلا»

 ."يسفن هركأو رحبلاو

 تود هب تمدطصاف فيصرلا ىلع ينرظتني ناك .اجرا
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 .كيدانأ اهل ريشأ كتراّيس نولب ةراّيس تقحلو .هارأ نأ

 .ةراّيسلا تراوتو .هل رثأ لك ييعوو ّينيع نع باغو
 مث ةجعزنم تررفصاو تضفتناف «يفتك هدي تتحتو

 .".. .ءارمحلا يف ؛شويربال» يرسيتاب انلخدو «ةكبترم

 .«رذقلا زوجعلا#

 يرّوصت» مغمغو ةلواطلا ىلع امهدنمأو هيعارذ كبشو»

 نم حشي دمكلاو «تاظحل سرخو «اّبأ حبصأس ينثأ

 نأ دعب يتبقر تددمف «هيغدص ىلع ءاغيبلا تارعشلا

 بظرأ ءهيغدصب ّيتفش تغمرمو نوسركلاو ةأرملا تلفاغ

 دّدرو يقنع ىلع همأر ىخرأو «هنيبج ىلع ساّبلا يناسلب

 هسأر تيظغو تفجترا هاّيفنو ايدج راهنأ .راهنأ تأدب»
 .4...ىذألا نم نانإلا اذه يمحأ ءهيمحأ يرعشب

 : اهعطاق

 .«وه هنيمحت كّنِإ يلوق . يتمصا»

 :تعبات

 دنسأقف ءوه اهل هبتنا ةّنؤم ةرظنب ةأرملا يتعفصف هلا

 نم هتوص يناتأو .يّتع باغ .باغو طئاحلا ىلع هرهظ

 :ةيئان بحس فوج

 يفو .نالو دلبو نول لك نم حاّيسلاب محدزي معطملا

 ةّينانإلا هيف تكعدنا يذلا نوتألا اذه يف «سيراب
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 لجر لكو لجر الب ةأرما لك نم نورفني تعزو تجضنو
 .برج دارفنالاو «مهدنع ةهالب ةدحولاف «ةأرما الب

 قّلحأ ءاح يتفش ىلع حاترأ تنك «ميسكم» معطم يف

 بوث لالخ نمو .رمقلا نيبج ىلع ظحتو موجنلا ىلإ اهب

 ةلواطلا ىلع دّدمي نومركلا تيأر «ضافضف رينم ةمجن

 ملق «تالبقلا لدابت نم ةرادإلا ريذحت اهيلع عبظ ةقرو

 يأ ّذأتي ملو .دحأ ىرخأ ةّرم ينجعزي ملو .هل ثرتكأ

 , ؟ناسنإ

 .؟رذقلا زوجعلا .هيركلا زوجعلا»

 يف كءاكذ رّخست ال اذامل ؟همتش نع تفكت ال اذامل»

 لك يف يرتشت نأ لدب كتافارك اهب دقعت ةقيرط طابنتسا

 .2؟لحملا بحاص كل اهدقعيل ةديدج تافارك ةبسانم

 .؟رذقلا .هيركلا .لذنلا زوجعلا»

 :تفشتكا اذام عمسا نآلا ْنكل .كربخأ الأ يونأ تنك»

 ةأجفو .ىنميلا يدي يف قّرمتب تبصأف «ةراجيس لعشأ
 اندو ء«رجاهملا قيقرلا هتراجيس ناخد تنأ كهجو قش

 مّوكملا لجرلا اذه عفصو نيعزلا نم ينعنم ينم كهجو

 تنأ كهجو .كهجوو .ءاضيب مه لابجك يسركلا ىلع

 نيحو بحرلا ءاوهلا ىلإ يب عفدناو يريابلا نم ينلمح
 هتحمل ؛فيصرلا ىلع بدبدي ًالجر تحمل يفلخ ثقلت
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 اًديعب بديدي «هل ةّيدامرلا ةراّيسلا نأ اًيسان اًديعب فحزي

 .«عراشلا ةياهن هاجّتاب

 .؟رذقلا زوجعلا»

 يدنع مهم تنأ ىدم ّيأ ىلإ كلذ دنع تفشتكا اجر»

 .؟يرورضو

 «حابصلا اذه بتكملا ىلإ اًضيرم تلزن «يبغ انأ»

 مويلا ترز كلجأ نم .ءاسملا يف كتيؤر نم نكمتال

 فيك ينترسفتساو «ةبدأم رخفأ ةدلاولا يل تماقأف «يلهأ

 ينلأمو .يتفرغ فظنأ ىتم ؟يبايث يل يوكي نم ؟لكآ

 .«اهعم اًمود سانلا كاري يتلا ةاتفلا» تنأ كنع دلاولا

 .«جّوزتتسو اهّبحأ ةاتف يه» هتبجأف

 .2.. .اذام ؟اذام ؟اذام» :اريم تدّدر

 :اجر اهعطاقف

 ةحاقو دادزت تنأ» راثو «؟لوقت اذام دلاولا خرصف»

 «؟يتيب ىلإ تئج اذاملف كدحو تررق تمد ام ءاّدّرمتو

 كدحو ِتنأ .يبغلا انأ كيلإ تعرسأو ًالوذخم تعجرو

 يهنشأ .طقف تنأ .يدنع ةّيْئهأ ةنتنلا ضرألا هذه نيحنمت

 .«تومأ نأ

 . يلّبقت نأ طقف يهتشت كّنأ فرتعا اجر»

 رثعبتيف ؟رظتنت اذام ءاّيه .سانلا نيعأ مامأ ينلّبق ايه
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 .«اّيه . اًخراص اًقينع ةايحلل كقشع رجفتيو كنزح

 ةيامح ٌرئتستو ةفأرلا ريت ماظع ةلتك تنأ .ةجذاس تنأد»
 ةقيثع يدنع .مهدنع نوزخم ءاطع لك ٌردتست ؛نيرخآلا

 نأ ينئكمي ال .كتفرع ذم اهترجه ينّدكل .كنم لمجأ

 ىلإ ؛مهولاب ءاهلالخ نم لصأ ةأرما عم أنهأ نأ .ّدتلأ

 ثدح ام برغأ اذهو .تنأ كيلإ ينعي ءاهّبحأ ةأرما ايابخ

 .؟ىل

 كدنع له ؟جاوزلا عوضوم يف ٌداج تنأ له ءاجر»

 قصتلي رخآ صخش لّمحتل ةعاجشلا كدنع «ةيفاكلا ةردقلا

 .هرنتت . صقرت .هعم مانت .هعم لكأت :راهنلاو ليلا يف كب
 .كقياضت ال .كرّفنت ال ةجردل لومخلاب باصم تنأ له

 يف ةبوهوم تسل يننأ دقتعأ ؟كقحالي هجو نم كرجضت ال

 .؟رامفملا اذه

 تنأ نينمضت له «جئاعنلا نيقيتست اذامل ؟اذامل»

 ايحن امّبر انثأ لمأ عم كلمن ام لك يه ةظحللا .لبقتسملا

 بّرجن ال اذاملف .ماوعأ ةعضب وأ ؛ةنس .ةعاس .ةقيقد

 .ةطاسبو ةلوهس لكب قرتفن انلشف اذإو هبّرجن .جاوزلا
 نيقّدحت اهمامأ يفقت نأ بجي ءبجي ةقيقح كانه ءاريم

 ةميغلا) تنأ هنيّمت امك وأ توملا .نيتومتس كَنِإ :اهب

 .؟هيلإ اًموي كلمحيس (ةيجسفنبلا

 .فرعأد»

 الا



 .«يهتنأو اًموي طقسأس يّنأ فرعأ

 نأ وه كانه ام لكو ءرضاحلا نم نذإ نيبرهت اذامل»

 له ينم كفقوم يدّدحت نأ ديرأ .رمت ةظحل ّلك يهباجت

 .؟؟يرّرقتل ةّرح تنأ

 هذه يف لشثفن نل انَّنأ نمضأ فيك ءاجر يل لق#

 ناكم نع ثحبلا يف قلقأ ةّرم ّلك يف انأو ؟فيك ؟ةوطخلا

 كثكي يذلا تمملا اهب دّدبن ةملك وأ ءدصقن ديدج

 ينئأل ؟اذامل يردتأ .زجعأف كنيبو ينيب ولعي ...ولعيو

 تللم ءاجر ةريخألا ةذملا يف .موي لك .موي لك كارأ

 انأو يرعش حّرسأو ةآرملا ىلإ عّلطتلا رذحأ ترصف يسفن

 . «نينيعلا ةضمغم

 جّوزتن نيح «يقلقت ال .اًريثك ةايحلا فلفن نحن اريم»

 .«تمملا اهب لاتغن ةولح ًالاعفأ ركتبن

 انأف .تيبلا ىلإ ينلصوأو ءاسملا اذه اًميطل نك ءاجر»

 بّذعي يرحتأتو .فصنلاو ةعساتلا لبق عجرأ ال انيقتلا ذنم

 اهدحو اهكرت يناه ْنأل ءامغإ ةبونب سمأ تبيصأ .ةدلاولا

 .رّخأت تاناوطمأ يرتشيل تيلا يف
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 لاتسيرك ةّيرهزم يف ءاضيبلا دورولا ْمالا تفّمص

 دنع اهناتفب اهيدي فحت ةوطخ تعجارتو ءةفرخزم

 ةقوشمم ةدرو اذإف «ىربكلا دلاولا ةروص تزّيمتو «نيكرولا
 اهقاس تضقو اهيلع تمجهف ءدلاولا نقذ بجحت قاسلا
 .ةّيرهزملا ةقاح ىلع اهقاروأ حرطنت ةمزق ةدرولا اذإف

 لّلستي مغن قيعز هجّيه اطيغ تَتفُت تتفت ّدفُت اهيتفش عألا تضعو

 ..اشت .اشت .اشت .اشت) اريمو ىناه ةفرغ باب تحت نم

 .اًملأ اهرهظ ينحت دعقملا ةّقاح ىلع تدنتساو (وغنمالف
 نيعتست نّولملا هجولا ىلإ تعّلطتو

 .يردأ ال ؛يببح اي ؛انيدلول ثدح اذام يردأ الد

 تداع «ةحرابلا ليل فصتنم دعب نم فصنلاو ةثلاثلا يف

 اهشارف يف يمامأ اًركاب تّسدنا اهنأ عم ءتيلا لإ اويم

 ةناوطسأ ةجّبض نم رمذتت ملو .ماّيألا هذه اهتداع ريغ ىلع

 يبصلا اذه ىقيسوم ينزفرنت .اهديعيو اهديعيو يناه اهديعي

 انني



 . شطعو ةحاقوو ةيئادب انيلفط ماغنأ يف .يببح اي ينفيختو

 عفرأ ةيفاح مونلا نم تببه نالفط انل دِلُو ذنم ليل لككو

 اي قرزألا يصيمق ركذتأ .قرزألا يمون صيمق فارطأ

 . هرظعأ يتنازخ يف لازي ال كبجعأ يذلا صيمقلا ؟يببح

 نعمت امّلكو انادلو ينكاش املك هيدترأ . هتفححأ .هلكقأ

 .بيرغ لجر يهجو يف

 نيبو «ةمتعلا يفو .ثاثأ ةعطقب مادطصالا رذاحأ ةيفاح

 ؟امه نيأ .ناروجهم امهاشارف :ةلوهذم تدمج امهيريرس

 نم ؟ادصق نيأ :اهمهفتمأ فشارشلا ىلع تضضقناو

 ةحتف تددشو بحتنأ ضرألا ىلع تطقاستو ؟امهيذؤي

 يّبر اي .نيملاس امهدعأ يّبر اي) ريجتسأ ليتنادلا يصيمق

 . اًباقع وأ .كدنع نم اًبضغ امهيلع لزنتف ءامهب يتحتمت ال

 ام لك .كلمأ ام لك امهنإ ءامهقارف لّمحتأ نأ يننكمي ال

 .(؟هللا اي ينعمستأ «كلمأ

 هب فّنجأ هلك صيمقلا تفتن مث .صيمقلا ةحتف تقّرمو

 يتلا 1 ا ب .نأ ىلإ يعمد

 . .بقارأ يشارف ىلإ تعجرو قرخلا تعمجف جراخلا

 اهيمدق عباصأ سوؤر ىلع ءودهب ٌرمملا يف اريم تلّلست

 تديف «عظقم رمحأ تكفخو يلحك نيلبوي صيمقو زنيجوللاب

 تدب «يعومد لالخ نمو يدامرلا رجفلا ءوض قيرب يف يل

 اذامل «قنعلا ةروسكم «قاروألا ةضوضرم ءادوس ةرهز يل
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 ؟اذامل .نايرغ امه يبيبح اي اذامل ؟اذكه انادلو ينكاشي

 .يردأ ال انأ

 يه اذإف «ةفرغلا جلأ نأ لبق ةليوط قئاقد ُثرظتناو

 قوف تينحناو «ءاطغ نود اهبايثب افوصلا ىلع ةدّدمم

 نم .اهقنع نم .اهيتفش نم .اهرعش نم عبنت يكسيولا
 :اهيمدق نمو اهردص

 .؟برشأ نأ ديرأ .قرتحي يفوج .برشأ نأ ديرأ»

 :تحلأو ترفنف اهتهبج يدي تسسحتو «تيعتراف

 تقبطأ ءءاملا نم اًرتيل عست ةنيتقب تثّبشتو .؟ءام ديرأت

 ءاهردص ىلع اهتمرو ةرطق ةرطق اهتّصتماو اهيتفش اهيلع
 مث «ةحاترم دّهنتت يهو انتلفط بقارأ تحرو يديب اهتعفرف

 حبصلا ءاوهل يراعلا اهرهظ كرتتو ءاهصيمق علخت يهو
 ىلع قرعلاو حلملاو رحبلاو سمشلا قورح فللي

 .اهدسجا

 ةّيكئالملا ةماستبالا ؟يبيبح اي ركذتأ ءاهتماتباب تفغو

 «ةلوفطلا ِماّيأ اههجو ىلع مترت تناك يتلا اهسفن ةولحلا

 .نانئمطالا

 رخآأت :ةالابمالب يوضوفلا يناه شارف ىلإ ٌثفتلاو

 نوهأ .نوهأو ةمقن لقأو يدنع اًرتوت لقأ يبيبح اي لاجرلا
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 . احرف رفصي قورشلا عم يناه داعو .هلبقنل

 .ينّرفتست .يبيبح اي ينشوطت ةّيمتهجلا ماغنألا هذه

 «تمملا ىلع ناّرصيو «ةحرابلا امهبوره نالهاجتي امهو

 .ييلإ ثّدحتلا مدع ىلع

 نولل ةلئاملا ءارمحلا «اريبرجلا» تارهز ّمالا تلمحو

 اهرهظ ترادأو ءاريمو يناه ةفرغ تلخدو «حتاف رفصأ

 نهُد قوب لكش ىلع ءادوس ةّيرهزم يف راهزألا فّمصت
 .اريم اهترتشا يدرمز نولب اهقوج

 جاجز عفصت ءاشتاشتاشتلاب ردهت ّمألا فلخ ةفرغلاو

 اهدي محل خلتو ءاريبرجلا قاروأ عزنت ءاهمامأ ةروصلا
 .ةرثن «ةرثن

 :نيتيفاحلا اهيمدقب طالبلا حرجت ةيرحب ةعبوز اريمو

 . .مبمبابب .مي مب وغنمالف . . .اتشتشت . . .انتاشتاشت»

 .20. .دحاو ...وغنمالف

 يسركلاو نيريرسلا نيب زفقي .قّفصي .غوزي يناهو
 :بتكلا فرو ةلواطلاو

 .ىرسيلا كمدق يّدم نآلا .تأطخأ .اريم تأطخأل»

 ..1 بثت ...اشتاكتشت .وفارب .ةيناث ةوطخ .دحاو

 .«يعجرا ايه ...وفتم ...الف

 يف نويوذي نورهالاو ءسمأ تلجخ ءتلجخ يناه#

 ١ .4.. . ةملاحلا اشتلا



 ئداهلا دلاولا هجو ىلإ ىبفغلا اهتارظن مالا تلمحو

 : طئاحلا ىلع

 مغنلا اذه ؟عمستأ ؟ملاح نحللا اذه ؟يبيبح اي عمستأ»

 .؟نوكسلاو رطعلاو راونألا رشني يتيرفعلا

 :لمكت اريم امنيب

 هيراياكلا ءاوضأ لك اهيف سّدكتت ةيواز يف ةّيمرم تنك»

 .هيف نورجاهي .نحللاب نولمثي ءادعسلا بقارأ «ةجزللا
 .10..ءافدلا نوعرجي

 :ةروصلل ألا تسمهو

 .2؟عمستأ ييجح اي عمستأ»

 :اريم تلمكأو

 سانلا اميف يعولا ينبّذع .يبعو لكب ظفتحأ انأو»

 .قنعلا تاطبر ٌكْفت ضرألا تحت حرملا ةرفحو «ىراكس

 بوعكلا ركت .ٌنهرودصو ءاستلا روصخ نع دورولا لحت
 روفت ٍدايأ نم تاماتبالا يقستو .لجرألا تحت

 اًظيغ يدسج ءاضعأ عمجأ ةيوازلا يف انأو .بارشلاب
 رئارحلا امنيب ءسخبلا ءاذحلاو صيمقلاو نولطسلا لخاد

 هوجو ىلع وفطت تاحيرستلا ثدحأو روطعلا ىلغأ ىلغأو

 .«غدغدُتو لّبقُتو ٌمْنّتَف لاجرلا

 :يناه اهعطاق

 هلا



 .«ةاتف لمجأ تنك كنأ نهارأ»

 : ةثرتكم ريغ تلمكأ

 نأ يلع «يلعو ميظع هّلإ تيملا يدلاو ّنأل ءانأو»
 تايتفلا نأ ةحرابلا لبق فرعأ مل .ءاسم لك هل دّبعتأ

 .«صقرلا نمّلعتيو ةرهسلل اًبوث نطخي

 :خرصو ةريغصلا يناه عباصأ نيب ةناوطسألا تفجترا

 .اشئتاشتلا كمّلعأ انأ .انأ . صقرلا نيمّلعتت تنأ نكل»

 .«يرود ايه

 :ةيهاس أريمو

 قوف طحت «يوعت ؛هلاخم فجترت شحو يعولا اذإو»

 هوجو خل رفصأ اًمد يانيع ترطمأف ءامهيف زرفنت «ّينيع

 بايثلا تّلظو ءمهناقيسو مهيديأو مهفاتكأو نيرهاسلا

 ةلواط ىلع هتيمرف يسأر لقثو .خودت ...خودت ةكلاح

 الب .نآطش الب ةريزج ىلإ يعولا يب راطو ءّشقلا
 تدّلجتف .ءامس الب .بارت الب .مجنأ الب .شئاشح

 ينيعب «تشّتفو ةئثفاد اًعارذ تيهتشاو «ياتفش تفجتراو

 يانيع تّدتراف ناولألاو نحللا ّمي يف اجر نع نيتّيدامرلا

 . .نامزهتت

 ييعو مامأ :ينلذحخ ءاجر ةهينهلا كلت يف ينلذخ

 ءاهصقاري ةأرما سأر هيدي نيب دنسي هتيأر ظّقيتملا جامولا

 نقي



 فذقي ناك .ةأرما سأر صقاري ًالجر فداصأ ةّرم لّوأل

 .بجاحلاو .نيعلا لّبقيو مغنلا طايس قوف سأرلا

 ةفشلا مث .ايلعلا ةفشلاو .ٌدخلا ىلإ ردحني مث .ةهبجلاو

 حنمت ةأرملاو . .نيبجلا قّلستيف دوعيو نقذلاو .ىلفلا

 قّرمأ تدكو ءهآ .ءانهلل ءمغنلل ءءوغلل ناوشنلا اههجو

 .برهأو .يتضبقب رودصلا لك برضأو .يخارصب هوجولا
 .20..برهأ . برهأ

 ءانه

 ءاسلملا ةليحنلا اريبرجلا ناقيس نيب اههجو ّمألا تنفد

 :ةروصلل تمغمغو

 ..طقف مونلل ليللا نأ يبيح ايانيلفط تمّلع»

 .2..طقف

 طئاحلاب هتهبج برضو ةفرغلا ضرأ ىلع يناه ىّولتو
 يف تّلدتو ةناوطسألا نع ةّداحلا ةربإلا تخلسناو .هفنأ مث
 ةيهاس اريمو ةناوطسألا ترادف :مجاولا ةفرغلا ءاضف

 : اهعم

 تحت هظفحأ «هرمغأ هب تثّبشت «ييعوب تكّشمتو»

 ام لك نأ ةسّدقملا ةروصلا انل حوت ملأ «ييدث نيب صيمقلا

 وه ؛هتاعاعشو ركفلا وفص ركعي ام لك ؛لقعلا نازّئاب لخي
 ؟ةميرج وه .طاطحتا وه .رفك

 انقر



 ىلع جونزلا موسرو .ةناركس ةأرملاو .ناركس اجر
 فقسلا نم ةيلدتملا تاّشقلاو .نوركسي ناكملا ناطيح

 ؟انأ يعوو ءاركس ّرتهت

 يهتني نل اًئيطب اًعازن ناك .ةنعل ناك .اًباقع ييعو ناك

 هنم فشري مل حدق ىلع تفضقناف «ةايحب الو تومب ال

 .«ةراجيم تلعشأو يفوج يف هتغرفأو ءةدحاو ةرطق اجر

 :مألا تجرشح

 .'؟عمستأ يبيح اي عمستأ»

 . ىنملا هدي عباصأ يئاه ٌضعو

 : عباتت اريمو

 قوت هعفدي «دتمي مل ةيوازلا يف روفي ذيذل بهل انأ اذإو»

 يناكم نم تزفقو ءبخاصلا بهللا يف رهصنيل فينع

 .«ةرواجم ةلواط ىلع هبحاص هلمهأ رخآ اًحدق تفطتخاو

 .؟ممتأ يبيح اي عمستأ»

 هحدق تغرفأ ىتح ينلهمأ ءرقشأ لجر يمامأ عفتراو»

 فزاع زمغو «ةدبرعملا ةقلحلا ىلإ ينبحسو . يمد يف وه

 تصغو هيعارذب يناظغو .ارتكروألا يف يجنزلا قوبلا

 الب انأو هناكم يف رودي ءرودي حارو .هيفتك يف تصغ ءانأ

 .كارح

11 



 بطر مث .ءايعإب هقشنتسي يرعش يف هيتفش لغلغو
 ىلع ةّيجلث ةفصاع تقلطأ ءامس هفنأ ناك ءهاَوأ .ىنذأ

 درطأ هردص لوح يعارذ تكبشف .يتبقر ىلع ؛ّينذأ
 .«حايرلاو مالظلاو يّنع عيقصلا

 .«تبره دقل كوفع «يبيبح اي كوفع»
 لك اذإف تّقلتو «لجرلا يّنع حيزي ءاجر يلع ٌضقئاو»

 ةرهاس نوبفاري مهنكامأ يف نومجاو ؛ريبيب# دنع نيرهاسلا

 . كّرحتت ال .رظنت ال .كحفت ال .ةرهس باث الب

 اذإ هلتقأس» :اًبضاغ زكزكو انتلواط ىلإ اجر ينبحسو
 تكحضو .«لذنا كركسأ دقل .هتصقارمل ىرخأ ةّرم تدع

 اذإ رخآ لجر لتقل ّدعتم اجر .يب ّمتهي اجر ْنِإ :ةروخف
 مأ يقيشع تنأ له «تنأ كلخد اما :تضفتنا مث .ينسمل

 تنأ» :زفرتف «؟وه هتقيفر بعادت تنأ تنك اذامل ؟يجوز

 نيب ةحئان ةمامح تنك . ىذألا كنع عنمأس انآو يعم نآلا

 ينبّذع ءامكرظنم ينبّذعو ءهرماكلا رشلا اذه بلاخم

 عراب تنأو :ةّيداع كهيباشت» :ةرخام تددرف .«لجرلا

 .«فاصوألا طابتسا يف طقف

 ىلإ ةأرملاو رقشألا لجرلا لقتنا نيح «تئعتراو

 فيك اجرل لجرلا حرش فطلبو .اجر شهدو انتلواط

 :هسفن نع ىكحو .تمصب يكبأو هحدق ٌبعأ ينأجاف

 .ءاضفلا ىسنيف برشيل ضرألا ىلع طحي يكيجلب رابط

 نكن



 قباسي اذكه .ءاضفلا يف هنأ ىسنيل قلحي نأ لبق برشيو

 هروزتل تءاج هتقيدص ةأرملاو .ةياهنلا ىلإ . .ىلإ مويغلا

 ةقلق اهّمأو .اًبيرق دالبلا ىلإ دوعتسو ءامهدالب نم كانه نم
 ةرمح عبصإ اهل تلسرأف ؛فارحص نانبل بحت اهيلع

 .ةرمحلا ملق يوذي نيح اهلهأ ىلإ دوعتس .توكسب ةبلعو
 ىلإ بيرغ نانح ينّدشو .ةياهنلا قبايل راّيطلا دوعيو
 .هذخ تلّبقف لجرلا

 نم اًحدق بلطو «يتاتف هذه» هقهقو هتقيدص مضو

 يدي اجر سشسحتو .جلث الو ءام الب اججودزم يكسيولا

 رفاظألا تحت يرطلا محللا مثلي ههجو ىلإ امهعفرو
 اجر يناكشو .هيلإ جاتحأ .اجر ىلإ جاتحأ يننأ ترعشف

 ةّيكيجلبلا تقلطأو ءاهلّبقأ نأ ضفرت «يتاتف هذه» امهيلإ

 . اًيعادم ينوي راّيطلا سبعو .ةركام ةكحض

 :يناه

 يح نانإ ىلإ ناننإ ينوكشي ةّرم لّوأل

 ا :حرشو اًرخاس يناه مّسِبت

 كذخأت ةرحاس ةيّنغملا .نودمحب يف روداسبمألا «بولك

 ةعساولا راجشألا قاروأب بهتلت رزج ىلإ اهتوص نانجب
 اًدغو .بصقلا خاوكأو «ةعصانلا اهلامرو .ءارضخلا

 سرامأس اًدغ .(يراماتلا) جالب ىلإ (يريلاف) يعم يتأتم

 .«اهب أنهأو «يموي تاهينه لك

 نطل



 ."عمتأ ييح ايعمتا»

 :اريم تلاقو

 «بغرأ انأد

 نأ بغرأ اًضيأ انأو .اجر لبقُب ةايحلا أديأ نأ بغرأ

 اذه «تللم انأف ليللاو راهنلا :يموي تاهينه لك سرامأ

 .بتكملا تللم .ةعسماتلا ةعالا مونلا تللم .ريرسلا

 .لّدبأ .لدبأ نأ .لّدبأ نأ ٌدوأ انأ . طتحملا يدسج تللم

 .ءاجر عم تاريغتلا هذه قّقحأ نأ ترّرق نآلاو

 :يناه متمت

 1؟ِترْرَقا

 :ةروصلل ّمألا تخرصو

 .«عمستأ ؟جوزتت نأ اهدحول رّرقت ؟عمستأ»

 :ةوارضب يناه دّدرو

 .2.. .ترّرَق اًضيأ انأو»

 :ّمألا تحرصف

 .ارّرق اًضيأ يناهو ؟يبيبح اي عمستأ ؟عمستأ»

 داكأ انأف ءصصختال دالبلا جراخ ىلإ رفسلا ترّرق»

 هذه ىقبتف «ةمزق ةهباشتم ةليحن عراوشلا .انه قنتخأ

 ءامس ملاعلا امّنأك انتحتو انقوف ةيمارتملا ءاقرزلا داعبألا

 نفي



 قوف يّودنو ءاسثيداحأ ٌرتجن شغرب نحنو .رحبو طقف

 لك يف اهل كحضنو انتاكن ديدرت ديعنو .انلامعأ ثثج

 .؟ةرم

 ةّيجنزلا ترجفناف اهبلقي ةناوطسألا ىلع يناه ضقناو

 مالا ترادتماو .ءايعإب تراد مث اريم تطخو .ساق نحلب

 ةلواطلا ةّقاح ىلع تدنتساو «ةّرم لّوأل امهيلإ رظنت

 :ةروصلاو اريبرجلا قورع اهفلخ تعفتراو

 ةفرغ ةنيجس انأو ةنس نورشعو سمخ ؟ييبح اي عمتأ»

 ءاكيلاو ضرملا امهكراشأ .امهيّلسأ .اهيف امهسرحأ

 . يكرت ىلع نآلا نامّمصيو . . .عبشلاو عوجلاو كحضلاو

 .؟؟لعفأ اذام يبيبح اي لعفأ اذام

 :رارصإب يناه لاق

 ."يرارق نع عجارتأ نل انأ اريم#

 : اهنارود يف لججعت يهو اريم تلاق

 .هرارقلا ذّقنأس انأو»

 :ةروصلا هجاوت ّمألا تداع

 .1؟لعفأ اذام ينبجأ»

 :يناه سمه

 .؟؟ملكتت ةوصلا له اريم»
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 :اريم توص ىؤدو

 .«؟نويحي تاومألا لهو»

 : اهيعوكب ةلواطلا مالا تبرضو

 . ؟ينبجأ . ىنبجأ .ينبجأ ايه ؟امهعمستأ»

 :يناه لاق ءودهب

 .«بيجي نل هنأ ىلع نهارأ انأ»

 :اريم تعباتو

 .؟قطن اذإ يرارق نع عجارتأ انأو»

 :ّمألا تئاغتساو

 .؟ينبجأ .ينبجأ .ينبجأ»

 ةّيرهزملاب ةروصلا تقشر مث «ةظحل ّمألا ترظتناو

 :تحاصو اهيمدق نيب جاجزلا مظحتف

 نأ كبجعي .ينتكرت تنأ .تنأو .ينبجأ .ينناكرتيم»

 كيدلو ْنأ جتحسأ نأ ىلع ناك ؟كلذك سيلأ «يّتع ايلختي

 انتشع نم تاونس ثالث دعب ينتكرت .كتاوطخ ناعبتتيس

 نيرشعو اًسمخ ينتكرتف يبرق اًضيأ تنأ تللم «هآ .ةديغرلا

 نيتدماجلا كينيع لع ؛كهجو مّشهتيلف «لجأ «لجأ .ةنس

 ناك .اًركاب اًضيأ تنأ ينتكرت «يننافيخت كانيع .ناكرحتت

 هّبح ّيمدق تحت شرف يذلا ريم كقيدص جّوزتأ نأ يلع
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 «تضفر نيح ينابغأ ناك ام .تففرف هلامو هبابشو
 ينحنمت ءانيلفط قوف يحانج ترشنو يتيب يف اح كتيقبأو
 .١كلو يل اربكيل ةعاجشلا تنأ

 هربق يف نيكسملا اذه انّمأ كرمت ال اذامل ءاريم»
 ,1؟حاتري

 دقل .ينف دقل ؟مويلا ىلإ اًرثأ هل ْنأ دقتعت لهو . يناها

 .؟لحمضا

 ."ينبجأ .بجأ .بجأ ايه .عمستأ»

 اهتمرو طئاحلا نع ةروصلا تعزن .ةلواطلا قوف تزفقو

 ىلإ .ماّمحلا ىلإ .نولاصلا ىلإ تمجه مث «ضرألا ىلع

 سودت ءاهمظحت تحارو روصلا لك تعمج .اهمون ةفرغ

 قوف تطقاست مث ءاهيقاسو اهيدي نم ليسي مدلاو اهقوف
 ةفرغ يف ىقيسوملا بخص ٌدتشاو .ّنعت جاجزلاو بنخلا

 :ّمألا بيحن الع ءالعو .اريمو يناه

 .؟ىقبي اذام ؟يل يقب اذام»

 :ةفجترم تدّدرو صلقتملا يناه هجو ىلإ اريم تعّلطتف

 انعم أدبت مث ءهنم صّلختلا انتدلاو رّرقت نأ ىقبي»

 . ؟ةديدجلا انتلحرم
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 عراش يف ديدج راب لخدم ىلع اًددرعم ميدن لهمت

 مسا ةءارق نع هسأر يف ءودهلا نافشن يف زجعو .ايقينيف

 يرانلا ءوضلا ةبلع يف سطغو همدقب بابلا عفدو .بابلا

 تبكناو «هبيج يف هامر مث «هينيع ىلع هّفك رشنو .داحلا

 .قينألا يئبلا زجاحلا فلخ نمكت ةأرما تارظن ههجو ىلع

 هتعّبش «ةتفاخ ةكحض وخرلا ةأرملا مف ىلع تجام

 هسأر ىنحأو ءاهمامأ دعقم ىلع عفتراو ءاهنم ّرندلا ىلع

 ةأرملا هجو نع بّقن مث «سلمألا بشخلاب هتهبج تنحي

 هيعارذ ىلع هسأر لمحو «ةيهازلا تاجاجزلا نيب عئاضلا

 :ةليقث ةّيزيلكنإب هتلأسف

 .«؟مويلا انراز باش عورأ شعنأ اذامب»

 ىلإ راشأو ءاتكرحتف هيدي يف ىرس ئفاد ٌونح اهتاربن يف
 :بعتب باجأو ةيهازلا ينانقلا تص

 نفل



 .«يكسيو)

 .اهتفيظو هذه ءانب ةريبخ اهّنأ) ركفف ةأرملا ترادتسا

 يف حرظ لفطلا ْنأو ؟تتام ةدياع ْنأ ةأرملا هذه ملعتأ

 ترجه اريم ّنأو .نيجكوألاب حفطي جاجز ءاعو

 . (؟ةيانبلا

 تالصخ فارطأ تليامتف ةيراعلا اهعارذ ةأرملا تعفر

 ئبخي لجعف ءءاضيب روذج نع تّقشناو «ةّيساحنلا اهرعش
 هجو ىف ةدماص اهّنأ ةأرملا هذه دقتعت) هيفكب هيغدص

 قلحزتت اهّنإ .ةموهوم «ةنابج «ةأرملا هذه ةفيخس .ةياهنلا
 انأو .نفعلا ىلإ «ةغوبصملا اهتالصخ تحت ءمالظلا يف

 . (نفعلا ىلإ قلحزتأ اًضيأ

 اهينيع فارطأب قّلعتت لازت ال ةكحضلاو «ةأرملا هتهجاو

 ةظحملا ىلع انأو .رظتنت ةطحملا ىلع اهنإ) نيتتهابلا

 . (رظتنأ

 هتقلحز مث «رابلا فرط ىلع حدقلا ةأرملا تعضو

 ةطبر ريغ ةأرملا ينم ىرت ال) ءادوسلا هقنع ةطبر هاجَتاب

 شامقلا اذه ىلع لئاسلا َبصأ ينتيل .ءادوسلا قنعلا

 .(تاجلا دوسألا

 .رخآ اًحدق بلطو .بارشلا ٌبعو ءحدقلا فطتخا

 نيل



 سصتمي هققارت ةرفانلا طئاحلا ةراجح ىلع ةأرملا تدنتسما

 .(ينيورت نل ملاعلا راحب لك) . . .اًحدقو .اًحدق

 تحار رفاظألل اًدربم ةرظعملا اهتبيقح نم ةأرملا تلشتنا

 عمج يف تحجن ةأرملا هذه) .عبصإ ىلإ عصإ نم هلقنت

 . اهزجع يف ةقافلا ّرش نمأتل ناكملا اذه ترجأتساف ةورث

 دلُؤ اذامل ؟ةدياع تتام اذامل .ينقياضت اهتنإ .ةّيبغ اهّن

 .(؟اذامل .لفطلا

 يف غرفأو .هينيع ضمغأو .هدي ةحارب حدقلا رصخ تلو

 هقلح بناوج يف نخام للم ىرسف «سماخلا حدقلا هفوج
 يف بّسرت ةدحاو ةرطق يف قلمحو .هيعارذ ىلإ برست مث
 مأ ءارفص مأ ةّّنِب ةرطقلا هذه له) لءاستو ءةجاجزلا رعق

 ةبلع يف ءاقرز محل ةرطق عباتلا هرهش يف لفطلاو ؟ءاقرز

 .(جاجز

 : خلي هدي ةضبقب بشخلا برضو

 .ءاّيه .رخآ اًخدق ينيطعأ»

 «رياجسلا ةضفنم فرط ىلع ءودهب دربملا ةأرملا تفذق

 دوربب هكّرحت دربملا تكسمأو تداع مث اًحدق هل تّبصو

 . اهعباصأ قوف

 اهّنأ ةدياع تكردأ نيح ؟ةدياع تتام اذامل) وه قياضتو

 انذت



 ىلع اهتعفر امو ءرهشثأ ةعت لفطلا لمح نع ةزجاع

 يف اهرفاظأ تعرز ىتح «ىفشتسملا ىلإ قيرطلا يف يعارذ

 اهل يرجي «بيبطلا اهقوف ىنحنا نيحو .ينثيغتست يتبقر
 نإ رحتنتس اهّنأ دانعب هنذأ يف تسمه «ةيرصيق ةدالو ةيلمع

 . (لفطلا ةايح باسح ىلع اهاججنو اهب ىنتعا وه

 :اًبضاغ خرصو

 .ءام الب جلث الب اًحدق يل يغرفأ .اًيه»

 ةدحاو ديبو «ىرسيلا اهديب دربملاب ةأرملا تظفتحا

 تتلت اًقيشر اًحدق «يبشخلا زجاحلا فوج نم «تلشتنا

 عير تآلمو .ءارفصو ءارمح ناهد طوطخ هقنع لوح

 ىلإ جاتحأ يّنأ ةأرملا هذه ملعت ال) اًنفاد ًالئام طقف حدقلا
 . (يكسيولاب حفطي . .حفطي حدق

 نأ ٌدوي ءقةأرملا هجو نع ثحبي .«فقاتب هسأر عفرو

 يرتشأ نأ يلع ناك) بارشلاب هيلع اهلخب ىلع اهبتؤي
 سوحلأ مث حادقألا يف اهنم ّبصأ نيتجاجز «ةجاجز

 ينّنكل .نكل .هّلك تيبلا ناطيح ىلع اهرسكأو حادقألا

 .لفقم بابلاو تيبلا يف اًديحو سلجأ نأ فاخأ «فاخأ

 . (اًديحو لظأ نأ فاخأ

 «همامأ حدقلا رعق يف ؛لئالا هجو ىلع هانيع تحبسو

 انأ .نابج انأ) اريم هجو لطأ يبهذلا لئاسلا قيرب يفو

 نكن



 ىدم نيعلا داوس يف ٌدتمت يضارأ اهدسج ناك .اهتعضأ

 .ةمركلا راجشأب تمرُغ «ةبرتلا ءارمح يضارأ ؛رظنلا

 فارضخ لابج ةمركلا ءاهمساوم ىهزأ يف ةمركلاو

 اهيف ربعت ءساحنلا نم تاقيضم اهنيب ةريغصلا تارمملاو
 فلخ «ممقلا فلخ ةديعبلا لحاوسلا ىلعو .بنعلا لالس

 َنهبايثب ناسحلا اهيف ودشت «حارفأ ماقُت ,تاقيضملا

 يف نوصقري ءرودصلا ةارع ناّبشلا صقريو ةثكرزملا
 .روصخلا نم .مادقألا نم ةوشنلا ليستف ذيبنلا ضاوحأ

 يدي يف ةوشنلا حفطتو .هافشلاو نويعلا نم .دعاوسلا نم

 .(.. .ينّرغسي ناك اذهل .انأ

 لمحو .هنع هجولا دعي نأ لواحي ةهرب هنيع ضمغأو
 ناك) هيتفش ّصتماو «تارطق عضب هقلح يف غرفأو حدقلا

 ةلفغب ىعسف مالسلاو ةعادولا ّلم اًقيلأ اًناويح اهدسج

 هتّيشحو سراميل ىذألاو ةسارشلا نونف نقتي ىعس «مّنكتو
 .(... اذهل «ينبعري اهدسج ناك .انأ يلع

 اًميدق اًدبعم اهدج ناك) هفوج يف بارشلا لك ّبصو
 موسر اهيلع تشقُنو زوجلا بشخ نم تعنُص ةيلاع هباوبأ

 نلمحي ءدوهنلا نع َنهِبايث طقست «نيعألا تابوصعم ايابص
 دبعملا كيبابشو .ةافُح لاجر فاتكأ ىلع ةعوفرم تابرع

 رئاودب تفيض كيمسلا جاجزلا نم حاولأ اهّدست ةقّيض

 اهناولأ لّدبتو اهنارود يف سمشلا نع يكحت ةنّولم

 ناز



 نيب نم بّرتتو .بورغلا ىلإ قورشلا نم اهتاهاجتاو
 .ةعوجوم .ةحّرجم .ةتفاخ ليتارت ةققشملا دبعملا ناطيح

 اهدسج ناك .ةبهرو انأ ينايك يف ناميإ ةريرعشق يرتو
 .. اذهل .٠ ينبهري

 . .اذهل

 يذلا اهدسج نم ينيمحي «يضاملا ىلإ أجلأ تنك اذهل

 زّفحتملا هصّبرت يفو ؛طخاسلا هثوده يف يب قصتلي داكي
 . (ناريحلا

 سبعو .اهناسلب هتبّطر مث اهماهبإ رفظ ةأرملا تمضق
 نأ يلع رصتنأ نأ ءاريم دسج مواقأ نأ تلواح)» ميدن

 معاطملا راونأ يف .تارابلا ةمتع يف تلواح .هبسكأ

 يف .راجشألا عيقص يف .ءامسلا ناجيه يف .ةرّدخملا

 قرألا يلايل يف .ةراّيسللا تمص ىف .تاقرطلا ةلزع

 يه اهينفأ ةظحلل اًضيأ اريم ّدعأ تحرو ءيسفن تددعأ
 ُنكل .اهب انأ ىتفأو .ثعبأ . حاترأ .اقدتآو «ءيردص ىلع

 .(...0! .اهانيع

 ءاهدي نم دربملا تمرو «ميدن هّوأت نيح ةأرملا تضفتنا

 .كاينوك حدق اهسفنل تالمو اًديدج اًحدق هل تّبصو

 ةقاح ىلإ ةبعتملا هتارظن تّدتراف اههجو ىلإ رظني نأ لواحف

 ناعملب ناروفت نيتيفاصلا اريم ينيع تيأر ذإ تنك) حدقلا

 عيضأ نيح لشنأ تنك «ءايمع ةقيمع «يب ةقيمع ةقثو ءيرب

 نضل



 ةصرف منتغأ تعرسأو اتقلغناف امهتلّبق ةّرم .اهينيع ءافص يف

 بيرغ ملاع اهنإ .ؤرجأ مل .ال . . .نأ تلواحو امهبايغ
 .(همهفأ ال

 نع حدقلا طقسف «ةبلعلا نم ةراجيس بحسي هدي كّرحو
 ثرتكت ملو .هتفش ضعف ءطالبلا ىلع مظحتو رابلا ةقاح

 ةقرولا يف «باسحلا عومجم ىلع تداز امنإ «ةأرملا

 انأ) ضيبأ اًحدق هل تّدعأو .نيتريل «ءارضخلا ةريغصلا

 ىلع تمّمص «كور نديإلا» ءادغ دعب . . .نابج .نابج

 ةعاق ىلإ مجهت تناك اهتروص ّنكل ...نكل اهنايسن

 قرحتف بألطلا هوجو نيبو ينيب بصتنت تارضاحملا
 نوبخاصلا ناّبنلا هقهقيو «مئثلعتأو «يتفش ىلع تاملكلا

 اهيتفش نوفطتخيو ؛مهنيعأب ةروصلا نوقّرميو «نوحقولا
 انأ ؟انأو «نيّيرطلا نيريغصلا اهيدهن نومسقيو .نيتّيدنلا
 ؟انأو .اًمّلأتم «ًالهاذ ءاّئماص هذه فطخلا ةّيلمع دهاشأ

 يف اهمانأ ةدحاو ةعاس يف نيّيرطلا نيدهنلاب ملحأ انأ

 فشنتس امهسملأو ينيع ضمغأ نيح :نيتعاس وأ «ليللا

 يقورع يف امهنم ققدتتو «ياتفش دّلجتتو يقورع يف ءامدلا
 .(...هآ .امور ةنيدم نارين

 ءبصقلاو نّولملا زرخلا نم اًراثم ةأرملا تحازأ

 ةقاح ىلع تدنتساو تعجر مث ءمتعم ٌرمم يف تباغو

 ميدن ةراجيسو .عقاف رمحأ ءالطب اهرفاظأ نّولت ءرابلا

 انني



 .تاومألا رابخأ كولعأ خيرات ذاتمأ انأ) لهم ىلع يوذت

 اذامل ؟تاريغصلا تايتفلا دوهن مأ نورين ءامور قرحأ نم

 «ةدياع تتام اذامل ؟لئاف .لشاف انأ اذامل ءاريم ينتكرت

 .(؟لفطلا دلُو نذإ نمل

 ءالطلا ىلع تخفنو اههجو نم اهرفاظأ ةأرملا تبّرق
 اريم تناكو .هتلمح يذلا لفطلا ةدياع مهي ناك) هفّمجت

 ظفتحأم يننأ اهربخأل اهب تلصَُنا اذكهو «ينّمهت اهدحو

 ىلإ ايكرت نمو .ايكرت ىلإ اهب ريطأس يننأو .يدحو يل اهب
 اهل ٌتنفلت ةظحل تنك .هراتخت ناكم يأ ىلإ . . .ابوروأ

 دالبب ملحأ تنكو اًراهنم تنك ,يدعوم ىلع تقفاوو

 ديدج ريرسو ءرحبلا ىلع لطت ةفرغو «ةديعب ءارضخ
 .قيمع مون يف سطغأ انأو «يتبقر حفلت اهسافنأو

 .(...لشاف . . .لشاف انأ .نكل . . .ءينه

 ىلع قرتحي ىرخأ هل ةراجيم فرطو «ةراجيم لعشأو

 «شويربال١ دنع اهتيأر ةّرم رخآ .نابج انأ) ةضفنملا فرط

 «ةهرب ترّمست مث ءاهرهظ يل ترادأو اهّيسرك تكرت

 «يسركلا ىلع لولشم نابجلا انأ . . .انأو . ..تشمو

 مل اذامل ؟اذامل .. .نابج .لذن .مصأ .مكبأ .سرخأ

 ؟يهجو ىلع اهرصعأو يردص ىلإ اهّمضأ مل اهبوث ّدشأ

 تاوطخب دعتبت . .دعتبتو ينيع يف سودت اهتكرت اذامل
 .(؟ةرخاس . ةقّيض

 نيلي



 تسمل .رخآ اًرود اهرفاظأ يلطب ةأرملا أدبت نأ لبق

 ىلإ هّبنتت ءاهدي نم طقف نيعيصإب «ميدنل اًديدج اًخدق

 هدي ميدن كّرحو ءجاجزلا نع ةبطرلا رفاظألا دعُب ةرورض
 ةأرملا تمرف «هحدق نع جلثلا ةعطق داعبإب اهرمأي ءايعإب

 هدي ىلع همأر ميدن ىمرو ؛غراقلا اهحدق يف جلثلا ةعطق

 ناسللا ةليوط ةأرما تعمس ينثأل ؟اريم تعضأ اذامل)

 اهتقيفرل لوقت اهتعمس «شويربال» دنع يفلخ ةدوسح

 مارغ يف عقي ئرتهملا لجرلا اذه ىلإ يرظنا .يرظنا»
 تاسمه ْنَأ عمو «. .يرظنا .يرظنا .هتنب رمعب ةّيبص

 ربعأ نيح ينقحالت تلاك ةقفشلاو راكنتسالاو ةشهدلا

 نيحو .راب ىلإ لّلت نيح .اهصقارأ نيح .اهعم عراشلا
 «ةلفط» :تامهلا هذه طقتلأ تنك .ةراّيسلا يف يمتحن

 هذه «.. .اهيبأ رمعب لجرو «ةلفط .اهيبأ رمعب لجرو
 . .اهّرجأ .يعم اهّرجأ .يفتك ىلع رمهنت تناك ةقيقحلا

 ءرعشأ اذكه ءاّمامت يرمعب اهّنإ) يّرس يف بيجأ تنكو

 «ةبرجتلا ينتقهرأ بّرجم انأ ينثأ اهنيبو ينيب قرفلاو

 ؟شويربال» دنع ينئكل .«ةيرجتلل نشخ أمظ يه اهقهرأو

 يف يهجو ىلإ ترظن «يتم رخت ةأرملا تعمم نيحو

 .يهجو ىلع سّدكتي رابغلا تسسحأف «يتلابق جاجز
 جاجزلا ىلع رابغلا ةفصاع تّقشناو ..رابغلا ..راغلا

 اريم عم يلبقتسم رهظ ينيع مامأ «يل فشكناو «يتلابق

 برق ءدعقم ىلع انأ .اًيماق .اًيقيقح .اًسيرص .اًهِضاو
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 .يهو .دئارجلا أرقأ ءيفوص مارحب يقاس يظغأ ةأفدملا

 «ينجّيهي يذلا محافلا اهرعش فّمصت ةآرملا مامأ نّيزتت يه

 مث .ءاضيبو ءارمح دوروب هيظفتو اهمأر ةّمق يف هففصت

 يمامأ ىداهتتو يراعلا اهرهظو اهيفتك ىلع رطعلا نشرت
 «؟ةرهسلا يف ةأرما عورأ نوكأس له ؟ودبأ فيك» ينلأست

 عارذ نم ريطتو .بعت اهجوز ّنأل ءاهدحو لزنملا رداغتو
 ..ال . .بعت اهجوز نأل ردص ىلع يقلتستو عارذ ىلإ
 هل

 هيديو هيمدق يف يري ءاخترا اذإف ءهسأر ميدن عفر

 ينلأس .تومأ نأ دوأ اًضيأ انأ ؟ةدياع تنام اذامل)

 كتجوز ىلع ةرظن يقلت نأ يدّيم اي ديرت له» :بيبطلا

 فشثكي نأ لواحو 6؟ىتوملا ةفرغ ىلإ اهلقنن نأ لبق

 ةرظنب ينامرف 2.ال .ال» :تخرصف اههجو نع فشرشلا

 ةمكل ههجو ىلإ بّوصأ نأ تددوو .بضغو راقتحا
 ال .. .ةدياع تّلطأ امدنع تدمج ينّنكل .نكل . . .هيمدت

 فهفهم ضيبأ فشرش لطأ امدنع ال . .توملا لطأ امدنع

 هصيمق رمشي ءاضيب بايثب لجر هكرحي ءريرم ىلع مثجي

 انأو .ءاضيب بايثب ةضّرمم هعبتتو «نيعوكلا قوف ضيبألا

 ال شحوم لحاق ٌرمملاو ...ٌرمملاو ...ٌرمملا يف

 نع شّتفت تنحناو «سكوب كوجلا» بوص ةأرملا تشم
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 .ةأرملاو .ميدن سأر يف دعاقملا ترادو .ةناوطسأ مقر

 ...فقسملاو .ينانقلاو تالواطلاو .سكوب كوجلاو

 لافطألا ةفرغ يف ةحيسفلا جاجزلا ةهجاو مامأ تفقوو)

 :ينلأسو يفتك ىلع تبر بيطلا ّنكل ءيلفط فرعأ ينلع

 ةبلع يف ِهّنإ .يدّيس اي كلفط ىلع ةرظن يقلُت نأ ديرت له»

 .1ل» :ههجو يف تخرصف .'يعيبطلا هؤمن لمكتسي جاجز

 .(فطعب ىلإ رظن ةّرملا هذهو ؛.ال

 .نونح .معان .ميدق نحل مغنلا قودنص نم قلطناو

 اهرفاظأب تسّمحتو ءرابلا فلخ تفقوو :ةأرملا تداعو

 :هتلأسو بشخلا ىلع حورطملا ميدن سأر ةقاّربلا

 .«؟بهذت نلأ ؟يدّيس اي ةليللا انترداغم يونت الأ»

 نع لزن هّنكل ءاهيلإ رظنيل هينيع حتفي نأ لواحف
 مغمغو «هفلخ ةأرملاو ءرابلا ىلع هرهظ دنسأو «يسركلا

 : هيليعب بابلا نع شّتفي وهو

 .:؟بهذأ نيأ ىلإ»

 :ةرجض اهيفتك ةأرملا تّرهف

 بهذت نأ بجي نيأ ىلإ انأ فرعأ نأ ينديرت فيكو»
 .1؟تنأ

 ىلع .ةلواط فرط ىلع هبحس ءهدعم هدلسج بحسو

 يف يئابرهك دومع ىلع .باللا ىلع .طئاح ىلع .يسرك
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 ىهقم ةيواز ىلع ...ةّراملا دحأ عارذ ىلع .عراشلا

 ىلع هعارذ رشني «ىهقملا فيصر ىلع حاصو .«تيرابال»
 ةنيذملا هذه يف ءوضلا .رجافلا ءوضلا .ءوضلا) هبنيع

 .(ينيمعي ةرفاسلا

 .ىّولتي ءملظم ريغص عراش يف «قلزناو
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