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 لوألا لصفلا

 1795 اسفاسي

 طمنلا ىلع اًّينبم اًئيِب نكسيو .ةراجتلاب لمعي بأل فسوي دلو

 يلاولا ميقي ثيح .يارسلا اهولعت يتلا ةلتلا حفس ىلع يكولممل
 .كب هللا دبع يامثعلا

 قوسلا يف رجتمو عنصم هل .نوباصلا ةعانص نهتما هدلاو

 رامعمب يبيب دمحم خيشلا مامإلا هانب يذلا ريبكلا عماجلا نم ةبيرقلا

 .ديرف ينامثع

 دج نع اب ةلئاعلاف ؛ةراجعلا رايتخاب اغآ دمحأ هدلاو دش

 بكارملا يف راحبإلاو .نفسلا ةعانصو «كمسلا ديص يف لمعت تناك

 دنئاقلا ازغ امدع دلو .هيدلاول ديحولا نبالا وه فسوي

 رهاظ ميعزلا نم اهكاكتفال ةنيدملا بهذلا وبأ كب دمحم يرصملا

 اًبييرختو ةيومد اًبرح تدهش يتلا ةيساقلا مايألا كلت يف .رمعلا

 .اًيارخو

 هدلاو هلسرأ ذإ ءاركبم غبنو ,هتيبرت تنسحأو ةنانمب همأ هتبر

 تاقلح دهشي ناك يذلا ريبكلا عماجلا يف ةساردلا تاقلح ىلإ

 ةغللاو هقفلا مّلعتف ,ثيدحلا ةاورو ءاهقفلاو ءاملعلا رابك نم سيردت
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 .ةيسنرفلا ةغللا ملعتيل ,تابهارلا ةسردم ىلإ هلسرأ امك .مولعلاو



 هتانيوكت هترحسو .يبرعلا طخلا قشع ,سيردتلا تاقلح يفو

 .ىتف وهو ؛ملعتف ,يرادلا ليلخ خبشلا دي ىلع هنونف سرد .هتايلامجو
 ثنلغلا طخ نقتي نم نإ هل لاق ليلخ خيشلا همّلعم نأل ؛ثلثلا طخ

 نلو .طخلا يف عدبي نل هنقتي ال نمو ,طوطخلا ةيقب نقتي نأ عيطتسي
 .ةريهاشم نم نوكي

 نيرمتلا ىلع هيف بظاو ريصق نمز يف ثلثلا طخ نقتأ
 نيوانع يف ثلثنلا نع ثحبي دجاسملا تابتكم ةرايزو «لّمأتلاو

 يذلا نييزتلاو .فرخزلا هرهبي ناك مكو .تاطوطخملا طوطخو

 دجاسملا ىلإ فلتخي ناك امك .فورحلا لاكشأ هب ددعتتو عوست

 يف اهققانأو اهتعورو .اهليكشتو تايآلا ةكرح بايسنا سرديو

 ىلع يفضتو .ةقورألاو بابقلاو بيراحملا نّيزت يهو اهشقنو اهشقر
 .ءاقو اقنورو اًنسح دجاسملا

 ةققبب اًطيسب اماللإ مر .خسنلا طخ مّلعت ثلثلا طخ نمو

 ,يبرغملاو ,يسرافلاو .يفوكلاو .يباوريقلاو ,يماشلاو ,يّكحملا :طوطخلا

 .طوطخلا نم اهريغو .يعقرلاو .يباويدلا هنمو يبامثعلاو ,يسلدنألاو

 لويخلاو هرجولا مسر .مسرلا ىلإ لقتنا يبرعلا طخلا نمو
 ملفقب مسرلا نقتأ .افيح يف تارازابلا دحأ ماسر نم هملعت .روهزلاو

 .تيزلا ناولأو ءعمشلا ناولأبو ,محفلا

 بحأو .يبرعلا طخلا بحأ .اًحومطو اًيكذو اًيويح ىتف ناك
 جاومألا ناضحأ ىلإ يلاعألا نم زفقلا بحأو ءرحبلا بحأو ءمسرلا

 ءاهقاوسأو ءاقرانمو ءاهراوسأو ءاهلالت :افاي ةعيبط بحأو .ةبخاصلا



 يف نيدايصلا براوقو ءاهئطاشو ءاقاناخو ءاهاماق-و ءاهدجاسمو

 ءرقص ينيع كلتمب ,ةعلطلا ليمج ءاميسو اًضيأ فسوي ناك

 اًرعشو .ةضفلاك انيبجو .ملقب اطُخ امهأك نيموسرم نيبجاحو
 ضيبألا هناطفقب ودبيو .نيتفثلا قيقد اًمفو ءاميقتسم افنأو ايامك

 رئزي يذلا رضخألا لاشلاو «ةناني ةراتِصب ةلوغشملا ءارمحلا ةيقاطلاو

 ةنانمي بابحأ نم ءاسنلا نإ لب «ةناتسألا ءارمأ نم ريمأ لثم ؛هطسو

 ىتح ءاسنلا هتقشع يذلا ,فسوي يبنلا لامجب هتقلخ لامج نهبشي نك

 .لوهذلا

 ىسلع هانيعو ,ةهج نم ثلنلا طخ اهيف مسري ةبصق هديبو ربك

 هقافر عم لرتي هدوع دتشا نأ ذنم راص .ىرخأ ةهج نم رحبلا

 نم يضقيو ,سردلا تاقلح نم ةدوعلا دعب رحبلا هاجتاب ردحنلا
 نأ انايحأ هل ذلي امك ,ةحابسلاو بعللا يف بورغلا ىتح رصعلا

 ءنيقوسمتملاو ةعابلاب ظتكت يتلا قوسلا ىلإ بهذيو رحبلا نع عطقني
 ةشكرزم سبالمو ؛ةرخاف ةشمقأ :ةضورعملا علسلا ةدهاشمب عتمتسيو

 دالب نم ةدروتسملا لباوتلا ضرعت رام تالحمو .ؤلؤللاب ةمعطمو
 ,لونلا ىلع ةجوسنملا ةيوالدجما طسبلا ضرعت تالحمو ,دنملاو نيصلا

 ةعانص نوباص تالحمو ,ناهفصأ يف ةجوسنملا ةيمجعلا ديجاجسلاو

 تيزلاو بوجلا عيبل ةيبناج قاوسأو .سلبان ةعانص ىرخأو افاي

 ةشمقألا عيبت يتلا ميرحلا قوسو .نوتيزلا تيزو جيسدلاو لزغلاو

 متاوخو ليخالخو رواسأ :يلحلا عيب يف صصختتو .سئارعلا فلكو
 بحي ناك ,ةراهمب ةلوغشم ةينف فحتو ,ةنقتم ةعانص .لسالسو دئالقو



 ةيبرع ءايزأو «فيرلا وأ ةنيدملا ءايزأ نوسبلي نيذلا نيقوستملا ىري نأ

 نايعأو نابهرو خويشو جاجحو ةراخب نم ,ةيسنرفو ةينانويو ةيكرتو
 نسم اهيدصاق عوتو :ةنيدملا عونت لثمت قوسلا تناك .تاوغأو

 .روصقلاو نفسلا ءانب وأ .ديصلا وأ جحلا وأ ةراجعلل طسوتملا ضوح

 هنكل .لاجرو حئاورو ماحدزا نم اهيف امب ,ءاوجألا هذه بحي ناك

 قرولاو ربحلا ةاودو ةشيرلاب يلتخي نأ .لزنملل هتدوع دعب ,بحي ناك

 اضيأ هل ولحي ناكو .ثلثلا طخب لاثمألاو مكحلاو تايآلا طخيل

 .رحبلا ءادنل يغصيو لمأتلا يف قرغتسي ةلتلا ىلعأ سولجلا

 ةفقايل بستكا ىتح .ركبملا بابشلا ةلحرم ىلإ لصو نإ امو

 ,هنارقأ ىلع اهيف قّوفت ةأرجو «,ةئيتم ةينبو ,تالضعلا لوتفم اًمسجو

 يتلا ,ةقيمعلا هايملا ىلإ افاي راوسأ ىلعأ نم زفقلا ةضاير يف ًصوصخو

 .دايعألا يف افوسرامي دالوألا ناك

 .هتزفق نورظتنيو روسلا قلستي وهو هنوبقاري نودايصلا ناك
 راخفلا عناصم ين مهلمع نم نودوعي نيذلا نايبصلا ناك امك

 يف ئطاشلا يذاحت يتلا مهقويب ىلإ مهقيرط يف مهو نوفقوتي «غبادملاو
 نم دونجلا تانكث عم ءارقفلا تويب رواجتت ثيح ءلمرلا لالت ةقطنم

 .افاي ةيماح

 ,بورغلا لبق مهكابش نوحلصي نيذلا نيدايصلا ةكرح فقوتت

 ىلإ هدوعص نوبقاري ,قهاشلا روسلا ىلإ ,ىلعألا ىلإ مهسوؤر نوعفري

 لامع راصبأ قلعتتو .هيلإ دوعصلا نع لافطألا ةيقب مجحُي جرب ىلعأ
 ءرومنلا دوعص دعصي وهو ةقئاولاو ةعيرسلا هتاوطخب راخفلاو ةغابدلا
 ,ةعلقلا رصق تافرش نم كلمرحلا ءاسن لطتو .ةرامللا فقوتيو



 .رصقلا نوسوحي نيذلا ةسارحلا دونج ضعب هابتنا كلذ يعرتسيو
 نيذلا :ةجيإ رحب نم نيرجاهملا تاجاوخلا ,تيناوحلا باحصأ نأ امك

 دوحسمب مهو نوجرخيي .رومخلا نم ىرخأ اًعاونأو ذيبنلا لوعيبي

 ىلع نوسلجيو .ءقجسلا رامب ةحئار اهنم حوفت يتلا مهيدايأ فشانملاب

 تاقدح نم لطي قلقلا أديو .ةدودشم مفويعو شقلا يسارك

 .ىلوألا ةرملا تسيل اهنأ نم مغرلا ىلع ؛نويعلا

 افيفخ دوعصلا لصاويو ؛جربلا ةمق ىلإ دوعصلاب هاوس ركفي ال
 يطغت لامرلاف ؛طوقسلاو رثعتلا نم هيلع نويعلا ىشختو ءاقيشر
 رطخ ىلإ قلزتيف ,هامدق هنوخت نأ نكميو ,ةمخضلا ةراجحلا بطاصم
 .للك الب دعصيو .رذحلاو ةقثلاب ىلحتي هنكل .بوسحم ريغ

 هيعارذ درفي .اًريثك رظتني الو .ثهلي وهو لصي .اًريخأ لصي
 - مث ,ةتماص ةءارق هيتفشب متمتي .روسنلا لعفت املثم ءامهتعسم ىلع

 هردص ّدشي ؛زفقلل أيهتي -فنعب اقاضبن قدتو بولقلا دشنت انهو

 ءةروسج ةعافدنا عفدنيو ؛ةيبذاجلا نم هيمدق نطاب ررحيو .ىلعأ ىلإ

 يفو .ةشقك لئاهلا ءاضفلا يف ودبيو .غارفلا يف ريطي ءرمن ةبثو بغي
 رودي .ءاوهلا هب بعلي وأ .ءاوهلاب بعلي ,ةفيفخلا حيرلا عمو .ءاضفلا

 ةفظحللا حبصتو .بولقلا قفختو .نويعلا هعم رودتو .هسفن لوح

 .لفسألا ىلإ هجايهو رحبلا بخص هدشيو روديو رودي .ةعاس
 .لفسأ ىلإ هيدعاس ددسيو ؛هيحانج قلغي ,جوملا قبش دتشي امدنعو

 ريفصو قيفصت طسو سطغيو جوملا قشي .هحورو هبلق ةراسجبو

 نم هسأر ةلالطإ راظتناب ئطاشلا نم عومجلا برتقتو .جرمو جرهو
 هسأر لطيو ,قمعلا نم دعصي نيحو .ةوغرلاو دبزلا اهركعي يتلا هايملا



 نأ هل ولحي .ةزفقلا هذه دعبو .ءانشلا عفتري ء.مه حوليو هعذج مث

 ىلإ .قمعلا ىلإ باهذلاو جوملا قارتخاو ةحابسلاب هتضاير لمكي

 .دوعي نأ ىلإ هرظتنت عومجلا لظتو .رحبلا ضرع
 وحن حبس مث .سطغو هتزفق متأ نأ دعب هسفن دجو .ةرم تاذ

 هنع جاومألا تقشنا توح مامأ هجول اًهجو هسفن دجو ءرحبلا قمع

 هتئافن ةحتف نم ذاذرلاو ءاملا نم اًدومع قلطي وهو حطسلا ىلإ دعصو

 ,ةطقنملا هرهظ فناعزو يدامرلا هسأر رهظ .مخضلا هسأر ولعت يتلا

 .هيكف حتفي ناكو

 نأ هيلع نيعتي اذام ردي ملو كبتراف .بعرو ٌفوخ فسوي مهاد

 .فيدجتلا ىلع نايوقت ادوعت مل نيتللا هيدي ىلإ بعرلا لقتناو .لعفي
 .ءاملا شثفن نع فقوت هنإ لب .فقوتو هيكف قلغأ توحلا ْنِإ مث

 امهأ ول امك ادبو ءاماح ىلع امهنيب ةفاسملا تيقبو .هتكرح تنكسو

 تأدب .ءادعلاب يحوت ةكرح ةيأ توحلا دبي مل .تارظنلا نالدابتي

 ىفتخا .ءاملا تحت صاغو هليذ توحلا عفر .هبلق ىلإ للستت ةنينأمطلا

 .ةرودبو .اهدبز العو ,ضعبب اهضعب تمدطصا ىتلا جاومألا تحت
 حبس .عيطتسي ام ىصقأب اًدئاع حبسي أدبو .ءالا تحت فسوي صاغ

 .سفنتيل حطسلا ىلإ دعص مث ,ءاملا تحت ةحابسلا لصاوو

 نم برتقا امدنع ىتأ ثيح نم داع هلعل .توحلا دهاشي دعي مل

 .ةلحضلا ةهايملا

 ,ةنيدملا ثيدح توحلاو فسوي ةياكح تناك «ةليللا كلت يف

 سلجم و .فارشألا ءابقنو تاواغألاو يلاولا سلاجمو رصقلا ثيدح
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 ءريمشكلا تالاش نفاصمق قوف نيدتري ياوللا يراوجلا ؛يراوجلا

 .ةرماعلا نهرودصو ةّضبلا نهعرذأ امب نيطغي

 غوبن نع ثدحتت فارشألاو تاواغألاو يلاولا سلاجم

 يفف ءافاي ئطاوش يف توح روهظ ةزجعمو .يبص ةراسجو ةعاجشو

 طسوتملا رحبلا نوبوجي نيذلا نيدايصلاو ةراّحبلل قبسي مل ,رحبلا اذه
 .تاطيخملا ىلع رصتقت ناتيحلا نطاوم نأ نوفرعيو ءانوح اودهاش نأ

 ىلإ تأي ىل افاي نإ ريبكلا دجسملا خيش لاق ؛يلاولا سلجم يف

 مالسلا هيلع سنوي يبنلا مايأ ,ةميدقلا دوهعلا يف الإ توح اهتطاوش

 ثيح ءافاي ئطاوش ىلإ هلقنو هنطب يف هظفحب توحلل هللا ىحوأ امدنع
 ءاهقفلاو ءاملعلا نإ اًضيأ دجسملا خيش لاقو .قرغلا نم هللا هاجن

 ةكربب رهدلا ىدم اًّيح ىقبي نأ هل بتك سنوي يبنلا توح نإ نولوقي
 رخآ ىلإ نمز نم فوطي يذلا هتاذ توحلا هلعلو .مهتازجعمو ءايبنألا

 .لسرلا امه رم يتلا ةنكمألا يف
 اذمي هيلإ اوتأي نأ بلطو .؛ثدحلا اذهل اًريبك اًمامتها يملاولا ىلوأ

 اولاقو .ىتفلا ىلع نيرضاحلا ضعب ىنثأو ؛ةياكحلا هنم عمسيل باشلا

 نع ثيدحلا ناك ,يراوجلا سلاجم يفو .ريبك نأش هل نوكيس هنإ
 نع ثدحتلاو .فسوي ىتفلا ىلع ءانثلاو ءارطإلل ةبسانم توحلا

 هردص يف نهريثي امو .هدمج ةقاشرو .هتقلخ لامجو .هتماسو

 نبهذ دقف .دعب نع هندهاش نفأ نم مغرلا ىلعو .هنطبو هتالضعو

 .هتناع رعشو يروكذلا هزاهجك ,هندهاشي مل ام فصول

 ةرماغملا ىلإ هعوزنو .طوطخلا مسرو رحبلاب دلولا قلعت نم قلقلا
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 هل رمضيو ,نوباصلا ةراجت يف هفلخيل هدلو ئهي ناك دقف .ةروسجلا

 اهقوم اهيف ذختي ةايح نرطخلا وأ ءاقشلل اهيف ضرعتي ال ةئداه ةايح

 ةكمو سدقملا تيب ىلإ الإ افاي حربي الف ,فارشألاو نايعألا نيب

 هسلجم اهيف دجي ةايح .فيرش ماش رايدو ةناتسألاو نيمرحلاو ةمركملا

 ةوسك سبسلي وهو هلّيختيو .يلاولا رصق يف تابسانملاو دايعألا يف

 وسكتو «ةريبسك ةمامعو .بهذلا طويخب زرطم لاش اهيلع ةرخاف

 ,مزعلاو دقعلا يف يأر هل نوكيو ,نابذشم نابراشو ةيحل ههجو
 .ةيوكابلا بقل لانيف :ةيعامتجالا ةناكملا يف مدقتيو

 ومسيو غربي هنقذو هبراش رعش أدبو بش يذلا دلولا نأ ريغ

 نأ ودبيو .مسرلاو رحبلاب اقلعتم لاز ام .ةوتفو ةباهم ههجول يطعيو
 .دودحلا لك زواجتي هحومط

 ,هبايث يف قنأتي أدب دقف ؛ركبم درمت تامالع هيلع رهظت تأدب

 ةشكررمو ةنولم اًناصمق ,دنهلا نم ةمداقلا عئاضبلا نم اًناصمق راتخيو

 لاورم قوف اهسبلي .روهزو دورو اهجيسن ىلع حتفتتو ةرجشمو

 .ليوطلا هرعش لماك يطغت ال ةيقاط هسأر ىلعو ,يماش

 تلاقامك .فسوي يبنلا لامج هل يذلا .ليمجلا فسويو

 ةلحرم يف لخدو ,نايتفلا امي رمي يتلا تالوحتلاب رم ,ةناني تابيبح

 .رسصقلا يراوجو ةنيدملا ايابص راظنأ طحم ناك ذإ ؛ةفينع ةقهارم

 نيتاسب دنع .ةيلامشلا افاي يحاوض يف تانبلا دعاوي ناكو

 امك ,ةشيرج وأ ءاجوعلا رهف فافض يذاحت يتلا ,حافتلاو تايضمحلا

 قئادحو عيبانيلاو هايملا نيب ءيعيبط هرنتم كانه .افاي يلاهأ هيمسي

 ءنهروبش دسمو .نهيدايأب كمبو نهعم وهلي ناك كانه .درولا

 هاج
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 هتوغأ ذإ .ةقعاص ةيدسج ةبرجتب كلذ ءانثأ رمو .نهدودخ بعاديو

 «بسلاخملا همشت تارظنو ناتعساو نانيع اهل «ةبّرجم ءانسح ةيراج

 يف اهنم اًناعمإ- هنم تبلطو ءاهعم بواجتف ةباغلا ىلإ لوخدلاب هتوغأ

 سيرع" ةبعل ,ةءاربب لافطألا اهسرامب ةبعل ابعلي نأ -ةياوغلا

 ءراجشألا نيب هنم برهتف اهقحالي نأب ةبعللا يضقتو ."سورعو

 ةحئارو اًهاوطخ رثأ يفتقيل اهيفكب قفصت يهو اهقحليف هينيع بصعت
 .قبشلا نم ةقراح ةلاح ىلإ هتلصوأو اهلعف تلعف ةحئارلا .اهرطع

 مث ؛لاقتربلا نيتاسب يف هجردتست تلظ .هلخاد لعتشت نارينلاب سحأ

 ,ةيراع امي ئجوفو .هينيع نع ةبصعلا تكفو امبايث تعلخو تفقوت

 اهنطبو «نيتيدرو نيتملحب نازراب اهادهف ءرفان اهردصو ءرياطتب اهرعش
 كلذ دنعو .اهقئاعي عفدناو هصيمق علخف ًالاعتشا دادزا .سلمأ

 تحرص ىتح ,اهرحن هاتفش تسمال نإ امو ,نيترمج ىلإ هاتفش تلوحت

 .هيتفش رمجب اهرحن دنع اهتبقر لفسأ قرتحا ؛ةبعرم ةخرص

 يأ .اصح يذلا ام ردي مل .ىلوألا هتبرجت يه كلت تناك

 !؟ران هوس لإ ةدس لّوحت فيكو .هنكسي يذلا اذه ناكرب

 برقو اهيوث لمحت ؛ةيراع ودعت اهدهاش .قراح لوهذ طسو

 حطبنا .هدسج يف يلغت ىمح تناك .راجشألا ءارو بيغت مث رثعتتو
 تاقظحل ترم .هراكفأ بتري وأ ركفي نأ لواحو ءضرألا ىلع

 .مونلا نم ةنِس هتذخأو هينيع ضمغأ م .تاظحلو

 ءرصقلا يراوج نم ةبكو كب اًطاحم هسفن دجو ,ظقيتسا امدنع

 هل ترهظف ءرامخلا نهنم لك تطامأ دقو ,راهبناو فغشب هيلإ نرظني

 .ةينابلأو ةيزاقوقو ةيسكرشو ةيكرت هوجو

00 
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 روهز هيلع تحتفت نوميل ةرجش نم اًنصغ هيلع نهادحإ تقلأ
 سجرسلا نم ةقابب ةثلاثو ,ناحيرلا نم قرعب ىرخأ تقلأو .ءاضيب

 .رمخأ لاشب اهتبقر يطغت يتلا هتيراج تمدقت ,نهفلخ نمو .يربلا
 هتلبق رثأ يطغيو اهرعش يطغي اهاش ناك .قزنو ةيهجنعب هيلإ ترظن

 ؤلطاوت ةمفغ .ام اًناهر تبسك دق .ودبي امك ,.تناكو .اهرحن ىلع

 طالبلا نللم يناللا تايظحما ءالؤه ءاهدل اي .راصتنا تارظنو

 باب ءارو راظتنالاو يرستلاو عاممإلاو تاوهشلاو روخبلاو

 شبك نهحطني نأ ىلإ نقي مك !بهتلملا نفايخل اي !كلمرحلا
 .ةرماغملا
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 يناثلا لصفلا

 ًاليوط ثحب .توحلا نع اًدحب قمعلل حبسي .رحبلاب فسوي قلعت
 تاناح ىلإ نوفلتخي نيذلا ةراّحبلا اًرارم لأس .هيلع رثعي نأ نود

 سدني .حارو حور نع نوئحبي ؛عالقإلاو ّوسرلا نيب ام ئطاشلا

 ءاناتيح طسوتملا قمع يف اودهاش دق اوناك اذإ اًمع لأسيو مهنيب

 سيلو تاطيخلا ناتيحلا نطوم نإ نولوقيو .هنم نورخسي اوناكف

 هب نوقيضيف .ئطاشلا قمع يف توحلا عم هتياكح مهل درسي .راحبلا

 فطظوي نأب هحصنيو .لايخ دّرجم هدرسي ام نإ مهدحأ لوقيو ءاًعرذ

 .رعشلا ةباتك يف هلايخ ةعس

 .هل ةنهم ناتيحلا ديص ذاختا يف بغري ناك اذإ :رخآ فيضيو

 مّلعتسيو «نيدايصلا رهمأب طالتخالا هنكمي كانهو .ندع ىلإ بهذيلف
 .يدنهلا طيخلا يف مهعم رحبيو مهنم

 نع ثحبي امنإو «ناتيحلا ديص ناهتما يف بغري نكي مل هنكل

 .هوحن ةفلأب رعشو هّبحأ هنيعب توح

 امبرو .ةفدص نوكي امبر توحلا عم هل ثدح ام نأب هسفن عنقأ

 ول ظوظحم هنأو .سنوي يبنلا توح .ءاهقفلا دحأ لاق امك ,نوكي

 يف اًديعب ىضم مث ءافاي ئطاش راز توحلا لعلو .كلذك رمألا ناك
 .ةيدبألا هتلحر

 اننايدايدل



 دقف ؛ةرانملا طيحم نم وأ .روسلا ىلعأ نم رحبلا ىلإ زفقي دعي م

 بلجل هتراهم ضارعتسا ىلع ربكو ,ةيبصلا عم بعللا ىلع ربك

 نم ةريغصلا تيناوحلا باحصأل اًبيحم اًباش لظ هنكل .باجعإلا

 طلتخي ناك ام اًريثكو .رومخلاو قجسلا نوعيبي نيذلا نيرجاهملا

 قلعت هنإ لب .ئىطاشلا ىلع نوحرمي نيذلا لافطألاو ايابصلاو بابشلاب

 ئطاشلا نم ةيبناج ةعقب ىلع اًتاقيفر عم حرمت تناك ءارقش ةاتفب

 تداتعا ,لبق نم اهري مل ةبيرغ ةاتف ,ماحدزالاو ظاظتكالا نع اًديعب

 نيعلي مث نيعألا نع اًذديعب نحبسيل اقاقيفر عم ئطاشلا ىلإ ءيجلا
 كلتماو .ةبيرغ ًالاكشأو ًالالت لامرلا نم نينبيو .ئطاشلا ىلع

 نم تويبلا ءانب نهمّلع ذإ ,نهعم بعللا نم هتنكم يتلا ةأرجلا فسوي

 لبق اًركاب أي ناكف .هلايخ َنهعم بعللا راثأو ,ئىطاشلا لمر

 لايخلا قلطيو ,ئطاشلا نم ديعبلا بناجلا كلذ يحتنيف ,نفوصو

 دعب نمو .يارسلا يكاحي اًرصق وأ .مكاحلا رصق يكاحي اًرصق عنصيو

 .اًجاربأو اًدنج اه عنصيو اهلّيختي اًروصق كلذ

 تايتفلا ّنكلو .ةرم لك يف هانب امث اًمسق مدق حايرلا تناك

 ةعورو اهامج نم يقب امب نمياجعإ نيدبيو هروصق لالطأ مامأ نفقوتي

 تارظن نيقلي نك راوجو رئارح نم يلاولا رصق تانب ىتحو ءاهرامعم

 ءارو ام ةيؤر نم نهنكمت يتلا ريظانملا لالخ نمو ء.راوسألا ءارو نم

 .كلمرحلا ناردج

 ءاتفلا هذه هترحس .يرام اهمساو ءارقشلا ةاعفلا هترحس

 «ءلأسيو سبعدي لظف :نيواقرزلا نينيعلا تاذ ةرشبلا ءاضيب ءارقشلا
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 ودراب ةنيدم يف ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا لصنق ةنئبا اهنأ فرع ىتح

 يف ةيفيصلا اهتلطع يضقت اهتلئاعو :ةيسنرف ةبيبط اهمأو ءاسنرفب

 .ةلتلا ىلع ةجردتملا تويبلا يف رخافلا اهريم

 تايرخألا .نع اهسفن رّيمت تناك .ةرم لوأل اهآر امدنع

 يطغت ةدحاو ةعطق نم هسبلت يذلا دوسألا ةحابسلا بونف ؛اهسابلب

 امنيب .اهرصخو اهردص زربت .هسفن تقولا يفو ,نيتبكرلا ىتح اهتماق

 ناصمقلا نسبلي ةّينغلا ةينانويلا افاي ةقبط تانب نم تايرخألا

 .ءاضيبلا ةليوطلا ليوارسلاو ةضافضفلا

 ؛نويسنرفلا اهظفلي امك ,ياريم حصألا ىلع وأ .يرام تناك
 ملكتتو «ةقالطب ةيسنرفلا ملكتت تناكو ,تيوكسبلا ةقر اهو ةفيطل

 ةقرغم ةجهلبو ؛ةبوعصب اهثدحتتف ,ةيبرعلا امأ .اًضيأ ةقالطب ةيكرتلا

 .اهتيلحم يف

 سرادمب اهمّلعت يتلا ةيسنرفلا ةغللاب اهثدحي نأ فسويل ذلي ناك
 راثأو توحلا نع اهثّدح .ثيدحلا يف هعم بواجتت تناكو .تابهارلا

 تاليكشت يف يبرعلا طخلا ةباتك يف هتياوه نع اهثّدحو .اهلايخ

 كلذ تفلف «براوقلاو لويخلاو رحبلاو هوجولا مسرو .ةرحاس

 يف هتبغرو «يبامثعلاو يكولمملا رامعملاب همامتها نع اهثّدحو .اهمامتها
 هتثدح ءاهرودبو .اًهاجعإ تدبأف ,ةيرامعملا ةسدنحلا يف هتسارد لامكإ

 نعو ءدولا لكب ءابرغلا لبقتستو رهست فيكو ءودراب عمتجم نع
 نيب طالتخالا ةحابإو ,ةماعلا ةايحلا يف نهتكراشمو ءاسنلا ةّيرح

 هتثدحو .صقرلا تالفحو حراسملا يفو سرادملا يف ثانإلاو روكذلا

 مهالئاعو مهقاجوزو لصانقلا ملاعو لوكوتوربلاو تيكيتإلا نع
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 تاياورلاب مهقلعتو ءمهروطعو مهبايث ةقانأو مقالفحو مهيدآمو
 ءالبلا نم ةيلاعلا اهتقبطو .سيراب نع اًضيأ هتثدحو .ةيسنامورلا

 ءالؤه نيب نآلا هدهشت يذلا عارصلاو ,ةسينكلا لاجرو نييعاطقإلاو
 يف ىضوف نم تعم امع هتثدحو .عراوشلا يف عايجلاو نيحالفلاو

 ماظنلا ىلع نوروثي نيذلا ؛عاعرلاو ءامثدلا اهرشني اهنيدايمو اهئايحأ

 .يكلملا

 نم اًئيش عمسي ةرم لوألف ؛همامتها اسنرف نع اهثيدح راثأ

 كلذل نيتروص هنهذ يف تمسر .كانه ةايحلا طمن نع نايع دهاش

 .اهسؤب نع ةروصو .ةايحلا ةقانأ نع ةروص :هنع عمسي يذلا برغلا

 د #

 نع ترّبعو .هب ةديعس تناكو .2ةديدع تارم امب ىقتلا

 مّظنت ةلئاعلا ْنِإ هل تلاق .اهتلئاع لزم يف اقرايزل هتوعدب اهتداعس

 لصانقلا ضعبو .افاي رسأ نم ددعل تيبلا يف ىقيسوم ةلفح
 نإو .يارسلا نم ةيمر تايصخشو .سدقلا يف نيميقملا نييبوروألا
 ةوعدب اهلا حمس هنإو ءودراب نم ارتسكروأ ةقرف مدقتسا اهدلاو

 .نيسنجلا نم اهئاقدصأ

 طيحي ةيمسر ءادوس ةلدب كلمي ال ,ةهج نم .هنأل ؛بهذي مل هنكل

 .ىرخأ ةهج نمو ؛ةشارف لكش ىلع طبري نّولم طيرش اهصيمق ةقايب
 .صقرلا نقتي ال هنأل
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 حايرلا تّبفو راطمألا تطقاستو .ءاتشلا لصف لح امدنع

 امهءانب لقنو «لامرلا نم هروصق ءانب نع فقوت :جاومألا تمطالتو
 .يجاعلا هنولب كيمسلا يقشمدلا قرولا ءقرولا ىلع مسرلاب

 عيطتسيو ءافولي نأ عيطتسي ءقرولا ىلع هروصق مسري امدنع

 ىلع روصلا مسر يف عدبأ .ةحول ىلإ لوحتتو ءاهشكرزيو اهقّوزي نا

 هنإ لب ؛ئطاشلا ىلع لمرلا نم اهئانب ين ركفي دعي مل نإ ىتح ؛قرولا
 عئاضبلاو تيناوحلاو قاوسألا مسر ىلإ روصقلا مسر نم لقتنا

 ىلع نوضرعي نيذلا نيحالفلا نمو .ءاسنلاو لاجرلا نم نيقوستملاو

 نيدايصلا مسرو .هكاوفلاو راضخلا نم مهعئاضب قيرطلا بناوج
 .مهكابشب كامسألا نوديصي مهو مهيراوقو

 ؛ءلايخلاو تاسمللاو لالظلاو ءايضلاب ةنادزملا هموسر ضرع

 اهب طيحي امو اميابقو اهفذآمو افاي روصق نم يكولمت وأ يطنزيب وه امبو

 ةشهد تدبأف يرام ىلع اهضرع .دوروو روهزو ةرمثم راجشأ نم

 يتلا ةيسنرفلا اهتنكلب تلاقو .باجعإلاو ءانثلا يف تغلابو .اًحرفو

 .قرشلا رحسل ةقرشم روص اهإ :ريفاصعلا ةقزقز هبشت

 يرامعملا زارطلا نع ةحول .ةّيده اهل اهمدق ةدحاو اهنم ىقتنا

 تاعانصو داّجسو لباوت نم اهتيناوح هيوحت امو ءافاي قاوسال

 ءاراطإ اف عنصو ءاهتشكرزو .اهليلظتو اهنيولتب ىنتعاو اُهَّول «ةيديلقت
 اهترمغ دقو تيبلا ىلإ اهتلمح .باجعإلاو ءانثلا ىقلتي نأ هدعسأف

 .ةرسملا



 تادبو .تيبلا تألمو تاحول ىلإ تلوحت يتلا موسرلا ترثك

 دحأ هدلاو مّهفتو .ناكملا يف تّبد يتلا ىضوفلا نم رّمذتت ةنانك ُهّمْأ

 مسرلل اًرازاب نوكيل نمرألا ةسينك نم اًبيرق اّئيب ىرتكاف ءاهقلق اغآ

 .اهعيبو تاحوللاو موسرلا نيرذتو

 ,هناهدو ؛يبامثعلا رامعملا يذ رازابلا فيظنت ىلع فسوي رهس

 ء.ممسرلل ةلاصو .ضرعلل ةلاص صصخ .اهتفرخزو .هناردج ءالطو

 .مونلل ةفرغو .سولجلل ةلاصو

 يف بغرو .ءناولألاو مسرلا نونفب هتفرعم ءارثإ ىلع رهس
 تاحول ىلع علطاو .ةناتسألا ىلإ رفاسف ,ءاسفيسفلاب شقرلل لاقتنالا

 عنص شروو لماع طلتخاو «ةيطنزيبلا سئانكلا يف ءاسفيسفلا

 .ءاسفيسفلا

 تاموسر ىلع علطاو .قارعلاو ماشلا دالب ندم يف فاط

 نيرثأتم ةطيحما ةئيبلا نع ةيبعش تاحول نومري نيذلا رازابلا يماسرل

 مقاحول نوعيبيو ؛يزيربتلا يسرافلاو يلوغلاو يقوجلسلا نفلاب
 اكع ةنيبدم يف ةليوط ةرتف ىضمأو .ةيبنجأ تاثعبو ةلاَحرو حاّيسل

 قوسلاو جنرفلا ناخو نادمعلا ناخ يف مسرلا تارازاب ىلع اًددرتم

 عماوجلاو تاناخلاو ةعلقلاو روسلل ناكو ءاشابلا ماّمحو ضيبألا

 ؛ريبك بيصن ديصلا براوقو نفسلاو رحبلاو تاحاسلاو جاربألاو

 ناويح نم حور هل ام لك الو صاخشألا نومسري ال نيماسرلا مظعمف
 مهضعب نكل .نوددشتملا نيدلا لاجر هنع ىهني امل ًالاثتما ءريط وأ
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 ةمث نإ لب ءاًرويطو اكاهسأو ىاسنو لامعو تايصخش هوجو مسر

 .جرح الب رحبلا تايروح مسر نم

 ءضرسعلا يف مهبيلاسأ ىلع علطاو .قوسلا (تاناكرزاب) ىقتلا
 نيحئاسلا عم لماعتلا يف مهتعاربو ,قيوستلاو عيبلا يف مهتراهمو

 ةيالحما .راطإلا تاذ تاحوللاو موسرلا يف ققدو .نيهرتتملاو راورلاو
 الإ ضرعت ال ةأبخم تاحول ةمث تناكو .جراخلا نم ةبولجملا وأ

 ءاسنلو .قاشعو تاقيشعل ءاهضرع روظحملا تاحوللا يهو .ةصاخلل

 .بابلألا نيلخي تايراع هبش

 ءانتقا نم نكمتي مل هنكل ,ةروظحملا تاحوللا كلت هتنتفو هترحس

 .بناجألل الإ اهعيبي ال ناكرزابلا نألو .ظهاب اهنمث نأل ؛اهنم يأ

 شقرلاو مسرلا ىلإ لاقتنالا يف هتبغر هيلع حلت تلظو
 ريسمكت تاودأو طقالم نم ةمزاللا تاودألا ىرتشاف .ءاسفيسفلاب

 نفلا اذه غرفتلل موي تاذ هسفن ئبهي يكل :ةريغص عطق ىلإ ,داوملا

 .قوذو ربصو ةانأ ىلإ جاتحي يذلا قيرعلا
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 مسرلا يف طشن .هيلع نوددرتملا رثكو .فسوي رازاب رهتشا

 يف نيفظوملا رابكو نفس ةنطابقو جاجحو حايس هيلع ددرت ؛عيبلاو
 ةيبهذ تاكوكسمب هبويج تألتماو .موقلا ةيلع نم تالئاعو يارسلا

 ةيساحن تاكوكسمو .ةرابلاو كلشبلا ةئف نم ةّيضفو .نيوكس ةئف نم
 .ةشتكألاو ةطلزلا ةئف نه
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 هّضح نع فقوتت ال ةنانه تناكو .ةنانمب هَمأ عم هدوقن أّبخ

 .نزتو ءافاي تالئاع رابك نم ايابص ءامسأ هيلع ضرعتو ؛جاوزلا ىلع

 نسم :ةبسسانم البو ةبسانمب اغآ دمحأ هدلاو عمسم ىلع ,ةلحنلا امك

 لِقق هدالوأ ايربل تقولا ناحو .ديحولا امهدلو وهف ؛هجيوزت لجأ

 .ناوألا تاوف

 المت يرام ةروص تناك ذإ ؛كلذ عمسي نأ هل ذلي ناكو

 .هرمأ نم ةلجع يف نكي مل هنكل .هلايخ

 ريغ اقيرط راتخا ماد امف ؛رخآ يأر هل ناك هدلاو نأ ريغ

 نيعتيف ؛رايخلا اذه نع دينعلا هداعتبا نم كلذ سملو «ةراجتلا قيرط
 مامأ هيأر نلعأ دقو .ةناتسألا يف رامعملا ةسدنه يف همولع لمكي نأ

 تينب .ينب اي :ةنانمي نينز ًالهاجتمو .هدلو اًبطاخم ةليل تاذ ةنانم

 رومقلا ءانب مّلعتتل تقولا ناحو .قرولا ىلعو لامرلا ىلع اًروصق
 نوكتو ءلايخلاو رامعملا نيب ام عمجت ةيقيقح روصق ءضرألا ىلع

 .رامضملا اذه يف كرصع ديرف

 ةناعتسألا ف ةسّديلا ملع ةسارد ف اقح بغي فسوي ناكو

 ام ىلع علطيو تاريمألا رزجو روفسبلا رحس قطانم يف كانه شيعيو
 لامعأو تانوقيأو ةينف تاحولو رامعم نم ةيطنزيبلا ةراضحلا هتفلخ

 قيوزتو تاسمل نم نوينامثعلا اهيلع فاضأ امو ,ءءاسفيسفلاب شقر

 .نونفلا خذب نم اهريغو ةقورأو بابقو نذآمو طوطخو ريجشتو

 بغري الو .مسرلا نف رجه يف بغري ال .هسفن تقولا يف هتكل

 ءانيلاو ةراخملاو رحبلا نع داعتبالا يف بغري ال .افاي نع بارتغالا يف

 يلاولا رصقو يارسلاو ةريمألا ةرخصو ةلتلاو جاربألاو راوسألاو
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 دحأو ةنانك نع داعتبالا يف بغري الو ,ةجردتملا ةيرجحلا تويبلاو

 نع الو ,ةشيرجلا رق فافض ىلع يراوجلا تاياوغ نع الو ءاغأ

 نع الو «ئطاشلا دادتما ىلع ةنمآ ةعقب ىلع نحبسي ياوللا ايابصلا

 قاوسألا يف ةايحلا جيجض نع الو ؛ةجهبلا ةلالطإلا تاذ يرام

 وأ كلذ دعبو ؛حايسلاو راّوزلاو نيرباعلا ةرثكو اهقلأو ةايحا عّونتو
 هقاوسأو هرئامعو هتانئاكو هناولأب رازابلا نع داعتبالا ديري ال هلق

 هل دهمبو ,ةيلبقتسملا هتايح رومأ هدلول بتري ناك اغآ دمحأ نكل

 .لهم ىلع قيرطلا

 .اًنالث تارم رازابلا يف يرام هتراز

 ةيسنرفلا ةديسلا كلت .ءاّقدلاو عم هتراز ىلوألا ةرملا

 بوقلا سبلتو «ةقانأب مستبتو «ةقانأب ثدحتت يتلا ةيطارقتسرألا

 .ةقانألا ىهتنمب ةعّبقلا اهسأر ىلع عضتو ,ةقانأب يرصعلا

 روضح تاذ ةلئاعلل ةقيدصو اًهدلاو ةقفرب هتراز ةيناثلا ةرملا

 .غاط

 هيرتروب اه ممري يكل همامأ ةيسنرفلا ةديسلا تسلج ءاهموي

 ءةينسنرفلا ةديسلا ىلع ةرظن يقلي وهو مسرف ,دوسألا محفلا ملقب

 روضحلا تاذو نأشلا تاذ ةقفارملا ةديسلا هجو ىلع نيترظنو
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 اهرصخ فلتو .ردصلا دنع ةيرب روهزل ةقيشر تاسملب اًررطمو

 .ةباهمو افرت اهحنمب لاشب اهفتك يطغتو ,ضيرع مارب

 .اهيلإ تفتلا املك هنع اًتارظنب حيشت تناك

 ةصرف هل حاتت نأب لمأو .ةقشمب ةيسنرفلا ةديسلل هيرتروبلا ىهنأ

 تاذ ةديسلا نأ لإ .سولجلا ةفرغ يف نه ةوهقلا بورشم ميدقت

 ةقابلب ةيسنرفلا مألا ترذتعاف ءاهرمأ نم ةلجع ىلع تناك نأشلا

 يف تققدو .رداغت نأ لبق تفقوت نأشلا تاذ ةديسلا نأ ريغ .ةقانأو

 ذسمم افاي ةروطسأ لثمت ةريخألا هموسر نم ةحول ؛طئاخلا ىلع ةحول

 .تمستباو هيلإ ترظنو امب تققد .(اديموردنأ) يقيرغإلا دهعلا
 .ناسحتسا ةماسعبا اهلعل

 تلخدو بابلا تقرط .اهدحو يرام تءاج .ةئلاثلا ةرايزلا يف

 اهفنأو .رفصألا اهرعشو .نيواقرزلا اهينيعو ,يلوفطلا اههجوب
 .ضافضفلا اهوثو «نيتفشلا قيقر اهمفو ,قيقدلا

 نماقبط هل تمدقو تسلج .سولجلا ةفرغ يف اهلبقتسا

 .اهيديب اهَمأ اهتعنص ةيسنرف ىولح اهلإ هل تلاقو ,ىولحلا
 ءاسنرف ىلإ ةلئاعلا عم ةدئاع اهنأل .هعدوتل تءاج اهفإ هل تلاقو

 .دغلا حابص نم ركبم تقو يف رداغتس ةرخابلا نإو

 تبر .اهرعاشم نع قدصب ربعت تناكو .ةيوفع ةكرح تناك

 هبوشت ال اًقداص اًريبعت كلذ ربتعاو ءاهعمد حسمو .اهفتك ىلع

 .ةياوغ
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 .ةمالسلاب ًالوصوو ةديعس ةلحر اهل ىنمت ,تأده نأ دعب

 صرفلا نّيحتو .اهمأ مالك نع ةقانأ لقي ال اًمالك اهرودب يه تكحو
 اهنكل .لوهذلا ىتح هترحس يتلا نأشلا تاذ ةديسلا كلت نع اهلأسيل

 نود ةقزقزلا يكاحت يتلا ةيسنرفلا اهتغلب ثيدحلا لصاوت تناك

 ءرداغت نأ لبقف .فارصنالل أيهتت يهو الإ ةصرفلا نحت ملو ,فقوت

 اهفإ :ةلئاق ىرسيلا اهنيعب هتزمغو تمستباف .هلاؤس حرط نم نكمت
 .لوضانألا نم ةمداقلا ةريمألا ,ةزعلا تاذ ةديسلا .سومطيعلا

 دع
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 ثلاثلا لصفلا

 .هتايح سومطيعلا لخدت نأ رادقألا تءاش

 تمحتقا .فاصوألا ةلماك ,ةثونألا ةلماك ةأرملا يه سومطيعلا

 تلخد .رّمخملا بيبزلا قاذمب حابص تاذ اًهايح محتقا وأ هتايح

 .اهيفتك لوح فتليو اهمأر يطغي يذلا فافشلا يلاقتربلا اهفيصنب

 تلخد .بئارلا نبللا ءافص هل حابص تاذ ريغصلا اهرصقب هتلبقتسا

 «نيدخلا ةدروتم تلخد .اميايث تحت هتيتف يرذت كسم ةحئار اهقبست

 ,خومت ىنقأ فنأ .سأرلا ةعفار تلخد .هتارظن تهاتو ئجوفف
 غسرلا نيب ام ءانحلاب ةبضخم ديو ,متاوخلاو يلحلاب نيزم عارذو

 .اهولعو اهتماه رحسب يشيو اهينذأ تحت حجرأتي قلحلاو ؛عباصألاو

 ةقطنم رواجي رصق يف تّلح امدنع افاي يف اهتيص عاذ دق ناك

 ريغصلا رصقلا اذه ناك .ةيركسعلا ةيماحلا طابض رابكو يلاولا روصق

 نسلألا تلقانتو .ةجيإ رحب رزجل راحبلا ريمأ ءاشاب سكرج هدّيش دق

 نم لاقتنالا يف اهتبغر ىَبل دقو .هتقيشعو هتيظحم سومطيعلا نأ
 .ضومغلا امب طيحي ناك .رصقلا اذه اهبهوو افاي ةنيدم ىلإ ةناتسألا

 ضعبو يراوجلا امي هّوفتت يتلا تامولعملا نم ان نسلألا تلقانت
 .ةيوديلا تالوغشملاو فحتلاب نورجاتي نيذلا نمرألا راّجتلا

 ىلصم يف ةدابعلا سرامت تدهوش اهنكل ,ةيدوهي اهغإ اولاق

 ,ةيحيسم اه اولاقو .يمجعلا يح يف ريبكلا دجسملاب قحلملا ءاسنلا

 باتك نم ةخسن اهريرس بناج ىلإ عضت اهنأ ندكأ يراوجلا َنكل
 ةرخص ىلع اهددرت اوظحال امدنع ةيذوبلا قنتعت اهنإ اولاقو .ةاروتلا
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 كلذ نع اوفك مهنكل .لمأتلا ةضاير ةسراممو ئطاشلا ىلع ةربمألا

 تفرع .ةّيشنملا يف كيب نسح دجسم بناجب ةيكت تسسأ امدنع

 ءارقفلل ماعطلا تابجو مدقت تناك يتلا ؛ةيريخلا اشاب سك رج ةيكتب

 .نيرفاسملاو شيواردلاو

 نفسلا نم ًالوطسأو ًالاومأو تاراقع كلمت ةّيرث اهّنإ اولاق
 .اشاب سكرج رحبلا ريمأ ةيامحب ىظحت ةيراجتلا

 ةيسكرش مأ ةيكرت تناك نإ دحأ فرعي ملف ؛ضومغلا اهطاحأ

 نم نوح اهل حبصأ ,مايألا رورم عم نكل .ةيقيرغإ لوصأ نم مأ
 عمججم يف ةديسك اهتناكم مغرف ءاهعضاوتل ءاطسبلاو ءارقفلا سانلا

 ,نيجاتحملا ىلع قدصتت تناك دقف .راجتلا راكو نايعألاو ءايرثألا

 .دايعألا يف يحاضألا محل عزوتو .ناتسراميبلا يف ىضرملا روزتو

 ةقفرب هفحتمو همسرمو هرازاب تراز نأ دعب اهرصق ةرايزل هتعد

 ةعقر اهيراوج وأ اهمدخ دحأ عم هل تلسرأ .اهتنباو لصنقلا ةجوز

 اهنأ مهملا .مهي ال ءاهاوس اهطخ وأ يه اهتطخ ديلا طخب ةبوتكم

 .لمعب فيلكتلا لجأ نم عامتجا اهنأ ةعقرلا تددحو .هتعد

 رثكأام .ةوعدلا ةيبلت لبق اهنع لأسي نأ نم دب ال ناك

 ,حدمي نم كانه .نأشلا للقي نم كانهو غلاي نم كانهف !مالكلا

 يدوهيلا .بهذلا قوس يف رهاوجلا رجات نكل .حدقي نم كانهو

 ؛اهفرعي ناك .ريمزإ نم اًمداق افاي ىلإ رجاه يذلا ,(وخخلوم كيرإ)

 نإ فرعي ال هنكل .ريمزإ نم ةيحيسم يهف ءاهلصفو اهلصأ فرعي
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 ةراجت يف لمعت ةقيرع ةلئاع نم يهو .ال مأ اهتنايد ترّيغ تناك

 .داجسلا

 اذه يف قوسلا راجت رهشأ نم وهو .يدنفأ ديزي داّجسلا رجات
 هل دّروي يذلا عنصملا بحاص نم اهعمس تامولعم ىكح «لاجملا

 اومجاه يضاملا يف ةنصارق نإ لاقف ,لوضانألا يلاعأ نم ةعاضبلا

 ,ةيحيسسملا سرادملا ىدحإ نم ًالافطأ اوفطتخاو ريمزإ فارطأ

 ءقيقرلا قوس يف مهوعابو .ةجيإ رحب يف سدور ةريزج ىلإ مهولقنو
 ذحخأف ,نايعأو تاواشاب ىلإ مهوعابو ةناتسألا نم راجت مهارتشاف

 كلس ىلا نهم ضل ثانإلا تذخأو .,روصقلا ين اومدخيل روكذلا

 تناك نهنيب نمو .,ءتاواشابلاو ةالولا كلمرح ين يراوجلا

 اذه نكل «نيليه اهمسا ناك دقف ءاهمسا وه اذه نكي مل .سومطيعلا

 امدنع ناطلسلا رصق كلمرح يف اهيلع هوقلطأ يذلا مسالا وه

 ةلماك ةديسلا يه سومطيعلاف .رصقلا ىلإ اشاب زيكنج اهديس اهادهأ

 اذه كلمرح ىلإ تيتا نيخ رخل نيج ةمالا ل تناك .لامجلا

 ,ةءارقلاو ةباتكلا تملعتف ءاهتملسأ تمت ,كلمرحلا اذه ينو ءاشابلا

 .فرصتلاو كولسلا دعاوقو ,مايصلاو ةالصلا ءادأو ,نآرقلا ظفحو

 ةيكرتلا نيتغللا مّلعتو ,صقرلاو ءانغلاو ىقيسوملا تالآ ىلع فزعلاو
 رصق نم تلقتنا امدنعو .ةيبوروألا تاغللاو .نآرقلا ةغل ؛ةيبرعلاو

 ,ةغلاب ةلتف تحبصأ دق تناك .ناطلسلا رصق ىلإ اشاب زيكنج

 لوخدل اهلّهؤت يتلا ةفاقثلا تكلتما دق اهنامج بناج ىلإ تناكو

 .كلمرحلا

 .اشاب سكرج ةجيإ رحب ريمأل اهليصافت ىزعت ةيقب ةصقللو
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 اهتطبر ءاذل .ءيارملاو يلاولا رصق نم اًبيرق اهرصق ناك

 .يراوجلا نم هتايظحمو يلاولا ءاسن عم ةميمح تالص

 انامل

 بابب دنع دجوت ال هنأب ئجوفو «يلاتلا مويلا حابص يف بهذ

 هرظتنت تناكو .مدخلا دحأ هل حتفف بابلا قرط .ةسارح اهرصق

 تبحر .اقديس دنع انأش اه نأ نع اهسابل من ءادوس ةيراج وأ ةمداخ

 نأ لبق ًاليلق رظتنا .فويضلا هب لبقتسي يذلا ناويللا ىلإ هتقفارو هب
5 

 .سومطيعلا لطت

 اهلباقو ,نعرألا هساسحإ ىلع رطيس هتكل .اهتلالطإ هتلهذأ

 ًأكتملا ىلع سولجلاب هل تراشأ ,ةبضخملا اهديبو .ةقرو بيذهتب

 .ةبيرقلا لاقتربلا نيتاسب ىلع .دعب نع .ةلطملا ةذفانلا بناجي

 اهلعلف ؛هعباصأ فارطأ يف ترس .اهتحم ةشعرب هبأت لو تسلج

 .ةرم لوأل افولباقي نيذلا لاجرلا لوهذ تداتعا

 نم ةيواز يف فقت اهبحاصت يتلا ةيشبحلا ةيراجلا تلظو تسلج

 .ناكملا اياوز

 يلاولا ءاسن نم هنع تعمس اهنإ هل تلاق .اًضيأ ةقرب هعم تلماعت

 لصنق نم هنع تعمس .رهاوجلاو بهذلا راجت نم هنع تعم# .هيراوجو
 ةجوز اهتقيدص اهيلع تضرع امدنع ددرتت ملف .سدقلا يف اسنرف

 .ةديسلل اهمسر يتلا (هيرتروبلا) ةحول ىلع تسثأ امك .اهلمعتسي يتلا
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 اًرازاب نوكيل هراعخا يذلا يبامثعلا تيبلاب امباجعإ تدبأ امك

 .اهسرمو

 .بارشلا وأ ريصعلا راضحإل ةيراجلا ىلإ تراشأو ,تتمص مث

 .نوميللا قاروأ ةحئار لمحت ةمسن تّبهف ذ ,ةأجف حيرلا تطشن

 .هلوقي اًمالك دجيو كسامتي نأ لواحيو هكابترا يرادي ناكو

 .ليمج يعيبر مويلا سقطلا :هكابترا اًيرادم لاق

 .قئار راف ,حيحص :ةركام ةماستباب تباجأ

 تايضمحلا رامث نولب اهسابل تراتخا اهنأ ىلإ هبتنا ءكاذ ذإ

 يلاقتربلا اهفيصن عم مجسني يقتسفلا رضخألا اًبونف ؛اهقاروأو

 .اًرامخ حبصي نأ نكمي ةجاحلا دنعو ءاهسأر يطغي يذلا فافشلا

 .قئار راف .حيحص :اهوق ددرو ,ةقفاوملاب همأر ّره

 ةريمألا ةحول نع ثدحتت تداعف .كابترالا نم هلاشتنا تررق

 .همسرم يف اهرظن تتفل يتلا اديموردنأ ةروطسألا

 .ةعئار ةفحت ..ةفحت اهإ -

 تلمعتسا كنإ مث :تلمكأ اهنكل .بقعي نأ لواحو .مستبا

 افاي سمشك ةئداهلاو ةئيضملا ناولألا ؛افاي ةئيب نم داوم كلمع يف

 .اهامر نولو .ءاهروهزو اهلاقتربو اهرحبو



 مامأه لإ هسفنل لاق .اهتفاقث قمع طقتلا .هتريح نم هتلشتنا

 .يلخادلا اهلامج بجحي ال يجراخلا اهلامج ؛ةفلتخم ةديس

 .يقن روّلب نم سوؤكو ةضف نم ةينآ ؛بارشلاب ةيراجلا تءاج

 نم تبرش .لسعلاو عنعنلاب جوزمملا نوميللا ريصع نم برش
 تبرش .ذين هلعل .رمحأ هنول بارشب ئلتمم جاجزلا قيقر رخآ سأك

 .جرحلاب رعشت نأ نود

 نيبو اهنيب روسجلا دم يف ةعراب يه مكو .ةأرجلا نم كلتمت مك

 !اهسلاجي نم

 ةحتفنم ةفاقثب ةجيإ رحبو لوضانألا نم ةيتآ ةديسك اهيلإ رظن

 .ةظفاحم ا افاي ةفاقث نع فلتخت

 هذه تءاج هلجأ نم يذلا لمعلا نع اهأسي نأ هل رطخ

 نيعتي هنأو ,ةقايللا يعاود نم سيل كلذ نأ هل ادب نكل .ةرايزلا

 .ردابت نأ يه اهيلع

 ؟هراكفأ تأرق له .كلذ دنع تقولا ناحو

 ؟كل ّيوعد ببس نع لءاستت كلعل :تلاق

 كتاحول تدهاش نأ دعب :تلمكأف .باجيإلاب هسأر ّره

 مجحب ةحول مسرب كفلكأ نأ يف تبغر .هوجولا مسر يف كتعاربو

 .ريبك
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 اهيبجاحو اهنيبج هلايخ يف مسري هنأ ول امك اهحمالم يف ققد
 .يروص نوكت نل :هلابب رطخي ام تعقوت دقو ,تلاقف ءاهينيعو

 .دعب اميف ليصافتلاب ثدحتنس :تفاضأو

 .نورخآلا هعفدي ام فاعضأ كل عفدأم :تلمكأو

 يذلاام ًالوأ فرعأ نأ نّيعتي .ةحوللا مسر ىلع دعب قفتن مل -

 .همسرأم

 نم هلوقأ نأ نّيعتي ام كل لوقأ نأ بجيف ,كلذك رمألا ماد ام -

 .ءاطبإ نود

 يف نايعرت اهانيعو .ميسولا ههجوب قدحت يهو ًاليلق تتمص

 :تلاق مث ؛ةظحللا كلت يف اهرظن تفل هلامج امنأكو .ههجو تامسق

 .نيطالسلا ةباهم

 اهّلعلف .ههجو نع اهرظن دعبت نأ نود تضف مث ,كلذ تلاق

 ثيح ىلإ تبهذ .ائيش لوقت نأ نود تضفهن .هلعف در نم اًئيش طقتلت

 تهجوت امنيب ؛تداع مث ,ةقرب اه تسم* .ةّيشبحلا اهتيراج فقت

 .لخادلا ىلإ ةيراجلا

 .ناولألاب ةموسرم هل ةريغص ةروص ىرتم :هل تلاق

 .ضضم ىلع تتمصف ,لعف در يأ هنم دبي مل امك ءاًئيش لقي م

 .يبهذ راطإب ةريغص ةحول لمحت ةيراجلا تلخد
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 يف لجرل مسر .هوحن اَقرادأ مث ًاليلق اهتلمأت ,ةحوللا تلوانت

 عارش هفلخ نمو ةفدلا ريدي وهو يبهذ طيرشب ةنيزم (يفالاكرلا

 ةيحل ههجو بّيغتو ,ةمجنو لاله هطسوتي يذلا رمحألا ةّيرحبلا ملعو

 ةوسق نع هحمالم منتو رقص ينيعك ناودبت هينيع نكل ,رعشلا ةفيثك
 .اشاب سكرج ةروص اهنإ هل لوقت نأل ةجاحب نكي مل .ةمارصو

 .هيأر يدبي داكو .بويعلا نع ثحبيو .مسرلا يف ققدي لظ

 .لعفي مل هنكل

 نود اًمماص لظ .اًئيش لوقي نأ هنم ترظتنا .اهيلإ هتارظن لّوح

 ؟لوقت اذام :هتلأس مث ءابناج ةحوللا تعضو

 امل .كل ةروص مسر ضرعلا ناك ول :باجأ ْمث .ًاليلق رّكف

 .تددرت

 .اهضرع ضفري نأ عقوتت مل .تسبع .اههجو حمالم ترّيغت

 .ىهتنا ءاقللا نأب هرعشت اهنأ ول امك .تفقو

 ,ةأاجف اههجو يف لعتشا يذلا يرانلا بضغلا اذمي ئجوف

 .ةلاصلا ترداغو ,هتقفارمب ةيراجلل تراشأ
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 رمملا يف اًعيرس عفدناو ,بابلا نم جرخو «ةيراجلا مامأ ىشم
 رحبلا نم مداقلا ربلا ميسن ناك ,ءجراخلا ينو .ةقيدحلا قرتخي يذلا

 هقامعأ يف رعشي ناك .هشعني مل كلذ نكل ءائونحو ًاليلعو اًقيقر

 .ام ةعزه ..ةعزمب

 نأش اهدنع هل اشاب سكرج نأ نقيأو .هلخاد يف ةمبزملا تربك

 اهتككست ةفلتخم ةديس نمو «ةعبوز ىلإ ةممن نم تلوحت فيك

 نيح ليق يذلا مالكلا لكو تاظحللا لك داعتسا .هسفن عجار

 ؟باوصلا هبناج لهف ؛ةموعنب اهضرع ضفري نأ لواح دقل

 ؟روصقلا تاديس ةبطاخم نقتي ال ةربخلا ليلق وه له

 ؟ةؤبل ىلإ ةلازغ نم ةظحلب اهوح

 همسر ضفر ربتعتل اهدنع ةوظحلا هذه لك اشاب سكرجل لهو

 ؟بلط اه دري الأ نّيعتيو ءاه ةناهإ

 نع اًئيش فرعي نأ هيلع نّيعتي ,رثكأ اهفرعي يكل هنأ نقيأ

 .اشاب سكرج

 توصل هر مع



 تيركو رييمزإ نم نيمداقلا كنتلوأ هنع لأسي نأ لواح

 .ةحيحش تناك هنع تامولعملا نكل .«سدورو

 مغرلابو .حلفي مل هككل هب تقحل يتلا ةناهإلا ىسني نأ لواح

 امهنأ الإ ءاغآ دمحأ هدلاوو ةنانمي ِهّمأ مامأ اًيعيبط ودبي نأ لواح هلأ نم

 .طخلا ةباتكو مسرلا نع هفوزعو هدورش نم هقلق اظحال

 نيدايسصلا طلاخي ؛ىسنيل سانلا عم تقولا يضقي ءراهنلا يف

 دحاو ىلع جّرعيو قاوسألل بهذي وأ ,ىطاشلا ىلع نيلئاجلا ةعابلاو
 «لمعلا نع نولطاعلاو نوتغملا كانه عمتجي ثيح .ةوهقلا تويب نم

 ريشيو ؛ةخوبطملا ةوهقلا هل مدقيو ,باحرتب (ىطسألا) هلبقتسيف
 هتوهق تيب لخدي امدنع ةداعلا يه امك .هب بحري نأ ةبابرلا فزاعل

 .موقلا ةيلع نم دحاو

 هدوارتو ركفي .ينضملا ريكفتلاو قلقلاو قرألا همجاهي ليللا يف
 ةقامح بكترا هنأل اًمدن نسلا عرقي هنأ مأ اههركي له :سجاوملا

 رضحتسي .ةثونألاب ةمعفملا ةأرملا كلتب ءاب ركفي .هعرستو هيلاعتب

 لثم نيوادوسلا اهينيع .درولا قاروأ ةموعن هل يذلا اههجو ؛اهحالم
 يلافتربلا اهفيصنل اي .ةروسق اهفيخت الو دايص اهعزفي ال ةلازغ ينيع

 يذلا اذه ةناهإ قرأ وهأ !اهران يفخي الو اهتياوغ بجحي ال يذلا

 ؟ةيراج اهنأ ول امك ةنوعرب اهعم فرصت اذامل

 وع ١#
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 باذع دعب الإ ماني الو .عستتو اهرئاود حادنتو ةلئسألا رركتت

 .مهقسو

 .مسرلاب هسفن نع جّرفيو هزتتي بهذ ةيلامشلا نيتاسبلا ىلإ
 همالقأو هقاروأاهيف ةالخم هفتك ىلع لمحو .هدلاو داوج بكر

 .مسرلا تاودأو

 ربعي نأل ةجاحب ءسفنتي نأل ةجاحب ,مسري نأل ةجاحب ناك

 .مالكلاب هنع ريبعتلا نع زجعي امع مسرلاب

 يبلامسوم نولفتحي مهلإ !ةفدصلل اي .نوهرتتم ناك كانه

 .بوُيأ

 .فايرأو ندم نم ةمداق ةيبابش تاعمجتو ؛تالئاع نوهزتتملا

 .حرملا تاقاط ىصقأ قالطإو تالفإلل

 انحب ةالخملا اًبحطصم ىشم مث ,بيرقلا ناخلا يف هداوج عدوأ

 .لاقتربلا راجشأ نم لغد نع

 هرانب اهقعص يتلا ةيراجلا كلتب هيف ىقتلا يذلا هتاذ ناكملا لخد

 .اهرحن ىلع اًبودن كرتو
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 ءاره ةئرب روصهز ةزرطت يذلا بشعلا طاسب ىلع سلج

 .ءارفصو ةيجسفنبو

 .اًبناج اهعضوو .مسرلا تاودأو قاروألا جرخأو ,ةالخملا حتف

 .لمأتلا نم ليلق ىلإ ةجاحب ناك

 هعم لمحي نأ ىلع صرح دقف ؛ةحافت ةالخملا نم جرخأو داع

 .ةحافتلا مضقي وهو لمأتي لظ .ةهكافلا نم ايش

 .ةريسخأ ةمضق ةحافتلا نم مضق .مسرلل ايهم راص ,نيح دعب

 .اهاياقب ىقلأو

 يجاسعلا قرولا قبط ردق ىلع ةيوتسم اهلعجو ضرألا دّهم
 اهنم يساقلا :يدامرلاو اهنم دوسألا :محفلا مالقأ جرخأو .كيمسلا

 نم اًريغص ًاليدنمو .نيجعلاك ةنيللا ةاحمملا اًضيأ جرخأو ,نيللاو

 .ةيحاعلا هحفص ىلع طقاسي يذلا محفلا تاتف هب حسميل ريرحلا

 .موسرلل تبثملا يغمصلا لئاسلا كلذكو

 ذحخأو ضرألا ىلع ددمت مث .هتّبثو هتعس ىلع قرولا قبط درف

 اهدادتماو ةقرولا اياوز صحف ىلإ ةجاحب ناك .ركفيو قرولا ىلإ رظني

 .أدبي نيأ نم ررقيل

 هماقإب محفلا ةلتك كسمأ .رسيألا هعوك ىلإ دنتسي ناك

 .نيبجاحلاو .نينيلاو .هجولل ماعلا راطإلا مسربي أدبو ,هتبابسو
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 ءللظيو مسري .وحمبو مسري ؛لّمأتو قمعب مسرلا يف عرش مث
 اههسر .ةريمألا مسر ,ةأرملا مسر .يدامرلا لمعتسي مث ,.دوسألاب مسري

 ىتح مسري لظ .ئطاشلل ةيذاحملا ةريمألا ةرخص .ةرخصلا ىلإ دنتمت

 .بعتلا هكردأ

 يف ةنماك تناك ةنحش غرفأ .مايأ ىلإ جاتحي ام تاعاس يف رجغأ

 .ةرخص بلق يف ةنماكلا رانلا لثم هقامعأ

 نيب نم للستت سمشلا ةعشأ تناك .هرهظ ىلع ىقلتسا

 كحض اهطلاخي ةيئاسن تاوصأ ,برتقت تاوصأ ىلإ هبتنا

 .حرم ريباعتو

 ريبكلا هزيملا نم ةعقبلا هذه اًمئاد نرتخي نأ دكؤملا نم .بخصلا

 .ةيهاز بايثب اسمح نك .ةوزن نع ثحبلا وأ ةدعاوملل

 ملو .لجو الب هوحن نلبقأو ,نهروعش نّيطغ .هنيأر امدنع
 ؟راومألا يلاعأ نم زفقي ىتف ناك نأ ذنم هنفرعي ٍناوللا نهو لجولا

 ىلع امثو هيتفش راثآ كرت ول ىنمتت نهنم ةدحاو لكو لجولا مِلو لب
 ؟نهنم ةدحاو رحن ىلع لعف املثم اهدخ وأ اهردص
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 ىلإ نرظني نهو نزماغتو نكحضو نفناق هتشهد طسو هنطحأ

 يه هجولا كلذ ةبحاص نأ نفرع دقف ؛اهمسر يتلا ةروصلا

 .ةّرزعلا تاذ ةديسلا .سومطيعلا

 همالقأو هتاودأ عمجو .ةروصلا بلق لإ عراس كلذ دنع

 .ةالخملا ىلإ اهداعأو
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 عببارلا لصفلا

 هئأول امك اهاقلأ .اهلمأتي مل .اًبناج ةمسرلا عضو .همسرم يف

 .نيح ىلإ ولو اهاسني نأ ىنمتي

 ةروطسألا ءافاي ةريمأ مسري نأ هل رطخ .مسرلل يق امدنع

 لباقت يتلا ةرخصلا تيم يتلاو .يقيرغإلا دهعلل دوعت يتلا اديموردنأ

 .اهمساب ئطاشلا

 اهسّدقت ةينانويلا ةيلاجلا نكل .اهتياكح فرعي يلاهألا نم ليلق

 دنع -ائايتفو ًالافطأ .ءاسنو ًالاجر- اهدارفأ عمتجي .اًديع اهل ميقتو

 درولا تاقاب مهعم نولمحي .نولفتحيو عيبرلا لصف يف ئطاشلا

 نورسكي .لفحلا ةياف يفو .نوصقريو نوحرميو ذيبنلا تاجاجزو
 ةراشإ مسري مهضعب .ءامسلا ىلإ نوعلطتيو نوتمصي مث .فزخلا ياوأ

 ىلإ ءامسلا يف ةقلعم مهفويع لظت رخآلا مهضعبو .فرصنيو بيلصلا
 فرعت ةناّبتلا برد ةرجم رواجت ةّرجم يف ةروطسألا ةريمألا نكست ثيح

 .ةلسلسملا ةأرملا ةرجمب

 ةأرسما حمالم نع هلايخ يف ثحب ءاديموردنأ هجو مسر امدنع

 وأ .ةأرما هدي تمسر .رعشي ال وأ رعشي ثيح نم .هنكل «ةينانوي

 لماكب ,ةجهبملا اهتلالطإب سومطيعلا مسر .نعرألا هبلق اهمسر

 .مشألا اهفنأو عوفرملا اهسأرب ءاهتثونأ
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 لسالسلاب اهيدي دّيقي مل .ةرخصلا بناجب اهمسري هسفن دجو

 .يلحلاو رواسألاب اهيعارذ نّيز لب ءةروطسألا لوقت امك

 انناينايلا

 .هريرس ىلإ بهذو هتمانم سبلو ءافيفخ اًماعط لوانتو محتسا

 سبلو ءافيفخ اًروطف لوانتو لستغا ءاركاب همون نم قافأ

 ةالحخملا يف قفرب اهلخدأو ةيجاعلا مسرلا ةقرو فلو «لمعلا سبالم

 رطش اًّمّميم جرخو ,هطبإ تحت مسرلا لماح عضوو ,ةعساولا

 .ئطاشلا

 ةمعانلا لامرلا قوف جرحدت وأ لوره .ردحنملا هاجتاب ىشم

 ءودكمب رفتو ركت يتلا جاومألا مامأ حبصأ امدنع ريسلا ذغ .ةيبهذلا

 .ىرخأ اًنايحأ بخصبو .ائيح

 ءاًّيلاخ ئطاشلا ودبيو .سفني أدب حبصلاو ءاركاب تقولا ناك

 ديعب نم ودبت نيدايصلا بكارمو .قمعلا يف ةيراجت ةنيفس ةمثو

 ةمرطعسبلا نوعيبي نيذلا نيينانويلا تالحمو .سيبابدلا سوؤرك

 .ةقلغم تلاز ام رومخلاو قجسلاو

 تو اهمامأ لماحلا بصن .هلاحر طح .ةريمألا ةرخص دنع

 لمأت يف قرغتساو فلخلا ىلإ تاوطخ عجارتو .ةيجاعلا ةقرولا هيلع

 .ىدنلا ةبوذعب كاذ ذإ رعش .سومطيعلا هجو ,هتريمأ هجو
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 علطتت يه اه .ةيقيقحلا ةرخصلا اهفلخ نمو ,سومطيعلا يه اه

 ةريمألل اسر دهاش نأ قبس .عرف الو فوخ امهنكسي ال نينيعب هيلإ

 نأ دعب لسالسلاب ةديقم ماسرلا اهمسر ةيطنزيب ةسينك يف اديموردنأ

 ف افاي قارغاي دّده يذلا نينتلل اًنابرق سويبوك كلملا اهدلاو اهمّدق

 .رحبلا

 اههجو ذلمب بعرلاو ,لسالسلاب ةديقم اهمسر دق يطنزيبلا ناك

 .لهذملا اها هوشيو ,ةهديعاجتب

 اهنع ىمقأ اذامل ؟اههجو ىلإ رونلاو قلألا هتمسرب داعأ اذامل

 ؟سمش ةمزح اهيلإ لخدأو «ةمتعلا

 نأ «ساعنلا يدجتسيو هشارف ىلع ددمتي وهو ءممص دق ناك

 .ةيتيزلا ناولألاب اهتولي نأ ررق .ةءاضإ اهديزيو ,ةحوللا لمكتسي

 ءريرح نم اقاوشأ مسري ,دحأ مامأ اهضرعي الو هسفنل اهمسري

 .ةاشرفلاو ناولألا بلع ةالخملا نم جرخأ .ةحوللا نم برتقا

 ذيبنلا نولب هجولا ءاضأ .لمعلا يف كما مث لماحلا ىلع اهتبث
 ,ءتوقايلا نولب نيتفشلاو .ءلحنلا لسع نولب نينيعلاو ,حتافلا

 بهذسلا ناولأب اهرواسأ نّولو .نامرهكلا رجح نولب فيصنلاو

 .دروزاللاو زوريفلاو

 .لامرلا رهاظ سمالي ريرح لاش فيفح لثم .هفلخ
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 ءادوس ةءابعب ليحنلا اهدسج فلت ةمداخب ىجوف .هفلخ تفتلا

 .دوسأ رامخب اههجو يطغتو ؛ةليوط

 .ينتبعتأ :ةلئاق هترداب

 .كدجأ ملو رازابلا يف كنع ثحبأ تبهذ :تفدرأو

 ؟تنأ نم :كابتراب اهأس

 .ةهئات اًقارظن تناكو .ةحوللا ىلإ رظنت تناك

 ةئيلملا عارذلاب امبرو .ناولألاب امبر .ةذوخأم تناك .بجت مل

 .ًالامجو اَقلأ دادزا يذلا هجولاب امبرو ,ةميركلا راجحألا نولب رواسأب

 ؟تقولا اذه يف كب ءاج يذلا امو ,تنأ نم -

 تام :ةلجاز ةمامح يحانج فيفر هبشي امب .,تلاقو ءتمستبا

 .ينعبتاو كتحول

 .هيلع جترأ .هريكفت حئرت .كبترا .ىجوف

 ةلاسرلا تلصوأو اقربن ترّيغف ,هتريح ةمداخلا تكردأ

 ةليبلا ةديسلا :اهنثارب نم مالكلا قلطت اهفأك ةقاج ةربنب ةيوفشلا

 .كرظتنت ةّرعلا ةبحاص

 هذمب باجتسا مل .ةالخملا لمحو ءاهقلو لماحلا نع ةحوللا عزن
 ؟ةينمأ اهحلص ناكأ ؟ةعرسلا



 تايعادستلا تناك ,ةمداخلا ةبحصب اهرصق ىلإ هقيرط يف

 نيتاسبلا ةهزن تامداخ وأ يراوج نأ كردأو .هقامعأ يف برطضت

 له نمي نأ لواحي ناكو ءاهمسر هنأ تفرع ةديسلا نأو .هّرس نعذأ

 .هتنجهتسا مأ كلذ تنسحتسا

 اذه يف هبلطت نأ اه ناك امو ءاهبضغأ كلذ نأ حّجري ناك

 ةدام ةديسلا تناكأ .اهردص يف لعتشت رانلا نأ الول ركبملا تقولا

 ؟هتاريمأو يلاولا رصق يراوج ةنسلأ ىلع مئامنلل

 .اًئيش هربخت اهلعلف ءاهثداحيو ةمداخلاب كتحي نأ هل رطخ

 ؟ركبملا تقولا اذه يف ةظقيتسم ةديسلا له :اهأس

 .مايألا هذه قرألاب ةباصم ةديسلا :ضيفخ توصب تباجأ

 هل تراشأو لابقتسالا ةلاص ىلإ ءادوسلا ةيراجلا هتقفار

 .سولجلاب

 اهعضو م .اهلقو ةحوللا طسب .اًبناج ةالئخملا عضوو سلج

 .بهدذلا طويخمب ىشوملا شرفملا تاذ ةدضنملا ىلع

 .سوبع هجوب سومطيعلا لخدت نأ لبق ًاليوط رظتنا

 ثول يع جل
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 نود تلخد .بعص ساعنب ةشوشرم نويعب ,ةردكتم تلخد

 تحاشأو تسلج .مالسلا حرطت نأ نود تسلج .هيلإ رظنت نأ

 .اًبناج اههجوب

 نع ثحبيو .هرمأ بلقي اهالخ ناك ,ليقث تمص ناكملا للظ

 .مالكلل لخدم

 ؟دوقحو ينأ :لزهحلاو دجلا ةحاسم نيب ام لاق

 مدقي نأ ررقو .ثيدحلا باب حتف يف حجن هنأ ادبو .هيلإ تتفتلا

 .نانبلاب هيلإ راشي ناّتفكو ةيلاع ةماق كلتمي ثمد صخشك هسفن

 اهأ رعشو ,ىفتخا دق هقلق ناك .ةرم لوأل هارت اهأك .هتصّحفت

 .اهرمأ بلقت

 .ةحوللا بلقو هدي تدتما

 ةرظن تقلأ .ةحوللا ىلع ةرظن يقلت نأ لبق اًتارظن تددرت

 ةحورم ىرخأ ةدضنم ىلع نم تلوانتو ءاههجوب تحاشأ مث ,ةفطاخ

 .دراب ءاوه اًبلط اههجو مامأ اهتكرحو ةيبصع ةكرحب اًهدرفو

 ءمالسو دربو ةنينأمط هبلق ترمغو قلقلا بهذ دقو اهبقار

 ةمروعنب ذذلتو ,ماعنلا شيرو يجاعلا ضبقملا تاذ اهتحورم بقارو
 .اهدخ لبقي ول دو هلإ ىتح ءاقرشب
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 تلاقو «مالكلا رمجيب ةئلتمم تناك .تمص لوط دعب هيلإ تتفتلا

 .يلإ غصا :هينيع ىلإ اهينيع ةهجوم

 ؟سومطيعلا

 .اًدوخأم ناكو .ًاليلق تتمصو

 تنطبتسا كنإو .ينتمسر كنإ يل اولاق :اههاذ ةأرجلاب تلمكأ

 لاوطو .ينم ًالوبق دجو هّنكل ,ينبضغي مل اذهو .اديموردنأ ةروطمأ

 .ينتلصو كرعاشم نأل ؟اذال يردت له .منأ مل ةليللا

 حمالم تظفح فيك :متمتتو ,ةحوللا ىلا رظنتل تداعو

 ؟ةريصق ةهربل ينتيقتلا دقو حاجنب ينتمسر فيكو ؟يهجو

 ءاعاقدنا مالكلاب عفدست اهفأ ىلإ تهبت اهلعلو .تعمصو

 ةهاشم ةريثك فقاومل تضرعت :دادتعاو ءودمب تلمكأ مث ءتتمصف

 رطخي نلو رطخي مل ,كلامجو كتقانأ مغر .كنأ ملعت نأ كيلع نكل

 قشعأ الو ,رخآ ًالجر قشعأ يننأل ؟اذامل .اًديعب كعم بهذأ نأ يلابب

 .دحاو تقوب نيلجر

 ذخأ لصاوت اهكرتو ءاًئيش لقي مل .ةلهذم تناكو ءاذوخأم ناك

 ءابناج اهتحنو ,ةحورملا تقلغأو مالكلا نع ًاليلق تفقوت اهتكل
- 

 نيحةرم :نيترم يسفن تمل :تفاضأ مث ,ةحوللا يف ققدت تداعو



 يف اههجو ىلإ اّيلم ترظنو .اهتبعج يف ام تغرفأ نأ دعب

 ناولأ رئاسو نامرهكلاو لسعلاو ذيبنلا ناولأ تلعف امو ةحوللا

 .ءيضي اههجوو .قرت اهارظن تأدب ,رحس نم ةميركلا راجحألا

 ءاوهملا بلجتل اهتحورم تحتفو اهؤوده لمتكا نأ دعب ,تلاق

 ينتسمسرو اديموردنأ ةروص تنطبتسا كنأ تىقيأ دقو نآلا :درابلا

 .لوألا سمأ كيلع هتضرع ام ىرخأ ةرم كيلع ضرعأ ,ةعورلا هذه

 طئاح ةحول :ةلئاق تكردتساو .هحمالم تصّخفت .ًّئماص لظ

 زمرك ةحوللا يف اشاب سكرج مسرتو ءاديموردنأك ينمسرت ؛ةريبك
 اهذقنأو حجما هناصح ىلع ءامسلا نم لزن يذلا (سويسريب) لطبلل

 .توملا نم

 يف تحتفت ةدرو افأك ,هنادجوب اهفقلتف ةماستبا تمستباو

 .ةقفاوملاب ع ٌرستي مل هنكل ,ضفري نأ هلابب رطخي مل

 .هبلطت ام فاعضأ كل عفدأ -

 لاوط اهارأ نأ ينيفكي ءءاشت نم قشعتلف :هسفن ثّدحي ناك

 .رظنلا ينيع نمو .نسحلا اهنم ,لقألا ىلع .مسرلا ةرتف

 مج عع
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 ؟ىضرلا ةمالع تمصلا له :هل تلاق

 .ةلازغو ,ةمسن تداعو ءاهريراسأ تجرفناف .مستبا

 ههفقوأف ,ةرداغملل ًايهتي وهو اهفلي ذخأو ةحوللا لوانت

 ىقبت ةحوللا هذه .يل ةحوللا هذه :تلاقو هدي نم ةحوللا تعرتناو

 . يعم

 .لغش ىلإ جاتحت تلاز ام .اهفأ مل :باجأ

 .اهنمث كل عفدأو يل اهدعأو اهلمكأ :تلاق

 ؟نيعفدت مك :اًحزام اهأس

 .هبلطت ام عفدأ -

 . بمص

 ؟ديرت مك -

 ,ةظحللا كلت يف اًعاجش ناك ول .مالكلا ىلع ؤرجي لو تمص

 !ةلْبُق طقف ,ةلْبُق :اهينيعب هينيع زرغي وهو اه لاقل

 انادي





 سماخلا لصفلا

 دادزي رحبلاو ؛قلأب ةللكم افايو .فيظن رافو ,ةيفاص ءامس

 .ةقرز

 يف ساسنلا تلق .ئفادو لدتعم سقطب عيبرلا لصف أدب دقل

 ,ةرانملا طيحم يفو ئطاشلا لوط ىلع ترثكو .قاوسألاو عراوشلا
 ىلع ًالوزن جردتت يتلا تويبلا نم قلطنت هناخدو ءاوشلا ةحئار امنيب

 .جيهبلا مويلا اذهبي تالئاعلا ةداعس نع ىبنتو «يلاولا رصق تحت ةلتلا

 ىصحخلا عيمجت يف يضاملا عوبسألا لالخ فسوي لغشنا
 نم ةبّعكم اًعطق راتخاو ؛ئطاشلا ىلع نم فادصألاو عقاوقلاو

 عنصم نم يقنلا رولبلا نم اًعطقو .قشعملا جاجزلاو نّولملا جاجزلا
 ءاش ام راتخاو فوطبلا لهس يف ديمرقلا عنصم رازو .اًكع يف جاجز
 ةرارح تاجرد تاذ نارفأ يف ةّيوشملا ةريغصلا عطقلا نم راتخي نأ هل

 ءيش لك لوحت تاراسكو سباكملاو طقالملا رضحأ افيح نمو .ةيلاع

 قئاف قودنص يف هلك كلذ عضوو .مجحلا ةيواستم تابعكم ىلإ

 .ءاسفيسفلا نم ةيرادج ىلإ ةحوللا لوحي نأ رّرق دقل .ةفرخزلا

 ,عيبرلا ديعب اغآ دمحأو ةنان لفتحتو .اهلهأو افاي لفتحت ,مويلا

 لفي .زوريتلا ديع سراف دالب نم نيرجاهملا ضعب هيمسي يذلا وأ
 اهبشع قوف ومنتو ,ةرمثم راجشأ اهطيحت يتلا ةقيدحلا ءاضف يف هاوبأ

 ةعقر نإ تح .نامعنلا قئاقشو ,سجرنو .ناوحقأ :ةيرب تاتابن

 ةداّجس اهفأ ول امك ودبت ءروسلا رخآ ىتح دتمت يتلا بذشملا شيشحلا

 .ةعرك راجحأو ْلْول نم



 قوفو ,ءبشعلا قوف اًطاسب ةنانمي تشرف ركبم تقو يف

 فراعملا نم نوئنهملاو فويضلاف ,دئاسولاو كئارألا تّدم .طاسبلا

 ناوص ىلع ةنانمي تعضو ءاذل ؛مويلا اذه لثم يف نوروارتي ناريجلاو
 دونزو .يضاقلا ةمقل :ىولحلا نم باطو ذل ام ةعماللا ةضفلا

 .قلضطملاو ءرمتلاب كعكلاو ءيبلحلا قتسفلاب لومعملاو تسلا

 .ةيبالزلاو ,كبشملاو

 .هلمعب قلعت نوؤشل سئوم خيشلا ةيرق ىلإ رفاسيس

 ركفي وهو .رطعتو .هنقذ قلحو .ركابلا حابصلا يف لستغا

 .اهتيشاحو ةديسلا ةقفرب يراربلا ةلحرب

 لعفت امك .لالتلا يف ةهرنب اهتقفارم ىلإ لوألا سمأ ذنم هتعد

 اهل ناك امو ,هتوعد يف تّخلأو هتعد .ماع لك نم مويلا اذه لثم يف

 .بستحي ال ثيح نم هتتأ ةصرفلا هذهف ؛حلت نأ

 دع داع دع

 ةيسشنملا لامش افاي نم بعك ةكرف ؛ةشيرج وأ اجوعلا رف
 لابج نم ةرارصملاو نيعلا سأرو اناق نم ةبذعلا هايملا قفدتت .ةهرنلاو

 نّوكتو يقتلت مث جّرعتتو ةقيمعلا ةيدوألا يف عفدنتو ,سدقلاو سلبان

 لسصغيو ةريغص تالالش عنصيو روخصلا زواجتي ءاذحاو رحم
 ,هفافض ضعب ىلع ومنت بلاحطلا كرتيو .هارجم يف ةريبكلا ةراجحلا

 ريسي ءافاي رحب نم برتقي امدنع مث ,تافامملا اًيواط عافدناب ريسيو
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 راجشأ نم لاغدأ ومندت .هيتفض ىلعو .ههايم وفصتو ءانيوهلا

 حمقلاب ةعورزم لوهمو «نيتلاو ةمركلاو نوتيزلاو تايضمحلا

 قلقللاو اطقلا رويط موحت .قارقرلا هحطس قوفو .ريعشلاو

 .قارقرلا هحطس ىلعو .ماوحلا رقصلاو ضيبألا عجبلاو نازكركلاو

 طقتلت ءزوإلا رويط اهوح موحتو .نيهزتتملاو نيدايصلا براوق يرجت
 .تاتف نم لافطألا اهل هيقلي ام

 .يعارش براقب ةيره ةلوجب ةلحرلا تأدب

 ىادوسلا اهتيراجو ةديسلا ىوس ةلحرلا يف هريغ نكي م

 موجنلا تاموسرب اًزرطم اًيوافاي اًبوث سبلت ةديسلا تناك
 .يرطلا دلجلا نم اًفيفخ ءاذح لعتنتو ,ةايحلا ةعاسو ناحيرلا قرعو

 ,ةّيويح ودبتو .رحبلا نولب ريرحلا نم ءاطغب اهرعش يطغت تناكو

 ةنيفلا نيب لسري لاقتربلا ةحئارب عبشملا ءاوهملا اغنأك ,ءيضم اههجوو

 .ءانغلاب اهجاهتبا نع رّبعت تناكو .اهاّيحم ىلإ ةّيرط ةمسن ىرخألاو

 .لبالب ديراغتو قشع هيف ءانغ ,ةناتسألا وأ ريمزإ ءانغ

 مسر قاروأ هديب كسميو :براقلا ةفاح ىلإ هرهظ دنسي ناك
 رودب رهاظتيو .هكابترا يرادي .اًطوطخ محفلا ملقب طخيو ,ةاّرقم
 ابعت نأ نود ءجرح الب حرملاو ءانغلا يف قلطنت يه امنيب .ماسرلا

 ,ةيراجلاف ؛براقلا ةفد ريدي يذلا لجرلا وأ .ءادوسلا اهتيراج دوجوب

 حرم ىلع داتعا براقلا بحاص امنيب ءاهرارسأ ةمتاك .ودبي امك

 .هئاحطبو رهنلا اذه هايم يف اًيعااطصا راقو الف .مهبخصو هباكر
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 لسريو ,قرولا نع هسأر عفري ناكو .هيلإ رظنتو ينغت تناك
 .ىضرلاو ناسحتسالا تارظن هينيعب اهيلإ

 ثيح ء.رهنلا فافض ىلإ اوداع .ةيرهنلا ةهرتلا تلمتكا نأ دعب

 ةلاح يف ىقبي يذلا زوجعلا يذوحلاو .مهتلقأ يتلا ةبرعلا رظتنت

 .دادعتسالا

 دادعإ وأ ةسارخلاب نيفلكملا مدخلا ضعب اًضيأ مهرظتني ناكو

 .ةدئاملا

 ةبرعلا نع اًديعب .رهنلا ةفاح ىلع شرف دق طاسبلا ناك

 يك ةيهاز ةلظمو دناسملا ضعبو ةكيرأ .طاسبلا قوفو .مدخلاو

 .ةيصوصخا نم اًئيش حنمت وأ ,ةعطاسلا سمشلا بجحت

 ءادوسلا ةيراجلا تدعتباو .فسوي سلجو .ةديسلا تسلج

 نم ةراشإ رظتنت ةبهأتم ةفقاو تلظو .ًاليلق تدعتبا ةتماص ىقبت يتلا

 .ةمدخ اهنم تجاتحا ول ةديسلا

 تأكتا ءاذل .ءادغلا دعوم ىلع اًركبم لازي ال تقولا ناك

 ةئيج رهللا بوجحت يتلا براوقلاب أبعت نأ نود ةدؤعب موعت ةَّزوإ

 .اًباهذو

 !ةعيبطلا لمجأ ام :لوقلاب اقداعس نع تربع

 .ةسدقملا ضرألا هذه ةعيبط اهإ :تفاضأو

 0 ل
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 ؟براقلا يف ينتمسر له :هتلأمو ,هقاروأ ىلإ ترظن مث

 .كحور ىقيسومو .,كتوص تاسمه تمسر :ةماستباب باجأ

 .لوجخلا اهيأ تنسحأ :تلاقو تكحض

 .ينف نونجب مامرلا ىلحتي نأ نّيعتي :تفاضأو

 فرعتت نأو .برق نع كيلع فّرعتأ نأ تدرأ :تلمكأ مث

 نأ تيبحأ ءاًعانق يهجو ىلع عضأ ال ةحضاوو ةحيرص انأ .يلع

 .العف يحور مسرتل ءانأ امك ينفرعت

 اشاب سك رج ركذ لهاجتت اهأ ىلإ اًضيأ هبتناو ءاهأرج ىلإ هبتنا

 .اهثيدح يف

 .طسوتملا تاراضحب ةمعطم كحور ,ةليمج كحور :امباجأ

 تنأمك .لوجخلا اهيأ :تلاقو ةلجلجم ةكحض تكحض

 !ليمجو ثيبخ

 ؟لالتلا روهز ىلع ةرظن يقلنو ًاليلق ىشمتن نأ يف كيأر

 نأ هل رطخو .تفقوو اهمفن تعمج .باجيإلاب اهسأر تزه

 .لعفي مل هنأ الإ .فوقولا ىلع اهدعاسيو اهدي كسمب

 .ةقاشرب يشمت يهو ىنثتت تناكو .هبناج ىلإ تشمو .,تفقو

 .كلذك وه ناكو .ةيويحو ةقاطب ةئلتمم تناك



 ةديسسلا نأ الإ .امهفلخ يشمت نأ ءادوسلا ةيراجلا تلواح

 ةرضنخلا هوسكت لهس .راجشألا لغد ءارو نم لهسلا لطأ

 اههتحن ةريبك راجحأو روخصو .هلك دهشملا زرطت روهزو بشعلاو

 .رحسلا نم ديزمب لهسلا ًالتماف ءاهتبذشو حايرلا

 .لامجلا اذه لك بعوتست نأ لواحت امنأك تفقوت

 هنأ الإ ءاهفتك لوح هعارذ فلي نأ هل رطخو ءاهبناج ىلإ فقوت

 .ؤرجبي

 يذيبنلاو يرانلا ,رفصألاو رمحألا ءافاي روهز ةعورل اي :تلاق

 روهرب يبركذت .طسوتملا رحبلا روهز اهفإ !عقافلاو ياقلا ,يكليللاو

 .ريمزإ لالت

 ,ةسيربلا ةايحلا هذه قمع وحن .برلا ةقيدح وحن ىشمو مّدقت

 ةطقنب طسولا يف ةطقنم ءاضيب روهز نم لغد ناك .هب تقحلو
 .يربلا سجرنلا ةرهز امإ :لاقو ,ةرهز اهنم فطقو ىنحنا .ءارفص

 ةِنا ةرم ىنحنا .حرفو باجعاي اهيلإ ترظنو هدي نم اهتلوانت

 يف اهسفنب وهزت اهعد .اهفطقت ال :هتفقوتسا اهفأ الإ ءاهنم ةقاب فطقيل
 .اهنطوم

 روهزلا كلت ةليمج يه مك :كانه رظنا :اهديب تراشأ مث

 !نوللا ةعقاف ءارمحلا
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 اهطسوتت يتلا ,ءءارمحلا اهقاروأب وهرت يتلا ةرهزلا وحن ىشم
 .نامعنلا قئاقش روهز اههإ :لاقو ءادوس ةطقن

 ميسن بوه عم اهتحئار تشو ةرهزلا تصّخفتو تنحنا

 .ءاوهاب اهيتئر تألمو اهسأر تعفر .ةقرلا ديدش

 ىلع دهشلملا حتفني ءامدقت املكو .اهبناج ىلإ ىشمو تشم
 ةاصع وأ طوطمعزلا اذهو ,ناوحقأ اذه :ناولألا نيتاسب نم ديزم

 حتفتت ,كاوشألا نيب نمو .ةنسوس كلتو ؛ىمازخ هذهو ,يعارلا

 لكشت سمرتلا ةرهز اهبناج ىلإو ءرحاس يرهز نولب شيفرخلا ةرهز

 ءارو .ريسلا الصاوو .رحبلا ةرانم لثم ودبتو ءاًجّردت اهروهز

 روهزو «ةّيرب ةقبنز شيفرخلا تابن فلخو .,نارفعز ةرهز ةراجحلا

 .سخرسلا قاروأو ةّيراتسلاو راّرملاو صيصملاو ةزيبخلاو ضيّمحلا

 ,ةفارز قنع راهزألا ضعب ناقيسلف ,خومشو ناولأو روهز

 انأك ءاهقاروأو اهمسيمو اهفاجيت بئرشت ,ةلازغ نيعو .كيد فرعو

 .اهمالحأ يف قرغتسست ةّيبص لثم اهنامجب وهزتو .ةفرش نم لطت

 .ةّيدنلا باشعألا امب طيحتو .ةبرتلا يف ةّيرطلا اهروذج برضتو

 ناولأو لاكشأ نم لامجلا اذهبي حرفلاب ةقرغتسم ةديسلا تدب

 يف لوهذلا ىتح هرحس قلطي ةروراق هتسبح ام رطع نمو ؛حئاورو

 .ىدملا رخآ ىتح عستي ءاضف
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 هل تّربعو .ةّرسملا اهايحم ىلع تمستراو .دّروت ةديسلا هجو

 لثم مالكو .حرف تازفقو ةقاشرو تاكرحو تاريبعتب اهجاهتبا نع

 .ريفاصعلا ةقزقز

 ةناكملا ةلاه مغر .اهفأو .بلقلا نم ةيرق ةلفط اهنأ رعش

 ةعيبطلا عم ىهامتت اهأو .دلب ةئباو ةيعار ىلإ لّوحتت ,ةيعامتجالا

 .ةلفنرق حبصتو

 فرفرت ءانعر ريفاصع نأ ّسحأ .اهقناعي اهحرف تاظحل يف داك

 .روهتلا نم هسفن عنمو .هنونج مكش هنكل .بلقلا فاغش يف

 هل لسرت مل .سجرنلا ةرهزب كسمت اهلمانأو ءطقف ةحرف تناك

 ءاهرصخ لوح هعارذ فلي نأو ءاج قصتلي نأ ىلع هعّجشت ةراشإ ةيأ

 .ةملك افذأ ف سمهي نأو

 ةطاسبب كاوشألا نيب طنطنتو .ةءاربب حرفت ةلفط لثم تناك

 .ةياوغ اهبلق يف تناك الو .مهس اهينيع يف نكي مل .ةجاذسو ةيوفعو

 نع منت اهينيع قيرب يف اًيلج تدب اهلقت مل ةريثك ءايشأ تناك نكل
 .ةيلخادلا اهاقيسوم ىلع وفغت ةديصقك قاوشأ ,ةبذع قاوشأ

 انيس

 .ناكملا اوبكر دق مدخلا ناكو .هيتو وهزو حرف ةلالطاإب اداع

 .ريصعلاو ىولجلاو ةهكافلا باوص اوعضوو



 نيب سجرتلا ةرهزو ,ةكيرألا ىلع تأكتاو ًالوأ يه تسلج

 بارشلا قيربإ لمحف .ءادوسلا ةيراجلا هقفارت مداخلا ءاج .اهلمانأ

 .اًساأك الا بصو

 لوانتو ءًاكتاو دنسملا بذجو طاسبلا ىلع اًبيرق وه سلج

 .درواملا قيحر نم اًسأك هرودب

 دمتو ئىكتت تناكو .ةولخلا هذه طيحت ةرضن باشعأ تناك

 ءافوشكم اهيقاس ضعب ناكو .رحب ةيروح لثم هتحار ىلع اهدسج

 يهأ ءاهرحس همامأ رشنت يه اه .ةضف نم لاخلخ مدقلا قوف رهظيو

 ؟ةدوصقم مأ ةيوفع ةكرح

 مدخلا ناكو .ةبرعلا ءارو نم ,ديعب نم يأت ءاوش ةحئار تناك

 .ءادغلا ةبجو دادعإ يف نوكمهني

 ناخدو .؛تالئاع كانه .رهنلل ىرخألا ةفضلا ين اهانيع تلاج

 تقرغتساو .ةايح ةجهيو ,نيهزتملا لّمحي براقو .لافطأ وهو .ءءاوش
 .لمأت تاظحل يف

 تالصخ يناهعرزيو ءاضيبلا ةرهزلا كسمب نأ هل رطخ

 .ةأرجلا نم ليلقل ةبسانم ةظحللا نأ هل رطخ .اهرعش

 ؟يردتأ :هل تلاقو اهلمأت تعطق .ةأجف

 تنك ول اذام :لءاستأ تنك :تلمكأ م اًقيمع اًسفن تذخأو

 نعتمتسي ّياوللا تايداعلا ءاسنلا كئلوأ لثم .مدخ الب ةيداع ةأرما

 ةجاجز يعم ترضحأو ةأرجلا ينعتاو ول اذام ؟موعلاو حرفلاو وهللاب
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 ارح اهرعش نم اءزج كرتي يذلا ليدنلا تعلخ ول اذام ؟ذيبن

 تعلخ ول اذام ؟يرعشب بعالتيو يهجو بعادي ءاوحلا تكرتو
 ىلإ يقاس تددمو رهنلا ةفاح ىلع تسلجو يبايث ترمشو يئاذح

 نونج ينباتنا ول اذام ؟جرح الب يمدق غدغدي رايتلا تكرتو ءاملا

 ىلإ تحبسو رهنلا ناضحأ يف يسفنب تيقلأو يبايث تعلخو ةايحلا

 ؟ىرخألا ةفضلا

 ةأرما «ىرخأ ةأرما حمالم اههجو ىلع مسترتو لءاستت تناك

 اهرعشو ةيفاح بشعلا قوف ضكرتو فافش ريرح نم بوثب لفرت
 ةللبم ةأرما ءرطمو حايرو بابض قوف دعصتو ضكرت .رياطتي

 .ىددلاب

 نيب نم يربلا سجرنلا ةرهز لوانتو هدي تدتما ءاهتظحل
 تعفر .اهتظحل .اهرعش ةلصخ يف اهعرزيل ةشعترملا هدي عفرو .اهلمانأ

 اهممانأ ىلإ اقداعأو .ةرهزلاب تكسمأو هدي تضرتعاو ةعرسب اهدي

 !ركاملا لايخلل اي !نعرألا هبلقل اي ءلفج .اهوح رظنت يهو

 ثيدحلا ترّيغف .ىودهحلا هل ديعت نأو .هعور ئدّش نأ تلواح

 ؟لمعلا أدبت ىتم :ةلئاق

 ؟يحور مسرتس ىتم :تفاضأو ,ةقيقر ةماسعبا تمسرو

 :مالكلا تلصااوف ؛ءثدحتت اهعدي نأ بغرو ءاماص ّلظ

 لهأ نأ ملعت له .ىرخأ ةفض ىلإ لاقتنالا ىلإ اًمئاد قوتت يحور
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 ال حورلاو ىنفي دسجلا َنأب نونمؤي ةيسودنهلا ةنايدلا عابتأ نم دنهلا

 .رخآ ناسنإ دسج ىلإ هحور لقتنت ,ناسنإ تام اذإف ,ىنفت

 يحورف .كلذ ّحص اذإ :تلصاو مث ًاليلق تتمصو تدّهنت

 .ةايحلا نقشعيو تائيرجو تاليمج ءاسن

 قلحيو .ةقشاع حور اهنكست د .ةيشتنم ةظحلل ١ كلت يف تناك

 .اًقلأت همامأ دادزتو ,ةيهازلا روصعلا يف اهلايخ

 اهتكل .هتكبرأ تح تلاط ةرظن :ىلذج ةرظن هيلإ ترظن مث

 لبحلا يقبي نأ هيلع نّيعتي ناكف .لبحلا هل طسبت اهفأب اًعابطنا هتطعأ

 .الوصوم

 ناك .اهيفك فقلتيو هيفك اه طسي نأ ,كاذ ذإ هذوب ناك

 ءاهنم دي ةسملل الإ ةجاحب نكي مل .ةليمجلا اهحور عم لصاوتلل ةجاحب

 .ريطيو ناحانج هل تبني ىتح

 ىلإ اهقارظن نم بره .اذل .اهلمانأ نيب لازت ال ةرهزلا تناك

 ةفضلا ىلإ اهنمو ,ةعفدنملا رهنلا هايل ةيذاحملا بلاحطلاو باشعألا

 .اقايركذو اًقركاذ تجاهأ يتلا ىرخألا

 ةركام ةرظنب هتقمرو تبرتقا .ةبّرقملا ءادوسلا اهتيراج تءاج

 مث .ةديسلا نذأ يف تسم#هو تنحنا مث .ةريحلا هبلق ىلع تلخدأ

 .ةفقاو تلظو تلدتعا
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 أدبت ىتم :رحبلا ىلع ةلطملا ةيبارلا فارطأ ىلع ائاكم هل ذختي يذلا

 ؟لمعلا

 نسم أدبن :هلمع ىلع بظاوملا مامرلا ةيصخش هرودب داعتسا

 .ءاسفيسفلا نم ةيرادج ىلإ ةحوللا لوحأس :ةأجافم كلو .دغلا

 .اهحمالم ىلع ةأجافملا رثأ دصريل اههجو ىلإ رظنو كلذ لاق

 اهرورس نسع ربعت تداك .اهينيع يف حرف فرفرو قزقز .تئجوف

 للكت رونو ةجمب نم ةلاه نأ ول ادب اهنإو ,لقت مل اهنكل .مالكب

 امبر ةيراجلا نأ رعش ذإ ؛بحسني نأ ررقو ءرورس ةظحل منتغا .اهسأر

 عم ةفلكلا عفر يف اًديعب بهذت اهأ ىلإ اقديس رظن تعتفل دق نوكت

 .مكاحلا يراوج نيب هتيص عاذ بزعأ باش

 ىلع مسرت تداعو .فلكتلا بهذ «ةيراجلا تدعتبا امدنع

 .ةماستبا اهيتفش

 ؟اًجاعزإ كل تببس له :اهنأسو أرجت

 .قلقت ال :هتباجأو ةماستبالا تعستا

 لهأ نم كنأ ةلاسر عيمجلل تلصوأ يننأ مهملا :تفدرأو

 .ةيينلا

 يف اهتعرزو قفرب اهتعفرو سجرنلا ةرهز تكسمأ اهنإ مث
 .اهرعش
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 ؟هارت نأ دوت تنك ام اذهأ -

 ركفيو هرمأ بّلقي ناكو ؛حرف نع منت ال ةفيفخ ةّره هسأر ّره

 .فارصنالا يف

 نأ نآلا يلع نّيعتي :بيذقو ةقر نم هعسوب ام لكب لاق

 .عيبرلا ديع يف امهدحو نالفتحي اغآ دمحأو ةنانمب .رداغأ

 وه نيتليمجلا هينيع ءافص ركع ام نأ تفرعو .ّيلم هيلإ ترظن

 .رظن تفل اه تهجو يتلا ةيراجلا ةكرح

 .قلقت ال :ءودك تلاق

 .كعم راف فصن ءاضقب تدعس :ضيفخ توصب باجأ

 .دغلا ذنم لمعلاب أدبأ نأ كدعأو

 .ءادغلا يعم لوانتو ًاليلق قبا -

 .اهتشع دقو .ةضمو رورسلا ةظحل -

 عا





 سداسلا لصفلا

 .اًعم ةررحتمو ةظفاحم .اًعم ةربدمو ةلبقم .يه ةعنامو ةحنام

 رئاطو قانع رئاط امهيف فرفري نانيع .اًعم ةطاسب تاذو ةّرع تاذ

 .قارف

 يتلا هذه ةأرما يأ .ةياوغلاب ةللظمو ةسادقلاب ةللظم حمالم

 !؟نيتأرما ىلإ مسقنت نأ نكمب

 يتلا كتحول عنصاو ,شقرو مسرا .اهيلع لبقم تنأ ةبرجت يأ
 ملح نمو ,جوهألا كبلق تاقد نمو .ءاقمحلا كسيساحأ نم عبنت

 .كدواري شئاط

 .لمعلا نع لطاع لثم فقت .رظتنت رصقلا ناويل يف تنأ اه

 .ةيشبحلا ةيراجلا ىوس دحأ ال

 كل طسبت تداع ام .كعم ثوكملا ليطت ةديسلا تداع ام

 ءانغ ةجميو ,ىمازخلاو ناوحقألاو قئاقشلا حرف كانه داع ام .لبحلا

 ىلع مسترت تداع ام .ريفاصع ةقزقز لثم مالكو ةقاشرو تاكرحو

 .ةلفنرق ىلإ لوحتتو ةعيبطلا عم ىهامتت تداع ام .ةّرسملا اهاّيحم

 .مسرلا ديعاوم ىلع قافتالل اهرظتنت تلز ام

 .اهحربي الو ةرجش ىلع طحي بارغك كبقارت ةيشبحلا ةيراجلا

 نوكت نأ نّيعتي .ةصرفلا رظتنت تللظو .ةحوللا ممرل كسفن تأّيه

 .ةقطان ةحوللا نوكتل كمامأ
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 بايسناب ددمتتو ئكعت يهو كتلابق ةكيرأ ىلع سلجت نأ نّيعتي

 اهسقطو اهسيراضتو اهخانم ليصافت نع حصفي يذلا اهدسج

 ىلإ فيصنلا ةمق نم ىنضملا كبلقب اهقلأ عباتت نأ كيلع .عئارلا

 .مدقلا نطاب ىلإ نذألا ةمحش نمو ,لاخلخلا ةرادتسا

 راظتنالا كنم بلطتو .بارشلاو ماعطلاو ةهكافلاب كرمغت

 .اهرصبو سسعلا هبشت يتلا ةيراجلا كلت عمس تحت

 ,ناويللا اذه يف رصعلا ناذأ ىتح رظتنت ,رظتنت تنأو مايأ ترم

 لسع نم اسأك اهينيع نم كيقستو رذتعت .رذتعتو كيلإ دوعتف

 .اهتياوغ

 دوعت .ةنخامو ةّراح كقورع يف يرست ءامدلا لعجت اًهرظن

 .لالدو جنغب ةّيتشتمو ةدوأتم اهدسجب كرصب قلعتيو اهجاردأ

 .روهظلا نع تفقوت ةأجف اهنكل

 كتراشإ نهر مدخلا .ناويللا يف كدحو تنأو ِماّيأ تضم

 ؛ماعطلا ذيذلو بارشلا ولح فاعت كنكل .ديرت ام لك نومدقي

 .ةرارملاب كألمي امبايغف

 ولعب ةروملا مسر .لمعلا تاوطخ هلايخ ف بتر دق ناك

 تاتابنو دورو نم اهيلع امو ةعيبطلا نم ناولألا راتخا .لايخلا

 .ماري ام ىلع ءيش لك حبصأ .ةهكافلا روشقو

 سا ها دج
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 .بيهتلا نم ليلقو ةأرجلا نم ريثكب ,ءيش لك هلايخ يف زهج

 اذه رداغو كتاودأ لمحاف ,برتقي ثلاثلا ءاسملا بورغ وه اه

 .كعاجوأ سوؤر ىلع اللستم ناكملا

 ءاهرغث نم ةمسب ىوس لمعلل كعفدي نأ نكمي ام َةث نكي مل

 نثتو دوأتو ءاهئادر نم ةفهفهو ءاحلاخلخ نم ةئرو ءاهدي نم ةحيولتو

 داوس باغو .ةياوغ ةلاه تباغو .رطع باغ .كنع تباغ

 .ليبنلا اهديجب طيحي ؤلؤلو ءطرق قيقعو ,ةفش زركو ,لحك

 «لسع سأك دود ناويللا اذه نم جرخاو ,كقيرط يف ضماف

 .ليل شطعو .قرأ ةليل ىلإ ضما .قوش ةرمجو

 ايناس

 .راظتنالا نم مايأ ةعبرأ دعب تداع

 .ناويللا اهجهو ًالمف ,ةقيشر ةفيفخ تداع

 لغم ةحيلم :سقمدلا ريرح نم فرخزم يزمرق بوثب تداع
 .ةلجلجم اهتكحضو .بئارتلا ةلوقصم .رصخلا ةفهفهم ,نصغ ليات

 .ابصلا ميسنب ةمعفم ةلالطإب تداع

 رعاشم .هبلق ترصتعاو ةمدصك رعاشملا تعفدناو ,تداع

 .قرب ةعلو رطم تاقشرو لويخ ليهصك هبلق تلخد ةشحوو رورس



 .ضعبب اهضعب تاظحللا تمدطصاف .ناويللا يف هيلع تلطأ

 ةعمد ةرارم وأ ةقرح وأ ةريرعشق وأ ةّره ترمو ,ةأجف هيلع تلطأ

 .هانيع هارت ام قدصي نأ لبق

 هبلقو هنادجوو هحور ترصتعا ديدح نم ةضققو تاظحل

 .قيرغلا

 اهديج ىلع عبطيو امي مهي داك .اهنضتحيو هيعارذ اهل حتفي داك

 ءاطغب اهرعش فلت يهو ترادتساو .حابص ةيحت هيلع تحرط

 .ينعبتا نأ اهديب هل تراشأو ,فافش

 ةنيز .ةريبك ةعاق .ناويل ءارو ناويل :رصقلا مرح لخد

 ساوقأ ,ذفاونلا ءارو نم قلستت تاتابنو دوروو صصأ .قيورتو
 ةنادزم ةحوتفم ةبتكم ,ةديدع فرغ ,ةيسدنه تامنمنم ءقاورو

 سايلب تامداخ .خبطلل فرغو تاماقح ,تاطوطخملاو بتكلاب

 .ناردجلا نيزت عوردو ةحلمأل حذامت ,دّحوم

 .ريدغ ىلإ ةطق يشمك ,ةوطخ ةوطخ همامأ تشم

 مخفو ريبك ريرس ىشوو .حوتفم امياب ةعساو ةفرغ مامأ تربع
 نوفيشلا شامق نم ةيسومان بناوجلا لك نم هب طيحت ,اهلخادب

 .اهعدخم يه ةفرغلا نأب ؛فافشلا

 ىلإ تهجوتو ترادتسا مث .اهسفن رواشت اهئأ ادبو تفقوت
 .لوخدلاب هل تراشأو .ةبتكملا رواجت ةعساو ةفرغ

 © د
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 .ةيشبحلا ةيراجلا نع هانيع ثحبت ءاقلق لب اّبّيهتم ناك

 .قيدانصو فشارشو سبالم ةنازخ يوحت ةعساو ةفرغ لخد

 .سولج دعاقم ءرخآ بناج ىلعو

 .ةقرب تلاق .سلجا -

 يلطعي يزمرقلا امبوث ناك .هتلابق دعقم ىلع تسلجو سلج

 اًرظن .خذبلا اذه طسو شامكنالاب سحي ناكو .حافتلا نول اهيدخل

 .اهيدتري يتلا لمعلا سبالمل

 ؟كلذك سيلأ .اًقلق كل تببسو كنع تبغ :هل تلاق

 .اكع ىلإ تبهذ :تلاق .هسأرّره

 ناولألا ردان نم اًنوجعمو شامقلا يعم ترضحأ :تفاضأو

 .رومسلا رعش نم ةاشرفو

 تجرخأو .هتحتفو ,ةيوازلا يف قودنص ىلإ تدمعو تفقو مث

 .اًئيش كل ترضحأو :تلاقو .شامق نم اًسيك

 ةمامعو يريدص ةرتسو اصيمقو اًناطفق سيكلا نم تجرخأو

 .ةرخاف

 خيش اب ودبتو اهيدترت كارأ نأ يف بغرأو .كل ةّيده يه -

 .بابش
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 ام :ةئامد لكب لاقف .ةهئات هتارظنو اذوخأم لازي ال ناك

 !كالحأ

 هساسحإ نم هجرخت نأ تلواحف .هقلقو هكابترا تظحال

 .تامّدقم ةيأ نود كلمرحلا اذه لخدي ةرم لوألف ؛ةبرغلاب

 نأ هيلع تحرتقا مث :هحزامت تأدبو .هل لبحلا ةديسك تطسب

 .ةوهقلا ابرشيل ةبتكملا ىلإ القتني

 «تاسطوطخمو اسْبتك مضت ةقينأ نئازخ يوحت يتلا ةبتكملا فو

 بتكلاو .يبرعلا ثارسلا بتك نم اقايوتحم نع ثدحتت تأدب

 .ودراب يف همرحو ةّيلعلا ةلودلا لصنق ةداعس نم اهلصت يتلا ةيسنرفلا

 رهظت ملو .ةّصف ةينيص ىلع ةوهقلا ةليمج ءاضيب ةمداخ ترضحأ

 .ةيشبحلا ةيراجلا اهفلخ

 نأ هيلع نأو ,ههجو نع ادعتبت مل اهينيع نأ رعشو ةوهقلا برش
 لمعلا أدبن :لاق :ةدضنملا ىلإ هناجنف داعأ نأ دعبف .هتمص نع جرخي

 .دغلا حابص ذنم

 يكل «ةليللا اًديج من .كرظتنأ :تباجأو ,ةعساو ةماستبا تقلطأ

 .تدعو امك يحور مسرت
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 عباسلا لصفلا

 يسنو .هناولأو هقاروأو هتاودأ كرت .اًيشتنم رصقلا نم جرخ
 اهكرت .اهاَيإ هلمحت نأ تسمانت وأ تيسنو .اهاسانت وأ اهيسن ,ةيدهلا

 نسم اًئيش كرتي نأ ررق نطابلا هلقع نأ ول امك ,دمع ريغ نع اهفاكم

 .اهسبالم نئازخ نم اًبيرق هرثأ

 .ةرم لوأل ريطيو هيحانج درفي رئاط لثم اطشن افيفخ جرخ

 اهّرجت يتلا لقنلا تابرع نم ةدحاو رتكي ملو هيمدق ىلع ىشم

 ةكرحو ةقزألاو عراوشلا ربع رازابلا ىلإ دوعي نأ يف بغر .لاغبلا
 .تاراحلاو قاوسألا

 ناكو .توّبت وبأ اهانب يتلا قاومألا ىلع رم .هقيرط يف

 اهلخادم ىلع نوضرعي فايرألا يف ةيلهسلا قطانملا نم نوحالفلا
 صسغت ةيبناجلا ةقيضلا عراوشلا امئيب .رويطلاو ةهكافلاو راضخلا

 هذه يف لّوجتي مل نمز ذنم .ةّيجوهقلاو نيقالحلاو ةّيجبرعلاو نيلاتعلاب

 سنأي يتلا .هبلق نم ةبيرقلا هوجولا هذمي قتلي مل نمز ذنم .نكامألا
 .اه

 ةروص ترّيغتف ؛ريبكلا عماجلا ىلع ةلطملا ةحاملا ىلإ لقتنا

 .رئاتسم امل ذفاون تاذ ةقلغملا ةريبكلا تابرعلا كانه تناك ؛دهشملا

 نسم ةعبرأ اهرجت يتلا .سدقلاو اكعو افيح ىلإ باكرلا لقنل ةأيهملا
 مالعألا قلعت تويبلا ضعبو ةّيريخ ةّيعمج كانه تناكو .لويخلا

 ةييدملاهب لفتحت يذلا ,نيبور يبنلا مسوم بارتقا ةبسانمل ةنيزلاو

 ان دل
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 نيذلا لاجرلاو ءاسنلا نم نولصملا ناك ,ةيباطلا يفو .اهيحاوضو

 كيلوثاكلا ةفئاطل ةعلقلا ةسينك نم نوجرخي مهلافطأ نوحطصي

 ةيرقلا ةرصعملا هامأ نوعمجتي نوحالف امنيب .ةيهازلا مهسبالمعع

 .نوتيزلا تيز نم مههالغ ملست نورظتني

 ًالاج رثكأ تاظحللا كلت يف هل ودبت ةنيدملا يف ءايشألا تناك

 نباك هنوبحي انه سانلاف ؛ةميقمحو ةسنؤم ودبت سانلا ةكرحو ,ةعورو

 نوققفاريو رازابلا ىلع نوددرتيو ؛مالسلاب هنوردابيو .بوبحم دلب

 .لهأو ةوزع مهيف هل حبصأو ,ناكملا ىلع ءابرغلا نولديو نيحئاسلا

 ىلإ فلدو .عفدملا ةراح نم بيرقلا رحبلا عماج نم برتقا

 .رازابلا ىلإ يضفي قاقز

 جاجز عيملتو .ناكملا فيظنت يف هبجاوب ماق ماصع مداخلا

 تحت محفلا لعشأو .موسرو تاحول نم تاضورعملا بيترتو .ذفاونلا
 بسيرقلا يناولحلا توناح نم هل بلجو ةوهقلا هل َدعأف ءروامملا

 .ةظولابلاب ةوشحملا ةيرمتلا ةوالح

 لحخدم يف ةيوامملا ةحاسلا ىلع لطملا ناويللا يف فسوي سلج

 نم بولجملا يديلقتلا ثاثألا ثيح .هب سلجي نأ هل ولحي يذلا رازابلا

 جرخأو «ةّصاخلا هئايشأب اهيف ظفتحي يتلا ةريغصلا ةنازخلا حتف .ماشلا

 سومطيعلا هجو هيلع لطأف .همامأ اهرشن .ةنّولملا اديموردنألا ةمسر

 ِه 3 د
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 نم اعرن اهربتعا ام هل تدبف ةّيدقن هرظنب اهحمالم يف ققد

 بناج ىلإ اهفوقو غستسي مل هّتكل ؛عقاولا يف اًبويع نكت مل .بويعلا
 رييسغت يف بغر .فوقولاب ةديسلا ليبكت يف بغري نكي مل .ةريخصلا

 ,ةكرح ىلإ نوكس نمو ,سولج ىلإ فوقو نم اهتئيه رييغتو ناكملا

 .ءاخرتسا ىلإ رثوت نمو

 يف ىرخأ ةرم امب ققديل ةدضنملا ىلع اهاقبأو اهيلع ةرظن ىقلأ

 .قحال تقو

 لّيختي ذخأ مث ,ىولحلا نم ةدحاو ةعطق لوانتو .هتوهق برش

 .ةنقتم ةديسلا ةحول نوكت نأ لجأ نم هلمعي نأ نكمي ام

 ايدول

 ءاج .ءيديس :كابتراب لاقو ماصع مداخلا لخد .ةأجف

 .ةمردنجلا

 .نولخدي مهعد :فسوي لاقف .بابلا ءارو نوفقي اوناك

 .يراوملا دونج نم ددع هقفاري .ةمردنجلا نم طباض لخد

 ةلايخلا نم طابض داتعا دقف ؛هةرواسي كشلاو فسوي فقو

 نكل .موسر ءارش وأ ةجرفلل رازابلا ةرايز يارسلا تاسارح نمو

 .ةبيرلا ىلإ وعدي ةمباع هوجوب ءالؤه لوخد

 .ناكملا يف ةلوجب
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 ىلع ضرعت يتلا ةلاصلاو .خبطملاو .فرغلا اودقفت .مهعم ىشم

 .موسرو تاحول اهناردج

 ناطلسلل ةحول دنع فقوت .تاحوللا صّحخفتي طباضلا لظ

 «ئطاشلا ىلع سنوي يبنلا ظفلي وهو توحلل ىرخأو .حتافلا دمحم

 نورخآلا ىمنأ نأ ىلإ تاحوللا ضرعتسي لظ .ةيبعشلا قوسلل ةثلاثو

 عمجتي سانلا نم ادشح ةذفانلا ءارو نم حمل «كلذ ءانثأو .مهشيتفت

 .رازابلا باب مامأ

 .قيدانصلا يف ةظوفحملا كموسر صحف ديرن :طباضلا لاق

 طباضلا ىلإ رظنف :ةأرجلا كلتما .ًاليلق ركف ,ةمدصلاب سحأ

 .دحت ةرظن

 ؛ةياشو كانه تناك اذإ ؟رازابلا نوشتفت اذالو ؟نوديرت اذام -

 .كلضف نم يبربخأ

 ةميدقلا ةراحلا يف ثدحي اذكه .جراخلا يف سانلا تاوصأ تلع

 فسوي نوحي نيذلا اهقاياضبق لعلو ءاهيلإ ةمردنجلا ءاج املك

 ةمرددجلا ةهجاوم ىلع ىوقت ةراح الف ,بغشلا نوريثيو نولخدتي

 .ةراحلا هذه لثم

 يدسيي نأ لبق ثيرتي ناك هلعلو ,ةصحاف ةرظنب طباضلا هقمر

 ثيح ناويللا اذه ىلإ لخدن انعد :ناويللا وحن هديب راشأ مث .هبضغ

 .ءاضوضلا هذه نع اًديعب ثدحتنو ,سلجت تنك
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 سلج .سلجو لخد .هل قفارم يدنج هعبتو طباضلا لخد
 .اًفقاو يدنجلا لظ امسيب ,هتلابق فموي

 عقوف ,؛ثاثألا صّحفتو ,ةمامعلا ىلإ برقألا هتعبق طباضلا علخ

 مث ءاهصحفتو هيلإ اًمَرقو اب كسمأف اديموردنألا ةمسر ىلع هرصب

 ؟ةيراعلا روصلا هذه لثم مسرت له :لاق

 هفوخ ةراثإ هفده زازفتسال ضرعتي هلأ نقيأو .لاؤسلا همدص

 .هيلع ةرطيسلل

 ىضتقا اذإ اهلثمب ةءاسإلا طباضلل دري نأو .كسمامتي نأ ررق

 قالخألا ةيامح ىلعو نمألا ىلع صرحخن نحن :طباضلا لاق

 .ةديمحلا

 نمل فيك :مالكلا لصاوو ءافاكم ىلإ ةمسرلا داعأو كلذ لاق

 ةيفرحلا هذمب سنوي يبللا توحو مظعألا ناطلسلا ةروص مسري

 ةستفلا ريشي يذلا هجولا اذه لثم مسري نأ هل فيك ,ةعورلاو

 ؟زئارغلاو

 هيلع ّنأو ,ةديكمل ضرعتي هئأو ةياشو كانه نأ فموي كردأ

 .هجاوي نأ

 عم ثدحتت كلنإ كل لوقأ نأ يلع ؛طباضلا ةداعس اي عمسا -

 اهرحبب لوسغمو اهلمرب نوجعم يوافاي نع ءافاي ءانبأ نم دحاو
04 
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 برشو اهميق عضر .اهرون ىلع هينيع حتف .اهسمش تحت عرعرتمو

 اهسان فرعت الو ةديعب تايالو نم مداق كنأ حضاولا نمو .اهاياجس

 .ةيبانلا كظافلأ لبقأ ال ينلأ فرعت نأ نّيعتي ءاذل .اهتالئاع ديلاقتو

 برضو ههجو رهاو لعفناو طباضلا ىلع بضغلا ادب

 الو يمالك عمست نأ كيلع :لاع توصب لاقو هتضبقب ةدضنملا

 .طقف عمست تنأو ملكتأ انأ .ض رتعت

 ىلع هسفن نيبو هنيب رصأف ءافيعضو اًضه طباضلا هل ادب

 نمو .بابلا تقرط تنأ .يلع كتوص عفرت ال :باجأف ؛ةهجاوملا

 .باوجلا كعمسأ نأ يقح

 ,ةعفص هّجويل اًيلاع هدي عفرو يددجلا برتقا .ةرغ نيح ىلع

 ديب يدنجلا دي كسمأو .افقاو بهو :هدي ىمرم نع فسوي دعتباف

 .ىرخألا ديلاب هبيبالتب كسمأو

 .جورخلاب يدنجلا رمأو ,طباضلا لخدت ,كلذ دنع

 ديعي طباضلا نأ فسويل كاذ ذإ لّيخو .هرمأ بلق طباضلا لعل

 اذه نأ هيلإ لّيخ دق وأ .عّمجعت تت يتلا دوشحلا نم يشخ هّلعل .هتاباسح

 ياللا در قا يس مورتلا باكلا

 .ءارفص ةماستبا هيتفش ىلع طباضلا مسرف «يدنجلا جرخ

 .ةيدو ةرايزب كانئج نحن :لاقو

 .نيدودو اونوكي مل كلاجر نكل -
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 ىلع ىرخأ ةرم كرورتس :هفعض اًيرادم لاقو طباضلا فقو

 .لاح لك

 مث .ةفرجعلا اًعتصتم ىشمو هرهظ رادأ .فقوو ,كلذ لاق

 ةلاّيخلا دونج نم ةّلث ناك ,جراخلا يفو .هفلخ هلاجر جرخو جرخ

 ءاسنلاو لاجرلا نم عمج طسو مهلويخ مهعم رظتنتو نورظتني

 .تاياضبقلاو لافطألاو

 فسوي وبحم ّدس دقف ؛ةلهس هتلاّيخو طباضلا ةرداغم نكت مل

 .هطالب ىلع تيزلاو ءاملا اوقلدو ةحاسلا ىلإ يضفي يذلا قاقزلا

 كبانم نكل .مهحامرو مهّيصع ةّوقب قيرطلا قش ةلاّيخلا لواحو

 «كبتريو رتوعي طباضلاو .نوحنرتي ةلاّيخلاو قلزتت تلظ لويخلا

 .مهتبلجو مهجيجضو دوشحلا ريفص طسو .محمحتو لفجت لويخلاو
 حطسألا ىلع نم اولطأ نيذلا ناكسلا هابتنا كلذ بلجو

 .تافرشلاو

 .راهبناب دهشملا فسوي عبات

 ءالؤم ىلع مهطخس نع ريبعتلل ةصرفلا نودجي سانلا مه اه
 قلخو ةقفش عفاد .يصعلاو جيباركلاب بئارضلا مهنم نولصحي نيذلا

 ءمهنيب هبرد قشو عفدنا .قيرطلا حتف ةلواحمو لخدتلل هاعفد ميرك

 .جورخلا نم ةلاّيخاو ةمردنجلا نيكمت سانلا نم اًبلاط هيعارذ حتفو
 نع فكت نأ نود نكل ,قيرطلا حتفتو بيجتست دوشحلا تأدبو

 كيرحتو .ةيدلبلا ةجهللاب مالكلا شيطلتو ةيرخسلا تارابع ديدرت
 .ةءاذب تاراشإلا دشأب يديألا
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 لاجرلا فرصناو .ةبيخلا مهقفارت ةلاّيخلاو ةمردنجلا فرصنا

 ةببدم ةظيلغ اًيصع لمحي مهضعبو .نابشلا ضعب نأ الإ .ءاسنلاو

 .رازابلا مامأ نيفقاو اولظ ,ريماسملاب ةعورزمو سأرلا

 نم ةديدج ةوق ةدوعل اًبسحت ناكملا نوسرحي مهفأ فسوي فرع

 .مهتدق لواحو .ثيدحلا مهعم لدابتو ,.مهعم فقوف ةمردنجلا

 اّسنؤم وجلا راصو .ريصعلاو ةوهقلا مهل مّدقو رازابلا ىلإ مهلخدأو

 .هءارو نورخآلا ددرو ءءانغلاب هتوص عفر مهدحأ نإ ىتح .اّميمحو

 ءاضقو رحبلا ىلإ لورتلا فسوي مهيلع حرتقاف ءوجلا قار

 .ةحابسلاب تقولا



 نماثلا لصفلا

 ,ةنيدملا قوف ةفيفخ مويغ هيف تسعسع فيظن راف ,ديدج راف

 .رجفلا سفنت امدنع بابضلاب قفألا تفلغو

 .رحبلا هاجتا نم طشنت تامسنو ,ةفيطل ءاوجأو ,ديدج راف

 .قزرلا يبلاطو نيحالفلاو لامعلاب ةقزألا تألتما ,حبصلا ةالص دعبو

 .هدلاو توص ىلع فسوي قافأو .اًقويب ذفاون تالئاعلا تحتفو

 قلخلا قلاخ مهللا :حابصلا راكذأ ددريو تثنبلا باب حتفي وهو

 ريخو مويلا اذه يف ام ريخ كلأسأ بر .حابصإلا قلاف قزرلا طسابو
 .مويق اي يح اي .هدعب ام

 ءسبلو ؛ةفيفخلا هتيحل بذشو ءلستغا ؛اًعيرس هسفن أيه

 .هتفرغ ىلإ داع مث ,هيدلاو عم هروطف لوانتو

 ناولألا برستت ال ىتح ,(وسيجلا) نوجعمب هماسم قالغإ ىلع سمأ
 .ةيواستم هداعبأ نوكت يكل ةوقب هّدشو «ةيتيزلا

 دورولا نم اهعمج يتلا ةيعيبطلا ناولألا ةالخملا يف عضو مث

 تاجاجز يف اهعضوو ناّتكلا تيزب اهقوحسم نجعو ةففجملا رامثلاو

 غمملا جزمب نوللا تيشت ةجاجز عضو امك .اهقالغإ مكحأو

 رعش نم هسفنب اهعنص دق ناك يتلا ةاشرفلا اضيأ عضوو .لوحكلاب

 .اهجاتحي يتلا ىرخألا مزاوللاو ,باجنسلا

 .جرخو اهشامقب ةحوللاو ةالخملا لمح

 افنل مف
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 ىلع كلعجيو .كيمحي هللا :ببحملا هءاعد هل وعدت ةنانميو جرخ

 .دصقو ةحوللا راطإو هتالنم لمح

 .ريغصلا اهرصق رطش ممبو روطنحلا ةبرع بكر

 ةلقثملا ةقيدحلا رّبعو لصو .دعب ْفجي مل ىدنلاو لصو

 .اهراونأو ءافاولأو ءاهاذش قلطت يتلا دورولاب تاريجشلا

 ةيراجلا هلابقتساب تناكو .راطإلا لمحي وهو ناويللا لخد

 .(رارسأ)

 ,اهئاق لماكب سومطيعلا تلّطأ امدنع نكل .ضابقنالاب ّسحأ

 ةبحم فقوف .هاّيحم ىلع ةأجف تّبه حابصلا ميسن نم ةمسن نأك رعش

 .ًالالجإو

 قبسي ل ةيلخاد ةلاص ىلإ لخدي نأ هنم تبلطو .هيلع تمّلس

 .ناويللا يف يبناج باب نم اهلخدم .اهدوجو ىلإ هبتنا وأ اهلخد نأ هل

 .رارسأ ةيراجلا هءارو تلخدو .لخد

 ىلعو ؛فيفخ ثاثأ ىلع يوتحتو ,ةقّوزمو ةئّيزم ,ةعساو ةلاص
 .طئاح فصن لغشت ةيبهذ ةأرمو ,ةريثو ةكيرأ

 دعقمو ,ةحوللا لماح :هراضحإب تدعو ام ةكيرألا ةلابق ناكو

 ءاهجزمو ناولألا درفل ريغص لماح ىلع يوتحت ةدضنمو «قينأ

 ع
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 .دارفنا ىلع اهعم يقبو .ةيراجلا تجرخ

 .هقلقي اهجورخو ةيراجلا لوخد ناك .قلقلا نم ء يشب رعش

 ناولألا تاجاجز جارخإو .لماحلا ىلع راطإلا قيلعتب هقلق ىرادو
 ,ةالخملا نم ةيتيزلا

 ؟يبوث كبجعي ملأ :تلاقف ,قلق نم هاّيحم ىلع مستري ام تظحال

 ىلع كسببلم لامجو كلامجب ققدأ نأ نّيعتي :باجأو مستبا

 ةعفد برشي الو لهم ىلع برشي حاّرلاف ؛يتحار ىلعو .لهم

 .ةدحاو

 مامكأ هل .زلؤللاب اًعصرمو بهذلا طويخب ىشوم ًاليوط اًبوث .رخافلا
 ءاسلملا ضرألا سسمالاي هليذو ءرائز رصخلا دنع هطسولو .ةعساو

 .ماخرلاب ةطلبملا

 ةعرك رهاوج دقع ىلدتي ةبقرلا نمو .ةريدتسم ةَبق ردصلا ىلع
 .ناولألا ةددعتم

 لكش ىلع اهسأر ىلع اهعضتو ةعبق لوانتت يهو ,تلاق

 اهيفرط نم ىلدتيو .ةميرك ةراجحب ةعصرمو ةيانعب ةجوسنم .طورخم
 اذه :تلاق .اهسأر ىلع اهتعضو ,بيشارشب يهتني لودجم شامق

 دبع ناطلسلا ةيظحم .(ليدشخن) ةناطلسلا نم ةيده ينءاج بوثلا

 .هتجوزو هتبيبحو لوألا ديمحلا

01 



 ةعبقلا تطعأو «ةعبقلا تحت اههجو قلأت ,ةكلمك كاذ ذإ تدب

 .ةقيرعلا روصقلا ناكس ةباهم اهل

 تددهتو تقلتساف ؛هعّولت نأ تررق اهنأ ودبيو .اًروهبم لظ

 .هل رطخ ام اهل لاق

 ؟باتكلا كلذ تأرق له ,ةشهدلل اي :تلاقف

 .هئازجأ ضعب تأرق :فاضأو .باجيإلاب هسأر ره

 تكرتو ءاهدسج لماك يطغتل اًمبوث فارطأ تّوسو تأكتا

 نولب طويخب طبرلا مكحملا رخافلا يدلجلا اهؤاذح رهظيل ام ةحاسم

 .رقشألا نبلا

 اياكح بححت ةناطلسلا تناك :قيربب ناعملت اهانيعو تلاق

 .تاهزتلا يف هلوصف ضعب اًعم أرقن انكو ,باتكلا

 ةقلأتم تراص .ةدروو اًرمق اهتكيرأ ىلع ةسلاج يهو تراص

 نسكل ,ةحوللا يف يرع الف ,نابزرملا ةؤلؤلك ةّعشمو ,لامجلا ةخذابو
 .يرعلا نم ةراثإ دشأ نينيعلا

 نأأشي مل هنكل ؛ءسمأ موي رازابلل ةمردنجلا ةمهادم ركذتو

 .قلألا ديدش وجلا اذه وفص ركعي ال يكل اهربخي



 تاكتا املح ءدبلا ةراشإ هتطعأ دقف .مسرلا أدبي نأ هيلع ناك

 تاياكحلا ءاسدل ةرخاف اًروص مسري هلايخ ناكو .ةكيرألا ىلع

 .ريطاسألا هبشت تاياور اهنع عمسي يتلا .ليدشخن ةناطلسلا ملاوعو

 اًحرفو ةذلو ةرسمو ةراضنو ةجمي اًنطبتسم اهمسري نأ هيلع ناك

 اهينيعو اههجوو اميوث مسري نأ ؛لايخلا دودح ىلعأ اًحرمو
 .يقشمدلا شامقلا اذه ىلع اهرانو اهشومرو اهيبجاحو

 هساوحو .هسيماحأو هرعاشمب مسريو زكر يو ,هبتني نأ هيلع

 :نيبمتلا

 نيعب اًدخآ ,شامقلا ىلع ماعلا راطإلا مسرب أدب .محفلا ملقب
 ححصيو مسري ناكو .ةبسانملا تاحاسملاو .تاساقملاو لتكلا رابتعالا

 اهركمو اهرهطو اهتبيهو اهقيرب هيلع قلطت ةتماص يه امنيب .ةاحمملاب

 .اهوجمو

 انناييازييلا

 .رصق مأ لاطأ ردي مل تقو دعب ىلوألا ةلحرملا ىفنأ

 يسفتكت :اه لاقو .هناكم ىلإ محفلا ملق ديعي وهو قمعب سفنت

 .مويلا ردقلا اذهب
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 ام :تلاقو لوب هيلإ رظنت يهو تلدتعا .اهدسج تكرح

 ةيصخش فشتكأو كلمأتأ يكل ةصرفلا يل حاتت ةرم لوأل !كلمجأ

 نود لمأتتو يلإ رظنتو كحورب مسرت تنك .كيف ليبنلا ناسنإلا

 .لجو وأ كابترا

 ليزيل شامقلا ةعطقب هيدي حسمو ءائيش لوقي نأ نود كحض

 .اهتلمأتو ةحوللا نم تبرتقا امنيب .محفلا راثآ

 هذه نم اهيلع يمكحت ال :ةحوللا صحفتت يهو اهل لاق

 .ناولألاب رينت يهو اهيلع يمكحا .طوطخلا

 اذه دعبف ,ةرداغملل ًايهتيو ,.هءايشأ ململي ذخأو ,لمأتت اهكرت

 .ةحارلا نم اًطسق ذخأي نأ هيلع :ليوطلا قارغتسالا

 تبرتقاف ءاماجعإو اهراهبنا تسكع ةنونح ةرظن هيلإ ترظن

 ,ءادغلا ىلع يفيض تنأ مويلا :ههجو سمالت داكت يهو تسمو هنم

 .يرماوأ يصعت نأ راذحف

 .كسمو كارأو كاوس ةحئار ءاهسافنأ هتلصوو تسمح

 .ةقيدح ةحئار اهسافنأل

 .اهلّبقيو هردص ىلإ اهمضيف ةأرجلا هيتاوت ول دو

 ,ةينالقعو ةثامدب فرصتي نأو ,رظتني نأ هيلع .ًاليلق تدعتبا

 .اًروبص نوكي نأو



 باب ربع ماعطلا ةفرغ ىلإ اهعم هتبحسو .ةيوفعب هدي تكسمأ
 .يلخاد

 نوللاب ةغوبصم دلجلا نم رئاتس ؛يكرتلا طمنلا ىلع ةفرغ

 .نالسروبلا نم نوحص مقطو ,دناسمو سولج

 ىلع ةديسلا تسلج .هسفن تقولا يفو .هسأر زي ىفتكاف .ىجوف

 .روفلا ىلع رارسأ تكرحتف اهديب ةديسلا تراشأ .هلباقي دعقم

 ؟ةموصخ رارسأ نيبو كنيب :ةحزامم تلاقو هيلإ ترظن

 .بارغ ةرظن يلإ رظنت اهنأ رعشأ :باجأ

 لبنأ نم ةدحاو يه .طلغت ال :ءودم تلاقو «.تكحض

 ىرتس .برق نع اهحمالم يف ققد .يبلق نم ةبيرق يهو .تافيصولا
 .ةيسالخلا هذه ةليقج يه مك

 ةقظفاح يهف ءىمسم ىلع مسا .رارسأ اهمسا :تفاضأو

 ةناطلسلا امايإ ينتحنم .؛ةيراج تسيلو يل ةفيصو يه .يرارسأ

 نمدرعتي نأ هيلع) «رارسأ ةيراجلا تداع ,ةظحللا كلت يف

 .(ةيراجلا ال ةفيصولا بقل ىلع اًدعاصف نآلا

 قروو عءاسح ؛ماعطلا قابطأ نلمحي تامداخ اهءاروو تداع

 بابكلا نم اّقبطو ءراضخلاب جاجد نجاطو ,جوتغ ابابو بنع
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 اثوشرمو ةدبزلاب اًنوهدسم اًريبخو «,ةنضأ ةقيرط ىلع يوشملا

 .ةاطغم ىرخأ ءايشأو .مسمسلاب

 قفو نيكاكسلاو كوشلاو ىتعالملاو نوحصلا تامداخلا تعضو

 بسح امه تللاقو رارسأ تمدقت .نجرخو «تيكيتإلا ماظن

 .ةبيط ةّيهش :لوصألا

5 
0 
 .لهم ىلع تجرخو ترادتسا مث

 رمسألا امنول ىلإ هبتني نأو ءاهيلإ رظني نأ كلذ لالخ هل رّسيت

 ةقيقد هعيطاقت نأو .ا فلاب ليمج اههجو نأ هشهدأو .يسالخلا

 .ليختي ناك امك ةظيلغ تسيلو

 .لضفت :ةديسلا تلاق

 «تاراهبلا ةحئار هنم ثعبنت يذلا يهشلا ماعطلا ىلإ رظن

 نأ نود كتحار ىلع لكأت نأ عيطتست :تفاضأف ,هباجعإ ىدبأو

 رأ ةسيئرلا ةبجولا لبق ءاسحلا ذخأت نأ عيطتست .تيكيتإلاب ديقتت

 وأ ةقعلملا مادختس»ا نود تئش اذإ كديب لكأت نأ عيطتست .اهدعب

 نم تابهارلا ةسردم يف ماعطلا تيكيتإ نع اًحرش عمس دق ناك

 برشل يه ةقعلملا نأو .طقف نيكسلاو ةكوشلا لامعتسا لالخ

 ىلع .؛بدآملا يفو «ةبقرلا لوح تّبثت لكشلا ةقينأ ةطوف نأو ءءاسحلا

 زبخ نم لكأي الف ؛هراسي ىلع نوكت زبخلا ةعطق نأ فرعي نأ ءرملا

 هنااا



 ءاًذيبن وأ ءام ناك ءاوس ,بارشلا سأك نأو .هنيمب ىلع سلاجلا هراج

 .هراسي ىلع سلاجلا هراج سأك نم برشي الف .هنيمي ىلع نوكي

 ءىرخألا تاميلعتلا ضعب تفاضأو .,تدكأف .كلذ اه ركذ

 بادآو ء,توص هلاستحال ردصي نأ نود ءودمب ءاسحلا برشك

 يف نحملا يف هنبجو يهني نأو ,ةلجع نودو ةقرب غضملاو لكألا

 اذإ فرظلاب يلحتلاو .هتلماجمو راجلا عم ثيدحلاو ,بسانملا تقولا

 ؛ايولسأ ماعطلا لحارم نم ةلحرم لكلو .اًماع ثيدحلا ناك ام

 ءانثأ ثيدحللاو ءاًبضتقم نوكي تالّبقملا وأ ءاسحلا ءانثأ ثيدحلاف

 .اًحرم ىولحلا لوانت ءانثأ ثيدحلاو ءاعستم نوكي ةسيئرلا ةبجولا

 تيكيتإلا ماظن تلخدأ يتلا يه ليدشخن ةناطلسلا ْنِإ :تلاقو

 لوصأ نم امنأل ؛يسنرفلا ماظنلا ىلع ةيمسرلا بدآملا يفو ,رصقلا يف
 ياد ىلإ ةيراجك اهوعابو ةّيبص يهو ةنصارقلا اهفطخ دقف ؛ةيسنرف

 نم لهذم بناج ىلعو «نيواقرز نينيعب ءارقش تناكو ءرئازجلا
 دبع ناطلسلا نم يادلا بّرقتي يكلو .ةفاقثلاو ةقانألاو لامجلا

 لحخدت نإ ام هنأ فرعلا ناكو .هرصق ىلإ ةيده اهلسرأ .لوألا ديمحلا

 مساب اهما رييغت متيو ,يمالسإلا نيدلا قنتعت ىتح .رصقلا ةيراجلا

 يف نيذفنتملا روكذلا لك اهيف عمطو .(يميإ) اهمسا ناكو .ديدج

 اهققانأو اههامج ربخ لصوو .مهنم يأل بجتست مل اهتكل ,رصقلا

 كلمرحلاب اهقحلأو .هيلإ امبَرقو امب رحسو اهبلطف ناطلسلا ىلإ اهتفاقثو
 ةءوبن ققحتت نأ ديرت تناك ؛كلذل ىعست تناك يهو .هتصاخ

 .بلقلا ةزرطم ةديسلا يأ ,ليدشخن اهاَمس هسفن ناطلسلا .فاّرعلا

 هللا «#سا هع
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 ًالفط هل تدلوو هنم تلمحو ,رطاخ بيط نع هشارف تلخد

 اهففاقثو اهوصأ سدت ملو «ةناطلس ىلإ ةيراج نم اهتناكم تلوحتف
 هبدآمو رصقلا ىلع ةيسنرفلا مظنلا نم اًريثك تلخدأف ,ةيسنرفلا

 ةيسامولبد تاقالع ةماقإب ناطلسلا تعنقأ اهنإ لب .هخبطمو هئاثأو

 .اسنرف عم ةيلصنقو

 سئاسدلا تناك امدنع اًهدناسو .ءاهعم تلمع ,ةلحرملا كلت يف

 لب .سئاسدو تارماؤم .ميرحلا نيب رصقلا يق ةلعتشم تارماؤملاو

 .(مألا ةناطلسلا) بقل ىلإ نهنم لك لصت نأ لجأ نم .مئارجو

 ةبتر نم كلمرحلا يف تيقرت دق تنكو اهبناج ىلإ تفقو

 ةبتر ىلإ .اهحانج يف ةيمويلا ةايحلا نوؤش ريدت يتلا ,(ةفلكلا)

 .ءارضلاو ءارسلا ين اهسناؤتو اهرماوأ لقنتو اهقفارت يتلا ,(ةدزوجللا)

 ةرماؤمب ةيراشكنإلا ةداق دحأ نم فطخلا ىلإ تضّرعت امنعو

 يف تحجنو تلمع .سئاسدلا كلت نمض ىلوألا ناطلسلا ةجوز نم

 ينتداعأو .يتيرح ينتحنم :نايح ىلع ظافحللو .كلذ دعبو .يذاقنإ

 ريمأ اشاب سكرج ةيامح تحت ينتعضوو ءريمزإ يف يسأر طقسم ىلإ

 .ةجيإ رزج يف رحبلا

 اهدي دتمت نأ نود تثدحت .ةدئاملا ىلع ىرج ثيدحلا كلذ لك

 ءاهيلإ تصني ذخأو .ءاسحلا نم ةفشر ذخأ .هرودبو ,ماعطلا ىلإ

 يف نينحلا وأ ىسألا بلقتو .اهحمالم تالاعفناو اههجو ريباعت بقاريو
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 همابتنا تفل ام ردقب :ةناطلسلا نع ثيدحلا ههابتنا تفلي مل

 هل عضخت امل تعضخ افأو «لّوألا ديمحلا دبع ناطلسلا رصق

 ةفاقث نم يراوجلا هملعتت نأ نّيعتي امو ,نيدلا قانتعا نم تايراجلا

 .هديلاقتو رصقلا

 ثيدحلا لعل .عمدلاب اهانيع تقرورغاو تتمص .ةأجف تتمص

 .دعب اهنع حصفت مل ةيفاغ اًحورج اهبلق يف حتف

 نع عمسي ناكو «ةفرغلا نم جورخلا ىلإ تعراسو تفقو مث

 نم ناك ام باغو ءاههجو تلسغ دق تناك ,تداع امدنعو

 اهيتفش ىلع تمسرو .هل ترذتعاف .اهيذخو اهينيع يف ةيرطتو لحك
 كل ببسأ نأ يلع ناك ام ؛يذخاؤت الأ وجرأ :تلاقو .ةماستبا

 .كتيهش عطقأ نأو :جاعزإلا

 ءىرخألا ديلاب اهفتك ىلع تبرو .ديب اهدي كسمأو أرجتف
 هدي بحس هنأ الإ ءاهمثلتل اهدي كسمت يتلا هدي تعفر ءاهدنعو

 .اهسأر لبقو

 .تكحضف اهتكح ض عرتنيل ةفرط اف ىكحو ءوجلا جرفنا

 :ىلذج يهو تخرصف ءافونج ىلإ لب .اهتعيبط ىلإ تداع .كلذ دعبو

 كلذ ميحجلا ىلإ ءانشومربو انيديأبو انفكأبو انعباصأب لكأن «لكان ايه

 .انهاوفأو دازلا نيب ةطاسو ديرن ال .تيكيتإلا

 .جاجدلا نجاط يف اهدي تصاغو كلذ تلاق

 ان ام
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 اهاضرب .هدي نم اهمعطأو ءاهدي نم هتمعطأ ؛حرملا تقو ءاجو

 حرفلاو حرملا اراثأ ءىرخأ ةرم ببحم يرسق لكشبو ةرم

 .بخصلاو

 هابتنا راثأ نييرجغك نالكأي امهو ذيذللا بخصلا اذه لعل

 اذمكي امهلاغشنا ءانثأ ةرظن تسلتخا .بابلا ءارو نم تلطأف ,رارسأ

 .تفتخاو ,ةعيرس ةرظن تقلأو لرهلا

 «ةحابس ضوح يف ةارع لافطأ حرم هبشي حرملا كلذ ناك

 .ءاملاب نوقشارتيو بخصلا نوريثيو نوحرمب

 نمدب ال ناكو .ىولخلا لوانتو بخصلاو حرملا ىهتنا

 .امهنم لك طاشن دّدجت دقف ,لمعلا ةلصاوم

 .مسرلا ةفرغ ىلإ اداع

 تذفتتاو ءاهتيز نم تحلصأ نأ دعب اهتكيرأ ىلإ تداع

 .قيربلا ناقلطت اهانيعو ءادروتم اههجو ناكو «تناك امك اهتسلج

 نأ نم دكاأتلاو ,ناولألا ةلماح ىلع هناولأ رشن يف كمها

 .مسرلل ةزهاج ةاشرفلا

 .يكرحعت الأ كيلعو ,تيزلا ناولأب مسرلا أدبنس :اه لاق

 .رخآو تقو نيب ةريصق ةحارتسا ينطعأ :هل تلاقو تكحض

 انيق
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 .ةفهرملا هرعاشمبو ءودمب مسر ,ناولألاب هجولا مسري أدب

 ىلإ مسرلا لّوحيو ةاشرفلا كرحيو مسري وهو اهتارظنب هتعبات
 ةيقاطلا علخو .رّجشملا يسرافلا هصيمق رمش دق ناك .ىقيسوم

 .هتيصان ىلع رعشلا تالصخ تلدتف .هسأر نع ةيوافايلا

 رعاش لئثم ؛ةاشرف ةشطلو ةفاضإ عرتخيو ناولألا جزميل فقوتي

 .ةداوه الب لمعي ونايب فزاع وأ ,.يحو هيلع طبه

 ناولألاب هادي خطلتت .هصيمق فرطب هقرع حسميف قرعي

 .خستت الو دّروتتف ءاضيبلا ةطوفلاب اهحسميف .ةدلاوتملا

 ام فقوتلا ديري ال هنأ تفرع .اهبلط لهاجتف ,ةحارتسا تبلط

 .ةيويحو ةقاطب اًنوحشم ماد

 هلمأتت تناك .ةبعتم نكت مل .فقوتي نأ لبق ليوط تقو رم

 .ةذلب هتاك رح عباتتو

 حسمتو مدقتتل ةحارتسا تبلط .رعاشملاب ةمعفمو ةذتلم تناك

 .هلذب نضم دهج دعب ةحارتسا يف هتصرف ذخأيلو ,هقرع اهليدنعب

 مث مستباو اهل ىنحناف ءاهيفكب هل تقفص ,فقوت امدنعو

 .ةحارلا تيب يف هتجاح يضقيو ههجو لسغيل اهفذأتسا

 تناك «ةحاسملا لماك يطغت ناولألا نكت مل .هلعف ام تلمأت

 ءاسضم اهضعب ,ةءاضم ةقرفتم تاحاسمو .ةغراف لازت ال عقب كانه

 ها دج ع



 .ةاشرفلا ةسملل ام راثآو .تاشبرخو

 ام .نآلا ةحوللا ىلإ يرظنت ال :لوقلا ىلإ عراس ,داع امدنع

 .قحال تقو يف اهنيرتس ,ذيفنلا ديق تلاز

 تامسلاو طوطخلا تعضو .مسرملا يف اهلمكأس :فاضأو

 .ةروصلا ةبحاص لخاد ضبنت بلق ةقد لك تظفحو ةماعلا

 بوث .ةكلملا بوث يف لازت ال تناكو ءاهسأر هل تّزه

 اهيأ كتهوع قثأ .كب قثأ :دجولا هبشي اب تسمهف .ةناطلسلا
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 عساتلا لصفلا

 لمعلا ىلع ّبكنا .رازابلا يف همسرم هب رداغ ام .عوبسأ رم

 اناولأ عنصو ضعبب اهضعب جزم اذكو «ةيتيزلا ناولألاب مسر .ذيذللا
 رضخألاو ,يتيزسلاو .يحمقلاو ءيكليللاو «يلاقتربلاك ةديدج

 ناولألا نم اهريغو .يلسعلاو ,رّمحْملو قيمعلا رفصألاو ,يقتسفلا

 ءءابظلاو .ةهكافلا ناولأك ةعيبطلا امي رخزتو «لايخلا ريثت يتلا
 .قربلا تاضموو ,لئايألاو

 ةوقب رعشي ناكو ,ةقاشرو ونحب شامقلا سمت ةاشرفلا تناك
 ةقارشإ هداؤف للظت .ريطاسألا نم ةفصاع طسو هنأك ,ةمهلم ةقراخ

 .يقن حوضوو .رسآ ضومغ ليصافت نّيزو مسر .فصولا قوفت

 هعباصأو هدي لمعتساو «ةيانعب هتركف راتوأ نزودو ةاشرفلاب مسر

 تدبو .اهتكيرأ ىلع ةديسلا ءاوتسا لمتكا ءاًريخأو .طاربقو ردقب

 حايرلا ءارو نم ءاهرامقأو اهموجنو تاّرجملا ءارو نم ةجراخ اهئأك

 .رطملاو دعرلاو قربلاو

 .هسفن ىلع قوفتي هنأ رعشو .ًاليوط اهلّمأت ءاهاهفأ امدنع

 .اماسر تحبصأ طقف نآلا ..نآلا :لاع توصب هسفن ثّدحف

 .اًبهذم اديدج اًراطإ هيديب امل عنص «كلذ راظتنابو فجت اهكرت

 يف امي يشمي .هطبإ تحت تناك نإو ءاهنضحي لب ءاهلمحي وه اه

 نم حوفت يتلا زبخلا ةحئارب اهرطعي نأ ديري هنأك ةقزألاو بوردلا

 ىقرلاب اهنع دسحلا دريو ,روخبلا ةحئار نم ىهشأ ودبت يتلاو تويبلا

 اك ل د
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 ىلع ةشوقنملا تاذوعملاو ,تويبلا تاباوب ىلع ةتبثملا زرخلاو مئامتلاو

 .اهقوف ماخرلا

 لمحو .رازابلا يف ةالخملا كرت .ةكيدلا حايص لبق اًركبم جرخ
 .فافشلا يرهزلا قرولا نم فالغب ةاطغملا ةحوللا

 جالبنا لبق جرخو ءاقروراق يف وفغت رطع ةجاجزك اهفّلغ
 تويبلا ثيح ءايورد يف ىشمو «ةمئانلا ةنيدملا ةقزأ يف راس .رجفلا

 .ةنيزلا تاتابنو روهزلا صصأ اًهافرش نم لطت يتلا

 ةقيتعلا تويبلا ةحئارو .ةءاضم تلاز ام ةلتلا ىلعأ قوف ةرانملا

 اهراجشأ ناصغأو اهكيبابشو اًقراجح ىلع طخحي ىدنلاو .قبع اه

 .ةشعر ندبلا يف ثعبيو

 ةروص نطبتسيو ريسي «ةفلتخم ءايشألا ىري ءاهلمحي وهو ,هئاك

 اههجو ريباعت حربت مل .اهعاجوأو اهحرفو ءاهنينأو اهنينحو ةديسلا

 موجنلا قلعت ام قلعتي وه اه .ةتئافلا مايألا لاوط ىنضملا هلايخ

 .ةلازغلا هّمأب فْشُخلا قّلعتو ءءامسلاب

 .سفني ذإ حبصلاو ؛عراوشلا يف لوحي

 رجف جالبناو نذؤملا توص رظتنيو ,ةنيكسلاو ةحارلاب رعشي

 ةمسبلا دلوت ثيح .ءايضلاو قورشلا ةظحل مودقو ,ديدجلا مويلا اذه

 ىلع ةضبارلا ةنيدملا هذه هجو ىلع ءايضلاو رورسلاو حارشنالاو

 .لزألا ذنم ةلعلا هذه



 هذاتسأ لوقي ناك اذكه .جلجل اهئادعأ حبقو .جلبأ افاي لامج

 راصف .ريبكلا عماجلا يف فرصلاو وحنلا ملعتي ناك امدنع خيشلا

 .اهسايق ىلع تاملك جسنو ةملكلاب بعللا يف نورابتي دالوألا

 هل ودبت اذال ؟رجفلا اذه يف اهرحمو ةنيدملا لامجب رعشي اذامل

 ؟لامجلا اذمي ءايشألا

 ةحئار .ةقورألاو ساوقألا ,ةراجحلا ةحئار ,ةنيكسلاو تمصلا

 لك .بابقلاو نذاملا .عانيملا ف نفسلا تمص ,ةرانملا ءوض .رحبلا

 .صاخ يسح معط هل ءيش

 ,ةديلو سمت ةعشأ تشمو .ةحوللا هعم تشمو اهيلإ ىشم

 ةناطلسلاو كلمرحلا اياكح هعم تشمو .هبلق رصتعي نينح هعم ىشمو

 .لايخلاو

 تلبقأو ,ةقيدحلاب ينتعي يذلا ينيانجلا حتفف ,بابلا قرط

 ضايب فشكت ةماستبا اهقبست تلبقأ .ةيراجلا ال ةفيصولا ,رارسأ

 ناك امك ءادوس نكت مل .اهدخ يف ةزاّمغ نع فشكتو ءافانسأ

 امهاري هلأ اهتظحل نقيأو .بيلحلاب ةوهقلا طيلخ نولب تناك .اهاري

 .ىضرلا نيعب

 امب كّسمت هنكل .ةحوللا لوانتو ,ءانعلا هنع ففخت نأ تلواح

 .اه رذتعاو ,رارصاب



 ةقر لكب تلاقو .سولجلاب هل تراشأو ,ناويللا ىلإ هتداق

 تسلجو .ةعاس دعب اهظقوتس اهإو ,ةمئان تلاز ام ةديسلا نإ ةثامدو

 هئإ :اهل لاق .اًديحو هكرتت ال يكل ةسايكو فطلب بيرق دعقم ىلع

 .ضهنت ىتح ةديسلا رظتنيسو ,هرمأ نم ةلجع يف سيل

 ةعاقلا ىلإ لخدت مث ,راطفإلا لوانتتو ةوهقلا برشت :هتباجأ

 .لمعلل ةديسلا اهتصصخ يتلا

 تاراشإ هل لسرت اهلعجو اهريغ يذلا ام .لّوحتلا اذمب ئجوف

 .ةديسلا تابغر نم بولجم دولا اذه لعل ؟دو
 نسم اًمختم تلز ام .روطفلل ةجاح ال ,ةوهقلا برشأ :امباجأ

 .يضاملا عوبسألا ءادغ

 ناكو .يديألاب ةريهظلا كلت يف الكأ ةديسلاو هلأ فرعت تناك

 امهنم لكو حرملا جيجض اهعماسم ىلإ لصو نأ دعب بابلا ءارو

 .ببحم يرسق لكشب وأ ىضرلاب رخآلا معطي

 برشت ءاَذِإ :تلاقو ,ذيذل ثبخ نع منت ةكحض تكحض

 .ايه .مسرملا ةفرش يف ةوهقلا

 ءرحبلا نم بناج ىلع ةّلطملا ةفرغلا ةفرش يف ةوهقلا برش

 .اقأش ىلإ رارسأ تبهذو



 اهيلع ةقينأ ةنيز ةلواط دجو .ةفرغلا يف بسانم ناكم نع ثحب

 ةحوللا عضوو ةيرهزملا حازأ .ءوضلاو ةذفانلل لباقم نكر يف ةيرهزم

 ةلالطإ رظتنيو لّمأتي ةفرشلا ىلإ داع مث .اهفالغ يف يه امك اهيلع
 .ةديسلا

 .ةديسلا ظقيتست نأ لبق ,كلذ هل لّيخ وأ .ليوط تقو رم

 بالا ءارو نم هيلع تلطأ ,مسرملا يف هدوجوب تملع امدنع

 لازت ال نويعب هيلع تلطأ .قيقرلا اهمون بوث يف تناك دقف ؛رذحب

 .رحبلا هاجتاب رظنيو هرهظ ريدي ةفرشلا يف هتحمو .ىركلا ريثأت تحت

 ةنوخم نم دروتم اههجوو ءاهتنيز لماكب ةعاس دعب تداع

 .اهدسج ءالتماو ءاهرصخ ةقدو ءاهردص زورب

 رادتساف .افاوطخب سحأ ءروخب ةحئارو رطع اهقبسي تلخد

 .اهيلع لبقأو

 .رعاشمو سيساحأ ذاذرو قوش لبح دتمب ناك ءامهنيب

 .اًبحرم ةملك لوقتل تأت لو اًعوبسأ ينترجه :تلاق

 بشخ نم ةلواط ىلع ةئكتملا ةحوللا وحن هجّتي وهو امباجأ

 لك يف اًبحرم فلأ ةحوللا يف يمامأ كفيطو كل لوقأ تنك :زرألا

 .ةشيمر لكو .يويع نم ةشمر



 .ةذامتعا قاروأ ةريمألا ةديسلل مدقيل هرمأ نم ةلجع يف ناك

 ةحوللا نع فالغلا عزن ؛ةقاشرو ةانأو ةفخ لكبو :نكرلا ىلإ دمعف

 !يهلإ اي :حرف ةخرص تقلطأف

 ءدسجلا بايسنالاي !ناولألا خذبل اي .ةحوللا يف تققد

 فنألاو نينيعلل اي !ةيناطلسلا ةعّبقلاو ,نناطلسلا بوغلا بايسناو

 !ءاذحلاو طارقألاو ةبقرلاو نيتفشلاو

 ةسعبنملا ةحوللا لوح رودتو رودت .ةرم لوأل اهسفن ىرت اهفأك

 .ةأجف فقوتت .هعفهل رودت .هايع اهعم رودتو رودت ,ةلواطلا ىلع

 .اهينيع يف فرفري بابشلا رئاط ؛اههجو تالاعفنا ىلع هانيع فقوتت
 «ريطتو زفقت داكتو حرف فاته قلطت ,ةأجف .اهتماق للكت رورس ةلاه

 ديرغت لثم :ةلازغ ليلس لثم ,ةقان نينح لثم ,سرف ليهص لثم فتق
 يدانت يهو اقءابع فيفح عامس هل ذليو ءرارسأ يدانتو يشق .ةلبلب

 .رتو ةندند لثم توصب

 .اهونج رزأ دشي نم ؛حرفلا اهرطاشي

 تعفدنا .اهساوح نم زفقي يذلا حرفلا اذهل اًدودشم لظ

 .هقورع يف يرست يتلا ةراحخلا ءامدلا عم ترسو زوفلا ةوشن

 ناميدت ةفيصولاو ةديسلا تلظو .هينيع يف عومد ترغرغ

 تقاض .امهعقيرط ىلع جاهتبالا نع نارّبعتو ؛ةحوللا ىلإ رظنلا
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 تشاج .نيتلجاز نيتمامح ىلإ اتلوحت ؛ةفيصولاو ةديسلا نيب ةفاسملا

 .ةقفدتم ةفطاعبو .رماغ حرفب امهرعاشم

 نم حرفي مل امك حرف .اهلثم حرف .ددجتلاو ةوقلاو ةقثلاب رعش
 امع ةديسلا تفقوت اهدنع .هعومد حسمو هليدنم جرخاف ,لبق

 .ةفيصولا تلعف اذكو ,ةيويحو ةكرح نم هيف تناك

 يف تلطأ مث ءاهتمثلو اهيلع تسحناو هدي تكسمأ .هيلع تلبقأ

 .ةغل نويعللو ,هينيع

 ةسلج ان يّدعت نأ كنم ديرأ :تلاقو ءرارسأ وحن ترادتسا

 .اياكحلا صقنو صقرنو برشنو لكأنف ءامب لفتحن ةسنؤم

 :رارسأ تلاق .ةحوللا يف اهسفن لمأتت تداعو كلذ تلاق

 ؟ةحوللا قلعن نيأ نكلو ءلفتحنم

 هذه مامأو ءرادجلا اذه ىلع (اهديب تراشأو) انه ىقبت -

 .ةكيرألا

 :تلاقو اًياع اهيدي تعفرو .ةدحاو ةرود اهسفن لوح ترادو

 .ةقيدحلا يف سلجنل ايه

 ةقابو ,هكاوف ةّلسو ,نارزيخلا نم دعاقمو ,ةلواط ةقيدحلا يف

 للظت ةّبق لكش ىلع ضيبأ شامق نم ةلظمو ءيروجلا درولا نم
 .ةميم“ ءاوجأ يف اسلج ,نيبراقتم نيدعقم ىلعو .ناكملا
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 .اياكحلا يكحنو صقرنو هب لكأن لافتحاب تينع اذام -

 «يرارسأ دحأ هنإ :تباجأف ,عالطتسالا بح باب نم اهأس

 .ةايحلل يّبحو يجازم تاّيلجت نم ريثكلا ىلع فّرعتتو هفرعتس ككل

 ال اذامل ؟هتددصق ام ةفرعم يف بغرت كنأ دكاتمأ :تفدرأ مث

 ؟تاجافملا بحت

 «لأسأ نأ نود هفرعأ نأ نيديرت ام ىلعو كيلع فرعتأس -

 .كتبغرل لشمأسف .ةأجافم رمألا يكرتت نأ يف تبغر اذإو

 رسب قلعتي رمألا سيل :تلاقو ,دعقملا رهظ ىلإ اهرهظ تدنسأ

 .كل حرشأ نأ دب ال ,ريطخ

 .عمتسي ناك .اهيلإ رظني ناك .لاقترب ةبح هديب كسمي ناك

 ةيسنرفلا اهففاقثو ليدشخن ةناطلسلا نع كتثدح :تلاق

 هناونع ةيسنرفلا ىلإ مجرتم يلاطيإ بتاكل اًباتك اًعم انأرق .ةعساولا

 قيرطلا تدهم يتلا تالوحتلا يف مهاس باتك وهو ,(نوريماكيدلا)

 .ابوروأ يف ةضهنلا رصعل

 ةيقبو ايلاطيإ حاتجا امدنع .رشع ثلانلا نرقلا يف هئادحأ رودت

 ,ةلمجلاب حاورألا دصحي توملا ثيح .نوعاطلا ءابو ةيبوروألا ندملا

 نع ىلختت ةجوزلا لعجيو ؛ةيناسنإلا تاقالعلا مطحيو .بعرلا ريثيو
 .هسسفنب ةاحنلا ديري لك .هراج نع راجلاو ,هنبا نع بألاو لاهجوز

 .نيعيشم نود نونفدي ىتوملاو ,ىلتمت رباقملا
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 يف لاجر ةئثالثو ءاسن عبس يقتلت ,ةبعرملا ءاوجألا هذه يف

 ,نوعاطلا ءابو نم برهلا ىلع نوقفتيو ءاسنرولف سئانك ىدحإ

 شيسعلل يحاوضلا ىدحإ يف ةروجهملا روصقلا دحأ ىلإ نوبهذيو

 ةطخ نوعضي .راظتنالاو فوخلاو توملا نايسن لجأ نمو .كانه

 ,ةلوليقلا دعب يراربلا كلت يف قئادحلاو جورملا ىلإ نوجرخي اهبجومب

 افوبختني ةأرما هررقت عوضوم يف ةياكح وأ ةصق مهنم لك يوريو

 مهنم دحاو لك يوري نأ ةكلملا ررقت مث .ةكلملا رودب موقتل ةّرم لك
 نوسسي اذكه .هراتخي نأ يوارلل حمست وأ هراتخت عوضوم يف ةصق

 مهسفنأ نوهفري .توملا راظتناو ةبآكلا صصقلا درس لالخ نم

 .ءابولا رابخأ نولهاجتيو لايخلاب

 تبحأ ةناطلسلا :تلمكأف .ديزملا رظتناو .فغشب اهيلإ عمتسا

 ءيراوجلاو تاقيدصلا نم اًددع اهل راتخأ نأ ينتفلكف ؛ةركفلا

 يف ةرم نولا نع اًديعب رصقلا ةقيدح يف يقتلت ةسناجتم ةعومجم
 تحج .اهصق يف بغرت يتلا ةياكحلا انم ةدحاو لك يورت .رهشلا

 .نيح ىلإ ولو .تارماؤملاو سئاسدلا انيسنو انعتمتساو ةركفلا

 .تتمص م كلذ تلاق

 ,باجعإلا ىلإ وعدي امب رعشي ناك .هلقع يف ةركفلا بّلقي ناك

 .لّمأتلاب يرغيو

 با ## هع
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 رساعلا لصفلا

 ؛ناكملا زيهجت مت :ةريهظلا ذنمو ,ريغصلا رصقلا ةقيدح يف

 طاسب شرفو «حايرلا هورذت امثو قاروألا نم بشعلا طاسب فيظنت

 دناسمو تادخمو شرافم عيزوتو .لونلا ىلع لوغشم فوصلا نم

 ةضف ةينيصو ؛ةريبك هكاوف ةّلسو ؛ةرئاد لكش ىلع ةشكرزمو ةزرطم

 دوع ةلآو ,دورو تاقابو ء.سوؤكو بارش قراودو ؛ىولحلاب ةئيلم

 .ناكملا للظت ةّبق لكش ىلع ءاضيب ةلظمو ,يقرش

 تسلج امهنيبو ,فسوي سلج ديعب ريغو ؛ةديسلا تسلج
 تافاسم ال .ةيهاز سبالمب تامداخ عبرأ تسلج كانهو انهو ءرارسأ

 ةبحمو ةاواسم ةسلجلا هذه لثم يف .تامداخلاو ةفيصولاو ةديسلا نيب

 .اًدحاو ًالجرو ءاسن تم :ةعبسلا مضت ةسلج ,تيكيتإ الو

 يكحنو حرفن «ةميمحلا انتعمج لصاون مويلاو :ةديسلا تلاق

 للملا درطنو انبولق ةداعسلا لخدت يكل ينغنو دوعلا ىلع فزعنو

 ,ةرم لوألو ءاياكحلا ىلحأ انضعب ىلع انضعب ّصقي .مأسلاو قهزلاو

 قيدصو ةقابللاب مستيو ريوصتلا نقتي نانف لجر ءلجر انتسلج رضخي

 ىللوألا ةرملا اهنألو ءانيلع هددرت لالخ نم اًديج هنوفرعت «ةلئاعلا هذه

 نم نكدنع ام رخفأ نتسبل دقو نكارأ يننإف ءلجر امب كراشي يتلا

 اهينيع ىلع تعضوو اهنسح لماكب تدب نكنم ةدحاو لكو ,بايث

 لماكب رهظتل «ةيرطتلا لئاسو نم رفوتم وه ام اههجو ىلعو لحكلا

 مودي هللا ءاش نإو .ءانثلا قحتسيو نسح ءيش اذهو .ءاهتثونأو اهلامج

 .ةّرسملاو حارشنالاو حرفلا نكبولق يف

 ها ده حا
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 انل ردمت اننيب نم ةكلم رايتخا وه هلعفن نأ نّيعتي ام لوأ

 ؟نلقت اذامف ,تاميلعتلا

 اذه نحربي ال يباوللا ةوسندلا ءالؤه ىلإ رظني فسوي ناك

 ناسلو رظني .نهمالحأب الإ لاجرلا عم نلصاوتي الو ءاّمامل الإ رصقلا

 !تاماميلا نكلت ىلحأ ام :لوقي هلاح

 .ةيسمألا هذه ةكلم راتخن نأ انيلع ,نآلاو :ةديسلا تلاق

 .ءاب فلألا فرحأب أدبن :رارسأ تلاق

 .مالحأ ..مالحأ :دحاو توصب نلق

 .ةكلملا يه ةيسمألا هذه يف مالحأ ءاَذِإ :ةديسلا تلاق

 .مالحأ عم ناكملا تلدابتو ءافاكم نم ةديسلا تماقو

 ءاضيبلا ةرشبلا تاذ ةزتكملاو ةئلتمملا ,ةليمجلا مالحألا هذه اي

 !نسحلا هجولاو ,ةيلسعلا نويعلاو

 ينيعب نهيلإ ترظنو اهتسلج تذختا .ةيصخشلا ةيوق تناك

 بحرأو ةكلم يرايتخا ىلع نكر كشأ :مالكلا تادبو ,ةلازغ

 ةعئار ةحول ريوصت يف عدبأ يذلا فسوي ديسلا ماّمرلا زيزعلا انفيضب

 نكذخأي الأ وجرأو ,هفرش ىلع هذه انتيسمأ ميقن .تيبلا اذه ةديسل

 يهو ءرسلاب اهلدابتت يتلا ثيداحألا فرعأ انأف .يعانطصالا

 انئيرجو ًاليسمج ًالوق نلقف ,تادوارمو تارماغمو تاياوغ ثيداحأ
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 دوعلا ىلع ةديسلا انل فزعت نأ ةيادبلا يف بلطأ .مويلا .اًجهبمو

 لجر ةياكح هبلطأ امو ,اهبلطأ يتلا ةياكحلا عوضومب نركفت يكل

 .اًذِإ ًادبنلف .قشعلا اذه ببسب هتايح دقفي داكو «ةأرما قشع

 تالليمجلا تانبلا ةأرج مامأ ًالجخ ناكو .ةشهدلاب رعشي ناك

 ةديسسلا بقارو .نفويع تملكت امنإو ؛نملكتي مل ياوللا تايرخألا

 تذخأو .هتنضتحاو دوعلا ةلاب تكسمأو ,ةكلملا رماوأل تلثما يتلا

 ىرخألا ديلا عباصأ امنيب .ديب ةشيرلاب فزعت تأدب مث ,هراتوأ نزودت

 نم ةفولأم ةعوطقم تفزع .ةمغنلا بسح راتوألا ىلع بوانتت

 تفرع .سورعلا جدوه نع ةروهشم ةيماش ةينغأل ةيلصوملا تاماقملا

 .قفصت فكألاو :؛ليامتت سوؤرلا تلعجو .ءتبرطأو تداجأو

 اههجو ٌرمحاف ءىضرلاو ناسحتسالا نم وج يف فزعلا تفأ
 اهيدل نكنم نم :مالحأ ةكلملا تلاق وجلا أده نأ دعبو ,ءانثلا ةرثكل

 ؟هتايح دقفي داك هقشع ةدشلو ,بحأ قشاع نع ةياكح

 .ةحارصو حوضو لكب امنإو .ضومغ الو لجخ

 قرات هِيلإ رظنت تناكو .هتلابق نآلا سلجت ةديسلا تناك

 ةياكح درستل مدقتت نم رظتنت تناك هلثمو .ىرخأ ةرات ءاسنللو

 .هنالتقي ءاسنلا ةرشاعمو قشعلا داك لجر

 لملو .ًالجخ وأ اَبَيَق ةظحللا كلت ىتح َنهنم يأ مدقتت مل

 .يه تمدقت ,نهادحإ مدقتت مل اذإ ىتح رظتنت تناك ةديسلا

 محا خا هي
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 .ةياكح يكحأ انأ :رارسأ تلاق ,ةأجف

 ىلع كبنذف .ةياكحلا انل قرت مل اذإ :ةكلملا تلاقو ءاحل نقفص

 !كبنج

 روهزت ؛اههقانأو اهئاق لماكب مويلا تناكو ءرارسأ تمسعبا

 حتفتتو رصنخلا دنع تبنت ءارمح ةدرو هيلع حتافلا سقمدلا نم بوثب

 قيقد يسالخلا اههجوو انس رغصأ ودبت تناك .اهردص ىلع

 .اقنورو ةوالطو ةبوذع اهحنمي نيتفشلاو عيطاقتلا

 يف تعئرت .هانيعو نفويع اب تقلعتو ءاقوص ولجتل تحنحنت

 «ءتمص دقو هيلإ ترظن امك ,نتمص دقو نهيلإ ترظنو ءاهتسلج

 :صقت تأدب مث ءاليلق تقرطأ

 ,رومميت هما يلوغم دئاق ؛نامزألا نم نمز يف ,ناك ام اي ناك

 ءنادلبلا حتافو ,ةازغلا كلم وه .هفيم هقيدصو .ناصح جرس هتيب

 ايسآ يف دنققرمس اهمسا ةنيدم يف شيعي ناكو .كلامملا كلهمو

 .ىرغصلا

 بيغيو ءاّماع دنقرمس يف ثكمي هجولا سباع جرعأ روميت ناك

 .وهف ىاسنلا يبسو مئانغلا بلجو بورحلا يف هيضمب رخآ اًماع اهنع

 .ةيراج فلأ ايابسلا نم كلتميو ءءاسنلا قشعي .هتوسق مغر

 يه .(دنواهف) اهمساو انعصق ةلطب تناك .فلألا كئلوأ نيب نم

 دالب نم ةّيبس هعم اهبلج دقو .هجازم ىلإ برقألاو ,هبلق ىلإ بحألا

 يه -طح ا مره



 .هيلي يذلا ماعلا يفو ءّماع اهبناج ىلإ ثكمو ءاهجوزت مت ءزاقوقلا

 .نيماع قرغتست ةليوط ةلحر يف برحلا ىلإ بهذو .هشيج رّهج

 يف ليم هل سيل اًرصق هل ينبت نأ هبايغ ءانثأ دنواف تررق

 اهئإف ءاذميو ءارفاظ هتدوع ةبسانل ةيده هل همدقتو هئجافت نأو ,نوكلا

 .هدنع اهتناكمب ظفتحتو هبلق ىلإ برقألا ىقبتس

 يرقبع سدنهم نع نيراشتسملا رابكو نايعألاو ءارزولا تلأس
 2«سدنهم ةركاذب رم ام ينارخ رصقل ميمصت مسر نقتي لايخلا عساو

 دالبو زاقوقلاو راتتلا دلب نم نييرامعمو نيئاتبو نييفرح اهل اوبلجف
 .مجعلاو دنه لا

 ميدقت مهنم تبلطو ءاّدحاو اًدحاو مهربتخاو مهتنحتما

 كلذ دجتت ل اهتكل ,.دحأ هلّيخمت نأ قبسي مل يذلا يفارخلا ميمصتلا

 .كولملا كلم روميت اهبيبحل رصقب ريدجلا ميمصتلا

 ءاج ءاهرطاخ نم رصقلا ةركف درطت تداكو تسئي امدنعو

 «دالبلا كلت سابل ريغ اًبايث سبليو ميسوو ليوط لجر اهرصق ىلإ

 ,ةالخم هفتك ىلع عضيو ؛ةرانصلاب ةلوغشم ةيقاط هسأر ىلع عضي

 سدنهم نع ثحبت ةريمألا نأ عمس هنإ سرحلل لاقو رصقلا ىلإ ءاج
 .هنع ثحبت يذلا صخشلا هّنإو ءاًرصق اه ديشي

 مهنم بلطت تداكو «ةيادبلا يف سمحتت مل ءاهوغلبأ امدنع

 رابخأ عمجو ةبقارملا يف اهنيعو ءاهرارسأ ةمتاكو اهتفيصو نأ الإ .هدرط

 ةروحسم تءاج ؛برق نع هيلإ ترظن يتلا .هيراوجو روميت ءاسن

 هاج م#
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 هتأرجو .هتبيهو .هدسج ةناتمو :؛هتهاسوو .هتقلخ لامج ا تفصوو

 .هلابقتسا ىلع قفاوت ةريمألا لعج ام .طيسو نود رصقلا ماحتقا يف

 تعراسف .فج اهقير نأ ول امك ادبو ,رارسأ تشطع)

 ,ةفشر تبرشو سأكلا تلوانتف ,بارشلا اهسأك يف تبصو َنهادحإ

 بئرشت نويعلا نأ تسحأو تبرش .اهيلإ ةدودشم َنفويع تلظو
 نلق امدنع الإ ملكت ملو ءاهتمص .لالدو ثبخ نع ,تلاطأف ءاهوحن

 .(يلمكأ ..يلمكأ :دحاو توصب

 .اهدالب سابل ريغ اسابل سبلي يذلا بيرغلا سدنهملا تلباق

 ىلع فقي يذلا رخافلا ثاثألاو سفانطلاب شورفملا قاورلا يف هتلباق

 ىوس ودبي الف ءرامخلاب اهسأر يطغت يهو هتلباق ءمشحلاو مدخلا هباب

 .اهيبجاحو اهينيع

 اهلهذأف ,نولوقي امك هدوع تمجعو هتربتخاو هيلإ تعمتسا
 دالب يف بلح نم هنأو ,ءيماشلا رمع مساب هسفن مّدق .هئيدحو هلامج

 يكرتلاو يبرعلا ءانبلا نقتيو روصقلاو رامعملاب ريبخ هئأو .ماشلا

 لاقو ءيدنهلاو يسرافلاو يبوعرفلا رامعملا ءانب نقتيو لب .يجنرفإلاو

 يف الو ,قيرغإلا ريطاسأ يف هؤانب رم ام اًرصق اه ممصيس هّلإ اه
 اترامباهملاو انايامرلا محالم يف اونب نيذلا ىمادقلا دونملا ريطاسأ

 .اهلّيمت نع ةسلابألاو نجلاو نيطايشلا زجعت اًروصق

 ءاهقامعأ يف ةوهش كّرحو .هتلالطإ اًقرحسو .همالك اهرحس

 .بلاخم امهنم لطت نيتللا هينيع ةأرج اهتلهذأو
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 دقف .ديسلا اهيأ كيلع الو ّنكيلع ليطأ نأ ديرأ ال .مهملا

 «لاومألا هفرصت تحت تعضوو .ديرفلا رصقلا كلذ ءانبب هتفلك

 ترسمأو .سرحلا ركاسع يراسو ؛لاملا تيب نزاخ ىلإ تزعوأو
 نأ دالبلا ءامحمنأ فلتخم نم نيشاقنلاو .هبلط تحت نوكت نأ رجاحملا

 رصقلا هجاتحي ام سراف دالب نم لامجلا لمحت نأو .هنانب عوط اونوكي

 ماخرلا بلجو ؛عيصرتلاو قيشعتلاو قيوزتلاو ةفرخزلا داوم نم

 نم رمرملاو يناشاقلاو فزخلاو رجآلاو بشخلاو صجلاو كيماريسلاو

 .ةناغرفو ىراخبو دنقشط

 لكك دنواف ةريمألا يقتلي ةماسولاو ةبيهلا وذ لجرلا كلذ ناك

 نيحي نأ لبق رصقلا ءانب ماهتإ يف هلجعتستو هيعدتست تناك .عوبسأ

 .روميت كولملا كلمو يزاغلاو حتافلا اهجوز ةدوع دعوم

 لك ينو ,يهتشت امك ىنبي رصقلا ْنأل ؛رورسلا ةياغ يف تناكو
 لجؤي ناك .هل اًرجأ ةيبهذلا ةلمعلا نم هديري ام رادقم نع هلأست ةرم

 .قحال تقو ىلإ رجألا عوضوم يف ثيدحلا

 ةّرص اهتفيصو عم هل تلسرأ ءزاجنإلا ةعرس ىلع هزفحت يكلو
 نل هرجأ نإ لوقت ةلاسر اهلّمحو اهداعأف ,ةيبهذلا ريناندلاب ةوشحم

 ىلإ ه تعد ,عالطتسالا بح باب نم .رخآ ءيش اغإو ألام نوكي

 سبلت تناكو ءاهتفيصو اهعمو هسفن قاورلا يف هتلبقتساو ,رصقلا

 يكلو .مامتهاب ةرملا هذه هتلبقتسا .هب اههجو فصن يطغتو رامخلا

 اههجو لماك فشكناف ءرامخلا تحازأ .دو ةلاسر هيلإ لصوت

 ترهظو .هلامتكا ةليل رمقلا هبشي ناك !قلاخلا ناحبسو ءريدتسملا

 هبا هكا <

2109 



 ,نارفعزلاب نوهدملا اهفنأو ,ؤلؤللاك نانسأ نع نارتفت ناتللا اهاتفش

 ىلإ يدؤي يذلا اهنقذو .ءارغإلاو ةوهشلاب نارتتكي ناذللا اهادخو

 .لوهدب اهيلإ رظنو اهامج هلهذأ .اهتبقر ريرح
 كلمع ءاقل كرجأ ددحت نأ مويلا اذه يف كيلع نيعتي :هل تلاق

 .كبعتو

 .لاماو بهذلا نم مهأ ءيش هرجأ نإ لاقو .هسأر ّره

 ؟لاملاو بهذلا نم مهأ وه يذلا اذه امو :هتلأس

 يديس كبَق :ةفيصولا هل تلاقف ءاهتفيصو ىلإ ترظنو تسبع

 نأ نكمي لب .كشارف يف مانتو اهلبقت ؛كل يه ؛لامجلا يف ةيآ ةيراج

 .ءارفصو ءادوسو ءاضيب :اًنالث يراوج كبق

 يف اديعب بهذت نل ةريمألا نأ فرعي ناك هنأل ,ةأرجب لاق

 .ةريمألا ةلبق قاذمب نهنم يأ ةلبق نوكت نل :بضغلا

 ةجوزاهبأ الولو ءليمجو ميسو وهف ؛هتلبق يهتشت تناك اهقامعأ

 .هشارف يف تمانو اًديعب تبهذل .كلملا

 تامداخ نم ةمداخ ىلع تدان .ةيهاد ةأرما ةفيصولا تناك

 ىتح .ةريصق ةهرب الإ يه امو .ائيش رضحت نأ اهنم تبلطو .رصقلا

 ةدحاو :تاضي ثالث اهيلع ةّضف ةيئنيص لمحت يهو ةمداخلا تداع
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 تعضو .رفصألاو دوسألاب ناتغوبصم ناتنثاو ,ضيبألا اهرشقب

 .تفرصناو ةينيصلا

 ؛ضيبلا اذه لثم ءاسنلا :تلاقو ضيبلا ىلإ ةفيصولا تراشأ

 يف هبشت ءارم» هذهو ,جنرفلا دلب نم ةأرما اهول هبشي ءاضيب هذه

 دالب نم ةأرما هبشت ءارفص ةثلاثلاو ,نادوسلا دالب نم ةأرما نوللا

 ,نمبيايث ءاسنلا نع تعزن اذإ يأ ,تاضيبلا هذه ترشق اذإ .نيصلا

 .دحاو نهقاذم َنِإف

 «ثيدحلا لصاون نأ لبق :لاقو .ءرمع ثيبخلا سدنهملا مستبا

 ذيبنلا نم سوؤك ةئالث ىلع لصحأ نأ ,يقير لبأ يكل يل نكمي له
 .يرهزلاو ضيبألاو رمحألا

 ةريمألا تناكو .بلط ام راضحإب ةمداخلا ةفيصولا ترمأ

 .بضغلا اهيلع ودبي الو ءىرتو عمتست

 برش ةدضنملا ىلع اهتعضوو ذيبنلا سوؤك ةمداخلا ترضحأ

 ذيبنلا نم ةثلاثو ,ضيبألا ذيبنلا نم ةفشرو ءرمحألا ذيبنلا نم ةفشر

 .يرهزلا

 ةفيصولا ىلإ رظنو ,ةلازغ همامأ قبش لغو ةرظن ةريمألا ىلإ رظن
 ذيبنلا نم عون لكل نكل .ةقاشتم سوؤكلا :لاقو ,فافختسا ةرظن

 .فلتخملا هقاذم

 ناك امو .كحضلا الإ ةريمألا نم ناك امف ,هباوج اذه ناك

 .يرخلا الإ ةفيصولا نم
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 ,زيرعلا انفيض ىلعو ,نكيلع ليطأ ال «تااليمجلا اهتيأ مهملا)

 لصح اذام ةفرعمل ديسلا قوشتيو ,نقوشتت نكنأل ةياكحلا رصتخأس

 .(تلمكأو ريصعلا نم ةفشر سأكلا نم تبرشو .كلذ دعب

 .هنم يهتت نأ دعبو ,رصقلا لمكأ :اهدنع ةريمألا تلاق

 ةرمثب ةريمألا دخ هّبشي ناك يذلا ءرمع يماشلا سدنهملا حرف

 .حافتلا نول نهدودخ هبشت َياوللا ماشلا تانب ىلإ َنحي ناك .حافتلا

 .رمأ دخ اهل ةحافت نم ةمضق ةباثمب هل ةبسنلاب ةلبقلا تناك

 .هنامز ةفحت دعي يذلا رصقلا ءانب رمع سدنهملا ىفأ ءاذكهو

 تسناكو .ةلبقلا كلت يهتشي ناك .هرجأ ذخأيل رصقلا ىلإ ءاجو

 ةفرغ يف ةرمللا هذه هتلبقتسا ,ءكلذل .اهيهتشت اضيأ دنواهن ةريمألا

 ءاّرم ةلبقلا هحنمت نأ ىلع تصرحو .اهمون ةفرغب ةقحلم لابقتسا

 .اهتفيضو غلبت ملف

 ةبيهو ءسيرع سبالمب اهءاج ؛هتقانأ لماك يف سدنهملا اهءاج

 محتساو ماّمحلا ىلإ بهذ .هرعش صقو نّيزملا ىلإ بهذ .هقلأو سيرع

 فلو ,خوجلا نم ًالاورسو ريرحلا نم اًصيمق سبل ؛هراخبب عتمتساو

 ىطغو «نيمسايلا رطعب رطعتو ءأشنملا يسراف اًيلاجر ًالاش هتبقر لوح
 .ةعبقب هسار

 دره #©# هع
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 شامقلا نم انوث سبلت تناكو ,ةوهشلاب ناتئلتمم اهانيع

 .فاهفهلا

 بارققا اهنم برتقا .ةكيرألا ىلع تسلجو رامخلا تعزن
 .ائيرجو افّهلتم ناك هنكل ءلجخلا تعنصت .هسورع نم سيرعلا

 .ةلهذم تناك لامجلا كلذ لكب اهنأل .لوهذ ةلاح يف ناك

 برتقا ؛نونج هباتنا ءاهدخ حافت ينعأ ءاهدخ نم برتقا امدنع

 اهيف زرغ ةدحاو ةمضق .ةحافت مضقيم 3 هنأ ول امك اهّدخ رحص نم

 هتدعبأو :ةموتكم فوخ ةخرص تخرص .اهمحل عرتني لو هنانمأ

 .اهدخ نحص ىلع ليسي مدلا نم طيخو بابلا تحتفو ءاهنع

 نسم عفدناف ؛بقاوعلا نم يشخو ءاهتظحل هنونجب رعش هنأك

 .نانعلا هيقاسل قلطأو بابلا

 .اهقير لبتل ريصعلا نم ةفشر تفشرو ءاليلق رارسأ تفقوت)

 ىصقأ ينو ,راظتنا ةلاح يف نك .راهبنا ةلاح يف اهتظحل ءاسنلا تناكو
 ةيراجلا كلت رحن ىلع هتلبق ركذت دقف .فيضلا امأ .قيوشتلا تاجرد

 اهمالك ضعب طقست رارسأ نأ ول امك رعشو ,لاقتربلا ناتسب يف

 رارسأ تدهنت .اهيلمكأ .ةياكحلا يلمكأ :مالحأ ةكلملا تفته .هيلع

 .(تلمكأو

 تداعو «,دنقرمس ىلإ روميت حتافلاو يزاغلا داع .ِماَيأ ةرشع دعب

 هعم داعو ,ىرسألا نم بلج امو ؛هايابسو همئانغو هشويج هعم

 .ةميركلا راجحألاو بهذلاو رهاوجلاب ةلمحما ةليفلا نم ريبك ددع
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 عرقو ءانغلاو دورولاب هولبقتسا ًالفاح ًالابقتسا سانلا هلبقتسا

 .عراوشلا يف لفتحت ريهامجلا تلظ .هرصق لصو امدنعو .لوبطلا
 بهذف ,.ةلودلا لاجر رابك نم نوئنهملا فرصنا .ليللا رخآ يفو

 فلت تناكو ءاهردخ ىلإ لخد .دنواهف هتبيبحو هتجورب يلتخيل

 دهاش !ىأر ام لوهل ايو ءاهرامح عزنو اهنم برتقا .رامخلاب اههجو
 ءاهضعب عتمتساو اهلّبق لجر نم نانسأ ةضعو ةلبق راثآ اهدخ ىلع

 ةياكحلا هل تكحو هيمدق دنع تقراف ءاهسأرب حيطيل هفيس رهشأف

 .هنارفغو هوفع تبلطو

 رصقلا نم اهدرطو هفيس دمغأ ,حيرج دسأ لثم رجمزو خرص

 هسرح دئاق ىلع ىدانو «ةناهم ةليلذ يراوجلا تيب ىلإ اهلسرأو

 .اًنيم وأ اًّيح سدنهملا راضحإ هنم بلطو

 «ةدحاو ةّبه ءاسنلا تّبهف ءًاليلق درسلا نع رارسأ تفقوتو)

 تراشأ ؟هدسج نع هسأر روميت لصف له ؟هيلع اوضبق له :نلأسو

 .(تلمكأو ؛نلّهمتي يك اهديب نه

 نم اولسرأو .هلمكأب شيجلا هنع شتفو ؛ءسرحلا هنع شتف

 .هودجي مل مهتكل ءاهضرعو دالبلا لوط يف هنع شتفي

 يلو .هبضغو هرهق دادزاو روميت حتافلاو يزاغلا ردص قاض
 ؟هيلع اورثعت مل فيك :هلأسو سرحلا دئاق ىدان ءسأي ةظحل

 .هدجن مل ءيديس :باجأو دادعتسا ةفقو سرحلا دئاق فقو



 دودحلا متقلغأ دقو يتكلم نم ىفتخا فيك :روميت يزاغلا لاق

 ؟لابجلا سوؤرو روسجلاو قرطلا لك متشتفو

 هل تبن دقل ءيديس :لاقو .دادعتسالا ةلاح يف سرحلا دئاق لظ

 .راطو ناحانج

 قشاع نع انتياكح يهتنت اذكهو :تلاقو اهتياكح رارسأ تفنأ

 .هقشع ببسب هتايح دقفي داك

 تفطاعت نم نهنم ؛ةياكحلا ىلع تاقيلعتلا تأدبو ءال نقفص

 تيب ىلإ ةيفخ سدنهملا دوعي نأ تمت نم نهنمو .دنواف ةريمألا عم

 هللا ضرأ ىلإ اهعم برهيو هناصح ىلع اهلمحي مث اهذقنيو يراوجلا

 ءانثلاب ةسلجلا تفأ مالحأ ةكلملا نكل .تاينمألا تبراضتو .ةعساولا

 تمّلسو ؛تهتتنا ةكلمك اهتمهم نإ تلاقو ,رارسأ ةفيصولا ىلع

 .سومطيعلا اًقدّيس ىلإ ةسلجلا مامز

 ءاهنإو ءىولجلاو ةهكافلا لوانت عيمجلا نم ةديسلا تبلط

 اهتياكح ىلع رارسأ تركشو .صقرلاو ءانغلا نم ديرمب ةيسمألا
 لجرلا نوكي نأ تّنمتو ءرورسلا تبلجو للملا تدرط يتلا ةيلسملا

 تدعوو «ةسنؤملا ءاوجألا هذه ّبحأو عتمتسا دق ةسلجلا يف ديحولا

 .بيرق تقو يف ىرخأ ةيسمأ ماقت نأ

115 





 رشع يداحلا لصفلا

 ناكملا فيظنت يف تاليمجلا تامداخلا تلغشناف ,لفحلا ىهتنا

 كانه ةقلعم ةحوللا تناك .ةفرشلا ىلإ ةديسلا فسوي قفارو .هبيترتو

 .ناحيرلاو عنعنلا قورع لثم ةعنايو ةّيرط لازت الو ,ةفرغلا طئاح ىلع

 ريثأت تحت لازت ال ةديسلا تناكو .لح دق بورغلا تقو ناك
 نولب قفألا لعشتو قفشلا ءارو طبق سمشلا تناكو .ةجهبلا

 .دروزاللا

 نمسستا تاسنآلاو ,.ةّيرقبع ةركفلاو .ليمج :لاقو مستبا

 انل تمدقو «ةياكحلا هذي انتأجاف ,ةشهدم رارسأ تناك :تلاق

 هنكسي يذلا ليمجلاو ركاملا بلعتلا اذه ,يماشلا سدنهملا ةيصخش

 ينج
 مأ أطخأ كيأرب له :هتيجس ىلع مالكلا قلطأف بيجي مب راتحا

 ؟باصأ

 .رارسأ ةزيزعلا ىلإ لاؤسلا هّجون :تلاقو

 ًاطخأ كيأرب له :اهتفيصو عمسم ىلع لاؤسلا تداعأو

 ؟يونجلا قشعلا اذه يف باصأ مأ رانلا هنكست يذلا سدنهملا

 هه تن هما
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 فرصتتل ةرورض كانه دعت مل .اهيلإ دعقم برقأ ىلع تسلج
 اهرهاظ ةياكحلا :تباجأ مث ءاهرمأ تبّلقو .ًاليلق تركفف ,ةفيصوك

 ددعتت .ةربع امبرو :ةظع اهنطاب نكل ,ةعتمو ةصقو ةتودح

 ينكل .هل قوري يذلا ىنعملا اهيطعي اهعمسي نم لك ,تاعابطنالا
 .طقف ةعتمللو .ةعتملل ةقيشر ةياكح يورأ نأ تدصق مريلا

 ءاسنلا ةرشعو «نيعالم لاجرلا :تلاقو .ةديسلا تلخدت

 .ةبعص

 وأ امهادحإ ءرارسأو ةديسلا تناك اذإ اميف رّكفي كاذ ذإ ناك

 يذلا مشولاو لاقتربلا ناتسب يف ةيراجلل ثدح امب ناملعت .امهاتلك

 .اهرحن ىلع هاتفش هتكرت

 .ةبعص ءاسنلا ةرشعو نيعالم لاجرلا نإ ةدّيسلا لوق ىلإ هبتنا

 ام قوف هسفن لّمحيو زيكرتلا دقفي هئأك ,لملمت ةلاح يف ناك

 .ءايشألا لمحت

 تءاج :طقف هسفن بطاخي ناك .هلوق نكمي ام مث دعي مل

 .ءاقبلا هنم تبلط اهنأ ريغ ؛ةرداغملل نذأتسا

 .ثدحتتن انعد .اًركبم تقولا لاز ام -

 .لافتحالا ىهتنا دقو .ًاليقث ًافيض نوكأ نأ ديرأ ال -

 .ينحيري كعم ثيدحلا -

 ”ه» © ©
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 .زمللاو زمغلا َنْدِجُي كءاسن نكل -

 .هاشخأ ام يدنع سيل -

 .كيلع ىشخت رارسأ نكل -

 .تنأ كيلع ىشخت رارسأ -

 ؟فيك -

 ايما ا ول ف انك امدنع ركذتتأ -

 .ركذتأ -

 .يعم كدوجوب قلعتي رمألا نأ تدقتع نأ تدقتعا ءاهمويو -

1201 5000 0 

 ةيراشكنإلا دونج ضعب " 0 9 دج ضعتب نأ ىلإ ينتهبنو تسمح 2

 طرعت يننإ كل لقأ ملأ -

 1 كد د وك ْ
 ا ؟ةناتسألا يف تنك امدنع

 .ىلب -

 هل © #



 كودهاش مهلإو .يننوقحالي اولاز ام مهنأ دقتعت رارسأو -

 .ةقحالملل اًضيأ تنأ ضرعتت دقو يعم

 ؟هوشتفيو رازابلا ىلإ اوتأي ملأ :تلاقو ,تتمص

 دقل .مويلا كلذ ثادحأ ديعتسي وهو هارت تماتو .ئجوف

 ؟ابنلا اهلصو فيكف ءربخلا اهنع ىفخأ
 .رمألاب ملع يلاولا ناويد -

 .مهيلع هل ةطلس ال يلاولا تح :تفاضأو

 يف ىشمتن ايه :تلاق نيح دعبو .هتايعادت ىلإ هتكرتو ,تتمص

 .هلوقأ نأ َدوأ امث ريثكلا يدلف ,ةقيدحلا

 هع

 ء«بناج لك نم امب طيحت ةءاضملا سيناوفلاو ,ةعساو ةقيدحلا

 اهينيعب ناكملا سرحت رارسأو .ليللا ريصارص ريرص بأي ,ديعب نمو
 .دعب نع

 .ناسنإلا ةحئار كيف ّمشأ :رمملاب ناريسي امهو تلاق

 نم تنأو .ةمتعلا يف اهلك ٍنايح ءشحوم ءيش لك :تلاقو

 .اهءاضأ

 ته 6# ©
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 رصق اهمسا ةنازنز يف ةسئاب ةايح يلع تضرف رادقألا :تلاقو
 الو ,:ةيهافرلاو سبلملاو ماعطلا اهيف رفوتي ةنازنز ءليدشخن ةناطلسلا

 لوحفو ءءاسؤب نايصخ روكذلا نم اهيف ةنازنز :ةّيرحلا اهيف رفوتت
 .دحأ ال مهريغو .يراوجلا نوداطصي

 لجأ نم ايابسلا نم تانوجسملا اهيف كراعتت ةنازنز :تلاقو

 تاورتلل ةباجتسالاو ,ةعاطلا نم ايابسلل ٌرفم ال :تلاقو

 نوكت وأ ضرتعت وأ ئطخت نمو ,«شارفلا ىلإ باهذلاو تابغرلاو

 .روفسبلا هايم يف اهتنج ءاقلإو توملا اهريصمف .ةميمغ ةيحض

 ,قيقرلا قاوسأ نم تابولجملا يراوجلا عم تشع :تلاقو

 ,تاريغص نهو نقاهمأ ناضحأ نم يلثم نعزتنا يناوللا كئلوأ
 نهعم تشع .ةوهشلا ءاضقو ةعجاضملاو ةمدخلل تاروذنم نرصو

 ررقت اهدحو رادقألا تلظو .بعرلاو فوخلا ةأطو تحت روصقلا يف

 .صرتصمو يريصم

 ةلود مكحي قبش ناطلس نم لبحلاب ملحت نهنم لك :تلاقو
 .هتيعرل اًهابتنا ريعي الو تاذلملاب قرغي ءفارطألا ةيمارتم

 ةفد ةرادإ نم اهنكمي ذوفنب ذذلتت ةناطلس حبصت نمو :تلاقو

 .راتسلا ءارو نم مكحلا
 شّحوت ايحض ام ةمولظملاو ةملاظلاف .,كلذ عمو :تلاقو

 .رادقألا

 هس هل <
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 يف شيسعت تسناك ؛ةّيبس العم ليدشخن ةناطلسلا :تلاقو

 اهوعابو ةنصارقلا اهفطخ ؛ييراكلا رحبلا يف عقت ةيسنرف ةرمعتسم
 امانيع تناك .ناطلسلا رصقل اهادهأ رئازجلا ياد ءرئازجلا يادل

 ةبيرق ترص .لامجلا ةديدشو ةيكذ تناك .اهرحم ردصم تناواقرزلا

 .ةناطلس تحبصأو اًدلو ناطلسلا نم تبجنأو تلبح امدنع اهنم

 ,تاغل ةدع نقتت تناكو .ةنصارقلا اهفطتخا امدنع ةغلاب ةأرما تناك

 .ةيبوروألا ةراضحلا بحتو ءاسنرف بحتو

 مظنلا تلخدأ ,؛(هشتهاب هلود) رصق ةناطلس تراص امدنع

 شيجلل ًاليدب نوكي يوق شيج ءانب وحن تعفدو ,رصقلا ىلإ ةيسنرفلا
 تسناك امدنعف ؛فارعلا ةءوبن نع ينثدحت امئاد تناكو .يراشكنإلا

 ةلئاع نم يهو ؛(يريفير يد يميإ) اهمسا ناكو ,كينتراملا يف ةيبص

 أرقي يذلا نيفارعلا دحأ ىلإ (زور) اهمع ةنباو يه ددرتت تناك «ةليبن
 ةنبال ًابتو .قرشلا مكحت ةكلم حبصتس اهفإ لاقو اهل أبنتف ,فكلا

 .برغلا مكحت ةكلم اًضيأ حبصتس اهنأب اهمع

 لخدت نأ تعاطتساو ,قرشلا ةناطلس تراصو ةءوبنلا تققحت

 تهجاوو اهمكح تدطوو .روصقلا ةايح ىلع يسنرفلا كولسلا
 .قرشلا ىلإ برغلا مظن لقن مه قري مل نيذلا نييراشكنإلا ةطلس

 نآلا نوئيعتسي مهو ,مايألا هذه مهنيبو ناطلسلا نيب ةمدتحم ةكرعملا

 ليبس ىلع نولوقي .ةديدجلا مظنلا ضفرل نيدلا لاجر نم نيددشتملاب

 سابل وهو ,يبنجأ يز وه ديدجلا شيجلل حرتقملا يزلا نإ لاثملا

 ريفكتب ىواففلا رادصإ ىلإ ةّيلعلا ةلودلا يتفم نوعفديو ,ىراصنلا
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 نوكيحيو ,ةناطلسلا ىلع مهبضغ ماج نوبصيو .ديمحلا دبع ناطلسلا

 مفأل مهسلاسد نم ةرذح نوكأ نأ َيلعو .اهدض تارمؤملا

 مهئأل ,كرذح ذخات نأ كيلعو ؛ةناطلسلا فص نم يننوربتعي

 كيف ّمشأ :تلاقو ,نيتعماد نينيعب هيلإ ترظنو ءاهتلمج لمكت مل

 1 0 .ناسنإلا ةحئار

 [صعإا_ صل *»* 

 نأهل تراشأو .ءبشعلا ىلع تسلجف .يشملا نم تبعت

 هب تّسحأ يتلا ةأرملا هذهف .رثأتو ءودمي اهيلإ عمتسي ناك .سلجي

 دعي مل .همامأ اهعاجوأ طسبتو ؛ةمولكم ناسنإلا ةحئار هيف تشو

 .نمزم ضرمك اهمزالي يذلا اهقلقب الإ ركفي

 رصقلا اذه .كلذ نم رثكأب عمطأ لو كحور تببحأ :تلاق
 سابللاو ماعطلاو سبللا يف خذبلا اذه .اهّبحأ ال ةايحلا هذه .يل سيل

 دسحأ .ةلئاع نه ياوللا تاّيداعلا ءامنلا دسحأ .ينقوري ال رهاوجلاو

 .نهتياعر ىلع فكعيو نهيلع ونحي بيبحل نميولق فرت اولا ءاسنلا
 دسحأ .ىضرلا نبلطيو ةطيسب اًويب نكست يتلا تالئاعلا دسحأ

 نعمجيو ريعشلاو حمقلا ندصحي ياوللا يحاوضلا يف ىرقلا تاحالف
 ءنهتيرح نكلتميو .قاوسألا يف لالغلا نعبيو ,ةهكافلاو راضخلا
 .نهرئاصم نددحيو
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 ةناطلسلا تاحومطو .كلمرحلا زيلاهدو .ءروصقلا طالب هركأ

 اهقيرط يف :مكحلا ىلإ اهقيرط يف ءيش لك رسخت نأ نكمي يتلا
 دعب اهّلعلو .قرشلل ةكلم نوكت نأ ىلإ لوصولاو ةءوبنلا قيقحتل
 ,ةسينكلا ةطلس تفهأو ,ةيكلملا تهنأ يتلا ةيسنرفلا ةروثلا ع الدنا

 ؛يروهمجلا ماظنلا تأشنأو ناسنإلا قوقحو ريونتلا ركف ترشنو
 جامدناب ملحت اهلعلو لب .ةّيلعلا ةلودلا يف ةلئامم تاحالصاب ملحت اهّلعل

 .برغلاب قرشلا

 لوقت اذكه ءاهئدابم نع عافدلل اًبرح دوقت ةيسنرفلا ةروثلا

 لودلا نيبو اهنيب يركسعلا مادصلا علدنا دقو ,ليدشخن ةناطلسلا

 ةروفلاو ءاهفاريج ىلإ ةروثلا ئدابم ريدصت تلواح امدنع ىرخألا

 يفو .ءامدلا تلاسو سوؤرلاب لصاقملا تحاطأو ىضوف تثدحأ

 ةيبوروألا لودلا عم اًبورح ,ضوخت تلاز امو ,تضاخ .هسفن تقولا
 اهماظن مكحب ةرهاب تاراصتنا ققحتو .يكلملا ماظنلل ةمعادلا

 .(تربانوب نويلبان) هما يرقبع يركسع دئاق دوجوو اهحيلستو

 ةلودلا عم امرح يف ةيضام ليدشخن ةناطلسلا َنإف ءانهو

 بيلاسأ يحوتسي اًديدج ةلود ماظن قلخت نأ حمطتو .ةميدقلا ةينامثعلا

 اذإ :كل لوقأو «نمث هل نوكي دق حومطلا اذهو .هتفاقثو برغلا

 .حيرلا بهم يف يلبقتسم نوكيس «ةناطلسلا تلتق



 .هشهدأو ؛هأجاف ثيدح .ةثدحتملا يه تناكو ثيدحلا لاط

 .اهتحارأ دق نوكت نأ نكمي ةضفضفلا يف اهتعافدناو ءاهيلإ عمتسي

 .هيلإ عمتستل تقولا ناح هئأ اهل ادبو

 .دحلا اذه ىلإ ةلداع ربغ ةايحلا نأ نظأ نكأ مل -

 .يرعاشم ّره كئيدح :لاقو

 ذات لم هرم لامع نه لع نأ ةقنعأ كا لا لانو
 .ءاقشلا

 .كحور يف ةايحلا ةرق ىلع نهارأ ينكل :لاقو

 .كلذخأ نل :لاقو

 اهسفن يمست يتلا ةلودلا هذهل ءامتنالاب رعشأ ال انأ :لاقو

 لللملاو راغلبلاو برصلاو مجعلاو برعلا تمكح يتلا ةيلعلا ةلودلا

 ؛لاجرلا نوصخيو ايابسلاو يراوجلا نودبعتسي اهماكحو ,لحنلاو

 انيلع نوضرفيو ءاهثونأ ىثنألا يفو ,هتلوجر لجرلا يف نولتقي
 انحاورأ ةيامحو انتيام“ نوعيطتسي الو .تاواشبلاو ماكحلاو بئارضلا

 .زاغ انازغ ام اذإ انتنيدم راوسأو انتويبو

 ةلودلا فعض نع ثدحتي نأ ديري ال هْنِإ لاقو .تمصو

 ,ةيراشكنإلا اهشويج مئازهو .قالفألاو برصلاو مرقلا يف اهمئازهو
 نأ هدوب .ليطاسألا ركذ دقو .هّنكل ,راحبلا يف اهليطاسأ مئازهو
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 .ةجيإ رجب يف لوطسألا دئاق اشاب سكر ج ةيصخش نع اهنأسي
 .هب اهطبرت يتلا تالصلاو

 هلأ درجم تحاترا دق تناك .لضفأ لكشب اهتظحلا ودبت تناك

 .هفطاعتو هلعف دودر ههجو حمالم ىلع تأرو ءاهيلإ عمتسا

 يف ساتلا نأ فرعأ .لاؤسلا اذه كنم عقوتأ تنك :تلاق

 لكش دقف ؛ضرتعأ ملو .يقيشع هلأو .هتيظحم يننأ نودقتعي ةنيدملا

 يتلا يه ليدشخن ةناطلسلا نإ ,ةقيقحلا كل لوقأو .يل ةيامح كلذ

 اياسح بسحي ةييه اشاب سكر نأل ,ةعئاشلا هذه تقلطأ

 يتلا يهو .ريغصلا رصقلا اذه يل ترتشا يتلا يه ,نويراشكنإلا

 اشاب سكرج نم تبلط يتلا يهو .هتيامحب ينلمشي نأ يلاولا تصوأ

 زمر .فيط .ةركف اشاب سكرج .افاي ىلإ هنفس نم ةدحاوب ينلقني نأ

 هتببحأ انأو ,مارتحاو فطلب ينلماعو هتيقتلا دقو ,ةميكشلاو ةوقلل

 هنم بلط .نم انأو ءايادحلا يل لسريو ينع لأسي .يحورلا يبأ هربتعأو

 ىوس دحأ اهفرعي ال ةقيقحلا هذه .هتروص لثمت يتلا ةحوللا ينيدهي نأ
 .ةيامح «تلق امك ؛يل لكش همساب يمسا طابتراو .رارسأ

 امدنعو .اهثيدح يف تلسرتساو .ءودهو ةطاسبب ملكتت تناك

 ؛«لخادلا ىلإ بهذت نأ اهيلع حرتقا .ةدراب مئاسن لسري رحبلا أدب

 .ىزغم تاذ ةليل دعب تيبلا ىلإ دوعيس هنإ لاقو
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 رشع يفاشلا لصفلا

 بابلا ىلع ديدش قرط .ءاضوضو ةبلج ىلع رجفلا دنع قافأ

 كباشتت ءاجوه تاوصأ ةمث تناكو «ةباوبلا هدلاو حتفف ؛يجراخلا

 .جورخلاب عراسو «ةءابعلاب رثدتو زفق .ولعتو

 مهيدايأب نوريشيو نوثدحتيو نوفقي ناّبشلا نم ةعومجم ناك

 نم مهلأ ينعي ام ,.مهضعب هوجو فرع .عزف ةلاح يف مهنأ ول امك

 .رازابلا ثيح اتحتلا ةراحخلا

 هدلاو مهفي الف مالكلا كباشتيو نوثدحتيو نوفقي اوناك

 مدلاو ,يصعلا لمحي مهضعب ناك .هيلإ اولّوحت هوأر امدنع ,مهدصق

 نأ عاطتساو .اوادهي ملف ءاوأدهيل مهل راشأ .مههوجو يف نقتحي

 ةراحلانومجاهي ةمردنجلا) :هب هوربخي نأ نوديري ام اًئيش طقتلي

 .(تويبلا نوقرحيو سائلا نوبرضيو

 يلاهألا نأو ,رازابلا يف رانلا اولعشأ مهلآب يشي ام اًضيأ طقتلاو

 .ةراجحلاب ةمردنسجلا نومجري نابشلاو ءرانلا ءافطإ نولواحي

 ةلوغشملا ةيقاطلاو لاورسلاو صيمقلا ؛هبايث سبل ,رصبلا حمل يف
 ههيبأ ةشهد طسو جرخو سأرلا ةببدملا هاصع لمحو .ةراتصلاب

 .ءاقبلا هوجرت تناك يتلا هّمأ توصو

 سانلا ناك .تاراحلاو ةقزألا نيب نم ناّبشلا هعم ىشمو ىشم

 يح وحن ةرظن يقليو حوطسلا يلتعي ضعبلاو ,باوبألا مامأ نوعّمجتي
 .ةيباطلا



 ,ناخد ةحئار هعم لمحي رحبلا ةهج نم مداقلا ءاوحلا ناك

 .ءادوس لتكب ئلتمي قفألاو

 .سانلا اهدنع عمجتي ةيصان لك دنع فقوتيو ربسلا َذغي

 مث كلئاجهتساو اًراكتساو تاقيلعتو اًرابخأ طقتليو فقوتي

 ةراحلا نم ناّبشلا لورهي هعمو ؛لورهي وأ ريسلا ذغي .هقيرط لصاوي
 ةقالغإ فمن مهتيناوح باوبأ نوقلغي تالحملا باحصأو ءاتحتلا

 .عضولا مقافتل اًبسحت

 ىلعف ؛ةنيدملا ءافص قئارحلا تئّول .مويلا اذه خستا افاي حابص

 ةيراشكنإلا نم ةمردنجلاو ,تالحمو تيناوح تقرح ,ئطاشلا دادتما

 «تاناخلاو «تارازابلاو «نيينانويلا تيناوحل مهد ةلمح ,قطانملا نوذامي

 .ةيبنجألا تايلاجلا نم تويبلا ضعبو ؛سبالملا عيب تالحمو

 مث ًاليلق فقوتي وهو سانلا ثيداحأ نم فسوي هطقتلا ام اذه

 .رازابلا وحن عفدني

 ارطيس دق ةمردنجلا لاجر نم نانثا ناك ,ةراحلا لخدم ىلع

 ناك .جرخي دحأ الو لحخدي دحأ ال .قيرطلا اقلغأو عضولا ىلع

 سبالم تناسبلي اناكو «ضيبأ حالسب رخآلاو ,ةجنبطب حلستي امثدحأ

 .ةعلقلا يف ةيماحلا لاجر اهسبلي يتلا كلت ريغ ةيركسع

 يف قرتحا دق ءيش لك نأ هل ادبو ,قفألا المي ناخدلا ناك

 انمب حطسألا اولتعاو نابشلا قّرفت .ناخد اياقب ريغ قبي لو «رازابلا

 .مهكويب ىلإ ذفنم نع



 .فقوتلاب هل اراشأ .نييدنجلا نم فسوي برتقا

 .قرتحي ٍنوناح ,يوناح ىلإ لصأ نأ ديرأ :امه لاق

 ؟رومخلا عيبت له :مهدحأ هباجأ

 .ال :لاق

 ؟ريزتخلا محل عيبت له -

 ا

 ؟اَذإ عيبت اذام -

 .روصلل مسرمو رازاب يدنع -

 ؟باجحلا نسبلي ال ءاسن روص عيبت له -

 ا

 !تاناويحو رشب نم حور هل ام لك مسرت تنأ اذإ -

 .رانلا كيلع قلطن نأ لبق انه نم بهذا -

 ىلإ هديب اصعلا تلوحت .نخس «رئوت ؛هقورع يف مدلا ىلغ

 تلعجو ؛هبضغ تلعشأ ةرارش .رانو تيز نم جرام ىلإ ,دوفس

 ىلع مجه .هلك دسجلا تلعشأ ةرارش .هقورع يف ةّراح يرست ءامدلا

 .هباوص هدقفأو اصعلاب هبرضو هب حاطأو امهدحأ
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 هقعصت نأ لبق بعرلا هقعص يذلا رخآلا يدنجلا ىلإ تفتلاو

 ام ناكم يف طحيو عفتريف اًديعب هب يقليو هلمحي نأ لبقو ءفسوي ادي

 ىلع اناكم اوذفختاو .لوهذب ىرج ال نابشلا رظن .ةحاسلا نم

 .دحأ مهاري الو ءيش لك هيف نوري حطسلا

 نيلوهذم نوفقي دنجلا نم ةلث ناك .ةحاسلا وحن هقيرط لصاو

 .مهنيعأ مامأ لع نم طقس يذلا يدنجلا اودهاش نأ دعب

 ءمههوجو حفلو رمج جّهوتف برتقا .مهفويس هيلع اورهشأ
 نوعجارتي اوذحأو ,فويسلا اوقلأف .مهفويس ضباقم ىلإ دتماو

 .اودعتبا مث نوعجارتيو

 نم طقس يذلا يدنجلا ناكو .لزانملا حطسأ نم نابشلا طبه

 .هيلع اوزهجأف ,فوقولا لواحيو عّجوتي تويبلا ءارو

 هباب قرتحاو لخادلا نم قرتحا يذلا رازابلا ىلإ فسوي لخد
 .دوسألا ناخدلا اهنم جرخو ,هذفاونو

 .داوسلاب ههجوو هسبالم تخطلت دقو جرخ مث ءاليلق ثكم

 ةريبك ةعومجم اولكشو .مهفوفص بيترت اوداعأ دق دونجلا ناك

 ضبقلا يفقلعل تمجهو .ضيبألا حالسلاو قدانلاب ةحّلسم مهنم

 .اليتق هيدرت وأ هيلع

 .اًديور اًديور ةيركسع ىطنخب نومدقتي هيلع اولبقأ
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 تلوحتو .مهسوؤر قوف طقسو ءاوهلا يف راط .رتتناو هسفن عمج
 اًبرض مهعسوأ ؛مهيف لمعأو .رجانخ ىلإ هلجرأو .فويس ىلإ هعرذأ

 ىَلو دعتبا نمو :حمقلا تابح ىحرلا رجح نحطي امك مهنحط ىتح

 نيذلا لاجرلا كئكلوأ لك مهيلإ مضناو .اورّبكو ناّبشلا لله

 نم دشح كانه حبصأ ,نمزلا نم ةهرب ينو .مههويب يف نوئبتخي اوناك
 .هفلخ نوشمي بوطلا ةراجحو نيكاكسلاو يصعلا ةلمح

 يتلا قئارحلا تناك .رحبلا عماج وحن هّجوت ,ةتباث ىطخب ىشم

 .قفألا دسيو ولعي اًناخد لسرت تدم مث تعلدنا

 ةاشملا حبصأ .نيع ةضمغبو .ءاسنو لاجرو ناّبشلا ةءارو ىشم

 .سوؤسفلاو نيجعلا قر كباوشو نيكاكسلاو يصعلا لمحي اًروباط
 .دونجلا نم ئطاشلا الخو ةراحلا تلخ «نيع ةفرطب

 ءناطيحلا جانسب ةثّولملاو ةخستملا هبايثب ةمدقملا يف يشم لظ

 دونجلا بحسنا ؛نيع ةضمغب ءاذكه .ناخدلا داوسب خطلملا ههجوو

 ىلع عمجتت دوشح .ربكت نذآملاو ضهنت اهلك ةنيدملاف ,ناكملا نم

 .ةيلبجلاو ,ةعلقلاو ,ةيباطلا ةحاس ف عمجتت دوشحو ,ىطاشلا

 «قئارحلا جانسب ةخطلم ئطاشلا تويو .دوشحب يقتلت دوشحو

 .وبخت هلخاد يف تارمجلا تأدب دقو ريسي فسويو

 الو كردي ال وهو مهفاتكأ ىلع هنولمحيو نابشلا هلوح عّمجتي

 ءابرغلا نوبسي نوعمجعتي نيذلا سانلا لك .هلوح رودي ام مهفي
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 نعليو بسي مهضعبو .ةيراشكنإلا يتفم دضو .مهدض نوفتهيو
 .هالو يذلاو يلاولا

 دبع يللاولا رصق وحن فحزرلل بضغلا ةروث يف نابشلا ىدانتي

 .كيب هللا

 وحن ىشمو لزن .راوّدلاب رعشي ناكو ,فاتكألا ىلع نم لزن

 ىشمو «يلاولا رصق هاجتاب عفدني ذخأ يذلا دشحلا نع دعتبا .رحبلا

 .هايلا نم برتقاو ,ديعبلا ئطاشلا ىلإ

 نيعللا راودلا اذه لعل .ههجو عفصو ءءاملاب هيتنفح ًالمو صفرق
 .مانف هاوق تراخ .لمرلا ىلع ىقلتسا مث .فقوتي

 اضل

 .هتوحص رظتنت تناك .اههجو رصبأ ءامهحتف امدنع

 اهدي هل تدمف .نونحلا رمسألا اههجو ,يسالخلا اههجو رصبأ

 .ةبوبيغ وأ ,عجو وأ .قرأ نم هلشعل

 .اًسلاج لظو لدتعاو اهدي كسمأ

 .لطبلا اهيأ كموي باط :رارسأ تلاق
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 .ةضامغإ فصن هينيع ضمغي .هئجافي عطاسلا راهنلا ءوض ناك

 راجخأ نإو ءفصتنا دق راهنلا نإ هل لوقت .تقولا نع اهأسيو

 .تويبلاو عراوشلا يف سانلا اهلقانتي ةيراشكنإلا ىلع هتاراصتنا

 .كيلع ةقلق ةديسلاو انتلصو كرابخأ :تلاقو

 .رظتنت ةبرعلا تناك ,ديعب ريغو

 .ايه :مرحب

 ةبرعلا تناكو .اًعيطمو اًبعتم ناك .اهعم ىشم .هتدنسأ .فقو

 .اًبهأتم يذوحلاو رظتنت

 .هبناج ىلإ تبكرو .,دوعصلا يف هتدعاس

 .ةديسلا رصق مامأ ةبرعلا تفقوت .ودعي افاصح ذخأو

 .ضارتعالا ىلع ىوقي نكي ملو ءضرتعي م

 ,حئرعي هنأ اه ادبو .هدنستو هدوقت تناك .اهعم ىشمو طبه

 .هتقاط لك هدقفأ ام دهجلا نم لذب هئأو

 اينيينيملا

 .هينيع ضمغيو ريرسلا ىلع يقلتسي هتكرتو اهتفرغ ىلإ هتلخدأ
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 علطتستل يلاولا رصق ىلإ تبهذ امفإ هل تلاقف ةديسلا نع لأس

 .رابخألا

 .مونللا يف قرغتساو ءرابحشلاو جانسلاب ةخطلملا همبالمب مان

 .بابلا تقلغأو تجرخو ,فاحللاب رارسأ هتطغ

 .عادملا بهذ .اًطشن اًيفع قافأ .نمزلا نم ةعاس دعب قافأ

 تلعب لعباو برش .هسرت ةليمجلا ةيسالخلا رارسأ تناك .ءاملا بلطو

 .قورعلا

 ىلإ هسأر نم خستم هنأ دجرو .هسبالمو هيعارذو هيدي ىلإ رظن

 تلاقف ءاًضيأ تخستا دق ءاضيبلا ريرسلا ةءالم نأ ىأرو .هيمدق

 .زهاج ماّمحلا .كيلع سأب ال :رارسأ

 .تيبلل دوعأس .ال :امباجأ

 .تاقرطلاو عراوشلا دست ةعلقلا ةيماح :هل تلاق

 تلخد .اهوتل تداع دق تناك .تلخدو بابلا ةديسلا تقرط

 .ةمالسلا ىلع هلل اًدمح :تلاقو ,نقتحم هجوب

 ةءالم ىلع جانسلا هكرت ام ىلإ ديدج نم رظنو ,شمكنا

 .هرطاخب لوجحيي ام تكردأ اهنكل .اًئيش لوقي نأ لواحو ءريرسلا

 ةيراشكنإلا هونج تهجاو كنإ نولوقي :رارسأ تفاضأ

 .مهتمرهو

 سه «©< ©
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 كلت ركذتي مل هنكل .ىرج ام ركذتسي نأ لواحي ناكو ءتمص

 هل هسّبلتي رخآ نيرق ناك ,كلذ لعف يذلا وه نكي مل .ليصافتلا

 ام لعفو ؛هعالضأ درز نم جرخ ءران نم ظاوشو ,ديدح نم عارذ

 .لعف

 .لستغاو مق :ةديملا تلاق

 ظفلي نأ ىلإ ةجاحب ,ةيمدآلا هتيصخش ديعتسي نأ ىلإ ةجاحب ناك

 .ةنيكسلاو ءودهلا ىلإ دوعي نأو .هقامعأ نم نيرقلا

 ءنخاس ءام ؛بابلا هيلع تقلغأو مامحلا ىلإ رارسأ هتداق

 .ءاضيب فشانمو ,ماّمح سنربو .جنفسإلا نم ةفيلو ,رّطعم نوباصو

 رعش .نخاسلا ءاملا ضوح ىلإ لزنو ,ةخستملا هسبالم علخ

 .هدلج كعدو .نوباصلاب هسأر كعد ؛لهم ىلع محتسا .ةحارلاب

 .ناخدلا اياقب داوسو رابحشلاو جانسلا راثآ لازأو

 .طاشنلاو ةيويحلا هندب يف تّيدو ءافيظن ضوحلا نم جرخ

 كلت يف ركذتو ,ةرطعلا ةحئارلا تاذ فشانملاب هممج فّشن

 اميف ركفو ,هدي يف طقسأ .ةخستم اهعلخ يتلا هسبالم نأ ةظحللا

 .لعفي نأ هيلع نّيعتي

 .نيتيراعلا هيمدقب تاوطخخ ىشمو .هدسج رتسيل سنربلا سبل

 ءارمسلا اهدي تدقهماو «ةبراوم حتفو بابلا قرط .ةأجف

 .ريمشكلا شامق نم ةءابعو ,ةيلخاد سبالم هتلوانو
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 .ةباهم ةءابعلا هيلع تفضأو .هجولا جهوتم جرخ

 يف ناكو .جرح الب لكأف اًعئاج ناك .لكأف ,ةدئام همامأ دجو

 .ةنيدملا يف ثدحي اميف اًضيأ ركفي ةظحللا كلت

 المت لازت ال ناخدلا ةحئار نكل ءرخاف روخب ةحئار هلصت تناك

 .هتمدخب موقتو هب ينتعت رارسأ تناكو .هيتئر

 .ةفرشلا ىلع ةلطملا ةفرغلا يف ةديسلا هتلبقتسا ,كلذ دعب

 .طئاحلا ىلع ةقلعم ةحوللا تناكو

 يف فقت اهلأ ول امك ودبت تناك اهنكل ,باحرتب هتلبقتسا

 .سايلا نم ةحاسم

 ؟ةعاجشلا كلتو ةّرقلا هذه كتءاج نيأ نم :هل تلاق

 .(لقره) مسا كيلع نقلطي يلاولا رصق يف ءاسدلا نإ تلاقو

 ؟ةنيدملا يف يرجي يذلا ام :اهأس

 يلاهألا بيلأتو مهرحد تعطتسا فيك :حاحلاب هلأست تداع

 ؟مهيلع

 شيعي «يبايث يف لمزتي ينج مهلتاق امنإو ءانأ مهلتاقأ مل :امبلجأ

 .بضغلا ينلزلزي وأ .ةوهشلا يريثت امدنع ظقيتسيو ماني يعم

 ال .رخآلا ولت دحاولا مهعرصت تنأو كودهاش سانلا نكل -

 .كيلع ةقلق انأ مك لّيختت

 سى ا © ©
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 .رجفنا امنإو ,ظقيتسي مل .ينمزالي يذلا نيرقلا

 ؟ةنيدملا يف يرجي يذلا ام :اهأسي داعو .تتمصو تمص

 هذه نأ تملع اهفإو ؛يلاولا رصق نم اهّوتل تداع اهفإ هل تلاق

 تاحالصإلا عنم ىلإ فدهي لمعلا اذهو «نييراشكنإلا عنص نم ةنتفلا

 ءاهجولا عم رواشتي يلاولا نإو ؛ثلاثلا ميلس ناطلسلا اهيرجي يتلا

 دح عضوو ,ةنتفلا دأو لجأ نم سئانكلاو خياشملاو ةمئألا يلثمتو

 مهلإ .ةنيدملا جراخ نم اوءاج نيذلا ءابرغلا ةيراشكنإلا ركسعل

 ىلعو نتف نم هنولعفي امك مئس يذلا ميلس ناطلسلا ىلع نوروفي

 اًيرصع اًماظن عضو يذلا اشاب نيسح كشوك نادوبقلا شيجلا دئاق

 نيددشتم ءاهقف عم ذنوفلاحتيو .ةيبوروألا مظنلا ىلع شيجلل

 نسم اًدروتسم هنوك ديدجلا يركسعلا يزلا مرحت ىواتف نوردصي
 امك ةعيرشلا فلاخي ام لك نورفكيو ,ءيش لك نومرحيو ,برغلا

 .اهوري

 مه كتميزه ىلع ىنثأو .مهيلع هل ةطلس ال يلاولا نإ هل تلاقو

 ءلطبلاب كفصوو «ةنيدملا نم اوبحسنا امل ءيلوطبلا كلمع الول هنأو

 .كتافاكل كنع ثحي هلعلو

 .ينسّبلتي يذلا نيرقلا وه لطبلا .ًالطب تسل :اه لاق

 ال :تلاقو ءاهحمالم نكسي يذلا ىسألا مغر تكحض

 .مهتقحس يتلا يه كتضبق نأ مهملا .عضاوتت

 مح 3 كا
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 .يريغ مامأ مالكلا اذه ديعت نأ راذح :تفاضأو

 .كب ةروخف :هنذأب تسمهو ,هدخ تلّبقو هنم تبرتقا مث

 .ةرخاف سبالم اهيدي نيب لمحت كاذ ذإ رارسأ تلخد

 يدترت نأ هيف نّيعتي يذلا تقولا ناح .نآلاو :ةديسلا تلاق

 .يدنع ةعيدو تيقب يتلاو ءاكع نم كل اهتبلج يتلا بايثلا

 كييب ىلإ هيف دوعت نأ بجي يذلا تقولا ناحو :تفاضأو

 .اغا دمحأو ةنان نئمطعل

 همه <
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 رشع ثلاثلا لصفلا

 الف ؛داوسلا افاي لّدج .تقبس يتلا يلايللا نم ةكلح دشأ ةليل

 ءرشب بيبد الو ,حير بوبه ال .تويبلا يف الو عراوشلا يف ءاوضأ

 وهام عقوتو ؛راظتنالا ىوس ءيش الو .بيرم نوكس .ةنينأمط الو

 .اومأ

 ةّيده .ةيريمألا ةّلحلا سبلي مل .تيبلا ىلإ ًاللستم فسوي داع

 رارسأ تماقو ةخستم تناك يتلا هسبالم سبل اهنإو ,ةديسلا

 فيفح الإ توص ال «ةيلاخ اهنم للست يتلا ةقزألا تناك

 «بلق رهظ نع قرطلا ظفحي وهف ءائويع هيمدقل نأ ول امك ةّمي ريسلا

 .رافعلا نمأيل دَدَلا كلسي فيك فرعيو

 ليللاف ؛رادقألا ةرخصو لوهجملا دوشخي .نوبسحتي سانلا ناك

 .ءاسنلا باصتغاو تويبلا ماحتقاو بهنلاو بلملاو قرحلا تقو وه

 .أبخمم ةمتعلاو ,ةيقت مالظلا

 عمس .عمسلا ةفهرم ناذآ هل ليللا ,ةفيفخ تاقرط بالا قرط

 .هلمحي يذلا سونافلا نم ءوضلا صيصب رهظو ,هيبأ تاوطخ عقو

 ؟تنأ نم :جرشحتملا هتوص ءاج بابا ءارو نم

 هه هه 8
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 هنضتحا ىتح ةآر نإ امو .بابلا حتفناو جالزملا قلزناف ,هباجأ

 .بابلا قلغي يذلا جالزملا ماكحإ داعأو هلخدأو ,ىكبو

 عرسأف ,دعب نع اهحبش دهاش .ةمتعلا يف هرظتنت ةنانك تناك

 .ءاكبلا يف تطرخناف اهنضحو اهيلإ

 امقدحو سنؤي ام ةمث نكي ملو ,ناسلجي ثيح ناويللا ىلإ لخد

 .ءوضلا حيحش سرئنافلا اذه ىوس

 همضت تلظو ,فوراخلا فوص ةورف ىلع اهبناج ىلإ سلج

 هيبأ ينيع نم لائنت عومدلا تناكو .درولا مشت املثم همشتو

 .سممصعصب

 اهرهتناف ؛عطاسلا ءوضلا اذ ريبكلا سونافلا لعشتل ةناني تماق

 .رظنلا تفلي ءوضلا نإ اه لاقو ءاغآ دمحأ

 رثدعي ؛:ةملظلا تاّيط يف ئبتخي ,ةمتعلاب ذولي ,ةريغك ناك

 .تاعقوتلاو سجاوهلا هألمتو رظعنيو .اهداوسب

 نإ هوبأ هلأسو .اًعئاج ناك نإ هتلأسف يفكي اهرون نإ همأل لاق

 .قيرطلا يف دحأ هدهاش دق ناك

 ءىرت ال ءايمع نآلا ةنيدملا نإ هيبأل لاقو ءاًعئاج سيل هنإ لاق

 ىتحو ءاهذفاون قوقشو اقويبو اهعراوش فوخلا أألميو ةدودكم اهفإو
 .ةأفطم نفسلا دشرت يتلا ةرانملا



 نع يكحت سانلا لك ,ةعاسلا لجر -ينب اي- تنأ :هوبأ لاق

 لعمي هللا .كيلع فاخأ يننكل ,رخفلاب رعشأ تنك ؛كتعاجش

 .ةميلس بقاوعلا

 .كيلع ةفئاخ تلز امو ,يلغي يبلقو راهنلا لاوط :ةنانمي تلاقو

 .ثدح اًمع انل كحا

 تقو يف ءيش لك امكل لوقأس .يمأ اي نابعت انأ :اه لاق

 .قحال

 ةلمحلا انترصاح «ينب اي هيف تدلو يذلا ماعلا يف :هوبأ لاق

 نسم اهركاسع نكمت مث ,نيرهش ةدمل بهدلا وبأ دمحم ةدايقب ةيرصملا

 سانلا .تاكلتمملا اوبقو بعرلا اورشنو حباذم اوبكتراو لوخدلا

 «ءلمتححت دعت ل ةنيدملا هذه ,ينب اي .نوسني الو نآلا كلذ نوركذتي

 .ديزملا لمتحت دعت لو ةريثك تابكنل تضرعت

 .تيبلا باب قرطي نم كانه :ةأجف ةنانه تلاق

 .ةنانمب بلق مجاهو بعرلا همجاه .اغآ دمحأ بلق علخنا

 .حيرلا

 .جرخت ال :هدلاو لاق .اًبهأتم فسوي فقو .ًاليقث وجلا راص

 .دحأل بابلا حتفت نل :ةناني تلاقو
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 حازأو لجع ىلع ةفاسملا عطق .سونافلا نود جرخ هّنكل

 .ةشحو وجلا ديزيو رفصي حيرلا هدحو

 امر ,دحأ ال :لاق .هب ةقلعتم امفويع تناك ,داعو بابلا قلغأ

 .يقلقت الف .كيلإ لّيخ يّمأ اي

 ليلق دعب تداعو .لهعم حابصملا تلمح .خبطملا ىلإ ةناني تماق

 .مويلا اذه اًئيش لكأن مل :تلاقو ءامهمامأ دازلا ةينيص تعضو

 .كبايغل نيمومهم انك

 لغش نم ءيش لك ناكو .اّيهش دازلا معط ناك .امهعم لكأ

 .اهيدي

 ىلع ةلبقم ةنيدملا «ينب اي :دازلا ةنانمب تعفر نأ دعب ,هدلاو لاق

 نولانيم .ةيراشكنإلل اًبولطم نوكتس .رطخ يف نوكتس تنأو .ةثراك

 ىلإ رفاست نأ كمم ديرأ .دغلا ذنمو .ديحولا يدلو تنأو ,كنم
 .يتبغر صعت الف ,رامعملاو ةسدنهلا ةمردمب قحتلتل ةناتسألا

 .اًرسي رسعلا عم َنِإ :ةنانمب تلاقو .بجي ملو .ًاليلق فموي رّكف

 ايناس

 هتمهاد ,مانيل هشارف ىلإ ىوأ امدنع ,هسفنب الخ امدنع

 بقاوعلا هجاوي له ؟دغلا هب نايس يذلا امف ءرظتني وه اه ؛سجاوهلا

 ها © 2
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 ءسومطيعلا ةةايح نم يفتخي له ؟اًديرط حبصيو يفتخيو برهي مأ

 ؟ةنونحلا ةيسالفخلا ةفيصولاو

 ؟اغآ دمحأو ةنانمي ةايح نم يفتخي له

 ةعمبدقلا اهينابمو اهرانف ةرانمو اهذآمو افاي رحب نع دعتبي له

 ؟اهقاوسأو اهسانو

 نوقلعي مأ ,ةنازنز يف هريصم نوكيأ ؟هيلع اوضبق ول اذامو

 ؟ةقنشم هتبقرب

 نيرقلا ظقيتسا اذإ مهيلع بلغتيو مههجاوي نأ عيطتسي امبر

 ملول اذام ,نكلو .ساحنو ران نم ظاوش هفوج نم مهيلع لسرأو
 ؟نيرقلا ظقيتسي

 يتلا ةنيدملا ىلع لطأو ,ةقيدحلا ىلإ جرخف ,قرألا هباصأ

 قرطلا ليختي ناك .كلذ نم مغرلا ىلعو .مالظلا اهرمغي

 بيراحم يف شقرلاو ,ساوقألاو رطانقلاو يكاوبلاو تاجرعنملاو

 نوباصلا ةحئارو قاوسألاو ءاهبابق ىلع ةيفوكلا طوطخلاو ؛عماوجلا

 ءيفخلا بعرلاو فوخلاو داوسلاب ةلّبكملا افاي لدبتسي ناك

 .اهجيجضو اهقلأو ةايحلا رطعب ةمعفملا ةنونكملا ةؤلؤللا افايب

 ةنيدملا تدبو ءءايضلا رشتناو رجفلا غزب ىتح لمأتي لظ
 توص ىدصو ةنيكس اهللظتو رذحو تمص اهككسي ,ىدنلاب ةللبم
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 ىلع جاومألا رّسكت ةجخجخو ءرحبلا جاومأ بخصو .ناذألا

 .روخصلا

 ىلع هسأر دنسأ .هشرف ىلإ ىوأو ,رجفلا ةالص هدلاو عم ىَّلص
 ال ةيركسعلا هتيماحو يلاولا نأ نع ةديسلا هتلاق ام ركذتو ,ةّدخملا

 مل ميلس ناطلسلا نأ نع عمس املطو ؛ةيراشكنإلا ىلع مه ةطلس

 .مفداهف هيلع اوراث امدنع هتاحالصإ ذيفنت عطتسي

 ءلقالقلاو نتفلا ةراثإ مهنكميو ,ةلودلا يف ةوقلا زكرم مه

 مهبساحي نأ نود بعرلا رشنو ,.بهنلاو ,«بلسلاو «تاواتألا ضرفو

 .دحأ

 .مانف ,ساعنلا هذه نأ ىلإ هدلخ يف رودت رطاوخلا تلظ

 انتيقيمل

 عراشلا ىلإ اهنم لطأو ةذفانلا حتف .ىحضلا تقو يف قافأ

 .دوشح تاوصأ ديعب نمو «يبابش عمجت كانه ناك .بيرقلا

 ىلإ نولزني سانلا لاز ام .بضغو جيجض ىلع ةنيدملا تظقيتسا
 نسم ةيراشكنإلا هلعف ام ىلع مهبضغ نودبيو :عراوشلاو تاحاسلا

 ىلع مهفوقوو هركاسعو يلاولا تمص نعو ء؛عيورتو قرحو ثبع
 .ةدايحلا

 نمابوك هل لمحت ةناني تلخد .لجع ىلع هسبالم سبل

 ءاهجوو خياشم مهفإ تلاق .اًفويض ناويللا يف نإ هل تلاق .بيلحلا
 .ةسواسقو دجاسم ةمئأو
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 .رطاوخملا ةئدق ىلع لمعلا مهنم بلط يلاولا نإ تلاقو

 ف مهتنكت ىلإ اوداع ةيراشكنإلا َنأو ءرارضألا ربي مهدعوو

 .روزابلا

 .ةحاسلا ىلإ بهاذ انأ :اههل لاقو .ءاذحلا يف هيمدق سد

 نوديري فويفلا نإ تلااقو ,ىقبي نأ هتجرو هب تثبشت

 .مه هلوقأ ام يدل سيل -

 .لاشلاب ههجو فلو «ةيقاطلاب هسأر ىطغو ءاهنم تلفأ

 .ةفيفخلا هتيحل بّذشي وأ ؛هرعش طشمب نأ نود جرخ

 اسس

 ناك .رازابلا رطش اًمميمو اًيفختم ةقزألاو قرطلا يف ىشم
 ,عّمجتي دشح .رحبلا عماج مامأ عّمجتي دشح ةراحلا ةياف يف كانه

 نورظتني مهفأ ول امك نوعّمجتي .بخص الو فاته ال .طقف عّمجتي

 .اًضعب مهضعب دقفتي اهنأك نرعّمجتي .ةزانج ةالص ةماقإ

 .ةراحلا بابش امب موقي ةشروب ئجوف ءرازالا لصو امدنع

 ءناهدو ةشارطو «ةنايص ؛قيرحلا هدسفأ ام حالصإ يف نوكمهني

 ةسنكمو ةاشرف ؛ليحكتو فيظنت ,سبج ةلبجو نيرطسمو ةلاقس
 .فيظنت تاودأو

145 



 ءليمجلا رقشألا دايز دايز ىتفلا هيلع لبقأو ؛ىأر ام هلاه

 هرمغو قيرطلا قلغأ يذلا عاجشلاو مهشلا ,دلبلا نباو يويحلا

 .ةلاّيخلا ركسع ماحتقا موي تيزلاب

 .ناك امك رازابللا دوعيس :لاقو دايز هيلع لبقأ

 ةركفلل حرف لب ,ناك امك رازابلا ةدوعل سيل نكلو ,حرف

 .ليبنلا كولسللو ٌداوتلاو نماضتلل حرف ,ةردابملاو

 اوشرطو .داوسلاو جانسلا نم اًريبك اًمسق اولازأ دق اوناك

 .جراخلا نم ةراجحلا اوفظنو .ذفاونلا اونهدو .ناردجلا

 نم برتقاو «لاشلاو ةيفاطلا علخو دايز قفلا يدي ىلع دش

 .ريجاو ناهدلا راثآب مههوجوو مهيدايأو مهيايث تخخّطُل نيذلا نابشلا

 اوكرت هوأر املاحو «نيفرتحم اًعانص اوناك ؛دايز مهعباسو ةتس اوناك

 .هنوقناعي اوءاجو مهيديأب ام

 نكامألا ىلع انعزوتو ,.حيلصتو فيظنت ةلمحب انمق :دايز لاق

 .فلتلاو قيرحلل تضرعت يتلا

 يقابلاو ,ماخلا داوملا فيلاكتب امل عربت ريخ لعاف :فاضأو

 .ةنيدملا يف تاراحلا فلتخم نم بابش دوهج

 ذحخأ .ئطبي نأ نودو .مهلمع ىلع ىنثأو «نابشلا ىلع مّلس

 ىلإ قاتشا هّلعلف ,ذفاون نم ىقبت ام نهدي نأ راتخاو ,لمعلا يف هرود

 .ناولألا ةيؤر
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 اكراشيل ابهذو دايز بحطصا م ,نمزلا نم ةعاس مهعم لمع

 قجسلا ندوعيبي نيذلا نيينانويلا نيكاكد حالصإ ةشرو يف

 .ةيحورلا تابورشملاو

 لعاف نإ دايز لاق .ماعطلا لمحت ةبرع تءاج ,ةريهظلا دنع

 دنع يقيقحلا مفدعم رهظي سانلا نإ لاقو .همركو هفطلب انرمغ ربخلا

 .تاململا

 ءانثأو .هبرق اوسلجيل اوم“ازتو .هلوح اوقلحت .ةليغشلا عم لكأ

 نسم ةيامح ناجل ليكشت لوح راوح مهنيبو هنيب ىرج ,ماعطلا مهوانت
 نوربكي اوناك «ةيلايخ راكفأ مهيدل تناك .ةراح لك يف بابشلا

 ام :دايز لاق .اًشيج نولكشيس اوناك ول امك نوثدحتيو .مهرجح

 ءانعرذأب انسفنأ يمحن ال اذاملف ءانتيامح ىلع ىوقت ال يارسلا تماد

 ؟اندوقت تنأو

 ىلع مهعّجشي نأ أشي مل هنكل .زازتعاو رخفب مهيلإ رظني ناك

 ىشخ هلأ امك .عفادملاب فصقت روهزلا هذه ىري نأ أشي مل .ةرماغملا

 .هبايث يف لّمزتي يذلا نيرقلا ةّرق ىلع ةنهارملا نم

 نم اهبجاوب ةلودلا موقت نأ لجأ نم كرحتن نأ بجي :مهل لاق
 نأ يارسلا يف ةيامحلا تاوق ىلع .صوصللاو ةلتقلا نم انتيامح لجأ

 .مههجاوت
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 م مهتكل .رخآلا ضعبلا عنقي لو ؛ضعبلا عشقا .هيلإ اوعمتسا
 .رمذتلا اودبي

 دحلاب ولو هحالصإ مت دق ءيش لك ناك ىتح .ءاسملا لح نإ ام

 مقوي ىلإ ةدوعلل نوقوتي اوناكو .اوكفأ دق ةليغشلا ناك ,لوقعملا
 .ةكلاح ةمتعلا حبصت نأ لبق
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 رشع جبارلا لصفلا

 تغبسصو ,كيبابشلا تنهد ؛ديدجتلا تحت رازابلا وه اه

 نكلو «ناويللا طالب يلج ديعأو ,ةيهاز ناولأب فرغلا ضعب ناردج

 .ريثك لمع كانه لاز ام

 .قرتحا هبلقو .قرتحا ثاثألاو ,تقرتحا تاحوللاو موسرلا

 ةديسلا ةحول قارتحال فسأ .اًئيش هل ينعت تاحول قارتحال فسأ

 «لماحلاو ,محفلا مالقأو «ةيتيزلا ناولألا عايضل فسأ .ةرخصلا مامأ

 هلغشي ناك ام نكل .مسرلا شامق فئافلو «ةنيمثلا مسرلا يشارفو

 هيفن عوضوم هلغشي ناك ام ردقب ,هميمرتو هءالطو رازابلا مومه سيل
 نأ هنم بلطو اغآ دمحأ هدلاو يلاولا ناويد ىعدتسا دقلف :هداعبإو

 رمأ يلاولانأب هل ّرسأو ,نيماع ةدمل افاي نم جورخلاب هدلو عنقي

 بولطم هلأ فرع نأ دعب هتمالس نيمأتل ماشلا ىلإ هداعبإب

 ةيسارد ةحبم هل مدقي هنإف ءاّداعبإ رمألا ودبي ال يكلو .ةيراشكنإلل

 .ةيرامعملا ةسدنهلا ةساردل قشمد يف (ياطلس يكلم يتسردم) يف

 نمو .ىذألا نع هدلو داعبإ يف بغري ناك اغا دمحأ هدلاو

 ,.ةرامعلا ةسدنكب هدلو صصختي نأ يف بغري ناك ,ىرخأ ةهج

 ؟ضفريو ىدحتي له :ًاليوط هرمأ بّلق .ركفي ليللا لاوط لظ
 هنولتقيو هنوفطخيس ةيراشكنإلاو ,ضفر اذإ ةّوقلاب هدعبيس يلاولا

 دئاق عم يلاولا اهدقع ةقفص يفنلا امبر .ىدحت اذإ ةاشلاك اًحبذ

 .ةيراشكنإلا



 نوؤئاهيف بتري ةدودحم ةرتفل هتمالس نمض يلاولا ناويد

 ناككو .هقافر ضعبو دايز ىتفلا هبناج ىلإ فقيو .فقي ناك .رفسلا

 هيلع نّيعتي يذلا ام ددحي نأو ,ءايشألا بيترت ةداعإب رّكفي نأ هيلع

 .مايألا مداق يف لعفي نأ

 مل .,كلذ نسم مغرلا ىلعو .هدلخ يف رودي امب رعشي دحأ ال

 ماشلا قشمد ين شيعلل حرفي ملو .ةسدنهلا ةسارد ةركف نم بضغي

 مهتايح ىلإ سانلا دوعي .ضضم ىلع أدق اهّبحي يتلا افاي هذه .فيرشلا

 نسم قلقيو بسحتي لكلاف ؛اًئيفد لظي فوخلا نكل .رذحب ةيعيبطلا

 .دحأ هعقوتي ال ام تقو يف ةيراشكنإلا ةدوع

 نكل .حرف فصن ,لؤافت فصن «ةماستبا فصن نآلا ةايحلا

 .بيغتو قرشت سمشلاو ءيضمت ,كلذ نم مغرلا ىلع ,ةايحلا

 صنقا دقف ؛ةتفال ةقيرطب هرورس نع ربعي دايز ىتفلا ناك

 ينلبقت له ؛مسرلا ملعتأ نأ ديرأ :ةرداغملا ةظحل فسويل لاقو ةصرفلا

 ؟اًذيملت

 .كلذ يدعسي :لاقو ءرقشألا هرعش بعادو .فسوي مستبا

 عد

 رصق ىلإ هقيرط يف ئطاشلا لامر ىلع ىشمو .مسرملا رداغ
 ءةررزجو دم يف لمرلا عم وهلي جوملاو ءائداه رحبلا ناك .ةديسلا

 .اًرصع تقولاو

 ده »> ©



 اهراوسأ ىلع بصتنت يتلا جاربألا نولتعي ةيامحلا دونج ناك

 اهدسفأ يتلا مهتيناوح حالصإ نولواحي تيناوحلا باحصأو «عفادملا

 يف مهتايدرو ىلإ نوبهذي غبادملا يف نولمعي نيذلا نايبصلاو ؛قيرحلا
 ةعاب ناك امك .مهعرذأب هل نوحّوليو مهتاداوز نولمحي مهو لماعملا

 .ةشاشبلا هل نودبيو ئطاشلا نع ديعب ريغ مهتعاضب نورشني راخفلا

 ءاعنلاب مهاوصأ نوعفري مهكابش نوحلصي نيذلا نوداّيصلا امنيب

 مهيدايأ نوعفري اوناك ,وتلل مهبكارم تعلقأ نيذلا كئلوأ ىتح .هيلع

 ءديعب نمو .سرونلا رويط هّزيشتو مهوح رودت امنيب ,ةبحم تاحيولتب

 ةيماح نم دونجلا تانكث رواجت يتلا كنتلا تويب نم نولاّمحلا لقي

 .ةرارحب هيلع نومّلسيو ءافاي

 اًطيشن ىتف ناك نأ ذنم امي هنورمغي اوناك يتلا اَهاذ رعاشملا اهنإ

 ىلع جرب ىلعأ نم زفقي ناك مايأ رحبلا بح مهرطاشي اًردابمو
 ,ةبخاصلا جاومألا ىلإ لع نم هسفنب يقلي مث هيعارذ حتفيو ءروسلا
 ناد ىتسفال هليج انفابا تلاع ةماجتكي نورهبني اوناكو

 تاجاوخلاو ,قزرلا ىلإ نوعاسلا لامعلاو .مهكابشو نودايصلا

 قوف ةيماحلا دونجو .رومخلاو قجسلا عيبت يتلا تالحملا باحصأ

 نع ًالضفو .بحلا هلدابيو هّبحي يذلا هروهمج اوناك مهعيمج ؛راوسألا

 اًدئاع وأ رحبلا ىلإ امداق هرورم نرظتني كلمرحلا ءاسن تناك .كلذ

 هصيمقب دئاع وهو تافرشلا نم تارظن لب ةرظن هيلع نيقلي .هنم

 نم ضافضفلا لاورسلاو «ةيدنهلا ةعانصلا يذ شكرزملاو نولملا
 قحتست يتلا ةنيدملا ىف ناك دقف ءاهركذتي ماَيُأ .ةيقشمدلا ةعانصلا

 .قشعلا

 «© هع اه
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 ىلإ ًاليلق رظني وه اهو .رذحب اهفارطأ يف بدت ةايحلا يه اه

 .اهعدوي هئأك فلخلا

 راص دقف .ددحملا دعوملا يف ةديسلا رصق ىلإ لصي نأ هيلع ناك

 ةسلج دهشت ةيسمألا هذهف ءاهسنؤيو هسنؤت ءاهَبحي ةلئاع نم اًدحاو

 ءابو تايركذ نم اهيف تانبلا برق اياكح .بحلا اهنطبتسي اياكح

 .كلمرحلا قرو .فطخلا

 رضخألا بغشعلاو دورولاو راجشألا نيب ءاهاذ ةقيدحلا يف

 ,ىولحلاو .دئاسولاو ,طسبلا ؛ًالامج ناكملل حنمت ةلظم تحت ,نسلجي

 .بارشلا ياوأو

 ةئدحتملاو ةكلملا نوكتل اهنبختنا :ةديسلا لوح نسلجي تانبلا

 .هلوصو راظتناب زهاج ءيش لك .ءاسملا اذه

 .سلجف ةديسلا بناجب اًعستم دجوو مالسلا حرط

 ةفيفخو ةقيقر اقاملك تناك .نهمسابو اهمساب ةديسلا هب تبحر

 ذم :هبطاخت يهو ةقباسلا ةسلجلا يف هتلاق نأ قبس ام ترّركو ؛لظ

 اذه لقت مل) تيلا اذه ءاسن تراص ءاذه انسلجم تممضنا نأ

 نم نهدودخ ىلع هنعضي امو نهرهظمو نهسبالم يف نقئأتي (رصقلا

 اذهو «ةثونألا تايلجت ىلعأ نزربيل .لحك نم نمنفويع يفو .قيحاسم
 .بلقلا دعسي ءيش
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 قنور ايابصللو .ءاميو نسُح ةسلجلل ناكو ءافيطل سقطلا ناك

 .قارشإو قيرب ةسلجلا وجو ؛هتوارطو بابشلا

 هفيرعتب ةديسلا تماقو ,بارشلا سوؤكب نهادحإ تراد
 ةكلم مالحأو .رارسأ لكشلاو مسالاب مهنيب نم فرعي ناك .نهيلع

 ءرانّلجو .ةشئاعو ءراونأ :ةيقبلا ءامسأ فرعو «ةقباسلا ةسلجلا

 .ايرثو ,ةديعسو

 ةّرع ةبحاص ال ,دوسمو دّيس ال .عيمجلا ىواستي ةسلجلا يف

 نشعيو ءاهسفن مومهلا نلمحي ءاسن نه .ةفيصوو ةريمأ ال ,ةمداخو

 ةيسسمألا هذه يف ندجيو ,نهروهظ فلخ مومهلا نيقلي .اهسفن ةلزعلا

 .ةعتمو حرمو رمس ةظحل

 ذحخأ .ثدحتت نأ لبقو .ةثّدحتملاو ةكلملا يه ةديسلا تناك

 بلقلا ينو .دعوو ؛نهنيب هدوجول هتداعس نع رّبعو .مالكلا فسوي

 .موي تاذ ةصق َنهيلع ّصقي نأ ,ةصغ

 .ةهابناو مامتهاب ءاغصإلا تقو ناحو كامات وجا قار امدنع

 سيل .نامزألا نم نمز يف ,ناك ام اي ناك :تلاقف ةديسلا تملكت

 ةريزج يف ناشيعت .ةمومع اتنبو ناتقيدص ناتاتف ءلاح لك ىلع اًديعب

 .(زور يرام) اهمسا ىرخألاو .(يميإ) اهمسا ةدحاو .مالحألا رزج نم

 ةيحيسم تايلاسرإل سرادم يف ناسردتو «نيتيرث نيتلئاع نم اتناك

 .لايخلا دودح زواجتي اهضعب مالحأ امهنم لكل تناكو .ةيسنرف
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 ئراقو ,يضارألا كالم رابك نم اهدلاو ءزع تنب يعيإ يلوألا

 ماملإاهل ناكو «ةيسنامورلا تاياورلاو خيراتلا بتك ةءارق بحي
 بتك ةءارقل اهعّجشي ناك امك .ةءارقلا ةداعب اهببح دقو ,ةسايسلاب

 ىسلع ةرظن يقلن نأ انيلع ,رضاحلا مهفن ىتح :اه لوقيو :خيراتلا
 كلمت .لامجلا ةقئاف لب «ةليمج تناك ءاهتفاقثل ةفاضإلابو .يضاملا

 لفسأ ىتح لدسني ًاليوط رقشأ اًرعشو ةيفاص ةرشبو نيواقرز نينيع

 «(كينتراملا) ةريزج اهمساو «ةريزجلا كلت تاليمج ةليمج تناك .اهرهظ
 .ناكسلا ةليلق ةيسنرف ةرمعتسم يهو

 ركتحي اهدلاو ءاضيأ زع تنب ءزور يرام اهّمع ةنبا يه ةيناثلا

 فحتلا عمج بحت اهّتكل .اهيوبأ ةديحو يهو ءركسلا بصق ةعارز

 عضاوت نم مغرلا ىلعو .بتكلا بحت ام رثكأ طارقألاو رواسألاو
 رحست نأ عيطتست ,ةيعامتجا ةيصخشو ,ءاكذلا ةديدش يهف ءاهلامتج

 .ةرم لوأل اهاري نم

 اقٌعم نابههذتو ءامهضعب نابحت ناتّيبص زور يرامو يميإ

 عيبرلا تالطع اًعم نايضقتو .ىقيسوملا تالفح ىلإو ,ةسردملل

 بمق لوقح يف ناهرتشتو .بوانتلاب امهيوبأ عرازم يف فيصلاو

 .ركسلا

 تالص الو .ييراكلا رحبلا نم نيمداقلا لاّمعلا بحت يميإ

 تالص دقعتف ءزور يرام اَمأ .ةيقيرفأ لوصأ نم تامداخلا عم ةبّيط

 .داحآلا مايأ ةسينكلا يف اهعم نعمتجي َياوللا تايسنرفلا ايابصلا عم
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 ءاهفحاتمب عتمتستل سيراب ىلإ ماع لك رفاست نأ يعإ مالحأ

 ءاهيهالمو ؛نيسلا رف يذاحت يتلا اهمعاطمو ءاهيهاقمو ءاهسئانكو

 تاينوفميسلاو ءاربوألا قرفو .تايحرسم مدقت يتلا اهحراسمو
 .ةيقيسوملا

 يف شيعلا ملح ىلإ ةرايزلا ملح زواجتت زور يرام مالحأ نكل

 ةقبط «ةيلاعلا اهتقبط ىلإ مامضنالاو ءاقاذلم يف سامغنالاو ءسيراب

 .ءالينلا

 هتقبسو .ةّيدنه لوصأ نم فك ئراق ةريزجلا راز ,موي تاذ

 يف هيلع سانلا رطاقتو .يبيراكلا رزج نم نيمداقلا لالخ نم هترهش

 مهل أرقي نأ لجأ نم ريباوط اوفطصاو .هب ثكم يذلا ريبكلا لزتلا

 اهظح فرعتل يميإ ةبحصب هترايز يف زور يرام تبغرو .علاطلا

 .هتلباقم اتعاطتسا دقف ءامهيتلئاع ذوفن مكحبو .اهماّيأ لبقتسمو

 امهحلأرقو .تاريمألاب قيلي لابقتساو ,ةنسح ةلماعمب هنم اتيظحو

 طوطخو ةّحصلاو ةايحلا طوطخ لالخ نم ؛تخبلاو ظحلاو علاطلا

 .نهفكأ ىلع ريكفتلاو بلقلا

 .ارثلا ةديدش ةيفطاع ةايح شيعتم اهنِإ لاقو ءزور يرامل أرق

 اهتبغر نإو ءاًديعسو اًديدم اًرمع شيعتس اهفإ لوقي ةحصلا طخ ْنِإو

 براجتو تاربخب رمتو .ةجمي اقايح ىلع يفضتس رفسلاو لاحرتلاب

 لجر نم جورزتت نأ اهن أبنتو .ريهاشملا نم ةبوغرم ةديس اهنم لعجت
 .عزانم الب برغلا ةديس اهنم لعجي ميظع
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 اهحرف يف اًببس نوكيس اههامج نإ لاقو ءاهعلاط يميإل أرقو
 ةفطاعلاو ةحصلا طوطخ نإو .ىرخأ اًنايحأ اهئاقش يف اًبيسو ءانايحأ

 دانعلاب مستت ةيوقلا اهتيصخش نإو .ةردابمو ةيويح ىقبتس اهفإ لوقت
 اهمامأ حتفتسم ةيلاعلا اهتفاقث َنِإو ءاهاغتبم قيقحت ىلع رارصإلاو
 «قرشلا دالب نم كلم وأ ناطلس نم جوزعتسو «ةقلغملا قرطلا

 نسم قيرطلا فنتكي ام مغر ,هلك قرشلا ةديس كلذ اهلعجيسو
 .تابقع

 ىلإ امي رجاقت ةقيرط نع ثحبلل زور يرام تزفح علاطلا ةءارق
 ءاهربكي باش اه مّدقت امدنع ةصرفلا تحنس دقو .سيراب ةنيدم

 ىلإ لاقتنالا جاوزلا اذه اهل حاتأو ءاهتلاخ عم ةبيط تالص هتلئاعل

 لامجلا ةنيدم يف ميقم هنأل هب تلبق اهنكل هّبحَت نكت مل .سيراب
 .ةرهشلاو نونفلاو

 يف عايجلا ةروث تعلدنا امدنعف ؛ًاليوط مدي مل جاوزلا اذه نكل
 .ةروثلا ةنايخ ةمهتب ةلصقملاب اهجوز مدعأ ,.ىضوفلا تثدحو ءاسنرف

 ىلإ اهلصوي قيرط نع ثحبلاو اهملح قيقحتل تغّرفت .هليحر دعبو

 ءلوكوتوربلا قفو فرصتلا ةيفيك نع حئاصن تقلتو .ةرهشلا ملاع

 كينتراملا ةجهل نم الدب ,ةقيقرلا ةيسيرابلا ةجهللا ناقتإ ةيفيكو

 ةسبلألا عونو ءاهتقاشر ىلع ظفاحت يتلا ةمعطألا عون نعو «ةفاجلا

 ةراثإ يف اهيبذاج فظوت فيكو ءاهدو نوبطخي لاجرلا لعجت يتلا

 «سيراب تانولاص تاديس نم ةديس تراصف .موقلا ةيلع نم لاجرلا
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 اهراوشم لاز ام نكل ,ميظع نأش ذوفنلا تاذ طاسوألا يف اهل راصو

 .ىلوأ ةديس نوكتو فاّرعلا ةءوبن ققحتل ًاليوط

 تناكو ءبارش نم ةفشر تفشرو ءانه ةديسلا تفقوت)

 رفسلا ىوس اهحومط نكي مل يتلا يميإل انعوجرم عجري .نآلاو

 ءبلقلا جهبي امب اهنم دّوزتلاو ءسيراب ةرايزل نيماع وأ ماع لك ةرم

 .رظنلا ّرسيو ؛لفعلا يذغيو

 دق تناكو .رحبلا قيرط نع سيراب ىلإ اقارايز ىدحإ يف

 ءرحببلا يف ةنيفسلا ةنصارقلا ضرتعا ءاهؤاجيو اهنامج دادزاو تجضن
 يف قيقرلا قاوسأ يف مهعيبل اًديبع نييبوروألا باكرلا اوذخأو

 ةيصارق دنع ةراجتو ةنهم تناك ةنصرقلا نأ تائب اي نملعتو .رئازجلا

 الكو «ةينامثعلا ةلودلا ىلإ نومتني ةنصارقو ةيبوروأ لود ىلإ نومتني

 يف ىرسألاعيبيو .مئانغلا ىلع لصحيو ,نفسلا ىلع ريغي نيفرطلا

 .مهريرحت لجأ نم ةيدفلا ىلع لصحي وأ ,قيقرلا قاوسأ

 عفد رحاملا اهلامجف ءاقلتخم اًديص تناك يعإ ةريسألا نكل

 ةيده اهلسرأو ءاهارتشا يذلا رئازجلا يلاول اهعيب ىلإ ةنصارقلا

 تاّيظحم نم ةّيظحم وأ .هيراوج نم ةيراج نوكتل ةناتسألا يف ناطلسلل

 .ناطلسلا نم برقتلل ةفولأم ايادهلا هذه لثم تناكو

 ال دش

 1ظ7



 ,بارشلا نم ىرخأ ةفشر تذخأو :تدقهنتو ةديسلا تفقوت)
 تفقوت .اهاّيحم ىلع ايِداب رثأتلا ناك دقف ؛نويعلا اب تقلعتو

 .(تلمكأ مث ,تاظحلل

 .تاناطلسلاو يراوجلاو كلمرحلا ملاع فرعي سانلا نم ليلق

 يفف ؛ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلل يرسلا خيراتلا وه كلمرحلا خيرات

 .ةساخنلاو قيقرلا قاوسأ نم نبلجُي ياوللا يراوجلا تائم روصقلا

 ؛شارفلا نهحراطي نم نهنم يقتنيل ناطلسلا ىلع نضرعي تاليمجلا
 فلتخم يف نلمعي مث ؛كلمرحلا ماظن ىلع نهبيردت متي تايرخألاو

 ىقيسوملا فزعو ءءارمألا ةيبرتو فيظنتو خبط نم ءرصقلا يف نهملا

 .صقرلاو

 رصقلا بادآ ىلع ميلعتلا ىقلتت ةيراج اهسفن يميإ تدجو
 .ةماعلا تامدخلاب موقتو .ةالصلاو نيدلا نع اًسورد ىقلتتو ,هماظنو

 نع اهفودواري نيذلا ءارمألا رابك مواقت تناكو .ةدينع تناك اهتكل
 ىلع نلمعيو اهنامج ىلع اقدسحي ناطلسلا تاجوز تناكو .اهسفن

 نم لك ناكو .ةّيظحم اهذختي نأ نم اًفوخ ,ناطلسلا رظن نع اهداعبإ

 ةيسسنرفلا ةغللاب اهتفرعمبو ءاهتتيصخش ةّوقب ةيارد ىلع كلمرحلا يف

 .اهتيؤر بلطف .ناطلسلا ىلإ اهرابخأ تلصوو .اهمولعو امادآو
 تيكيتإ لالخ نم هليجبتب تماق هسولج ناكم ىلإ تلخد امدنعو

 نمحو اهنامجبو امب رحُسف ءاهدالب يف هتملعت يذلا يسنرفلا روصقلا

 .هدنع ةلّضفملاو هتيظحم تحبصأ «لوألا ءاقللا ذنمو ءاهتقرو اهفرصت
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 ةدالولادعبو .اًركذ اًدذلو هل دلتو هنم لمحت نأ فورظلا ءاشتو

 .ةناطلم ةبر ىلإ تلصوو ,ةصاخ ةناكم ا تراص

 يف كلمرحلا سئاسد نإف ,يديس اي كلو ّنكل تلق امكو

 اهدانع ببسب ةيحض عقت نم و .ةمحرلل اهيف ناكم الو ةيساق روصقلا

 ىلإ امي ىقليو سيك يف عضوت نأ اهريصم َنِإف :ةياشو ةيحض نوكت وأ

 تلاط امنإو ءطقف اهلطت مل سئاسدلا نكل .روفسبلا جيلخ يف رهنلا

 لعقو ءافونخم عيضرلا اهنبا هيف اودجو يذلا مويلا ءاج ذإ ؛اهلفط
 تاجوز نم ةجوز لكف ؛روصقلا سئاسدل ةمزالم ةداع روكذلا

 .مكحلل اًثيرو اهنبا نوكي نأ ديرت ناطلسلا

 نم هدالوأ دحأ ةيبرتب اهيلإ دهعو ءاهعم فطاعت ناطلسلا

 هتيبرتب تماقو ءاهنبا نع دلولا اهضوعف .ةدالولا دنع تيفوت ةناطلس

 .اهنبا ناك ول امك

 اًديدج امها ناطلسلا اهيلع قلطأ ؛ةناطلس يميإ تحبصأ امدنع

 .اهتناكمو اهتبيهي قيلي اًينامثع

 ثانألا تبلجو ,ةيرصع اًمظن رصقلا ىلع تلخدأ ةناطلسلا

 تيكيتإلا تلخدأو ,كلذك خبطملاب ةقلعتملا ياوألاو ءاسنرف نم

 نالسروبلا نوحص سيراب نم تبلجو «مئالولا ماظن ىلع يسنرفلا
 .نيكاكسلاو كوشلاو ةرخافلا قعالملاو

 ريكأ ذوفن اهل راص ءاهتيصخش ةّوقو اهدانعو اهدومصب

 .ةاشملاو ةيرحبلا حالسب تقحل ةريبك رئاسخ دعب .ناطلسلا تعنقأو
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 ةيبوروألا ةّيركسعلا مظنلا لاخدإو شيجلا ىلع تاحالصإ ءارجاب

 ام ,ةيراشكنإلا ماظن نع ًاليدب نوكيل ديدج شيج ليكشتو «ةديدجلا
 .ءادعلا افوبصانيو ,تاحالصإلا هذه نوضراعي نييراشكنإلا لعج

 .اهيلع نورماتيو

 خضر .ملستست مل ةيصخشلا ةيوقو ةعاجشلا يميإ نكل

 نم ةلودلا يف رومألا ريدت تلظو ,مهداَق مل اهتكل ,مفداهو ناطلسلا

 .راتسلا ءارو

 ريثأت علطتست اهأ ول امك نهيلإ ترظنو ؛مالكلا نع تفقوت)

 .يهاهيلع ةياكحلا ريثأت نهرودب نعباتي نك اميف ,نهيلع ةياكحلا

 .(تلمكأ مث .ًاليلق تفقوت

 .ةياهف ةياكحلا هذهل عضت رادقألا لعلو .انه يهتنت انتياكح

 مألا ةناطلسلا يمبإ تحبصأو .فكلا ئراق ةءوبن تقدص دقل

 نوكيس اذامف .ىدملا رخآ ىتح اهدودح دتمت ةلود يف قرشلا ةدّيس

 ةديس نوكتل رخآلا قيرطلا تكلس يتلا ءزور يرام اهّمع ةنبا ريصم

 ةديسس حبصت نأ ىلإ اهلصوي دق ليوط قيرط يف ىلوأ ةوطخك عمتجم
 اهتيأ نكنم نم ؟هسفن فكلا ئراق اهل أبنت امك ؛عزانم الب برغلا

 !؟ةياكحلا هذهل ةياف ليختت نأ نكمي تانبلا

 نبا و هم
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 رشع سماخلا لصفلا

 تايتفلا تهعفد اهتكل «ةياهف اه تسيل ةياكح تهتنا اذكه

 ءادبإ يف ةكراشملاو ءرطاوخ نم نهدالخأ ين ام جارخإلو .ريكفتلل

 اهل تأّبنت نم َنهنمف ؛زور يرام ةديسلا ريصم يف ثحبللاو .يأرلا

 ببسبب ةلذتبم ةديس ىلإ لّوحعتس اهنأ تأر نم نهنمو .رهاب ريصمب

 ةفيصولا يهو .نهنم ةدحاوو .دسجلا حنمو ةياوغلا ف اهكولس

 .ةلصقملا دنع يهتني اهريصم نأ تأر ,رارسأ

 ىلإ رارجنالا نضفر تانبلا ْنأل حازم ىلإ لّوحتو وجا لدتعاو
 فزعلا ىلإ نلومحتو «ةنيعللا ةيسنرفلا كلتل هئوس وأ بلقنملا نسح

 .صقرلاو ءانغلاو

 ىلإ ررسمأو فسوي ةبحطصم ةديسلا تداعو .ةلفحلا تهتنا

 ىلع تفطصا دق ةنيزلا تاتابن نم ديرملا نأ فسويل ادبو ,ةفرشلا

 .ءاهبلا نم ديرملا ناكملل تطعأو .ةفرشلا بناوج

 هردص دنع اًبصقم «ةءابعلا هبشي اًبوث سبلت ةديسلا تناك

 ءفاقشو فيفخ لاشب اهسأر فلتو ,ةعساو همامكأو .هنادرأو

 اهل رطخو ,قئار جازم ىلإ ريكعت دعب اهجازم لّوحتو .دّروتم اههجوو
 يسانتب بغري وه ناكو .دولا لبح طسبتو .هعم ةوهقلا لوانعت نأ

 .هشوشتو هتالاغشنا

 راضحإو ةوهقلا دادعإل تبهذ مث ًاليلق امهعم رارسأ تثكم

 .ىولحلا

 « ثا ©
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 سيلأ «؛ةقفوم يتصق نكت مل :ةلئاق هترداب ءرارسأ تجرخ نيح

 ؟كلذك

 .كحارأ اهدرسو ,كقامعأ يف ةتوبكم تناك :باجأو مستبا

 .ةفارط نم ولخت ال اهتكل

 لك ىلع اهّمع ةئباو ليدشخن ةناطلسلا ةياكح اهنإ :فاضأ مث

 .لاح

 يسنرفلا شيجلا يف ريبك طباض عم ةقالعب تطبترا اهْنإ لاقي ؟يردتأ
 .ايلاطيإ ةهبج ىلع لتاقي يذلا

 ؟اهمالحأ ققح كلذ نأ نينعت له -

 لارنج هلإ لوقي ودروب يف لصتقلا انقيدص نكل «يردأ ال -

 يفقي ءبحجلا فرعي الو برحلا نقتي طباض ,ميمدو ريصق .ءيمق

 .كلذ هركأ انأ .طقف هتوهش اهعم

 ةوهقلاب رارسأ ةدوع ترظتناف ,ثيدحلا رييغت كلذ دعب تررقو

 .ةديفم ءايشأب ملكتن انعد :اهفارصنا دعب تلاقو ,ىولحلاو

 ؟اذام لغم :لأس

 مسر ىلع كتافاكم عوضوم يف ملكتنل تقولا ناح :تلاق

 .ةحوللا

 تيسن له .قيدص انأ .ةأفاكم كنم ذخآل اًرجات تسل :باجأ

 ؟كلذ

 هج نها #ا
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 ةكحضو «نيتركام نينيعب ةرملا هذه نكلو .هيلإ رظنت تداع

 ةياكح يف سدنهملا اهبلط يتلا اهسفن ةأفاكملا بلطت كلعل :ةعداخ

 !؟رارسأ

 ؟ةلبق نيدصقت :لاقو كحض

 ؟اًظهاب انه كلذ سيلأ :اهركم تلصاوف

 نأل ؛تعجارت يننكل ؛كلذ َدوأ تنك :لاقو ءاهينيع يف قّدح

 .كيذؤأ نأ ديرأ ال .ةقراح يتلبق

 درجم وأ :ةيلستلا دصقب اهموجه تلصاو .ذيذللا ركملا سفنب

 .مكاحلا رصق كلمرح يف ةيراجلا كلت رحن تقرح كتلبق :حارملا

 .افدسحي يراوجلا لكو .مشولا لثم تراص

 يهاهو ,ةلبقلا كلت نع موي تاذ هلأست نأ عقوتي ناك

 .رثكأ فرعتل هجردتست

 .ةظحللا كلت يف اهلبق نم انأ تسل :باجأف ,ءكلذ هجعزي مل

 .يدب نكسي يذلا يتجلا امنإو

 ؟فيك :تلأس

 نإ لاقف ,ريبكلا دجسملا خيش تلأس .يننكسي نيرق كانه :لاق

 نسجلاو .هيوغيو .هندب يف لحيو .هبحاصي نجلا نم اًيرفع ملسم لكل
 .برحلا تقوو بحلا تقو يف الإ ظقيتسي ال يدسج نكسي يذلا

 هه ده تو



 نيرقلا ْنِإو ,ةّئسلاو نآرقلا يف ركذ كلذ نإ لوقي خيشلا -
 لامفأ بتجتيف ريخلا لعفل هبحاص عفديف ةكئالملا نم نوكي نأ نكمي

 .رشلا لمعل هعفديف نيطايشلا نم نوكي نأ نكميو ءرشلا

 دقلف ,يعيبط ناسنإ تنأ :لؤاستو بارغتسا ىلإ اًقارظن تلّوحت

 .ريخ لك الإ كيف دجن مل .اًبويع كيف دجن لو كانرشاع

 توبكم وه ام جرخيل ةصرف دجوو ,ثيدحلا هراثأ دقو باجأ

 هيلع راصتنالا نكمي .هيلع رصتنأو همواقأ نأ خيشلا يبحصن :هبلق يف

 ...كلنم بلطأس ؛ترصتنا ام اذإف ؛هيلع رصتنأ فوسو «يداراي

 يف نأ رمألا يفام لك .لوقت ام قّدصأ ال :ةأجف تكحض

 نأ يف كش الو .سانلا تاقاط نم ربكأ ةقاط ,ةريبك ةقاط كقامعأ

 .تاربخلاو براجتلا تدادزا املك اهتعيبط ىلإ دوعتس ةقاطلا هذه

 .كل اًريخ نوكتو

 ىلع ةرطيسلا ةفسلف كانه ,ةيدنهلا تانايدلا يف :تفاضأ مث

 ةفسلف يه .يمالسإلا نيدلا يف ريظن اه ةفسلف يهو .سفنلا

 .لحلا دجت ةمكحلا نع ثحباف :ةفّوصتملا

 امدنعو .اهثيدح يف لسرتست ول ىنمتو ءاهتفرعم عاستا هشهدأ
 دنع ةقيلخلا ءدب ذنم ليوط خيرات ةلبقلل :اهثيدح تلصاو ءًّيفصم لظ

 .ةلحن نم ةلبقلا مّلعت مدآ انديس .نايدألاو تاراضحلاو بوعشلا

 ءاهقير نم قيحرلا صتمتل ءاوح انتديس يتفش ىلع تّطح ةلحنلا
 اهيتفش صتماو اهيلع لبقأف .ذيذل ءاوح قير نأ دب ال هسفنل لاقف

 لوأ تناكف ؛باضرلا ءارعشلا هيمسي يذلا قيرلا ءاهقير نم برشو
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 مشلاو ةسادقلاب قلعتت تادقتعملا ضعب دنع ةلبقلا .خيراتلا يف ةلبق

 .ةايحلا ةموميدو رثاكتلاو ةبغرلاو سمللاو

 «ءقرشلا ةمكح ىلجتت ,سودفللا دنع بحلا بتك فو

 لخدم مهدنع ةلبقلا .ةالصلاك سوقط هل ةأرماو لجر نيب لصاوتلاف

 .نهذدلل ءاقفصو حورلل ءاقن لثمي يذلا ميمحلا ءاقللا ىلإ

 الو .يحورلا ومسلا ينعت مهتفسلف يف ةلبقلا :لوقلا تلصاوو

 فطاخو عيرس لكشب مفلا ليبقت يأ «ةيمسالا ةلبقلا :لثم عاونأ
 ىمست ىلفسلا اهتفش اهيف ةاتفلا كرحت يتلا ةلبقلاو ,ءلجع ىلعو
 افاسلب اهيبح ةفش اهيف ةاتفلا سملت يتلا ةلبقلاو .ضببنلاب ةلبقلا

 ةلبقلاو «ةلدتعملا ةلبقلا لثم ىرخأ عاونأ كانهو .سمللا ةلبق ىمست
 .ةطوغضملا ةلبقلاو ,ةمعانلا

 الأ نّيعتيو ,ةلبقلا يه ةلبقلاو ءامسألا تددعت :لاقو مسعبا

 ؛ةديصقلا لثم ةلبقلا .دودح اهل نوكيو ءائيش دقفت ال يكل اهحرشن

 اهماتخو .ماعخ اهو علطم اهو ,ةيلخاد ىقيسومو ةيفاقو نزو اهن
 .كسمم

 :تلاقو ةسكاشم ةرظن هيلإ ترظنو .,تهقهقو تكحض

 ةروص ليبقت يهو ءايلع ةميق مهدنع اهو .كل قورت دق ةلبق كانهو
 ءرادجلا ىلع ةقلعم هتبيبح ةروصل ةحول بحملا دهاش اذإف .بيبحلا

 :ةلبقلا هذه ىمستو ءاهيتنجو وأ اهمف لّبقيو برتقي نأ عيطتسي هلإف
 .ةنسحلا اياونلا ةلبق

 .اياونلا هذه تسئب :ةيرخسب اًكحاض قّلعف ءاهتلاسر مهف

 انك دم ل
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 سؤب نم برسفو كحضتن انيعد :لاقف ءلاهرودب تكحض

 .ةايحلا

 .عجارت هّنكل ,مالكلاب مهو ,سبع مث

 ؟كلذك سيلأ .لوقت ام كيدل :هتلأس

 نسم رماوأ كانه .كجازم ركعأ نأ يف بغرأ تنك ام :امباجأ

 .يداعبإب يلاولا

 عقوتأ تلك :تذرف .رابخألاب اهغلبي نم اه لعل .ًاجافت م

 ,ةئدهتلا لجأ نم ةيراشكتإلا عم يرجت تاضوافم نأ تملع .كلذ

 .اًطورش اوعضو مهنأو ءافاي ةمجاهم مدعو

 ىلع نوطغضي نويراشكنإلا :تفاضأف «تمصو ,هسأر ره

 ىلع شيجلا ثيدحتل اسنرف نم ءاربخ مدقتسا هنأل ميلس ناطلسلا

 دوريثي .مكاسح ىلع نوكيس كلذ نأ نودقتعيو ءيبوروألا قسنلا

 يلاولاو .مهتنداهمل ليمب أدب ناطلسلا نأ ودبيو ؛تايالولا يف بغشلا

 .ناطلسلا رماوأ ذفني انه

 ردقت ةواتأ مه عفديسو :تفاضأو .هلوق ةدكؤم اهسأر تّزه

 .ةيبهذلا تاريللا تائمب

 مثاّيم ركف .لعفيس مع هتلأس ,ةهرب دعبو ءامهالك تمص

 يف ةيرامعم ةسدنه ةسردمب ىق كأو رداغأ نأ ىبديري دلاولا :باجأ

 00مل
 .قشمد

 هلا #»ا ©



 .ددرتت ال :تلاق

 .كنع ..و افاي نع نيتنس بيغأ نأ ينعي اذه -

 ىملأب ساسحإ وأ ةسيبح ةعمد نع مجان قيربب اهانيع تعمل

 املك كانه ىلإ كيتآو «لصاوت ىلع ىقبنس .قلقت ال :تباجأو

 .فورظلا تحمس

 .ةلودلا ددش ةّوق اوحبصأ دقل -

 ىوقأ مهو ؛صاخلا مهميظنتو ةصاخلا مقتانكت ةيراشكنإلل -

 ةوق زكرم اوراصو .ءايمع ةيركسع ةيبرت نوقلتي ,شيجلا يف ةقرف

 امك .رمألا مزل اذإ مهلتقو لب ,مهزعو نيطالسلا نييعت يف نولخدتيو

 الو .تاواتأ ضرفو باصتغاو وطس نم ءيش لك نولعفي مهنأ

 .يضاملا يف اًداسف افاي ين اوثاع مهنأ تعمس -

 شيجلا ثيدحت نع هينثل ناطلسلا عم ةهجاوم يف نآلا مه -
 نأ نودقتعيو .يسنرفلا يركسعلا ماظنلا قفو هليكشت ةداعإو

 .ةيسنرفلا اهوصأ رابتعاب .كلذ ءارو ليدشخن ةناطلسلا

 «قح ىلع ةناطلسلا نأ يل ودبي نكل ,ةسايسلا يف مهفأ ال انأ -

 حامرو ةديعبلا تايالولا يف اهذوفن دقفتو مئازغ ضرعتت ةلودلاف

 يف لخدتلا ىلإ ىعستو اهشوانتت ءارتلجنإو ايسور لثم .ىربكلا لودلا

 .اهفوؤش

 )ل هنعا هه



 دسفي نوؤشلا هذه لثم يف ثيدحلا .ثيدحلا اذه نم انعد -

 ؟قشمد ىلإ بهذت ىتم .انتسلج

 .ماَيأ درضغ يف رداغأ نأ نيعتي :باجأ

 ةرايزل ريمزإ ىلإ بهذأ نأ يلع نّيعتيو :تلاق مث ءًاليلق تركف

 .ًالماك ًالوح كانه ثكمأ امبرو ,يتلئاع نم ىقبت نم

 للظ نأ دعبو .ةبرغلاو ليحرلاب ركفي ناك هلعلو تمص

 ناوتع ىلع لئاسسرلا كل لمرأسم :تلاق ,ليقث تمص ةسلجلا

 يذلاوه لجازلا مامحلا دعي مل ؛ديربلا يف روطت ثدح .كتسردم

 راصو .ىربكلا ندملا يف ديربلل تاطحم كانه تراص .لئاسرلا لمحي

 .ربلا قيرط نعو ءرحبلا قيرط نع لقني ديربلا

 رخآو نيح نيب ايادفاو لئاسرلا كل لسرأ نأ نكميو :تفاضأو

 .ماشلا دالب بحت ,ديكأتلابو ءرفسلا بحت يتلا رارسأ عم

 دوعتو ناماع امهإ مث :علدب تلاقو ,هفتك نم هتزهو هتعفد مث

 .ةلبق كبهأس ءاهدنعو ,نانبلاب هل راشي اًربك اسدنهم انل

 رصتنت نأ كيلع نكل .قشاع ةركاذب ترم ام ةلبق :تفاضأ مث

 .كقفاري يذلا ينجلا كلذ ىلع

 .ةقيدحلا يف ىشمتن اّيه :تلاقو هديب تكسمأو .تفقوو

 اندم

 مدا ©



 رسشع سداسلا لصفلا

 ىلإ لقتناو هيبأ ةبغرل لهما .ةقاش ةلحر دعب قشمد لصو

 .اهفرعي ال ةئيدم

 .حورلاو دسجلا لامج ةقئاف سومطيعلا ةديسلا عّدوو افاي عّدو

 لاوط هتمزالو ,عومدو تاسملو تارظنو فطاوعب ًالقثم عادولا ناك

 رعاشمو ؛«نينحب ةجوزمم تايركذ تلاثناو ,نازحأ تاشعر ةلحرلا

 لاجج:و ءافامر بهذو .هترجمزو اهرحب ءودهو «ةنيدم اياكحو .قارف
 دضحأ عومدو «ةنانمي ءاعدو ءاهدوروو اهنالت روهزو ءاهابقو اهنذآم

 ءاهقزأ يف دلللا ءانبأو ؛ةغابدلا لاّمعو ءاهيدايص تاحيولتو ءاغآ

 سارجأ تاوصأو اهينذؤم تاوصأ ىدصو ,قلغملا رازابلا ىنبمو

 توصو ءرهنلا بابع قشي بكرمو .ةشيرجلا رف نايرجو ءاهسئانك

 روهز نم ةبكوكو .ةفيصولا ينيع يف ىضر ةرظنو ,ةديسلا ءانغ

 .لازغلا نرقو زوللاو سجرنلا

 ملعتيل هلاسرإو .رطاخملا نع هداعبإ يف هدلاو ةبغرل لثتما

 ٍيف سمغنا .مايألا رورم عمو .روصقلا نييزتو ةرامعلا ةسدنه

 .ةديعب تايركذلا تراصو ,ةنيدملا جيسن ف جمدناو ,ةساردلا

 يكولمن يتسردم" يف كانه ملعتف ءاقوفو ةرامعلا مولع بحأ

 ةيومألا ةرامعلا نونف نييرامعملاو نيسدنهملا رابك دي ىلع "نناطلس

 توييبلا ءانب ةسدنهو .ةيطنزيبلاو ةيكولمملاو ةيبويألاو ةيسابعلاو

 بيراحمو بابقو نذام نم اهعبتي امو .دجاسملاو ءاياكتلاو .روصقلاو

 «تانئاويالاو ءريفاونلاو ءءانفلاو .ةولخلا اياوزو .دوقعلاو :ةقورأو
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 تويلاو ,تاناخلاو ؛جاربألاو ,راوسألاو املا لبسو .تايبرشملاو

 ,نيحاوطلاو .يقاوسملا ءان كلذكو ء.رطانق نم امب قلعتي امو

 نوقف ملعتو ,قاوسألاو ىايلوألا ةحرضأو ,تارانملاو ,ريعاوتلاو

 ناجرملا رجحو ماخرلاب نييزتلاو ؛ةينآرقلا تايآلاب نييزتلاو .فرخزلا
 «تانكملاو .,تاعبرملاو .,تاغلئمل مسر ةسدنهو .ئباشاقلاو

 .ةمدمنلاو .شقنلاو .ريجشتلاو .موجنلاو ,رئاودلاو ,تاعلضملاو

 ءبشخلا ىلع رفخلاو .هنيولتو جاجرلا قيشعتو .ءاسفيسفلاو

 .باوبألا ةعانصو

 يف (ةرامعلا) يح يف ةعلقلا نع دعبي ال تيب يف نكسي ناك

 نوكتيو .قيض لخدم نم هيلإ لخدي شوح هل تيب ,ةقيتعلا ةدلبلا
 ؛نوميل اترجش اهلوح ومنت (ةيقسف) هطسوتت .طلبم ءانف نم تيبلا

 .ةنوؤملا ظفحو خبطلل ىرخألاو .مونلل ةدحاو :نيتفرغ نم قباطو
 .نيمسايلا ناصغأ ىلدتت .ءانفلا ىلع ةلطملا قباطلا ةفرش نمو

 يف همايأ يضحمع .مونلا تقو الإ هيلإ يوأي ال اًحيرم اًئيب ناك

 ءايحألاو تاراحلاةرايز يفو ,تقولا بلغأ ةسردملا يف ملعتلا

 ةعلقلا ةرايز يف هيضقي .تقولا نم ىقبت امو ,ىرخأ اًناقوأ قاوسألاو

 ءاشاب شيورد عماج :ىرخألا قشمد دجاسمو .يومألا عماجلاو

 عماجو .ءيعلقلا عماجو .ينالجرفسلا عماجو ,ةيسوواطلا عماجو

 زارط يف ققدي «لمأتيو سردي .ماشه نبا عماجو .بيهص يديس
 ,ةيقوجلس ةممصيب يكولمملاو ,ةيماشلا ةسمللاب يكولمملا ءانبلا

 ةيسددهلا ليصافتلاب اذوخأم ناك .ةيقشمد تافاضاب يبامئعلا زارطلاو

 اًذوخأم ناكو .تامنمنلاو فراخزلاو شوقنلاب ةنادزملا تاهجاولل
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 يف ةقدلاو ,غابصألاو ةيعيبطلا داوملا نم اهصالختساو ناولألا ناهدب

 عادبإلاو ,نذآملا تايلامجب اًذوخأم ناكو .شقنلاو رفحلاو ةرطسملا

 ناكو ءاهرصق وأ امنوطو .اهعالضأ ددع يف عونتلاو ءاهئانب يف
 ةوسكملا ناجيتلا كلتو :تاناويإلا لّمجت يتلا ساوقألا كلتب اًذوخأم

 يذلا بشخلا كلذو ؛تافرشلاو كيبابشلا جوتت يتلا يباشيقلاب

 نئازخو باوبألاو بيراحما هنم نوعنصيو قّلرفلا تاباغ نم هنورضحي
 ءديرفلا ثرإلا اذه لمأت يف اًقرغتسم ناك .تاطوطخملاو تابتكملا

 رسمعي نأب ملحيو .هرتافد يف نّوديو لمأتي .هتساردل تقولا سركيو
 يف همسا لجسي نأ .نولوألا هلمعي مل ام لمعي نأ .فرخزي نأ ,ينبيو

 .ةرومعملا رامعم نم ديرفلا تالجس

 برشو صقرلاو برطلا نكامأ ىلإ فلتخي نكي مل .وهلي نكي مل
 َناوللا رشثكأ امو .ءاسنلا هلابب رطخت نكت ملو .اموت باب يف حارلا

 نيماحنلاو اشاب تحدمو ةيروزبلاو ةيديمحلا قاوسأ يف نقوستي
 ءبهذلاو .شامقلا ثيح .ةينورصعلاو ةيباجلا بابو ةيركسلاو

 ةطايخلا مزاولو .ءسئارعلا مزاولو «لباوتلاو .بايثلاو ,روطعلاو

 .اهمزاولو لويخلا ةجرسأو ,تيبلا مزاولو ؛ةكايحلاو

 ةلاسر ىقلتي نأ نودو افاي روزي نأ نود ًالماك اًماع ىضمأ

 .ايادهاو لئاسرلاب رارسأ يأت نأ نودو ,ةدّيسلا نم

 ىقلتي لظ .اهدعبو ,ةدحاو ةرم ةنانمب همأو اغآ دمحأ هوبأ ةراز

 ةبيلطلا عم تاقادص دقع .فارسإ الب قفنيو امهنم دوقنلاو لئاسرلا

 اهيلإ للستي الو .ةفلك اهيف عفرت ال تاقادص اهنكل «نيسردملاو
 معاطم يف عاج اذإ لكأي .نيودتلاو لمأتلاو سردلا بحي ناك .ءافجلا
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 قاقز وأ عراش لك يفف ؛ليبسلا نم شطع اذإ برشيو .قاوسألا

 .ىرخأ نوؤش وأ سردلل هيعس يفو ؛ءءام ليبس دجسم وأ ةسردم وأ
 ىلع نعضيو «ةيماشلا ةءالملاب نعفلتي َياوللا ءاسنلا دهاشي ناك

 .نويعلا ةغلب ققدي نكي مل .نهنيعأ ىوس ودبت الف ءرامخلا نههوجو
 ءرصبلا ضغ ةركف ائطبتسم «ةرباعلا ىلوألا ةرظنلاب يفتكي ناك

 ران دوفس ىلإ هدسج لوحت امدنع ةيساقلا ةبرجتلا كلت اًركذتمو

 ةياوغلاو ةرهشلا بسجتو .هرايخ ءاسنلا بنجت ناك ءاذل ,.بهتلم

 لواسيو حابصملا لعشي .بورغلا دعب هتيب ىلإ يوأي ناك

 نأ يف بغريام وأ دهاش وأ أرق ام لوح تاموسرو تاظحالمو

 ةعمجلا مايأو .مانيف ساعنلا هبلغي نأ لإ كلذك ىقبيو ,هسفنب هققحي

 نم خستاام لسغي مث يلصيو أضوتيو محتسي ءاًرجف ظقيتسي

 .ةعمجلا ةالصل دحسملا ىلإ بهذي «كلذ دعبو ,هسبالم

 انادي

 ءاميرو ءرصع تقولا ناك .اًركاب تيبلا ىلإ موي تاذ داع

 ؛اهيتنوميلو اقروفانو ةيقسفلا ىلع ةرظن يقلي نأ هل قوري ةرم لوأل
 !ةأجافملا تناك ,كلذ دنعو ءاهيذاحت يتلا ةكدلا ىلع سلجف

 ةفيظن ةيقسفلا نأو ؛رابغلا اهولعي ال ةفيظن ةكدلا نأ ىلإ هبتنا

 هبتناو .عمالو فوطشم شوحلا طالب نأو ءضايبلا عصان اهماخرو
 لبحلا ىلع ةقلعم تخستا يتلا هليوارسو هناصمق نأ ىلإ كلذك

 .ةفيظنو ةلوسغم



 تناك اذإ ؟ةنانه تءاج له :لءاست .هينيع قدصي ملو .شهد

 ؟بابلا ا حتف نمف ؛تءاج دق

 ةفرغ ,.ةفيظن ةفرشلا .اًرفق جردلا دعصو ءروفلا ىلع ضمن
 ,ةدامولا كلذكو .ةلدبتسم ريرسلا ةءالم .ةدضنمو ةبّئرم مونلا

 ةفوفصم رتافدلاو بتكلا ,ةقلعم اهلخادب سبالملاو «ةعّملم ةنازخلاو

 .تايافنلل رثأ ال .ىضوفلل رثأ ال «ةيانعب

 ال ءلاقترب ةحئار ال .ةّرص ال ,ةبيقح ال ؛ةنانه دوجول رثأ ال

 .كسم ةحئار

 ةفيظن ناطيحلا ,فيظن دقوملا ,ةفيظن اوألا ,خبطملا ىلإ لقتنا
 ؟اذه لعف يذلا نم .ليسغلا نجل يف ةيقاب ةوغرو نوباص ةحئار

 ىلع ةأجف هرظن طقم ؟لعفي نأ هيلع نيعتي اذام .ةريحلاب رعش

 بهذ نم طرق ةدرف .طالبلا نول عم ىهامتت داكت ؛ةيئاسن طرق ةدرف

 .ةريمأ نذأ نم طقم هنأ ةلهول ودبي طرق .دجربزلا نم رجحب يهتنت
 ةلوغشم ةينف ةعطق ودي .هصحفيو هلمأتي أدبو لدتعا مث هطقتلاو ىنحنا

 ةينا ىنحنا .دج نع ابأ ةغايصلا ةنهم نهتمي يقشمد يجرهاوج ديب

 لوط دعب .هنكل .ةيناثلا ةدرفلا دجي هلعل .طالبلا ىلع ثحبي ذخأو

 .اهدجي مل .ثحب

 ءرخآ ءيش نع ثحبي ةفرشلا ىلإ جرخو ,هبيج يف طرقلا سد
 لعفب ناك هتيب يف ثدح ام نأ نقيأ دقف ؛طرقلا ةبحاص نع ثحبي

 لخدت مل ؟اذاملو فيكو .تلحخد نيأ نم نكل ,ةأرما لعافلاو ,لعاف

 مسه ع هم
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 نسم اًرثأ تكرتو تلخد .ءامسلا نم طبق مل ,ديكأتلابو ,بابلا نم

 .اهحور ةفاظن تكرتو ءاهراثآ

 روس هتيب نع هلصفي يذلا رواجملا تيبلا ىلع ةفرشلا نم لطأ
 .بيغملا دعب اًديور اًديور للستت ةمتعلا تناك .ولعلا طسوتم يرجح

 رواجملا تيبلل ياثلا قباطلا ةذفان ءارو نم رهظ .ةظحللا كلت يفو

 .رئاتسلا ءارو نم ءوض

 تيب هنأ .هتماخفو هرهظم نم ,ودبي ناك ءاريغص نيب نكي مل

 .نيروسيم سانأ

 .ةراتسلا ءارو نم ربعي حبشو لالظ ةمث .ةذفانلاب هانيع تقلعت

 ةرماغم مامأ هنأ هدلخب رادو .طرقلا ةبحاص ةأرملا اهنأ هيلإ ليخ

 بسحب اًعوفدم ناك هنكل ,اهيلإ ىعسي نأ هعسوب سيلو ءاهديري ال

 .ةمتعلا تلحو .حابصملا أفطنا دقف ؛هراظتنا لطي ملو .عالطتسالا

 .ةشحو ناكملا تللظو

 بح لّوحيو ,ةرماغلا شبك اهيف هحطني يتلا ىلوألا ةرملا اهفإ

 يتنجلا وه اه .لايخو سجاوه ىلإو ؛عوجلاب ساسحإ ىلإ عالطتسالا

 .ظقيتسي هبايث يف لمزتي يذلا

 ةكدلا ىلع سلجو ملالسلا طبهف :كلذ دعب تمصلا نار
 يف اًسلاج لظ .حابصملا لعشي مل .نوميللا ةحئارو ةيقسفلا نم اًبيرق

 ,ةأسجف طرقلا ةبحاص رهظت نأ رظتني له ؟رظتني اذام ..رظتني ةمتعلا

 يه وأ ءاهرعشب ثبعي ءاوملا امنيب ةرفاس هيلع لطتو ةذفانلا حتفت

 مص منا مج



 ينيع ناهبشت نينيعب هيلإ رظنتو هيلع لطت له ؟اًتالصخب ءاوهلا ثباعت
 ؟ةلازغ

 .ريكفتلا نع هسفن يني نأ عطتسي ملو «لايخلا يف اًديعب بهذ

 طقسأ .ةليبنلا تافصلا ,ينجلا كلذ طقسأ وأ .هلايخ يف اهيلع طقسأ

 اهردصو اهتبقرو اهيتفشو اهينيعو اهرعش ىلع لامجلا يف هسيياقم

 .اهيمدقو اهيدي عباصأو اهيذخفو اهيفدرو اقرسو اهنطبو اهيدهفو

 ققدي ذخأو هتحار ىلع هعضوو هبيج نم طرقلا جرخأ دق ناك
 يبعي اذهو .طرقلا ىوهم ةديعب اهلعلف ,ليوط طرقلا .ديدج نم هب

 اذهو .رضخألا دجربزلا نم ميرك رجحب يهتني طرقلا .ةليوط اهلأ

 هلايخ يف اهسبلأ .اهدجربز نول بساني رضخأ اًبوث سبلت اهنأ ينعي
 .نالزغلا قانعأك اًرفان اقنع فشكي لمخملا نم ءادرو ًاليوط اًبوث

 هقاوشأ ةليللا هذه تداص اذامل ؟اهزغل ةليللا هذه يف هل تعنص اذا

 ؟رادقألا هل ئبخت اذامو .هرظتني اذام ؟هقبشو هرانو

 هيدي عباصأب سحأ .نخسي ةهدسجب سحأ .عستت هايالخب سحأ

 .تيبلا نم جورخلا ررقف .بعرب لب .فوخب رعش .لعتشت

 هئيضي ناك يذلا ملظملا قاقزلا يف ىشم .بابلا قلغأو جرخ

 .ةيصانلا دنع قلعم لعشم

 ةلابزلا ماوكأ ترثانتو ءاهتيناوح تقلغأ يتلا ةنيدملا وحن هجوت

 كاسنهو انه سوجت ةلاضلا بالكلا امنيب .ةلبزملا ىلإ اهلقني نم راظتناب

 .تاعامجو ىدارف

 اف ال ل
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 ةمردنجلا ةطرش ةقيرط يف فداصو .ةشحوم قرط يف ىشم

 وحن اًهجوتم ىضمو مالسلا مهيلع حرطف ؛تارحب عبسلا دنع
 ةعاس هيف ميقي وهلل توناح ىلإ باهذلا ررق دقف ؛ةيحلاصلا تاعفترم

 .نمزلا نم

 لاجر ؛نيرهاسلاب صغي يذلا عساولا وهبلا لخدو لصو

 نوناق فزاع ,ناخدو كئارأو دعاقم .نيمساي ةحئارو روخبو ءاسنو

 تاوشب نئابزلا ,ينغتو ةكدلا ىلإ دعصت ةينغمو ةيكرت ميساقت قلطي

 لصانقو ,دوهيو نويحيسم ,ماوش راجتو ءاهجوو ,كارتأ تاواغأو
 لدللا .اناكم دجو داكلابو «ةئيلم ةعاقلا تناك .ناملأو نويسنرف

 غبت حئاورب طلتخت ءاوشلا ةحئارو .تاهاجتالا لك يف نوكر حتي

 ناكو ءتأده دق ةيرانلا هتقاط تناك .اًديحو سلج .قرعلا نوسنايو

 ال مفإ لاق لدانلا نكل .ليبجنزلا عوقنم نم سأكب اهدامخإ دوي
 ءرييشلا عوقنمو نوسنايلا عوقنم نومدقي لب ,ليبجنزلا نومدقي
 طقتلي نأ لواح .جيجضلا طسوو .ريعشلا ءام نم ةعرق بلطف

 ءاسسنلا ىلإ رظنلا يف ركفي ملو «ةينغلا توصو ىقيسوملا توص
 .هتبحاصو طرقلا ىسانتي نأ لواحو .ناكملا نألمي َتاوللا تارفاسلا

 ,.هينيع وزغي ساعنلا لعج ريعشلا ءامو .مأسلا هكردأ ,ةعاس دعبو

 ىهلملا مامأ فقوتي يذلا روطنحلا رجأتسا .جرخو دوقتلا لدانلل عفدف
 .تيبلا ىلإ داعو

 هاري ام ىري نأ نود اًقيمع مان .هبايث لدبتسي نأ نود مان

 .مالحأ نم مئانلا



 ريشع حبباسلا لصفلا

 قشرو هيفك المو ةيقسفلا ىلإ ملسلا طبه .عادص ىلع قافأ

 .نيمسايلا كلذكو ,ةسنؤم ةحئار قلطي نوميللا ناك .ههجو ىلع ءاملا

 .هبايث للبيو ههجو نع حسي ءاملا كرت

 ىلإ هجعت هتارظن دجو .ةكدلا ىلع سلج .ةيرط ةمسنب حابص

 .ةقلغم ةذفانلا ,ةذفانلا

 ىلإ اهراقنم دمتو ةيقسفلا ةييص ىلع طحت ةمامح هنم برقلاب

 ,خبطلا ةفرغ ىلإ دعص .عادصلا اذه فقويل (شوقدربلا) عوقنم

 ,.دقوملا قوف هعضوو ءاملاب قرودلا أبعو .بطخلا دقوم لعشأف

 سابلو لستغا .ةقلغم لازت ال ةذفانلاو نخاسلا هبورشم برش

 ةذفانلاو هتبيقح يف هقاروأ عمج .ةقلغم لازت ال ةذفانلاو اًديدج اًسابل

 فقؤوت .هقوف ام ةكرح طبهي وهو عمسو ملسلا طبه .ةقلغم لازت ال

 .ةبراوم تلظو ةذفانلا حتفُ مل ..ًاليلق رظتنا .ةأرملا رهظت م

 راشأو هاوق عمجتساف «هبقارت اهنأ نيقي ىلع ناك .جرخي نأ ررق

 .دحت ةراشإ اهلعل ,رداغيس هنأ ىلإ ةذفانلا قوقش ءارو نم هبقارت نمل

 ءاهيعارصم ىلع ةذفانلا تحتفنا ؛ةباجتسالا تءاج ,كلذ دنعو
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 ول امك سحأو ,؛تراطو اهيحانجب تفرفر ,ةرذحلا ةمامحلا تفرفرف

 .هبلق يف ناقفخي اهيحانج نأ

 نكي مل ,رمحأ حاشوب اهيفتك وسكت يهو اهرامخب هيلع تلطأ

 نيتللا نيتليحكلا نيوادوسلا نينيعلا نيتاهل اي .اهينيع ىوم رهظي

 ترشنو روفلا ىلع هتطامأف ءاهرامح طيمت نأ اهل راشأ !قبشب نارظنت

 .اهرعش طر

 محاف رعش .لوهذلا ىتح رحاس هجو ؛هبلق حطنو اهقلأ همهاد

 ,ءيماشلا حافتلا نول امه نادخ .عساو نيبج ؛نيفتكلا ىلع لدسني

 عم لكشي نقذ .ناوجرألا ةغبصب ناتئلتمم ناتفش ,خومشب عفتري فنأ

 .اهنيمسايو اهريرح ىلإ قيرطلا هبشي ام اهتبقر

 هلعشتو هيلإ رظنت «يلاعلا ربغ اهئايلع نم هيلع لطت تناك

 .نافجت رت هيديب رعشو كبترا .هنينأو هنينح نماوك كرحتو ,ةبغرلاب
 .مالكلا هناخو

 روسلا لتعا :ةذفانلا قلغت نأ لبق اقوص عمسو ءاهماثل تداعأ

 .ليللا فصتني امدنع يعدخم ىلإ لاعتو

 ,ملح ةظحل .تفتخا ؛ءتحار ؛تبهذ .ةذفانلا قالغإ تمكحأ

 .دعر ريده هبشي ام هقامعأ يف اهبقعأ قرب ةعمل لثم تربع ةظحل

 .لوهذب اًفقاو لظ

 وأ طئاخلا ىلإ رظن .راودلاب رعش نأ دعب سلجي نأ هيلع ناك

 «تسيبلا ءانف ليختي نأ لواحو .اهتيبو هتيب نيب لصفي يذلا روسلا
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 ملالسلاو ءاحوتفم نوكي نأ نيعتي يذلا بابلاو ,ةقيدحلاو .ةروفانلاو

 هدئاموو هريرخب اهعدخم ءاهعدخم ىلإ لصيل اهدعصي نأ نيعتي يتلا

 ىلإ لصو ىتح ليختلا يف اًديعب بهذو .هتايارغو هروطعو هسفانطو
 .هتليسع قوذتتو اهتليسع اهيف قوذتي يتلا ةظحللا

 نع ناطيشلا زجعي امالحأ عرتخي وهو ليوط تقو رم
 ف لح دق يتجلا ناك .مالحأ ثاغضأ وأ ةظقي مالحأ ءاهعارتخا

 .اًمات ةدسص

 كاوسملاب هنانسأ فظنو رطعتو محتسا مث .راظتنالاب تقولا قفنأ

 بذشو .ةيسرافلا هليوارس لضفأو .ةيدنهلا هناصمق رخفأ سلو

 رظني لظو .درولا رطعب هردصو هيفتكو ههجو رمغو ىسوملاب هرعش

 .هيبجاحو هتيحلو هبراش دقفتي ةآرملا ىلإ

 .ادذيعب لازي ال ليللا فصتنم نكل .ةمتعلا تلح ءءاسملا ءاج

 .بقرتلا هقهرأ «لايخلا هّضمأ .اظتنالا هبعتأ «ةريرس ىلع ىقلتسا

 رخاف سبلتو ,رطعتتو نيزتت اهارتأ ؟ةذفانلا كلت ءارو ثدحي يذلا

 ؟فيفخو فافش وه ام ,.بايثلا

 درواملا رخدتت اهلعل .ةحئار الو .ةذفانلا ءارو نم توص ال

 .قانعلا ةظحلا ىلإ نيمسايلاو كسملاو



 ىلع ءيش لك .ةروسجلا ةرماغلا تقو ناحو ,ةظحللا تفزأ

 ةفهللا هقبست ءيش لك .ديلا لوانتم يف حبصأ ءيش لك .ماري ام

 ةآرملا يف ةريخأ ةرظن هسفن ىلع ىقلأ .لايخلا خذبو «ةياوغلا رحسو

 .هبيج يف طرقلا ةدرف عضي نأ سني ملو

 ةمث تناك .اهراد ءانف يف حبصأ ,ةدحاو ةزفقبو .طئاحلا قلست

 ىلإ حيحشلا اهؤوض لمعيو روسلا بناج ىلع ءيضت سيناوف
 فوخ هرواسي نأ نود ةفنخب تاجردلا دعص هنكل ,لخدملاو ةروفانلا

 .قلق وأ

 نأ رظتنا .حتفي مل هنكل قفرب هعفدي نأ لواح .اًقلغم بابلا ناك

 نأ هيلع بجوتي اميف ركف .ّيأت ال يهو رمي تقولا نكل .هحتفتو يأت
 ءيش لك ناك ؟همودقب اهرعشيل ةّقرب بابلا قرطي ال مل ؛لعفي

 .هنم ةبيرقلا جنرانلا ةرجش ناصغأ ةكرح ىوس ةكرح الو ءاًمماص

 ثيح نم دوعي نأ رّكف ,بيجم نم امو افيفخ اًقرط بابلا قرط
 .ةوقب بابلا قرطي هسفن دجو .ةظحل ينو .ةركفلا دعبأ هنكل ,ىتأ

 .قرطلا لصاوو ,ةبوسحم ريغ ةشئاط ةعافدنا

 هيلإ رظنيو ةعمش لمحي زوجع مداخ لطأو بابلا حتف ءاريخأ
 نوسرحي نيذلا ةطرشلا نم دونج ءاج .هسفن تقولا يفو ,ةشهدب
 .اًرزش نيعألا هيلإ ترظنو ,بابلل هقرط اوعمس دقو ناكملا

 نوسبلي نيذلا ةطرشلاو ,قلقو فروخ هيلإ رظني زوجعلا لجرلا

 .مهتاجنبط هيلإ اوهجو قبلقلا مهسوؤر ىلع نوعضيو يرمملا
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 نأ دعبتتسي هنأكو ,ةرخافلا هبايث ىلإ رظني وهو ءيباثلا هلأسو

 ؟يشابضوألا كيبلا بيرق تنأ له :اًصل نوكي

 لفف .هل ترب دق ةديكم ْنأو .خف يف عقو هنأ رعش .بجي م

 .اًنماص

 ؟هتداعس ظقوأ له -

 س مم .رفخملا ىلإ هذخأنم .ال : ١ ريبك هباجأف ,مداخلا لأس

 وداغقاو رو .رفخملا ىلإ هوداتقاو هليبكتب هادعاسم ماق مث ,كلذ لاق

 انشا

 سابل نوسبلي قجانصلا ةبتر نم نوسباع دونج ناك .رفخملا يف

 يمعلا نولمحي ةمردنجو ,قبلقلاب دوممعتيو دوسألا ةطرشلا

 ةبتر نم طابضو هةيندملا سبالملا نوسبلي نوصاصبو «ةظيلغلا

 هيلإ لاحت يذلا بوانملا رفخملا هنأ ودبيو .ظتكم ناكملاف ,تاقلقلا

 .هذه سحنلا ةليل يف اهلكاشمو ةنيدملا مئارج

 نيصاصبلاو قجانصلا رظن تتفل هسبلو هتماسوو هتقانأ

 اغأ نبا وأ ,ردنبهشلا نبا وأ ,يلاولا نبا هّنأ ول امك نايف ,تاقلقلاو

 .ناظفحتسملا

 لا مت
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 طباضلا نكل .ةقرب هلماع .بوانملا طباضلا مامأ لثم امدنع

 مقجت ,ةسلخ ليللا فصتنم يشابضوألا تيب لخد هنأ ملع امدنع

 .ةظلغب هلماعو ,ةعفص هيلإ هّجوو

 درس دقف ؛هقاطنتسال مهجيبارك وأ مهفكأ لامعتسال اوجاتحي م

 لالخ نم مهفو .اقيقد اًفصو ةأرملا مه فصوو ,ةقدب ثدح ام مه

 ىلع ترم دق ةديدع اياضق نأو ؛قباوس اهل نأ مهزملو مهزمغ

 .هتيضقب ةهيبش مهرفخم
 ةداعسلا بحاصب سملاب اًفلعتم نكي ملرمألا ماد امو

 ةرداصمو ,ةدلج نيثالث هدلجب اوفتكا دقف .هتيب ةقرس وأ ؛يشابضوألا

 لجبملا ديسلا تيبل رواجملا هتيب نم ليحرلاب هراذنإو ,يدنحلا هصيمق

 .نيموي نوضغ يف

 [.1201_[/11كنيللا طفضا .. ةبتكم ىلإ مضلا

 يم
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 رشع نماثلا لصفلا

 ملالسلا دعص ,ةكلاح ةمتع طسو دعص .اًكهنم تيبلا ىلإ داع

 ددمت ,ريرسلا ىلع ىمترا ,همون ةفرغ ىلإ هامدق هتداق داكلابو .ةبوعصب

 ؛ديارتي ملألا ناك .ةداسولا تايط يف همأر دنمأو هنطب ىلع

 يذلا سوباكلا اذُي ركفي وهو هينيع ضمغأ .هدلج تمدأ جيباركلا

 ةروص ترضحو «ةنانُي همأو اغآ دمحأ هوبأ هتليخم يف رضح

 امانيع ؛ةديسلا رصق ,لالتلا ىلع تيب :روصلا نم ةلسلس .ةديسلا

 ترم .ةراهطلا رك ذتن ةراذقلا دنع .اهحور ءفدو اهتحول «ناتيناحلا

 ةحئار .عفادمو جاربأ .قوسلا يف ناكد :افاي ةروص هتلّيخم يف

 ,جيسسنو لزغ ,قجس ةحئار ,نيدايص كابش روس افوح ةجردتم

 ءريبك عماج .ةريمأ ةرخص ءزرأ بشخ .,تيز رصاعم روحو راخف

 .حلم لبج ءزق ةدود .ريرح ةرجش .ءام ليبس

 .ىكبو ءافاي هتركاذل تداع

 يف ظقيتسي مل نينح ,عجولاب جوزمم ةديسلل نينح همهادو ىكب

 نأ مئانلا ىري اميف ىأر .سرتفملا كفلا تاذ مالحألاو ,.سيباوكلا

 ناك .روجهم ئطاش ىلع هظفل مث راحبلا هب باجو هعلتبا توحلا
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 توحلا داع .هتروع ترتس اهقاروأ ؛هتللظو ةرجش هقوف تعبن ءاّيراع

 ,ةيناث هعلتبيو رحبلا ىلإ دوعيل هرظتني ناك ؛ليوعلاك ءادن قلطأو

 جاومألا لعجو لئاه ضحو جرخ .هقورع رافأ يف حبسي هكرتيو
 هقزمب نأ نود هنطب ىلإ هلخدأو توحلا هطقتلا .ةنيدملاو ئطاشلا قرغت

 هطقتلاف ءلوضانألا لحاوس ةلابق هظفل مث ,راحبلا هب باجو .هنانسأب

 ام يتلا ةيراجلاب ىقتلا كانهو ,نفسلا ةعانص ضاوحأ يف نولمعي ةراحب

 ىلع همشو عبطي نأ هنم تبلطو ءاهرحن ىلع هيتفش مشوب ظفتحت تلاز

 ىلإ جاومألا اهتبحسسمر .ءرحبلا يف اهسفنب تقلأ مث رخآلا اهدخ

 .ةيروح ىلإ تلوحتو «قمعلا

 توحملاولح هدحو ؛ترخبت حابصلا يفو .همالحأ تظتكا

 ةأرملا .همانم يف ةأرملا ري م .ظقيتسا امدنع هتركاذ يف اًقلاع لظ يذلا

 ةعجوم اًراثآ تكرتو هته ةمطل هل تهجوو ائيمك هل تبصن يتلا

 .هتايح تبلقو .هجازم تريغو .هبلقو هسفن ينو .هرهظ ىلع

 .هتوهق برش ,دقوملا لعشأ .هباث لّدبو ,لستغا

 .هبلاقح يف هبتكو هسبالم عمج .ةذفانلا ىلإ رظنلا ىلع ؤرجي مل

 يقرش باب يح يف تاناخلا دحأ ىلإ لحريو ناكملا كرتي نأ ررقو

 .ديعبلا

 سك هج ©



 نيذلا ءيقرش باب يف ءابرغلا هّمؤي يذلا ناخلا يف ةفرغ رجأتسا

 ام اًعون ةديعب ةلزعنم ةفرغ ,مهيشاومو مهتابرعو مهويخ نوبحطصي

 .ةهيركلا حئاورلاو لبطسإلاو جيجضلا نع

 ةدفان الو .دقوم الو ةّيلع ال ,نوميل ةرجش الو ةيقسف ال ءانه

 بذشي ال ءانه .ةلزعلاو ةدحولاو ةبرغلاب سحي انه .ةياوغ اهنم لطت
 يف تاراهم لجأ نم هنهذ ذحشي ال .انه .هنقذ رعش الو هسأر رعش

 فوك طخو تامدنو ساوقأو اياوزو شقنل دادشنا الو ,ةرامعلا نف

 ريكفتلا نمو ,ءنمزلا نم برهي نأ ىلإ جاتحي ءانه .ءاسفيسفو

 .لمأتلاو

 ةعمجلا ةالص ءادأل بهذ .ثلاثلا مويلا يفو :نيموي ةدمل جرخي م

 .يومألا دجسملا يف

 يف عحكسعي لظو .قاوسألا يف ىشمتي جرخ ءعبارلا مويلا يف
 .مالظلا لولح ىتح ةيحلاصلا عراوش

 .(ياطلس يكلم يتسردم) هتسردم ىلإ داع ,سماخلا مويلا يف

 مل ,ىرخأ ةلئسأ هولأسو .هبايغ بابسأ نع هولأسو ,هقافر هب ىفتحاف

 .اًباوج اهل دجي

 ىلع هفذقيو ةِيلاتلا يلايللا يف هعالتبا لصاوي توحلا لظ

 .عادص ىلع وحصي لظ .لوضانألا ئطاوش
 نسم دجيي نأ هدوب ناكو .هقرافي ال يذلا هملحب ًالوغشم راص

 .هل هرّسفي
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 .ناتيحلا اهيف امب ءرحبلا تاناويح ةيؤر نع ريسفت نم هركذ ام أرقو

 .هليلغ فشي مل كلذ نكل

 ىلإ هجوت .فرصني نأ لبقو .رصعلا ةالص دعبو ءموي تاذ
 اي سلجا :هل لاقو هب كسمأ مامإلا نكل .هيدي لبقيل ىنحناو مامإلا

 ,ةقرب خيشلا هل رظن .ليلجلا خيشلا ةلابق سلجو باجتسا

 ؟دلبلا اذه نع بيرغ تنأ له !باشلا اهيأ :لاقو

 .ءيش لك لوقت تناك هحمالم نكل .اًئيش لقي ملو هسأر ره

 كنأ يرظن تفلو ءيرظن تفل مئادلا كروضح :خيشلا هل لاق

 ؟كدعاسأ نأ عيطتمأ له .ينب اي مومهم

 يف تنك ينكلو .ًالاؤس كيلع حرطأ نأ يف بغرأ تنك ينكلو .اًئيش

 .ددرتأ ةرم لك

 .ينب اي ةعسلاو بحرلا ىلع -

 :هلاؤس فسوي حرطف .خيشلا لاق

 .ينقرؤت اًمالحأ مئانلا ىري اميف ىرأ -

 ملا



 ,ةيجع امالحأ ةليل لك ىرأ :فاضأف ؛عمتسي خيشلا لظ
 .هفوج نم ينفذقي مث «ينعلتبيو ينقحالي اًئوح نأ امبرغأ

 .ريخ هللا ءاش نإ ريخ ,ينب اي ريخ -

 رحب يف هعم ىرج يذلا توحلا ثداح خيشلا ىلع فسوي صق

 .همالحأ ىلإ توحلا عوجر نم مايألا هذه هل ثدحي ام هل صقو .افاي

 مسا طبترا :سنوي يبنلا ةصق هيلع ّصق مث .ًاليلق خيشلا تمص

 يف سنوي يبنلا ناك امدنعف ,مالسلا هيلع سنوي يبنلا مساب توحلا

 اولمعف ,كالهلا ىلع امياكر فرشأو .فصاوعلاو حايرلا تبه ,كلفلا

 مفإ ليقو ,قرغت ال يكل ليقث وه ام لك اومرو ءاهلامحأ فيفخت ىلع
 مالسلا هيلع سنوي نم اوبلطف ؛باكرلا نم اهلم“ فيفخت اًضيأ اودارأ

 ,جوملاو ءاملا ىلإ زفق سنوي يبنلا نكل .كلذ ريغ ليقو ءاهنم زفقي نأ
 ىلإ هلقنو .هفوج يف هأّبخو هطقتلا اًنوح ىلاعتو هناحبس هللا هل لسرأف

 .نيطسلف ئطاوش ىلإ هفذقو .نامألا رب

 ىلع افاي يلاهأ لكف ,سنوي يبنلا ةصق فرعي فسوي ناك

 «كلذلو ءافاي ئطاش ىلع هفذق توحلا نأ نودقتعي مهإ لب .امي ةفرعم

 ىذلا توحلا ثداح ناكو .سنوي ةلت اهدنع هفذق يتلا ةلتلا اوس

 محالمو ثارت ةنيدمللو .ةنيدملا ةركاذ نم ىركذ راص دق هعم ىرج

 .ريطاسأو

 يف مالحألا يرسفم نإف ,ينب اي قلقت ال :هنيدح خيشلا لصاو
 ةيؤر نإمهمظعم لاقو كاّبيط اًريسفت توحلا ةيؤر اورّسف انثارت
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 نأ اورّسف امك .نيدبعتملاو نيحلاصلا دباعم لوخد ىلع لدت توحلا

 دعب نمألاو ,ةدشلا دعب جّرفلا ينعت مانملا يف سنوي توح ةيؤر

 .سنوي توح وه هتيأر ام لعلف .كلملا هب قيلي نمل كلملاو .فوخلا
 موي ىتح اح لظي نأ هل بتك سنوي توح نأ ىلع ءاهقفلا عمجيو

 .ةمايقلا

 ةروس يهف ,سنوي ةروس أرقا ,مانت نأ لبق :هلوقب هثيدح ىفأو

 .ةبحتسملا ريغ ىؤرلا كنع عنمت يتلا ةمحرلا

 انيشسلا

 ضسعب نأ دب الو .خيشلا مالكب ركفي وهو دجسملا نم جرخ

 هنأل نكل هتاذ دحب خيشلا مالكل سيل ,هلخاد تللست دق ةنينأمطلا

 تاراح يف ىشمعي نأ ررق .هبذعيو هقلقي امم ءيشب ةرم لوأل حاب

 .ناخلل دوعي نأ لبق هتقزأو يقرش باب

 ةعابلاب جعت تاحاس ؛امي ىشم نأ هل قبسي مل تاقرط يف ىشم

 نمئااءابعب ءاسنو مهنيطافقب لاجر .نيقوستملاب اًضيأ صغتو نيلوجتملا

 روشقم قتسف :ضعب بناج ىلإ اهضعب ةصوصرم عئاضب ,ءادوسلا

 .ففجم نيتو هكاوف .عساو قاجو يف ىلقت ةيبالز ,روشقم ريغ قتسفو

 راقع دوعيبي نوراطع ,ةدبزلاب ةرومغم رئاطف .ةقلعم رومت نيجارع

 نوضييب عاتصو «ليخلا نوذحي نودادحو .هابص ىلإ خيشلا ةدوع

 .نسملا رجح ىلع نيكاكملا نوخلجيو ,ةيساحنلا يباوألا
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 .قاقز ىلإ يضفي جرد علطم ىلع اهلكأي سلجو ةريطف ىرتشا
 .جرح البو مهنب نولكأي نورخآ ناك املثم .مهنب لكأف اًعئاج ناك

 نأ نود اهقزر نع ثحبت ططقلاو بالكلاو ,نورمي ةراملا ناكو

 .دحأ اهرهني

 .هلوح وأ همامأ طقس .ذفان رطع ةحئار هيلع تمجه ,ةأجف

 عفلتت ةأرما تناك .هئيبارشو هقورعو هردص ىلإ ذفنو هفنأب مطتراو

 عئاضبلا لمأتتو فقت تناك .كمشيلاو عقربلاب اههجو يطغتو «ةءابعب

 جرهو .ةعابلا ءادنو .ماحزلا طسو هنم راتمأ دعب ىلع ةضورعملا

 لعل وأ ءاهرطعب دحأ ثرتكي وأ هبتني نأ نود فقت .مهجرمو سانلا
 .هدحو هب صخ اهرطع

 امهرطع عقو .هيلع اهانيع تعقو .هيلإ ترظنو اهسأر تلامأ

 نأ ىلع َوقي ملو هتارظن ترسكتا .اهينيع نم ةيشحو ةغلب اًبوحصم
 .قيدحتلا لصاوي

 ءاهينفج فرطب هستزمغو همامأ نم تربعو .ةوطخ تشم
 :سمهلا هبشي امب تلاقو .هيدعاس اقءابع فرط سمي نأ تدمعتو

 . ينعبتا

 56 ةها
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 رشع حساتلا لصفلا
 وأ .هسفن رواشي وأ اليلق ددرتي وأ ركفي مل .ؤكلت نود اهعبت

 تاعفص ركذتب هل حمسي عضو يف نكي مل .اهئارغإ ةمواقم ىلع َرقي
 .ةشوشملا همالحأ وأ قجانصلا جيبارك وأ تاقلقلا طباض

 اهطمو لوح اًقءابع دشتو همامأ دوأتت يهو اهفلخ ىشم

 .اهيفدر زربي ام ؛ليحنلا اهرصخو

 ءايمع طايخ ةربإ وه اهنأك ءمئان وهو يشمب ناك ول امك ىشم

 باوبأ رواجتت يذلا قيضلا قاقزلا يف اهءارو ىشم .سيطانغم امبذجي
 تاذ اهروهزو ةنيزلا تاتابن هتافرش نم ىلدتت يذلاو .دعابتت وأ هتويب

 ةداجسلاو ةرطعلا صصأ كيبابشلا ءارو نم لطت وأ ,ةعقافلا ناولألا

 رظنت نأ نود .هيلإ تفتلت نأ نود يشمت .يروجلا درولاو ايساطرألاو
 ال اهءارو ريسي نم نأ ربتعت اهنأك .ال مأ اهعبتي ناك نإ ىرتو هيلإ

 .ءانعلا قحتسي

 راص دقو نالصتم ناتيب اهقوف ولعي ةرطنق تحت نم ترم

 هل رطخ .اهنيبو هنيب ةفاسم اًكرات فقوتف ,ةظحل تفقوت .ايلاخ قاقزلا

 ءيشلا تلصاو مث ,لعفت م اهنكل .همّلكت وأ هيلإ رظنتو ريدتستس افأ
 هطسو يف ريغص باب هل ,ريبك باب مامأ تفقوت .لطي مل اهيشم نكل

 بابلا تقلغأو .هتلهاجتو تلخدو حتفناف نيتقرط تقرطو ,(ةخيوخ)
 .اهءارو

 بحأ دق ناك .ائيش رظتني نكي مل .هناكم رّمست .هلبألاك فقو

 ىلإ ةجاحب وه امنأك .هيعو ىلإ هديعي يذلا نونجلا اذهو ,ثبعلا اذه
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 نأ هناكماب راص .هنزاوت هتدقفأ ةّره نم وحصي هلعجت ةديدج ةّره

 يتلاةييدملا هذه لولمب راص هلئأو ؛ةبعص ءاسنلا ةرشع نأ كردي

 .نذاملاو ةقورألاو اياوزلا تايلامجو ةفاظنلاو ةمكحلا نم تمس

 هجاردأ دوعي نأ هيلع ْنأو ةبوبغ نم قيفي هنأ ةظحلل رعش

 هتفلض ءارو نم تلطأو ةأجف حتفنا بابلا نكل .ةيناث ةريطف لوايو

 .لوخدلاب هيلإ ريشت .اهغسر ىتح رواسألا اهوسكت دي

 رادلا ءانف لخد .ضفخنملا ةخيوخلا باب ربعيل ىنحناو لخد

 .اهكمشيو اهاقبقو اًهءابعب همامأ تشمو .عساولا

 ةييمسايو ةروفانو ةيقسف ,ةيقشمدلا تويبلا رئاسك .ءانفلاب

 تاوطخ .دورولاو روهزلاب ةعورزم نيبناجلا ىلع ةفوفصم صصأو
 ةلاص ىلإ اهءارو لخدو تلخد .تيبلا باب تلصوو ةليلق

 .سلجا :هيلإ تفتلت نأ نود هل تلاق .لابقتسالا

 ماظتناب ةعزوم كلئارألا ؛ةقينأ ةلاصلا .ةكيرأ برقأ ىلع سلج

 .ةيدلجو ,ةيجاجزو ,ةيساحنو .ةيّضف فحت اياورلا يف اهوحو ,ةقانأو

 عقربلا علخت نأ نود ةءابعلا تعلخو ةأجف ترادتسا

 ,نوللا قرزأ ليوطلا (كليلا) ءادر ءليمجلا ابوث رهظ .كمشيلاو
 ةحتف عساو مامكألا عساو .ةضفلا طويغ نيبناجلا ىلع زرطم

 .ردصلا
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 اًدوخأمو ,ناكملا عاستاو فحتلاو ثاثألا ةماخفب اًروهبم ناك

 ينيع ناهبشت نينيع نم ٌدحتب لع نم هيلإ رظنت ةفقاو تلظ يتلا ةأرملاب

 .اهيتقدح بلاخم ههجو يف بشدتو ةسيرفلا دايطصال نمكت ةبئذ

 اعلطأ ناتللا نانيعلا امهأك .هيلع نيتبيرغ نانيعلا ناتاه نكت مل

 ؟نويعلا هباشتت له :هلخاد ف لءاستو .ةذفانلا نم هيلع

 .اهرارسمأ ىذش تقلطأو ,كمشيلا تعزنو عقربلا تطامأ

 ناك اهفانسأ نم ةدحاوو لؤللاك نانسأو ةماستبا نع اهمف رتفاو

 .بهذلاب ةسبلم

 ءاهضومغب ءاهتياوغ ركمو اهتقرب ءاهتيبذاجب يه ءاهسفن يه

 .اهتيشحوو اهتّيسنإب ءاهروجفو اهرهطب ءاهفاوفنعو اهئودم؟ ءاهرانب
 ؟نآلا ينتفرع :هل تلاق

 حتف اهاؤس نأ نم مغرلا ىلع :ةفش تنبب سبني ملو .هسأر زه

 .مالكلا ةيهش هل

 ؟كلذك سيلأ ,كتعدخ أل بضاغ تنأ :تلاق

 .لقي مل هنكل ءكلذ تلعف اذامل :لوقي نأ هدوب ناك

 .كلالذإ تدمعت .لاجرلا لالذإ يل ذلي :تلاق

 ررقف ,لع نم هيلإ ثدحتت تناك .ةبعص ةأرما اهنأ كاذنآ رعش

 .اًضيأ لع نم اههجاويو فقي نأ

 .اسلاج قبا :هل تلاق

 هنا »د هم



 .تعقوت امث الامج لقأ تنأ ,ةرورغم تنأ :اهباجأ

 ةظحل ههجو تالاعفنا نم هتدهاش ام نأل ,بذكي هنأ تفرع

 .بذكي ال اهماسحإو ءافلتخم ناك كمشيلا تعزنو عقربلا تطامأ

 .سلجا :جنغلا نم ولخت ال ةوسقب هل تلاقو .,تسلج

 .سلج مث ًاليلق أكلت
 ءزرألا بشخ نم ةريصق ةلواط هنع اهلصفت هتلابق تسلج

 .جاعلا مظع نم ةتوحنم فارخل ةريغص ليئامت ةعومجم اهقوف

 مأ ةيسنإ ءتنأ نم :ًالئاستم ,هردابت نأ لبق مالكلاب اهرداب

 ؟ةينج

 تظحالو ,يدحتلا ىلع هتردق رابتخا لواحت افأك هيلإ ترظن

 يتلا اهردص ةحتف ىلإ رظنلا سلتخي هلأو .هرظن تفلي اهردص نأ

 ,ةصبصبلا نم ديزملل ًالاجم هل تحسفأف نيدهنلا نيب ام لصفت

 فو .ةيسنإ راهنلا يف ؛اًعم نانثالا :تباجأ كلذ دعبو ًاليلق تتمصو

 .ةّينج ليللا

 .ةشحوتم ليللا يفو ,ةسلس نوكأ راهنلا يف :تفاضأو

 ةلتاق انأ :ديدج نم هينيع يف اهينيع بلاخم بشنت يهو تتمص

 ةقاطو ةذللاو ةعتملا حالسب مهحبذأ اغإ ,نيكسلاب مهحبذأ ال ؛لاجرلا

 يف ةنماكلا ةقاطلا لك صتمأ .يقبشو يرانب مهحبذأ .عامجلا

 توسملل دعتسم تنأ لهف .ءاسن رشع ةوقب انأف .مهكفأ .مهداسجأ

 ؟ذيذللا
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 .ءاقرز ةيح بان لثم كاذ ذإ تدبو ,ةيبهذلا

 .ةحيبق هل تدبو .لجو همشاد

 رضحتل اهتمداخ ىلع لاع توصب تدانو ءاهرعش تدرف

 .بارشلا

 .هرصب ضغو .ركفي اًئماص لظ

 ىارقش .هجولا ءاضيب ةمداخ .بارشلاب ةمداخلا تءاج

 فشكي اًيئاسن ائاطفق يدترت ,قيقد رصخ اهل ,حمالملا ةقيقد ,ةريغص

 حمست اهسأر ىلع ةليمج ةعّبق عضتو ءاقّرس فشكيو اهنطب نم اءزج
 .جرح الب لادسنالاب رقشألا اهرعشل

 مث ةقاشرب ترادتساو ءسوؤك ةدعو بارشلا قيربإ تعضو

 .تفرصنا

 ثترداب .ةجهبملا اهتماق ىلع تبصتنا هتارظن نأ تظحال ذإو

 ؟كتبجعأ له :لوقلاب

 .لاغلا دالب نم ةيراج اهلعل .ةليمج :باجأو هسأر زهو .مستبا

 ,تاغل عبس ملكعت ةيراج .(دنواه) اهإ :روفلا ىلع هيلع تدر

 ىدحإ يف ةيواسمن ةيناغو يراشكنإ يركسع نيب بح ةليل جاتن يهو

 .مرقلا تاناح

 .انفافز ةليل توملا نم توجن اذإ كل يه :تفاضأو

 انك زن
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 ,ةبرجتلا هذه لثم هجاويس هنأ ةظحل هدلخب راد امف ءارئاح ناك

 .ةكلملا انأ :هتباجأ

 اهءادر تعلخ مث ءاهماوق لامج ةضرعتسم ترادتسا .تفقوو

 ءاهردص نم ةحاسمو ءاهاعارذو اهاقاس تفشكناف .ضافضفلا

 .اهرحس ىذش تقلطأ ,.ديدج نمو ءاهيفتك ىلع اهرعش لدسناو

 ؟كلذك سيلأ .فسوي كمسا -

 نسم ةجرام انأ .ناجلاو سنإلا نم جيزم يننإ كل تلق :هتباجأ

 يفو .(اديموردنأ) راهنلا يف انأ .ناخدلا داوسب نيكاربلا ران طالتخا

 ءليللا يفو ءارمخ اهينيع نم كيقست يتلا اديموردنأ .(اسوديم) ليللا
 بيغلا يف ام ملعأ ةذوعشمو ةرحاس انأ .رجح ىلإ كلوحت يتلا اسوديم

 ةعطق لشم نوكأ ,ىرخأ نايحأ يفو ءانايحأ ةريرشو ةحيبق نوكأو

 مكدلب مكح يذلا سويراكس يقيرغإلا مكاحلا اهّكس ةيبهذ دوقن

 .لهذمو ليمج ةهج نم «نيتلرتم نيب ةلزتم يف كنإف .تنأ امأ .افاي

 .يلنم افلتخمو اًضماغ نوكت نأ نيعتي .بذاكو حيبق ةيناث ةهج نمو

 .ضيبأ كؤاسمو ,.دوسأ كراش

 هشهدأو ءاهتبعل مزاول نم ةمزال كلذ ربتعاو ,هتناهإ تدّمعت

 ةروطسأ نع اهمالك مهفو .ريطاسألاب ةفرعم نع مني يذلا اهمالك

 م ها ©
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 امنأ نقيأ ءافاي يلاهأ لك اهفرعي يتلا ةروطسألا ءاديموردنأ ةريمألا

 .هدلب ةركاذب ةياردو ةفرعمب هل يحوت نأ ديرت

 افأك ةلاصلا يف لوجتتو فقت يهو اهلمأتي لظو ءاًمماص لظ

 .تيبلا لخاد ىلإ بهذت مث ءام ءيش نع ثحبت

 رككف .جورخلاب ركفو اهبايغ لاط .هتايعادتل هتكرتو تباغ

 .ةعيزمهب رمألا ىهتني الأ ررق هنكل .برهلاب

 تلدبتسا دق تناكو .ذافنلا اهرطع اهقبسي ناك «ءتداع امدنع

 يف لمحت تداع .قباسلا نم رثكأ اهيرع فشكي اًفاَفش اًصيمق اهئادرب

 ةرهزو تامىح اهيلع اًموسرم اهعاستا ىلع ةدورفم ةحورم اهدي

 .اًهلأ اهديزتو ءاينوقابلا

 بورصشم نم اًسأك يجاجزلا قيربإلا نم هل تبصو .تسلج

 .ليبجنزلا

 ينعأ .هابلا يوقي لسعلاب ىلحما ليبجنزلا ؛فخت الو برشا -
 .كتقاط يرقي

 ؟تنأ نم :ىرخأ ةرم لاق امغإو ,سأكلا ىلإ هدي دعمت مل

 وه نّمع لاجرلا نم يتّيعر يف ثحبأ ..ةكلملا انأ :لالدب هتباجأ

 هجوزتأو هضّورأو هداطصأو ةلوجر رثكأو ًالامج رثكأو ةماسو رثكأ
 رثكأ عتمتسأو ,اًذيذل اًنوم هتيمأ .اهتليل هلتقاو .فافز لفح هل ميقأو

 اضاع 1



 ةكلم هبشأ انأ ,ةكلم انأ :تفاضأو ,ةؤبل ةرظن هيلإ ترظن

 روكذلا سفانتي .فافزلاب لحنا ةكلم عتمتست فيك تيأرأ .لحنلا

 ةلحر أدبت مث ,ةقاطو ةردق مهرتكأو مهلمجأ راتختف ءاهّدو بطخ ىلع

 هلالذإ ىلع لمعتو .بيجتست ال اهنكل ءاهيلإ برقتي ,هيلع ةرطيسلا

 ريطت .ءاضفلا يف بح ةلحر هعم أدبت .هعضخت نأ دعبو ,هعيولتو
 نأ هل حمست .اًمات هضورت نأ دعبو ءاهل للذتيف هنم برق .اهقحليف

 ,ةرجش نصغ ىلإ هعم طبق مث ءاهيلع رطيسيو ءاضفلا يف اهنضتحي
 هتقاط صاصتماب ةعتمتسم يه امنيب ؛هنونج لكب اهحيقلتب هل حمستو

 ؛هرهظ ىلع بلقنيو تومب ىتح اهنم يهتني نإ امو ءاهدافن ىتح

 .لمدلل اًماعط حبصيو

 .ةكلملا انأ . .انأ اذكه

 ءاقهأرجو ,ةبراوم الب اهنيدحو .ىرخأ ةرم اهمالك هشهدأ

 .اهعم ةبعللا لصاوي نأ ررقف ءاهروجف هل قارو

 ؟روكذلا نم كتيعر نيب نم ينترتخا فيكو اذاملو -

 ةقاشرو ةفخب ةحورملا تكّرحو «ءلجر ىلع الجر تعضو

 يتلا ةقطنملا قاقز يف ةرم كتيأر .كلثم بذكأ ال ةحيرص انأ :تلاقو

 نع ًاليلق دعبي اًنيب روزأ تنك .كتيب نم كّوتل اًجراخ تنك ءاهنكست

 تكرتو كرظن تفلأ نأ تلواح ..ىلوألا ةرظنلا نم ينترحس ..كتيب

 ترص .مويلا كلذ .انمو .يل هبتنت ل كنكل يفتك نع قلرتت ةءابعلا

 .كداطصأ نأ تررقو ,كديعاوم فرعأو «كعباتأو كب صبرتأ

 ف دن ال
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 ,ةفشر تذخأو ,ءبارشلا سأك تلوانتو ًاليلق تفقوت

 ليقج تنأف .كتقشع :اهثيدح تلمكأ مث ,برشي نأ هل تراشأو

 .,كنيهأ نأ .ءكب عقوأ نأ تررقو ءءابرغلا ينبجعي انأو ,بيرغو

 فيك ينلأست ال ,دنواهن ةدعاسمب ةليح تلمعو اخف كل تبصنق

 انأف ءاهنم كيلع تللطأ يتلا ةذفانلا تاذ ةفرغلا كلت ىلإ تدعص

 نأ نود كبناج نم رمأ نأ عيطتسأ تعش ام لّيختو ةذوعشمو ةرحاس

 يننإ لب يب رعشت نأ نود كبرق مانأو كتيب لخدأ نأ عيطتسأ ءيبارت

 وأ ناويح ىلإ لجر نم كلوحأو لّوحتلا يف ناردق سرامأ نأ عيطتسأ

 ينتعواط اذإو ؛ةرشح وأ ةموب وأ ورج ىلإ كلّوحأ نأ عيطتسأ ءرئاط

 .بلعث وأ روث وأ ناصح ىلإ كلّوحأ ,ةمحرلا تبلطو

 ؟يلتق نيديرت كنإ يلوقت ملأ -

 :تلاقو ,ةيعانطصا ةكحض .ىنعم اه سيل ةكحض تكحض

 وأ كتوم لجأتي فوسف ,يمامأ دومصلا نم تنكمتو ًالحف تنك اذإ

 نيب ةليللا كلت يف تومت نأ لّضفأ يننكل .ىرخأ ةليل ىلإ كلّوحت
 ؟ذيذللا توملا وه نناضحأ نيب توملا سيلأ ,يناضحأ

 :تلاقو .هتكيرأل ةقصالم ةكيرأ ىلإ تلقتنا مث ,تلدتعا

 جوازتنو «نامزلاو ناكملا راتخأ .هارأ يذلا دعوملا يف انفافز نوكيس

 ينكلتمت امدنعو ,ةحوجرأ يف ريطن ءاهركذو لحنلا ةكلم جوازتت امك
 .عدخملا ىلإ بهذن

 قفاوم يننأ ول امك نيثدحتت ,ةنونجلا اهتيأ :اهباجأو .كحض

 .نونجلا اذه ىلع

 ام ذيل ملا
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 عطتسي مل ..هلتم مش نأ هل قبسي 1 ميثم رطع ,قيمعلا اهرطعب ةبغرلا

 .ةمواقملا

 :تلاقو ,هيعارذ نيب نم تلسناو ,تعتمتف ؛هردص ىلإ اهّمض

 .نآلا سيل

 نع تنئخبو تفقوو .هتسبلف اهصيمق تلوانتو ,تدعتبا مث

 ةربسب تلاقو .اهباوبأو اهتياوغ ذفاون تقلغأ .اهتدتراو ءاّقءابع

 فرعأ ..كل نذآ نيح الا يتيب ىلإ دعت الو نآلا فرصنا :ةمراص

 .مداقلا اندعوم نع كربختو دنواهف كيلإ َيأتس .هيف لرتت يذلا ناخلا

 .برعقي ءاسملا ناك .اًضيأ اهانيعو «نيترمحم اهاتنجو تناك

 .كلعسا ام

 .ءاطبإ نودب بهذا :ضيفخ توصب هتباجأ

 .ةيبهذلا نسلا تاذ كيمسأس .ةظحللا ذنم :امباجأ

 .ءانفلا ىلإ بابلا ربع ءىشمو رادتساف «جرخي يك ةيبصعب هتعفد

 .ةخيوخلا باب ءارو نمكت ةمتعلا تناك «بابلا ىلإ هقيرط يف

 د أع دع

 دا ا©# ©



 نورشعلا لصفلا

 دعمت دئاوملا تناك ,ماعطلل صصخملا ناكملا يف ,ناخلا ةحاب يف

 ةيراخفلا يناوألا تناك ؛ةريغصلا تالواطلا ىلعو ,ةرئاد لكش ىلع

 يوتحت نوحص ءاهبناج ىلإو ءراضخلاو قرملاو محللاب ةئيلمو ةفوفصم

 ةقابو ؛ةهكاف قبط ةدئام لك نّيزيو :جابكللاو ةيدومحملاو ديرثلا ىلع

 .جسفنبلا روهز نم

 موي موص ةبسانمل ناخلا بحاص اهميقي راطفإ ةلفح ةبسانملا

 .ءاروشاع

 نيمداقلا نيملسملا راجتلا نم ةعومجم طسو هسفن فسوي دجو

 ءنابلألا دالبو ,راغلبلاو .رجماو ,دنهلاو ,نيصلاو ,ىرغصلا ايسآ نم

 ماسشلا دالب ىلع مهددرت مكحب ةّيبرع تاج ملكتي مهمظعمو

 ناك .جحلاو ةراجتلل برغملا دالبو رصمو نيرهنلا نيب امو زاجحلاو

 ةّلعلا ةلودلا عم اًضيأ نورجاتيو ابوروأ لود عم نورجاتي نوينابلأ
 ءالبنلاو كلملاب تحاطأ اسنرف يف ءامهدلل ةروث نع نوثدحتي

 يف تلغوأو ء.ىضوف تثدحأ ةروث ؛ةسينكلا لاجرو نييعاطقإلاو

 .مهتايح ىلع نونمأي كانه سانلا دعي ملو .ةلصقملاب سوؤرلا لصف

 .برغملا ناذأ عفرو .راطفإلا دعوم راظتنا ءانثأ نوثدحعي اوناك

 راجتلا امب أي يتلا رابخألا عامسو عالطتسالا بح مهيدل نم ديدعلا

 دالب يف يرجي ام رابخأ نوفرعي سانلا ناك .مامتهاب اوعمتسا ةلاحرلاو

 نوفكي ال نيذلا راجتلا ءالؤه نم راحبلا ءارو ام دالب وأ قاو قاولا
 .لاحترالاو لقنتلا نع
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 يف اوكمففاو مالكلا نع عيمجلا فقوت ,ناذألا عفر امدنع

 .قرملاب مهيدايأو ,ديرثلاب مهاحخل تلتباو .ةهارشب اولكأ ,لكألا

 نقفاري َتاوللا ءاسنلل ديعب نكر يف ىرخأ ةدئام ةمث تناك

 .نهجاوزأ

 ةقحلملا ةحابلا هذه يف فسوي اب سلجي يتلا ىلوألا ةرملا تناك

 هذه .هبحاص ةوعدل بيجتسيو ,هيف نيميقملا ءابرغلاب طلتخيو ناخلاب

 يتلاو ؛ةنخاسلا بيراشملا وأ رئاصعلا برشل امب نوسلجي يتلا ةحابلا

 .هب نومحتسي يذلا مامحلا ىلإ يضفت

 لواسصل اوسلج مث ,برغملا ةالص اولص ,راطفإلا لوانت دعب

 .ةرماسملاو ثيدحلا داعو ,ةوهقلاو هكاوفلا

 قيرط كولس ىلع اوداتعا نمث ,نيصلا نم نومداقلا راجتلا أدب

 امو .ةروسجلا متارماسغم نعو .مهعئاضب نع نوثدحتي .ريرحلا

 .ةنصرقو ركمو بعاصم نم هنوهجاوي

 .راسعتلاو خازاقلاو كيزوألا نم نويويسألا ثدحت امك

 ره فافضو مزراوخو دنقشطو دنقرمسو ىراخب نم نومداقلا

 نوسبلي اوناك .مهئيداحأ ىلإو مهيلإ عمتسا .ةناغرف يداوو ,نوحيج

 نع نوثدحتي .ثيدحلا نع نوفقوتي الو .ةيفوص فطاعمب نورثدتيو
 بيلح برشب (اتآ املأ نم نومداقلا رخافتيو .كيبزوألا ءاسن لامح

 ةرسشع نم ىوقأ مهنم دحاولا لعجيو مهتينب يّوقي يذلا لويخلا
 نطقلا نم رفاولا مهداصحب نورخآ رخافتيو .ةأرما ريرس يف ةنصحأ

 فض دل
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 تاريللاو ةضفلاب مهظفاحمم ألمي يذلا زرألاو بوبحلاو دولجلاو
 لكب بحريو ؛عومجلا نيب لقنتي ناخلا بحاص ناكو .بهذلاو

 انادي

 ايسآ راعتو كيبزوأ عّمجت ,ىولحلاو ةوهقلاو ةهكافلا دعبو
 مث هقيفرل رودلا يطعي مث .مهدحأ ينغي .ةقوج اولكشو ىرغصلا

 .اذكهو .عبارلاف ,ثلاثلا لصاوي

 نسم مهدحأ اهجرخأ ,.دوعلا هبشت ةيديلقت ةلآ عاقيإ ىلع اوتغ

 راجتلاو جاجحلاو ةاعرلا يباغأ ةميدقلا قاجفقلا ةغلب اونغ .هتبيقح

 .ريرحلا قيرط نوربعي مهو مهتطحم ءزارات ةنيدم نوربعي نيذلا

 نسلجف ةبيرق كئارأ نف ندجوو .عاسنلا تبرتقا .ءانغلا ددعو

 ةقاب ىوس نهيلإ رظانلل دبت لو .رمخلاب نههوجو نيطغ دقو نعمتسي

 نم رعش هنكلو ,مهتغل فسوي مهفي مل .ءانغلاو فزعلا دتما

 مهازحأب سحأو رعش ءاقاجردتو اهنيوالتو مهاماقم تاحاسم لالخ

 .متاييبح نويع يف لحكلا لامجو .مهنينحو مهقشعو .مهارسمو

 دودح ربعي يذلا مهلايخ رحسو .مهلفاوق مامأ ىدملا عاستاو

 .ريطاسألا بهذب ةشوشرملا مهمالحأ ةضفو «ليحتسملا

 نم امهنأ ىلع امهسابلو امهحمالم لدت نيلجر ىلإ فسوي هبتناو
 ناك نإو ءرمسلا ةلفحب راتتلا ناكراشي الو ءاّبناج نايحتني .دنهلا
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 لوأ زهعني نأ ررقف .هلوضف كلذ راثأ .امهعماسم ىلإ لصي ءانغلا

 .امهيلإ مامضنالل ةصرف

 هل ادر ءسولجلاب نذأتساو امااّيح ءامهنم برتقاو قفرب للست
 .اًناكم هل اعسوأو .ةيحتلا

 هسأر امه ريبك رهف ,ةيبرعلا ناملكتي اناك نإ امهأسو .سلج

 لهأ ةجه نم اًئيشو نيرحبلا لهأ ةجف ملكتن :فاضأو .باجيإلاب

 .زاجحلا

 ةنايدلا نم رخآلاو ملسم امثدحأ نأو ءاتكلك نم امهنأ فرع

 ,ةراجتلا يف هكيرشو هقيفر عم اًئماضت ماص يخيسلا نأو ,ةيخيسلا

 .موحللا نالكأي الو نايتابن امهنأل ماعطلا نيرخآلا اكراشي مل امهنكل

 تاسناويحلا ناعيبي ءريرحلا قرط ربع نارجاتيو «نيفيطل اناك

 يتلا مهعئاضب ءامسأ هل اركذو .ةّيبطلا باشعألاو ةردانلا رويطلاو

 سيناسنلاو «ةيلاغنبلا رومنلاو .يزمرقلا ع دفضلا لثم ءامب نورجاتي
 .يدنهلا نيتلاو .روخبلا دوع كلذكو ,ضيبألا رسنلاو ةيلا

 .ةيركلا راجحألاو

 ,ةيحيسملاو ,ةيمالسإلا :تانايدلا نع ءافايدأو دنهلا نع اثدحتو

 عسمجبي امع ,ةيخيسلاو ,ةينياجاو .ةيذوبلاو .ةيسودنهلاو .ةيدوهيلاو

 .ضعب عم هضعب شياعتم عيمجلا نكل .قرفي امو اهنيب
 مالسإلا نيب طسو ةطقن ةيخيسلا ةنايدلا نأ ثيدحلا نم مهفو

 ةدابع نوركتيو دحاو هلإب نونمؤي نودحوم خيسلاف ,ةيسودنهلاو
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 ءسودنهلاك مهتكل ,رشبلا نيب ةاواسملاب نونمؤي مهفأ امك ؛ناثوألا

 .حاورألا خمانتب نونمؤيو «ةرقبلا نوسّدقي

 نوركتحي زيلجنإلا نأل ؛ةيكرتلا تايالولاب نارجاتي امهنإ الاقو
 .دنهلا يف ةراجتلا

 نكل هيلع اًتارظن بصنت ءاسنلا نيعأ ضعب نأ فموي ظحالو

 وهو ءامهلدحأ ناكو «نيلجرلا ثيدح ىلإ اًدودشم ناك ههابتنا

 امدنع ذإ .حاورألا خسانت نع اًئيش ةظحللا كلت يف حرشي ,يخيسلا

 نيب نم هحور دعصتف .هتثج نوقرحي :يخيسلا وأ يسودنهلا تومي

 رخآ دسج نع ثحبتو حورلا قتعنت ,ءامسلا ىلإ ناخدلاو رانلا
 يف لحت اهفإف بط اهبحاص ناك اذإف ؛ةديدج ةايح أدبتو هب لحتل

 هلإف ءاًريرش ناك اذإو ,ةديعس ةديدج ةايح نوكتو بيط دسج

 .ةبابذ وأ عدفض وأ بلك دسج يف ةسيعت ةايح ةرود يف شيعيس

 دنهلا مكحت تراص يتلا مهتكرشو زيلجنإلا نع ثيدحلا داع م

 فاطتخاب نييبوروألا ةنصارقلل حمستو لب .رحبلاو ربلا ةراجت ركتحتو

 مهل حمست امك .ديبعك مهعيبو ,لحاوسلا نم ةبيرقلا ىرقلا ءارقف

 نيدايصلل هب حمست ال ام وهو .ةيميلقإلا هايلا قمع يف ناتيحلا ديصب
 ناتيحلا ىلإ ثيدحلا رجف ,ةصرفلا فموي منتغا ءانهو .دونهلا

 يف هآرو .هنيع مأب هدهاش يذلا افاي توح نع ائيش ركذو ءاقريسو
 ايفتكاف ءناتيحلا ملاوعب ةفرعم امهيدل نكت مل نيلجرلا نكل .همانم

 ىلع ةسلجلا ةياهف يف ثيدحلا جرعو .ةشهدلا ءادبإو ,عامتسالاب

 ةمكحلا بتكو ,ةقجالسلاو سرفلا رامعمو لحم جاتو ةميدقلا روصقلا
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 محالملاو ريطاسألاو ,دنهلل يبهذلا رصعلا يف ةرطابألا ريسو بدألاو

 .يدنهلا بعشلا بولق امب قلعتت يتلا (اترامباهاملا) ةمحلم يف ةدراولا

 ةرماغ ةنيكسو يسفن مالسب اًنلتمم ناك .هتفرغ ىلإ داع امدنعو

 اياةعتملاو ةراجتلل ملاعلا نوعرذي نيذلا ةلاحرلا ءالؤهل اي

 ىلع عالطالاو ةفرعملاو ةجهبلاب ةنرعقملا ,ةقّيشلاو ةروسجلا مهتارماغل

 ماعطلا ةفاقثو ديلاقتلاو تاداعلاو ةايحلا بيلاسأو ريكفتلا طاغأ

 ءاسنلاو لوصفلاو ندملا فالتخاو ؛ةسيفنلا علسلا عّونتو ءسبلملاو

 !تادقتعملاو تادابعلاو نايدألاو ؛تاياكحلاو هوجولاو

 .ليحرلاو رفسلا ةركفب اًنوتفم راص .ديعيو .هسفن ثدحي لظ

 داك هنإ ىتح .هتليخم يف اهومسر يتلا ملاوعلا ةلاه يف شيعي لظ

 .ةيبهذلا نسلا تاذ عم هل ثدح ام ىسني

 كنشو ىلع هتلابذ تناك يذلا جارسلا ئفطي نأ نود مان

 .ءافطنالا

 .مئانلا هاري ام مالحأ ةظقيلا مالحأ تبلغو ءاقيمع امون مان

 موب ىشتنا ,ستول ةرهزو ةيروج ةدرو نولب همالحأ تناك
 .ديذلو قيمع

 .هتوهق برشو لستغاف ءاطيشن احص .همون نم احص امدنعو

 .حيرلا بوكرو رفسلاو ليحرلاب اًيلم ركفي ذخأ مث



 نورشعلاو يداحلا لصفلا

 قيضي قيرط يف نيتاسبلا نيب ناصح اهرجي يتلا ةبرعلا ريست
 .أطابتي مث اًببخ ناصحلا يشمي .ىرخأ اًنايحأ عستيو ءانايحأ

 قلطت تانابن نيبناجلا ىلعو اهراوسأ ىلع نم ىلدتت نيتاسب

 .قّشعم جاجزب ذفاون اه تويب تافرش اهئارو نم لطتو .ةيناق اًروهز

 دقو ناّمرلا راجشأو راضخلاب ةعورزم راوسأ الب نيتاسبو
 جورم رصبلا دادتما ىلعو ,ناق رمجأ راونبو معاربب افاصغأ تالّيح

 نرقو كيدلا فرعو لفنرقو قبحو سجرن :ةيربلا روهزلاب ةزرطم
 اًعقاف رفصأ اًطاسب مسرت سمشلا داّبع تاتابن اهئارو نمو ,لازغلا

 ومنت فافضلا ىلعو .رهنلا هايم قفدتت ةبرعلا نيمب نعو ,ةياغلل

 .ةيكوش راجشأو باشعألا

 مغرلا ىلع ءادوس مويغب قلغم قفألاو «ةدوربلا ىلإ ليمب سقطلا

 .يعيبر لصفلا نأ نم

 الو ءقيرطلا لاوط تمصي يذوح اهقوسي يتلا ةبرعلا ريست
 نم هرظتني امب ركفيو ,ةرات هرصب عتمي فسوي سلجي .هتلئسأ نع بيجي

 .هيلإ ىعسو هسفن دناع يذلا ءاقللا اذه

 ىلإ ةرظن يقلي وهو .ليوط ىدرب يداو نيتاسب ىلإ قيرطلا
 هقامعأ يف ام ىلإ ةثلاث ةرظنو ءاهءارو ام ىلإ ةرظنو ؛ءجورملاو نيتاسبلا

 ,.ةلوحكم نويب ءاسنو .ةذيعب رزجو تاليبخرأو خزارب نم

 عبرأ امهنم لك نم عرفتت نيترجشك نيعارذو :ةجّجزم بجاوحو
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 اهل رواسأو ,ةوهشلا قبانزو ,ةمكحلا باتكب اهعباصأ كسمت عرذأ

 .توملاو ةايحلا ناججوصو ,يعافألا سوؤر

 يسنغبعو يوسجو يرحم وه ام لك هلايخ يف مسريو ركفي
 لارتلاو فيسلاو عطنلاو ردغلاو ركملاب مستي ام لك ,ينئاطيشو

 .زوفلاو ةراسخلاو نعطلاو ةزرابملاو

 لثم ام ةياف ,ةياف هل نوكت نأ ررق هتكل .ءاقللا اذهل دعتسي مل

 .ام ةعمد وأ ءام ةكحض وأ ام ةبوذكأ وأ ءام ةقيقح

 .يدجربزلا هنولب ميركلا رجحلا تاذ قلحلا ةدرف هبيج يف

 نأ نّيعتيو .ةيادبلا ةطقن نم هتبحاص دقف .هناطفق بيج يف اهعضو

 .ةياهنلا ايديجارت يف هتقفارم نع فكت

 هققحالف ءاهنم بّرَق .نونج لكب ةيبهذلا نسلا تاذ هتدراط

 يف قزآم يف هتعضو ."يناطلس يكلم يتسردم" مرح لخاد ىتح

 هنأ تعّداو «ةراملاب محدزت يتلا ةيحاصلا قوس يف هتحضفو ,ع راوشلا

 برهف ؛نيرويغلا كئلوأ نم تاعفصلا نم لباو هلانو ءامب شرحت

 .قجانصلاو نوصاصبلا بأي نأ لبق حيرلل هيقاس قلطأو

 كانه ىلإ هتقبسف ؛(نينم لت) تاعفترم يف نكسو ناخلا كرت

 .يلاهألا مامأ ةحيضفب هتددهو

 كحنمأس :هل تلاق .يدسج كحنمأ نأ لبق كلذأس :هل تلاق

 ؟يتلزانم نم فاخت اذامل !نابجلا اهيأ :هل تلاق .توملا ةلبق
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 ىلإ دوعيو ةنيدملا كرتي نأ هل رطخف :عادصلاو قلقلا هل تببس

 خيشلاو ةجرملاو اموت بابو يقرش باب تاناخ ىلع رم هنإ لب ءافاي

 سدقلا وأ ندرألا قرش ىلإ ةهجوتم ةلفاق نع اثحب .نيدلا يبحم

 ,نالوجلا قطانم ربع ةيربط ىلإ ةهجوتم راجت ةلفاق دجوو .فيرشلا

 .اهقفاري نأ ررقف

 تدلو يتلا ةنيدملا ىلإ هب قحلتس اهنأ هتغلبأو هل ترهظ اهنكل

 ربع خسادتلاب اهيلإ تلقتنا يتلا اهحور ,نينسلا فالآ ذنم اهحور اهيف

 الأ :هل تلاق .اهدسجب تلحو ؛«تاريرشلا ءاسنلا نم لايجأو لايجأ

 لّوحت يتلا اسوديم حور نم تخسانت يحور نأ كتربخأ يننأ ركذت
 افاي مكتنيدم تقرغأ يتلا اسوديم .ةراجحلا نم ليثامت ىلإ رشبلا

 ؟ةيرجح ليئامت ىلإ مكنفسو مكتراخب تلّوحو .رحبلا جاومأب

 دتشت حايرلا يه اهو .اهفتح وأ هفتح ىلإ هرايخب بهذي وه اه

 بقاوع نم افوخ فجترا : دربلا نم فجترا له .ةفجرب رعشيو

 نم رفنو نيطايشلاو نيكاربلا اهنكست د يتلا ةيبهذلا نسلا تاذل هتلزانم

 !؟نجلا

 .رصبلا دادتما ىلع ءوضلا عملو .ةأجف رجفنا دعر قفألا قزم

 .ةبرعلا تلتباو ,ناصحلاو يذوحلا لتباو لتبا .اًراردم رطملا لطه

 .اهتقو ريغ يف يأت راطمأ :هسفنل لاق وأ يذوحلل لاق

 ,روفلا ىلع ملكتي مل .ملكتيس هنأ ول امك ادبو ,يذوحلا حنحنت

 سرع ةليل يف يديس اي كلذ ثدحي :لاقو ,ةهينه دعب ملكت اغإو

 © 22 ىلا
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 ةليل ناوألا ريغ يف ايندلا رطمتو مويغلاب ءامسلا ىلتمت اذكه .بئذلا

 عم هسرع ىلإ ريشي وهأ ؟نيعللا يذوحلا اذه هينعي يذلا ام

 !؟هنهاوع ىلع مالكلا قلطي هنأ مأ ؟ةيبهذلا نسلا تاذ ةبئذلا

 .راطمألا تفقوت نأ دعب ةعرزملا لصو

 نكلتميو ,بايثلا رخفأ نسبلي َياوللا يراوجلا نم ةلث هتلبقتسا

 .دنواف نهنيب نم حملو .ةقاشر تاماقلا رثكأو ,نويعلا لمججأ

 هاجتاب ىشم .هلوحو همامأ يراوجلا تراس .ةبرعلا نم طبه

 :ةيرجح ناجبيت اهولعت ةدمعأو قاور هلخدمل .عساو يفير رصق

 .اًنالزغو اًموجنو تاشلثم لثمت موسرو ةمدهغو كيماريسو

 ثائألاب ئلتمت ثيح ,ةبسانملا هذه ةدعملا ةعساولا ةلاصلا لخد

 .قرامنلاو كئارألاو ةنيزلا تاتابنو داجسلاو سفانطلاو

 فشانملا هل تمدقو ,مامحلا ةفرغ ىلإ ءلخادلا ىلإ دنواف هتداق

 شامق نم ائاطفقو ,ةيلخاد سبالمو .رطع ةجاجزو ةفيللاو نوباصلاو

 سبليو «هبايث لدبيو محتسي نأ هنم تبلطو ,جسفنبلا نولب ةفيطقلا

 جرخو .ديدجلا هناطفق سبلو محتسا .سرعلا اذه يف هبوث ,ناطفقلا

 .اهاقيفرو دنوا عم داعو ,راخبلا تايط نم



 ةلنامث ةكيرأ امنيب .درولا قاروأب ةشورفم ةكيرأ ىلع هسسلجأ

 .اهيلع سلجتس نم رظتنت هبناج ىلإ ةغراف
 د داع دي

 جابيدلا نم بوثب ةكلم تلخد .ةيبهذلا نسلا تاذ تلخد

 ردصلا ىلع زرطمو .بهذلا طويخب جوسنم ءجّومملا سلطألاو

 .ناولألا ةقسانتم تامنغو فرخرزب نّولمو .ةضفلا طويخ مامكألاو

 .سقمدلا شامق نم مازح قيقدلا اهرصخ لوح فتلي

 .ةرحاس فراخزب زرطم اجالألا شامق نم لاشب اهسأر يطغت

 اهئاذح فارطأ ىلإ لصيل ليوطلا امبوث لدسني «ةيلاع اهتماق

 ,نينيعلا ليحك .بجاوحلا جّجزم هجوب تلخد .ةرطعم تلخد

 .ةغوبصم ةقيقر هافشو «نينرعلا خماش فنأو ,نيدخلا ليسأ

 .هبناج ىلإ تسلجو هتيحو تمدقت .يراوجلا امي فحت تلخد

 نهنم لك تلوانتو «نيبناجلا ىلع يراوجلا تسلج كلذ دنع
 .ىقيسسوملا تحدص «.ةراشإلا دنواهف تطعأ امدنعو .ةيقيسوملا اهتلآ

 قالطإ يف روتنسلاو بابرلاو فدلاو دوعلاو روبنطلاو يانلا كراش

 ناويدلا طسو تلخدو دنواشهف تماق :يرغلا عاقيإلا ىلعو .تاماقملا

 صقرت تأدبو ءاقرسو اهنطب فشكت يتلا ةفافشلاو ةقيقرلا اهسبالمب

 .ةؤبل ناوفنعو ,ةشارف ةفخب

 اع

 »© © هك
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 دعب نفرصنا يراوجلا .ةلخدلا تقو لحو ,فافزلا لفح ىهتنا

 .رظتنت راوجلاب تيقب دنواهف اهدحو .ةهكاف ةلسو ةدئاملا نشرف نأ

 ةوطخلاب دعب ركفي مل .ةيرحس ءاوجأ نم هب طيخحي امب اًروحسم ناك

 ىلإ برقألا اهتيراج ىلإ ةراشإ تطعأف ,فرعت تناك اهنكل «ةيلاتلا

 .رظتني حتجما ناصحلا :تلاقو ,ةعرسب تداعو دنواف تجرخ .اهبلق

 نم قولخم هلأ ول امك ودبي ,نيحانجب رولبلا نم اًئناصح ناك

 يف هنأك هرفاحب ضرألا قديو بهأتي ناكو .جلثلا لابج ةرصاخخ

 .ريطن نأ انل نآ :هل تلاق

 ؟امب رفظت نأ لبق كعّولتس يتلا لحنلا ةكلم لثم يننأ

 وهو .نيترم ناصحلا لهص .لعفي نأ هيلع نّيعتي اميف ركف

 تناك .ينحني نلو داقني نل .ركفي وهو ,هتفتعو هتلجعتسا .ركفي

 اهرعشل حمسو اهسأر ءاطغ عفرو اهنم برتقا .هتلّيمم نابلخت اهانيع
 .تملستساف اهبوث رارزأ كف .ضرتعت مل .ررحتلاب اهيتليدجو

 .كعدخم يف ريطنس :اهل لاق

 .هتعافدنا تمواقو ءاهردص نع هيدي تدعبأو تعنمت

 يف بيهلب هجايه جزتما .رثكأ نخس .اهعفصو اًيلاع هدي عفر

 ىلغ ,ةناثلا ةعفصلا عمو .اهعفصف رخآلا اهدخ هل ترادأ .همد

 هج لا ها



 ىلإ نالوحتت هاتفش تأدب .اهادم ةوهشلا تلصو .هلخادب ناكرب

 .عدخملا وحن تشمو هتعواط .نيترمج

 عفدنا .هب تثبشتف اهنضتحا .ةيراع فصن تناك ءريرسلا ىلع

 ءاههجو يف قيرح علدنا .اهردصو اهتبقرو اهيتفشو اهيدخ ىلإ هرانب

 ءتخرصف ءافدب ىلإ نارينلا تلقتناو ءاهرعش يف بهللا لعتشاو
 محف ىلإ لوحتت يهو تخرص ةبئذ ءاوعكع تاخرص .اّيلاع تخرصو

 .اهبايث ريرحو اقدخم نطقو اهتشرف فوص ىلإ رانلا لقتنتو .ناخدو

 .همون نم ظقيتسا ,كلذ دنع

 ءيش لك فقوتف ظقيتسا .ةخرص ىدص ىلع همون نم ظقيتسا
 لك نأ كردأ ىتح رصق وأ لاط نوكي دق تقو رم ء,تمصلا داسو

 يف يلغت لازت ال ءامدلا تناك .سوباكو مانمو ملح وه ثدح ام

 .هعباصأ سوؤرو هيتفش ىلإ لقتنتو .هقورع

 يف ةفافشلا ةذفانلا ةراتس ءارو نمو .قشقشي رجفلا ناكو

 .رخآ موي حابصب يشيو لطي ءاضفلا ناك ,ناخلا يف هتفرغ

 ؛ةفرغلا يف ءايشألا ىلع ةرظن ىقلأو .هشارف نم ءطبب لسنا
 مئانلا اهاري يتلا مالحألا نم اًملح الإ سيل ثدح ام نأ نم دكأتيل

 مل .ةقيقح ةكلملا نكت مل .يراوجلا هب طحت مل .ةبرع بكري مل .همانم يف

 .هنارينب اهعبقرو اهيدخو اهيتفش ىلإ عفدني مل .عدخملا ىلإ اهعم بهذي

 اك 001 سد
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 هسأر ىلع رادأو لام ةعرج برشو راخفلا قيربإ لوانتو ماق

 .مالحأ ثاغضأ درجم ةآر ام نأ كردي يك .هيف ىقبت ام

 هبشت ةحئار مش .كلذ ددع .ةراتسلا حازأو ةذفانلا نم برتقا

 ةحئارب ةرات وديف ,؛كسملا تيتفب جوزمم قيرحو ناخد ةحئار

 هبايث نأ ىلإ دتنا ,كلذ دنع .محفلا ةحئارب ىرخأ ةراتو ,روخبلا

 نسم تلوحت دق هبيج يف قلحلا ةدرف نأو .جسفنبلا نولب ةغوبصم

 .ريجا نم رجح درجم حبصأ دجربزلا رجح نأو كنت ىلإ بهذ

 جدأ .دوسأ ليل تسإ نم جرخ يذلا فيخملا ملحلا اذهل اي

 !مهدأو :يبارغ :بوبلح .يفادغ ,كوكحس ,متحأ ,محسأ «,متاق

 عد

 م مج «#
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 نورشعلاو يناثلا لصفلا

 مهو راتتلاو خازاقلاو كيبزوألا اهريثي ءاضوض ناخلا ةحاب يف

 لامجلا روهظ ىلإ مهعاتم نولقني مهو حرملا نوريثي .ليحرلل نوأيهتي
 .ةيفلخلا ةحاسلا يف كربت يتلا نيمانسلا تاذ

 قاوطو يديلقت سابل يف ,ةلوتفم تالضعو .ةعساو رودصو «ةنيتم

 .ءانغلا نع فكي ال مهضعبو ,.ةشكرزم

 ءاسنلا نع نوثدحتي مهو مهمالك بذعو .مهتلالطإ ةعورل اي

 رفسلا يف نولغوي مهو لّمحتلا ىلع مهتردقو ىدملا عاستاو لويخلاو

 ىراخب يف مهدالب لامجو .مهديلاقت ةعورو .مهئانغ ةقرل اي !مهلفارقب

 !ةناغرف يداوو مزراوخو دنقرمسو

 ال يذلا لاوجتلا كلذ يف مهعم نوكي ول ةظحللا كلت يف َدو

 ينفغيو ؛مهديشانأ دشنيو ؛لويخلا بيلح مهعم برشي نأو .يهتني

 نويع يف لحكلا ىلإ قوشتت يتلا ,قاجفقلا نم ةاعرلا ٍناغأ مهعم

 يف لوهسلا دادعما نمو .ريعلا لجرأ نم لالحلا قزرلاو .ءاسنلا

 .ريرحلا قيرط

 نم تاحبولت ىقلتيو مهبقاريو ,لّمأتيو دهاشي ةحابلا يف سلج
 بلطو .هتصق مهيلع صقو مهسلاج ول هدوب ناك مكو .مهيدايأ

 #سلا ج



 عادولا تاملك نوفقلطي مهو مهيدايأب هل اوحّولو اولحر

 .اغارفو اًئمص اوكرتو ؛مهتغلب

 روص نم هتركاذ يف ترم مكاو !ةشحوم ةعاقلا تراص مك

 اءاج .يخيسلاو ملسملا :ناّيدنلا ةحابلا ىلإ لخد ,ةأجفو !تايعادتو

 اًمضناف ءامهل راشأ .امهيسأر ىلع ةيدنهلا ةمامعلاو يهازلا امهسابلب

 .هاسلاجو هيلإ

 فالتسخا نسعو :سقطلا نع مالك ءاّيداع امهعم ثيدحلا ادب

 نسعو ؛ةردانلا رويطلاو تاناويحلا عيب ين امقراجت نعو .لوصفلا
 ةيبطلا دئاوفلا امهثيداحأ يف درتو ءاهدئاوفو اهعاونأو باشعألا

 ناحف .ىرخأ باشعأو نوسنايلاو جنوبابلاو لبجلا ليلكإو ليبجنزلل
 .داجلا ثيدحلل كلذ دنع تقولا

 نإ امهأسو .ةدسج نكسي يذلا ينجلا عم هتياكح امه حرش

 .باشعألاب يوادعلا لالخ نم هتلضعمل ءاود كانه ناك

 ةيسيطانغم ةقاط هلخادب ام نإ لوقلاب هحزامو يخيسلا كحض

 الو اهيلع ظفاحي نأ هيلع نإو .هريغ صخش ةقاط تسيلو «ةلئاه

 يف اسهجاو دقل :ًالئاق ةيدجب ملسملا يدنا هيلإ ثدحت اميف .اهددبي

 يفو .يبلس رثأ اهل ةلاحلا هذهو ؛كتلاح لثم ةريثك تالاح انتالحر

 نم للقيو اهمظني جالع اهل نكلو .يباجيإ رثأ اه ءهسفن تقولا

 .اقايلم

 جم م» هن
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 دجوو .هحراوج لكب هابتناب عمتسي ناكو .ةفهلب عمتسي ناك

 .هبلق ىلإ ةنينأمطلا لخدأو هشهدأ ام امهمالك يف

 ؟جالعلا اذه

 ,ةمكحلاو ةنازرلاب ههجو ىستكا دقو .هسأر رخآلا يدنهملا ّره

 ؟ًالوأ انعمست له :لاقو

 .امكعمسأ انأ :روفلا ىلع باجأ

 ثيدحلا ددصب انك (مارآ) يقيدصو انأ :ملسملا يدنهلا لاق

 شقرلاو طخلا نقتي ماسر نع ثحبن انإف ,ةلص يذ نأشب كعم

 ؟انضرع لبقت لهف .كلذ نقتت كنأ انملعو .نييزتلاو

 ؟انعوضومب كلذ ةقالع امو :لاق

 ىسنن نلو ءاضمساو .ًاليلق ربصا :يخيسلا يدنهلا باجأ

 اًرصق مأ ًالززم .ططخأ وأ مسرأس اذام :اًبرغتسم لأسف .كعوضوم

 ؟كلذ ريغ مأ ,ةدابع تيب مأ

 .اطوطخم هنومست يذلا ءاّباتك :يخيسلا يدنهلا هباجأ

 "تاريخلا لئالد" باتك تخسن نأ يل قبس :لاقو .ًاليلق رّكف

 .ليثم هل سيل فرحخرب هتنّيزو

 .ثلثلا طخب باتك خسن ؛هديرن ام اذه :ملسملا يدنهلا لاق
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 ملاعو بيبطو فوسليفو ميكح هفلأ اًدذج مهم باتك :فاضأو

 .ةيحورلا ىقيسوملاب رببخو كلف

 لاقف ,هتايح صغني يذلا بلكلا نبا يتجلل ًالح دجي نأ نكمي فيك

 .يتلاح

 ؟باشلا اهيأ ةلجعلا ملو :يخيسلا يدنهلا لاق

 ؟كلذ امكيض ريأ

 كهتم يلو نال[ نوت فلا نت اننا قو

 نإو ؟رسلا ظفحت لهف ,تقفاو نإو ؟قفاوم ريغ مأ قفاوم :ةباجإ

 ؟اهنجهتست مأ اهنسحتستس لهف ءانرارسأ تفرع

 امهأو ةنم نارخسي نيلجرلا نيذه نأ هل رطخو ءاعرذ قاض

 يدفملا نكل ء.جورخلاو فوقولاب مهو .هنهاوع ىلع مالكلا ناقلطي

 يذ نأشب كعم ثدحتن نحن .لّهمت :لاق ةنازرلاب ىلحتي يذلا ملسملا

 :لاق كلذعمو ى.هبلق ىلإ ةنينأمطلا لجرلا مالك لخدي مل

 .اًيناث خسنلاو .ًالوأ جالعلا
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 نّيعتي نكل .كلذ كل نوكيس :ملسملا لاقو ءاًعم امهيسأر اره

 فوسليف ءانلق امك ءوهو .فوسليفلا دجوي ثيح ىلإ انعم رفاست نأ

 .كجلاعيس يذلا بيبطلا وهو .بيبطو

 ؟نيأ ىلإ ؟رفاسأ -

 لابج نم لبج يف ةتقؤملا هتماقإ يف نآلا شيعي انفوسليف -

 .دغلا ذنم انعم كبحطصن .لوضانألا

 قاوسأ ىلإ هاقوسيو ؛لسالسلاب هالبكيو قيرطلا يف هافطخي الأ نمضي
 ؟نمضي نم ؟دبعك هاعيبيو ,قيقرلا

 رّكفيل ةلهم ىلإ ةجاحب هلأ دجوو .لعفي نأ هيلع نّيعتي اميف ركف

 ,ةسردملا نم ةزاجإ ذخا نأو ,يرومأ ربدتأ نأ نّيعتي :لاقف رثكأ

 .تقو برقأ يف مكيلع ٌدرأسو

 ًالمع لمعتس .باشلا اهيأ ةصرفلا هذه عّيضت ال :يخيسلا لاق

 .ةيزجم نوكتس كتأفاكم نأ نع ًالضف هلك قرشلا ديفي

 .انبيبطو انفوسليف دي ىلع جالعلا دجتسو :فاضأو

 يف ىضمو ءامهعّدوي نأ نود فرصناو هتالخم لمح .اًفقاو به

 !اًنيش لعفي نأ رّرق دقل .هقيرط
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 يداو ىلإ يدؤملا قيرطلا ىلإ قلطناو ءائاصح ناخلا نم ىرتكا

 .زوجع يذوح اهدرقي يتلا ةبرعلا هتكلس يذلا قيرطلا كلس .ىدرب
 مالك رّكذت .ةقيقحلا نع ثحبي نأ هيلعو ءاديعب هملح يف بهذ دقل

 يف ,يديس اي ,كلذ ثدحي" :هناوأ ريغ يف رطملا طقاست امدنع يذوحلا

 .اًّببيخ يشمي نامحلاو عساولا قيرطلا عطق ."بئذلا سرع ةليل

 رثأ الو ,ةد عابتم نيتاسبلا .قيض ملحلا بردو .عساو بردلا

 ةكلم ال .قيرطلا ةياف يف ةعرزم ال .ناق رمحأ راونب ةزّرطملا جورملل
 ال .اًقّرسو اهنطب فشكت ةفافش سبالمب دنواهف الو .ةّيبهذ نسب لحن

 بوغب ةأرما ال .فدلاو روتنسلاو روبنطلاو يانلا ىلع نفزعي يراوج
 اهمأر يطغت ةؤبل ال .بهذلا نم طويخب جومملا سلطألاو جابيدلا نم

 لك يف هناصحب لاج .ةرحاس فراخزب زّرطم اجالألا شامق نم لاشب

 حجي ناصحلا رثأ ال .رهنلا ريرخ ىوس توص الو سح ال .نكامألا
 .ةبلذ ءاوع الو ,ناخد اياقب الو قيرحل رثأ ال .رولبلا نم

 ,ةعيدخ ملحلا نأ .لايخ ملحلا نأ اًنقوم داع .ىتأ ثيح نم داع

 .ةرحّسلا لاعفأ نم لعف ملحلا نأ

 ال ةيبالزلا عئاب ناك .اهتيب ىلإ يضفت يتلا ةحاسلا ىلإ بهذ

 ناكو .مهتاطسب مامأ نوفقي هكاوفلاو راضخلا ةعابو .هناكم يف لازي

 .هناكم يف يوزني ميسربلا عئاب

 يف ىشم .اهتيب ىلإ يدؤي يذلا قاقزلا يف لخدو .ناصحلا طبر

 نم اًضيأ لطتو «ةنيزلا تاتابن هتافرش نم ىلدتت يذلا قّيضلا قاقزلا

 .ايساطرألاو ةداّجسلاو ةرطعلا صصأ هذفاون ءارو

 ره هلع
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 ريبكلا بابلا ىلإ لصو .اهتيب ىلإ لصوو «ةرطنقلا تحت نم رم

 «نيتقرط قرط ."ةخيوخلا" ىمسي يذلا ريغصلا بابلا هطسوتي يذلا

 .حتفنا امدنع بابلا نكل .دنواش هئارو نم لطتو حتفني نأ رظتناو

 ةليوط ءاضيب ةيحلو .همأر ىلع ةمامعب ليلج لجر هئارو نم لطأ

 لوح ءانفلا يف نوبعلي لافطأ ناك .خيشلا ءارو نمو .ةباهم هبسكت

 .ليسغلا رشدنت ةدّيسو ,ةيقسفلاو ةروفانلا

 ىلإ ةوطخ عجارتف .هلوقي ام ردي ملو هيلع جترأو ئجوف
 .اًدئاع رادتساو ؛فلخلا

 تاّيجلاو ةرحّسلاو تيرافعلا الإ اهلعفي ال يتلا زاغلألا هذه اي

 !تارككاملا

 هنول ىلإ داع دقو طرقلا دجو .ناخلا يف هتفرغ ىلإ داع امدنع

 رضخألا هنول ىلإ داع دقو دجربزلا نم ميركلا ةرجحو ,يبهذلا

 نوللا كلذ اهنع باغو .يعيبطلا اول ىلإ تداع هتمانمو .عماللا

 .هيركلا يزمرقلا

 نأ نّيعتيو .دحلا اذه دنع رحسلا لوعفم يهتني :هسفنل لاق

 .يدارإ ىلع اًدامتعا يندب نم ريرشلا كلذ درطأ

 ةيبيطلا ءسومطيعلا ةديسلل فراج نينح همثاد .ةليللا كلت يف

 ءاهايإ همحنم دو ةممل لك ركذت .بلقلا نم ةبيرقلاو ةنونحلاو
 ذم دي ديل
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 ناويإ يف رودي ناك يذلا ميمحلا مالكلا بهذ ةركاذلا تجرخأو

 «ةفرشلا ىلع ةّلطم ةفرغ يف ميمحلا مالكلا بهذ .ريغصلا اهرصق

 مأسلا دهرطل ةقيدحلا ين تاليمجلا تامداخلا اهدرست تاياكحو

 سجرسلا روهزب ةللكم ةشيرخ ريف فافض ىلع ةهزنو «للملاو

 .يربلا قبنزلاو نسوسلاو ىمارخلاو ناوحقألاو نامعنلا قئاقشو

 اهفطتخا ةلفط ةريس قايسلا لخاد نم ةركاذلا تجرخأو

 «تاواشبلا ىلإ قيقرك تعيبو .ةاسأملا دبك نم تعزتنا ,ةنصارق

 سئاسد ركمو ,كلمرحلا قاور يف ةدبعتسم ةيراجك تلقنتو
 ةفأرلا تدجوو ,ةيراشكنإلا شوحوو ءارمألا باصتغاو ,تاناطلسلا

 نم ةبحماو دولاو ءاشاب سكرج دنع ةيامحلاو ,ليدشخن ةناطلسلا دنع

 يف شيعلا يهتشت يهو رصقلا يف تشاعو ,حورلا ةليمج ءارمس ةفيصو

 .لابلا ءوده اهل رفوي يفير تيب

 نع هظفحي هجوو طوطخو ةشيرو ناولأ ةركاذلا نم تقلدناو

 ىلع لالظو لحكلاو قيوزتلاو نييزتلا نم جيزمو .بلق رهظ

 ءاذحو ءياطلس بوثو .ةعبقو ,سقمدلا ريرح نم بوثو .شومرلا

 اهئاتح يف سورع لثم طئاخلا ىلع ةدومصم ةحولو ,لاع بعك وذ

 .اقولج ةئيزو

 ةلوفط ىلإ ةديسلا رصق نيب ام تلقنتو ؛تايركذلا تلاثنا

 ىلع لطي ئطاشو .رحبلا ىلإ روسلا يلاعأ نم زفقو ركبم بابشو
 ,غبادملا لامعو ءِنيِبّيط سانأو .جاومألا بابع رخمت نفسو ةرانم

 قمع يف نولغويو كابشلا نوعنصي نيدايصو ءرومحو قجس ةعابو

 للا مس اج
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 ايارسلا تافرش نم هيلع نللطي ياوللا رصقلا يراوجو ءرحبلا

 همزالي يذلا نجلا تظقيأ لاقترب ناتسب يف ةياوغو ؛كلمرحلا قاورو

 ىسلع باعلأو ءامشو كرتو ؛نهنم ةدحاو رحن ىلع ةقراح ةلبق عبطف

 «ءلامرلا نم ىصحت ال روصقو ءاقاقيفرو لصنقلا ةنبا عم ئطاشلا

 ةقورألاو بابقلا امب وهزت ةئيدم يف يكولمت رامعم يذ رازابو

 قاوسألاو راوسألاو نذآملاو ناجيتلاو ساوقألاو ةدمعألاو

 «قازرألل نوعاس ىلوملا ىلع هيف لكوتي ىدن نم حابصو ,تاحابلاو

 ةمردنجو تاواغأو تاواشبو حاّيسو جاّجح هوجو هاحض يف ودبتو

 .ةيماحلا دنج نم روباطو ,قجانمو

 .قرأ الو .هيف سيباوك ال ءاقيمع امون مانو ءىضر ىلع ىفغأو

 دادس هه
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 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 بحاص ةءاج ,ةحابلا يف هروطف لوانتي ناك امنيب ,.حابصلا يف

 .ءءارم ةمامع هسأر ىلع ,ةفيفخ ءارقش ةيحلب يقشمد لجر .ناخلا

 .ةدودو ههجو حمالمو .ريرحلا نم اصيمقو الاورس سبليو

 امهفإإ هل لاق .نييدنهلل طسوتي ناك .هيلإ ثّدحتو هبناجب سلج

 لضفأ نم كنإ امه ليقو ,"ياطلس يكلم يتسردم" يف هنع الأم

 ناكسمعم امه ,كلذلو «نييرعلاو شقرلا ين ريبخ كنإو ,نيطاطخلا

 .كب

 باتك نم ةيبرع ةخسن ةباتك وهو .ليبن امهفده نإ :هل لاقو

 امك .يب ناقثي امهنأل هبتاكو باتكلا نع يناثدحو ؛قرشلا ةمكح نع

 .ةليوط تاونس ذنم يعم نالماعتيو ءاممي قثأو امهف رعأ يننأ

 اًدهاش وه نوكيو .هعم ةيقافتا ناعقويسو ءامهلفكي هنأ هغلبأو

 ةلطعلا يهتنت نإ امو .رهش نم رثكأ هتمهم قرغتست نلو .اهيلع

 .قشمد يف هتسردم ىلإ داعو ,اهنم ىهتنا دق نوكي ىتح ,ةيفيصلا

 دكاأو .هردص ىلع فدو :ةّيدجو ةيويحب ناخلا بحاص ثدحت

 ناكملا نأو ,ءبايإلاو باهذلا يف هتمالس نع ًالوؤسم نوكيس هلأ

 نع ةديعب تسيلو ."ةنضأ" يف وهف ءاًديعب سيل هيلإ بهذيس يذلا
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 ىلإ اهنأ يأ هطسوتملا رحبلا ىلع لطت ةقهاشلا اهابجو ,ةيقذاللا

 .ماشلا دالب نم قرشلا

 مربأو ءامهيإ نايدنحلا مضنا اذكهو ,ةقفصلا تأدب اذكه

 .قافتالا

 امهرجت نيتبرعو رامحو لامج ةثالث نم ةنوكملا ةلفاقلا تكرحت

 ةيمايسلا ططقلاو رومسلا تاناويح اهيف اصافقأ لمحت ةدحاو ؛لويخ

 لمحت ىرخألاو .هاقنأو ركذ سوواطو يدنهلا عقنتسملا نالزغو

 .عاتملاو نيومعلا

 لباوتلاو دولجلاب ةلّمحم تناك دقف ؛نيمانسلا تاذ لامجلا امأ

 .ةيبطلا باشعألاو

 قلخلاو ةثامدلاب نامستي اناك .نيحيرم رفس يقيفر نايدنهملا ناك

 دادعإو «تاناويحلاب ءاسعالا ىلع نوموقي مدخ ناك ءامهعمو .ميركلا

 .ىرخأ تامدخو ,ماعطلا

 دنع فقوتتو ءاًداهوو ًالالت ربعت ,ىدملا لوط ىلع ةلفاقلا يشمت

 نكامأ دنع بعتلا اهكردأ ام اذإ مايخلا بصنتو .عيبانيلاو رفألا

 .نمزلا ىدم ىلع ريرحلا قرط راجت اهّدعأ يتلا ءاويإلا

 ,نورماستيو نوثداحتيو ءاّعم ماعطلا نولوانتي .نكامألا كلت يف

 .ءءاقرزلا نويعلا تاذ ةيمايسلا ططقلاو نالزغلاو رومسلا نومعطيو

«> ©<> © 
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 هشيردرفي يذلا ركذلا سوواطلاو «نيمانسلا تاذ لامجلاو

 وفخغت هاشنأ امنيب «نابزرملا ةحورم هبشيو ,ةجيهبلا هناولأب شكررملا

 تاناويحلا نوجرخيو لب .صفقلا ةيواز يف شمكنتو «ةئداه
 هاسيملاب اهداسجأ رمغتو ءاملا برشتل اهصافقأ نم هاتنأو سوواطلاو

 .درتبت يكل ةقفدتملا

 اهلئأول امك ودبت ةردانلاو ةنيمشلا تاناويحلا كلت تناك

 ةّدوم اهنيب تأشنو ءضعب ىلع اهضعب داتعا امنأ وأ ةنّجدم

 .رفسلا ةقشم لّمحتيو ,شياعتي اًريغص اًعيطق تحبصأو
٠. 

 م ( 0 انابيب 0

 ا ططعإا طل

 لص بوكر ىلع داتعي فسويو .طحت دالبو ؛ليشت دالب

 نايدنهلا هب موقي امب عتمتساو .ةبيطلا ةقفرلا هذه ىلع داتعاو ,نيمانسب

 نم امهعئاضب ناضرعي نيح ةريغصلا ندملا ينو ةلهآلا قطانملا يف

 ةيبهذ تاريلو ريناند ناعمجيو .قاوسألا يف راهبلاو باشعألا

 تاناويحلا نم ىرخألا امهعئاضب ناضرعي انوكي مل .ىرخأ تالمعو

 ناطلسلا رصق ةقيدحل اصيصخ ةبولجمو ةعيبم هذهف ,سوواطلا ريطو
 نأ ىلع صرحت ناطلسلا ةجوزف ؛ناحيس رهف فافض ىلع يفيصلا

 .اهرصقب ةقحلم ةردانو ةديرف رويطو تاناويح ةقيدح كانه نوكت

 نع هل احصفي ملو .دولجلا نم امهتلومح ناضرعي انوكي مل امُهأ امك

 .امهاسي مل هلأ امك ,كلذ ببس



 ,ةباغ يذاحي لبج حفس ىلع ءام عبن بناجب ةحارتسا ةطحم يف

 اهعابط نع ثيدح ىرج ,تاناويحلا نومعطي مدخلا ناك امنيب

 .اهتميقو اهعاونأو

 ةليمجلا هناولأب زّيمتيو ءاهردنأو تاناويحلا لمجأ نم روّمسلا

 عاونأ كانهو .قماغلا ينبلا عم حتافلا ينبلا اهيف جزامتيو جّردتي يتلا

 ةدراطم ةرثكل ضرقني ريغصلا ناويحلا اذه داكو ,ضيبأ اهؤارف

 تاباغلا يف شيعي وهو ءءارفلا عاونأ ىلغأ نم هتورفف ؛هل نيدايصلا

 ,رويطلا ضيبو يلاحسلاو ناذرجلاك ةريغصلا تاناويحخلا ىلع تاعقيو

 وأ روغصلا ءارو ىبتخي ىتم فرعي ؛لانملا لهس سيلو رذح وهو
 نكل .هداطصا رسنلا لواح ام اذإ ةفيثكلا رجشلا ناصغأ طسو

 اّيح هدايطصال ليخلا عارقخا يف نوعربي رشبلا نم نيدايصلا

 .شودخ نود هتورف ىلع لوصحلل

 هنوك «تاعقنتسملا لازغ هنومسي يذلا ,يدنملا لازغلا امأ

 رخفت يتلا نالزغلا لمجأ نم وهف ,ةدكارلا هايملب ةئيلم قطانم يف شيعي
 نايهتني ناليوط نانرق لئايألاو نالزغلا نم هريغ نع هزّيميو .دنهلا امي
 اهدرج دقو .ةثالث ناصغأ تاذ اًراجشأ ناهبشيو .ثالث بعشب

 .ةيراع اهكرتو قاروألا نم فيرخلا

 يتلا ططقلا نم يهف .ءاقرزلا نويعلا تاذ ةيمايسلا ططقلا امأو

 ناولأ ةعورو ءاهعابط نسحو ءاهلامجم اًرظن ,روصقلا ناكم اهيتقي
 .ةردانلا فحتلاو ةينفلا تاحوللا نونتقي امك ءاينغألا اهيتقي .اهئارف



 كلذلو .نوللا قرزأ وهف ؛رهبملا هلامج يدنحملا سوواطللو

 هبشي يذلا هرهظ شير رشني امدنعو ءقرزألا سوواطلا هنومسي

 رهمأ زجعي ةحولك ةديرفلا ةرحاسلا شوقنلا ودبت ءايرثألا حوارم

 اذه ىلع هشير رشني .ةداعلا يفو ءاهعنص نع نيشاقرلا وأ نيماّسرلا
 نم لمجأ وهو ,جوارتلا مساوم يف هتقانأ ضرعتسي ذإ .هاثنأ مامأ وحنلا

 .هشيرك ةحورم لكش ىلع شير اه سيلو نب افول نوكي يتلا هاثنأ
 تاراضحلا يف محالملاو ريطاسألاو ثارتلا يف ةصاخ ةناكم سوواطللو

 .ةميدقلا

 دسعب اهصافقأ نم تاناويحلا مدخلا جرخأ ,مويلا كلذ يف

 وج يف درتبتو عبلا نم ءامللا برشب عتمتستل اهوجرخأ .اهماعطإ

 .راح خانمو

 .برهلاب ركفت الو ةنجاد هبش تاناويحلا تناك

 اهساوحب تش .رعذ امباصأ ,ةأجف ,يوترت نالزغلا تناك امنيبو

 رومسلاو ةنصحألاو لامجلا ىلإ ىودعلاب رعذلا لقتنا .رطخ ةحئار

 .ططقلاو

 رعذلا لّوحت ,ةأجفو ؛ثيدحلا نالصاوي نايدنملاو فسوي ناك

 .سرتفم دهف ناويح دعب نع مهل ادبو ؛لاجرلا هبتنا .بارطضا ىلإ

 .ضرألاب هردص قصلي وهو افحز مّدقتي دهفلا ناك

 .حيرلل هيقاس قلطأ مث ,عيطقلا نع نالزغلا دحأ دعتبا
 مج © ©
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 .نيكبترم اناكو ناّيدنحلا فقو

 تازفق تناك .لازغلاب قححو دهفلا لدتعا ,ةظحللا كلت يف

 .ةعساو دهفلا

 يذلا طوسلا طقتا ,ةملكب سبني نأ نودو .فسوي فقو

 .ةبرعلا قئاس ةداع هلمحي

 .عبنلا رواجت يتلا ةيبشعلا ضرألا ىلإ زفقو .هطوسب فسوي حّول

 .لازغلا ءارو دهفلا تازفق عباتي وهو ًاليلق ىرج

 غواريو ودعي يذلا ,لازغلاو دهفلا نيب ةبيرق ةفاسملا تراص

 .هاجتا لك نم هقحالي دهفلاو .ًالامشو اًنيم

 ,هلخادب نارين تلعتشا :فسموي دسج ةنوخسلا تمهاد ,ةأجف

 دعب ىلع ضرألا ىلع طحر .اّيلاع ءاوهلا يف راطو ,حيرلا ىلتعاو
 بشني نأ كشوأو لازغلا ىلع ضبق دق ناك يذلا دهفلا نم ةوطخ

 .هترجنح يف هباينأ

 .ديدح نم ديبو .اّيلاع ران نم ظاوش هلخاد يذلا طوسلا عفر

 همأر ىلع هبرض .ةسيرفلاب كتفلا ىلع كشوي يذلا دهفلا برض

 .هئامدب لفعفتي راصو اًضرأ هحرطو

 نع اًريبعت نابصتني هانرق امنيب .همئاوق ىلع فقوو ,لازغلا اجن
 .عطقتي هسفنو .دعتري لاز ام هدسج ناكو ,ةشهد
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 لواحي لو نارظنت لازغلا انيع تناك .دمه مث لفعفتي دهفلا لظ

 .داعتبالا

 ؛هسافنأ فسوي داعتسا امدنعو .رخآلا ىلإ رظني امثالك لظ

 لازفغلا لجو اًبناج طوسلا ىحن ءاهعضو ىلإ هبلق تاضبن تداعو

 مش امدنع ةنينأمطلاب رعش ريغص لفط لثم ادب امنإو ,مواقي مل يذلا

 .هيبأ ةحئار

 نورظني مدخلاو نايدنهملا ناك ءلصو امدنعو .انيوهلا ريسي داع

 ىلإو ؛نيوارمحلا هينيع ىلإو .نيتخفتنملا هيدي ىلإ نورظني ,لوهذب هيلإ

 ةلاه نأ مه لّيخو .بضغلا دعب اهقرافي مل يتلا ةسباعلا ههجو حمالم

 .ضرألا ىلإ هلمح لزنأ

 .هتشاعترا تفخ دقو اًنداهو اًنكاسو افقاو لازغلا لظ

 .ءاملاب سطغو هسبالم علخ .عبنلا ىلإ ىضمو فسوي رادتسا

 .اهصافقأ ىلإ تاناويحلا مدخلا داعأ امديب درتبي لظ

 ءبرشبيل ال «عبنلا ىلإ هجوتي هوكرت ,يجانلا لازغلا اوديعي م

 ؛اًديدج اًمسا لازغلا اذه ىلع نوقلطي اوراص .نيحلا كلذ ذنمو

 انادي

© © © 



 نايدولا اهعم ريستو .ريست ةلفاقلاو طخ دالبو ءليشت دالب

 .لمأتي فسوير .لابجار ,تءاباغلاو لالعلاو .رغألا دفاورو عيبانيلاو

 نم ءاطغ اهللظي يتلا ةبرعلا يف هبرق ماني ؛هنع دعتبي ال فسوي لازغو

 .رداشلا شامق

 ةرجش قاسم ىلإ هرهظ فسوي دنسأ .ةحارتسا ةطحم يف

 هلازغ امني «ةعيبطلا لمأتي ذخأو ,هبناج ىلإ هتالخم نكرو .فاصفص

 معطي ململا يدنفاو .ريغصلا عيطقلا نوسرحي مدخلا ناك

 .اهيلإ ةلضفملا توعلا تابح ,هيتنفحب ,رومسلا تاناويح

 .هبناج ىلإ سلجو ,يخيسلا يدنهلا هنم برتقا

 .لع نم دهشملا ىلإ رظني ناك .ةيادبلا يف فسوي هب رعشي مل

 مويغ تناكو ءاًجرعتم .لالتلا نيب هقيرط قشي وهو ءودبي رهنلا ناك

 .لويخ ةئيه ىلع لكشتت يهو اًقنور دهشملا ىلع يفضت ةرباع

 .مدقخلا امأ .ىضرلا نعبو .ةباهمب هيلإ نارظني ناّيدنحلا راص

 نأ دعب ةمادق ةرظن هيلإ نورظني اوناك دقف ,سودنه لا نم مهبلغأو

 تلعشأو ةأجف تيه يتلا حايرلل هبوكرو ةلهذملا هترزفق اودهاش

 امدنع دوفس ىلإ هلمحي يذلا طوسلا لّوحتو ,بهللاب حيسفلا ءاضفلا

 .ةدحاو ةبرضب سرتفملا دهفلا ىلع زهجأ

 هج ©ه
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 ةعيبطلا لمأتي هكرت .اًنماص هبناج ىلإ يخيسلا يدنهملا سلج

 سلجو رومسملا معطأ نأ دعب ملسملا يدنهلا ءاج .هتولخ مرتحاو

 .اًضيأ اًنماص لظو .رذحو ءودش

 .ةلئسأ هدلخ يف رودت تناكو ءامهيلإ فسوي هبتنا

 ةلت ىلإ هديب راشأ مث ,مالسلا هيلع حرطو .يخيسلا عّجشت

 .ميكحلا اهراتخا يتلا ةلتلا ىلإ دعصن مث

 امهل رهظأف .ةلّجؤملا ةلئسألا حرط تقو ناح .كاذ ذإو

 ميكحلا اذه نع ائيش فرعيل هتلئسأ حرط مث ءامهفطالو ؛ةشاشبلا

 نالزغلا ةعومجم تناكو .يلاعألا يف انه اًفيطل سقطلا ناك

 ناكو .وهللا ليبس ىلع ةليمجلا اهورقب حطانتتو ,بعللا يف ةكمهنم

 .ةسكاشملاو زفقلا يف هتضاير سرامي اًضيأ فسوي لازغ

 يف لسرتساو راقوب ثدحتو ,مالكلا ملسملا يدنهلا ذخأ

 لقنتيو شيعي .مهريظن رع نيذلا ءامكحلا نم رهاب ميكحلا :ثيدحلا

 مالسلاو ةبنا ىلإ ةوعدلا يه هتلاسرو ءايالامه حوفس ىرق يف

 .لعقلا فقوو .ةايحلا مارتحاو

 قرشلا عوونت نع عفاديو ,ةيبرغلا ةنميحلا تامايس ضماني

 لفمملا يزيلجنإلا لالتحالل نيضهانملا نم وهو .يفسلفلاو ينيدلا
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 ارعلجنإ اهسأر ىلعو .برغلا لود نأ ىريو .ةيقرشلا دنهلا ةكرشب

 نفسلا لسرتو «دنهلل تاوزغلا زهجت ءادنلوهو لاغتربلاو اسنرفو

 ياشلاو راهللاو نطقلاو لباوتلا ةراجت ىمسم تحت ةيراجتلا

 دابعتسال اًديهمت ,دنملا دابعتسا يقيقحلا اهفده ْنأ نيح يف .نويفألاو

 .ىيدألاو هنم ىصقألا .هلمكأب قرشلا

 ددعتل جذوفن دففاف .ءطقف دنملا ةمكح نع عفادي ال وهو

 قرشلا تانوكم نم نّوكم يهو ,تافسلفلاو تادقتعملاو نايدألا

 هعمكحو قرشلا نع عفادي وهف ءاذّيو .يراضحلا هخيراتو .ريبكلا

 ارعلجنإ هلثمت يذلا يبرغلا شحوتلا ةهجاوم يف هتفاقثو همولعو هميقو
 .اسنرفو

 .برعلا ةغل نقتأو سردو «ةيبرعلا نادلبلا راز رهاب ميكحلا

 .ةيسرافلاو ةيكرتلا اهنم ,قرشلا تاغل نم ىرخأ تاغل نقتي وهو
 ةلودلل ةمجرتلا ةكرحو مولعلاو نونفلاو بادآلاب بجعم هنأ امك

 .ةيمطافلاو ةيسابعلاو ةيومألا

 نآرقلا نم اهراتخا ,باتك يف اصوصن عمج رهاب ميكحلا

 ةييجلاو ةيذوبلاو ةيسوددهلا دنحلا تادقتعمو ةاروتلاو ليجنإلاو

 مارتحا نع ربعت اصوصن ؛يسرافلا ةيتشدارزلا دقتعم نمو ,ةيخيسلاو
 .ةّيحورلا هتاضايرو هتيهافرو هتّيرحو ناسنإلا ةماركل نايدألا هذه

 نأل ؛ةيسنرفلا ةغللا ىلإ اًديدحت ,ةمجرتو اصيخلت اه لمع دقو

 ءالبنلاو ءايرثألا ةنميه نم ناسنإلا ريرحتل ةروث نآلا دهشت اسنرف

 ةاواسملاو ةّيرحلاب بلاطتو .نيدلا لاجرو يضارألا كالم رابكو
 سا سل هج
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 ىلإ قرشلا ميق يف هباتك لسري نأ ديريو «نينطاوملا قوقحو
 ءاقلل ةصرف كلذ نوكيو .ميقلا هذه عم نوقتلي مهّلعل ؛نييسنرفلا

 يك ةيخيرات ةظح يف ةصرفو ,ةكرتشم ميق ىلع برغلاو قرشلا نيب
 قرشلا عم برغلا ةقالع نوكت الو ,قرشلا ىلإ هترظن برغلا رّيغي
 .ديبعب دايسأ ةقالع

 ناسنإلا هيف دهتجا اًئاسنإ اًنارت ,.ديدحتلاب تادقتعملا ربتعي وهو

 .ةقيقحلا نع ثحبلا يف نايدألاب لثمملا يوامسلا ناميإلا ةلحرم لبق

 ىلع لطملا لوضانألا نم ةلاسرلا هذه لسري نأ راتخا ,كلذل

 ءاقتلا ةطقن لّكشت يتلا ,ةجيإ رحب ةقطنم يه .طسوتملا رحبلا نم ةعقب

 .برغلاو قرشلا نيب

 لذحخأ همالك ىفأ امدنعو .بهسأو ملسملا يدنحملا ثّدحت

 نأ ديري ميكحلا ماد ام كرود نع لأست انه كّلعلو :مالكلا يخيسلا

 بلطيسس هلإ كل لوقأو .اسنرف ءامكح ىلإ هباتك نم اًمخسن لسري

 كعم لسري نأ اًضيأ ديري هنأل ,ةيبرعلا ةخسدلا نع هباتك خسن كنم

 .ماشلا دالب ءامكحل ةخسن

 باستكلا نييزت يف رود كل نوكيسو :لوألا يدنحلا فاضأو

 ءزج كلذ نأل ؛يمالسإلا يقرشلا شقرلا نم عاونأب ةيسنرفلا ةغللاب

 عا محلا دي
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 نأ نود برقا يذلا لازغلا ناكو ؛عمتسي فسوي ناك

 ءاضفلاو .عمتست ةرجشلاو .عمتسي عبنلا ناكو .عمتسي ةوظحلي

 .عمتست قفألا يف ةلاّضلا مويغلاو  عمتسي
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 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ةدحاو :نيتلفاق ىلإ تمسقناف .قرط قرتفم دنع ةلفاقلا تفقوت

 ةيناثلاو ءرهاب ميكحلا ثكمي ثيح ؛لبجلا ىلإ يدؤملا قيرطلا تكلس

 ةفضلا ىلع يفيملا ةناطلسلا رصق ىلإ يدؤملا قيرطلا تكلم

 .ناحيس رهف نم ىرخألا

 ةلّمحملا لامجلا مضتو ءملسملا يدنحلا اهدوقي ناك لبجلا ةلفاق

 نسم سايكأو لازغلاو فسويو اهدئاق اهيف ةبرعو ةنصحأو دولجلاب

 .عاتملا نم فخ امو ,باشعألا

 ةبرعلا تمضو .يخيسلا يدنحلا اهداق دقف .رصقلا ةلفاق امأ

 تويرب ةأبعم ريراوقو ءراهبلا نم اًسايكأو ءاقاناويحو اهصافقأب

 .مامحتسالا دعب ةيرطتلل ,ءءاسنلا لامعتمال نوهدو

 هل عساو يفير تيب مامأ لبجلا ىلإ تدعص يتلا ةلفاقلا تفقوت

 ررذ مهّلأ ىلع مهسبالمو مههوجو لدت لاجرب ظتكيو ةقيدح

 .ةفيظن ءاضيب ةّيدنه سبالم نوسبلي ءاسنو لاجر نم مدخبو ,نأش

 ناكو .ربح ةحئارب طلتخت خبط ةحئار ناكملا نم حوفت تناك

 .زعاملا نم ثالثو كيدو تاجاجد ةبرعلا اهيف تفقوت يتلا ةحاسلا يف

 هتالخم لمح .لوزتلل هسفن فسوي اّيهف ,يدنحلا لاق ."انلصو"

 .لورتلا ىلع لازغلا دعاسو ؛لزنو

 هلا ا ذل
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 ءانتعالاو ,دولجلا نم ةلومحلا لازتنإب مدخلا ىلإ يدنهلا راشأ

 .لخادلا ىلإ فسوي بحطصاو ,لازغلاو لويخلاو لامجلاب

 .ةحوتفم ىرخأو ةقلغم فرغ هيبناج ىلع ليوط رمث

 المت ربحلا ةحئارو .نوخسني نوطاطخ ةحوتفملا فرغلا يف

 ةيافف يفو .نأشلا يوذ لاجرلا نم ةطشن ةكرح رمملا يفو .ناكملا

 .يولع قباط ىلإ دوقي يبشخ مّلس رمملا

 يتلاو لزملا نوؤشب ىنعت يتلا ةدّيسلا الباق ءيولعلا قباطلا يف

 ماظن هل تحرشو .ىلعألا رمملا كلذ يف همون ةفرغ ىلإ فسوي تداق

 لبقو .اهمالك يدفللا هل مجرتو ,ةيدنهلا اهتغلب ماعطلاو ةماقإلا

 ذخأي نأ دعب قحال تقو يف هلباقيس نم كانه نأ هربخأ ,هفارصنا

 .ةحارلا نم اًطسق

 ,نأشلا يوذ نم لاجرلا كتوأ دحأ ءاج .بورغلا لبق

 .ناكملا نع اًريثك دعبت ال ةعفترم ةلت ىلإ هبحطصاو

 ,ملعملا وأ ميكحلا ءاسلم ةرخص حطس ىلع سلجي ناك ,كانه

 .قفارملا هبطاخ امك

 ةليوط ءاضيب ةيحلو ءايلعلا هتفش يطغي ليوط هبراشو ,بّذشم
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 ًاليوط اًصيمقو ءالاورس يدتري .هردص لفسأ ىتح هنقذ نم لسرتست

 ."ودلا" ءادر هطسوو هتبقر لوح َفليو ,هيتبكر ىتح هيطغي

 لدتعا مث ءاكّربت ءادرلا سملو هقفارم ىنحنا ءالصو امدنع

 ناكو ,ةمآّدقملا يضارألاو ماشلا دالب نم مداقلا فسويب فّرعو

 .هلخادب ةنماكلا ةقاطلا نع امبرو ,قيرطلا يف هفداص

 ناكملا اذه يف لمأتلا ةرتف ىهفأ دق .ودبي امك ,ميكحلا ناك

 امكو .يه امك لازت ال ءارذع ةعيبط هءارو ام ودبي يذلا ,عفترملا

 .فرصناو «ثيدحلا هقفارم ىهفأ

 .سولجلاب هل راشأو ,ءىحصف ةيبرع ةغلب فسويب ميكحلا بحر

 .حمالملا دودو .هجولا حمس ميكحلا ناك

 ظحال امك ,ةليوطلا هتيحلو هبراشو هسأر رعش يف فسوي ققد

 نسم هلمحي ام هتالخم نم فسوي جرخأف ,ةدم ذنم هرفاظأ صقي مل هنأ

 .ةريغص ةآرمو اًضصقمو ةقالحلا ىسوم :رفسلا مزاول

 ؟يديس اي يل نذأت له :لاق
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 سلجو ,ةرخصلا ىلإ دعص .مّلعملا نم ةباجإ رظتني نأ ثودو

 ضرتعي نأ نود ةيحللا رعش مث سأرلا رعش بيذشعب أدبو .هعلاق

 ةماسعبا هيتفش ىلع ممري لجرلا امئيب ,ةقرو ةراهمب بذش .ملعملا

 .بيذشتلا اذه ملستسيو ,ةقيقر

 .ةديدجلا هتنيه ملعملا ىريل ةآرملا عفر ,هلمع لمكأ نأ دعب

 اهملقف .رفاظألا ىلإ فسوي لقتناف ءىضرلا مّلعملا ىلع ادب

 .ةموعنو فطلب صقملاب

 يبلق ىلإ تلخدأ دقل «ينب اي كب هللا كراب :ميكحلا لاق

 .رورسلا

 ىلإ جاصحي ناسنإك يعم تلماعت :فاضأو ًاليلق تمصو

 .حصنلا

 مامتهالا ربتعتو .فّوصتمو ركفم تنأ ,يديس اي :فسوي لاق

 كرهظم نوكي نأ تببحأو تلفطت يننكل .ةلص اذ سيل اًرمأ سفنلاب

 .ملعملا اهَيأ كملعك ًاليمج

 ةضاير سرامت تنأو لوبقملا رهظملا نم سأب ال :ميكحلا لاق

 دالب يف لاحلا يه فيك .نربخأو يل لق .سفنلا ىلع ةرطيسلا
 ؟ماشلا

 جل معا حل



 .يضمت ةايحلاو ءقرشت لازت ال سمشلا نإ يديس اي هللاو -

 بحنو ,ةايحلا بحنو ؛ةفرطتم ةيراشكنإ هجاونو .بئارضلا عفدن

 .هسفن تقولا يف اندلب بارت

 نقتت طاطخ كنأ ينب اي تملع :لأسو .هسأر مّلعملا ميكحلا ّره

 انعم كدوجو .قيوزتلا نقتت شاقر كنأو .ةعاربب فورحلا مسر

 .بّيط رثأ هل نوكيس

 ةاواسمو ةبحم ةلاسر ,ةلاسر انيدل نحن :فاضأو .ًاليلق تمصو

 مه مكنيد يف سانلاف ,رشبلا ينب نيب ةّبحماو ةّوخألاب رّشبن نحن .مالسو

 يف دالبلاو .هللا ضرأ يه اهيلع نولتاقتي يتلا ضرألا هذهو هللا لايع

 اهيلع امو ضرألا ثري يذلا وهو ,قلاخلا كلم يه برغلاو قرشلا

 .ةمايقلا موي

 ال دق :ديزملا رظتنيو ,ةفلألاب رعشيو .عمتسمي فسوي ناك

 نومضم ىلع علطتو .هخسنتس ام أرقتس كتكل .نآلا ينمهفت

 وزفغي يذلا برغلاو ,فقوتت ال بورحلاو .ميخو ملظلا .انتلاسر

 ربسع نفملاب انيلإ َنأي ؛قرشلا ةمكح نع اًئيش فرعي ال قرشلا

 اننايدأو انتاراضح لذيو ءانتاربخ بهنيو اندبعتسيل تاطيحملاو راحبلا

 الاسرو .قيقرلا قاوسأ يف عيبلل انءاسنو انلاجر قوسيو ءانتادقتعمو

 لم .ؤفاكتلاو دنلا عقوم نم ةوخألاو مالسلل هل ةدودمملا ديلا ةباثمب

 ؟ينتمهف
 هوه جه ©
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 .يديس اي كتمهف :ضيفخ توصب باجأو .هسأر فسوي ره

 هتدعاسم ىلإ فسوي عراسف .فوقولل اًئيهتم هسفن ميكحلا عّمج

 .بيذشتلا ءانثأ طقاست يذلا رعشلا نم هبايثب قلع ام ضفنو

 .برسملا اذه يف ًاليلق ىشمتن ايه :لاقو ميكحلا فقو

 يفو (ةّيكوش تاتابنو باشعأو راجشأ هب فحت قيرط يف اراس

 ميكحلا هل طسب .نيقيدصك اراس .رويطلا نم برس فرفري «يلاعألا

 ةيحورلا ةهّريلا هذه بحأو هّبحأف ,ةنينامطلاب هرعشأو .ةفلألا طاسب

 .ةعساولا برلا نيتاسب يف

 ايش تملع دقل :بيغملا بارتقاب نذؤي قفشلاو ,ميكحلا لاق

 ءاوهملا يف زفقلا نم كتنكم يتلاو ءاهاَيإ هللا كبهو يتلا ةقاطلا نع

 .لازغلا ذاقنإو

 اذه .ينب اي مرا :فسويل هلوانو ءاًرجح طقتلاو ,ىنحنا مث

 .مزعو ةوقب ةرخصلا كلت ىلع رجحلا

 ةرخصلا نم علدنا ىتح ؛ةرخصلاب رجحلا مدطصا نإ امو ,مزعو ةّوقب

 .يرانلا رارشلا

 يتلا رانلاو .ران نمكت «ينب اي ةراجحلا بلق يف :ميكحلا لاق

 .نوكلا اذه يف ءايشألا نكست يتلا ةقاطلا اًهاذ يه كنكست
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 ديرأ ال :فاضأو ,ةأجف به يذلا ءاوهلاب هردص أّبعو

 نأ تببحأ ءأدبلا ثيح نم ,يننكل .رمألا اذه يف نآلا ثدحتلا

 ال عفان وه امل اههجون فيكف «نيملاعلا بر نم ةبه ةقاطلاف :كدنمطأ

 ؟راض وه الل

 .يشملا يف هب سأب ال اًطوش اعطق دق اناك ءّمماص فسوي لظ

 .مالظلا لحي نأ لبق دعنل ايه :لاقو ميكحلا رادتسا ,كلذ دنعو

 انيس

 مدخلا ناكو لح دق مالظلا ناك ,يفيرلا تيبلا الصو امدنع

 .لخادلا يف سيناوفلا اوءاضأو .جراخلا يف ليدانقلا اوقّلع دق

 كلذكو .ءاهييبم ىلإ رويطلا تداع .ةءاضم لخدملا ةحاس

 اًسّكنم اًديحو فقي ءافقاو ةحاسلا يف ناك لازغلا هدحو .زعاملا

 .هفلظب ضرألا رفحب هقلق نع اًرّبعم .هسأر

 هيلع ادبو ؛لازغلا شه ىتح .ميكحلا ةقفرب لخد نإ ام

 حسمتو ؛هبحاص وحن ءاطبإ نود ىشمو .رورسلاو حرفلاو حارشنالا

 .ةبوذعو فطلب هب

 نل :لوقي هنأ ول امك .هفك نطابب هرهظ ىلع فسوي حسم

 .نآلا دعب اًديحو ككرتأ نلو ,كاسنأ
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 ىلع اهعضوو هفك دمو «ةفأرو ونحب دهشملا ىلإ ميكحلا رظنو
 اوفقو نيذلا مدخلا ىلإ راشأ مث ,هكرابي هنأ ول امك «لازغلا سأر

 .فيطللا فيضلا اذه اومركأ :مهل لاقو ًاليجبتو اًمارتحا

 .يديس اي ًاليلق لازغلا عم ىقبأس :فسوي لاق

 .رخأتت الف ءءاشعلا لوانتل كرظتنن :ميكحلا هباجأ

 انني

 .هلوح روديو ىشمتي لازغلاو ,ىشمت

 ام ففخيو «ةبرغلاب ساسحإلا نم ففخي يذلا مّلعملا اذه اي

 !قيرطلا ةشحوو ةفاسملا دعب نم تيناع

 ملو .ديحو كلنم .بيرغ انأ كلثم ؛"نينرقلا اذ" يقيدص اي

 يراربلا ىلإ قتشت كلعل .دعب ةعقبلا هذه يف ةايحلا ىلع دتعأ

 ىلإو ءاغآ دمحأو ةنانمب هيف يكولمت رامعم يذ تيبو رازابو راوسأو

 ةبيطو ةمنؤمو ةليمج ةديسو .رحبلا ىلع لطت ةفرش هل ريغص رصق

 .نانحلا اهينيع نم ضيفي ةيسالخ ةفيصوو .بلقلا

 هذه يف ًالعف نيقيدص نكنلو يعم قبا ."نينرقلا اذ" يقيدص اي

 .يبلق ءفدب رعشت كلعلو ,كبلق ءفدب رعشأ انأف ,ةبرغلا



 ,يمالآب حوبأو كل وكشأل ,كرزأ دشأو .ءيرزأ دشتل لاعت

 .كنينحب يل حوبتو

 .لازغ بلق يلو ناسنإ بلق كل ,"نينرقلا اذ" يقيدص اي

 .ينفرعت ال تايركذ يلو ءاهفرعأ ال تايركذ كل

 .ةرسملا كتبحصب يلو ,مالسلا يتبحصب كل

 اهدهاشو ءوه اهدهاش .لزملا ىلع ةفرشملا تلطأ .ةأجف

 .اهيلإ انرو لازغلا

 نم ودبتو ,رمحأ ءاطغب اهرعش فلتو .يراسلا سبلت تناك

 ةفهفهمو ةليمجو ةّباشو ةيويح رمملا نم قلدنملا عطاسلا ءوضلا لالخ

 .رصخلا

 فيك .هلوصو ىدل لمعلا بايثب هتلبقتسا يتلا ةأرملا كلت اهنإ

 اذمي يعولا هنع ابّيغ رفسلا ءاعوو بعتلا لعل ؟ذاَخألا اهلامجل هبتني م

 ةغلب هتملك ,مهفي مل امدنعو ,ةّيدنلا اهتغلب هتملكو تهّجوت .رحسلا

 .ءاشعلا لوانتل هنورظتني مهلأ مهفف ؛ةراشإلا
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 نمل ىرحخأ ةدئامو «نييتابنلل ةدئام :ناتدئام ماعطلا ةفرغ يف

 تاداعو تادقتعم شياعتت ,ةدئاملا ىلع ىتح .موحللا نولكأي

 نوخاسنو ءنأش ووذ لاجر ةدئاملا ىلع سلجي .ديلاقتو تاقبطو

 ىرخألا ماعطلا ةدئامو .ىودشلا اهدوسي يابنلا ماعطلا ةدئام ,مدخو

 محل يناوصو اتيرلا ةطلسو يراكلاو لباوتلاو راحلا لفلفلاب لعتشت
 .رويطلاو نأضلا

 اهيف فطصت ؛تاتابنلاو راضخلا ةدئام طسوتي مّلعملا ميكحلا

 ىلع خوبطملا زرلاو ةّيلخا لوقبلاو ةرهزلاو خنابسلا نم ةيقرو راضخ

 .راضخلا

 .راخلا لفلفلاب لعتشت يتلا هاعطلا ةدئام ىلع سلجي فسوي ناك

 .مهيدايأب ماعطلا نولوانتي ,نوثدحتيو نولكأي عيمجلا ناك

 .مهعاوكأ ىتح ليسي قرملا ناكو

 .لملفلا نورق هناسلو همف تغدل .نولكأي امك فسوي لكأ

 ناكدقف ؛مهنب لكأ .كلذ عمو .يراكلا ةحئار نم ةانيع تعمد

 .لمأتي وأ ركفي نأ عيطتسي ال ,عوجي امدنعو ءاًعئاج

 هبتنا هسأر عفرو عبش امدنع .اذل ,ماعطلا وخ هرهظ يني ناك

 هانيع تقتلا املاح .ةلباقملا ةلواطلا ىلع سلجت اَهاذ ةأرملا دوجو ىلإ



 اهسأر ءاطغ ناكو ,اهماعط ىلع تنحناو اهرصب تّضغ ,اهينيعب

 .ماكحإب اهسأر يطغي رمحألا

 .عئاج بئذك لكأ هلعل .مهنب لكأي وهو هبقارت تناك اهلعل

 ؟اهايخ يف هل اهتمسر ةروص ةيأ .لكألا يف هتقيرط تنجهتسا اهّلعل

 اهسأر عفرت ,ىرخألاو ةنوآلا نيبو ءاهنحص ىلع ينحنت تناك

 تفمهلتو ءاهرصب ضغت .اهيلإ رظني هارت امدنعو ,ةفطاخ ةرظن رظنتو

 .ىرخأ ةهج ىلإ

 ضغت نأ كل نآ امأ ,يبلق يف نكاسلا يتجلا اهيأ :هسفن ثّدح

 قشعلا نأو ,ةبعص ءاسنلا ةرشع نأ كردت نأ كل نآ امأ ؟رصبلا

 !؟ميخو هعترم ينونجلا

 لسغو ناكملا فيظنت عيمجلا ىلع نّيعتي ناكو .ءاشعلا ىهتنا

 يف ضّيرتي ءلمع هل نكي مل نمو .مهلمع ىلإ ةدوعلاو ,نوحصلا

 .هعجهم ىلإ بهذي وأ ,ةيفلخلا ةقيدحلا

 ةلومح اونّزخو «لازغلل ىوأم اودجو ,ةيفلخلا ةقيدحلا يفو

 .دولجلا نم لامجلا

 .لامعتمالل ةّدعمو ,ةجلاعمو .ةفيظن اًدولج تناك



 ىلإ هلاسرإل دعملا طوطخملا اهيلع نوخسني ,خسنلل اًعاقر تناك

 .ميلاقألاو لودلا

 ضعب روضحب ميكحلا عم فسوي عمتجا «ةليللا كلت يف

 ةغللاب طوطخم تاحفمل نييزتلاو شقرلا لغشب هفيلكت متو .هيدعاسم

 :هتيص عاذ يذلا ةيسنرفلا شويجلا دئاقل اًهجوم ناكو ,ةيسنرفلا

 .تربانوب نويلبان
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 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 ةبحمو ةمكح قرشلا) طوطخم نييزت ىلع فسوي فكع

 .هتفرخزو .هنتمو هفاوح نييزتب .(مالسو

 نوكسم وه امثو .هتركاذ هنزتخت امث ةاحوتسم اًشوقن قغو ركتبا

 نع اهظفح ةيلامج غيصو .يحور سدحو .قلطم ديرجت نم هيعو يف

 فحصملا روسو .روصقلا تاباوبو ,دجاسملا ناردج نيزت .بلق رهظ
 .فيرشلا

 عنصو ,تاعبرملاو تاغلثملا نيب جزمف ؛ةيسدنه اًفيص ركتبا

 نم ةيعيبط اًرومر اهيلع فاضأو ءرحس تاذ تايلاوتمو ,ةيناث اًموجن

 .روهزو دوروو ةيتابن قاروأب ربجشتلا لالخ

 هتمجرتب باتكلا دادعما ىلعو .ةيحور اًداعبأ هشوقر حنم

 تايلجتو ءرعشلا ةيفافش نطبتسيو قّمنيو ركتي لظ .ةيسنرفلا

 .ةيفوصلا

 توصو ديوجتو لتبتو ةالصو تالالدو زومر ىلإ هشقر لوح
 .دياعملاو «سئانكلاو .دجاسملا لالجو ,ناذأ

 امك .جمدنل .هموسر لخاد نيلو ةقرب يبرعلا طخلا لخدأ

 ضرألا ءاقلو .عونتلاب ءاحيإللو ,بوتكملا صنلا ةمكحب لِي

 .برغلاب قرشلاو .ءامسلاب
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 ةركفلا رهوج عم دحّوتو ,قيمعلا مونلاو برشلاو لكألا نعو
 .يحورلا لّمأتلا ةحاسم يف هسفن لخدأو ,ةلاسرلاو

 ملعملا ميكحلا سرامي ناك ثيح ,كانه :قلطلا ءاوحملا يف لمعو

 ,ةعيبطلاو ءامسلا نم اّبيرق .يلاعألا يف كانه .ةيحورلا هتضاير

 ريشي االو سكاشي ال يذلا لقاعلا ليمجلا هلازغ هعم اًبحطصم

 .ءاضفلا للظت يتلا ةمكحلاب ىّلحت هنأ ول امك .ءاضوضلا

 .مايألا دعي ملو ,نمزلا بسحي م

 .هلمع ريغ ءيشب ركفي نأ نود يفيرلا تيبلا اذه يف لغتشا

 ءيحابسملا هبيلح برشيف ,خبطملا لخدي مث ,محتسيو وحصي ناك

 .رمتلا نم تابح لوانتيو

 ءاهنع لأس امدنعو .هلايخ تراثأ يتلا ةأرملاب خبطملا يف قتلي مل

 دعبو .هتايجاحو ,تيبلا نيومت ءارشل ةنضأ ىلإ تبهذ اهنإ هل اولاق

 .اهبايغل هبأي دعي مل .كلذ

 همعطي .لمعلا أدبي نأ لبق نينرقلا يذ ىلع ةرظن يقلي ناك

 .ونحلاو ءفدلا ضعب هحنميو ,ةمعانلا هتورف حسمبو .هيقسيو هديب

 .هشقر نّسحتو ,هجازم قار .ءالخلا يف مسري نأ ررق امدنعو
 .هردص ةمكحلا تلخدو

 عملا #ل  ج



 ملقلاو دادملاو دولجلاو دغاكلا قفاري وهو ليوطلا تقولا رم

 تيبثت ةيلمع يف هتدعاسمل ميكحلا مقاط نم ريبخب ناعتساو ,ناولألاو

 تلقو ناح .ءيش لك ىفأ امدنعو .فارطألا بيهذتو ناولألا

 «باتكلا نتم يف نونكملا رهوجلا نع ربعيل ةبّهذم ناولأب هنّيزو هشقن

 .ةّينهمو قسانتب اهطاخأو ,هتاحفص طبرو هديلجتب ماقو

 ميكحلا علطيو هلمع ضرعيل فاطملا ةياهف يف تقولا ناح دقو

 .هزاجنإ ىلع

 قيرف ءاضعأ نم ةنجل مامأ لثمب نأ هيلع ناكو .دعوملا ددحت

 .شقرلاو ناولألاو رابحألا ءاربخو طوطخلا مسرو ةمجرتلا

 ةعاق ىلإ هّجوتو .رمحألا لمخملا نم شامقب باتكلا فسوي فل

 .عامتجالا

 اهيلع ةلواط اهطسوتت .طيسب ثاثأب ةشورفم ةريغص ةعاق

 تاذ ةأرملا .دعُب نع حمل ؛طوطخملا ًالماح ةعاقلا ىلإ هقيرط يفو

 عم ثيدحلا يف ةكمهنم رمحألا فافشلا لاشلاو رضخألا يراسلا

 .مدخلا نم ةدحاو

 ءاههثدحم تكرتف ءامهانيع تقتلا .هيإ تهبتناف .ًاليلق فقوت

 .عنعنلا قورعك ةعنايو ةشوشب تدبو «,ةيحتلاب اهسأر هل تزه
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 اذه يب رود اهل ناك .لوخدلل هتعدو ,ةعاقلا باب ىلإ تراشأ

 .لفحملا

 .قلقو بيق هقامعأ يفو لخد

 .نأشلا يوذ نم لاجر ةعبرأ هلوحو ,ةعاقلا ردصتي ميكحلا

 نورخآلا هيلإ رظنو ؛مارتحاب ميكحلا هلبقتساف .مالسلا حرط

 .كشلا نم ولخت ال صحفت ةرظن

 ءيبشخلا لماحلا ىلع هتّبثو ,باتكلا نع لمخملا شامق عزن

 .ءيشب يشت نكت مل يتلا .مههوجو هرودب صخفتي مهيلإ رظنو

 بولسألا نع اًئيش حرشو .ديلجتلا يف هن ةيادبلا يف ضرع
 يعيبطلا غمصلا نم هلمعتسا امو ,كبحلاو ميرختلا يف هعبتا يذلا

 فرخزلاب هنّيز يذلا فالفغلا ةوسك زيهجت ةقيرطو .ءارغلاو

 ىلإ ةدودشم راظنألا تراصو ,مامتهالا هوجولا ىلع ادب

 .هرهوج نع ربعيو باتكلا نومضم مئاوي يذلا فالغلا فرخز

 نيب ناسحتسالا تارظن نولدابتي نومكحملا ءالؤه أدبو

 ناك دقق .«ميكحلا اّمأ .ةشهد نع منت مقارظن تراصو .مهضعب

 .هاري ام لمأت يف اًقرغتسم
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 ءنوملا اياوز يف قيورتلا ىلإ ريشيو ,تاحفصلا بّلقي ذخأ مث

 ,مالك نم اهيف بتك ام ومس نع اهريبعتو ةشقر لك ةلالد حرشيو

 فراخزو ريجشتو قيروتو حيشوتو شقنو شقر نم هلعف امو

 لكشب غارفلا تأبعو .ةحفص لكل اقنورو ءاب تطعأ ةيسدنه

 اهدازو ,ةيلامجو ةيرصب ةعتم حفصتملل ناولألا تحنمو .ءسوردم

 ةحاسملا عم طخلا مغانت تعار موسرلا نأ اصوصخ ءارحس بيهذتلا

 .عاقيإلاو ةكرحلاو

 اوقلطأو .مهتمص نع نومكحملا جرخو ,ةعاقلا لوهذلا ّمع

 لّوح يذلا لمعلا اذه ىلع .ةسامحب ءاونثأو .باجعإلا تاملك

 نسم ريظن ٌرعيو ؛كولملا نئازخب قيلت ةّينف ةّيركف ةفحت ىلإ باتكلا

 .اهعنص

 يف بانطإلا اذه قذصم ريغ مهيلإ رظنو ,.قمعب فسوي سفنت

 هرصب عقو امدنعو .مهفلخ فقت اهدجوف ,ةأرملا نع ثحبو .حيدملا

 ىضر ةحيولت ءاتحلاب ةبضخملا اهدي نمو اهينيع نم هل تلسرأ ءاهيلع
 .رثكأو باجعإو

 .هركشو ءلمتكملا لمعلا اذه اًكرابم هفتك ىلع ميكحلا تبر

 شاسمقب ىّشوم قودنصو ةظفاح عنصب هدهج متخي نأ هنم بلطو

 عالطالا قحتسمي نم ىلإ هلقنو اذه ةمكحلا باتك ظفحل .ريرحلا

 .هيلع

 يف (ايديف) كدعاستسو :ةأرملا ىلإ ريشي وهو ميكحلا فاضأو

 هكااوع



 ,ةماستبا نع اهاتفش تّرتفاف ءاهمسا فرعي وه اه .اهيلإ رظن

 .ةّبحرم اهسأر تّرهو

 ,ميكحلاب ىلتخا امدنعو .هسفنل هلوقي ام ةلهو لوأل ردي مل

 ال انأو .يتغل نقتت ال يهو اهعم مهافتأ فيك ,يديس اي نكلو :لاق
 .اهتغل نقتأ

 ةفرعملاو .بلقلا همهفي ةقيمعلا يناعملا ملاع :لاقو ميكحلا مستبا

 .سوملم ءيش

 ريت رومألا كرتو تكس هنكل ؛ميكحلا هدصقي ام مهفي م
 .اهاوه ىلع

 .هتنازخ يف باتكلاب ميكحلا ظفتحا

 .ةمكحلا باتكب قيلي قودنص عنص يف ريكفتلاب فسوي لغشنا

 ىلع مسر مث ؛قرولا ىلع الوأ همسرف ؛هسفنب هممصي نأ ررق
 نأ ىأرو .ءاطغلا اذكو ,بشخلا ىلع رفحلاب اهزربيل تامنمنم هفاوح

 شامقب لخادلا نم اًنْطبم ,رمحألا نايدنسلا رجش نم بشخلا نوكي

 نينيعلاو ليمجلا يراسلا تاذ ءايديف رود ّيأي انهو ؛ريرحلا

 .نيواروحلا

 ةأرملا يه ملف .هذه ايديف نع ائيش فرعي نأ هل دب ال ناكو

 ؟ميكحلا نم ةصاخ ةياعرب ىظحت يتلا

0254 



 ةفغللا نوملكعتي نيذلا نيطاطخلا عم ةبحص يف لخدي نأ ررق

 اًصوصخو ءاهاري يتلا هوجولا هذه نع رثكأ فرعي نأو ,ةيكرتلا

 .موقلا ةيلع نم مهلأ ىلع مهرهظم لدي نيذلا لاجرلا كئلوأ

 طوطخلا مسر يف عربي يذلا يدنهلا باشلا .نيسح ناكو

 نم فسوي هلعف امب نيبجعملا رثكأ نم ناكو .هبلق ىلإ برقألا ,ةيدنهلا

 .شقر

 ناثدحتيو ,لازغلا ةبحصب ةيئاسم تاهرن يف اًريثك نايضمب اناك

 نعو ءاتكلك يف شيعت يتلا هترسأ نع ثدحتلا مئاد ناكو ,ةّيكرتلاب

 .هدالب ىلإ ةدوعلل نحيو قّوشتي ناك مكو .اهبحي يتلا ةاتفلا

 لاق .ميكحلا عم نولمعي نيذلا لاجرلا كئلوأ نع هلأس امدنعو

 نيذلا راّجتلا رابكو ءاملعلاو نيسدنهملاو ءابطألا ريهاشم نم مهنإ هل

 نومعديو .امفولّومبو ءاهميمعتو اهرشنل نوعسيو هراكفأب نونمؤي
 يتلا ةيدئاقعلاو ةينيدلا قرشلا تانوكم نيب دحوتلاو داوتلا يف هتلاسر

 ةمواقمو ,ةيرحلا بحو .قالخألا مراكمو ةبحماو ةاواسملا اهعمجت

 .ءامسلاو ضرألا نيب دحوتلا ومسو ,ةيحورلا ميقلاو .دادبتسالا
 ريونتو ركفو ةفرعمو ةمكح نم قرشلا تاراضح نيب عمجي ام كانهف

 .ةايحلا مظنو

 رهاب ميكحلا ةلاسر نع اًريثك هثدح ,ةقادصلا تززعت امدنعو

 هتلاسرو .ءبرغلاو قرشلا نيب اصوصخو .رشبلا ءانبأ نيب بيرقتلل

 ىلإ ههوبجو هنفس لسري يذلا برغلا ىلإ ىلوألا ةجردلاب ةهجوم

 ةكرش اًصوصخو .بوعشلا ىلع ةنميهلل ئدألاو ىصقألا قرشلا
 مج هيلع ا
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 نم ءازجأ ىلع نميق يتلاو ,نويناطيربلا اهكلمي يتلا ةيقرشلا دنهلا
 قاوسأ يف مهعيبو ءاسنلاو لاجرلا فطخل ةنصارقلا دي قلطتو .دالبلا

 .قيقرلا

 ماظنلاب تحاطأ يتلا ةيسنرفلا ةروثلا نع ميكحلا عمس امدنعو

 نع مالك نم برست امو ,يروهمجلا ماظنلا نع نالعإلاو ,يكلملا

 ضيوسقتو ,ةسينكلا لاجر نم مهئافلحو ءالبنلا ةقبطب ةروثلا ةحاطإ
 نع اًضيأ برست امو ؛ةلودلا ةطلس نع نيدلا ةطلس داعبإو .مهاطلس

 اذمب ميكحلا لءافت .كلذ دنع ؛ناسنإلا قوقح لوح ةروثلا ةنودم

 ةقالع برغلاب قرشلا ةقالع نوكت نأ نكمملا نم هنأ ىأرو ءرييغتلا

 يقتلت نأ نّيعتي ذإ .ةنميهو مادصو رفانت ةقالع ال ,راوحو فلاحت

 ةروثلا لالخ نم برغلا اهدهشي يتلا ةيريونتلا ىؤرلاب قرشلا ةمكح

 .اسنرف يف
 نأ بجوتي ةداج ةمهاسم وه هب موقي ام نأ رهاب ميكحلا ىريو

 اًضوصخو .يبرعلا قرشلا يف ريثأتلا زكارم نم ىرخأ دوهج اهدناست

 .فيرشلا يومألا عماجلاو .فيرشلا سدقلاو .فيرشلا رهزألا نم
 ماشلا دالب ءاملعو ةناتسألاو فجنلاو ةنيدملاو ةّكم ءامكح نمو

 .سراف دالبو قارعلاو

 طاسوأ يف اعساو ىدص تدجو ةوعدلا هذه نإ :يدنهلا لاقو

 دقو .موقلا ةيلع نم مهارت نيذلا ءالؤه مهنمو .دنهلا مومع يف ةبخنلا
 ةبانمب وهو .تاغللا فلتخمب باتكلا اذه نم ةريثك خسن دادعإ مت

 ةّبحمللو ,ءامدلا كفس فقوو مالسلا لجأ نم دوهجلا رفاضتل ةوعد

 0 ا
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 نم تاسابتقاب هباتك لهتسا دقو ءرشبلا ينب نيب ةوخألاو ةاواسملاو

 -ملسو هيلع هللا ىلص- دمحم لوسرلل ثيداحأ نمو ميركلا نآرقلا
 وأ سفن رْيَغب اسف َلَعَق نَم) هنإ ذإ ؛ناسنإلا ةماركو ةايحلا قح نع

 ِضَأ اًمَئَأَكف اَهاّيْحَأ ْنَمَو اًعيِمَج ساّثلا لعق اًمَئْأكَف ضرألا يِف ٍداَسَف

 نانسأك ةيساوس سانلاو .هللا لايع مهلك قلخلاو .(اًعيِمَج َساَّنلا

 .طشملا

 قودتسص دادسعإ يف هنواعم نوكتس افوك :عالطتسالا بح با نم اهتفرعم يف هتبغر نأو ءايديف نع فسوي هلأس ءام ةهزن ينو
 .باتكلا

 تناك اهفأ عمس نكل ءاهنع ريثكلا فرعي ال هنِإ نيسح هل لاق

 لهأف ؛اهجوز ةئج عم اهسفن قرحت نأ تضفر اهأل اهموق نم ةذوبنم
 نويحيسملاو نوملسملا لعفي امك تيملا نونفدي ال سودنهلا نم دنحلا

 .ةجاجز يف دامرلاب نوظفتحي وأ هدامر نورذيو هنوقرحي امنإو .دوهيلاو

 عونك هعم اهسفن قرحت نأ ةأرملا ىلع نّيعتي :ديلاقتلاو تاداعلا فو

 ءاهموق اهذبني ,ةأرم لا ضفرت امدنعو .تضفر اهتكل .ءافولا نم

 يف قحلا ةيامح يه ميكحلا ةلاسر َنإف .ملعت امكو .راقتحاب اهفولماعيو

 ,هيلإ تأجل امدنعو .نيذوبنملاو نيشّمهملا بناج ىلإ فقي هلإو «ةايحلا

 .هقيرف نم اءزج تراصو اهمّركو اهاعر
 اينسطسا

 هل «©ه#خ
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 فكع .ةراجنلا لامعأل صصخملاو وبقلاب قحلملا لغشملا يف

 ريفوتو صقلا ف نولماعلا ةدعاس .هسفنب قودنصلا عنص ىلع فسوي

 .بشنخلا ىلع رفحلا تاودأ

 هئازجأ عمجو .بيكرتلاو رفحلاو قيقرتلا يف نيرا ىضمأ
 «فج دق ءارغلا ناك ,ثلاث راه ينو ,ءارغلاب ضعب اهضعب اهقصلو

 .نيتمو ةقانألا غلاب قودنص كانه راصو

 .ةريبكلا ةعاقلا يف اهدجوف ءايديف نع ثحب

 .رورسو باجعإ نع اهانيع تربعف ,قودنصلا اهيلع ضرع

 تمر مهفيملهتنآ تكردأ امدنعو .اهتغلب امالك تلاق

 عبصإ اهنم ررحو ءاهعفرو هدي قلغأف ,مستبا .ةدرو لكش اهعباصأب

 .اهيلإ اههجوو ماميإلا

 ةغلب ىرخأ ةراتو ,عباصألا ةغلب ةرات اثدحت .ةعرسب امهافت

 .نويعلا

 تلاقو .هعلمح م ءاربش اًريش قودنصلا داعبأ سيقت تأدب

 تراشأو ءريرحلا شامقب قودنصلا ةوسكل اهلمعب موقتس اهنإ اهانيع

 امنأ مهفف ,درمزلا نولب اهعبصإ يف اًتاخ طسوتي ميرك رجح ىلإ
 .رضخألا ريرخلا نولب هوسكتس

 .تجرخو قودنصلا تلمحو ءاّمارتحا اهسأر هل تّره مث

 انمي ان ان

258 



 همهفي قيمعلا اعمل ملاع :ميكحلا لرق ركذت ء,تجرخ امدنع

 .سوملم ءيش ةفرعملاو .«بلقلا

 ماعلا اذه فورح نم اًئيش ىجهتي أدب هنأ هيلإ ليخو .مستبا

 .قيمعلا

 يف هيبحاص همامأ دجو ,ةيجراخلا ةحاسلا ىلإ جرخ امدنع

 .يخيسلا يدنهلاو .ملسملا يدنحلا :ةليوطلا ةلحرلا

 ءام ناكم نم مويلا كلذ يف نيدئاع اناك .ناضحألاب امهلبقتسا

 .ايديف نع ناثحي اناكو .مونلاو ماعطلل ةجاحبب اناك .نيبعتم اناكو

 ءامهوحن تلبقأو ,ةهينه دعب تلطأف ءامهرظتنت ايديف تناك

 .هوحغ تتفلت «بيغت نأ لبقو .لخادلا ىلإ امقداقو .امهعم تملكتو

 .اهبلق تفلت اغغإو .يه تفتلت مل اهأ هل ادب

 ايدل

© © 
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 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 نازلا بشخ نم عونصملا قينألا قودنصلا قيورت ايديف تهنأ

 .رضخألا ريرحلا شامقب ينبلا
 دعب تلخد مث ءاهلبق فسوي لصو .ميكحلا سلجم يف امي ىقتلا

 شوقنو ةشكرزمو ةيهاز ناولأب "يراسلا" سبلت تناك

 نسم اءزج يطغيو ءاهرصخ زربيو اهمسج لوح فتلي .ةيفرخز

 .ماوقلا ةقوشمن هيف ودبتو ءاهرعش

 قيحاسم ضعب هيلع تعضو اهلعلف ,اًدروتم اههجو ناك

 .نيتلوحكم اهانيع تناكو .ةيرطتلا

 ,ةجمنو اَقلأ كلذ اهدازف .ءارمح ةطقن تعضو ءاهنيبج ىلعو

 .فسوي اذكو ,يهازلا سابللاو ,ةقانألا هذه ىجوف ميكحلا لعلو

 لماكب تلخد .ةئيطب تاوطخبو .ةدؤتب قودنصلا لمحت تلخد

 ةبضخم ديبو .ةلواطلا ىلع قودنصلا تعضو .تلصو امدنعو .اهئاه

 .ءاطغلا تعفرو .ءقودنصلا تحتف ءاتحلاب ةئّيزمو

 ءاقَسنمو ءامراف هفاوح ىلعو قودنصلا نطاب يف ريرحلا ادب

 .رحاسلا يدرمزلا هنولب وهزيو ءّجّردتمو



 ىلإدمعو ءاباجعإ هسأر رهو م اذه ىلإ ميكحلا رظن

 ءفطلو ةقخب هلمحو .باتكلا جرخأو ءاهحتفف هسلجم يف ةنازخ

 .قودنصلا قلغأ مث ءًاليلق هلمأتو ,قودنصلا هنكسأو

 ةغيلب تاملك دجأ ال :لاقو .ردقلا ليلج بأ ةرظن امهيلإ رظن

 .امكركشأل

 تافاسم تعطق «ينب اي تنأ :ةيرعلاب لاقو .فسوي ىلإ لوحتو

 ال يذلا عيدلا كلمعب انتمركأو .رفسلا ءانع تمّشجتو ةليوط

 ًالدع رثكأ ملاع ىلإ وعدت يتلا ةلاسرلا هذه يف انعم تمااسو .ىهاضي

 .ركشلا كلف ءاّمالسو ةبحمو

 ,ةييدنهلاب اهعم ثّدحتو .ةماستبا هيتفش ىلعو ءايديف ىلإ لوحتو

 درو ميكحلا كحفف .ةّيدنهلاب هتباجأو ءاههجو ّرمحاو تكحضف

 ناك .ةيدنه ةينغأ نم اًعطقم تتغو .ءانغلاب هيلع تدر مث ءاهيلع

 عمسي فسوي ناك .اهتقرو اهتماسو نع ةبوذعو اًرحس لقي ال اقوص

 نع اهتلأس :هل مجرتو هيلإ ميكحلا لّوحت ءاهءانغ تمتأ نأ دعب .راهباب

 ججرملا هجولا اذهو .جهبملا بوثلا اذه رسو «ةقانألا هذه رس

 ديع ةليل يه ةنيللا نأب ينتركذف «نينيعلا ليحكلاو ,نيبجاحلا

 ,ناولألا ديع اًضيأ هنومسيو .(انشيرك) يسودنهلا هلإلا ديع ؛(يلوهملا)

 مهو ءاغغلل عراوشلا ىلإ نولزتيو بايثلا رخفأ نوسبلي ثيح

 ًالفح ةليللا هذه «ينب اي .دهشتسو .ناولألاب تاحاسلا نوغبصي

 اننإ تلاقو ,؛ةبسانملا هذه يف ةيسودنهلا ةنايدلا نم انقافر همظني
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 يف كراشتن تادقتعملاو نايدألا نم انعّمَت يف نحن .روضحلل ناوعدم

 .دنهلا يف ميظعلا عونتلل انمارتحا نع اًريبعت امب لفتحنو ءانتابسانم لك

 .اسلجي نأ امهنم بلط مث

 نيديعب هيلإ ترظنو ؛نيتنونح نينيعب اهيلإ رظنو فسوي سلج

 اهينيع نكل ,الحخ اهرصب تّضغ مث ,ةهرب نويعلا تقتلا .نيواروح

 .نينح ةشعرو «بلق ةقفنعب رعشو ءامالك اتناك ,ةغل اتناك

 اقافر ملعُت ,رخآ اًرهش اندنع ثكمت :ًالئاق ميكحلا هبطاخ

 «ءحابصلا يف يمالسإلا يبرعلا شقرلاو نييزتلاو قيوزتلا نف نيلماعلا

 .رصعلا تقو سفنلا نع عافدلا نفو ةقاطلا ملع كمّلعأو

 قيورتلا نف ملعت يف اًضيأ ايديف بغرت امبرو :اًبعادم فاضأو

 .يبرعلا

 تئيضأو ءتسنكو «ءاملب تّشر دق ةحاسلا تناك ءءاسملا يف

 ,ةريرشلا حاورألا درطت يتلا رانلا اهطسو يف تلعشأو «لعاشملاب

 ةبرقلا مدخ نم هب نولمعي نمو .يفيرلا تيبلا اذه ناكسب تصغو

 .ةرواجملا

 .انشيرك هلإلا لثمي لاثمت اًضيأ اهطسو يف ناك



 راتيسلاو دوراسلا تالآ رفزاع ناك ءاياوزلا ىدحإ يفو

 ناصمقلا نم دحوم 3 دوسبلي سارجألاو لبطلاو ةرائيقلاو

 .روهزلاو دورولا دئالق ىلدتت مهرودص ىلعو ءءاضيبلا ليوارسلاو

 .ةنولم هايع ةءولمن ةيساحن ٍناوأ فطصت .نعألا نكرلا يفو

 :يلوهلا ديعب لافتحالل نوأيهتي نيذلا روضحلاب ةعاقلا تصغ

 رفاولا داصحلا تاينمأو بصخلاو عيبرلاو ناولألا ديع

 اوسلجو .فسويو نأشلا ووذ لاجرلاو ميكحلا لخد امدنعو

 ءاسنلا تلخد .ىقيسوملا ماغنأ ىلعف ؛لفحلا أدب ةنّيزملا شرافملا ىلع

 ءاهرهظ وسكي شامقب ةئّيزم ءادوس ةردع قوست ىلوألا ؛تالماعلا

 هرهظ ىلع اًرامح قوست تلخد ةيناثلا .قيحاسملاب نّولم اههجوو
 ةفلاثلا .ناولألا تش نم قيحاسم هينيع لوحو .نوللا ةعقاف ةعدرب

 مث ,.حزق سوق ناولأب ءاضيبلا هتورف تخّطل اًفورخ قوست تلخد
 ءفسوي لازغ قوست .ةرحاسلا اهتلطو ,ةيهازلا اهبايثب ايديف تلخد

 .ةدالق هقنع يف تعضُرو هانرق نول دقو

 لعلو .لازغلاب ينتعت ايديف نأ هدعسأو .بقاري فسوي ناك

 .ىزغم تاذ ةلاسر كلذ

 تراصو تتلفأ يتلا تاناويحلا ىأرمل نوقفصي روضحلا ناكو

 .دهشملا نم اًءزج

 .ءانغلا أدبتل ايديف مدقي هلأ فسوي مهفو .روهمجلا هل
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 .حورلا لقص تاعاقياي ىقيسوملا تحدصو .تالآلا تفزع

 دمتست اهإ ميكحلا لاق ةينغأ ايديف تّتغ ءانشيرك لاثمت مامأ نمو

 هيف تمص طسو ءاضفلا اقوص ألمو ,يناحورلا قلطملا نم اهتبوذع

 .عوشخ

 راكذألا ديشانأب افراق هتكل .ةينغألا تاملك فسوي مهفي مل

 .ةيفوصلا

 .يباهتلا اولدابتو :عيمجلا قفص :ةينغألا تهتنا امدنعو

 .ةبلحلا ىلإ لوزللل ايديف اعد مث

 دحأ مدقتو ,فزعلا نع فكلل ةيقيموملا ةقرفلل ايديف تراشأ

 نسم تمدقتو اهتلوانت .ناولألا قيحاسم اهيلع ةينيص اهل مّدقو مدخلا

 نوللاب مهفكأ اوسمغي نأ مهنم تبلط .هلوح سلجي نمو ميكحلا
 ءيلاقتربلا نوللاب هدي سمغ نم لوأ ميكحلا ناكو ءمه قوري يذلا

 ,ةمداخلا ىلإ ةينيصلا تداعأ مث .نأشلا ووذ لاجرلاو فسوي هعبتو

 نع «نّيبت امك .تنلعأو .فزعلا ةدواعمل ىقيسوملا ةقرف ىلإ تراشأو

 ناوألا ىلع عيمجلا مجه ءاهدنعو .ناولألاب قشارتلا ةلفح حاتتفا

 .مهسبالمو مههوجو نوخّطلي اوذخأو

 عافقيإلا تاذ دسجلا ضيورت ىقيسوم ةرملا هذه ةقرفلا تفزع

 ودبتو عاقيإلا ىلع ىولتتو صقرت يهو ءانغلا ايديف تاأدبف «يلاعلا
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 قحتلاو «ةدينع ةمجن لثم ءاهيبجاح قوف ءاهنيبج ىلع ءارمحلا ةطقنلا

 لّوحتو ءضعب ىلع مهضعب ةنولملا هايلا نوشري مهو ,روضحلا امي

 .حرملا تاجرد ىصقأو حرفلاو ةجهبلل ناجرهم ىلإ لفحلا

 صقرلا يف ميكحلا كراش دقف «ةبلحلا جراخ دحأ ّقبي ملو

 هعبتو ؛نيرشعلا يف اًباش ناك ول امك اًيويحو اًطيشن ادبو قيشرلا

 فسوي نم ايديف تبرتقا ,كلذ ءانثأو ,نورخآلا لاجرلاو فسوي

 لقني فيك هتمّلعو ةقرب هدي تكسمأو .هتاوطخ ليقنت يف رثعتي يذلا

 امدنعو .هيعارذو هيفتك زهي فيكو :ىقيسوملا عاقيإ بسح هتاوطخ

 كسمت وهو .ءسحأو .هفكب اهفك ناولأ تطلتخا .هفكب تكسمأ

 ضبني اًروفصع كسمي هلأك ءاهقورع يف يرست ةراحلا ءامدلاو اهفكب

 ,ةدي ف

 تاسمللاب .ههيلإ اهلسرت يتلا دولا لئاسرب سحأ .امب سحأ
 .ةقيمعلا تارظنلاو .ةقيقرلا

 نأو ءرثكأ ركفي نأ هيلع ناك .ةرماغملا هذه نم ىشخي ناك

 امئيحو ءبهذ امنيأ ةرماغملا ةوزن هقحالت اذاملف ,ةمكحب فرصتي

 !؟لح

 ضيورت نونجو .ناولألاب قشارتلاو حرملو صقرلا لاط
 .ىقيسوملا بخصو .دسجلا

 رس ه0 مه
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 ,كافإلاب فسوي رعش .ليللا نم رخأتم تقو يف ةلفحلا تهتنا

 ءفسوياذكو .هعجهم ىلإ ميكحلا داعو ءبحسني عمجلا أدبو

 مانو هريرس ىلع ىمترا .هتفرغ لصو امدنعو .نأشلا ووذ لاجرلاو

 .هءاشع لوانتي نأ نود

 ,مويلا .هبايث لدبتسا .لستغيو هنوؤش يضقي ماق .اًرخأتم قافأ

 هل تدبو «ةفيفخلا هتيحل بذشو .هرعش طشم .هلمعي ام هيدل سيل

 نم برقعقي وه اه .هرعش نيب سدنت يتلا ءاضيبلا تاريعشلا ضعب

 .ةعرسب يضحي نمزلا نأ رعشي نأ نود نيثالثلا

 ,ةفقول ةجاحب ناك .هدحو ةهرتلل جرخي نأ مويلا هيلع نأ ىأر

 نوبيغي نيذلا هبابحأ ركذتيل ,هسفن عم اًعامتجا دقعيل «لّمأت تاظحلل

 .ةنانمي هّمأو ءاغآ دمحأ هدلاول نينحب ّسحأ ؟ممي لح اذامف .هتركاذ نع

 هتفرشو ريغصلا رصقلا كلذ يف ةديسلل فراج قوشب سحأ

 ءفدو اهينيعو سومطيعلا هجول نينحب سحأ .افاي رحب ىلع ةلطملا

 ىلع اهيتزامغو ةيسالخلا رارسألو ؛تاليمجلا اًتانبل نينحو ءاهحور
 .نيدخلا

 لابججلا ىلع لطتو شارحألا اهيذاحت يتلا ةيلاعلا ةلتلا ىلإ جرخ

 .ىدملا رخآو

 ده »عا مج
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 ملعملا ميكحلا كلذ ةمكح نم هبلق ىلإ للست امب اًنوكسم ناك

 .قرشلا دّححوتو ,ةبحما ةلامرب ,تايناحورلاو ةفسلفلا يف هثيداحأ نمو

 .اوناك امثيح رشبلا ينب نيب ةّيرحلاو ةاواسملاو ةّيرحلا ىلإ قوتلاو

 عفدنيو ققدعي نمزلا نأو .كّرحتي هلخاد يف ام لك نأ رعش

 نأ هيلع نّيعتي هنأ سحأو ,ةدكار ةايحلا نأ رعشي دعي مل .لالشلا لثم

 .رثكأ ةايحلا ةكرح نم ملعتي نأو .ىنعم هتايح نوكي

 يف هميسن لسري فيطل ءاوه ناك .هتاذ قيرطلا اًكلاس داع

 هبناج ىلإو اًسلاج ميكحلا ىأر ,ةرخصلا نم برتقا امدنعو .وجلا

 .لازغلاو ايديف

 .مالسلا حرطو فقوت .لصو امدنع

 يذلا لازغلا بعادت ايديف تناكو .اًجهتبم ودبي ميكحلا ناك

 ءارمجلا ةطقنلا تناكو .لمعلا سبالم سبلت تناكو .اًيكتسم فقو

 .اهنيبج ىلع لازت ال

 باب نم تجرخ امدنع كاندهاش :اًبعادم ميكحلا هل لاق

 .اهجاتحت ةهزن نم كنامرحو كفاقيإ درن ملف .ةماقإلا

 ينتعت دعت ل كلأل امبر ,نيزح كلازغ نأ تأر ايديفو :فاضأو

 .ةهزن يف هتبحطصاف ىب

 .سلجف ,سولجلاب هل راشأ مث
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 ,ينب اي :لاقو ءدجلا ثيدح ىلإ لزهلا ثيدح نم ميكحلا لّوحت

 يف اًسرد لمعلا يف كقافر يطعت نأ حابصلا اذه كيلع بجوتي ناك

 ايديف ىلإ موللا تهّجو دقو ءانقفتا امك يمالسإلا يبرعلا شقرلا نف

 .رمألا ربدتتو ءركاب كظقوت مل اهنأل

 لك ميظتتب موقت ايديف :ايديف ىلإ رظن مث ,تاظحل تمصو

 .لمعلا نوؤشو ,.ةشيملاو مونلا نوؤش ؛ةريبكلا رادلا نوؤش
 .ةفرعملا لقنت يتلا انلفاوق لابقتساو

 .ةقاطلاب جالعلا ف كدعوم نآلا ناحو :ميكحلا لاقو

 .كيدي نيب انأ اه :فسوي هباجأ

 .كانهو انه ةقاشرب روديو .شئاشحلا طقتلي لازغلا ناك

 .هنع اهرظن دعبت الو هاعرت ايديف تناكو

 ىلع ءارمحلا ةطقنلا ىلإ رظنا :لاقو ءايديف ىلإ ميكحلا راشأ

 .ايديف نيبج

 ايديف لعلو .اهنيبج طسوتت يتلا ءارمحلا ةطقنلا كلت ىلإ رظن
 اهيلإ رظني فسوي تأر امدنع تكبترا هنالوقي ام مهفت نكت مل يتلا

 .ةأرج لكب

 .ةقاطلا حاتفم .ةطقنلا كلت دنع ءانه :ميكحلا لاق

 ا دي 03
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 قوف ةشلا انيع كل نأ لّيختو .ًاليلق أدها :ميكحلا لاق

 .ءودهي سفنت كلذ ءانثأو .كيبجاح

 .ةثلاثلا كنيع نم كقامعأ يف رظناو زكر -

 ريكفتلاب كلقع لغشت ال :ميكحلا لاقف .تمص تاظحل ترم

 يتلا ةّوقلا كلتبو «ةيلخادلا كتقاطب ركفي كلقع كرتا .بئاوشلاب

 كنيع نم اهيلإ رظنا .اهنع ثحبا .قراخ وه ام لك لعف نم كنّكَت

 قوف يأ ,اهنيبج ىلع ءانسحلا اهعضت يتلا ءارمجلا ةطقنلا نم ,ةفلاثلا

 رثعاو هدج .كلخاد يف ةنماكلا ةقاطلا حاتفم كانه نم .اهيبجاح

 ىلع يرسي لمن بيبدب رعشتس .ةنوخسلا نم عونب رعشتسو هيلع
 .مخضتي كدسج نأ سحتس .كدسج

 تقو ّرمو .فسوي هجوب ايديف انيع تقلعتو .ميكحلا تمصو

 .ةريرعشق هدسج تربعو فسوي هب فجترا ليوط

 .كينيع حتفا ىوده لكبو .فق :ميكحلا لاق .ةأجف

 اهلنالخ داع تمص تاظحل تّرمو .ههجو ّرمحا دقو هينيع حتف

 .يعيبطلا هعضو ىلإ فسوي

 يتلا كعق تقاط زكرم ةفرعم ىلإ تلص و دقل :ميكحل ١ هلأس

 .نيرامتلا نم ةعومجم لامكتسا دعب كلذ نم نكمتتسو .امب مكحتتس

 الا  انن

 م2000



 ءاهدعبو .دغ دعبو اًدغو مويلا نيرمتلا اذه ىلع بّردتت نأ كيلع

 .لّماتلاو سفسلا يف ةديدج نيرامت ىلإ لقتنن

 هتالضع نأ سحأو .ىودهو تمص ةلاح يف فسري لخد

 :لاقو هرعش ىلع هفك ررمو .هسأر ىلع هدي ميكحلا عضو
 رويطلاو تاناويحلاو راجشألاو ةراجحلا لخاد ةدوجوم ةّوق ةقاطلا

 يأ ,غامدلاب ةطبترم ناسنإلا لخاد ةيسيطانغم ةّوق ؛ناسنإلاو

 ةيركفلا ةضايرلاو ؛ميلسلا لقعلاب نكمي ةقاط .ريكفتلاب يأ ,لقعلاب
 رهاظم نمو .ناودعلا رهاظم نم ,بئاوشلا نم اهيقنن نأ ةيحورلاو
 ملع وه ةقاطلا ملع .بيترلا نمزلا نمو .لالتعالاو قافنلاو بذكلا

 ملع .هيزن نئاك ىلإ ناسنإلا ليوحت ملع ,ةقيمعلا ناعملا نع ثحبلا

 .اياطخلا هنم يفتنت ملاعب ركفتلا يفو ؛ةمكحلاو لمأتلاب طبتري ةقاطلا

 ةمغ ءاهحتفت نأ بجي ةقلغم ءايشأ ةمثف ؛ينب اي يلخادلا كتوص عمسا

 ئسلتميل هلمع بجي ام ةمث ءسمشلا اهنم لخدتل حتفت نأ نّيعتي ذفاون

 نأ بسجي انلخاود يف ةغراف ءايشأ ةمثو ءيحور وه ام لكب بلقلا

 .ةمكحلاب اهألغ

 سا #ب ها
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 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 .لمعملا ةفرغ يف شقرلا سورد تأدب

 ةفللا نقتي يذلا نيسح هقيدص مهدحأ .ةثالث نوبّردتملا ناك

 .ةمجرتلا ةمهمب موقي يذلاو ,ةيكرتلا

 فسوي عضو .لوألا مويلا يف .ايديف كراشت مل .لوألا مويلا يف

 .يبرعلا شقرلا نف سوردل ماعلا راطإلا

 ,ءثتتملاو راجرفلاو ةرطسملاو :محفلا هالقأ ةلواطلا ىلع رشن

 ةجرختسملا ناولألا نوجعمو ءربحلا تاجاجزو ,ةاربلا بصقلا مالقأو

 ضعبو ؛جاعلاو فدصلا عطقو ,شقنلاو رفحلا تاودأو ,روهزلا نم

 .ةميركلا راجحألا

 لاكشألا مسر نع ثدحتو .هخيراتو نفلا اذمب فيرعتلا يف أدب

 لاكشألا يأ ,قيروتلا راضحتساو .يبرعلا طخلاب ةبوحصملا ةيسدنملا

 ةففاقثلا ناكملا ةعيبطل ملسملا نانفلا ةيؤرب كلذ طابتراو ؛ةيتابلا

 .يامزلا قلطملا تالالدو

 زاربإ ةيفيكو ,دجاسملاو روصقلاو تويبلا نييزت نع ثددحتو

 .ميعطتلاو شقنلاو قيشعتلاو طخلاو موسرلاو فرخزلا تايلامج

 بشخلاو فدصلا لثم ,شقرلل ةدناسملا داوملا نع مهثدح امك

 .بهذلاو ,غابصألاو نداعملاو
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 ةيسدنه تايلاوتم نم ,ةيسدنهلا لاكشألا مسر مهميلعت يف أدبو

 نم .ىرخأ ةينف تانيوكتو ةيطورخم ًالاكشأو موجنلاو تاثلثملا عنصت
 ةمظع دّحجمت ةيناحور ملسملا نانفلا اهيف نطبتسي ةنيزو فراخز

 .قلاخلا

 ةسامحب نولبقي نوكراشملا ناكو .حرفلاب اًمعفم اًحابص ناك

 .ةقالطب ةيكرتلا نم مجرتي نيسح هقيدص ناكو .ملعتلاو ةعباتملا ىلع

 تدهاشو .حرشلا ىلإ تعمتساو ءايديف تءاج ,ياثلا مويلا يف

 لكشب هموسر نّوليو ,مسرلا تاودأ لمعتسيو ءمسري وهو فسوي

 .ليمجو قيشر

 مل .نيسح هقيدص اهعم فقوو تفقو «ءسردلا ىهتنا امدنع

 يف بغرت اهنأ كربخأ نأ ايديف ينم تبلط :نيسح ملكت امنإو ؛ملكتت

 .ةيبرعلا كتغل مّلعت

 .امامتها ىدبأو .مستباو :ةفشنملاب هيدي فسوي حمم

 ؟اهمّلعتب مت اذاملو :ةيكرتلاب ةرشابم اهبطاخ

 اهلإ لوقت :نيسح مجرتف «تباجأو :ةلوجخ ةكحض تكحض

 ماشلا دالب ىلإ هتلحر يف ميكحلا قفارتس اهنألو ءاهمّلكتت تنأو اهتبحأ

 نيله بحيمك !ضايبلا اذه بحي مك .اهينيع ىلإ رظن

 !نيوؤبؤبلا



 .اهنيبج ىلع ةعوبطم لازت ال ءارمحلا ةطقنلا تناكو

 د دع د

 .لّمأتلا ةولخ ىلإ بهذ .ءاسملا يف

 دشنيو «لّمأتلا يف قرغتسيو ,ةعيبطلا عم ميكحلا دحوتي كانه

 .ةيسفنلا ةحصلاو .يحورلا ومنلا اقيمع

 .ةقاطلل ةيحورلا نيرامتلا دعب ,ةعساولا هللا نيتاسب يف ,كانه

 :فسوي ةلئسأ نع بيجيو ملكتي ميكحلا ناك ,ءافص تاظحل ينو

 «تاراضح دهم يهو .يناقثو ينيد عّونت اهيف ,ينب اي .دنهلا

 تءاجو ,ةميدق نايدأ اهيف ترهظو .ةنمزألا مدقأ ذنم ةراجتلا قيرطو

 ةيخيسلاو ةينياججاو ةيذوبلاو ةيسودنهلا اهيفف ؛ةيوامس نايدأ اهيلإ

 نايدألا هذه اهيف شياعتت .ةيدوهيلاو ةيحيسملاو مالسإلاو ةيتشدارزلاو

 .ىرخأ اًنايحأ عراصتتو ءانايحأ فلاتت .نينسلا فالآ ذنم تادقتعملاو

 ناههرلاو ءاهقفلا يف ةلكشملا ,دقتعملا وأ نيدلا يف تسيل ةلكشملاو

 نوربتعي نيذلا نيبصعتملاو نيددشتملا دباعلا ضعب ىلع نيمئاقلاو

 .ضرألا ىلع برلا يلثمم مهسفنأ

 نيدب نايدألا هذه لك جمدل ةلواحم دنهلا خيرات يف تئدحو

 يلوغملا كلملا ةرماغملا هذي ماقو .تانايدلا كلت نم جيزم وه ,.ديدج

 بحأهنكل ؛مكحلا ملتسا نيح اّيمأ ناك يذلا ءربكأ نيدلا لالج

 ان دم لل
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 ىلإ نومتني ةفسالف هطالب يف عمجو .نيطاطخلاو نيماسرلاو ةفسالفلا

 .ةيدنلا تانايدلا لك

 يف اب بجعأ ,كلذ مغرو .فّوصتلا ىلإ ليمي اًملسم ربكأ ناك

 هرصق يف رودت تناك يتلا تاشقانملاب رثأتو ءركف نم ىرخألا دئاقعلا

 ايد سسؤي نأ ررقف ,تاهجوتلا ىتش نم نيركفملاو ءاملعلا نيب

 نم اًيزم ناكو .(يهغإلا نيدلا) نيدلا اذه ىقسو ,دنهلا دَّحوي اًديدج

 ًاليوط رّمعي مل نيدلا اذه نكل .ةّرقلاب هضرفو .دنهلا تانايد لك

 .مقانايد ىلإ نيدلا اذه عابتأ داع .كلذ دعبو .هتافوب ىهتناف

 وعدن ؛كلذلو «نيدلا يف هاركإ ال هنأ دقتعن ,ينب اي مكلثم نحن

 لك يفف «ةيعضو وأ ةيوامس تناك ءاوس ,نايدألا نيب شياعتلا ىلإ

 ءريونتو قالخأو ةبحمو مالسو ةيرحو ةاواسمو لدعو مكح اهنم

 ,.باجعإلا ىلع ثعبيو «ةفاقثلا ينغيو ,ةايحا يرشي عوستلا اذهو

 .لّمأتلاب يرغيو

 هثارتب ينغلا قرشلا اذه ءانبأ نيب ةباو شياعتلا ىلإ وعدن نحن

 ىلإ برغلا دوعي نأ ىلإ وعدنو ؛ةهج نم ناسنإلاو يراضحلا هخيراتو

 ,هتاريخ ىلع ةنميهلاو هداهطضاو قرشلا وزغ نع فكيو .هدشر

 .ديبعلل ةداسلا ةلماعم قرشلا اذه ةلماعمو

 ةفسالفو نورككفم برغلا يف .هدشر دقف .ينب اي ,برغلا

 بوعشل سيلو ءمهدحو مهل ءمه صصختم ريونتلا اذه نكل ,نويريونت
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 ىلإ دوعي هلعل ءبرغلا اذهل لئاسر ثعبن نأ ديرن نحنو .قرشلا

 ؟ينب اي تمهف له .هدشر

 .ملعملا ميكحلا مالكب بجعيو يعيو عمتسي فسوي ناك

 اشيش

 .ءاسملا يف خستا ,حابصلا يف اًقيظنو اقئار ناك راف

 اهمّلعيو ,ةيبرعلا ةيدجبألا فورحلا ايديفل بتكي ناك امنيب

 لقنو مدخلا دحأ ءاج .نيسح مجرتملا دوجوب فرح لك قطنت فيك

 .ةدماه ةّتج ةحاسلا يف ددمتي لازغلا :ءيش لك ركع يذلا أبنلا

 .ةيضرأ ةّرهو ةثراكو ةقعاص عوقو أبنلا عقو

 امبرو ءايديف هتعبتو ءافقاو فسوي بهو .ءيش لك فقوت

 لفم هانرق .هيقدش ألمي دبزلاو ءاًدَدمم لازغلا ناك .ةحاسلا يف

 .ملأ ىلع ناتحوتفم هانيعو ,ةسباي ةرجش عدذج

 هنأ ينعي اذهو ,دعتري هدسجف ؛تمي مل هلأ هدافم ام ايديف تلاق

 .تمع مل

 لازام هيلق نأ ّسحأو ,لظلا ىلإ هلقنو هلمحو فسوي ىنحلا

 »*>* © دعا
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 عسلت ةفورعم ةرشح كانه ْنأب نيسح هجرت ام ايديف تلاق

 .ءاودلا اهيدل نأو .هتعسل نوكت دق ةتيمث تاعسل باودلا

 عطتسي ملف هيلع جترأو .ةريكفت لطعتو .اًروزهم فسوي ناك

 .اًئيش لوقي نأ

 .لخادلا ىلإ تضمو .ةصاخلا هتقيرط ىلع نرحي ايديف هتكرت

 ش .هنع لغشناو

 .اهلخادب

 تدجوو ؛لازغلا دسج يف تشب مث ,ءاودلاب لازغلا تنقح

 دسافلا مدلا صتمت تنحناو .نيكسلاب هتحرجو .خفتنملا ةعسللا ناكم

 ىلإ لازغلا لخدي نأ فموي نم تبلطو .حرجلا تدّمض مث ,هقصبتو

 .لخادلا يف ةفرغ

 ريبكلا تيبلا ناكس هبتنا .ةعاسلا عوضوم لازغلا ضرم راص

 شقنلاو خسنلا فقوت .نكسلا مهكراشي فيطل نئاك دوجو ىلإ
 .لّمأتلاو ليسغلاو خبطلاو شقرلاو

 .هئافش لجأ نم اًعيمج تانايدلا عابتأ ىلص

 هج © ©



 امك .يرطلا نبتلا نم شرف ىلع ماني وهو هبقاري فسوي ناك

 هانرق ناك ,هينيع ضمغيو نبتلا ىلع هسأر دنسي لازغلا ناك

 ناك يذلا ميكحلاو .فرذي فسوي بلقو «نافرذت ايديف انيع

 .ةظحللا كلت يف نئاكلا اذه تنسنأ دق ةظحللا

 .يخيسلا ءامهدحأ ,ةفرغلا ىلإ -رفسلا اقيفر- ناّيدنملا لخد

 ,نذأتسي نأ نودو اود ةروراق هعمو لخد ,ةرطيبلاب اًريبخ ناك

 نهد «بيلحلا نولب نوجعمب لازغلا ممج نهدو .هيتبك ر ىلع عكر

 ىفأ نأ دعبو .ةفخو فطلب ةورفلا كلد م ,.همئاوقو هتورفو هسأر

 .هيطغيل اًراثد بلطو هسأر عفر .هلمع

 نع بئاغلا لازغلا ةيطغتب اهسفنب تماقو اهلاش ايديف تعلخ

 .ونحو قفرب هتطغ .يعولا

 ىلإ اوبهذت نأ وجرأ :لاقو هسافنأ طقتلا .يخيسلا فقو

 .هيلإ لخدي يقنلا ءاوحملا اوكرتا .ماني ىتفلا اذه اوكرتتو مكعجاهم

 نبا لازغلا اذه مكبولق ءفد لثم اًنفد هحنمت حابصلا سمش اوعدو

 هحبمت .ككانه .ءاّبطأ دجوي ال ؛كانهو ,تاباغلاو يراربلاو ةعيبطلا



 .ةجيتنلا نورتسو .يراربلا ىلإ هلمحأس ,حابصلا يفو .ةعانم ةعيبطلا

 .مكمون فرغ ىلا نآلا اوبهذاو ,ىتفلا اذمي ةيانعلا يل اوكرتا

 .اًيه :هل سمهو .فسوي فتك ىلع مّلعملا ميكحلا تبر

 اهتنأ ول امك .اهيدي اتلكب فطلب فسوي ديب ايديف تكسمأ

 ميكحلا جرخ .نيطاطخلا نم هتبلط جرخ .فطلب امهتحس مث ,هوجرت

 .نايدنهلا يقبو ءفسوي جرخو

 لازغلا نأ هيلإ لّيخ وأ .منانلا ىري اميف فسوي ىأر ؛ليللا يف
 .روسنلا ربطت املثم ءاضفلا يف راطو ,ناحانج هل تبنو ّيفع ظقيتسا

 قوف فرفرو .ماشلا دالب ىلع ّرمو ؛تافاسملا ىوط .هقيرط ينو

 ءامسو ئطاشو رحب ىلع لطن ةفرش هل رصق ةحاب يف طحو ءافاي راوسأ

 نم هيلع تّلطأف .ميعن ةنجو ناحيرو حور دنع ةهينه ثكمو ,ةيفاص
 مئاسن هيلع تبهو .راغألا هتحت نم ترجو .نيعلا روحلا نويع ذفاونلا

 اهئارو نمو .ديلاب هل تحّولو ةفيصو تّلطأو .نوميلو لاقترب نم
 نم قرألا ميلسلا مالسلا هتلق“و ءركسلاب زوللا هتمعطأ ةديس

 داعو ؛ةمالسلاب اًبوحصم فرفرو هيحانج درف ءاهدعبو .ميسنلا

 ىأر ؛ةباغلا يفو ؛ةباغ يف طح .هقيرط يفو ءاّيط تافاسملا يوطيل
 ؛ءام عبن ىلإ اهعم ىشمو اهيلإ بهذف ,نينحلاو قوشلا هكردأف «ةلازغ

 امهنم لك كب اقناعت .هنم تبرتقاو اهنم برتقاو ءبرشو تبرش

 رظنت ؛رخآلل امهنم لك رظني هجول اهجو افقو مث رخآلا ةبقرب هتبقر

 عمتلتف اهينيع ىلإ رظنيو كلم جات ىلإ ةكلم رظنت امك هينرق ىلإ
 مع ته
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 .ةباغلا اهنكاسي نأ هتعدو تشم .اهانيع عمتلت امك قيربلاب هاتلقم

 .اهعم ءاقبلا راتخاو هيحانج علخ

 مأ ؟ماملاا يف هيلإ لّيخ يذلا ملح وهأ :يردي نأ نود ظقيتسا

 عفد يف اًقح بغريأ ؟هدّلَخ يف اهرادأو ةياكح جسن نطابلا هلقع نأ

 !؟هيلإ مضني اًعيطق دجيو هتئيب يف شيعيل ةباغلا ىلإ لازغلا

 ؟افاي يف هلاحر طحيو ماشلا دالب ىلإ ريطي لازغلا لعج اذاملو

 ةنجو ناحيرلاو حورلا رضحتساو ءاهتفيصوو ةديسلا رضحتسا اذاملو
 ؟ميسنلا نم قرأ اًمالس هتلّمحو .ركسلاو زوللا هتمعطأ اذاملو ؟ميعنلا

 اهسقطو اهمايألو ؛افاي ىلإ ةدوعلل نينح ةراشإ كلذ نوكيأ

 راميو ءاهئاسن رواسأو اهانب دئالقو .اهقشعو ءاهرحبو اهسيراضتو
 يتلااياكحلاو اًقانبو ةديسلا ىلإ هنينحو ءاهرامعم عّونتو .اهقاوسأ

 ؟مأسلاو ملألا درطت

 ىلإ نحمي هلازغ لثمو ؟هلازغ لثم ةلزعلاب هيعوال يف رعشي له

 ؟برس ىلإ نحي ءاضفلا ريفاصع لثم لب ؛عيطق

 د ع »##

 - ناّيدنلا هلمح .هتابس نم لازغلا قافأ .يلاتلا مويلا ءاسم يف

 نسم اًطسق ذخأي هاكرت :ةيعيبر سمش تحتو ,ةباغلا ىلإ -رفسلا اقيفر
 .ةهاقن

 هحدمتل لازغلا مسج ىلع اهدي تعضوو .ايديف اممب تقحلو

 .اهتقاط نم ائيش
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 .رفعتب هتاوطخ ىشمو همئاوق ىلع فقو .هيلي يذلا مويلا يف

 لمأتلا ةسلج ىلإ هعم فسوي هذخأو «ةبالصب ىشم يلاتلا مويلا ينو
 .ةقاطلا ةضايرو

 ال هئأل ؛هاضر ىلع كلذ زاح دقو .هب ناينعي نايدنملا راص مث

 .ريبكلا تيبلا اذه نم هليحر مامأ اًقئاع لازغلا نوكي نأ ديري

 مكحتلاو ةيحورلا ةضايرلا يف اًريبك اًطوش عطق دق ناك

 هيف نّيعتي يذلا تقولا ناح دقلف ءاهنم يهتني نأ هيلع ناكو ,ةقاطلاب

 .يلاولاو ةيراشكنإلا ديدهتب هبأي نلف ءافايو قشمد ىلإ دوعي نأ
 لاط نإو ءافاي نم دب ال هئألو ءاهلهأ تبلط دالبلا نأل دوعيس

 .رفسلا
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 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 ءابتاج هصيمق يقلي ٍءاّباش ميكحلا دوعي .بيردتلاو لمأتلا يف

 مازح هدسج ىلإ هدشي يذلا ضافضفلا لاورسلاو .ءيريدصلاب ىقبيو

 .ضيرع

 .ءامسلا ىلإ رظنيو اًيلاع هسأر عفري

 دثو كسأر عفرا :ةمارصب هل لوقيو .«فسوي ىلإ تفعلي مث

 .لدتعاو ,كرهظ

 .ميكحلا ةلابق سلجيو :هرهظ دشيو فسوي بيجتسي

 رومألا تناك اذكه .سفنتلاو ةقاطلا نيرامت أدبت تناك اذكه

 .يّدجلا اهاحنم ذخأت

 لالخ نم ؛عيطتستو .ناسنإلا يف ةنماك ةقاطلا :لوقي ناكو

 كتايح نيسسحت لجأ نم اهجرختست نأو ءامب مكحتت نأ ,نيرامتلا

 .كبابش ىلع ةظفاحملل اهرّوطت نأو .كجازمو كتحصو

 طيشنت ةئلاثلا نيعلا لالخ نم رظنلاو لمأتلا :لوقي ناك اذكهو

 .كلقعل فيقثتو كركفل

 .ريفزلاو قيهشلا قالطإو سفنتلا بيلاسأ مّلعت :لوقيو

 نيرامتو .رهظلا ىلع ءاقلتسالا نيرامت ,ةيعونلا نيرامتلا هملع

 تالضع دشو .نطبللا تالضع دشو .نيعارذلا درفو نيلجرلا دم

 ءاوهلا يف زفقلا نف همّلعو .ءاخرتسالا نف همّلعو نيعارذلاو نيمدقلا
2 
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 تانحش سفنب مسجلا يف ةيسيطانغملا ةقاطلا نحش قيرط نع

 .ةيبذاجلا نم ًاليلق صّلختلل يدؤي رفانت ثادحإل ضرألا ةيسيطانغم

 نع عافدلا نونف هملع ءسفنتلاو ةقاطلا تابيردت ىهأ امدنعو

 .سفنلا

 ةبالص ىلإ لوحتتل عباصألا سوؤر ىلإ ةقاطلا لاسرإ ىلع هبّرد

 نفو ءطوسلاو اصعلاو رجنخلاو فيسلاب لاتقلا نونف همّلعو

 .ههقاط هداقفإو .ءودعلا لشو ةفطاخلا تاكرحلا ؛ةعرسلا تاكرح

 .هفعض طاقن ىلع طغضلاو

 عمتي رخآ اًصخش ناك لب .همّلعي يذلا اذه اًخيش نكي مل

 .ةقراخلا ةوقلاو ةقاشرلاو ةيويحلاب

 يذلا يراسلاو ةأرملاب قلعتلاب لازغلا ءافش دعب ركفي دعي مل

 .اهنيبج ىلع ءارمحلا ةطقنلاو ,هسبلت

 هبلق ترمغ امب مكحتلاو ةقاطلا ريوطتو لمأتلاو نيرامتلا

 ةدوارملاو ةبغرلا ةحاسم أبع افاي ىلإ ةدوعلل هقوشو ,ةنيكسلاو ءودهلاب

 .اهتيبذاجو ةأرملا هاجت هسيساحأ ف

 يف بغري دعي ملو ,رفسلا قافر ةياعر يف هكرت ؛لازغلا ىتح

 .هب قلعتلا

 5 نيش
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 هذمك مّلعملا ميكحلا ةحتافم يوني ناكو .هيلع حلي رفسلا ناك

 ىلع ميكحلا ةلباقمل ةليل تاذ مونلا نم ايديف هظقوت نأ لبق «ةبغرلا

 ىلع ّبكني طاسبلا ىلع سلجي هتفرغ يف ملعملا ميكحلا ناك

 .وتلل هتلصو لئاسر .لئاسرلا ةءارق

 رظنلا قيقدت ميكحلا لصاو .ارهفكم لب .امهجتم ههجو ناك

 ذنم رصم لتحا يسنرفلا نويلبان :لاق .تمص دعبو .ديربلا قاروأ يف

 .افاي ءاضق لصوو نيطسلف تالايإ ىلإ نآلا هجوتي وهو ,رهشأ

 .رادج طوقس لثم هيلع ربخلا عقو

 وزعغ ىلإ برغلا لود وزغ نم تلقتنا نويلبان بورح -

 .قرشلا

 .ةناتسألا ىلإ لصيل طسوتملا قرش ئطاوش لك لحي امبرو -

 سلجف .هنالمحت هاقاس دعت مل .ًالوهذم لازي ال فسوي ناك

 .ةبوعصب طاسبلا ىلع

 كلقع نوكي نأ نّيعتي .كتقاطب مكحت :لاقو .ميكحلا هيلإ رظن

 .ينلدت نأ تنأ كيلعو دالبلا كلت نبا تنأف ,يعم ركفتل اًميلس

 نم ةهرب تباغف ميكحلا اهبطاخ .بابلا برق رظتنت ايديف تناك

 .نأشلا يوذ لاجرلا نم ةّلث اهتبحصبو تداع مث ,نمزلا

 ف  هضا هقا
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 مهعم ثدحتي ميكحلا أدبو ,دناسملاب طاخملا شرفلا ىلع اوسلج

 .عمتسي فسويو ليوط شاقن ىرجو .عمتسي فسوي امنيب ,مهتغلب

 يف رودتو عمتسيو رظني فسويو .قافتا ىلإ ءادب امك ءاولصوتو

 هيلإ هّجوتف .مهفي مل هئأو ,كراشي مل فسوي نأ ىلإ ميكحلا هبتناو

 .انتلاسر ىلع هريثأتو نويلبان وزغب قلعتت رومأ يف انثدحت :مالكلاب

 هركذنو ءانباتك هل مدقنو .هب ءاقتلالل بهذن نأ ىلع قافرلا عمجأو

 لمحت ايديف تلخد مث .ملكتو ؛لاجرلا ىلإ تفتلاو كلذ لاق

 هيلعو .قّوزملاو ءشقرملا «ينبلا نازلا بشخ قودنص .قودنملا

 .موجنو تائلثم لكش ىلع رفحلا

 هانيع تقّلعت ميكحلا هحتف امل مث ,قودنصلاب فسوي انيع تقّلعت

 .فالغلاب هانيع تقّلعت .باتكلا ميكحلا عفر امل مث ؛ةيريرحلا ةناطبلاب

 ,ةحفص ةحفص هحتفيو باتكلا نضتحي نأ ةظحللا كلت يف ىنمت

 .ةمجن ةمجنو ؛ةقيوزت ةقيورتو ؛ةمسر ةمسر هلّمأت دواعيو

 د ##

 .ءاضوض مه تناك ,حابصلا يفو ؛مهرمأ اوعمجأ

 ,تابرعلاب لّمحي عاتمو ؛لامجألاب ةلقئم ةحاسلا يف كربت مهامج

 .حئارو داغ نيب مدخو لاجر
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 دبك ىلإ رظنب نميأو ددري ةبرعلا يذوحو ,يتغي لامجلا يذوح
 .ةمهلا دش مدخلا نم بلطي رسيأو .ءامسلا

 لاجرلا نم هبحصو ميكحلاو ,كّرحتلل ةزهاج تراص ةلفاقلا

 .دعب اورهظي مل نأشلا يوذ

 ىلإ ىضمو مهنيب نم فسوي لسناف ,شاقنلا يف نيلغشنم اوناك

 ةليل اهدعأ دق ناك يتلا ةفيفخلا هسبالم ةبيقحو ةالخملا لمحو .هتفرغ

 . سمأ

 ءلاّجرمو اًجرهو ءاضوض همامأ دجو .ةحاسلا ىلإ طبهو اهلمح

 اقيفر نايدنفهلا اهعمو بثك نع تازيهجتلا بقارت ايديف تناكو
 .لازغلا ايعارو رفسلا

 ملستب تامداخلا ىدحإ ترمأو .هيلع تلبقأ :هتدهاش امدنع

 تلهذ .جراخلا ىلإ امب ىشمو لب «ةبيقحلاب ثبشت هنأ الإ هتبيقح

 .هب اقححل نيذللا نييدنهلاب تدجنتساو ةأرملا

 .ىيش ىلع يولي نأ نودو .ةريس لصاوو ,«فسوي فقوعتي مل

 نع افاي ىلإ دوعأو ؛ةنضأ ىلإ بهذأس يننأ ميكحلا اغلبأ :امهل لاق

 .رحبلا قيرط

 نم ةلاح ف ايديف تفقو .امهفلحخ نمو .نيهودُشم افقو

 .ةبيرقلا ةيرقلا ىلإ يضفي يذلا ردحنملا ىلإ ىشم .لوهذلا

 سراميو ءانايحأ زفقي ناكو ,كاوشألاو روخصلا نيب هقيرط ذختا

 .تافاسملا يوطيو حيرلا بكريو ضرألا ةيبذاج نم ررحتلا سوقط
 »هه © <
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 امدنعو .ءاّمصلا روخصلاو يضارألا طسو ىفتخا .اًديعب راص

 .ةلحرلا لصاوو اًبناج اهاقلأ ءائبع ةبيقحلا تراص

 انين

 ةبرع ىرتكا .اًريثك دعبي ال يذلا ءانيملا ىلإ هّجوت ,ةنضأ نم

 .عئاضبلا لقنت يتلا بكارملا ثيح ,شاتوب ةقطنم ىلإ هتلصوأ

 نأل اهراسم ترّيغ .ةجيإ رحب ىلإ هجوتت بكارملا مظعم تناك

 قرش فافض بوجت ةيسورلاو ةيناطيربلاو ةيسنرفلا ليطاسألا
 .برح قطانم اكعو افاي ئناوم تناك .طسرتملا

 دالب نم سانأب اًظتكم ءانيملا ناك .ةدع يلايل فيصرلا ىلع مان

 .لبسلا مهب تعطقنا ماشلا

 ىلإ نيرخآلا لقنو هلقنل ديص قروز عّوطت امدنع جرفلا ءاجو

 .طيسب رجأ ءاقل ةيقذاللا ءانيم

 نمو .توريسبب ىلإ رخآ قروز يف هتلحر لمكأ «ةيقذاللا نم

 عبصإ ىلا لماع لبج نمو .لماع لبج وحن اًبونج هجوت .توريب

 تاوصأ تناك .مادقألا ىلع اًيشم اكع وحن هجوت ,كانه نمو .ليلجلا

 نسم هنورذحي اهنم رمي يتلا ىرقلا ناكس ناكو .ءاضفلا ألمت عفادملا

 رزاجم بكتراو ءافاي لتحا دق نويلبان نإ هل اولاقو .اكع نم بارتقالا

 ةعبرأ مهددعو .اهدونج نإو .«تملستسا دق افاي ةيماح نإو ,ةيومد
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 تمكارت ثثحجلا نإو ,ضيبألا حالسلاو صاصرلاب اومدعأ دق .فالآ

 .اهلهأ مظعم اهرجهو .نوعاطلا ءابو رشتناف ,ئطاشلا لامر ىلع

 .ربيلك لارنجلا دونج نأل ,رذحلاو ةطيحلا ذخأ هنم اوبلطو

 ءاهيلع نوريغيو ءاكعب ةطيحما ىرقلا يف نورشتني .نويلبان دعاسم

 .ةيشاملاو نيحطلاو حمقلا نورداصيو

 نأو «ةنيدملا نع عافدلا يف اكع مكاح لاسبتسا نع اًضيأ عمسو

 اشاب نيسح كشوك عاجشلا دئاقلل نوعبتي يبامثعلا شيجلا نم اًدونج

 .ةازغلا نييسنرفلا طوطخ فلخ ةعاجشب نولتاقي

 لّوحتيو نخسي هلعج ربخ لك .هحور يف ةبدنب ببست ربخ لك

 ىلإ هعباصأ لّوحو هبلق رصتعا ربخ لكو .بضغلا نم دوفس ىلإ
 .ديدحلا نم نيطشم

 يف ركفو .رازابلاو سانلا يف ركف .اغآ دمحأو ةنانمي يف ركف

 يف ركفو .قاوسألاو ةعلقلاو راوسألا يف ركفو .رارسأو سومطيعلا

 .مهيلع قلقي نم لك

 ىلإ ىرقلا ناكس هدشرأ .افاي ىلإ كلاس قيرط نع ثحبي ناك

 .اًرذح نوكي نأ هيلع نكل :ةيليقلق نم بيرق قيرط

 .تاردحنملا يف ةرعو اًقرطو «لابجلا نيب نم ةقيض اًقرط عطق
 .هتداوز تدفن امدنع ةيربلا لوقبلا لكأو .ءالخلا يف نيتليل مان

 .نوّرع ةيرق نم ةبيرق ةلت لصو «بورغلا بارتقا دنعو

 اي ١0 انف

 مؤ9



 تاجبنبطلا نولمحي نيذلا لاجرلا نم ريبك عمجت كانه ناك

 تاطحلاو يقاوطلا نورمتعيو ؛ةيورق سبالم نوسبليو رجانخلاو

 .مهيلإ هّجوتف ءءاضيبلا

 .فقوتلا هنم اوبلطو ,لاجر ةثالث عفترملا نم طبه

 ؟بهذي نيأ ىلإو ىتأ نيأ نم هولأسف ,فقوت

 .مدقتلاب هل اوحمسف ,مهلاؤم نع باجأ

 يسنرفلا شيجلا ىلع قيرطلا نوعطقي نيذلا نيدهاجملا نم اوناك
 .سلبان لالتحال هجوتملا

 اوقفاوتف .هلوح نم عم مهريبك رواشتف ,مهيلإ مضني نأ بلط

 .هلوبق ىلع
 نوزع مضت يتلا بعص ينب ىرق نم مهلأ قحال تقو يف فرع

 شيج عم ةلصاف ةكرعم دهشتس ةليللا هذه نأ فرعو .ىرخأ ىرقو

 .تويلبان

 اهملعت يتلا نيرامتلا نع مهربخأف «لاتقلا يف هتاربخ نع هولأس

 اصعلاو رجنخلاو فيسلاب لاتقلا نيرامت ؛ملعملا ميكحلا دي ىلع

 لثو ةفطاخلا تاكرحلا نفو ,ديلاب ودعلا عم كابتشالاو .طوسلاو

 مهريبك عرف هفعض طاقن ىلع طغضلاو ,هتقاط هداقفإو ودعلا

 .هل همدقو هطسو نع هرجنخ
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 اوناك مهّتكل .شويجلا لاتق ىلع نيبردم لاجرلا ءالؤه نكي مل
 اوناكك .سلبان ةنيدم ىلإ هجوتملا نويلبان شيب ةميزهلا لازنإ نوديري

 ءاضيبلا ةحلسألا نولمحي اوناكو .شأجلا ةطابرو ةعاجشلا نوكلتعي

 .تاجنبطلا نوكلتمي اوناك مهنم ةّلقو ,يصعلاو

 ركسعت يسنرفلا شيجلا ةقرف ْنِإ دباع مهدئاقو موقلا هيجو لاق

 .مهموجه اوأديل مالظلا لولح نورظتني مهلإو ,نوّرع يداو يف

 .ليولل ىفخأ ليللاف

 هذه دإو «نييبيلصلا ىلع يبويألا نيدلا حالص اهيف رصتنا يتلا نيطح

 ,ةنميم ةّوقو ةرسيم ةوق ىلإ مّسقتس ةرواجملا ىرقلاو نوّرع نم ةعزفلا

 .ودعلا ىلع بسانملا تقولا يف ّضقنت ىوقلا لكو .طسولا يف ةوقو

 .مهعم فسوي كّرحتو .اوكرحت .ليللا ةكلح تدتشا امدنع

 نورظتني اونمك كانهو .,يداولا ةّمق ىلإ لوصولل نوقباستي اوناك

 .مهريبك ةراشإ

 نع مني موجهلا تيقوت ناكو .اًيرطف ءاكذ كلتمي دباع ناك

 .يرطفلا ءاكذلا اذه

 مركي فيضلاف ءمهفويض نوحالفلا لماعي امك فسوي لماع

 .مزعلاو دقعلا مهل نيذلا ءاهجولا عم نوكيل هافطصا كلذلو .زرعيو

 .ةراشإلا اورظتناو «لبجلا قوف مهنئامك اوبصن



 اوناكو ؛ةءاضإلل رانلا نولعشي اوناكو .ءافوشكم ركسعملا ناك

 .ءاشعلا ةبجو نورظتني

 .ماعطلا لوانت تقو مهئجافنم :هلوح نمل لاق .يرطفلا هئاكذب

 نومدقي طباض لوأ ىلع ةجنبطلا هذه نم رانلا قلطأس :لاقو

 بدت .دنئاقلا انلتق اذإف ,مهدئاق وه نوكي نأ دب الف ,ماعطلا هل

 .دحاو لجر بلق ىلع نحنو مهيلع مجهو ىضوفلا

 .دوبجلاو ءركسعملا مايخ بقاري فسويو ءائيطب تقولا رم

 «شيسجلا سبالم نوسبلي اوناك ءىدُم اهيلع ةبكرملا ةليوطلا مهقدانبب

 .رمجأ طيرشب ةنّيزم تاعّبق نورمتعيو

 ىلع ةريخذلا قيدانص اورشن .ماعطلا ةبجو تقو ناح ءاريخأ

 هئيضت يذلا ناكملا ىلإ طابضلا رابك ءاجو ,تالواطو دعاقم لكش

 املتنعو ةسلجلا مهدحأ ردصتو .دعاقملا ىلع اوعزوتو «بطحلا ران

 ردصتملا طباضلل لوألا ءاسحلا قبط خبطلا ىلع نومئاقلا دونجلا مّدق

 ءدانزلا ىلع طغضو هوحن ةجنبطلا ديدستب دباع هيجولا ماق ,ةسلجلا

 .ههجو يطغي مدلاو هرهظ ىلع بلقناو .هسأر يف هباصأف

 لواحو .كاتراو رعذ ثدح ؛عقوتم وه امك دهشملا ادبو

 ةسميملا نم اوناك ءرابدألا اولوي نأ لبقو .مهسفنأب ةاجنلا نورخآلا

 حابجلا ةّوق امأ ,ركسعملا ىلإ اولصوو ردحنملا اوطبه دق ةرسيملاو

 مهلوأ ناكو ,ةقرفلا ةداق ىلع اولمكيل افافخ اوطبه دقف .طسوألا

 هعباصأ تلوحتو .هتقاط يف مكحتو ,ةدحاو ةزفقب لصو يذلا ,فسوي
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 لشف ؛:ةفطاخ تاكرحب اًبرض مهيف لمعأو .ديدحلا ةبالص ىلإ
 لمكأاو .مهفعض طاقن ىلع طغضو .مهنزاوت مهدقفأو ,مهتاردق

 .ىقبت نم ىلع مهرجانخو مهّيصعب لاجرلا

 لامعتسا نم دونجلا نوحالفلا نكمي مل ؛ةليلق تاقلط يود عمس

 تفقلطأ ركسعملا نم يلاعلا قاطنلا يف ةيعفدملا ةَوق نأ ريغ ,مهقدانب

 زكر .اهيلإ فسوي عفدناف ًاليلق مهددع ناكو .فئاذقلا ضعب

 «ضرألل ةيسيطانغملا ةّوقلا لداعت ةيسيطانغم ةقاطب هدسج نحشو

 لمعأو ءلبجلا ىلعأ يف ناك ةدحاو ةزفقبو «ةيبذاجلا نم تلفناف

 ميقلتل نوأيهتي نيذلا دونجلا ىلإ تانعطلا هيجوت ةيديدحلا هدي عباصأب

 .رابدألا ىقبت نم ىلوو «نيرخآ ىلع زهجأ .ىرخأ ةزفقبو .عفدملا

 نإامو .متداق اودقف نيذلا دونجلل بورهلا ىودع تلقتناو

 ىلع اورطيس دق بعص ينب نم نوزع يلاهأ ناك ىتح ؛ليللا فصتنا

 .ةيركسعلا ةقرفلاب ةميزهل اوقحلأو فقوملا

 ع مه <
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 نورشعلاو حساتلا لصفلا

 امب ىدبأ ؛يزاغلا يسنرفلا شيجلل ةّيودم ةميزه تناك

 ىنغتو ,قافآلا اهرابخأ تقّبط .فسوي اهيف غبنو :ةعاجش نومواقملا

 .نويبعشلا ءارعشلا امك

 تامئمغن ىلع تافاضملاو سلاجا ف افووري ةاورلا راصو

 .ةبابرلا

 صصقلا هنع تجسو .هتلاسبو فسوي تيص عاذو

 مهضعبو ؛يوافايلا فسوي مقاياكحو مهريس يف هوّمسو ,تاياكحلاو
 دقف .بابرلا وفزاعو ةاورلا امأ .حيرلا بكري يذلا فسوي هام

 ةملك اوفاضأ «ليلخلا ىرق ينو .حيرلا بكار :مسا هيلع اوقلطأ

 حيرلا بكار يأ ,"يوالدنص حيرلا بكار" راصف :"يوالدنص"

 هدجم ةورذ يف هنأ ىلع ةلالد .ىرخأ قوف ًالجر عضي وهو ءيباتج
 ."حيرلا قوف"

 دنئاقلل ةعبات ةّيركسع ةقرف ىلإ مضنا ,نوّزع ةكرعم دعب

 .اشاب نيسح كشوك يامثعلا

 مجاهو :تادادمإلا عطقتو ,طوطخلا ءارو لمعت ةقرفلا تناك

 .عفادملا ضبارم

 يتلا ةيعفدملا ةامر ىلع ةراغإلا تايلمع يف فسوي صصختو



 عبصإ لكف .رشعلا هعباصأب مهقّرميو ,هيعارذب مهيلع زهجيو .رمنلاك
 .رجنخ وأ ةيدم

 ءروسلا يف ةرفث نويسنرفلا ثدحأ امدنع ةكرعملا يف كراشو

 مامألا نم اشاب دق-أ لاجر مههجاوف «ةنيدملا ماحتقال اوعفدناو

 ءفلخلا نم اشاب ّيسح كشوك يامثعلا دئاقلا ةعامج مهتمجاهو

 ا .ةلذم مهتعزه تناكو

 نم مهعم هولقن .نويلبان دوج نيب نوعاطلا رشتنا :ةاورلا لاق

 .ءابو راصو ءاكع ىلإ افاي

 ريد يف نيباملا ةجلاعمل ةيناديم تايفشتسم نويلبان ثدحأ

 ,ةرصانلا برق ورمع امش ةيرق يف يارسلا ىنبم يفو ءافيح يف نابهرلل
 ناك ءاجالع نويفألا نكي مل :نويفألا ىوس جالع نم مث نكي ملو

 .طقف مالآلا ففخي

 ناكو .حيقلاو لمامدلاب داسجألاو هوجولا تألتما ,تاناتسراميبلا

 .عاجوألاو مالآلا ببسب مقاهوأتو ىضرملا خارص نوعمسي سانلا

 مهتلاح نمل نويفألا ةعرج ةدايز ءابطألا نم نويلبان بلط ناك

 .مهنم صلختلا لجأ نم اهنم سوئيم



 راوسألا قارتخا نم نويلبان عفادم نكمعتت نأ نود نارهش ّرم

 اشاب دمحأ عفادم تناك .ةنيدملا لوخد نم هشيج نكمتي نأ نودو

 .فارطألا نومجاهي هريواغمو هدونج لظو «نويلبان عفادم ىلع درت

 ةيسنرفلا تاوقلا رئاسخ تناك .راصحلل نيتسلا مويلا ينو

 .ءابولا راشتنا ةعرمو ,دادمإلاو نيومتلا يف صقن كلذ قفارو .ةريبك

 ىلع ةلئاه لعاشم نويسنرفلا لعشأ .نيتسلاو يداحلا مويلا يف

 .فقوت الب عفادملا عيمج نم ًاليل فصقلا اوأدبو ءروسلا دادتما

 .لبانقو فئاذق نم مهيدل ام لك اوغرفأو ارا فصقلا اولصاوو

 .ةعيزهلاب اوّرقأ دقل .اوفقوتو ,مهتناسرت اوغرفأ

 ةننايدنايلا

 :ةاورلا لاق

 اوقرغأو .مهعقاوم اولخأ ؛باحسنالا يف اوأدب نييسنرفلا نإ

 نوعاطلاب ىضرملا مهدونج نم اوصلختو ءرحبلا يف ةليقثلا مهتحلمأ

 يف ىحرجلا نم اًريبك اًددع اولمحو .نويفألا نم ةريبك تاعرجب مهنقحب

 بئذ لغم اًموزهم داع نويلبان نإو .رصم ىلإ ةقاشلا ةدوعلا ةلحر

 .حيرج

 ىنحا سا عا
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 تابرعلا نم روباطب قيرطلا صغي ؛يلحاسلا قيرطلا لوط ىلع
 لوحو يف نوضوخي اغأك ,بعتلا مهكفأ دقو نوريسي .ةاشملا دونجلاو

 .رحبلا ةبوطر قبدو رحلا

 رح هيقت ةعبق كلتمي مهنم ليلقو ةخستم مهسبالمو ,ةيلاب مهتيذحأ

 .سمشلا

 نوميأي الو .مهاحرجو .مهداق لمحت يتلا تابرعلا مهقبست

 .اهداعتباب

 اورم امّلكو ,سباي ةرجش نصغ لثم مهفاتكأ ىلع قدانبلا

 وأ ىبسحلاب ءءاملاو دازلاب اودوزتيل اوفقوت .ودبلا براضم وأ ةيرقب

 .فنسعلاب

 لوط ىلع اورشتنا .مهرظتنت تابرعلا تناكو ءافيح يف اوفقوت

 مهضعبو .درتبيل ئطاشلا ىلع حبسو هسبالم علخ مهضعب ,ئطاشلا

 ,ةلباقملا ةلتلا ىلع ربونصلاو ورسلا راجشأ لالظ تحت ددمت رخآلا

 .مانو

 نأ نود .دهشملا ىلع مهذفاون نم نولطي افيح يلاهأ ناك

 مهيولق محتقيو ءسجاوهلا مهوزغت تناك .تهتنا برحلا نأ اوفرعي

 .فحزلا اذه نم مهل ابحي ام فوخلا

 هسه عا



 ةيلمع ريدلا يف ثدحت تناك ءلمركلا لبج حفس ىلع كانه

 نم ةيلاع تاعرمجب مهفونقحي اوناك .نوعاطلا ءابو ىضرمل مادعإ

 لئامتي نم نيبو .هنم سوئيم وه نم نيب اوقرفي نأ نود ,نويفألا

 .ءاطبإ نود ليحرلا نوديريو ,مهرمأ نم ةلجع يف اوناك .ءافشلل

 دونجلا ,نينيعلا قرزأو ءرقشأ وهو ءءافشلل لئامتي ضيرم لفاغ

 ضكرو .ةذفانلا نم زفق .ةثرلا هسبالمب توملا نم برهو .ءابطألاو

 .ريدلاب ةقحلملا ةسينكلا وحن

 ةحاب يف ةفرغ يف هولزعو ,ماعطلا هل اومدقو نابهرلا هأبخ

 حسمل جنوبابلا عوقنمب هندوزو .ةدعاسملا تابهارلا هل تمدقو «ةيفلخ

 .همسج يف لمامدلا نم رتي يذلا ديدصلاو حارجلا

 تدب نيذلا دونجلا ىلع ماعطلا اوعزو .ئطاشلا ىلعو

 .فعضلاو لازهلا مهيلع نابو ,ةرفصم مههوجو

 اولصاوو ؛تابرعلا مهتمدقتو ءريباوطلا يف اوفطصا ,نيح دعبو

 .ئطاشلا ةاذاحمب اًبونج ريسلا

 «ةيندملا هبايث سبلو ,ةيركسعلا هسبالم فسوي علخ ءاكع يف

 .اشاب نيسح كشوك دئاقلا ةقرف دئاق هل هبهو يذلا هناصح بكرو

 صا طا وج



 عماج دنع دوشحلا عّمجتت ؛رصنلا تالافتحا دهشت اكع تناك

 ريمازملاو لوبطلا ىقيسوم نوقلطيو نوصقريو نوفتهيف ءاشاب دمحأ

 .ةنيدملا نع اوعفاد نيذلا دونجلا مهفاتكأ ىلع نولمحيو «ةباّبشلاو

 نيب نم جرخو ,لافتحالا ةحاس فارطأ ىلع نم فسوي رَبَع
 ىلع عادو ةرظن يقلي وهو .يبامثعلاو يكولمملا رامعملا تاذ يبابملا

 تناكو ,.ةنيزلا تاتابن اهنم ىلدتت لازت ال يتلا ةقرتحما تافرشلا

 .روسلا جاربأ ىلع اهراثآ كرتت لازت ال لبانقلا

 راخفلا ةلت ربعو ؛ةينبلا نيتم ضيبألا هناصحب ةباوبلا نم جرخ

 اياقبو فئاذقلا تافلخمو ةيبارتلا رتاوسلا راثآ اهب لازت ال يتلا

 ىلإ قيرطلا يف .بونجلا وحن اًهجوتم نانعلا هناصحل قلطأو ,قدانخلا

 .افاي

 ةلصوبو هنينحب اعوفدم .هتكل ,ةنمآ ريغ لازت ال قرطلا تناك

 .هبابحأو

 ىرق يف رم .ايط ضرألا يوطي هناصح نكل .شحوم قيرطلا

 ,ةرئاستم ايظشو .ةكلاه عفادم اياقب اهيبناج ىلع قرطبو ,ةسئاب

 .صاصر ةمزحأو عام مزامزو .دودلا اهداسجأ ف لغني ةتيم باودو

 شيسجلا ريباوط تافلخم نم عاتم طقسو ةيبرح ذوخو ,ةيلاب ةيذحأو

 .يسنرفلا

 معا هبا



 ةنيدملا راوسأ جراخ افيح ةنيدم يف ةقيتعلا ةقطنم لصو امدنع

 .ةحارلا نم اًطسق ذخأي نأ رّرقو ,هناصح طبر

 تناكو ؛ئطاشلا ىلع لازي ال بحسنملا شيجلا روباط ناك

 .ةفيثكلا راجشألاو ةرضخلاب ةئيلمو ةيلاخ ةقيتعلا

 .هكلسي نأ هيلع نّيعتي يذلا نمآلا قيرطلا يف هرمأ بلق

 لمركلا لج ىلإ دعص .ربلا قيرط كلسو هناصح بكر

 شارحأ وحن اًمميم ؛كياحلا نيع ةمق قيرط كلسو ءروسلا ةاذاحمب

 طولبلا تاباغ قشت يتلا براسملا قرتخاو ,يقرشلا هبونج يف لبجلا

 .بسعلا موركو زوللاو

 .بحسنملا شيجلا ريباوط هكلست ال اًيفافتلا اقيرط كلس

 ميسربب دّوزتو ءنبللاو زبخلاب دّوزتو ةيرق ىلع رم .هقيرط فو

 .ناصحخلا ماعطإل

 ,ةيلهسم ةقطنم يف ضرألا توتسا امدنعو .ةرعو اًقرط كلس

 توملا نم نيبراهو نيمئاه ءابولاب نيباصم نييدنج فطعنم دنع دجو

 .هتداّوز امهاطعأو فقوتف ؛ةثر سبالمب نالوستي قيرطلا ةعراق ىلع

 .ىسألاب امههاجت رعشو

 لق نييمظع نيلكيه ىلإ امفوحيس ضرملا نإ هسفنل لاقو

 .ديدج موي رجف غورب
 جا جا لا
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 ةيركسع داجمأو ءشحوتو عاجوأو توم ؛برحلا يه برحلا

 ءنوكلا خيرات يف ضرألا بكوك ىلع تلاس ءامدلا نم مك

 حباذم نم مكو ؟هقبس يذلا رصعلا نم ةّيشحو رثكأ رصع لك

 ؟اهيلع امو ضرألا برلا ثري نأ ىلإ بكترتس

 ,ةطسبنملا ضرألا يف ودعي هناصحو هلابب ترطخ ةريثك رطاوخ

 .ةشحوو رامدو بارخ نيبناجلا ىلعو :تافاسملا عطقيو

 ايف .ةرمج بلقلا يفو ,نينح هسيساحأ يفو ,قاوشأ هحور يف

 !بلقنملا ءوسل ايو
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 نوثالثلا لصفلا

 هتهبج ةعيدب .هكباسو همئاوق ةعيدب ,ناصحلا اذه عيدب

 هليذ عيدب .سكاعملا ءاوحلا قرتختو قشت ةّرغ اهنّيزت يتلا ةضيرعلا

 بعالتي ,ليمجلا قيشرلا ناصحلا اذه روبص .ةيار دوماعك عوفرملا

 هينذألو .قيربو ةموعن هدلجو .رظن دعب هينيعلو ,هتيصان رعشب ءاوهلا

 .خومش ليوطلا هقنعلو ,باصتنا

 مل وهو جرسلا بكار بعت !ةشحولا سنؤي يذلا قيفرلا اذهل اي
 !هتوقو هتبالصو هناوفنعل ايف .بعتي مل وهو ماجللا كسام بعت .بعتي

 اذه عم .قيشرلاو روبصلا قيفرلا اذه عم ةفلأب فسوي رعش

 .رصخلا رماضلا نئاكلا

 مويغلاو ديعب نم راوسألا تدب .افاي فراشم هناصحو لصو

 .بورغلا تقو تقولا ناكو .ءامسلا يف ددمتتو رشحت

 .قفخي ىنضملا هبلقو ,ناصحلا ةعرس نم ففخ

 .هاتبأ اي كردص ىلإ ينَدشو «ةنانمب اي كيعارذ يل يحتفا

 يدلب لهأايو ,ةمرولكملا يتنيدم ايو .يَّمأ اي يل يرفغا

 .ءاطملا

 .ةنيدملا ةباوب لخد

 قيرحو لبانقلا راثآ ,روملا يف تارايفاو تارغث ةراهنم جاربأ

 مد راثآ ,عراوشلا يف ةقيمع رفح ,ةروجهملا تويبلاو قاوسألا يف
 يف لوجي لاض جاجد .قرطلا ىلع ةقفان باود ,ناطيحلا ىلع فاج

 رم ص و

23203 



 ةقزألا نيب سوجت بالكو .ءاوملا ىلع ةردقلا تدقف ططق :تاراحلا

 ماوكأ ,ةروسكم اهقانعأو ةلئام راجشأ ,لازهلا اهيلع وديو ثهلت

 رئانشي ةرّسكم ةءاضإ سيناوف .دوسأ بابذ اهقوف طحي تايافن

 تويب باوبأ ءاهراكوأ نم ةجراخ ريبابد ,قرطلا ةعراق ىلع اهجاجز

 بعر .ءاوهلا يف رشتنت ةهيرك حئاور «ةقرتحم ذفاون اياقبو ةعولخم
 للظ نابرغ قيعن نأك .ةشحوو تمص هنع مني تاراحلا يف يفخ

 ةنيدملا نحط توملا امنأك .رضتحت ءايشألا نأك .داوسلاب ةنيدملا

 لك يف ناصحلا لفجيو .هبلق قرتحي ,ناصحلا هعم يشميو يشمي

 .ةوطخ

 .خستم رحب ىلعو ,ثثج اياقب ىلع .عجو ىلع عستي دهشملا

 ترئانتو روخصلا ىلع نم تطقس جاربأ ىلعو .فيداجم الو يراوس
 قلغيو .فوخ ىلع هلودس يخري داوسلا ديدش ليل ىلعو ءاهراجحأ

 .عرف ىلع هجاتر

 تحبصأو ءاهملاعم ترْيغت يتلا ةراخلا ىلإ يأل دعب لصي

 .ةروجهم

 .ةنانيو اغآ دمحأ تيب ىلإ يأل دعب لصي

 اننايددايدلا

 ماكر ناك .ةقيدح كانه نكت ملو .هقرطي يك باب كانه نكي م

 .اًنيب هءارو نأب يحوي الو لخدملا دسي

 كا هج
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 دلع ينم رهو عدو ءةملظلا ىلإ ىعاو داضخلا نع لون
 نأهيلإ لّيخو ءسجاوملاب ًالتما .تيب اياقب نع اثحب ماكرلا قوف هيدي

 .ضاقنألا هذه تحت نيتنج نانوكي امر هيوبأ

 ةبشخب هلاورس قلع .ىلعأ ىلإ اًدعاص ابح .ةوطخ ةوطخ ابح

 .طقسيو فلخلا ىلإ قلزي داك ,.هذخف تحرجو لاورسلا تقّرم

 كسمأو .نكمم ىدم رخآ ىلإ هدي دمو رتتنا .ىصحو بارتب ثّبشت
 ةهجلا ىلع لطي نأ هناكمإب حبصأ .ىلعأ ىلإ دعص .ةرخص هبشي امب

 ,صيصب الو ءوض ال .ةدمعأ اياقب وأ تيب اياقب لفسألا يف .ىرخألا

 .رظنم ةباك و ,ةقبطم ةمتع

 ايف يمت عازل ل ةيسفلا دحر كرجل همنا ىلع روكا

 اللاو ثلا نم ًالتك همامأ نأ هيلإ لّيخ .هادي هيلإ لصت نأ نكمي

 نيسعلا نم ىري نأ لواحو هينيع ضمغأ .سأيلا ىلإ لصي داك .ءيش

 .هفعست مل ةثلاثلا نيعلا ىتح .ةئلاثلا

 امدنعو .هلعفي نأ هيلع نّيعتي يذلا ام يردي نأ نود فقوت

 ءرمقلا نع تدعتباو تتتفت ةميغ ءام ءوض برست .ةمتعلا ىلع داتعا

 .ماطحلا نم ديزملا ىري نأ هناكمإب راصو

 نأ ديري امنأك .هيديب بارتلا رثنو انج .هيتبكر ىلع انجو ىكب
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 ؟ءيش لك ىهتنا له ؟ةلحرلا ةياف يه له

 سم هم ها



 ,ةحوبذملا ةنيدملا ىلإ اًدئاعو ,هناصح ىلإ اًدئاع ماكرلا قّلست

 .دوسألا ءاوهلاو ةلزعلاب رثدتت يتلا ةنيدملا

 انييناملا

 .همامأ ريبكلا عماجلا حبصأ

 مغرلا ىلعو .ءانفلا ىلإ بابلا ربعو ىشمو .ناصحلا نع لّجرت
 .فاجلا هقلح للبو برشو ,ليبملا ءام ىلإ سدحلاب هجوت .ةمتعلا نم

 ىوصحم ظفحي ناك .ةيوامسلا دجسملا ةحاس يف حير ريفص

 ناكم هدحي نأ عيطتسي ؛بلق رهظ نع نامثعلا رامعملا يذ دجسملا

 ةبتكملا ناكمو ,تامامحلا ناكمو .اضوتملا ناكمو .ةيسمشلا ةلوزملا

 نم اًدحأ دجي نأ عقوتي ناك ؛ءانع نود لوألا قاورلا وحن ىشمف

 .همامإو عماجلا خيش .عماجلا نذؤم .عماجلا مدخ ,عماجلا سرح

 ,دوقعلا نم دقع لك فرعي ناك .ةمتعلا هذه طسو ءانع نود ىشمف

 .ةيتابن فراخرب وأ ةينآرق تايآب فراخز .ناردجلا ىلع فرخز لكو

 نيواول نم ناويل لك ىلإ نينيعلا ضمغم وهو لصي نأ عيطتسي ناكو
 .عماجلا

 .طفاوتلا تاذ نيلماعلا فرغ ىلع يوتحي يذلا قاورلا لخد

 ىدانو فرغلا ذفاون نم لطأو :ةيرئاد فصن دوقع اهطيحت يتلا

 .هبجي مل اذحأ نكل ,ءلاع توصب

 ناك نإ ىدانو تاوطخ عضب اطخ .دجسملا لخاد ىلإ هّجوت

 اهولعت يتلا ةعساولا ةعاقلا تابنج نيب هتوص ىدص ددرت كانه دحأ

 .ةفرخزم ببق
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 ,رذحلا ديدش اًيمدآ اًئوص عمسو ,مامإلا موي ثيح ةعمشش تءاضأ

 .عءوضلا لماح حمالم تجرفنا .برتقا امدنعو ,هوغ ءوضلا لبقأ مث

 .يديس اي اغا فسوي هنإ :كانه سلجي نمل لاقو

 مشو ,ةنيكسلاب سحأ هلعلو :مداخلا هقبسي ربنملا وحن ىشم

 .هدي رهاظ مشلو همامإو عماجلا خيش ىلع لبقأف ,ناسنإلا ةحئار

 صقارتتو صقارتي ةعمشلا ءوض ناكو .هفرع دقو خيشلا هقناع

 .لالظلا هعم

 ؟ينب اي تدع ىتم -

 .انديس اي ةعاس ذنم :باجأف .خيشلا هلأس

 .ماخرلاو دوقعلاو ناجيتلاو ةدمعألا تمص لثم خيشلا تمص

 نيأ انديس اي يل لق .يدلاو دجأ ملو ءاماكر انتيب تدجو -

 ؟عماجلا ىلع ددرتي الأ ؟يبأ

 .خيشلا ىكبو .ةقرحب ىكب :عماجلا مداخ ىكب

 هقلح فج .علخنا لب .هبلق صاغ
 هيلع جترأو ,ةانيع تعمدو

 .هندب يف تاشعرلا ترسو .ةحولمو ةرارم هعومد تلاثناو

 لريل نآرقلا نم تايآب متمتو هسأر ىلع هدي خيشلا عضو

 .هيلع ةنيكسلا

 نيح دعب داع م «ناكملا رداغو .هعومد حسمب وهو مداخلا ماق

 .باشعألا عوقنم نم ةالحم اًباوكأ لمحي وهو

 »ا مف 8



 .هتمتت لصاوي خيشلا امنيب .هسأر ئطأطي فسوي ناك

 بارشلا لوانت :لاقو فقوت ,ةحتافلا ةءارقب هتمتت ىفأ امدنعو

 ؟يدلاو تام فيك :لأسو .ةّصغب سحي وهو ؛هسأر عفر

 يوافاي فالآ ةعبرأ نم رثكأ تام امك تام :خيشلا باجأ

 .عيمجلا سوؤر ىلع تطقس رادقألا ةرخص .مادعإلاب وأ فصقلاب

 ؟مادعإلاب مأ لبانقلا فصق يف تام له -

 ناسمألا ةيواسنرفلا ركسع يراس ىطعأ :عماجلا مداخ لاق

 ممي ردغ هنكل ,ناكسلل نامألا ىطعأو ءاوملستسا نيذلا دونجلل

 ,ءفويسلاو رجانخلاو صاصرلاب دونجلا لتق ؛نييندملا نم ءاهجولابو

 .ةينيدلا فئاوطلا يلثمثو تاواشابلاو تاواغآلا لتق كلذكو

 .هص ,لجر اي هص :خيشلا لاق

 سأرلاب سأفلا عقو دقل .انديس اي لمكي هعد :فسوي لخدت

 .رمألا ىهتناو

 .مالكلا ةلمكعب مزلم هنأ خيشلا دجوف ,مداخلا تمص

 ناكو .فويسلاب مادعإلا تايلمع اوأدبو ءاهجولا اوعمج -

 ةقيرط مهسفنأب اوراتخي نأ ءاهجولا نم ددع بلطف ءاّبعرم دهشملا
 رفحف .رجانخلاو فويسلاب مهذب نيدالجلل اوحمسي ًالأو ,مقوم



 .مهيلع بارتلا ةلاهإ نيدالجلا نم اوبلطو ,لامرلا يف هربق مهنم لك

 .ةتيملا هذه اوراتخا نم نيب نم كدلاو ناكو

 .هفوج يف ران تلعتشا .بضغو نزحب فسوي حمالم تستكا

 ام همامأ ناك ول دو لازلز هنكسو ,دوفس ىلإ لوحتي هّنأب سحأ

 راها دقف «ةنانب ةديسلا امأ :خيشلا مالك ىلإ عمتسي لظو .همطخ

 .ةيباطلا ةربقم يف اهاتفدو ,ماكرلا نيب نم اهانجرخأو تيبلا اهيلع

 لذبو .,ةقاطلا بوسنم عافترا وأ نيرقلا ضارعأ هيلع تدب

 ءعادملاو ةخودلاب ّسحأو ,بيغي هنأ سحأ .هتقاطب مّكحتيل ادهج

 .هينيع ضمغيو ,دجسملا داجس ىلع ددمتي هسفن دجوو

 نينوزحم عماجلا مداخو خيشلا ادب ,ءوضلا حش نم مغرلا ىلع
 .نيفئاخو

 .هتوفغ نم فسوي ظقيتسي نأ لبق ًاليقث تقولا رم

 عدوو ماقف .ءافطنالا ىلع كشوت ءوضلا ةلابذو ظقيتسا

 .عادصلا فخي نأ نود ةدؤتب يشمب جرخو .نيلجرلا

 .رملا ةنيدملا نمز يف ضوخي ىضمو .هناصح بكر

 .ةيواسنرفلا دونج ىتح الو ,دحأ نم كانه نكي مم

 ىوس توص ال ؛بوبد الو بوبه ال ,ةغراف ةنيدملا تناك

 ,خلاسملا ىلإ تقيس يتلا فارخلا ءاغث ىدصو ,ةروعسملا بالكلا حابن

 .ةخولسملا تارتعلا نم رخست يتلا ةحوبذملا تارتعلا ةأمأمو



 ةاسقلملا ثثجلا لوحو .جاومألا قوف موحي مومسم رخاس ءاوه

 ءاوه .ىوآ تانبو عابضلا اهشوانتت يتلا ثفجلاو ءضعب قوف اهضعب
 جاربأو نذام نم ىفت ام فيواهتو ةمطحملا باوبألا قوقش لمي رخاس

 ,مأسلا هكردي امدنع .عومسم ءاوه .ةأفطم ةرانم سيئاوفو «سارجأ

 .ةطقاستملا رجشلا قاروأب بعالتيو ثبعلا سراي

 كمجاهي امدنعو ؟بهذت نيأ ىلإو «ةنيدملا نم يقب يذلا ام

 .ءكفلخ نم كمجاهيو كراسي نع كمحاهيو «كنيمب نع شخحوتلا

 !؟ليت كيبناج يأ ىلعف

 يذ ريغصلا رصقلا كلذ ىلإ ناصحلا كبانسو هامدق هتداق

 .رحبلا ىلع ةلطملا ةفرشلا

 اًبلتسم ناك .فطارعلا تيم .سيساحألا غراف لدفنتسم ناك

 .افوجمو اًمودصمو

 ةقيقرلا مويغلا تناكو .ناصحلا هعم فقوو «ةبرقم ىلع فقو

 .اهربع رمقلا ءوض رورمب حمست

 لو .ةشعرب رعشي مل .اشحومو اًغراف هل ودبي رصقلا كلذ ناك

 .ىركذ ِهرَه

 ؟اناكم ناك يذلا .ناكملا اذه ىلإ هب ىتأ يذلا ام

5 »© 8 



 ,نذاملا يدانت نملف ءابئاغ اغآ دمحأو ,ةبئاغ ةنانك تماد ام

 ءريفاصعلا فرفرت نملو ,راجشألا قروت نملو ءسارجألا عرقت نملو

 نلو ؛نوشاقرلا شقريو .نوماسرلا مسري نملو ءلوبطلا عرقت نمو
 ؟ءاسمملا يسميو ,حابصلا حبصي نملو ءاياكحلا درست

 ةروجهم ةعلق ءءارحص يف ةعلقك هل ودبي ريغصلا رصقلا ناك

 .حامرلاب ةعورزم ةقيدح اهل ةتماص

 لعلو ,ذخأم لك تايعادتلا هذخأتو جرسلا يلتعي ءافقاو لظ

 .ًاليهص مث ةمحمج قلطأف ,هناصح كردأ بعتلا وأ مأسلا

 هتكل .حيحش ءوض .جارم ءوض لطأ ,ةهينه دعبو لاهدنع

 .اًرينم اًجارم ,رمقلا ءوض مويغلا تبجح دقو ادب

 هفلخ ترهظ ,برتقا امدنعو .لجوب مّدقت .هوغ ءوضلا مدقت

 .ةيسالخلا ةفيصولا

 هتأر ,هتحئار تش هب تّسحأ .ةيؤرلا ةبوعصو ةمتعلا مغر

 .ًافطناو اهدي نم جارسلا طقس .اهرصبب سيلو اًتربصبب

 ,هناصح نع لّجرتف .ءاكبلاب تراهفاو اهيتبكر ىلع تثج

 .هتقناعو تفقوو ءاكبلا نع تقكف ءاهيلإ ىشمو

 .ةهدرلا يف رظتني اًحبش اهفلخ نم دهاش .هنضحت تناك اميفو

 ىلإ اهعم ىشمو هدي تكسمأو ء.اهعومد ةفيصولا تفكفك

 .لخادلا
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 قلغأف ءوضلا هأجاف .عطاس ءوض وذ سرناف ءيضأ ,ةأجف

 .هيلع داتعي نأ لبق ريصق تقو ّرمو ,ةضامغإ فصن هينيع

 رصبأف ءاذَجج هينيع حتف .ناويللا هلأ ْنظ ام لخد امدنع

 .حمالم الب تدب اهنكلو ءاهرصبأ .سومطيعلا

 ادب امك .سومطيعلا حور تناكو ,ةأفطم كاذ ذإ هحور تناك

 .اضيأ ةأفطم هل

 تكبو اهيتبكر ىلع تنجو تلبققأ .هيلع اهانيع تعقو امدنع

 .ةقرحب همامأ

 ةئثراكلا .لعفي ام ردي / .رخآ صخش هنأكو اهمامأ اًفقاو لظ

 .بولقلا تاشعرب تحاطأو ,؛فطاوعلا ترّسك

 ءاهعلابق عكري نيرق هنأ دقتعي ناك نم دجو وأ .هسفن دجو

 اهيدي تبحس اهنكل .اهسأر لّبقيو هردص ىلإ اهمضيو ءاهيدي كسميو

 .اهتفرغ ىلإ ةبراه تلوو تفقو مث .اهنع هتدعبأو ,كابتراب هيدي نم

 عد

 ده © 2
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 نوثالثلاو يداحلا لصفلا

 .اهءارو بابلا تقلغأو اهتفرغ تلخدو ,ةبراه تو

 تفجتراو ,اهيقآام يف ترغرغت ةعمدو رارسأ ةفيصولا تمّدقت

 ىودعلا لقتنت نأ ديرت ال ةديسلا .جعرتت ال :لوقت يهو اهاتفش

 .كيلإ

 ملف هيلع سلجي ناكم نع ثحب .عرجلا هبلق لخدو .ئجوف

 رادقألا هذهل اي !ريرملا داوسلا اذه اي !ةيجادلا ةليللا هذه اي

 !ةفاحلاو ةنشخلا

 ناك .اهيلع سلجف ةكيمس ةدامو تبلجو ءرارسأ تعراس

 الو ,راع ناويللا نأ هبتنا .كلذ عمو .هتءاضإ تفختو سوني سروئنافلا

 .ةبّهذملا ةهرافلا دعاقملل رثأ

 .ةحابلا ىلإ جورخلا رارسأ تحرتقاف .هتيز دفن .سونافلا ًافطنا

 اًيلاخو ءاّبرخ ناكملا ودبي .كانهو انه يسارك رثانتت ,ةحابلا يف

 .ةنيزلا تاتابن نم

 ءاًبلتسمو ائيزحو اًمومهم ناك هنأ نم مغرلا ىلع كلذ ظحال

 ءابوو توم .هنهذ يف جاومألا لثم مطالتت تناك ءاجوه راكفأ

 .ةلّيخملا هلمحتت امه ىسقأ هلوح رودي ام لك .رفصأ ءاوهو

 كلذ ًافطنا دقو بحاش رمق ءوض تحت همامأ رارسأ تسلج

 .كاتزامغلا تفتخاو ءاههجو يف عشي ناك يذلا قيربلا
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 .اهتقيرط ىلع نرحتو اهنقذ تحت اهدي عضت يه .نيتماص اسلج

 .نهذلا بئاغو نقذلا رضاح وه .اًديعب بهذي وهو

 ءابولا دصح .عوبسأ ذنم ىودعلا اهيلإ تلقتنا :ةأجف تلاق

 تبهذو انتكرتو تجن نهنم ةدحاو .انعم نلمعي َياوللا تانبلا حاورأ

 .اهليبس لاح يف

 .زيكرتلا نع اًبئاغ ناك ول امك عمتسيو ءاهيلإ رظني ناك

 .وزغلل لوألا مويلا ذنم مايألا أوسأ انشع :تلاقو

 .اتع عفادي نم دجن مل :تلمكأف ,لعف در هنم دبي لو تتمص

 هدونج حابتساو ةيواسنرفلا شيج لخدف ءاوملستسا ةيماحلا دونج

 نم نملسي م .كلمرحلا ءاسن ىتح .ءاسنلا اوبصتغاو .ثاثأو

 .باصتغالا

 :لوقلا تلصاوف .اهمالك بعوتسي نأ لواحو .هسأر ّزه
 نم ةثاغتساو خيرص انعامسأ ىلإ ىهانت ءانولصي نأ لبق ءانرصق اومشاد

 ةديسلا ,ةييرق يشاوم ةريظح ىلإ انبرهف ,ةرواجما تويبلا ءاسن
 اًضيأانهوجو انخطلو .رقبلا ثورب انماسجأ انخّطل انأو تانبلاو

 اولغشنا ذإ ءانل اونطفي مل مهتكل .باصتغالا تايلمع نم وجعل

 .عيطقلا ةقرسب

 هلعلو .اًنماص لظف ؛لاوهألا هذه لثم نع اًريثك عمس دق ناك

 .ةدّيسلا لجأ نم لعفي نأ هيلع نّيعتي اميف ركف طقف ةظحللا كلت يف

 تايوتحم لك اوقرس :تعاطتسا ام هنع فقخت نأ تلواح مث

 .قرسي مل اًدحاو ائيش ّنكلو .رصقلا
 سعاده 5
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 ؛ةديسلل اهتمسر يتلا ةحوللا اوقرمي مل :تلمكأ مث ,تتمصو

 .لاقتربلا نيتاسب يف اهانأبخ اننأل

 ةئراكلا نأ نقيأ .ليصأ يوافايك فرصتي نأ نم دب الو ءرادقألا
 .اًئيش لعفيو هاوق عمجتسي نأ ةلوجرلا يضقتو :عيمجلا تقحس

 .ةديسلا ضرم نع يل يكحا :اهل لاق

 روشو لمامد مث .اهمسج نم ءازجأ يف رشتني ضرملا :تلاق

 ,جنوبابلا ةبشع لولحمب اهحورج رّهطنو ,باشعألاب اهجلاعن .رشتنت

 نسحن .الام كلمن دعن مل :لوقت يهو عمدلاب تقرشو تكب مث
 .اهتعانم يرقي اًماعط دجت ال ةديسلاو .ةّيربلا لوقبلا نم تاتقن

 .هبحاسص ثحتسي هنأ ول امك لهص .ةمتعلا يف ناصحلا لهص

 نسم رّسيت ام كلمي لاز ام .اًدوقن جرخأو ,ةالخملا ىلإ هدي دم
 .ةيبهذلاو ةّيضفلا تاريللاو تارابلا

 .ةقلغم تيناوحلاف

 ىرنسو .اًدغ دوعأس :لاقو .هفتك ىلع ةالخملا عضو .فقو

 .لعفن نأ عيطتسن اذام

 دو ها جا
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 نأ ىلإ ةفقاو ةفيصولا تّلظو .ناصحلا وحن ىشمو كلذ لاق

 .اًمامت ةمتعلا هيوطتو ودعي وهو ناصحلا رفاوح عقو تعبس

 دع داع هع

 عماجلا مداخو خيشلا ناك .ريبكلا عماجلا ىلإ فسوي داع

 .نيمئان

 .هينيع كرفو

 ؟يديس اي مانتل ةشرف كل شرفأ له -

 معطيو ينمعطي ام كيدل له .كلذ لبق نكلو ,لجأ :هباجأ
 ؟يباصح

 .يديس اي رمألا رّبدتأس -

 ؟دازلا ىلع نولصحت نيأ نم -

 امك .يلاهألا نم ىقبت نمث انل هنورضحي ديواجألا ضعب -

 اوراصو ؛مهتيناوح اوقلغأ نيذلا تيناوحلا باحصأ ضعب نم يرتشن

 ايزو اًموحلو اًراضخ يل يرتشتو بهذت .رجفلا ةالص دعب -
 .عوبسأ ةدمل ةلئاع يفكت ةيمك .هكاوفو

 .يديس اي كتمدخ يف انأ -

 هل ّدعيل عرسأو ءاهذخأف دوقنلا مداخلا ىطعأو كلذ لاق

 .هيلع ماني اًشارف



 مامأ مداخلاو خيشلا عم رجفلا ىَلص .رجفلا ةالص لبق قافأ

 هتالخم لمح مث ,ءارشلل اًعيرس َفخي نأ مداخلا نم بلطو .بارحما
 .ةيباطلا ةربقم رطش مميو ضيبألا هناصح بكر .جرخو

 .بارتلاب ىطغم ناك .ةنانمي ربق ىلإ ةربقملا سراح هدشرأ

 .هب طيحت ةريغص ةراجحو

 :اهل لاقو ىكب .هسلاجت تناك ول امك اهيلإ ثدحت مث ىكب

 .هامأ اي كلظ الإ لظ ال .تأطخأ وأ تيسن تنك نإ يل يرفغا

 نم اي يضهاا .ةبيطلاو ءفدلا ةديس اي يضهفا .حورلا ةديس اي يضهنا

 .موجنلا تايروحو لئايألا ةديس اي يضهنا .ةبحملل دبعم كبلق

 .ديدج نم افاي ضهنتل يضها

 ههجو غّرميو ,ةرات تمصيو .ةرات يكبي وهو .هثيدح لصاو

 حّولو .فقوو امبارت لّبقف ,هظاقيإب لكوم هنأك ناصحلا لهص

 .عادو ةحيولت هديب

 ىلع اهلّمح .ةزهاج نيومتلا سايكأ تناك .عماجلا ىلإ داع

 .نانعلا هل قلطأو بكر .هناصح جرخ

 اننايدنايمل

 باوبألا مّطحم ناك .رصقلا سؤب دهاش ءراهنلا حضو يف

 .ةيراع تراص يتلا فرغلا لك يف ريسكتلاو ثبعلا راثآ .ذفاونلاو

 اوقرس .ةنيزلل ةقلعملا ةنيمثئلا فويسلاو تاحوللاو فحتلا اوقرس
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 رواسألا اوقرس .سبالم نم نئازخلا ين ام اوقرس .نيمثلا ثاثألا

 طقس الإ رصقلا يف قبي ملو .ةميركلا راجحألاو دئالقلاو متاوخلاو

 .عاتملا

 اهفشارف ىلع ةديسلا .ةروجهم ةراغم هبشي ام ىلإ رصقلا لّوحت
 بهذ نم اًيلق كلتمت يتلا ةبيطلا ةأرملا هذهو .اهازحأ ةهاتم يف بيغت

 .غارفلا اذه يف ناسنإلا ةحئار اهنم حوفت يتلا يه

 اهيلإ رظنت تفقوف ,لخادلا ىلإ نؤم نم هبلج ام هسفنب لخدأ

 .حانجلا روسكمو .رطاخلا روسكم ميتي ؛ميتي ةرظن

 .ةديسلا ىرأ نأ ديرأ :اهل لاق

 اهتلزع ةظحللا كلت يف شيعت اههأ ول امك تدب .اهسأر تّره

 امب نولاصلا يف انكر تشرف اهفأ ىلإ هّبت .سولجلاب هل تراشأ

 .اًقينأ نكرلا ادبف .دئاسوو اياشحو حيرارطو داجس نم ىقبت

 .ليلق دعب كيتأتسو ءاممايث لّدبت ةديسلا :ًاليلق تباغو تبهذ

 ام سايكأ غّرفتل امّبر ءلخادلا ىلإ تفرصناو .كلذ تلاق

 .نيومت نم هبلج
 «ءبحاش اههجو .ضيبأ ءادرب ءليلق دعب سومطيعلا تلخد

 .اهدعاسو اهيلإ فخف .ءطبب اقاوطخ لقنت تلخد

 سولجلل أيقو .ةداسولاب اهرهظ دنسأف ,ةحارطلا ىلع تسلج

 .ًليلق ينع دعتباف ,يّدوت تنك اذإ :لوقلاب هتلجاعف ءاهبناجب
 معا 0# خا

32156 



 دعب ىلع سلجو باجتساف ,ءىودعلا نم هيلع ىشخت افأ فرع

 .نيعارذ

 .عضولا اذه يف ينارت نأ يف بغرأ تنك ام :تلاق

 ةيوامنرفلا لالتحا ءانثأ كتدقتفا مك :تمص دعب تلاقو

 .ةنيدملل

 هللا دبع يلاولا .ةنايخ تثدح :مالكلاب صغت يهو ,تفاضأو

 نم قرف هيف تناك يذلا تقولا يف ,مالستسالا لبقو اًئابج ناك كيب

 ةمالس ةعيرذب مالستسالا لبق .ةلاسبب نودصتيو نولتاقي دونجا

 .ناكسلاو ةيماحلا

 .لعقلا يف اوشحوتو دهعلا اوثكن مهتكل :تلاقو

 امأ :لوقلا تلصاوو تلاقو .فقوت الب تئّدحتف «نيبولغملا تاخرص

 .جاعتلاك اوحبذي نأ نم ًالدب نولتاقي مهو اوضقي نأ ردجألا نم ناك

 .هيلع وفت . .هءاسن اومحري ملو .هومحري مل نابجلا يلاولا ىتح

 .ةنيدملا هذه ناعجش دحأ كنأل ,كتدقتفا

 مهو مهقاخرص عمسن انك :صغتو قرشت يهو ,ةقرحب تكبو

 اورقوي اًحبذ مهوحبذ .ضيبألا حالسلاب حبذلا تحت نوشعتري

 اورفحي نأو .مّقوم ةقيرط اوراتخي نأ ءاهجولل اوحمسو .صاصرلا
 .بارعلا مهيلع اوليهي مث مهيديأب مهروبق

 يمح را .ىفك .ىفك :اهل لاقو ءرصتعي ىنضملا هبلقو ءلّحدت



 . تومأ ينتيل ..تومأ ينتيل :رايفالا افش ىلع يهو «تباجأ

 تدقف .ةنانه تدقف .ءيش لك تدقف .عوجوم يبلق :ال لاق

 .ءيش لك تدقف .اغآ دهحأ

 مطلت تأدب مث .هلاق ام بعوتست نأ لواحت اغأك ًاليلق تفقوت

 .بحتنتو لاهيدخ

 تردابو .بيحنلا تعم اهلعل .ةلجعو كابتراب رارسأ تلخد

 ىلع اهذمو .ةفرغلا ىلإ اهلقنو ءاهفاقيإو ,ةديسلا ناضتحا ىلإ

 .اهتيطغتو .ريرسلا

 .ةتقؤم بائتكا تالاحب اًمئاد رمت انإ :هل تلاق .,تجرخ امدنع

 هتالخم لمحف .هعماسم ىلإ ليهصلا لصوو .ناصحلا لهص

 .هلعفي نأ هيلع نّيعتي ام ة ْنِإو .هرمأ نم ةلجع

 .وُدَعلا ىلع هثحو ,ناصحلا بكر

 روخصلا قوف كانه .روسلا جاربأ هاجتاب .ىطاشلا هاجتاب عفدنا

 ءانيمو ةريمألا ةرخص ثيح ئطاشلا ىلإ .برغلا ىلع ةلطملا

 .رحبلا عماجو «نيينانويلا تيناوحو «نيدايصلا

 ىضم .اًبهو اًئينحو اًنزح بلقلا قرحت ران ةرمجب اًنوكسم ىضم

 ءبرق نمو ,لع نم لطي حبصأو .ةدباكمو بضغو ةقرحب اًعوفدم
 .دهشملا ىلع

 .هسفن لوح روديو فقوتيو .لفجي ناصحلا لعج عزفم دهشم
 مه #6
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 ىلع ىضوفب فطصت ثعج .ثثجلا ةحئار ءاوحلا عم تعفدنا

 .داوسلا ديدش توم ةحئار قلطتو ةللحتم ئطاشلا دادتما

 نود نم رحآلا اهضعبو ,سوؤرب اهضعب .ثثنج قوف ثنج
 ةحوبذم ةيرشب ثشدج .دعت ال ثنج .فارطأ الب اهضعبو ءسوؤر

 .ءامدلا هلامر ىلع تدّمحتو هقنور دقف رحب ىلع لطت .ةهّوشمو

 ةخستملا لامرلا ىلع ةاقلم ثثج تناك

 .اهراسحمنلاو اهعافدنا ةكرح يف ىلتقلا ضعب جاومألا لسغت

 جرخغ اًرئاط نأك «ءءاملا ةحولم غيستست ال افأك ىشطع ثنجلا ىقبتو

 .يبوقسا :لوقيو اًهاماه نم

 نع رهظت ملو ؛ئطاشلا نع تدعتبا قشاوبلاو سراونلا رويط
 .ةيبرحلا جراوبلا ىوس دعب

 مدقتي نأ هعسوب دعي ملو .هسفن لوح رودي لظو .ناصخلا لفج

 .ةدحاو ةوطخ

 ال ةحئار لمحي دوسألا ءاوهلا ناك .هناصح نع فسوي لزن

 حير هنأك ,.حورلا عفصي لب .ةيصانلا عفصي ءاوهملا ناك .قاطت

 .ةيتاع رصرص

 سيساحأب دهشملا نارضحتستو ؛ئطاشلا ناحسمت هانيع تلظ

 .ةداوه الب هعجوت .ةيساق

 ةفعم البو .دهاش الب ربق ؛لامرلا كلت يف ربق نع ثحبي ناك

 .حمق ةبح لئثم اغآ دمحأ هلامر طسو ماني ليخن
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 ناكو .ةدحاو ةصوب مامألا ىلإ ربعي نأ عيطتسي نل هنأ كردأ

 همدق عضوو رادتسا مث ,ةريخألا هترظن ىقلأف ,رّمذتب محمجي ناصحلا

 .ةنيدملا زكرم وحن دعصو .,ناصحلا ىلتعاو باكر لا يف

 ايسدنامل



 نوثالثلاو يناثلا لصفلا

 قلغت نم لكل باب ءاًحوتفم لظي ريبكلا عماجلل ريبكلا بابلا
 .باوبألا مههوجو يف

 .ًاضوتملا ىلإ هجوت .ةحابلا ىلإ لخدو ,جراخلا يف ناصحلا طبر

 .عماجلا مرح ىلإ هّجوت مث

 نأ هربخأو .ةفهلب عماجلا مداخ هيلع لبقأ ,قاورلا باب دنع

 .هنع نولأسيو عماجلا يف اولح دنحلا نم اًفويض

 و ريثي عملا ميكحلا نأ دب الف ,ةشهدلاو ةأجافملا ريثي ام كانه نكي

 .افاي لصو دق

 يوذ نم نانثاو ميكحلا :نوسلجي اوناك ,عماجلا خيش ةفرغ يف

 .ايديفو نأشلا

 خيش هاعدو .ةرارحب هيلع اوملسو .نيفقاو اوبه ,لخد امدنع

 .سولجلل عماجلا

 ءقاهرإو بعت راثآ هحمالم ىلع ودبتو .اًدودكم ميكحلا ناك

 دي ملو .برحلا لاوهأ نم هنع عمس وأ هآر امل وأ ,رفسلا ببسب امبر
 نكاد وهو ءامهدحأ نإ لب .بعت ىلإ ريشي ام نيقفارملا نيلجرلا ىلع

 دقق .ايديف امأو .هتداعس نع نلعي هنأ ول امك ءمستبي ناك .ةرشبلا

 ظفتحت اهيبجاح قوف ءارمحلا ةطقنلاو ,يدنهلا يراسلاب لازت ال تناك

 .قلأو لامجب

 هه .ه كه
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 مو .افاي يف ةيواسنرفلا هلعف امع مهثّدح دق عماجلا خيش ناك

 ةنسيدملا حباذم رابخأ ترشتنا دقف ؛مهيلع ةديدج ةمولعم كلذ نكي

 .ماشلا دالب لك يف

 يبحصو انأ :لوقلاب ميكحلا هرداب ,فسوي سلج نيحف .اذل

 .ءازعلاو ةاساوملا مكل مدقن

 .نيتماص نالجرلا لظ اميف .فطاعت ةرظن ايديف هيلإ ترظن

 .تمصلاب ىفتكاو ,ةالابمالب هسأر فسوي ره

 .دنهلا يف هنطوم ىلإ كلازغ اندعأ :ميكحلا فاضأو

 وأ ناسحتسا ىلإ يشي ام هس دبي ملو .فسوي قلعي مل

 عم هشيدح نم عطقنا ام لصيل ميكحلا داع كلذ دنع .ناجهتسا

 .عماجلا خيش

 لغقنا .قرشلا ةمكح نع هتلاسر حرشي ميكحلا ناك اميفو

 ,حيرلا بوكرو ةرماغملاو ليحرلاو مالحألا ىلإ اًدودشم دعي مل
 دعي لو .ءيش لك رسخ .ءاسنلا ةرشاعمو ةياوغلاو قشعلاب هبأي دعي م

 .ةديسلا ءافشو ,ةنيدملا حارج ةململ ىوس ملاعلا اذهب هطبري ام

 :لاقو .هيلإ ميكحلا تفلتف ءاّيأر دبي ملو ؛ةلماجملل مالكلا لبقتسا

 .اتلاسرب نمؤيو ءاندوهج معدي فسوي ريبكلا انقيدصو
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 دعي مل ,يديس اي :لاق مث ًاليلق تمصف .هيلإ راظنألا تهجوت

 .هب نمؤأ ام كانه

 ضفرو «ريبكلا تلا كرت نأ ذنمف ,ةماستباب هدر ميكحلا ىقلت

 ريثك ىلإ جاتحيو ,فلتخم باشلا اذه نأ ميكحلا فرع ,ةلفاقلا ةقفارم

 نأوجرأف «يدوت اًقح تنك اذإ ,يديّس اي :لاق ,ةهينه دعبو

 .ةمدخ يل يدست

 .ينب اي ديرت ام كل :ميكحلا هباجأ

 :ميكحلا هجو ىلع هرظن ددسي وهو لاقف .نويعلا هتصحفت

 اهجالع نكمي لهف ؛جالع ىلإ جاتحت نوعاطلا ءابوب ةضيرم كانه
 ؟ةقاطلاب

 :ءودهو ةنازرب لاقو .ميكحلا هجو ىلع ةعادولا تمسترا

 زيرعتب جالعلا يدلو .ءاودلا ايديف ىدل .ةقاطلاو ءاودلاب اهجلاعن

 .ةقاطلا

 .ةقفاوملاب ةراشإ هتطعأو ءاهسأر ايديف تّره

 امنيب :ةيبرعلاب ثذحتي ناك يذلا ميكحلا هلاق ام تمهف فيك

 .لاقي ام نالجرلا مهفي مل

 ؟لوقن ام تمهف له :اه لاق

 .لجأ :تلاق مث هب ترظنو ءارتفد اهتبيقح نم تجرخأ
 م ©
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 فسلألا فورح اهل تبتك كنأ تيسن له :ًالئاق ميكحلا قّلعو

 ؟ءاب

 يف سمه و :هخيش ىلع ىنحناو .عماجلا مداخ لخد ىانشألا يفو

 .زهاج ءادغلا :فويضلل لاقو .خيشلا ريراسأ تجرفناف «هنذأ

 .ماعطلا ةفرغ يف ةدئاملا .مسُق ام ىلع اولّضفت

 عم روسجلادم يف نيعراب افويض اوناكو ,اعايج اوناك

 .ةدئاملا ىلإ جرح الب اوهجوتو اوفقو ذل .نيرخآلا

 دعب ةضيرملا ةنياعل بهذن :ميكحلا لاق ,ةدئاملا ىلإ قيرطلا ينو

 .ءادغلا

 نم هب قحل ام دعب اًرصق ودبي ال يذلا ريغصلا رصقلا كلذ يف

 .فسوي مهعمو فويضلا لح ؛بارخ

 ةبيقح لمحت ايديف تلخدو .جراخلا يف فسويو ميكحلا لظ

 .ءاودلا

 يدي تمقعو ,اهتبلج يتلا ليلاخغاب لخادلا نم تيبلا تمقع

 .سولجلا نكر ىلإ لوخدلل

 ا © ©



 ةمارصلاب اههجو ىستكا دقو ,ةقاشرو ةعاربب لمعت تناك

 .ةيدججاو

 .ةهالبب فقت رارسأ تناكو

 .اهتبيقح اهعم تلخدأو ,ةديسلا ةفرغ ايديف تلخد

 يف ىشثمتن اًيهف ,نمزلا نم ةعاس ىلإ جاتحت ايديف :ميكحلا لاق

 .جراخلا

 ناكو ,ةتماص ةنيدملا تناكو ءادكار ءاوهلا ناك ءجراخلا ف

 .اًرصع تقولا

 سنت الو .يبعشلا بطلاب ةريبخ ايديف .قلقت ال :ميكحلا لاق

 .ةئبوألل اًمئاد ضرعتت تاعقنتسملا ةريثك ةقطنم يف شيعت تناك اهنأ

 .باتكلا ىلع يوتحي يذلا قودنصلا ىلإ ثيدحلا لقتنا مث

 ءاذل .دبألا ىلإ باتكلا كلذ ئسني هنأ ول ىنمتي فسوي ناك

 يراس ىلإ باتكلا ميلست ىلع ّرصي يذلا ملعملا ميكحلا ىلإ عمتسا

 .هتثداحمو هب ءاقتلالا ىلع رصيو ,تربانوب نويلبان ركسعلا

 اًديج يغصي دقو ءاسنرف يف ريبك نأش طباضلا اذه نوكيس -

 .انتلاسرل

 .ةءارقلا ديجت ال عفادملا ءيديس اي-

 .لمألا دقفن الأ انيلع :لاقو .هفتك ىلع ميكحلا بطبط
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 ءلايديف تءاج امدنعو .رشتنت ةمتعلا تادبو «بورغلا لح

 .ةديسلا ةفرغ ىلإ اهقفاري نأ ميكحلا نم تبلط

 ايديف تداع دقف .هراظتنا لطي مل نككل ,رظتني فسوي يقب

 .ةديسلا جلاعي ميكحلا تكرتو

 .نيترحاسلا نينيعلا تاذ ةيدنهلا هذه عم اًديحو هسفن دجو

 .مكيلع مالسلا :ةيبرعلاب تلاق

 لعفب تفتخا دق ءارمحلا ةطقنلا تناكو ,ةيدنه ةنكلب اهتلاق

 .ميقعتلا

 .كل اًركش :لاقو .مالسلا در

 .بجاو ىلع ركش ال :تلاقو هب تققدو ءاهرتفد تج رخأ

 .ثيدحلا نسحت الو ,مالكلا مهفت تناك

 .ةليمج ةديس اهنإ :تلاقو .ءاهرتفد يف ىرخأ ةرم تققدو

 .اًدج ةليمج :باجأو مستبا

 .ةطوسبم نوكت حار يه .فاخت ام :تلاقو ءاهرودب تمستبا

 .اهرتفد يف ققدت نأ نود تلاق اذكه

 عم ثداحتت تأدبف ءرارسأ امهيلإ تمضنا :ةظحللا كلت يفو

 .ةيدنهلا ةغللاب رارسأ

 مخ © ©



 .ةغللا كلت نقتت رارسأ نأ هلابب رطخي نكي مل !ةأجافملل اي

 كلمرحلا يفانعم تناك :رارسأ هل تلاقف ,.هتشهد ىدبأ

 .ةغللا هذه نم اًئيش نهنم انمّلعتو ؛تاّيدنه تايراج

 .ًاليلق اهنقتت اهلأ تباجأف ,ةّيدنلا نقتت ةديسلا تناك نإ اهنأم

 ىلع هانيع عقت امدنعو .هيلإ رظنت ايديف تلظ .كلذ ءانثأو

 .امهس امهنم قلطتو اًرمح اهينيع نم هيقست ءاهينيع

 انننايدناسبل

 .ةديسلا لاح نّمحت ,ةليلق مايأ لالخ

 .:هتقاط نم اًضعب ميكحلا اهل لقنو :لمامدلاو روثبلا تفج

 .ةنلاثلا نيعلا ةيرظن ىلع اردو

 نيلجرلاو رارسأو ميكحلاو ايديف نيب ةقالعلا تدطوتو

 .تيبلا لهأ نم اوناك ول امك نوفرصتي عيمجلا راصو .نيقفارملا

 اهئافش نيح ىلإ اهزع بلطتي جالعلا ناك دقف ةديسلا امأ

 بابلا حتفي ناك دقف .فسوي امأ .اقرايزب دحأل حمسي ملو ءاّمات

 .دعب نع ةرظن اهيلع يقليو

 .فويضلاو ةديسلل ماعطلا دعت .تيبلا دومع رارسأ تراص

 .اي ينتعتو ةديسلا معطت ايديف تناكو
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 اهجورخ نأ ودبيو ,مهفطالتو مهعم رارسأ ملكتت ؛ةحابلا فو
 حبصأ ذإ :قلألا ضعب امل داعأ دق ةديسلا ةحص نّسحتو اهتلزع نم

 .ءاكذلا اهيتزامغل داعو ءاقئار اههجو

 هل حمسي عضو يف نكي مل .ايديف تارظن ىشاحتي فسوي ناك

 .كلذب ريكفتلا ىتح وأ ةياوغلا قيرط كولسب

 جورخلاب اهل حامسلا ناكمإلاب راصو ,ةديسلا ةلاح تسّمحت

 ةقفد ىلع لصحتل جراخلا يف ًاليلق سولجلا وأ ناويللا يف ضّيرتلل

 .ةقيقر سمه ةمزحو ,يقن ءاوه

 ريغ .هيلإ ثدحتلاو هب دارفتسالا اًرارم تلواح دقف ءايديف امأ

 «تسقولا لاوط هبناجب ىقبت نأ رارسأ نم بلط دقو ,بّرهتي ناك هلأ

 يذ لجرلاب تقلعت دق تناك اهنأل برهتت تناك رارسأ نأ ريغ

 .ةنكادلا ةنحسلا

 نيب يراعلا رصقلا اذه يف ةتماص بح ةياكح ثدحت تناك

 .موقلا ةيلع نم دعي يذلا رمسألا لجرلا كلذو رارسأ

 ناويللاو فرغلا يف اهنع ثحب .رارسأ دقتفا .حابص تاذو

 يف رمسألا اهقيدص عم تجرخ اهأ نّيبتو .اهدجي ملف :ةديسلا ةفرغو

 .ناكملا جراخ ةهرن

 ءاّداجو اًبيط ودبي يذلا لجرلا كلذ نم اهبرقت ضراعي نكي م
 نأ ىأرو ءاهكولسو اهجازم ىلع أرطي أدب يذلا لّوحتلا هدعسأ امبرو

 لا كم
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 ىلع ئراط أرط ول اميف اهريصم ددحي اًرايخ دجت نأ اهقح نم

 .كلمرحلا ىلإ ةدوعلا رايخ ريغ اًرايخ دجت نأ :ةديسلا

 اورداغ نيدلا ناكسلا نأ هربخعل رارسأ تءاح راش تاذو

 نم نيبيرقلا ناكسلا نأو اهيلإ دودرعي اوأدب ةحبذملا دعب ةنيدملا

 مهماخغأ نوقوسيو مهئاثأو مهشارف نولمحني اوداع رصقلا

 .مهافطأ نوبحطصيو

 لب .اهيتزامغ يف رحسلاو ءاهينيع يف قيربلا ىري نأ هل ىنستو
 .ةفيفخ قيحاسم اهيدخ ىلع عضت اهأ ظحال هنإ

 تفقولا ناحو .ةهاقنلا ةلحرم ف تلخدو ,ةديسلا تنّسحت

 .رصم ىلإ مهتلحر اولصاويل .فويضلا ةرداغم هيف نّيعنت يذلا
 لاقو ءشقرملا باتكلا هلخادبو قينألا قودنصلا ميكحلا جرخأ

 ,موزهم وهو ركسعلا يراسب يقتلنس ؟رصم ىلإ انقفارت له :فسويل
 .دنل ادن هعم ثّدحتن

 عم حلص الو مالك ال :هفقوم ةدح فيفخت ًالواحم فسوي هباجأ

 .يتنيدم لهأو يدلاو اوحبذ نم

 اذه .ةيسنرفلا ةروثلا ئدابم نع ةجراخ ةميرج بكترا دقل -

 وزغ وه ةسدقملا ضرألا هذه وزغ نإ اًضيأ هل لوقنسو .هل هلوقنس ام

 .قرشلا بلقل
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 .تّرصمها اهب ىلحتي يتلا ةمكحلا لعلف .ًاليلق ميكحلا تمصو
 .هلك قرشلل وزغ وه ئدألا قرشلا وزغ :لاق مث هرمأ بّلقو تمص
 اهنمف ؛اهتسادق نمت عفدتو .ملاعلا بلق يف اهعقوم نمت عفدت دالبلا هذه

 ليدانق ولماحو ءامكح اهربع دقلو ءةيوامملا تالاسرلا تقلطنا

 اوربعو اوضم اًقازغ نكل .تاقينجنمو فويسو حامر اهقربعو ,ةفرعم
 .ًالالطأ مهرئامع نيكرات

 ال حباذمو .نورقلا ىدم ىلع تاوزغل تضرعت ةنيدملا هذه

 ملظلا نأ املط ,ةمداقلا نورقلا يف ىرخأ تاوزغل ضرعتتسو .ىصحت

 .هدشر دقفي يذلا ملاظلا برغلا هنإ .ءادوم بولقلاو .مئاق

 قرش ىلإ ملاعلا مّسقي يذلا برغلا بطاخن نأ انيلع «ينب اي

 زكرملا هسفن ربتعي دقو ,بونجو لامت ىلإ ملاعلا مسقي دقو ,برغو
 ةغلب مهعم رواحتنو مهبطاخن نأ انيلع .فارطألا يه ملاعلا بوعشو

 .قيرطلا فصتنم دنع مهعم يقتلن انّلعل ؛ةمكحلا

 .تومت ال ةمكحلا نكل ؛نوتومي ةاغطلا «ينب اي

 ايدي

 عا سلا
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 نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا

 ءيسنرفلا مكاحلا لحر .ةايحلا ةكرح ترادو .نورّجهملا داع

 .ءابولا هعم لحرو

 لمحت يتلا نفسلا لسرأو ءافاي ىلع هذوفن اكع مكاح طسب

 .ىلتقلا نفدو ,ىطاشلا فيظنتب رمأو ,تادعاسملاو ةيذغألا

 تيناوحلا تحتف .ميمرتو حالصإ ةشرو ىلإ ةنيدملا تلّوحت

 .اههاوبأ

 ,قاوسألاو ةدابعلا رود يفو «تاراحلاو ءايحألا ف ةكرح تبد

 .ًالئام لاز ام جاربألاو راوسألا بارخ َنكل :ءانيملاو ئطاشلا ىلعو

 .هميمرت دعب رازابلا نم هوتل فسوي داع

 ةديسلا تناكو .اًريغص اًرصق ناك يذلا ناكملا ىلإ اًرصع داع

 .ةريغصلا هتلاصو هفرغ ضعب شرف تداعأ دق

 يتلا ةديسلاو «راظتنالاب رارسأ تناكو ءاًعئاجو اًبعتم داع

 .رفسلل اهسفن َدعُتو محتست اًماهت تيفش

 كلمرح ءاسن عم اهّلقتل ةرخاب لسرأ دق اشاب سكرج ناك

 .ريمزإو ةناتسألا ىلإ يلاولا رصق

 .رابغلا هبايث نع ضفنو .ههجو لسغ
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 حوفت ةرضن ةفشنملاب اهدسج فلت مامحلا نم ةديسلا تجرخ

 .ةيعيبطلا تويزلاو رطعلاب جوزمملا نوباصلا ةحئار اهرعش نم

 جوزململا درولا ءام ةحئارب هساوح تألتماف ,ةرارحب هتقناع

 نأ تظحال امدنعو .اهردصو اهفاتكأو اهتفشنم نم ثعبنملا لسعلاب

 .مامحلا يدعأ :تلاقو ءرارسأ تدان ,.ةخستم هبايث

 ظفتحأ نأ ديرأ .لستغت نأ كيلعو ةخستم كبايث :هل تلاق

 .ريمأ ةئيه يف تنأو يرفس ءانثأ كتروصب

 هتاقد فشتكا دق اهبلق ناك .لّوحت ةلحرم يف رمت رارسأ تناك

 تقولا ناحو .ذخأت الو يطعت اًقايح تضمأ .بحلا تفرع امدنع

 .ايندلا هذه نم هذخأت نأ قحتسي ام دجت نأ اهيلع نّيعتي يذلا

 .دوعيس هلأ اه دكأو ,ةنكادلا ةرشبلا وذ اهقيدص لحر

 .نادوعيس امهفإ الاقو ميكحلاو ايديف تلحرو

 راجت لمحتي املثم .هقودنص يف ةمكحلا باتك نولمحي اولحر

 .اهريراوق يف روطعلا ريرحلا قيرط

 .ءارمألا بايثب كارأ نأ ديرأ :ةديسلا تلاق

 تبباغو اهسأر تّزهف ,ىرسيلا اهنيع فرطب رارسأ تزمغو
 .ريمأ بوث لمحت تداعو ًاليلق

 هاه دظلا مط
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 ,ةيبهذ طويخب ىشوم صيمق ؛رارسأ اًقدرف يتلا سبالملا ىلإ رظن

 يتلا سبالملا اهنإ .ةرحاف ةمامعو يريدص .نبلا نولب عساو ناطفق

 تيقبو ءاهاسانت وأ اهيسن يتلاو ,موي تاذ اكع نم ةديسلا اًقرضحأ

 .ةديسلا ةنازخ يف

 هيف تأّبخ يذلا ناكملا يف سبالملا ةديسلا تأّبخ :رارسأ تلاق

 .رواسألاو رهاوجلا ئبخت لو كءايشأ تأّبخ .ةحوللا

 ءاهتنيز لامكتسال اهتفرغ ةديسلا تلخد اميف .ماّمحلا لخد

 .رارسأ امي تقحلو

 ةحئار حوفتو .هءاوجأ المي راخبلا لاز ام نفاد لاز ام مامحلا

 فئانملا بجلشملا ىلعو ,ةفيللا ضوحلا دنعو «لئاسلا نوباصلا

 .ةرطعملا

 حتيول ,نمز ذنم .ةفيللاب هدسج كعد ,نخاسلا ءاملاب محتسا

 .ةخاذبلا هذه لكب محتسي نأ هل

 بايثلا سبلو .هرعش ففج .ةفشنملاب هسفن فل مث محتسا

 يريدصلاو صيمقلاب هسفن ىأرو «ةآرملا ىلع لطأو ,ةديدجلا

 يتلا ةديسلل ءاضرإ امب لبق هتكل .اًبيجعو اًبيرغ ةمامعلاو لاورسلاو

 ءلافمبوث تسبلو لاهتنيز تلمكتما دق ةديسلا تناكف .جرخ

 دنع حوتفم ءاتفتلا نم صيمق قوف هيدترت ,ريمشكلا نم كليلا بوث

 نم مازح اهرصخ فليو .غسرلا ىتح ةليوط همامكأو .ردصلا

 .ريرخلا
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 .ليمج ريمأ لغم تنأ اه :تلاق

 .ةكلم لغم تنأو :لاقو كحض

 ةيوافاي تيب ةديس لثم نوكأ نأ ديرأ :تباجأو تكحض

 يف كلذ يلوقت ملأ .بابش خيش نوكأ نأ بحأ انأو :اهيلع درو
 ؟اهنيح

 ىهتنا دقل .امهعم رارسأ تناكو ماعطلا ةدئام ىلإ القتناو

 .ةفيصولاو ةديسلا نيب ةفاسملا تيغلأو ,رهاظملاو تيكيتإلا تقو

 .ةلاصلا ىلإ اولقتناو ءاطيسب اًماعط ةدحاو ةعصق نم اًعيمج اولكأ

 مايأ لثم سلجن نأ ديرن :ةوهقلا دعت رارسأ امنيب ,ةديسلا تلاق

 ىسنلل ؛دابدنسلا اهيأ كتلحر نع ةفيرط تاياكح انل يكحت .نامز

 رارسمأ نأ ىرت كإ اهو .تنأو رارسأو انأ .مأسلاو ضرملاو ملألا

 .روهزلاب ناكملا تنّيز

 .ةوهقلا نم ًالدب ةحوللا لمحت رارسأ تلخدو

 .اهمسر هاوس نأك .ةرم لوأل اهدهاشي هنأك ءاهيلإ رظن

 ءيناطلسلا بوثلا بايسناو ءدسجلا بايسناو ,ناولألا خذبل اي

 طارقألاو ةبقرلاو فنألاو نيتفشلاو نينيعلل اي !ةيناطلسلا ةعّبقلاو
 !ءاذحلاو

 ىلإ اهليوحتب تدعو دق تنك :لاقف .طئاخلا ىلإ اًدنسأ

 .لعفأ نأ دب الو ىىاسفيسف

 ا ا ا
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 .كحورب اهمسر نم لمجأ ءاسفيسفلاب نوكت نل ..ال :تباجأ

 نوكأ نأ ديرأ .ةنوقيأ نوكأ نأ ديرأ ال انأو .تانوقيألل ءاسفيسفلا

 .حيسفلا ءاضفلا اذه يف ةمئاه اًحور

 ءاميرق سلجف .ةزرطم ةيشاح ىلع تسلج مث كلذ تلاق

 .امهتلابق رارسأ تسلجو

 .ةكلملا اهتيأ ايه .ةكلملا يه رارسأ :ةديسلا تلاق

 ةياكح انل كحا .دابدنسلا اهيأ نآلاو :ةكلملا رارسأ تلاق

 .نامألا كيلعو .ةبرغلا رايد يف ءاسنلا عم كتاياوغ

 ؟خف اذه له :اًحزامت لاقو ءاكحاض هقهق

 انل حوبتل ةعاجشلا كلهم الأ .حوبلا هلإ .اًحف سيل :تباجأ

 .كرارسأب

 درسو .حنحتت مث .هرمأ بلقي هنأك ادبو .هتسلج يف لدتعا

 ,ةيبهذلا نسلا تاذ عم هتياكح :ةقاشرو ةفخو قدص لكب ءامه

 توم ذذلتت لحنلا ةكلم لثم يهف .نونجلاو قبشلاب ةنوكسملا ةأرملا

 اهنيطايشو اهركمو اهلامج نع ىكح .اذيذل اًنوم افاضحأ نيب لاجرلا

 لب .ةظقيلاو ملحلا نيب ام اهقرحأو اهقعص فيك ىكحو .اهتياوغو

 ءاسنلا دودخ قرحيو ةيرانلا هتقاط قلطي يذلا يباوهشلا نيرقلا

 .هفرط ىلع
 امرا هبل هع



 ,ةياهنلا يفو ءاهرانو ةأرملا بهل امهيلايخ لعشأو «هابتناب اتغصأ

 .ةحرملا تاقيلعتلا اتقلطأو :ةلجلجم تاكحض اتقلطأ

 انثدحت نأ يقب :تلاقو :حرملاب رارسأ ةكلملا حمالم تستكا مث

 .اهيبجاح ولعت يتلا ءارمحلا ةطقنلا تاذ ةأرملا نع

 ةديسلا- امهلإو ,ةبعص ءاسنلا ةرشع نإ لاقو .كحض

 .تاهاتم ىلإ هترجرج ناديرتو ,ناتركام -ةفيصولاو

 .دجلا ىلإ لزهلا نم لقتنن :لاق مث

 دعب هّنكل .اهاهتشا هدسج نكسي ناك يذلا نيرقلا َنِإ لاقو

 هيلع رصتني نأ عاطتساو .هدسج نم نيرقلا جرخ «ةقاطلاب جلاعت نأ

 ال رومألا نسكل .هيلإ رظنلا ميدت اهنأ رعشي هلإو ءاهيهتشي دعي ملو
 .كلذ ىدعتت

 :رعاشلا لوقب يفتكت يه :ةلئاق تقلعو ةديسلا تكحض

 .رظنلا ينيع نمو نسحلا مكنم

 نوكيس نآلا ثيدحلا نأ ةكلملا تنلعأ .كلذ دعبو ءانكحض

 ؟رارسأ لوقتس اذامف ,باجعإلاو سامحلا ايدبأ

 ةسلج يف ةديسلا اقدرم يتلا ةياكحلاب امكركذ ؛تئدحت امدنع

 رحبلا نم ةنصارقلا اهفطخ يتلا يميإ ةياكح .مأسلاو للملا درط

 ناطلسلا اهّبحأو ,ناطلسلل يادلا اهادهأو ءرئازجلا يادل اهوعابو

 مسا ان حبصأو ,قرشلا ةناطلس تراصف ءاّدذلو هنم تيجنأو اهرشاعو

 او ##©
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 فاّرعلا ةءوبن تقدص اذكهو .ليدشخن ةناطلسلا وهو الأ ءرخآ

 برغلا ةكلم نوكتس اهنأب فارعلا اهل أبت يتلا اهمع ةنبا امأ .اهيلع

 ,كانهو .سيراب ىلإ كينتراملا رزج نه ترجاه يتلا ءزور يرام يهف

 «شيجلا يف طباض نم تجوزتو .ةليذرلاو تاوهشلاب تسمغنا

 .فاّرعلا ةءوبن ققحتت نأ لمأت تّلظو ءاهموي

 ؟زور يرام ةياكحل ةياف لّيختت

 وه اًديدج اًمسا اهيلع قلطأو اهجّوزت ؛تربانوب نويلبان وه هتجوزت
 طباضلا اذهو ءاسنرف ىلإ اًدئاع رصم رداغ نويلبان .(نيفزوج)

 ءزور يرام ينعأ «نيفزوج حبصتسف .اسنرف مكح ام اذإ حومطلا

 .فاّرعلا ةءوبن ققحتت ,كلذبو ؛برغلا ةكلم يأ ءاسنرف ةكلم

 !كلايخ عسوأ ام :اه تلاقو .كحضلاب ةديسلا تقرغتسا

 انيثدح .كباب قرط يذلا بحلا نع انيئذحو ءاّبناج زور يرام كرتنل

 ؟دعو امك اًقح كيلإ دوعيس له .ةرشبلا نكاد لجرلا كلذ نع

 مهملا .دعي مل وأ داع نإ ينمهي ال :تباجأو .ًاليلق رارسأ ترّكف

 .ءاسمو اًحابص قدت هتاضبن لعجو .يبلق ىلإ قاوشألا لخدأ هنأ

 .مالكلا يف ةديسلا رود نآلاو :تلاقو دجلاب اههجو ىستكا مث

 ودبت تناكو ءاًدّروتم اههجو ناك ؛ثيدحلل ةديسلا تبّهأت

 طويخي ىّتوملا ضيبألا صيمقلابو ,ينبلا كليلا ناتسفب ةجهبم

 ناردجلا ,ةريغصلا ةعاقلا ناردج ىلع اهيرجحمب تراد .بهذلا

 هوا ج
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 انه رارسأ اهترثن يتلا روهزلا مغرف .قيوزتلاو ةنيزلا نم ةلّطعملا
 ةيسدنه تامدغن الو ,ةذفانلا نم لطت ةنيز تاتابن كانه دعت مل ءكانهو

 الو ,ةبتكملا ةفرغ يف تاطوطخمو بتك الو .ًلامج ةعاقلا حنمت

 .ناردجلا نّيزت عوردو ةحلسأ نم جذامن الو ءدّحوم يزب تامداخ

 نوكي امر :تثدحتو ءامهيلإ ترظن مث ,ناردجلا اهينيعب تحسم

 رهظ نع ظفحأس يننكل .ناكملا اذه يف انل ءاقل رخآ وه اذه انؤاقل

 بلق ةقد لك .اهانشع حرف ةظحل لك .هناكس سافنأ لك بلق

 هيديب فسوي اهمسر يتلا ةحوللا هذه ظفتحامو .قورعلا يف تضبن

 .ةليمجلا هحورو هشومرو هينيعو

 يتسلا ءامدلا لكو ؛يبلق قامعأ نم كبحأ يننإ فسويل لوقأس
 ةّيرحلاب يساسحإ يل داعأ نم تنأف ,كيلإ نحت ينييارش يف يرست
 ةرخابلا ينلقت ةليللا .ةميدقلا سيساحألا ةمتع نم ينجرخأو ,نامألاو

 ةأرما دوعأ ,عصان ضيبأ بلقب يتلئاع ىلإ دوعأ ؛ريمزإ يتنيدم ىلإ

 رادقألا كرتت الو اهريصم ريرقتو رايتخالا قح كلتمتو ةّرح ,ةيداع
 .ريصملا كلذ ددحت

 اهو ءاهنيب يتيبو ءاهتلئاع يتلئاع .ةرح يعم رارسأ نوكتس
 فلطقنو ءاعم ضرألا عرزن ءاعم شيعن .ديرت ام ررقت نأ يف رايخلا

 .افاي تاحالف لعفت امك ءاًعم هكاوفلاو راضخلا عيبنو ءاًعم رامثلا

 ءاشاب سكرج ةيامح ديرأ الو ءليدشخن هجو ىرأ نأ ديرأ ال

 هسئاسدو كلمرحلل ةلصب تمي ام لك َينركاذ نم حسمأ نأ ديرأو

 .هتوسقو هفنعو
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 ةيرحلا قشنتسأل لابجلا كلت ءاضف يف يردص حتفأ نأ ديرأ

 .ةيفاصلا

 «يراربسلا راهمأ نم رهم لب .ناصح كنإف .فسوي اي تنأ امأ

 ةفرعملاو ةقيقحلا نع ثحبلا قيرط ىلع ودعيو حمري نجدم ربغ رهم

 عيصرتلاو بيهذتلاو حيشوتلاو قيروتلاو نييزتلاو شقرلا لالخ نم
 ةذل ىلع فارعتي ,ركبلا هقيرط يفو .ريهزتلاو ريجشعلاو جيجرتلاو

 .ولعيو ..ولعيو ,حيرلا بكريو ,ةياوغلا نسحو ,ةرماغملا

 اههامج ناونع تنأو ,ةيدملا هذه علض نم تقلخ تنأ

 ىوس نآلا دعب كل قشع الو ءاهئارتو اًقركاذ دورخمو اهريطامأو

 ءاهراوسأو .ءاهقاوسأو .اًقرانمو ءاهرامعمو .ءافذآمو ,ءاهرحب قشع

 .اهدجاسم ةقورأو .اهجاربأو

 ةرهم نوكأ نأ يف بغرأ اًضيأ انأف :نّجدم ريغ رهمك شع

 نمو ؛قيقرلا قاوسأ نم دبألا ىلإ ةجراخ ةرهم ,ةيدوبعلا نم ةررحتم

 .روصقلا صافقأ نمو .كلمرحلا ةيدوبع

 .ليحرلا عجو ريثأت تحت اًعقاو ناكو .عمتسي فسوي ناك

 تاياهنلا نوكت الأ دوي ناكو .تاياهنلا هذه لثم عقوتي ناك

 .فزأ دق تقولا نأ فرعف .اهقوب ءانيملا يف ةرخاب تقلطأ

 .رارسأ كلدذكو ءاهبئاقح تمزح دق ةديسلا تناك
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 نوكت الأ تاياهنلا ىلع نّيعتي .نكل ءائيزحو اًكبترم ناك

 ىلع مالآلاو نازحألا عقو فيهخت هنأش نم ام لعفي نأ لواحف ؛ةنيزح

 .ةدادس ناحو .نيد كيلع يل :اًحزامم ةديسلل لاقف ,عيمجلا

 يف هباعتأ ءاقل ةلبقب هتدعو ,كيلع نيد هل :ءاكذب تلاقف ,قارفلا

 .ةحوللا مسر

 ,ةماستبا اهيتفش ىلع تسسترا مث ؛ذاخأ قيربب اهانيع تعمتلاف

 ؟اهشو يّدخ ىلع كرتت نأ ديرت :تلاقو

 ,يبجلا كلذ .نيرسقلا لحر دقل :باجأو .هقهقو كحض

 .اًرثأ ياتفش كرتت نلو .هيلع ترصتناو

 .دخلا سيل ..ال :لاق

 .ديرت اذام :ةديسلا تلاق

 يتلاو ءاففاولأب وهزت يتلا ةحوللا ىلع هتارظن ددسو .فقو

 هجولااهيف وديو .ئاطلسلا بوئثلاب ةديسلا دمج اهيف باسني

 ديدش روح امه طيح نيوادوس ناؤبؤبلا ودبيو ءارحاسو اًدروتم
 بييبحلا ةلبق دّجمت ةّيددملا بحلا بتك نإ يلوقت ملأ :لاقو ؛ضايبلا

 .اهومسي اذام يردأ الو .هتبيبح ةروصل

 .ةنسحلا اياونلا ةلبق :ةديسلا تلاق

 م لا ©
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 ءاهيتفشب هيتفش قصلأ ءاهوحن هسأر دم ,ةحوللا نم برتقا

 دق نينوكت اذكه :لاقو اهو رادتساو .دعتبا 09 «ليبقتلا لاطأو

 .كنيد تددس

 نم ةرخابلا قوب رحبلا ةهج نم ءاجو ءاهانيع تقرورغا
 .ديدج

 ىلإ امكلقنت يتلا ةبرعلا يأت ءبيرق اًمع .عادولا بحأ ال :لاق

 .رداغأ نأ يلعو عانيملا

 ضبني اًبلق كل نأ يفكي :لاقو ءامهيلإ تفتلا .يضمي نأ لبقو

 نأ يفكيو .؛قوشلاب ضبني بلق رارسأل نوكي نأ يفكيو .بحلاب

 .اقيوزتو ةنيز تاياهنلل لعجي اذهف ,نينح ةشعر يبلقل نوكت

 تناكو ,لح دق ليللا ناك .نانعلا هل ىخرأو هناصح بكر

 لمحي رحبلا نم َّيآلا ميسنلاو .ةءاضم ةراخلاو ,ةءاضم افاي توي

 بكعالت ميسنلاو ,ةنيدملا طسو وغ ودعي ناصحلا ناك اميفو

 اًملقو ,ةةاشرفو ةشير كلمت تمد ام :هسفن ثدح .هتيصان رعشب

 .مالسب اهلخداو ,ضرألا ىلع هللا ةّنج اهمسراف .اناولأو

 عد

 [.01_[/©0كنيللا طفضا .. ةبتكم ىلإ مضلا

 ني ب نعل
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 عامل ا بتج

 خيراتو لجر ةياكح - ةياورلا هذه

 يراوجلاو كلمرحلاو ةيراشكنإلاو نيطالسلاو ةالولا اياكح نمو ٠ اسهراوسأو ارحبو افاسي ريطاسأ نم جرخي لجر ةياور هذه

 ةسنيدملا ةؤلؤل (فسوب) لجرلا ناكو ؛ برغلا ىلع قرشلا ةذفانو طسوتملا رحبلا ةؤلؤل افاسب تناك . روصقلا سئاسدو ةسياوغلاو
 . نسيرقو ةفقاطو ران هدسج يفو ٠ ةياوغو قشعو طوطخو مسرو شقرو نفف هحهور يف ٠ نمزلا كلذ ىتفو اهرمقو

 اقاي ًالماح ؛ تارماغملاو تاوزنلاو تاياكخلاب ًالقثم ةنكمألا ربع لقنتيو ٠ ةايخلا رارسأو ةمكحلاو ةقيقحلا نع اثحب ريسي لجر

 .اهتازغو اهماثح شحوتو . اهنقكم ةيرقبعو اهنيتاو اهنينحو اهعّونت ةنوقيا

 مسرلا عادبإ نمو ٠ هلخاد نكسي يذلا نيرقلا ةرارم ىلإ : يسفنلا ماجسنالا ةوالح نمو ؛ يشحو قشع ىلإ ؛ قراح قشع نم

 . اهفصعو ةرمافملا حاير هبوكر ةياكحو ؛ ءىفطنت ال يتلا ةبهتلملا هران ةياكح دلوت ؛ ريجشتلاو بيهذتلاو نييزتلاو قيوزتلاو شقرلاو

 ةيبهذلا نسلا تاذ ةأرملا ىلإ ٠ ناطلسلا كلمرح نم ةمداقلا ةماقلا ةيلاع ةديسلا ايديجارت ٠ ةياكح ءارو ةياكح . تاياكحلا دلاوتت

 سيراضتلاو تاخانملاو ةنمزألا ريغتت ؛ نيبجلا ىلع ءارمحلا ةطقنلا تاذ ةيدنهلا ةأرملا ىلإ ٠ ةسلابألاو نيطايشلاب ةنوكسملا
 يتلا نوعاطلل ةنعل ىلإ ؛ برغلا ةروطاربمإ زور يرام اهمع ةنباو . قرشلا ةناطلس يميإ لعجت يتلا فارعلا ةءوبن نم ٠ تاياهنلاو

 . اكع فراشم ىلع نويلبان دونج ةايحب تدوأ
 . رمعلا قيرط ىلع هماماأ ةايحلا هرثنت ام فسوي دصعحي ٠ كانهو انه نمو ٠ كاذو اذه نم

 ةاواسملاو مالسلاو شياعتلا لجأ نم برغلا ىلإ قرشلا ةفاسر ؛ ةناسرلا ةغالبو ةمكحلاو لّماتلا دنع فقوتي ؛ ةريخألا هتطحم يف

 , ؟ ةلاسرلا لصت لهف ٠ ناسنإلا ةمارك مارتحاو

 ؟ ةيريونتلا ةيسنرفلا ةروثلا ةنّودم عم يقرشلا ةمكحلا بانك يقتني له

 ؟ يقاالتاللا ىتح عصتت مأ ؟ رخآلاو انألا نيب ةوجفلا صنقتت له

 . ناتومي ال ريونتلاو ةسكحلا نكل ٠ ةاسفطلا تومي

 . اهفرخزو اهثارتو اهتياوغو اه ريطاسأو اهنامج ناونع ناسكف ؛ اهعلض نم فسوي قل يتلا افيامبنإ


