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 نتلوأ ةيكك

 ىذلا ام . نييرصملا ءابدألاو نيركفملا رابك نم هريغ نم رثكأ داقعلا سابع ذاتسألا تفرع

 تناك اذإ الإ « ةلاسرلا » ةلجم ىرتشأ ال اريغص ابلاط تنك دقف ؟ هب ىنلغش ىذلا ام ؟ هيف ىنبجعأ

 لاهللا نم ةتوافتم ثاجرد ىلع نيرخآ اًباتك كانه نأ كلذ دعب تفشتكا دقو ! اهيف ةلاقم داقعلل

 اباشو الدتعم ناسنإلا نوكي نأ بعصلا نم « ةريغصلا ىنس لثم ىف نكلو . ةيقطنملا ةببألاو ةعورلاو

 ردصلا عساو تقولا سفن ىو . ىبدألا هقوذب ازتعم نوكي نأ بعصلا نم وأ . تقولا سفن ىف

 ةلاسرلا ةلحن نأو « هبتكي ىذلا وه لاقملا نأو . داقعلا وه بتاكلا نأ ىرأ تنك كلذلو . قفألاو

 .. هنم الإ ةيلاخ

 له . هتالاقم ىف ىسدنلا خومشلا اذه . ىنفلا ءاورلا ذهو . ىلقعلا ءافصلا اذه داقعلا ىف ىنبجعأ

 ىلع رداق وه مث ؟ . فيك فرعأ الو « ىناعملا نم ىناعملاب جرخي وهف . كلذك هتيأر ؟ ارحاس داقعلا ناك

 ايركف اسدنهم ناك له ؟ اهظع ايماحت ناك له . جئاتن نم لابلا ىلع رطخي ملام ىلإ انجردتسي 'نأ

 .. كلذ لك ناك ؟ ارابج

 ناكو . ةضماغ ةريغص راكفأ ىل تناكو . هتدجوو . ايلفع ابأ ديرأ تنك ةريغصلا ىنس ؛لثم فو '*

 ناك دقف .. كلذ دقتعأ . ؟ ةفسلفلا ةساردل ايسفن ادعتسم تنك له . ىناده ىنذلا حابصملا وه داقعلا

 . اهلك رصم ىف ةفسلفلا ىف ةيبيجوتلا ةبلط ىلع لوألا نوكأ نأ ىبيصن نم

 وهو . بلق بحاص اناو . اهب نيدأ ىلا ريغ ةفسلفب نيدي ناك دقف . اضيأ ىنمدصي داقعلا ناكو

 فيك فرعأ الو . بطخي وهو ىنغتأ انأ . ءىضي وهو رينأ انأ . مدقتي وهو لقنتأ انأ' . لقع بحاص

 تنكو « ريبك لقع بحاص ناكف وه امأ . ةفسالفلل ىادجولا ىبح : كلمأ ام زعأ ىف داقعلا ىنمدص

 .. هيدي ىف سومشلاو موجنلا كسميف وه امأ ؛ ةعمش ىدي ىف كسمأ تنكو .ريعص بلق بحاض
 ةرهاقلا ةعماج . دحاو تقو ىف نيتغماج ىلإ تلقتنا . ةرهاقلا ىلإ ةروصنملا نم تلقتنا امدنعو

 . مظعأو قمعأو برقأ داقعلا ةعماجج تناكو .داقعلا ةعماجو

 ناطلسلا عراش ١ تيبلا . ةديدجلا رصم ىف داقعلا تيب ىلع نيددرتملا رغصأ نم ادحاو تنك

 ئ



 دس فرع "١8 مقرب لءافتي : هللا قلخ سكع ىلع داقعلا نأ انفرعو . ملس
 . هنع اوبتك نيذلا لك كلمأ ىذلا ىمورلا نبا رعاشلا نع ةباتكلا

 شيجلا تانك قوف ةعوفرم مالعألا تناكو . عوبسأ لك نم ةعمجلا موي ىندألا هبولاص ناكو
 نحن انلجأ نم ةعوفرم مالعألا هذه نأ ىرن انكو . ةديدجلا رصم ىلإ انقيرط ىف ةيموكحلا حلاصلاو
 انضعب وأ . ورتملا بكرن انك . سانلا نم دحأل فرش كلذ دعب سيلف . داقعلا تيب ىلع ددرتن نيذلا
 ثدحتن لظنف ٠ سيمخلا موي أدبت داقعلا تيب ىلإ انئاحر تناكو ايشام بهذي نأ ىلإ ةساحلا هعفدت
 امامت - ةديدجلا رصم ىلإ انمادقأ ىلع ىثمت مث . سيمنخلا موي نم ءادتبا ةقباسلا هتودن نعو هنع
 نع ائيدح راوشملا نوكيو . ةسدقملا ىضارألا ىلإ برغملا نم نورفاسي امدنع جاجحلا لعفي ناكابك
 . هارن نأ لبق داقعلا

 تيبلا لكش فرعن مل اننإ ىتح . عراشلا اذهل ملاعم ىأ ىرن الو . داقعلا عراش ىلإ عراسنو
 امئإو . عمسن الو ىرن نكن ملف . ةليوط تاونس دعب الإ اهدعصن ىتلا ملالسلا ددع الو لخدملا الو

 ةجوم ىلع طوبضم ريغص ويدار لثم ىسأر ناك دقو .. همالكل عمسلا رخدنو « داقعلل ةيؤرلا رخدن
 . كب اذهو : داقعلا هنإ . ىرخأ تاطحم الف . ىرخأ تاطحم ىلإ رحتي ال رشؤملاف . ةدحاو

 نم لخدي هنأل دراب ءاوهلاو ةريغص ةفرغلاو . لخدنو . احوتفم هدجن انك وأ بابلا قدن ةعرسبو
 دعاقملا ىرن انكو . اًدج ةقيض اهنأ دعب امف انفرعو - ةعساو اهارن انكو . ةذفانلا نم عر بابلا

 هارن انايحأو . انمامأ ىصنلا داقعلا لاثمت ىرن انك انايحأو . ةفاج ةيبشخ اهمأ انفرع دعب اهفو .
 ناكرألا دحأ ىف ناك دقل . طق ةفرغلا نم هعقوم ريغتي مل لاثمتلا نأ دعب ايف تفرعو . 0
 . ! انءارو

 ةيقاطلاو ةماجيبلاب اضيرع اليوط . هيلإ مدقتي ىتح ءاج دق ارئاز نأ فرعي ذاتسألا داكي الو
 : ةساوللا سفنبو , اًريبكوأ اًريغص . ناسنإ ىأ ةيحتل فقي ىذلا ذاتسألا ةيحتل فقنو . ةيفوكلاو
 .. انالوماي الهأ

 سلج دقو . ءاج دق ذاتسألا هنإ ٠ هلوقن ىذلا ام فرعن الوأ . ةيحتلا هذه ىلع درن ال انكو

 . ملكتي ذاتسألاو . ةوهقلا هدعبو . نوميللا ريصع ءىحيو . ءىش لك ىف لوقي وهو . لوقي نأ هل نآلاو
 . ةوهقلاو نوميللا كلذ دعب نمو .. انالوماي الهأ : لوقيو .افقاو ضبنيو

 رخأ نأ عقوتأ ىننأك ٠ ءىطاشلا ىلع . اريغص ابلاط الإ تسل انأف . بابلا راوج ىلإ سلجأ تنكو
 دأوأ . هلع اديعب سولجلاو نولاصلا ىف سولجلا نيب ةفاحلا ىلع ىفنأ وأ . . ببس ىأل دحأ ىنجرخي وأ
 راغصلا نحن امأ .. نومدقألا مه ذاتسألا ىلإ نوبرقألاف « ةيمدقألا بسح نولاصلا ىف سولجلا
 اوناك نيذلاف « هيلإ برقأ نوكن ىتح ليوط تقو ىضمب نل نكلو .. هنع ديعب انئاكش « ددجلا
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 : اًدج نوليلق هيلإ نوثدحتي مهو هقاس ىلع انايحأو هفتك ىلع مهيديأ نوعضي لب ٠ هنم برقلاب نوسلجي
 , مهدأ ىلعو دومحم بيجن ىكزو ىوالبجلا رهاطو رهاظ حالصو قدص نمحرلا دبع

 . هنم برتقي نأ الو . هسملن نأ قح انل سيلف . اًدج ةديعب ذاتسألا نيبو انئيب ةفاسملاف نحن امأ
 . هيلإ عمتسن نأ طقف

 كحضي ناكو .٠ مهدالوأو مهتاجوز عم رداونو صصق مهعم هلو .. اعيمج- مهفرعي ذاتسألا ناكو

 ةفسلفلاو نفلاو بدألاو خيراتلا ناكو .. ةيخيراتلا صصقلاو ةيصخشلا ثداوحلا انل ىوريو مهعم

 نكي ملو . هلأسن انايحأ انكو . دحاو تقو ىف اعم اهيلع بعلي ونايب عباصأ اهلك ةتكنلاو ةسايسلاو
 اننأ هانعم لاؤسلا نأل . لاؤسلا درجمب هنم برتقن نأو . رود انل نوكي نأ مهملا امئإ . احضاو ببسلا

 ناك امبرو . دريو متبيو . عمسيو انيلإ رظني ذاتسألا لعجمي فوس لاؤسلا نأو .رابكلا ءالؤه لثم

 هنولاص ىف اعقومو اديدج اقح انيستكا اننأ وأ .. هنم برقلاب اروعش وأ . هدنع انردقل ءالعإ لاؤسلا

 .. هتايح ىف وأ ىبدألا

 نمو هترجنح نم ةضيرع هتكحضو ايلاع هتوص ءىحيو . نوفيلتلا ىلع دريل انكرتي ذاتسألا ناكو

 .. لءاستيو لأسي طارقس فوسليفلا لثمو « اعرسم ىشمي وطسرأ فوسليفلا لثم ناكو . اضيأ هفامعأ
 رظنللو « انتيرح ىلع مالكلل ةصرف اهدجن « ةقشلا لخاد ىف تاظحل ذاتسألا بيغتي ناك امدنعو

 ناجبتسا ىلإو .. انءارو هلاثمت ىلإ علطتلا ىلإ انايحأو . حضوأ فويضلا ةيؤر ىلإو .. انلوح ام ىلإ
 نع فقوتي نأ نود ملكتي نأ هديرن نحنف . هتعطاقم راكئتسا وأ . هل اطوقن ىلا ةفيخسلا ةلئسألا
 : .. كللذ لعفام اريثكو . مالكلا

 . ضعب ىلإ انضعب رظني نأبو .. انس ربكألا ضبنب نأب تناكف « ةداع ةودنلا ىهتنت فيك امأ
 ءادغ لواثت دعوم وه اذه نأو . ةيناثلا نم - ىردن نأ نود - تبرتقا دق ةعاسلا نأ دكؤي ام

 . تيبلا ىلإ ةدوعلا مث . ةديدجلا رصم عراوش ىف ىشملا مث ء همون كلذ دعبو .ذاتسألا

 اذامو . هريغ لاق اذامو . لاق اذام . ذاتسألا نع ثيدحلا نوكي ةودنلا ءابتنا دعب عراشلا ىفو

 ..دحأ ىأ هلوقي نأ ىأ - لاقي نأ ىغبني

 ىهابتئ نأ اندرأ اذإ وأ .. طقف هيلع نيددرتملل الإ اهب حوبن ال رارسأ داقعلا تاسلج نأ ىرن انكو

 .. كلذب

 انضعب ناكو . تكتلا ثدحأ ىورن نأ ىلعو كحضن نأ ىلع رثكأو رثكأ انعجشي ذاتسألا ناكو

 هتكحض نوكتو ةتكنلا ىوري مث ! نسحأ ةتكن ىدنع انالوماي .. ال : لوقي ناك هاقعلا نكلو . لعفي

 . ةيلاع

 دعب الإ ةيقاطلا وأ بشبشلا وأ ةماجيبلا نول وأ داقعلا ذاتسألا هجو حمالم انفرع اننأ ركذأ الو

 أ



 . اصوصخ هعمسنو امومع هارن انك امثإ . حوضوب كلذ ىرن نكن ملف . ليوط ثقو

 اهنإ لبق . ةئلتمم ءاضيب ةديس اهنإ .اهفرعن ال . ةعارق ةينس ةديسلا تءاج مابألا دحأ ىفو

 . هراوج ىلإ اهسلجأ دق ذاتسألا اندجو اننأ دج بيجعلا نمو ؛ «ذاتسألا فرعت ابنأ كس ةيفحص

 . ىرخألا دعاقملا نم دعقم ىلع سيلو

 ةداع نم ناك دّقف . ١944 ةنس كلذ ناك - داقعلا نولاص ىف اهارن ةديس لوأ هذه تناكو

 ةينس ةديسلا نأ كلذ نم برغأو .. دحأ هكراشي ال . هدحو ليوطلا دعقملا اذه ىلع سلجي نأ ذاتسألا

 تناك هيلإ ثدحتت امدنع اهنأ هلك اذه نم بجعأو . داقعلا لعفي ناكامج رثكأ ثدحتت تناك ةعارق

 . هدي ىلع انايحأو هفتك ىلع اهدي عضت

 اهنيب ةفاسملا ىغلت نأ ةبيرغلا ةديسلا هذه ؤرجت فيك ذإ . كلذل اراكنتسا انتويع تقالت ةعرسبو

 ؟ ذاتسألا ,نولاص نم اهدرطأو اهيرضأو موقأ له : ىنذأ ىف دحاو سصهو . ريبكلا ذاتسألا نيبو

 دهثملا اذه .ىبتنا ةعرسبو . ىهتني فيك فرعن ملو . ابيجع ابيرغ رظنملا ناك دقف . هيلع درأ مو

 بابلا ىلإ ذاتسألا اهعدوو ةعارق ةينس ةديسلا تجرخ . اماع نيرشع ىف كلذ دعب هرب مل ىذلا ديرفلا

 لعفت نأ ةديس تأرجتب فيك .. كلذ ثدح فيك ذاتسألا حضوتسي نأ انم دحاو ؤرحي ملو . ىجراخلا

 ! انسفنأل ىتح وأ هل هلقن ملام اذهو - كلذب اهل حمس فيك ىأ .. كلذ

 هراوج ىلإ اهسلحي نأ ذاتسألا لواحو . !دحلأ لأسأ مل ىتنأل . اهمسا فرعأ ال ةينائبل ةديس تءاجبو

 اهجوز نع اهلأسو . تنأ شيعت : تلاقف . اهدلاو نع انأسو . مظعلا 3 اذه نع راسب

 2205 تن : تلاقف

 هناجر اسطب للا الر 5700 ها

 . ليوط تقو نم كلذ نأ دبال.: لاقف

 ! نيرهش ذنم هللاو : ايئابن هتكسأ ىذلا اهدر ناكو

 دقف .. هقحتست اباقع كلذ ىف اندجوو . ىجراخلا بابلا ىتح ذاتسألا اهقفاري ملو تنذأتسا مث

 ! ذاتسأ اي تجوزت اهلعل : ذاتسألل تلقف . اهجوزو اهدلاو رابخأ ىلع هتفط نم لجرلا تلجحخا

 انزح ارارمحا اهاتفش تدادزا ةديس نإ : دلياو راكسوأل ةريهش ةرابع كانه نإ لافو كحضف

 . ! اهجوز ةافو ىلع

 . ىنعملا اذهب ىزيلجنإلا خيراتلا نم ةصق مهدأ ىلع ذاتسألا ىورو

 رز 01ج للا نايا يوت اين اذار هيت هرج نيو اي ىلا د ثدحتو
 .. هتافو ىنمتت تناك اهنأ اهقاروأ ىف فشتكا دقف . هتجوز

 نأ دبالف ... كلذ نم نيقي ىلع نآلا تسلو . ةدحاو ةديس ٍداَقعلا نولاص ىف كلذ دعب رن ملو



 ءاغلإو هراوج- ىلإ سولجلا ببسب ٠ نحل ىداعملا انروعش نكلو . داقعلا نولاص ىف نتج دق تاديس

 .. قالطإلا ىلع نثج نبمأ ىسنن انلعج وأ .. ناجي الأ ىنمتن انلعج دق « هنيبو نينيب ةبجاولا ةفاسملا

 . ددحم عوضوم ةعمجلا موي داقعلا تاعاتجال نكي ملو

 ىذلا وه ذاتسألا نكلو .راوزلا تالؤاست وأ .. ثادحألاو .. ةعاسلا ىحو نم مالك هنكلو

 , امئاد لوقي

 ةبلط نحن انكو . ذاتسألا نولاص , ىلع نيددرتملا نم هذحاو ىننأ ةعماجلا ىف افورعم حبصأو

 قطصمو ىودب نمحرلا دبع لوح .. رايكلا ءاملعلا نم ريبك ددع لوح رودن ةيفسلفلا تاساردلا

 .. صاخ ماقم هل ناك داقعلا ذاتسألا نكلو .. ىمهف اشاب روصنمو روكدم ىمويب مهاربإو قزارلا دبع.'

 . انيعم اعوضوم هل راتخن نأ ؤرجن ملو . ةفسلفلا ىف ةرضاحم ءاقلإل هوعدن نأ انعجشت موي ىفو

 ! كلذب ءادعس نحنو .ءىش ىأ ىف ملكتت نأ كترضح وجرن ذاتسأاي : تلقف

 ! عوضوملا نأ اوراتخا لب : هلوقب انأجاف هنكلو

 وه راتخا اذإ نكلو . عوضوم ىأ ىف ملكتي نأ عيطتسي 'هنأ ىنعملا ناك دقف . ةعرسب ىنعملا مهفن ملو

 رداق وهف ١ ءىش هفيخي الف , نحن هل انرتخا اذإ امأ !. هدعأ وأ هسرد دق ائيش راتخا دقف « عوضوملا

 .ءىش ىأ ىف ثدحتي نأ ىلع

 ةيبسنلا ةيرظن ٠ : وه عوضوملا ناكو . هحيتافم ىلع انلدب نأ هديرنو « انيلع اقاش اعوضوم انرتخاو
 . ؛ ىلازغلا مامإلا دنع ةيببسلا ةيرظنو نيتشنيأ دنع

 ةفسلفلا فو قطنملا ىفو مولعلا ةفسلف ىف اهنم ىناعن ىتلا ةيفسلفلا دقعلا نم عوضوملا اذه ناكو

 ةرضاحم دعوم ددحتو . كباشتملا عوضوملا اذه هل انرتحخا ىّتح ةبلطلا نم ةعومجم انسلج دقو . ةيمالسالا

 نيسرادلا تايعون لكب /8 جردملا قاضو . تايلكلا عيمج نم ةبلط اندشتحاو . داقعلا ذاتسألا

 . داقعلا ذاتسألا هنإ « عالطتسالا ىبحمو نيبجعملاو
 . ذاتسألا هلاق ىذلا لثم ائيش انعمس الو انأرق ال : دحاو ىأر ىلإ انيبتنا دقف ةفسلفلا ةبلط نحن امأ

 ! هعانقإو هقمعتو هتطاحإو هنايبو هحرش ىف امظع ناك دقل

 دقف . كلذ لاق هنأ انل ةأجافم نكي ملو . انقاعأ قمعأ ىف ذاتسألا رقتساو « انقانعأ تلاطو

 ! ةيناسنإلا ةفرعملا عورف لك ىف رداونلاو راثآلاو راكفألا بئاجع ىلإ هتودن ىف انعمتسا

 هاو ام

 لعفي هنأ رمألا لوأ روصتن نكن مل . ! ةبيرغ « ةرهاقلا عراوش ىف ىشمي ذاتسألا ىرن انك انايحأو

 . ايداع اذكه هارن نأ ىلع اندتعا نكلو ء كلذ

 امأ . هسأر قوف هشوبرط مكحأ دقو . هل ضرعتن انكو . عوبسأ لك نم موي لك بهذي نيأ انفرعو

١ 



 . ىوكملا افرعي مل نولطنبلاو ةتكاجلاو . تانيعبرألا ىف اًدج ةليوط تناك دقف ةتكاجلا

 ري هسارب وهو « مامالا ىلإ همسج لكوا .. مامألا ىلإ اليلق اينحم ىشميو . وطخلا عرسي ناكو

 ائيش هاري وأ « اريثك كلذل هباي ال ناكو . داقعلا : نولوقيو هنوفرعي سانلا ضعب ناكو . هئاضعأ ةيقب
 لأسنف . ذاتسألا فرصني نأ دعب انعراس اهفرعن ىتلا تابتكملا ىلإ بهذ اذإف . سانلا هفرعي نأ ايداع

 ؟ لاق ىذلاام .. ؟ ىرتشا ىذلا ام .. ؟ أرق ىذلا ام

 مهفيو ءىش ىأ أرقي هنأل .. ءىش ىأ ىف صصختي مل لجر وهف - ةليلق انايحأ هيلع ارجتن انكو
 ةيحبسملاو ةيمالسإلا ةميدقلاو ةثيدحلا : ةفسلفلا ىف انصصخت نحن اننكلو . ةعوسوم هلقعو . ءىش ىأ

 .. ةيدوجولا ةفسلفلاو ثحبلا جهانمو سفنلا ملعو قطنملاو ةيدوبيلاو

 دادزي فوسو . اليلق رثكأ وهف ٠ هنم برقي مل نإ ٠ ةيفسلفلا ةفرعملا نم ام ردق ىلع اننأ ىرن انكو

 نم اعون وأ . هيلع لواطتلا نم اعون اهب رهاجن ال ىتلا راكفألا هذه تناكو . تنولا رورمب قرافلا اذه

 تلقف « انكسامت اننكلو . داقعلا ةهجاوم ىف دحأ كساَّتي نأ بعصلا نف . هتهجاوم ىف تاذلا ديكأت

 رتراس ىسنرفلا فوسليفلاو رجديه ىناملألا فوسليفلا بتك ىف مايألا هذه أرقأ ىننإ « ذاتسأ اي : ةرم هل

 و .. ىناملألا فوسليفلل تمجرت ىتلا بتكلا لك تيرتشا دقل ..راوفوبد نوميس هتقيدصو

 . خلإ ..وهو

 ؟انالوماي كدنع هل اباتك مك : ىنلأسو

 . ناباتك امهنإ .. ةيزيلجنإلا ىلإ تمجرت ىتلا بتكلا لك : هل تلقف
 .ريرسلا ىلع ةاقلملا .بتكلا تاه .. مهاربإ اي . مهاربإ اي : همداخ ىدانو داقعلا كحضف

 ! هل تمجرت دق بتكلا هذه لك نأ فرعأ نكأ ملو « يناملألا فوسليفلل بتك ةعبسب ميهاربإ ءاجو

 ىف ىهو انايحأ بتكلا بلطأ ىننإ .. انه دوجوم ءىش لك .. انالوماي : لوقيل ذاتسألا كحضو

 ! ةعبطملا

 ىلإ بلط مث . ناريا ىف اطوطخم لازيام ناكو ٠ ساون ىنأ نع باتك ىلع رثع هنإ فيك ىوري مث
 ةساردل دعتسي تقولا كلذ ىف ذاتسألا ناكو . ةيسرافلا نم باتكلا اذه هل مجرتي نأ هئاقدصأ دحأ

 ساون ىلا نع

 ىلع ةيسفنلا تايرظنلا قبطي داقعلا نأل . ىنبجعت ال اهنإ : 122111

 .. ةيديدح بلاوق ىف هعضيو .رعاشلا
 نوكي ريرحلا نم بلاوق ىف رعاشلا تعضو ول له : ارخاس لاق نيسح هط ىأر داقعلل تلقن الف

 . نوكلا اذه ىف بوسحم ءىش لكو . بلاوق هلو دعاوق هل ءىش لك نإ . ! ؟ احيحص ريسفتلا

 #تا ©



 تنكو . فنعب اهمجاهيو . اههركي داقعلا ناكو . ةديدجلا ةيدوجولا ةفسلفلاب ىهابتأ تنكو
 نم ىهف ٠ ةضيرم نكت مل نإ ةيدوجولا ةفسلفلا نأ وهف داقعلا قطنم امأ . كلذب ةرهاجملا ىلع ىوقأ ال

 هيدي ىف شعترت ىذلا وأ . جازملا لدتعم سيل ىذلا ناسنإلا وه ضيرملا نأل . ضرملا ضارعأ

 امنإو . اشعترم سيل نوكلاف . ةفجترم ايندلا مسري نم رظنلا ملس سيلف .. ءايشألا هينيع مامأ صقارتتو

 ىطعتو . ناسنإالا دنع توملاو قلقلاو ةيرحلا موهفم ىف غلابت ةيدوجولاو .. ناسنإالا وه شعترملا
 .. نزولا نم قحتسي ام نوكلا بلستو « نزولا نم قحتسي الام ناسنالل

 اهشقانن نأ بحن نكن ملو . اهب نمؤت ىتلا ةيدوجولا نع ذاتسألا هلوقي امب اريثك بجعأ نكأ مو
 ديرن ال وأ .. ههركن نأ ديرن ال نحنف . هيف انمدصي ال ىتح وأ .. انرعاشم ىف انمدصي ال ىّتح . هعم

 ةصاخن تادقتعم انل نإ مث « هب ءادعس نحف . انئيب ةديعب ةفاسملا نوكت نأ ديرن ال وأ .. هرسخن نأ

 ارس اهيمنن
 نع ريبعت ىه ةيدوجولا ةفسلفلا نإ : تلقف . ذاتسالا عم ةرشابم ةشقانملا تناك تارملا ىدحا ىو

 .. هسفن ىلعو هسفن مامأ راهتا دق ناسنإلاف .. ةيركف تارايبنا باقعأ ىف نحنف ..رصعلا ةاسأم

 .. ةتيم ةئج ىلع نفعلا لثموأ .. دوسا باحس ىلع مستري ىذلا حزق سوق هبشت ةيدوجولا ةفسلفلاو
 اهنأل .. ةدحلم ةيدوجولا تافسلفلا ضعبو .. ناسنإلا دي ىلع ناسنالا باصأ امل ةيعيبط ةجيتن اهنإ

 ىوقن ال انساوحب اننأ ىرتو .. نوكلا قلخ ىذلا نم : لثم ةريطخ ةيضق ىف مكحلا نع اهسفن درت

 الهأ اوسيل مبنأ نوري نييدوجولا ةفسالفلا ضعبف كلذلو .. ةيضقلا هذبب ةطاحإلا ىلع ردقن الو

 ..رخآلا مويلاو هللاب نونمؤم نيبدوجولا ضعبو .. ةيضقلا هذه ىف مكحلل
 .. كلذ لثم امالك تلق ىننأ نآلا ركذتأو

 نأ فرعت ىكل انالوماي كيدل ىتلا ساوحلا ىهامو : ذاتسألا هلاقام حوضوب ركذأ ىننكلو

 ةرك فلأل ابنم ةدحاولا عستت ةريغص تاحتف سمشلا ىف نأ فرعت تنأو . ةعلاط سمشلا

 نييالملا فولأب اهسايق نكمي ةحاسم ءامسلا نم ىرتل انالوم اي كينيع عاستا ىدم وه امو .. ؟ ةيضرأ

 ةجاح ىف تسلو .. مرهلا سيقت ىكل تيرفع فك ىلإ ةجاح ىف تسل تنأ .. ؟ ةيئوضلا نينسلا نم
 ةفسلفلا نكلو . هللا كلذكو . لقعلاب كلذ لك كردن نحنف .. ءامسلا ىرتل طيحملا عاستا ىف نيع ىلإ

 ىه مهتردق نأ نوري نيذلا نيرورغملاو ىلاسكلاو ةزجعلا نم اهبتذمالتو .. ةزجاع ةفسلف ىه ةيدوجولا

 .. لهاج اذه مكعاتي ىودب نمحرلادبع نإو . ةردقلا ىبتنم

 . ذاتسأ اي كلذ دقتعأ ال : تارجت فيك فرعأ الو « تلقف

 !؟ ىودب نمحرلا دبعب دقتعت مث « هللاب دقتعت ال كنإ لوقت : لاقف

 فالخن لوأو . ذاتسألا عم راوحلا ىف ىل ةبرحجت لوأ ة ةرشابملا ةفينعلا ةداحلا ةشقانملا هده تناكو



 نمحرلا دبع تعضو ىننإ تلق الو « رفاك ىننإ تلق انأ الف, .. ىلقع ىف هدمغأ نيكس لوأو . داح

 ! ذاتسألا ىتح الو .. هللا شرع ىلع ىودب

 ! ايف ىنمدص ىلا ىلوألا ةرملا ىه هذه تناكو
 هنا دما <

 ىنبتاعو « « مويلا رابخأ » ىف اررحم تنك امدنع ماوعأ ةرشعب كلذ دعب تناك دقف ةيئاثلا ةرملا امأ

 . هداليم ديع ةبسانمب ذاتسألا ىخأ نبا داقعلا رماع قيدصلا هبتك لاقم رشن تضفر ىننأل ذاتسألا

 ... ىرظن ةهجو نإ : ذاتسألل تلقو

 ةهجو نأ وأ .. ىرظن ةهجو ىري نأ ديري ال هنأك « ىنع اديعب هرظانب هجتا دق ذاتسألا تدجوو

 .. اهنع اديعي هرظنب هجتي نأ الإ هنم قحتست ال ىرظن

 داليم ديعف .. هيخأ نبا سيل داقعلا داليم ديع نع بتكي ىذلا نأ ذاتسأ اي ىرظن ةهجو : تلق
 .. ةيموق ةيبدأ ةبسانم وه امنإ . ةيلئاع ةبسانم سيل داقعلا

 .. كلذ ىلإ حرسي ملف

 نم سيلو ..ريرحتلا ريتركس هعنم امنإ .. لاقملا رشن عنم ىذلا تسل ىنكلو : هل لوقأ تدعو

 ! هيبحم نم وأ داقعلا ءارق نم نوكي نأ ىرورضلا
 فيك كلذ دعب ىنوربخأ ىالمز نكلو . هبضغ ناك فيك الو . ذاتسألا هلاق ىذلا ام فرعأ و

 نم نارصتعتو ناطببتو ناولعت نيعارذ ىلإ هتالك تلوحتو .. هدعقم ىف عجارت فيكو .. ههجو عقتما

 : هلوق ذاتسألا بضغ نم هتكردأ ىذلا لكو .دعقو ماق هنإ فيكو .. دحأ فرعي ملو فرعأ ال اموجلا

 ابتاك الإ سيل هنأ عم « ىشتير اهبيدأل ازاتمم اددع تصصخ دق ةيباطيربلا سمياتلا ةفيحص نإ

 ! اعضاوتم

 ازاتمم اددع تردصأ ول اريبك اًئيش الو « اًئيش سيل هنع « مويلا رابخأ » ىف ادحاو الاقم نأ ىأ

 نكلو . هنع دحأ بتكي نأ ىلع نكي مل مويلا كلذ ىف ىضارتعا نأ الول . ذاتسألا ىأر نم انأو . هنع

 ! نيرخآلا داقتلاو باتكلا نم تارشع سيلو .. طقف هيخأ نبا بتكي نأ

 ىف هعم لوخدلا ةروطخو .ذاتسألا عم لادجلا ةعيبط نع اديدج ائيش راوحلا اذهب تفرعو

 بعصلا نم نكي ملو « جازملا ىبصع هنإ مث . ءىش ىأب عانقإلا ىلع رداق وهو « فينع وهف .. شاقن

 اذإ ىتح . هنع هب انلغشنا نكلو . هعم ةسلج لك ىف عقت ىتلا ةلثمألا تارشع نم كلذ انل دكأتي نأ

 ! ةريخألا| ةثداحلا هذه تناك

 نم : هيف لوقي 1481 ةنس ذاتسألل اثيدح ترشن «فسويلازور » ةلحم نأب تئجوف ةثلاث ةرمو

 ! ؟روصنم سينألا اذه
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 تنكو « بدألا باب بتكأ .. مويلا رابخأب اررحم تنك اهتقوف . كلذ ىنع لوقي نأ قدصأ مو
 ىلع نينثالا ةلجم ىفو فسويلازور ةلحم ىف سودقلا دبع ناسحإ قيدصلا ىنمدقو « فسويلازورب اررحم

 ةواقشو مكحلاو نيسح هطو داقعلاو رتراس نم جيزم ىريكفتو ىنولسأ نأو 3 لبقتسملا فوسليف ىننأ
 .. باشلا اذه اورظتنا : ىرخا ةرم لاقو .. بابشلا

 .. اباتك نيتسو ةسمخ نآلا تغلب ىتلا ىبتك نم دحاو باتك ىل ردص دق نكي مو

 ةعيبطلا دعب امو ةيدوجولا ةفسلفلا نع تارضاحم قلأ : ةعماجلا ىف ةفسلفلل اسردم تنكو

 .. نراقملا نايدألا ملعو لاجل ةفسلفو ةراضحلا خيراتو ةينانويلا ةفسافلاو

 ىذلا وهو .. يبدألا هنولاص ىلع ماظتناب ددرتأ ٠ تاونس رشع نم رثكأ ذنم ىنفرعي ذاتسألا نإ مت

 .. كلذ ىلإ هحايترا ىدبأو . تالاقملا ضعب ىل أرق

 نأ تدجو ثيدحلا تأرق الو .. تزع ةحيدم ةديسلا هترجأ دق فسويلازور ىف هثيدح نأ نظأو

 ! لبقتسم ىتحوأ ىبدأ نزو ىل ناك نإوأ . نوكأ نموأ «انأ نم فرعي ال ذاتسألا

 انأ امنإ . ةلماكتم ةيضق ىف ايأر ىأ - ايفسلف وأ ايبدأ المع تردصأ دق نكأ ملف « همولأ الو

 لغتشي فوسليف وأ ةفاحصلاب لغتشي بيدأ انأف . ةفسلفلاو بدألا ىف بتكي « فحص دحاوو

 ! ةعونتم تاعوضوم ىف ةيعوبسألا وأ ةيمويلا ةباتكلاب ىأ - بدألاب
 فوس ىننأب ىل أبنت ىذلا سودقلا دبع ناسحإ هجاوأ فيك فرعأ مو .ادج تقياضت ىنكلو

 وه . دحاو بناج نم ىتلص ىأ - ذاتسألاب ىتلص نوفرعي نيذلا هجاوأ فيك فرعأ الو . ائيش نوكأ
 ! هبناج سيلو ىناج

 عوتب ... لا دالوأ مهنإ : الئاق ركنأف . كلذ نم ائيش لاق دق ناكنإ نوفيلتلا ىف ذاتسألا تلأسو

 , .. فسويلازور

 .. هرشني فوس ًادحأ نأ روصتي ملو « ثيدحلا اذه ىف طروت هنأ تدكأت ىنكلو

 دومحم سابع : ناونعب ريصق لاقم ىف ذاتسألا ىلع ادر تبتكو « فسويلازور ىلإ تبهذف
 مداع ةروسام هل ريبك ىكيناكيم زاهج لك لثم داقعلا ذاتسألا نإ تلق ىننأ ركذأو .. ضاضعلا

 . هتروسام نم جرخن دق ىنع هلاق ىذلا اذه نإو «غ ةمخض

 .. فسويلازور عوتب ...لا دالوأ مهنإ : الئاق نوفيلتلا ىف هل ترذتعا 5

 ! اهسنأ مل ىرخأ ةمدص تناكو
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 ىردي نأ نود هللا ةمحر ىلإ ىفوت هنأ دكؤملا نمو . اهيلع ذاتسألا ركشأ ةيقيقح ةمدص لوأ امأ

 . ىنايح ىف ؛اريطخ « هتايح ىف ارباع ائيشالإ تسيل ىهف . اهب



 دنع نفلا ىنعم : هعوضوم ناك . 1444 ةنس « ساسألا » ةديرج ىف الاقم تبتك مايألا دحأ يفف

 .. ىوتسلوت

 . لاقملا أرق دق ناك نإ ذاتسألا تلأسو . ةيبدألا ةودنلا موي ىأ . ةعمجلا موي لاقملا ردصو

 ! هبولسأ ىنبجعأو انالوم اي معن : لاق
 .. ! بولسألاب ذاتسألا بجعأ دقل . قاعأ ىف مالآلاو مالكلا أدبو . ذاتسألا مالك ىبتنا

 .. طقف بولسألا .. اهترثأ ىتلا اياضقلا الو .. ةركفلا ال ٠ بولسألا طقف .. ! ىبولسأ

 ىلإ تدع فيك فرعأ الو . مويلا كلذ ىف ذاتسألا هلاقامم ةدحاو ةملك عمسأ مل ىننأ ركذأو

 بلطأو القو ةقرو كسمأل ىبراوشلا عراشب ساسألا ةديرج ىف ىبتكم ىلإ تبهذ فيكالو .. تببلا

 هذه ىلع لجرلا ضرتعا له . نيعوبسأ ةزاجإ ةديرجلا ريرحت ريتركس حيبص دمحم ذاتسألا نم
 .. ؟ نيناحم ةفسالف اننأ ريغ ائيش لاق له ..؟ ةزاجإلا

 مسق ىجيرخ ءالمزلا نم رخآآ اددع دصقي هناف . نيناحم ةفسالف لاق امدنع وهو . فرعأ ال

 ةلاكو ريرحت سيئر بئان ىدجم لداعو « مارهألا ريرحت سيئر بئان داؤف ىدمح : مهو « ةفسلفلا

 .. ةفاقثلا ةرازو ليكو فرش دمحمو ؛ طسوألا قرشلا ءابنأ

 دلوم » ىف اهتمظن ةديصق تبحسو . نيملسملا ناوخإالا ةديرج ىلإ مويلا سفن ىف تبهذو
 دعب اهرشن رظتنملا نم ناك ٠ ةيدوجو ١» ةصق تبحسو سودقلا دبع ناسحإ ىلإ تبهذو .. « ىنلا

 .. هلعفأ نأ عيطتسأ ىذلاام فرعأ ال . انيزح ىتيب ىلإ تدعو . عوبسأ
 .. ىولسأ هبجعأ دق داقعلا ذاتسألا نأ : ىهف ةلكشملا امأ
 ناكو .. تروصت اذكه وأ . ادقعم ابعص بولسألا ناك دقل ؛ ديدج نم هؤرقأ لاقملا ىلإ تدعو

 . ةفسلفلل اسردم تقولا سفن ىفو « ةفسلفلا ىف جرختلا ثيدح تنك دقف . ةيفسلفلا بيك ارتلاب اثيلم
 ذاتسألا بجعأ دقل . اديدش انزح ىسفن ىلع تنزحو . دعب ةيفسلفلا تاحلطصملا نم صلختأ ل انأف
 هبجعأ دق ذاتسألاف نذإ . همهف لهسلا نم سيلو . دقعم انايحأو . بعص ذاتسألا بولسأو « ىبولسأب

 . اذه ىلاقم ىف هنم ائيش دجم نأ

 نم هدرجأ ةرم لك ىفو . ةرم "9 هتباتك تدعأ ىذلا لاقملا اذبب نآلا ىتح ظفتحأ لازأ الو

 ىنلا تالاقملا هذهب ظفتحأ لازأ الو ٠ ةفلتخم ةيابنو ةيادب هل عضأ ةرم لك ىفو . ةبعصلا تايلكلا

 تركذتو .. ىسفنو ىلقعل ابيذبتو ىرفاظأل اًميلقت اهربتعأ ىتلاو .. ىملقلو ىسفنل ةبوقع اهتربتعا
 عطقي لظي ىتح خفلا ىف هسفن دحي ناويحلا داكي الف . ابوروأ لامش ىف خفلاب اهنوديصي ىتلا تاناويحلا
 |! نيتنثا وأ ةدحاو قاسب وجني نأ ىف المأ .. ىكبيو امد فزنيو هنانسأب هيفاس

 , بذعتت ال ىتح .٠ خفلاب تاناويحلا ديص ةيكيرمألاو ةيبوروألا لودلا تمرح كلذلو

15 



 ةغللا ىلإ ةاروتلا مجرتي ناك امدنع ءرثول نترام ىنيدلا حالصإلا دئار لعف اذام تركذتو

 ةفرغلا ناردج ىلع ربحلا اذه لظو . رمحألا ربحلا نم ةجاجز هيلع قلأف ناطيشلا هل رهظ دقف . ةيناملألا

 .. لمجأو نسحأ ةرابعلا لعجيو «٠ ةمجرتلا ديعي رثول نترام ىضمو .نينسلا تارشع
 ةلهسلا ةباتكلا ىف قيرط لوأ ناكو . هتبتك لاقم لوأب ظفتحأو . ةباتكلا ىلإ تدع نيعوبسأ دعبو

 عمسم ىلع بتكأ انأ امنإ ثدحتأ ال ىننأ رعشأ تنك ةعماجلا ف سردأ تنك امدنع ىتحو . ةحضاولا

 تايلكلا نم قارضاحم ىلع نوددرتي نيذلا رثكأ ناك كلذلو . ىسفنل ىسفن حضوأ انأف .. ةبلطلا نم
 دقل . ةهاكفلاو خيراتلاو سفنلا ملعو بدألا نم اجيزم ةفسلفلا ىف قارضاحم تناك دقف . ةفلتخملا

 راجحأو ذفنقلا دلج تعزن دقل .. ىطسولا روصعلا ناسرف سبالم هبشي ىذلا ىديدحلا ءادرلا تعلخ

 .. فحالسلا

 تالحرلا بدأ ىف ةيعيجشتلا ةلودلا ةزئاجم تزف امدنع . هذه داقعلا ةرابع تركذت ىرحخأ ةرم

 اذهل ىلوألا ةعبطلا ىف بلقأ تسلج موي ىفف . 1477 ةنس « موي 7٠٠١ ىف ملاعلا لوح » ىلاتك نع

 تافاسملا ةلداعتم الو ةقسانتم ريغ اهماجحأ نأو . ةطبارتم ريغ هلوصف نأ تظحالف . باتكلا

 نيعوبسأ ىفو . ديدج نم هتباتك ديعأ نأ تررقو . ذاتسألا تركذتو . لجنملاب ترعشو . ةيمهألاو
 افرح ريغأ مل ةيناثلا ةعبطلا هذهو . ةحفص م١٠ ىف باتكلا اذه نم ةيناثلا ةعبطلا بتكأ تسلج

 . ةرشع ةنماثلا ةعبطلا اريخأ تردص دقو نآلا ىتح اهنم ادحاو

 . بولسألا اذه ىنبجعي ال : ىل لاقل ايح داقعلا ناك ول هنأ تسسحأ دقل

 ! باتكلا اذه ىف لسلستلاو قطنملا ءافتخا ىنبجعي ال ىأ

 عفترا وأ راتسلا حتتفنا اهدعبو . قايح حرسم ىلع تاقد لثم ةيلاوتملا تامدصلا هذه تناكو

 انأ امنإ . اهنم هدصقي ىذلا نع هلأسأ مل ىتح . ةرابع طقف .. اثيش لقي مل ذاتسألا نأ عم ..راتسلا
 هذه لثم ىسفن ىلع تظحال له .. ؟ كلذل دادعتسا ىدنع ناك لهف . ام ءىشب تسسحأ ىذلا

 .. اهنم صالخلا ةيفيك ىف ركفأ مل ىننأ ريغ ..ابر ؟ ةيفسلفلا ةيظفللا بلاوقلا
 .. قاعأ ىف ناك كلذ نم اساسحإ نأ دبال
 .. هبتي نأ نود هيلإ ىنين ىذلا وه ذاتسألا نكلو

 دوبيلا نأ ظحالو .. خنويم ىف نيقرشتسملل ارمتؤم رضح دق ناك ىودب نمحرلا دبع . د نأ ركذأو

 . مويلا رابخأل الاقم بتكي نأ هيلإ تبلطف « ةيوبنلا ةريسلاو ميركلا نآرقلا اومجاه دق رمتؤملا اذه ىف

 قطصم هأرقو .. اديعس تنك ىذلا انأ - اديعس نيمأ فطصم ذاتسألل لاقملا تيطعأو . لاقملا بتكو

 . ةرابعلا بعص لاقملا نأ تفرعو . حايترالا ههجو ىلع رهظي ملو .نيمأ

 ؟ كبولسأب تنأ هبتكت ال اذامل : ىنلأسو



 لاقم ناونع ناكو . كلذ ىلإ داقعلا ىنييني نأ لبق ىبولسأ ناك فيك ىلإ تينت انه

 نبا : ةريس ىفو ةيندملاو ةيكملا روسلا ةحص ىف نوككشي نوقرشتسملا : ىودب نمحرلا دبع . د
 ةرماؤم : وهف مويلا رابخأ نم ىلوألا ةحفصلا ىف رمحألا نوللاب رهظو هتبتك ىذلا ناونعلا امأ . ؛ ماشه

 ! دمحم ىلا ىلع

 ةلجم بحاص دارم ىملح ذاتسألا ىنم بلط « ساون ىلأ : نع داقعلا ذاتسألا باتكر دص امدنعو

 اصيخلت هتيطعأو . كلذ ىلإ تعراسو . هب سانلا ىردأ انأف . داقعلا باتك صنلأ نأ ؛ يلاتك»

 .. ىرخأ بتك ىف كلذ لعفأ نأ ذاتسألا ىنم بلطي داكو . كلذب داقعلا بجعأو . داقعلا باتكل

 دكؤأل له .. ؟ ةلهسلا قرابعب هضرعأل داقعلل اباتك ترتخا اذامل نكلو : ىسفن تلءاس اهتقوو

 داقعلا نإ لوقأ ىكل وأ .. كلذ ىلع رداق نا يفت تبثأ ىكل وأ .. لهسأ ةرابع ىل نأ داقعلل

 كلذ ناكوأ .. ىملقب هدوجوو وه هدوجو : نيدوجو داقعلل نإو . لالخ نمالإ همهف نكمي ال

 .. ؟ ىدحتلا نم اعون صيخلتلا

 .. كلذ ناك اذال فرعأال

 داقعلا تافلؤم نإ : ىل لاقف . ىقرايس ىعم بكري ناك مكحلا قيفوت ذاتسألا نأ اهدعب ركذأو

 . لهسأ اهتلعج ىننأو .. ةبعص اهنأ ىأ ! سانلل اهطسبي نم ىلإ ةجاح ىف .. ريبسكش تافلؤم هبشت
 ؟ كلذ ىف ىفمأ ال اذالف

 ىأ وأ داقعلا وأ مكحلا هدصقي ىذلا ام .. ىسأر قوف طقس رجح لثم مكحلا ذاتسألا مالك ناكو

 ىلع ىرمع شيعا نا .. داقعلل ةيعاد نوكا نأ .. داقعلل احراش نوكا نا كلذ ىنعم له ؟ ناسنإ

 .. ! ؟ هرمع ىلإ فيضأو ىرمع نم اذا .. داقعلا بتك

 ةيضق ضرعي مكحلا ناك له وأ .. ؟ كلذب انأ فدصقي ناك ىأ .. كلذ دصقي ميكحلا ناك له

 بتكلا طيسبت ىف ارس لمعي تقولا كلذ ىف مكحلا قيفوت ناك له .. ؟ ىريغ ناسنإ ىأ اهانبتيل

 نوكأ نأ ةروطخخ وه : اروف هب تسسحأ ىذلا نكلو .« فرعأ ال .. ؟ كلذ دعب اهرشن ىلا ةميدقلا

 | دحأ ىأ وأ .. داقعلا شماه ىلع

 طقف .. ءارعشلا ريمأ دئاصق قلي شيعي نأ ضفر دق ىوانشلا لماك قيقرلا انرعاش نأ تركذتو

 ! هدئاصق قلي الو . دئاصقلا هذه قلي

 ذاتسألل ميركتلاو نيبأتلا تالفح ىف اريثك كراشأ ال ىنتلعج ىتلا بابسألا دحأ كلذ ناك امبرو

 ىملق نأو .. داقعلا ٌمأم ىف ئراق ىلإ لوحتأ فوس ىننأ هيف اغلابم اساسحإ تسسحأ دقف . داقعلا
 لبق ثدح ايك .. ىمسا اوركذ همسا ركذ الك .. داقعلا ذاتسألاب طبترت فوس ةيفسلفلاو ةيبدألا ىقايح وأ

 .. داقعلا ةذمالت نم ريثك ددعل وأ .. نايرعلا ديعس وأ بطف ديس ذاتسألل كلذ
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 .. ةيدودلا ةدئازلا لثم سانلا نم اعاونأ كانه نأ : نيعللا ىدوجولا ىنعملا كلذ ىسأر ىلإ زفقو

 ىف ةسداسلا عيصالاك .. ةرورض نود كانه نودوجوم . ةجاحلا ىلع نودئاز ىأ - طقف نودئاز مهنإ

 ! ىديألا ضعب
 تسل .. سانأ ىلإ نوفاضي سانأ ىأ - قحالم مهل سانأ كانهف « قحالم اهل ابتك كانه نأ ايكو

 ! دحألا اذه ناكايأ - دحأب دحأ هقحلي ىذلا كلذ تسلو . سانلا نم دحأ ىلإ فاضي ىذلا كلذ

 بهذا : هل لاق هللا هقلخ امدنع : لاق لولغز دعس معزلا نع ثدحت امدنع داقعلا ذاتسألا نإ مث

 ! ةيرشب باشعأ سانلا ةيقبو « اهلمكأب ةباغ تنأف

 نوكن نأ انسفنأ ىلع انفخ انئكلو ! ةيرشب باشعأ متنأ : انل لقي ملو .. ةباغ داقعلا ناكو

 ! كلذك
 هارن انك اننأ دكؤملا نم .. ؟ ةيرشب باشعأ نحنو « اقح ةباغ داقعلا ناك له : انلعاست مث

 ... ةيرشب اباشعأ نكن مل نكلو .لازيالو ٠ كلذك
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 .. فوخ ىف اغلابم تنكو .. قاردق ةياعرو ىسفن ةيمنت ىفالإ تقولا كلذ ىف اريثكركفأ نكأ مو
 لظيس امنإ .. ةرقب نوكي نلف ةرقب لكأ ول ناسنإلا نإ : ليجرف ىنيتاللا بتاكلا اهلاق ةرابع تيسنو
 !! اريبكوأ اريغص « اداقع » نوكأ نلف . امئاد اناسنإ

 هلعف ىذلا ام تركذت دقل .. اليوط اتقو ىنعجوي لظو .. ىسفن ىف ىنعجوأ دق ائيش نكلو
 اديسجت اهلهأ هدجوو . ىاواه رزج فشتك ا دقل .. هل ىرج ىذلا امو . كوك ىناطيربلا فشتكملا

 كوك لزنو . ىربك ةنيفس قوف ىأ - ةمئاع ةريزج قوف ءىجي ضيبأ هللإ نع مهثدحت ىتلا مهريطاسأل
 كلذ ىف ىاواه لهأ ىأرو .. هفنأو هف نم ناخدلا جرخأو اراجيس لعشأ امدنع مهلهذأو ةريزخلا ىلإ

 .. نيدجاس ضرألا ىلع اوطقسف .. قرتحي ال لجرلاو هنم جري ناخدلاف .. ةزجعم

 هنطب ىف هيدي عضي هنأ مهيلإ ليخ دقف .. هيدي نيب اورابناف .. هنولطنب ىيج ىف هيدي عضو مث
 .. هنطب طقسي نأ نود اههجرخيو

 -هللإلا وهو - هيلع اوقلطأف . مهللاتحا كلذب زواجف . اظيلغ ايساق افينع ناك كلذ دعب هنكلو
 . ضرألا ىلع طقسو « همد فرنف هباصأ اهس

 .. هولتقو هيلع اورئاكتف  امهلإ سبل هنأ نويئادبلا ءالؤه نقيأ انه

 .. ضرألا ىلع هولتقي نأ لبق مهسوفن ىف هولتق دقل

 ممكأ تاونس ىنلعجو ىنعجوأ هنكلو .. كلذ تلواحالو . ىسفن ىف داقعلا لتقأ مل ىنكلو

 . ! هل ىمارتحا مظعب اقداص رهاجأ تنك نإو . ىتهآ



 | اهملطحُي لَو نسور رسكك

 ؟ ىساوح لك كرحت ىلا ىه ةشهدلا تناك له

 هاري امل شهدني ناسنالاف .. ؟ ةفرعملا ةيادب اهنا : وطسرأ انذاتسأ اهنع لاق ىتلا ةشهدلا ىه له

 هنإ .. كانه سيلو انه سيل وهف . هعمسيو هاري امل شهدني ال ىذلاو « مهفي نأ لواحيو هعمسيو
 .. هنع تباغ دق ايندلا وأ ..ايندلا نع بئاغ

 انلوقعو انناذآو « اهولجيل اننويع هيطعن موي لك نحنو .. داقعلا نولاص ىف ةشهدلا هذه هتنت مل

 . اهب لعفي اذام رظننو « انبولقو
 ةقيقحلاب هتقالع فصي ناك دقف .رجديه نترام ىدوجولا فوسليفلا انذاتسأ لوقي اك امامت

 دوجت اذام رظتنأو ىلقعو ىسأر اه ىنحأو ٠ اهيمدق دنع عكرأ ىننإ ٠ قدوبعم اهنإ » لوقيف ةينوكلا
 .. عهب

 لك سملتت ىديألا هذه .. ىماوح لك ىلإ دتمت ىديألاف .. شيتفت ةظحل ىف ىننأ سحأ انايحأ
 لابجلا نودعصي نيذلا نحتمب ايك امامت .. ةليوطلا ةلحرلا هذهل ىدادعتسا نم دكأتتو .. قاعأ
 ةزهجأ ةمالس نم دكأتن نأ بحيو .. ةقيرع ةليوط ةينادجو ةيلقع ةلحر ىهف .. ءاملا ىف نوصوغي وأ

 .. ةركاذلاو دصرلا
 .. ؟رخدأو للحأو دصرأ نأب تيفتكاو ٠ ىرأو عمسأ ام لكب عاتمتسالا نع امامت تلغشنا له

 ىف ىتسارد ءانثأ تانيعبرألا ىف - كلذ ىف تنك له .. . معن .. ؟ اجرفتم تقولا كلذ ىف تنك له

 ىلع ارداق نكأ ملف . كلذك تنك ىننأ نظأ ال ؟ ىرود الو سأك اه سيل ةارابم ىف امكح - ةعماجلا

 ذاتسألا اهضوخم ناك ىتلا ةيسايسلاو ةيوبرتلاو ةيبدألاو ةيفسلفلا اياضقلا لك ىف افرط نوكأ نأ
 . . داقعلا

 روعشلا امأ .. ذاتسألاب ةقالع ىوقأو ةبرجت رثكأو انس ربكأ نورخآ سانأ مكحلا رودب موقي ناك اغإ
 نم ءرثكأ تاومألابو .. تاومألاو ءايحألاب لتما دق داقعلا نولاص نأ وهم ىنمزال ىذلا دكؤملا

 ذاتسألا ةفاقث تناك دقف . ىرخألا بادآلا ةيقبو ىزيلجنالا بدألاو ةيزيلجنالا ةفسلفلا ةرقابع

 ةنراقم ةءارق ىلإ انايحأ هرطضي تاغللا ىف ثحبلا ناك نإو . ةديحولا هتغل ىه ةيزيلجنإلاو . ةيزيلجنإ

 ول



 . اهقطني فيك فرعي ال وهف . ةيسنرفلا تايلكلا قطن ىف ةفيطل ةقيرط هل تناكو . تابكلا لوصأل

 ىتلا ةيسنرفلا تايلكلا تناكو . انتغل نوقطني فيك نوفرعي ال بناجألاف « ابيع كلذ ىف دجأ ال تنكو
 .. ءىش لك ىف اقيقد نوكي نأ ىلع ادج اصيرح ناكو . ءانبلا ةحيحص قطنلا ةميلس ذاتسألا اهفرعي

 .. ةغللاو قيسوملاو بدألاو ةيناملألا ةفسلفلل نيسمحتملا نم تنكو

 تاناويحلا نيب نراقي نأ ىف ةعتم دحي وهف . اضيأ تاناويحلا نم ريثكب داقعلا ذاتسألا نولاص ًالتماو

 . اضيأ هسفنل دجوو . تاناويحلاب اهبش هل دجو دق مهنم دحاو لكف . رابكلا هئاقدصأ وأ هتذمالت نيبو

 اهتبتك ىتلا ةليلقلا تاركذملا نإ .. ! ؟ ليوطلا قنعلا تاذ ةفارزلا هنأب هسفن فصي ناك له

 ةقيدح داقعلا نولاص حبصأ نكلو . لاؤسلا اذه نع بيجت ال تقولا كلذ ذنم اهب تظفتحاو

 دجن وأ - كلذك نحن لعفن نأ دبال ناكو . هتاكحض تلاعت كلذ انل ركذ الك ناكو . داقعلا ناويح

 « ةلماحملا ٠ ةملك نأ نظأ الو . كلذ انيضتقت ةلماجملا نإ .. ! ؟ هادص انك له .. هعم نيكحاض انسفنأ
 .ركفن نأ نود كلذ لعفن انك امنإ .. ةملكلا ىه

 قلطي ىأ .. تاناويحلا ةبعل برجن انك دقف - داقعلا نولاص ىف نوكن ال امدنع ىأ - هبايغ ىفو

 انسفنأ ىلع انقلطأف . كلذ نم دعبأ ىلإ انبهذ دقو . ناويح مسا هريغ ىلعو هسفن ىلع انم دحاو لك
 ء اناصح حبصي مث « ارابح همون نم انم دحاولا وحصي ناك .. دحاولا مويلا ىف ةفلتخم تاناويح ءامسأ

 نوكي ليللا ىفو « ابارغ ريصي مث ٠ ةماح همون نم ضبني وأ .. اريزنخ اريخأو « المج كلذ دعبو
 تومي نأ لبقو « ىمعأ ادرق ريصي اهيف قمعتي نأ دعبو . درق ةفسلفلاب لغتشملا ناسنإلا وأ .. ةموب

 .. اريزنخوأ اناصح وأ اراح : طقف ىمعأ نوكي

 رينويلملا نوكأ نأ ىلع ريقفلا طارقس نوكأ نأ لضفأ ىننإ : لوقت ةروهشم ةرابع ركذتن انكو

 ..ريزتذلا دلشتور
 انراكفأ غوصن نحنو'لابلا ىلع رطخي ملو . لهجلا عم ءارثلا ىلع ءرقفلا عم ةفسلفلا لضفأ ىننأ ىأ

 .. ةفسلف لالل نوكت نأ وأ . اضيأ افوسليف ىنغلا نوكي نأ نكمملا نم نأ « اهغوصي داقعلل اهكرتن وأ

 نأل اديكأت انيفتك ىلع هللا هعضو دق لقعلا نأو . ءارثلا ىه ةفسلفلا نأ ذاتسألا عم ىرن انك اننكلو

 . نم مظعأ سيل هنأ : ذاتسألا نم هانملعت سرد كلذو .. ءىش لك نم ىلغأو ىلعأ وه لقعلا

 ' ضفريو ؛ ءامسلا هجو ىف فقي نأ عيطتسي ناسنإلا نأو .. ناسنإلا لقع نم مظعأ سيلو « ناسنإلا
 .. كاذ لبقيو اذه

 هذه ام .. ؟ نوكلا اذه ام : لوقيف ايندلا نم بضغي امدنع اندوجو لزلزي داقعلا ذاتسألا ناكو

 ! هنم لضفأ ادحاو كل عنصأ انأو نوكلا اذهل ةيلوألا ةداملا ىنطعأ .. ؟ ايندلا

 اهيف قتلا ىتلا ةرابعلا هذه لثمل نوكلا مدهني وأ .. انسوعر قوف عقي فوس فقسلا نأ روصتن انكو

" 



 نيط : ةيلوألا ةداملا هذه ذاتسألا ىطعي ىذلا نم . بضغلا لالضو زجعلا ةدقعو ةسرطغلاو رورغلا

 نع امامت زجاعل , نوكلا اهنم عنصي ىتلا ىلوألا ةداملا دحي ال ىذلا نإ .. ! تانئاكلا ةنيجع وأ نوكلا

 ! ايش لعفي نأ
6 

 .. موي دعب اموي ذاتسألا دتع تارابعلا هذه لثم ةدح تفخ دقو

 رصانلا دبع لاجج سيئرلا هلوقي امم وأ .. لاقي امم ريثكب قيضي ناك . ةيرصملا ةروثلا تماق امدنعو

 مكتملع ىذلا انأ : ًالئاق رصانلا دبع خرصي ناكر صانلا دبع سيئرلا ىلع ءادتعالا مويف . كلذ دعب

 .. ةزعلا مكتملع ىذلا انأو .. ةماركلا

 بعشل « هناكم ىف هقنشيو هيلع روثي الو ةرابعلا هذه لثم عمسي اًبعش نإ : لوقي داقعلا ناكو

 تويبلا دجو . هذه هتروثب ماق امدنع هنإ .. لجرلا اذه لثم لاعنلاب هسوديو همكحي نأ قحتسي

 دقل .. بتكلا نم فولألا تاثمو تاعماجلاو .. تاروثلاو تامارهألاو سانلا نييالمو عراوشلاو

 رورغلا : ةماركلاو ةزعلا ريغ ىرخأ تالك سوماقلا ىلإ هتقبسو .. ءالؤه لك دوجولا ىلإ هقبس
 .. ةسرطغلا هذه لثم .. ةسرطغلاو

 نمض « ةيرذلا ةقاطلا ةنجلل اسيئر حبصأ نيسح نيدلا لاك ديسلا نأ داقعلا ذاتسألا أرق امدنعو

 دقو ىنبساحي فيك ذإ .. لعفأ ام ىلع ىنبساحي نل هللا نإ انالوماي : لاق « اهب موقي ةريثك ىرخأ فئاظو
 | ؟رصانلا دبع لاججو نيسح نيدلا لايك رصع ىف ىنقلخ

 هتءاج الك ىذلا بعاللا ةواقشو ضفرلا رعطو داحلالا ةحنار اهيف تارابع ذاتسالا نم تعمسو

 .. نيجرفتملا دعاقم ىه ةكبشلا لعج نم ارهام ابعال سيلف .. بعلملا جراخ اهب قلأ ةركلا

 دقعأل مظع مكح وهو ء فادهألا فرعيو ةكبشلا فرعيو ءرهام بعال داقعلا نكلو

 ىتح داقعلا نأ ريغ .. ةبعللا دعاوقو نيجرفتملاو نيبعاللاب قيضي ناك هنكلو . ىناسنالا ركفلا تايرابم

 .. ًاداج ناك ثبعي امدنع

 ةفسلفو . سوردم طاشن وهف « بعل هنأ نم مغرلا ىلعف « نيناوق هلو لوصأ هلو دعاوق هل بعللاف
 اريثكو ء اضيأ انب قيضي ناك هنأ دقتعأو . افسلفتم ثبعيو ؛ اداج وهلي ذاتسألا ناكو . ةيكرح

 . ؟ هوجولا هذه ام مث .. هوجولا سفن علاطأو . هدعقم ىف اسلاج ىسفن تروصت ام
 ىطغت ءاقرزلاو ءارفصلاو ءاضيبلا ناولألا نم تاحاسم مهنإ .. نولطنبلاو صيمقلاب بابش مهنإ

 نويعلاو ةريغص سوءرلاف .. تهابلا قرزألا نوللا تاذ ناردجلا بجحتو « نولملا هتيب دعاقم

 افقاو رقتسا دق هنأك .. اليوط سلج دقف داقعلا امأ .. عمشلا فحتم ىف ةيفصن ليئامت مهنأك .. ةعمال

 نم عون وهف « افرق اذه نكي مل نإ « هيتفش مزي مث .. هينيع كرحيو هيديو هسأر مفري .. هدعقم ىلع

 فب



 ادعاص هيفتك ىلع انلمحي لظي نأ الهس ارمأ نكي ملف . ىركفلا قاهرإلا نم عون وأ .. ىلاعتلا
 .. نوقطني ال ءايحأ نحنف « ةدماج انثج نكن مل نإ نحنو .. اطباه

 هاه م
 . راوح ال , ىدحو ثدحتأ لظأ نأ وهف رق ببس امأ .. هناكم تسلج ول فرقلاب رعشأ نأ دبال

 .. ةبرغلا وأ ةلزعلا وأ ةدحولاب رعشأ ال ىتح ثدحتأ لظأو « اثيش ىل لوقي دحأ ال . ىنلأسي دحأ ال
 نأ ذاتسألا سحأ ام اريثكو . عاّمسالا ىف ةعتم دحي ام ردقب « مالكلا ىف ةعتم دحي هنأ دكؤملا نم نكلو

 نكن ملو . نيرشعلا هناذآ انك دقف ديحولا مفلا ناك اذإ هنأو .. همالكل مارتحالا مظع وه انتمص

 .. هرشنن حورن مث .. انقاعأ قمعأ ىف ىركفلا زنكلا اذه رخدن ءايحأ انك امنإ ٠ قوم اذكه

 نم قوملا باتك باقي وهف . كلذك ائيش تناك . معن ؟ حاورألا ريضحتل تاسلج هثيداحأ تناكأ

 .. انسوءر هعم رودتو انب روديو « تاحفصلا هذه بيترت ديعي مث .. ةكحو ةتكنو ةحفص « ءامظعلا

 انولاص ناكأ .. تاكحضلاو تاناويحلاو « تيملاو ىبلاو « ديدجلاو ميدقلاب ةقيضلا ةفرغلا 'ئلتمتو

 ناكلوف هلإلا رودب موقي ذاتسألا ناكو . كلذك ناك ؟ قيرغإلا ريطاسأ اهنع تئدحت ىتلا ةهلآلل اعنطصم

 اماهسو افويسو نيكاكس ديدحلا هل نيليو .. ديدحلا اهيف عضيو رانلا لعشي ىذلا - ناكببلا ىأ

 تقشتما ىننأ نظأ الو. ةايحلا ىف ىضمن نأ انيلإ بلطي مث . كلذ لكب داقعلا انحلسي ناكو .. اًحامرو

 ثالث وه داقعلا نولاص نأ امئاد سحأ تنكامنإ . سائلا بهرأ داقعلا نولاص نم تجرخو قيس

 قئاد ىلاطيُالا رعاشلا انل اهفصو ىتلا « ةنجلاو رهطملاو رانلا .. اهنإ .. ضعب ىف اهضعب ةلخادتم فرغ
 هدحو وه هنكلو « ريماسملا ىلع هعم غرمتنو . قرتحي ال هنكلو « رانلا ىلع هعم بلقتن نحنف . ىريجيللا

 ةفسلفلا تانج ىلإ هعم ريطن ًاريخأو ٠ لقعلاو سفنلا ريهطت متي ىتح .. هدلج ىلإ ريماسملا ذفنت ال ىذلا

 . ةدكؤملا ةعتملاو باجعإلا راهنأ اهتحت نم ىرحت نفلاو
 هاهو

 ! ؟ كلذب اديعس تنك اقح له
 ملالسلا لزنأو « نزولا فيفخ هيلإ ءىجي ىذلا ظوظحملا كلذ ذاتسألا ةودن ىف تنك ىننأ نظأ ال

 .. طئاحلا راوج ىلإ ىشمأ . بلقلا نيزح رطاخملا مومهم . اليقث دوعأو افيفحخ ءىجأ تنكامنإ .. ارئاط
 عراش "م « كلامزلا ىف تيب نم لزنأ : اذكه ىنتدجول ذاتسألا ىلإ ابهاذ ىسفن ريوصت ىلإ تدع ولو

 اهدنع لمعي ىبأو .. نكي اشاب ىلدع تأ نكي مناه تمعن ةديسلا هكلمت تيبلا .. نيسح ناطلسلا

 ىذلا ىبأ هكلس ىذلا قيرطلا ىف اريثكر كفأ ملو .. قيقر رعاش لجر هنإ « ةيعارزلا اهشيتافتل اريدم

 .. باسحلا ىف مهفيال هنإ مث .. اضيأ اهمظنيو اهينغيو تاحشوملا ظفحيو هلتريو نآرقلا ظفحي
 نع زجعلا وأ لامهالا اذه ببسب نجسلا لخدي داك ىتح . ىطعي ام بسحي الو ذخأي ام بسحي ال

 افزا



 .. بهذأ نيأ ىلأل لوقأ نكأ مو . . نيبيطلا هللا دابع نم دحاو هنأ الول .. هللا ىلع لكاوتلا وأ مهفلا

 حبصأف ذاتسألا ءاجو « لوألا ىبح وه ىبأ ناك دقف .. ىبأل ةنايخ ذاتسألا ىلإ باهذلا ىرأ تنك دقف

 هنم مظعأ نكي مل نإو .. ىلأ نم القع مظعأ الجر تدجو دَقف . . لوألا ىبحوأ .. ىناثلا ىبح

 تررقو . . ريصملا ريرقتل رارق لوأ تدذخت ا داقعلا 8 . القتسم ارارق ةنايخلا هذه ىف تدجوو . . ايلف

 نأ ىعدأ الو « ائيش نوكأ نأل موسرملا قيرطلا نع قشنأ نأ . اهيف قوفتلاو ةفسلفلا ةساردو داقعلاب

 ىذلا ام طبضلاب فورعأ ملف . تقولا كلذ ىف 9 ىلع تدرو وأ . ةحيحص ةريخألا ةرابعلا هذه

 . ىدلاو ةافو دعب قوخإو ىمأ لوعي فوس ىذلا لمعلا وه ام الو . نوكأ فيكالو . هنوكأ نأ ديرأ

 له . ةيعماجلا ىبتك ىلع قافنإلاب قوخإ نم دحاو لفكت دقو . اقح بيرغ اذهو . كلذ ىف ركفأ مل
 تلواحو . ىسفن لوعأ نأ ىلع ناك دقف . نكي مل .. ؟ ايرورض كلذ ناك له . معن .. ؟ هنم ةيحضت

 .. ةيوناثلا ةروصنملا ىف ابلاط تنك امدنع ىلوألا ىتلواحم تناكو . فرعأ ال .. ؟ اذامل . قفوأ مو

 . ىبارشو ىماعط قرسأ ىلع رفوت كلذبو . ىنانبتت نأ تررق ةبيط ةديس نإ فيك فرعأ الو
 2 نيبو ةديسلا عم شيعأ تنك دقف . ةيوعملاو ةيدعملا ىعاجوأ ةيادب وه ىنبتلا اذه نأ بيرغلا

 تبهذ اذإف . ةفلتخم ةروصب مانأو برشأو لكآو سبلأ .. قوخإو ىمأ نكست ثيح نم ةبرقم ىلعو
 دعب تنكف .. ىبسبالم لثم نودتري الو .. ىماعط لثم نولكأي ال مهنأ تدجو قوخإو ىمأ ةرايزل

 ىمأ ىلإ تبرهو .. قاعمأو قدعم ثدرمت « هنودحي ال قوخإ نأ تسسحأو اماعط تلكأ الك كلذ

 نم رسيألا بناجلا ىلع هدي عضي امدنع داقعلا ذاتسألا هب رعشي ىذلا ام اديج فرعأ تنكو . قوخخإو

 « نييرصملا ملاعم نم ظيلغلا نارصملاو . ةدعملا نمو ظيلغلا نارصملا نم وكشي اضيأ وه هنإ .. هنطب

 بستنا ىئأ ثسسحأ دقف . ابراقت داقعلا عجو ىق تدجوو .. نيدرمتملا حمالم نم ةديدشلا هعاجوأو

 .. داقعلا انذاتسأ تامو اهب شاع ىتلا ظيلغلا نارصملا ةسردم ىلإ

 « ذاتسألا ىلإ قيرط ىف انأو رسيألا ىبناج ىلع ىدي عضأ امدنع ملألا لعتفأ تنك ىننأ نظأ الو

 ىو بناجلا اذه ىف عجولا سملتأ ىنلعجي ام ةروصنملا ىف قوخإ نع اديعب ىدلاو ةايح ىف ناك نكلو

 6« قيرط » ةملك ىتح . داقعلا ىلإ قيرط ىف هلك اذه ركذتأ تنك ىننأ نظأ ال نكلو .. بناحلا كلذ

 تيب مامأ ىندجأ امنإ . هب رعشأ نكأ ملف . داقعلا ىلإ قيرط كانه نكي ملف . اهعضوم ىف تسيل هذه

 رئت لي نيل ناس واح ىسحلا عادهلا اذه مواقأ نأ ةرم لك ىف لواحأ تنكو . داقعلا

 تكلس قيرط ىأو « تقفنأ تقولا نم مك ىردأ الف « ناكملاو نامزلاب روعشلا ىبسنأ ىنلعجي ىذلا

 .. ليوط تقو دعب الإ كلذ ةفرعم ىف حلفأ مل

 هتيب ملالس نع ذاتسألا هبتكام ىنعم مهفن نكن مو

 تنك دقل » : لاقف . نسلا هب تمدقت فيك نع ةرم ذاتسألا بتك دقف . اهب سحن نكن ملف
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 هدعصأ تنك .. ةدحاو ةدحاو هدعصأ اذنأ اهو « نيتنثا نيتنثا هتدعصو « اثالث اثالث جردلا دعصأ

 . « هضايب ىف ىراوتي ىرعش داوسو هدعصأ مويلاو « هداوس ىف ىراوتي ىرعش ضايبو

 . داقعلا نولاص ىلإ ىنقبس دق ادحأ تدجو ىننأ ركذأ الو « مهلبق وأ « نيرخآلا عم سلجأ مث

 . مهيناث انايحأو « نيسلاجلا لوأ تنك دقف

 مازحلا نوطبري ةرئاطلا ىف مهنأ فرعأ نكأ ملو .. سيبوتألا ىنح الو ةرئاطلا تبكر دق نكأ ملو

 تنكو . اوعقي ال ىتح .. اضيأ هفقس نم نوقلعتي سيبوتألا ىف مهنأ فرعأ نكأ ملو « اهدوعص ءانثأ
 جاتحأ تنك له .. اضيأ نيجيسكوألا بيبانأ ىلإ جاتحأ تنك لب داقعلا نولاص ىف كلذ ىلإ جاتحأ

 .. اضيأ رداشونلا نم ريثك ىلإ جاتحأ تنك . معن .. ؟رخآ ءىش ىلإ

 ىزيلجنالا بدألاب ديشي ناك امدنع انأ ىغامد ىلع .. انتغمدأ ىلع ذاتسألا تابرض تلاوت دقف

 وه ام لكل اليضفت نكل ..ابب الهجال « ةيناملألا ةفسلفلاب قيضي هنكلو . ةيزيلجنإلا ةفسلفلاو
 ردقأ رجاتلاو . مهعبطب راجت زيلجنإلا نأل . بدأ ملسأ وه ىزيلجنالا بدألا نإ : لوقي ناكو . ىزيلجنإ

 . ةايحلا بدأ وه ىزيلجنإلا بدألاف . سانلا مهف ىلع سانلا

 .. خيراتلا ىف بهاوملا مظعأ وه ريبسكش رعاشلا نأ هدنع دكؤملا نمو

 هلعف ام داقعلا ىسني الو « اهظع اناسنإ سيل هنكلو « مظع لجر هنأ ىريف هتيج ىفامألا رعاشلا امأ

 ناكو . ىنطو هنكلو . افرطتم افوسليف هتخييف ناك دقف . هتخيف باشلا فوسليفلاب ىناملألا رعاشلا اذه

 « ريزو رارق اذهو . هلصفف .. ماظنلا ىلع ادرمت باشلا ةروث ىف ىأرو . فراعملل اريزو ىناملألا رعاشلا

 . قح هعمو - اريبك اناسنإ داقعلا هري مل كلذلو .ريبك رعاش رارق سيل هنكلو

 . كلذك داقعلا نكي لو .. قيسوملاو بدألاو ةيناملألا ةفسلفلا ىف اقراغ تنكو

 عطتسأ ملف .. لوحت ةطقن لعفلاب وهف « انليوحتل ةفينع ةلواحم ذاتسألا هلوقي ىذلا اذه نكي مل نإف

 .. هرياسا نا

 هاما
 .. هتفسلف ىلع قشنأو .. ىسفن ىلع ققشتأ تأدب ةفسلفلاو قيسوملا دنعو

 ءانثأ ةملكلا هذهل ىنعم فرعأ ملف .. « ةايح » لوقأ الو .. ىرخأ ةينفو ةيركف ةابح ىل تناك دقف
 انل تناك دقف « تاومألاو ءايحألاب التما دق داقعلا نولاص ناكاذإف . ليوط تقوب اهدعب الو ةساردلا
 , ىلوألا ةايحلا ىه ةعماجلا تناكوأ .. تاجردملا ابيمسن ىتلا ىه ىرخأ تانولاص ةعماجلا ىف

 . ةايحلا دعب ام وأ .. ةيناثلا ةايحلا وه داقعلا نولاصو

 ضعب هيلع ضرعأ نيح ىلإ نيح نم امنِإو , ىدحو داقعلا ىلإ بهذأ نكأ مل تقولا كلذ ىفف

 اهيلإ رظني انايحأ ناكو . ةسلخ هيلع اهضرعأو « ةيبهذلا تالمعلا اهنأك .. ىرخألا تايصخشلا

 <ت3



 اذا ىخأ اي .. هنم لهجأ ضوع سيول .. لهاج ىودب نمحرلا دبع : لوقيف . لعفي ال انايحأو
 .. نوهوشم اعيمج مهنإ ؟ ضوعو ىودبو .. سكرام ةروصو اذه رتراس ةروص ىلإ نورظنت ال

 ةقيدحف كلذلو .. مهلاكشأو سانلا راكفأ نيب اهباشت كانه نأ : ذاتسألا دنع ىرخأ ةيرظن هذهو

 .. ةيقيقح ةيرظن ىه امنإ . ةتكن تسيل داقعلا ناويح
 لك نأ ىري ىلاطيالا ملاعلا اذهف . اريثك كلذ نلعيو . وزوربمل ىلاطيإإلا ملاعلا ديؤي انه ذاتسألاو

 دحاو ىلإ رظنن نأ ىفكي هنأو « ةفورعم ملاعم مهل نيمرحملا نأ ىريو .. نيناحم مهنأ

 .. اصل وأ التاق ناك نإ فرعنل مهنم

 « امهنيب مرجملا فرعي نأ هيلإ بلطو « نيتروص هيلع ضرع دق وزوربل موصخ دحأ نإ لاقيو
 ! صللا وه اذه اعبط : لاقو . ءارمألا دحأ ةروص ىلع هدي عضوف

 هلعل وأ « نوكي فوسف نآلا اصل نكي مل نإ ريمألا اذه نأ رربيو رسفي هتايح لاوط وزوربمل لظو

 ! ىردن نأ نود كلذك

 وأ « ذاوش ةرقابعلا

 6 ما

 افالخ دحي الو . ةيزانلاو ةيدوجولاو نييعوبشلاو ةيعويشلا مجابي تقولا كلذ ىف داقعلا ناكو

 لعجت ةيعويشلاف « ناسنإلا ةيرخ اجحوأ انزو مبقت الوأ . ناسنإلا ةمارك سودت اعيمج اهنأل : اهنيب
 ءاذح هلك نوكلا لعجت ةيدوجولاو ٠ مكاحلل ءاذح بعشلا لعجت ةيزانلاو ؛ عمتجملل ءاذح ناسنإلا

 .. انالوم اي ىل لق ! ؟ هتمزج ىف هلك نوكلا عضي ىتح ناسنإ ىأ هيواسي ىذلا ام : لوقيو . ناسنإلل

 .. هيلع درأ نأ ىل قحن الف « ىلاومللا نم ادحاو تمدامو ..انأ هلأ ضورفم « انالومو

 ةيعمج ٠ اهمسا ةيعمج سأري ناكو . ىزيلجنإلا بدألا انل سردي ضوع سيول . د ناكو
 : لوقأ نأ دبالف كلذلو . ىنعم اه فرعي نآلا دحأ دعي مل ةملك نوفومارجلاو - ؛ نوفومارجلا

 ىئادب زاهج هنأ ىأ .. ةيقيسوملا تاناوطسألا هيف عضوت ىذلا ىئادبلا زاهجلا كلذ وه نوفومارجلا

 نآلا عضن ثيحو .. تيساكلا نآلا عضن ةناوطسألا عضن انك ثيحف ..ردروكيرلا ىلع قباس

 نألف تلطأ دق تنكاذإو « ةيكيتاموتألا ريغ تاعاسلاك ديلاب هؤامتو نوفومارجلا ريدن انك « ةيراطبلا
 تيأر نيأ : الفط هيف تلأس اذإ رصع ىف شيعن اننأ فرعأ ىننإ مث . اضرقنا دق ةيعمجلاو زاهجلا اذه

 ! نويزفيلتلا ىف : كباجأ .. ؟ قيربإلا
 . د نع فلتخم هنكلو . كلذ ىنعم فرعأ نكأ ملو . ايراسي وأ ايعويش ضوع سيول . د ناكو

 هينذأو داقعلا ىنيع ريعتسأ تأدب امدنعو .ةيدوجولا ةفسلفلا ىف انذاتسأ ىودب نمحرلا دبع

 هنأك ىشمي . رتراس لثم لوحأ . سأرلا علصأ . اريصق افيحن ضوع سيول . د دجأ تنك . . هنيزاومو

 نك



 نفوبتيب انعمسيو . لوفلا تاشتودناس انعم لكأيو ضرألا ىلع سلجيو . دحأ ىأ عم ملكتي .زفقي

 ةفسلفلا مسق ةبلط نم نوفومارجلا ةيعمج دارفا ناكو « كلذ نع انثدحيو . سوارتشاو تراستومو

 دمحمو فيوس قطصمو راصن جيببو دمحأ سابعو فرش دمحمو ملاعلا نيمأ دومحم : ةرهاقلا بادآب

 . ةيبرعلا ةغللا مسق نف ىسيمخلا نمحرلا دبع امأ . . بيدلا ردبو رفعج
 مارغ اهيف فصي .رحلا رعشلا نم تناكو . لوقت اذام فرعأ ال ةديصق ضوع سيولل تناكو

 لك عضي نأ نم الدب . «ةطيمسو ىف امهيدي اعضي نأب نانثالا طبتري نأب مارغلا اذه ىبتنيو . نيباش

 ! ةشيعو اشيعو ازبخ طابرلا لعجي نأ ءاش ضوع سيول نكلو . .رخآلا عبصإ ىف امتاتخ امهنم دحاو
 . اهأرقأ لو « ذاتسألا نم ابتعمس . نييعويشلا دحأل ةديصق فحصلا ترشن تقولا كلذ ىفو

 ! تايفشتسملا ىف ىدارف نوماني نيذلا ىلإ : اهعلطم
 قوف مهضعب سانلا ماني نأ ..؟ تايفشتسملا ىف ثدحي نأ هديري ىذلا ام : داقعلا لوقي

 ىف نورت الأ ! ؟ نويمدآلا هب طبتري ام لك اذهأ .. ؟ طيمسلا ىف مهيديأ اوعضو اوجرخ اذإو .. ضعب

 . ؟ انونجو اًيسج اذوذش اذه

 اعيمج مهدجن فوس . مييلإ رظننو . دحاو فص ىف نييعويشلا لك ضرعتسن نأ انيلإ بلطي ناكو
 اذإ الإ هتيناسنإ ضفري نأ ناسنإل نكمي ال - ذاتسألا لوقي ايك - هنأل . ايفالخأو ايمسج ذاوشلا نم

 .. كلذك اعيمج مهو . التتم ناك

 دقو . كلذك هتجوز تناكو . هل قالخال ًانيدب ًارومخم الجر ناك ةيعويشلا فوسليف سكراف
 قفتاو ٠ ةيسنرفلا ةينطولا ةيعمجلا ىف اوضع تجوزت دق امههنم ةدحاو .. هتانب نم ناتنثا ترحتنا
 اضيأ سكرام لراك ىلعو اهبيلع قفني ناكو . ماعطلا هيف نادحي ال ىذلا مويلا ىف ارحتني نأ ىلع نانثالا

 امتءاج ةدحاو ةعاسب ايهتافو دعبو « ناجوزلا رحتناو .زاجنا شيرديرف ىعويشلا رينويلملا هقيدص

 .. لوبا ىرقبعلا بألا نع ثوروملا نونجلا ىبتنم - سولفلا

 راسم ليدعت نع لوئسم ضوع سيول نإ لب . كلذ نم ائيش دجأ الف . ضوع سيول ىلإ رظنأو
 ارويط انلعجي نأ قطنملاو لقعلاب عاطتسا هنكلو . ةحماج ةحرراج ارويط انك دقف . راغص نحنو انراكفأ
 عزن دقل .. دعبأ هامسلاو برقأ ضرألا لعجف .. اننكسم ءامسلاو « انضرأ بحسلا تناك .. ةنجاد

 هلعف ىذلا نكلو . اضيأ انمدطصاو هب انرثعتو .. ضرألاب انرثعت ىّتح .. انتحنجأ شير نم ريثكلا

 حوضوب هلبقنف . اسوملم ائيش راكفألا نم ريثكلا لعج ىأ - « ئيشتلا ٠ نم عون وه « ضوع سيول

 . حوضوب هضفرن وأ
 ناك الو . ةفسلفلا نع اديعب نكي ملف . ةفسلفلا مسق ىف اهاقلأ ضوع سيولل ةرضاحم ىبنأ الو

 .. بدالل ىداملا ريسفتلا : اهعوضوم ناك .. هنع نيديعب ةفسلفلا ةبلط

 اهو



 , هاسنأ نأ عيطتسأ ال ام نكلو « ىفرسي الام تعمسو

 هيلع قبطني ىودب نمحرلا دبع ناكو . ىودب نمحرلا دبع . د ناك دّقف ىلعألا انلثمو انذاتسأ امأ

 هل رادأو نوكلا قلخ هللا نإ : وطسرأ لاق دقل . هللا نع وطسرأ فوسليفلا هلاق ىذلا فصولا

 و

 .. اهكرتتو كترايس ريدت امك امامت . هب لغشني دعي ملو نيناوقلا هل عضو ىأ

 نائيع هل تناكو . اليلق علصأ . سأرلا ريبك نوللا رمسأ وهف .. كلذك ىودب نمحرلا دبع ناكو
 اهنأ دعب اهف انفرع . ءاقرز ةلدب ىدتري ناكو . امتاد ناثمومزم ناتفش هل تناكو .ناتعمال ناوادوس

 قرزأ اهفالغ « كلذك هبتك تناكو . قرزأ صيق هيدل ناكو المي نكل ارقف ال - هيدل ةديحولا
 هذهل تناكو .. انفونأ ىف اهمعط ناك اذكه وأ . ةزيمتم ةحئار بتكلا هذه تناكو .. قرزأ اهقروو

 عراش 4 هتيب ىف هترز امدنعو .. ةينانويلا ةفسلفلاو رلجنبشاو روهنبوشو هشتين : ةدحاو ماجحأ بتكلا

 ءاوهلا ةبوطر نم حضاو اذهو . امئاد ةقلغم ةفرغلا . بابلا راوج ىلإ ةفرغ هل تناك . ةزيجلاب نادمه

 دلافزوأ ةراضحلا فوسليفل ىنصن لاثمت اهناكرأ دحأ ىفو « ءاقرز اهئاردجو . طئاحلا ىلع ريجلا ةحئارو

 اذه ىلإ دتبي مل ناسنإلا نأو .. اهعيمج ناولألا قرأ وه ىجسفنبلا نوللا نأ ىري ىذلا .. رلجنبشا

 ىلع بارتلا نمو .. ىودب . د دنع لضفملا نوللا وه كلذ نوكي نأ ىعيبطو .. ادج ارخأتم الإ نوللا

 سيل هنأ سحن « تيبلا ىف لماكلا تمصلا نمو . ذفاونلاو باوبألل ديدشلا قاصتلالا نمو « دعاقملا

 ! . ىغبني ال العف - هل ىغبني الوأ « تيبلا اذه لدي ال ادحأ نأوأ ءدحأ كانه

 نع فقوت ضوع سيول تيقل اذإف « اشاب اشاه ضوع سيول لثم ىودب نمحرلا دبع نكي ملو
 لخديو اروف فقوتي هلعجي طابترالا اذهو . سانلاب طيترم هنكلو . كلذل بيس نوكي نأ نود « ريسلا

 ..راوح ىف

 كيلإ رظن اذإو . دحأ ىلإ رظني ال عفدنم . امئاد لجع ىلع ىثمب وهف ىودب نمحرلا دبع امأ

 ءىش ال هنأل .. ءىش ال ىلإ رظني : هتحار ىلع نوكيل امامت كبيذت ىأ . كحستكت وأ كمحتقت ةرظنف

 ىلإ فقي امنإ .. كتهجاوم ىف فقي مل هفقوتست نأ تلواح اذإو .. كريغ الو تنأ ال .. كانه

 . ةوبأ الو ةوخأ هدنع الو « ايعاّتجا سيل . همسج ضعبو هينيع ضعبب كيلإ رظنيو « كراوج

 نأ انيلعو « ةعرسب ةئيجو اباهذ مالكلا ىف أدبيو هتتكاج ررزي ناك هتارضاحم ىفو . راوحلا فرعي الو
 .. كلذل دعتساو . امامت هتارضاحم ركاذ دق هنأل . ىبتنا ثيح نم أدبي ةيلاتلا ةرضاحملا ىفو . هعباتن

 نأ ىرنو ءريزغلا هملعي بجعن انك نكلو . هنم برتقا دحأ الو ادحأ ثدح ال . جرخي لخدي ايكو

 نوطغتي « سمشلا دابع « لابجلا ناكس مه نييلاثملا ناملألا ةفسالفلا نأو . ءاملعلا بويع ىه هبويع

 ان



 فاصنأ مهنإ . ةلزعنملا ةمظعلا اهنإ . ةدرابلا ممقلا اهثإ .. ديلجلا ىلع اوراس اوحص اذإو « باحسلاب

 .. ةحلآلا

 ضوع سيول ىفال هيأر ريغي مل ذاتسألا نكلو . اريثك ذاتسألا ف ضوع سيول ىأر ريغت دقو
 . مظع ذاتسأ داقعلا نأ كلذ دعب ىأر ضوع سيولف . نييعويشلا ةفسالفلاو ءارعشلاو ءابدألا لك الو
 « ىكارتشالا ركفلا دئار وه داقعلا نأو . اضيأ عادبإلاو تاداهتجالاو تايرظنلا نم ريثكلا مدق هنأو

 « ايعويش ناسنإلا نوكي نأ ىلع ضرتعي ال هنأو . فلاخلا ىأرلا ءادبإ ةيرح نعو هنع لوألا عفادملاو

 ساسحإلاو ةسراملا دنع عمتمما اهعضي دودحلا نكلو « ىأرلا ةيرحل دودح الف . هيأر نلعي نأو

 نإ : لاق .. ةيفسلفلا هروذج نع ثحبي نأ رخآلا وه لواح امدنع ضوع سيولو . ماعلا ررضلاب
 .. اهبذه دق نيسح هطو « اهرذب دق ىسوم ةمالسو .. ضرألا هل ثرح دق داقعلا

 .. ىودب نمحرلا دبع ىف هيأر ذاتسألا ريغ الو . ذاتسألا ىف هيأر ريغي ملف ىودب نمحرلا دبع امأ

 ىضمل ناسنإلا نإ : لوقيو . كلذ ىرورضلا نم سيلو . هل أرقي ال هنأ ذاتسألا نلعأ ام اريثكو

 .رسخي ال اعبط ؟ اريثك رسخي لهف . جرعأ اًدحأ ىري نأ نود هرمع نم نينسلا تارشع

 ةبلطلا نحن نكن مل وأ . جرعأ اناسنإ سيل ىودب نمحرلا دبع لثم اداج اركفمو اريبك املاع نكلو

 .. كللذك هارن راغصلا

 همام
 . هبتك ضعب تأرقو هتارضاحم.ضعب ىلإ تعمتسا دق تنك نإو . نيسح هط تيأر دق نكأ مو

 تنمسألا نم هتويب ىنبي داقعلا ناك اذإ هنأو . فلتخم هقاذم نأ : تقولا كلذ ىف هركذتأ ام لكو

 ءوض ىف انايحأو ٠ بورغلا دنع رجشلا ناصغأ نم اهينبي نيسح هط نإف ءرابنلا حضو ىف حلسملا
 ..رمقلا

 كلذ ىف عستا دق ىتقو نأ نظأ الو .. ىنيانجلا وه نيسح هطو « ىرامملا سدنهملا وه داقعلاف

 ىلع كتردق كبلستو كذخأت ةمظعلا نإف .. ءامظعلا ءالؤه نيب دودحلا عضو ىف حجنأل تقولا

 نأ بعصلا نم نكلو . لظلا ىلإ اهنم بربت انايحأو . ءفدلاب اهتحت رعشت سمشلا لثم اهنإ ..زييقلا
 رعشأ نأ امنإ « حضوأ سومشلا ىرأ نأ تقولا كلذ ىف ىمه نكي ملو .. حضوأ اهارتل ابيلإ رظنت
 انثدحي ىتلا تايصخشلا ملاعم ديدحت ىف نيكسلا مدختسي ليئاقلا ىعناصك ذاتسألا ناكو . ءفدلاب

 .. اهنع
 ىمع هنإ .. بدألا ديمع سيل هنإ .. بدألا ديمع هنومسي : نيسح هط نع لوقي ذاتسألا ناكف

 | بدألا

 اخ



 لاقف « ىوغللا عمجملا فرغ ىدحإ ىف هب مدطصا دق اشاب لكيه نيسح دمحم . د نإ لوقي ناكو

 : اشاب لكيه هل

 . ذاتسأ اي بساح -

 ؟ كارأ ال انأو بساحأ فيك -

 ! ةماقلا ريصق اشاب لكيه . د ناكو

 همهم

 دعب ابيف ركفتو « اروف الل كحضن انكو . ابيلع اندتعا دقو . ةحراج ةريثك تاقيلعن هل تناكو

 ناكو . ةسنأ لازت ام موثلك مأ ةبرطملا تناك نإ سانلا نم ريثك ىنلأس دقل : لوقي ناك .. الثم « كلذ

 ! كلذك اهنإ اولاق اهوجوزت نيذلا لك نكلو .ايصخش فرعأ ال انأ : محل تلق : بيجي

 . امامت لهاج هابأ نأ ىلع ليلد ربكأ ىبسرم همسا ناسنإ لك : لوقي ناكو

 ؟ اذا : ذاتسألا لأسن نأ لبقو

 ىف سابعلا ىلأ ىسرملا خيشلاب انميت هنبا ىلع ىسرم مسا قلطأ دق بألا اذه نأل : الئاق ىضمب ناك
 همسا كلذل وهو .. سلدنألاب ةيسرم ةنيدم ىف دلو هنأل ىسرملا همسا خيشلا اذهو .. ةيردنكسإلا

 ! ؟ الهاج نوكي نأ الإ .. ببس ىألف « ىسرم » هنبا ىمسي ىذلا امأ « ىسرملا

 ماما

 ..ريداقتلاو باجعإلاب هركذن همساف .. ديعب نم الإ تقولا كلذ ىف نيسح هط ىنلغشي نكي ملو

 .. همسا ركذ دعب ءىجت وأ .. توصلا ةربن ىفو هجولا ىلع ودبت باجعإلا نم تالاه هقبست نأ دبال وأ
 .. عيفرلا ماقملا بحاص : تقولا كلذ ىف باقلألا لثم ةنولم ةتماص اباقلأ تالاحلا هذه نوكتو

 .. ءارمألاو ءارزولا ءامسأ قبست ىتلا ومسلا بحاص وأ ىلاعملا بحاص وأ

 .. نفلاو بدألا ىف عيفرلا ماقملا باحصأ نم نيسح هط ناكو

 اهل ةريثك ىرخأ تايلك داقعلا مسا قبست تناك امنإ . تالاحلا هذه باحصأ نم ذاتسألا نكي لو

 .. هب ىدحتلا لكش اهلوأ .. هنع عافدلا لكش

 .. داقعلا ذاتسألا نكلو : الثم لوقن نأك

 ... هنكلو ةيئادتبالا ةداهشلا ىلعالإ لصحي مل داقعلا نأ حيحص : وأ

 هط نكلو « نيسح هطل باتك ىف تاحفصلا تائم لداعت داقعلل باتك ىف ةدحاو ةحفص نإ وأ

 .. هلك كلذ نم ءىش داقعلل نكي ملو «ريزوو ريدمو ديمع وهو .. ىسايس ذوفن هلو ةيبعش هل نيسح

 بيدألا نوكي نأ ىرورضلا نم سيلف : دحاو نآ ىف ةريثك ءايشأ ىدحتل زمر وه داقعلا نأ ىأ
 « اهب املاع نوكيل ايندلا ناكرأ ىلإ رفاس دق نوكي نأ ىرورضلا نم سيلو « ائيش نوكيل ايعماج اذاتسأ
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 باسح ىلإ زجعلا اذه فاضيو . سانلا فطع ريثيل جرعأ وأ ىمعأ نوكي نأ ىرورضلا نم سيلو
 زجعلا اذه ىدحت اذإف « اماه ائيش نوكي نأ ىمعألا ىلع بعصلا نم نأ نوري سانلا نأل .. هتمظع
 . ! ! ذاتسألا دنع ةلضفملا ىفاعملا ضعب ىهو - ةديدع بابسأل ميظع وهف . اماه اثيش ناكو

 ىذلا داقعلا هيلع لصح ىذلا ام : كلذ هنم ىنللو « دعب اهف ىل لاق نيسح هط . د نأ ركذأ
 ! تاهاروتكد تس ىلع تلصح ىننإ .. ؟ كبجعي

 ! اموي نيعبرأب كلذ لبق تام دق داقعلا ناكو

50 
 لاثمت داقعلا نأ اكف . ةيروتاكيراك ةروص داقعلا نولاص ىف هل ْذْحَتا دقف ميكحلا قيفوت امأ

 مكحلاف « ةسايسلا ىلإ اوللستو اسنرف ىف اوملعت نيذلا خياشملل ةبيثك ةروص نيسح هطو « ىدحتلل

 . لاملا ريبدت ىلع هصرحو مكحلا قيفوت لمي نع داقعلا تاهاكف تناكو .. ةيهاكف ةفيرظ ةيصخش

 وهو هرعش ليطي وهف .. سانلا دنع ةيهاكفلا هتروص تيبثت ىلع صيرح ميكحلا نأ ىري ذاتسألا ناكو
 .. هنم هراعتسا دق مكحلا نكلو « هعلخو هيريبلا سبل نم لوأ هنأ داقعلا دكؤيو « هيريبلا ىدتري
 اصعلا ىلع هداّتعا ببس نأ : كلذ دعب مكحلا نم تفرع دقو . هدي ىف اصعلا كسمي مكحلا ناكو

 وهو . قرعيو نخسيف هترارح ةجرد عفترت ال ىتح ةمظتنم اهديري وهو .. ةمظنتم هتاوطخ لعجت اهنأ
 .. هلك كلذ نم فاخي

 اهترشن ةروصلا هذه .. ةراح عم ةروص مبكحلا ذاتسألل ترشن دق تقولا كلذ ىف فحصلا نإ مث

 : ةروصلا هذه ىلع قيلعتلا ىف باتكلا ىرابتو .. « نينثالا » ةلجم

 .. هراح ىلإ ىبهذا مكحلا ةراحاي : ةروصلا هذه ىلع اقيلعت داقعلا لاق
 , ديدجلا مكحلا قيفوت باتك نع نالعإ اذه : ىوانشلا لماك لاقو

 ! ؟ مكحلا قيفوت امهيأ .. كءاكذ ربتخا : نيمأ ىطصم بتكو

 روضحلا نابهذي ال |مهنإ لوقيف . ممكحلاو نيسح هط ىف ةيقالخأ بويع نع ثدحتي ذاتسألا ناكو
 ! ىرخأ ةئيه ةيأل ىرخأ تاسلج ةيأ روضحل نابهذي نكلو « ىوغللا عمجملا و تاسلج

 ىوغللا عمجملا نم اتباث ارجأ ىضاقتي ناسنإلا مادام هنأ ىري ذاتسألا نأ : ةرابعلا هذه حيضوت

 هط الإ - تاسلجلا هذه نع وه فلختي ال كلذلو . بهذي نأ دبالف « نونفلل ىلعألا سلجما وأ
 ةداع هنإف ءرضح الك ةأفاكم اهيف وضعلا ىضاقتي ىتلا ىرخألا ناجللا امأ . مكحلاو نيسح

 ! مكحلاو نيسح هط سكع ىلع - بهذيال
 نيسح هطو داقعلا ىف نيمأ دمحأ ذاتسألا ىأر لوح تراد ةشقانم تقولا كلذ ىف مهفن ملو

 ؟ اعيمج مهني قرفلا وه اف .. مالسلا هيلع دمحم نع ابتكاوفلأ دق اعيمج مهو - اشاب لكيهو مكحلاو

 نضل



 فقو دقف نيسح هط امأ ؛ هنع عفارتي لوسرلا راوج ىلإ فقو دق اشاب لكيه نإ : نيمأ دمحأ لاق

 | ديعب نم هفنصي هلو ناد دف يكحلاو « قيرطلا هل مسري همامأ فقو دق ذاقعلاو « هل خرؤي هءارو

 عون اهئأب راوحلا ىف مكحلا ةعارب فصي هنإف مكحلا نع ثدحتي نأ انم دحأ هيلإ بلط اذإ ناكو

 ا ..وككيرتلا وأ .. ريرحلاب لزغلا نم

 تايتفلا نم ةدحاو هتدهأ دقف ءذاتسألا دنع ةقيقدلا تالكلا نم تسيل :وكيرتلا » ةملكو

 لك ىف نإ لاقو . هدئاصق ىدحإ ىف داقعلا هفصو « رفوأ لوب » .. اديعب نقرتحا مت هلوح نرد قاللا

 . ةركف : ةربإ ةكش

 « اعم طويلا دقعتو ةربإلا كلشت ةرم لك ىف ٠ نآلا ةفورعم ةلثمم تحبصأ ىتلا ةاتفلا هذه نأ ىأ

 هفرعي مل ىذلا نكلو .. ربإلا تاكش نم نييالم عم راكفألا نييالم ليختت نأ كلو « ذاتسألا ىف ركفت

 بللا زقزقتو نويزفيلتلا ىلع جرفتت ىهو - ةداع - ةأرملا هب موقت «وكيرتلا » نأ داقعلا ذاتسألا

 ةطلغ اهنإ ! هيف ريكفت ال ىلآ طاشن وكيرتلاف . دحاو تقو ىف كلذ لك - اريغص ابلك بعادتو

 ! ةجذاس

 ! ! لجرلا نائسأ ددع قف لقأ . ةأرملا ناتسأ ددع نأ دقتعي وطسرأ مظعلا فوسليفلا ناكو

 فصو برقأ اذهف . ةربإ ةكش لك ىف ركفب ناك مكحلا نأ هيبشتلا اذبب دصقي ذاتسألا ناك نإف

 ! مكحلا ةعاربل

 نوكلا قيسوم نع ثحابلا ةفسلفلا سراد انأف . تقولا كلذ ىف ىلغاش مكحلا قيفوت نكي مو

 .. ىلاسنإلا لقعلا لالجو قوذلا ةيراعمو
 .. حوضوب همهفن نكن مل ءانغلاو قيسوملا ىف ىأر ذاتسألل ناكو

 دمحم نكلو .اضيأ ليمج ءادأو ليمج توص هل باهولا دبع دمحم ذاتسألا نأ ىري رهف

 ةعرس وه حرملا نحللاو نيزحلا نحللا نيب قرفلاو « ةهباشتم هناحلا عيمجف .ريغتي مل باهولا دبع

 ىنعم فرعتل لصفلا اذه لوأ ىلإ دوعت نأ وجرأ - فارغونوفلا وأ نوفومارحلا ىف ةناوطسألا نارود

 ءطبب اهانردأ اذإو « احرم نحللا ناك « ةعرسب ةناوطسألا انردأ اذإف - تضرقنا ىتلا ةملكلا هذه

 .. ىدلب حورأ ىدب انأو ىنيع زيزع اي : ةينغأب الثم انل برضي ناكو . انيزح نحللا ناك

 .. هرظن ةهجو ىلع للديل لهم ىلعو ةعرسب اهينغي ناكو

 نأ باهولا دبع عنتما دقف « باهولا دبع دمحم راقيسوملا ىلع ذاتسألا بضغ رس دعب امف انفرعو
 ! هل تنغ ىتلا ةديحولا ىه ةردان ةديسلا تناك اهيب .. هدئاصق نم ةدحاو داقعلل ىنغي
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 اشاب روصنم : وه « نفلا ةفسلف وأ ؛ لاجلا ماع ىف ىفرضاحي ىذلا نأ هل تركذف ةرم تعجشتو

 0 يدها

 ! افقاو كحضلا فنأتسي داع مث .. ءارولا ىلإ عجارت ىتح اليوط داقعلا كحضف

 .. لهاج لجر اذه ..انالوماي : لاق

 ةذئاسأ ىل ناك كلذلو . ةفسلفلا مسق ىف ديحولا زايتمالا بلاط تنك تقولا كلذ فو

 تاعمتجملا : ىنملعي ىفايتسيرب ىانويلا ذاتسألاو « لاجل ملع ىل سردي ىمهف اشاب روصنم : نويفاضإ
 . ةيناملألا ةغللا ىنملعت جرب ةديسلاو «زيك سبيكلا لئابقو ةيئادبلا

 .. ديحولا بلاطلا انأ : ذاتسألل تلقو

 ! انالوماي ءوبوم نآلا تنأ .. كيف هررض رصحنا كلذبو : رثكأ كحضلل هتيهش تحتفناف
 نامزلا فيرعت ىلع « ىوخللا عمجملا » ىف انفلتخخا : لاقف « ىمهف اشاب روصنم ىلع انكحضي داعو

 فرعت له . ةدودحم ريغ ةيدبألاو .. دودحم نمزلا نأل .. ةيدبألا دض نمزلا نإ تلقف .. ةيدبألاو

 وهف « نامزلا » امأ . دودحملا تقولا وه ؛ نمزلا » نإ : لاق .. ؟ اذه ىمهف روصنم كذاتسأ لاق اذام

 ! دودحملا ريغ تقولا

 روتكذ اي ىل لق : ىمهف اشاب روصنمل لاقو . عومدلاب هانيع تألتما ىتح كحضو داقعلا كحضو

 فلألا فرح دمن نأ حرتقت مكف « دودحملا ريغ تقولا وه نامزلاو « دودحملا تقولا وه نمزلا ناك اذإ
 .. ؟ اهوط نوكي مك ..؟ بتكلا ىف اهدمن فيك .. ؟نامزلاو نمزلا نيب قرفي ىذلا

 ىف مادعإلا مكحب قطنيل فقوو راتسلا لزنأو ههجو ىف ناولألا لك تأفطناو ةأجف داقعلا فقوتو

 . ! انالوماي لهاج هنا : الئاق ءوده

 .. قذتاسأ دحأل ةنيزحلا ةيابنلا هذه هكراشأ ملو

 نأ حرتقاف « ةيفسلفلا تالكلا ضعب فيرعت ىف ىمهف اشاب روصنم . د عم تفلتخا ىننأ ركذأو

 درفلا : ىهف تايلكلا امأ ء كانه اهرارقإو اهتشقانمل ىوغللا عمجملاب هناونع ىلع هيلإ باطخب ثعبأ

 . خلإ .. ةيدرفتلاو درفتلاو ةيدارفنالاو دارفنالاو « ةينادرفلاو ةيدرفلا بهذمو ةيدرفلاو

 نأ تظحال امدنع نكلو ؛ تاللكلا هذه شقان ادحأ نأ كلذ دعب ملعأ ملو . باطخلاب تثعبو

 . هشقانن صن انيدل نوكي نأ هيلع تحرتقا . ددحم ءىش ىف ىنضاحي مل اشاب ىمهف روصنم ىذاتسأ

 باتكلا اذبب تينأو .. ولال هيئير هما ىسنرف بتاكل ؛ لايملا ماع ىف ةصالخلا : همسا اباتك تمجرتف

 . باتكلا اذه نم ةعاذالا ف ثيداحأب قلي هب تئجوف ىننأ بيرغلا نمو .. اعم هسردن انلعجو

 .. اًضيأ هضراعيو هحضويو !! ىاقشو ىعتو ىتمجرتو ىباتك
 لالا نيب ةقالع كانه تناك نإ : وه لءاستو . اهوصأو تالكلا ىفناعم دنع اليوط انفقوتو

 نفيا



 ناكنإو .. تاناويحلا هذه ىف لاجلل ىلعألا لثملا نودحي برعلا ناك نإو . لمجلا ناويح - لمجلاو
 ةيبوروألا ةملكلا نأل . « نسحلا ملع ه لوقنف « لاهللا نم الدب « نسحلا » ةملك قلطن نأ لضفألا نم

 .. نسحلا ملع ىلإ برقأ ىه لاجلا ملعل
 .. كلذ نع ثحبا نأ ىنم بلطو

 داؤف . د وه كلذ ىلع ىنلدي نم ريخ نإ ىل ليق دقف « ةيربعلا ةغللاب ىل ةقالع لوأ هذه تناكو

 ىلعو ٠ ضرع سيول لثم ازفق ىشميو ٠ ىودب نمحرلا دبع لثم ةعرسب ىشمب رخآلا وهو .. نينسح
 دمحأ . د انذاتسأ لثم ةيديعصلا ةجهللاب ثدحتي وهف ةيناملأ نم جوزتمو اينامأ ىف ملعت هنأ نم مغرلا

 .. ةيديعصلا هتجحلا كرتي مل ىذلا ريبكلا تايرصملا خرؤم ىودب

 قوقحلا ىيلك نيب ىرحي وأ ىشمي هتدجوو .. ناوسأ نم ىديعص هللا همحري نينسح داؤف . دو

 امدنع نكلو ٠ تقولا كلذ ىف همهفأ مل امالك لاق .. ىسفن هل تمدقو هتفقوتسا امو . بادآلاو

 نم ريثك ىف هنأو « لوبقمو لوقعم لاؤسلا نأ تفرع اماع نيرشع دعب لاؤسلا اذه هيلع تدعأ

 نيرشع فرعي نينسح داؤف . د ناكو . مهراجشأو مهتاناويح نم نسحلاو لاجلا نودمتسي تاغللا

 . تضرقنا ىتلا ةيماخلاو ةيماسلا تاغللا نم اهرثكأ - ةغل

 ! سوارك لواب ىناملألا قرشتسملا ىلإ بهذا : تقولا كلذ ىف ىل ليقو
 نايح نب رباجو ىديحوتلا نايح ىبأو عفقملا نبا نع تارضاحم قلي ايفالسوغوي اينامأ اذاتسأ ناكو

 . متي نباو

 لوصأ نيب نراقأو « ةيربعلاو ةميدقلا ةينانويلا سردأ هيلع تذملتتو لجرلا اذهب تبجعأو

 .. قايح ىف هارأ ىدوبي ذاتسأ لوأ كلذ ناكو ء تالكلا

 .. ناحتمالل ىلاتلا مويلا ف رضحأ نأ ىلإ بلط امدنع « ماعلا ةياهن دنع ادج اريثك نزح هنأ ركذأو

 هتذمالت امأ . هب اباجعإ اعوطتم هتارضاحم عامسل ءىجأ انأ امنإ . هتبلط نم تسل ىننأب لجرلا 'ئجوفو

 اونحتمب نأ ىرورضلا نم سيلو « ىرايتخا مل هسردي ىذلا ملعلا اذه نأل « ةداع نورضحي ال مهف

 ! هيف
 ناكو .. ةيبوروألاو ةيماسلا تاغللا هقف نم ةريثك نكامأ ىلع اهلك ىعباصأ سوارك لواب عضوو

 الثم رييغت تالكلا ىلع ىرحي هنأو . ةيرقبع امل ةغللا نأو .. تايلكلل ةيلصألا ىناعملا ىلع ىنلد نم لوأ

 ىزلا ىه ةغللا نإ وأ .. تالصاوملا لئاسو تروطت دقو « تالصاوم ةليسو ةغللاف « سانلا ىلع ىرحي

 .. فادرألا ىنمتو رودصلا زربن ىتلا ءايزألا : ءايزألا تروطت دقو « ابيفحي وأ « انملاعم زربي ىذلا

 هاما م
 قيقر رعاش وهف « اقح اعئار ناكو « كلذ ىف ضافأ « لاهملا ملع ه ىف انتاشقانم ذاتسألل تلقن الو

 نت



 ليثقلاو تحنلاو مسرلاو مالكلا نفو قيسوملاو ةعيبطلاو ةأرملا لاج : لاجلل ةقاوذ وهو . مكح

 . لعفي مل هنكلو ؛لاجلا ةفسلف » نع اباتك فلؤي نأ داقعلا مالحأ نم ناكو .. ءانغلاو

 هتيرظن لمكيل هرمع وأ هتقو عستي مل نكلو . نسحلاو سحلاو لالدلاو لالا ىف ةريثك ءارآ داقعللو

 . كللذ لكل ةلماشلا

 .. « نازحألا لئاسر 0 ناونعب هل باتكب ىعفارلا قداص نطصم ذاتسألا هيلإ ثعب نأ ثدح لب

 ! باتكلا اذه فالغ زواجتأ نل ..ال : لاةو . داقعلا هيلإ رظنف

 الوغشم داقعلا ناكو . لاهلا ةفسلف ىف ةسارد هنإ : لوقي ارطس ناونعلا تحت نأل .. ؟ اذامل

 . ىعفارلا قداص قفطصم بتكامب رثأتيف أرقي نأ أشي ملف . كلذب
 ىذلا مسجلا وه ليمجلا مسجلاف .. ةيرحلا وه لايملا نإ : تقولا كلذ ىف لوقي ذاتسألا ناكف

 نأ نود ةرح ةايحلا ىشثمت امنإ .. فادرألا دنع وأ ردصلا دنع فقوتت الف « ةيرحب ةايحلا هيف ىقمت

 ىلع ىثمن ىتلا ىه ةليمجلا ةرشبلاو .. قلخلا ىف شاحني ال ىذلا وه ليمجلا توصلاو .. ءىش اهفقوي
 .رثعتت وأ فقوتت نأ نود عباصألا اهتموعن

 1 ةرح ةبيج اهنإ : لاق ةدايز ىم ةبيدألا ةيج داقعلا فصو امدنعو

 .. لالا ىبهتنم ىف ىأ

 ؛ لايخلا ملع ةصالخ و باتك « نايروس « ةفسلفلا مسق ىف ناليمز مجرت تقولا كلذ ىو

 . مسكلا عيدبو يبوردلا ىماس موحرملا امه ناليمزلا . هشتورك وتدنب ىلاطيإلا فوسليفلل

 © *خ *

 فوسليفلا تيب ىلإ تهجتاو . ايلاطيإ ىف لبان ىلإ ترفاس ىننأ ليوط تقوب كلذ دعب ركذأو
 تيقلو . ىنيلوسوم دعب ايلاطيإل ةيروهمج سيئر لوأ نوكي نأ ضفر ىذلا هشتورك وتدنب ىلاطيإلا
 . اريثك اهتثدحو . اهيبأ ةفسلفل نيسرادلا دحأ تنك نكلو .. ائيش نكأ ملو « ىسفن اط تمدقو هتنبا

 انأف ء هعم فلتخأ ىننإو « لاهللا ملع ه ىف اهدلاو باتك تأرق ىننإ ال تلق ىننأ اهفقوتسا ىذلا نكلو

 . فرعت اك ىيبأر اذه نكي ملو - ةيرحلا وه لاجلا نأ ىرأ
 وهف ء اضيأ ىدلاو ىأر اذه نكل : تلاقو « ةلماجيو ررصو بدأ ىف فوسيفلا ةنبا تتكسو

 نوكي نأ ىلع هصرح وه هخيرات ىف ناسنإلا هلعفي ام لكو .. ةيرحلا الإ سيل هلك خيراتلا نأ ىري

 ةيرحلا حبصت انهو . نيرخآلا تايرح دحاولا درفلا ةيرح تلكأ ام اريثكو .رثكأ ةيرحلا نم هبيصن

 ! اعشب مكحلا حبصيو . ةحيبق
 ىأر وه امنإ « يبأر اذه سيل ةقيقحلل نكلو : ةناهإلا هذه البقتمو ارذتعم ال تلق ةعرسبو

 .. هنع ريبعتلا نسحأ ىل انأو ءرصم ىف مظع ذاتسأل



 ! ةيروف ةبوقع .ذاتسألا ىأر لاجحتنا ىف.تدجوو:

 وه امنإ « فوسليفلا اذه نع اذوخأم سيل ةيرحلاو لاجلا ىف ذاتسألا ىأر نإف ةقيقحللو خيراتللو

 ةروذعم ىهو « لو ةيادب هنأ اهدلاو ىف ىرت فوسليفلا ةنبا نكلو . .'وه هداهتجاو وه هيأر

 ا كلذ ف

 نع ىنتلأسو « القو ةقرو تكسمأ « ةيبرعلا ةغللا ىلإ :مجرت دق اهدلاو باتك نأ اهتريخأ امدنعو.

 نأ ديرت اهعأ تفرع دعب اهفو « تقولا كلذ ىف ببسلا فرعأ .نكأ و .رشانلا مساو مجرتملا مس

 نم دحأ الو « كلذ نم ءىئش ىلع تلصح ابنأ نظأ الو . 0 ل

 !رصم ىف مهلاعأ انمجرت نيذلا
 هراكفأ عيب نم هبيصن ىف فلؤملا .قح نعو ءادألا هي ىتلا ىلوألا ةرملا هذه تناكو

 .! ىرخأ .ةغل ةبأ ىف
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 507 ري قنات عا ثدحتي الفلل تالاح دشأ ىف ذاتسألا نوكيو

 ربغألا هنول ىف ضرألا نع اريثك فلتخي ال نولاصلا فقس ناك دقف ؛ فقسلا وأ - ضرألا قي

 1 1 , هلم نوللا ءافتخا وأ

 3 نزاع سن قع هلت انام 3 ا كلذ ىف فرعأ تا ىعدأ الو

 ذاتسألاو .. خيراتلا ةفسلف ىف هبتك عورأ ذاتسألا نم قحتسا. كلذلو . .هدنع .نييسايسلا مظعأ وهف

 همتشي ىفناثلاو . ادج اريثك همرتحيف لوألا امأ .. رلتهو لولغز دعس : نيلجر نع مالكلا نم بعتي ال

 تناكو .. ةموتجم رلته ةميزه نإ : ةيزانلا تاوقلا د 50 ءانثأ .انل لاق نم ا خاَتسألاو ْ

 .. هتفسلفب داقعلا كسمت فعاضي كلذ :ناكو:.:هيأر ىري دحأ نكي ملو.: ةريثك اهمدقي .ىتلا بابسألا
 ' + كلذك تسيل اهنإرصبم دحاو لاقو.« ةدوجوم ريغ سمشلا نإ اولاق ىمعأ فلأ نأ ول : لوقي ناكو

 .: ؟ باوض. ىلع. مهو أطبخ ىلع: وه. لهف

 ...! قزأام نوريال :مينكلو . رظنأ ام. ىلإ نورظني سانلا نإ :: لوقيو

 ةرابعلا هذه حضوي هنكلو . هديري ئذلا ىنعملا بسانتو ةزوهشم اهكلو + ذاتسألل تسيل ةرابعلاو:

 كلذ ىلع مكمي + هنإف . برحلا هذه بسكي فوس هنإ رلته نع لوقي ىذلا نإ : لوقيف لمجأو نسحأ
 .:رظني ناسنإ ئهف :: ةيابنلا ىف .ماتلا رصنلا ىلإ. مدقتي فؤس هنإ .لوقيف مدقتي هاري هنأ ىأ. . سمللاب

 فوس هنإ .لوقيف ءرصتتيو مدقتي زلته. ىري .ىذلا. نكلو :.. هعباصأب خيراتلا سسحتي ناسنإ وه وأ

 نه



 هتهجاوم ىف فقيو رلته قبسي هنإ . خيراتلا ةيمتح ىري وه امنإ « خيراتلا سسحتي ال وهف « امح مزبني
 ! ةدكؤم هتميزه لب . ةياهنلا ىف رصتني نأ ىعيبطلا نم سيل : لوقيو

 « تايرقبعلا ١ ةلسلس ىف داقعلا بولسأ وه هتايصخش ليلحتو خيراتلا ةسارد ىف قطنملا اذه لثمو

 .. نازيملا ىف رلتهو لولغز دعسو لزغلا رعاشو ساون ىبأو ىمورلا نبال هتاسارد ىفو « اهبتك ىتلا

 ىتلا هتايح وه هركفو « هؤرقن ىذلا هركف ىه هتايحف .. هركف بولسأو « هتايح بولسأ وه لب
 . اهارن

 .. هتوخإ ملعت ىلع اهنم قفنيل هضرأ عاب دق ءالمزلا دحأ نإ : ةرم هل انلق امدنعو
 ؟اضيأ وه ملعتي لهو : انلأس

 ال : انلق

 ىعابتي لهاج هنإ .. ؟ هسفنل هميلعتب ىحضي مث « هتوخإ ملعتي نأ لجأ نم ىحضي فيك : لاق
 ..رامح هنأب هفصي ذاتسألا نإ هل اولوق « هيلع سانلا فطع كلذل انمث ىضاقتيو « هريغ ملعب

 ! اليلق الإ

 لخدو ذاتسأاي كتحيصن ىلإ عمتسا دقل : ذاتسألل انلقو ءكلذل انحرف . ةسردملا لخد الف

 ةسردملا

 ؟ هرمع مكو : ةعرسب انلأسف

 .. نيسمنللا ىف : ائلق

 ! اراه تلمتكا دق نآلا : كل لوقي ذاتسألا نإ هل اولوق : لاق

 طايسو دقنلا زخخو نم هب ىمتحن ادلج انقايعأ لعجي وأ .. انقايعأ نم انزهي ناكامم ريثك كلذ ريغو

 ةينيدلا اندئاقع ىلإ ىوأن مث .. تمص ىف عجوتن انكامنإ « كلذب ىردي ذاتسألا نكي ملو .. قطنملا

 .. داقعلا فصاوع نم انمصعت ةيفسلفلاو

 ماعم 0
 ناوخإلاو نويدوجولا قتلي فيكو : ىنكبرأ ىذلا رشابملا لاؤسلا اذهم ذاتسألا ىفأجاف موي فو

 .. ؟ نوملسملا
 نيتصاصرل افده تحبصأ دقل نذإ .. ةبابمإ ىف نيملسملا ناوخالا ةعاجج نم ىننأ فرع دقل نذإ

 ةفسالفلاو انبلا نسح خيشلا نيب قفوأ فيك : ةعرسب درأ نأ ىنم بولطمو .. دحاو تقو ىف اتجرخ
 هدجأ ىذلا اموأ .. ؟ ةيدوجولل المكم ناوخإلا ىف هدجأ ىذلا امو .. ؟ نينمؤملاو نيدحلملا نييدوجولا
 .. ؟ نيملسملا ناوخإالا عم ايشمتم ةيدوجولا ىف

 نذوب



 انبلا نيب ام ائيش تدجو كنأ دبال : ةفينعلا ةباجإلا وه ىلوتف « هذه ىتطرو نم وه ىنذقنأ مث
 مكحاو مهنع اديعب فق مث . نيرواجتم مهتئالث عض - ضوع سيول ىأ - ضوعلاو ىودبلاو

 .. ةثاما ىف ةئام ةحيحص ذوذشلا ىف وزوربمل ةيرظن نأ دجت فوس طقف انه .. مهيلع

 « لوقي ام لك نع لغشنأ نأ ىلع تأرجتو « ىنثدحي وهو العف ىمامأ مهعضأ نأ تعطتساو
 سيل ثلاثلاو « نايسايس نانثا .. نوفلتخم راوث مهتثالث نإ .. اهباشت دجأ ملف .. مهتثالث نيب تنراقو

 .. ىودب نمحرلا دبع وه ايسايس
 .. انالوماي ةدحاو ةدعاقلا : لوقي ذاتسألا دجأل ةعيرسلا ةنراقملا هذه ىف قارغتسا نم تقفأ مث

 كوشلا نم اجات وأ بهذلا نم اجات هسأر ىلع عضي ناك ءاوس .. صل وهف كتيرح كنم ذخأي نم
 ! ضيبلاو طيمسلا نم اصفق وأ .. ءادوسوأ ءاضيب ةماعوأ
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 نم ام .. ؟ انتايح ناردج ىلع اهانقلع ىتلا مهتاحولو ءامظعلا ليئامت نم ذاتسألا انل هاقبأ ىذلا اف

 ةراجحلا نأ : ةيوقلا ةجحلاو قطنملاب انل دكؤي مث .. ابولقم هعضو الإ دحأ نم ام .. رجحب همري مل دحأ
 نأو .. مجرلا نوقحتسي مهأل « مهيلإ ةراجحلا نوبذحي نيذلا مه مهنإ ؛ سانلا ءالؤه ىلع ابيقلي ال

 . ىعيبطلا مهردق اذه نأو « ةقونشم ىه امنإ « ةبولقم تسيل مهروص

 اريثك اهدجتو « ذاتسألا دنع لمجلا بحأ نم هذهو - ٠ كلذكاونوكي الأ بيرغلاو » : لوقي مث

 « ةيخيرات ةيمتح »و « ةيقطنم ةرورض » اعيمج مهاري وهف « ةرقابعلاو ءامظعلاو خيراتلا نع هثيدح ىف
 ! اوناك امك اونوكي الأ بيرغلا نمو

 .. ؟ اندباعم انيلع طقسأو « انماتصأ مده دق ذاتسألا لهف

 . ةيركفلا انتدمعأ ضعبل كلذ ثدح امبر

 .. هئادعأ ىلعو هيلع دبعملا مده ىذلا « رابجلا نوشمش نكي مل ذاتسألا نكلو
 .. انسفنأ : ذاتسألا اناطعأ ام مظعأ نكلو

 .. مظعلا هللا قدص - ( نورصبت الفأ مكسفنأ فو)
 هع

 نأ لبق كشن نأ تراكيد فوسليفلا نم ملعتن انكو .. ناسنإلا فرعي نأب ريكفتلا أدبي طارقس ناك
 . « لالضلا نم ذقنملا » : هباتك دصقأ .. اهفلأ ىتلا هبتكر غصأب انزبي ىلازغلا فوسليفلا ناكو « دكأتن

 . معن .. ؟هيف انكام الالض ناك له
 ءايشألا مهوح ترئاكت نيذلا لالض ناكلب .. ال .. ؟ ادحأ وأ اثيش اودحي مل نيذلا نولاض مهأ

 . ةرصاق مهوقعو ةريصق مهيديأ تناك مث .. ءامظعلاو ٌئدابملاو تاقالعلاو
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 ءامظعلا بابن الأ : ذاتسألا اناطعأ دق رخآ ائيش نكلو

 .. ةمظع ريغصلا ىفو ءراغص مظعلا ىف - ادج اريغص دحأ سيلو ءادج ايظع دحأ سيلف

 ! البج تمده ترطشنا اذإ ةليئضلا ةرذلاو « ءادوس عقب اهيف اهسفن سمشلاو
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 الجر نأ انل رسفت فيك ذاتسأ اي : هل لوقأ هريرس ىلع هراوج ىلإ تسلج ذاتسألا تومي نأ لبقو

 ! ؟رصم لحد زاج روباو لوأ هدنعو . خيراوصلا نع باتك ثدحأ هيدل كلثم

 اريثك همهي ال « ذاتسألا لقع لثم ارابج ازاهج هيفتك ىلع لمح ىذلاف .. اعنقم امالك لقي ملو

 |! هيمدق ىف وأ ..هيمدق تحت نوكي ىذلاام

 م



 ! راحألا نيركنمل ةكيمج

 . امامت انلغشت تناك ىرخأ مايأ كانه

 لاج . اعم لالجلاو لالا ثيح .. هتودن ىف ذاتسألا قلن موي وه اهقمعأو مايألا هذه رطخأ نكلو

 موقيو . ةدحاو ةياكح ىفو . ةدحاو ةرابع ىف لاجلاو ريذلاو بحلاو هللا ثيح . ركفلا لالجو ةرابعلا

 ةذفلا هتردقم كلتف .. ةيديدحلا لصاوفلاو « ةيريرحلا دودحلا .. ىناعملا نيب دودحلا عضوب ذاتسألا

 .. مهتارضاحم ىلإ عمتسن وأ مهيلإ سلجن نيذلا نم دحأ دنع اريظن اهل دجن مل ىتلا

 سيل ريدلاف . ةيسابعلاب شيبارطلا عنصم عراش ىف « ىكينمودلا ريدلا » ىلإ بهذن دحألا موي ىف
 ةيحيسملا ةفسلفلا سردن انكو ..انل هب حومسملا ردقلا وه اذه وأ -ةمخف ةريبك ةبتكم الإ

 قيرطلا فرعن نحنو ..ريدلا اذه ةبتكم ىف ةيدوييلاو مالسإالاو ةيحيسملا بتك دجن انكو .. ةيمالسإلاو
 حوسم لثمو .. ةتهاب ناولألا .. ىداع لكش هل ىنبملاف .. نيعلا بذحيال ىذلا ناكملا اذه ىلإ اديج

 « راجشألا ضعب كانهو .. اهتعاصنو اهضايب لثم ىف نكي مل نإو .. دحاو نول الإ هل سيل نابهرلا

 .. تقولاو .. بتكلاو .. تمصلاو .. ءودهلا : وهف ةرفوب دوجوملا ءىشلا امأ

 مث « ابحرمو امساب الإ انيلإ رظني دحأ نكي ملو . مهئاحبأو مهتاساردب نيلوغشم اوناك نابهرلا ىتح
 دبالو . بتكلا ريغ رخآ ماعط هنإ . ابيرغ كلذ ناكو . ماعطلا ةحئار مشن انكو .. هلمعي ءىشل ىضمب

 نولكأي نابهرلا دجن نأ رمألا لوأ انشهدي ناك نكلو . لكألل ىرخأو مونلل افرغ نابهرلل نأ
 ءودهلا : دحاو نولب اهلك هوجولا تستكا دقو .. نجرخيو نلخدي تابهار دجن وأ « نوبرشيو

 نولغشي فيك ؟ انه هنولعفي ىذلا اف . ةعرسب نوكرحتي عيمجلاو .. ةالابماللا انايحأو « ءافصلاو

 ىلا ةعئارلا بتكلا ةءارقل بهذأ ىننأ وه هفرعأام لكف . اريثك كلذ ىف تركف ىننأ نظأال . ؟ مهتقو

 ىفالو ..تقولا كلذ ىف ةبابمإ ىف تيب ىف هدجأ نكأ مل ىذلا ءودهلا دجأو . ناكم ىأ ىف اهدجأال

 ةعماجلا نيب قيرطلا وأ .. ةبتكملاو ةيلكلا نيب تاقرطلا ىف الو « ةماعلا اهتبتكم ىف وأ بادآلا ةيلك

 .. ةبايمإب « نيملسملا ناوخاالا » ةبعش ىف ةعلاطملا ةفرغ الو ء تيبلاو
 مدق نم لوأ وهو « لعفي ناكو . كلذ انل حضويل ذاتسألا انجردتسا ابعص ارمأ اندجو ايكو

 ريد ناوسأ ىف ناك هنإ : لوقيف . اضيأ كحضي نأ هتوفيالو .. نيطسغوأ سيدقلا تافارتعا انراكفأل
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 .. امور ىلإ اروف اهولقن لمحلا ضارعأ اهيلع ترهظ اذإ ةبهارلا تناكو . تابهارلل
 ءافتخاب رعشن انك « اهيف ىرحي اذام فرعن انلكو . ةريغص ناوسأ تناك امو : لوقي ذاتسألا ناكو

 الأ : نط لوقنو تابهارلا ءارو ىشمن نأ ائئداع نم ناك كلذلو . ببسلا فرعنو . تابهارلا ىدحإ

 !؟ تأ اي امور ىلإ ىرفاست نأ نيبحت
 سكاعي ىذلا باشلا كلذ مظعلا انذاتسأ نوكي نأ انشهديو . ةروصلا هذه نم غرفن نأ لبقو

 .. ةروصلا هذه حسمتف ءاضيأ انتاكحضو « ةيلاع هتكحض ءىجت « تابهارلا

 مظعأ وه نيطسغوأ سيدقلا نكلو : لوقيو « ءايشألا قابعأ ىلإ دوعي ذاتسألا ةداع ىه ايك مث

 بحأو همأ بحأ لجرل ةعورم ةروص الإ تسيل هتافارتعاف . عمد ريغب ىكب ىذلا « نيدلا لاجر

 دعب مهتافارتعا اوبتك نيذلاو . اضيأ اهبو اه بذعتو « تاهمألا لك بحأ .. همأ بحأ هنأل وأ .. هئيد

 مارتحالا : سيدقلا عضو ثيج ةلافسلا نم اريبك اردق اوعضو دق اوناك نإو .. هودلق دق « كلذ

 ! ةبوتلاو مدنلاو قيمعلا

 لكيه نيسح دمحم . د هنع بتك ىذلا وسور كاج ناج ىبسنرفلا ركفملاب الثم ذاتسألا برضيو

 نإ ذاتسألا لوقيف . اسنرف ىف اوسرد نيذلاو ةيبرتلاو ةسايسلاب اولغتشا نيذلا لك هب نتف ىذلاو « اشاب

 ريكأ ٠ ةيسنرفلا ةروثلا ىف هكرت ىذلاف . هنم ريثكب مظعأ هراثآ نكلو . ةميقلا طسوتم ركفم اذه وسور

 نكلو « ايظع سيل وهف « عاضوألا نوسكعي اهظع هنوري نيذلاو . بتكام قمعأو مظعأو ادج ريثكب
 نم مظعأ دوعلا اذه نإ « ةنيدم قرحأ تيربك دوع نع لاقي نأ حص اذإو .. ةميظعلا ىه هراثآ

 .. تاروثو قئارح اهمجئاتنو « تيربك داوعأ هراكفأن .. وسور نع لاقي كلذكف « ةئيدملا

 نأ وه دوصقملا امنإ . دوصقملا وه سيل رمألا لوأ هلوقي ىذلا نإف « ذاتسألا ةداع ىه ايك نكلو

 مهب ثعب دق هلافطأ نإ : الثم لوقي وهف .. اهءافخإ لواح امنإ « هقاعأ نع فشكي مل وسور نإ لوقي

 ! نوريثك لافطأ هل ناك دقف جوزتي مل هنأ نم مغرلا ىلع ىأ - ءاطقللا تويب ىلإ

 ناكوسور نإ : هتفيذق قلطيف شوطرخلا اهيف انعضو ىتلا ةيقدنبلا عجارتت ايك ذاتسألا عجارتي مث
 مهافخأ نيذلا لايعلا بحاص « لحفلا » كلذ ناك هنأ دكؤي هتافارتعا ىف وهف كلذلو . ايسنج ازجاع

 ! ءىجالملا ىف نويعلا نع

 « نهمامأ ىرعتي هنإف ءرثبلا دنع تايتفلا ىأر اذإ هنأ هذوذش رهاظم نم ناكو : ذاتسألا انل لاقو

 ! ةلماكلا ةيسنجلا هتعتم هذه تناك نحرص اذإف

 ثداوحلا هذه ىلإ دتهن مل ء ليوط تقوب كلذ دعب وسور تافارتعا ىلع انيديأ تعقو الو

 . ةعيرس تءاجو « تافارتعالا نم ةرخاتم تاحفص ىف تءاج دقف ..ةبوعصب الإ

 « ةفسلف لك ىف ةيناسنإلا بناوجلا نع ثحبن نأ وه ذاتسألا هدارأ ىذلا ىنعملا نكي مل نإف

 لا



 ىف ةيركفلا حورصلا هجاون نحنو انلوقعو انيديأ رتبت الأ بحي وأ .. ةكحضملا بناوجلا نع ثحبنلف

 .. ةغل ةيأ ىف وأ رصع ىأ

 « ةيناطيش ةروصب ناوسأ ىف ومنت ىتلا باشعألا ضعب نيطسغوأ سيدقلا فرع ول : لوقي ناكو
 نايحألا ضعب ىفف .هايملا ةرودل ايف بهذي ةرم لك ىف هانيع تكبالو كاسمإلا نم سيدقلا اكشام
 .. ةدعملا عوجوم وأ بلقلا عوجوم سيدقلا ناك نإ فرعنال

 دق نيباصن ةعاج الإ اوسيل « انالوماي نييدوجولا ةفسالفلا ءالؤه نإ : لوقيو ىتيحان تفلتي مت
 ىلع ةفسلف قرألا اوضرف مهنإف « ةئدهملا صارقألا ضعب اوعلتبي نأ نم الدبو . قرألاب اوبيصأ
 نم بجعلا امهيف دجت تنأو .. دروجكريك نونجللا كلذو ..رتراس لتخلا اذه ةايح أرقا .. عيمجلا

 ةصقو .. ائيجر هتبيطخو دروجكريك ىكرمنادلا فوسليفلا ةصق نإ .. مألاو بألاب ةذاشلا تاقالعلا

 لك . نيطسغوأ سيدقلا نع نافلتخيال امهو .. ةدحاو : راوفوبد نوميس ةبتاكلا هتقوشعمو رتراس
 .. ةفسلف اهولعج « ةيعاّتجا تاقياضمو « ةماع اهولعج « ةصاخ عاجوأ مهيدلام

 راكفألا نم ريثكلا ضفري امدنع « ريتلوف ىسنرفلا فوسليفلا نم امناد برتقي ذاتسألا ناكو

 .. ائيش انيلع ضرفيالو . ةيباحيإ اراكفأ عضي مث .اهيف ككشيو . ةفولأملا

 . ءاشنام لوانتن نأ الإ قبي ملو « انيديأ لسغو بارتلا هنع ضفنو انل همدقو ريثكلا ضرع دقل

 هاهم
 ىف ريكفتلا نع تقولا قيضو « ةعماجلا ةيتكمو ىكينمودلا ريدلا ةبتكم ىف فولألا تائم مامأو

 ةيحيسملاو ةيمالسإلا ةفسلفلا ةذتاسأ نيبو . ريدلاو ةعماجلا نيب ابايإو اباهذ تامولعم نم عمجنام لك
 ردقن نكن ملام كلذف .. صاخ ريكفت وأ لقتسم ىأر انم دحأل نوكي نأ بعصلا نم ناك « نابهرلاو

 .. اهقيحر صتخلالو « تامولعملا سدكن نحنف « لحنلا نم دعبأو « لفلا ىلإ برقأ انك دقل . هيلع
 ىعيبطو . صاخلا ىأرلا وأ داهتجالا اهنم ىفتحخاو « عجارملاو ءامسألاب ةيعماجلا انثاحبأ تدشتحا كلذلو

 ةفسالف سردن ءايقشأ نحنف . ةيقشلا ةنيزحلا تاحفصلا هذه ىف ناكم ةشفقلا وأ ةتكنلل نوكت الأ

 ءالؤه لثم انكو . ةايحلا دعب امو ةايحا هذهو سفنلاو نوكلاو هللا ىف ريكفتلا مهاقشأ دق نيسيدقو

 كلحضلا وأ . ةليذر كحضلاف . كحضي هجو اهنيب نم سيل : مهروص ظفحن نيذلا .. نيسيدقلا

 روص ردنأ امو - داقعلا ذاتسألا لثم نم نييعادبإلا نيركفملاو كاكشلا رابك الإ هيلع ردقيال فرت

 ىف وأ .. ثدحتي وهو هتودن ىف تناك هل تطقتلا ىتلا روصلا لكف . اكحاض ابيف ودبي ىتلا ذاتسألا

 « هيلع ةلالد اهرثكأو داقعلا روص عورأ تناك امبرو . ةيعاذإلا ثيداحألا ءانثأ وأ ةماعلا تارضاحما

 . ارس هءاقل لعجي نأ لواح هنأكو . هتبوبحم ءاقل ىلإ بهاذ هنأك .. نجسلا ىلإ هقيرط ىف وهو هتروص

 .. عيمجلل ىدحتلا اذهب هتحرف ىف هقيض ىفخأ « اعيمج سانلا هآر الف . حلفي مل نكلو
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 تنك امدنع ىل لاق . هتالاقم ىف رشنت ىتلا روصلا نم بضغي انايحأو . هروصب متهي ذاتسألا ناكو

 لاقملاو ةكحاض ةروص ىل اورشنت نأب دوصقملا وهام مهفأ ال انأ . انالوماي : « مويلا رابخأ ١ ىف لمعأ

 ! ثبعلا اذه ىلإ ريرحتلا ةيراتركس اوهبنت نأ دبال .. ؟ كحاض لاقملاو شوبرطلاب ةروصو . داج

 ريتركس امنإ ء سيياقملا هذه عضخيال هروص نم ةروص رايتخا نأ ذاتسألا هفرعيال ىذلا نكلو

 ىلع وأ ءدحاو دومع ىلع ةروص .. طقف « ةحاسم » راتخي لب . لاقملل ةروص ةيأ راتخي ريرحتلا

 لاقم ريرحتلا ريتركس أرقي نأ ىرورضلا نم سيلو . ذاتسألا ةئيه ىلإ اريثك رظني نأ نود - نيدومع

 ىف حلفأ ملو هعم عضوت ىتلا ةروصلاو لاقملا ناونعل ماعلا لكشلاب متبي هنإ . ذاتسأ ىأ وأ ذاتسألا

 .. ىلآ لمع وه امنإ . ايلقع المع سيل ىنحصلا 1 نأ هعانقإ

 لبقيال هلقعو . اريسفت تسيلو اريربت اهدحي ىتلا تاريسفتلا هذه لثم لبقيال ذاتسألا لقع نكلو
 وه لعفي اك امامت - حضاو لمع وه هب موقيام لك نأو « هلقعب ركفيال ادحأ نأ

 . نويزفيلتلا ىف عاذيل دشان ىنامأ نويزفيلتلا ةعيذم نيبو ذاتسألا نيب ءاقل تددعأ امدنع : الثم
 ظفحو ذاتسألا ءاقل ىلع اهبيردت ىف اليوط اتقو تيضمأ ىنكلو . ءاقللا اذهل دشان ىنامأ ةموحرملا تأيبت

 مث نأ دعبو . ةعماجلا ىف ةفسلفلا اه تسرد دقف ٠ قذيملت دشان ىنامأ ةموحرملا تناكو . ةلئسألا

 م بادآلا ةيلك يف تجرخت : تلقف دشان ىنامأ ةفاقث نع ذاتسألا ىبلأس ثيدحلا اذه ليجست

 اهنإ : تلقف . ءامسألا قطنت فيك فرعت ال انالوماي اهنكلو : ًالئاق ىنعطاقف « ةيعانجالا تاساردلا

 اهنإ ذاتسأ اي : تلقف ؟ تيأر ايكر بصق ناتسفب قأتو ىنبيهتت فيك : ىنعطاقف . . كيلإ ثيدحلا بيبتت

 . اًريخأو ًالوأ ةاتف

 ! ةدحاو ةفش رمحألاب تغبص دقل «ةاتف فصن اهنإ : اًكحاض ةعرسب لاق

 ! ! كلذ تظحال دق نكأ مو

 ! هينج 7٠٠١ ثيدحلا اذه نع ىضاقتي فوس داقعلا ذاتسألا نأ : رابخألا ةفيحص ترشن م

 لجر ىلع ريثك له . ؟ انالوماي هنورشنت ىذلا اذهام : ابضاغ ابتاع ذاتسألا ىنثدح ىلاتلا مويلا 17

 اذه 5 نأ « نفلاو ركفلا ملاع ىف هرمع ىنفأو اباتك نيتس ردصأو باتك فلأ نيتس أرق داقعلاك

 نإ انالوماي .. قئاقد رشع ىف كلذ نم رثكأ وهام ىضاقتت ة ةريغصلا ةاجن لثم ةصوعفم نإ . . ؟ غلبملا

 ! ةهافت رثكأ هتفاحصو ء« هفات دليل « هفاتلا غلبملا اذه لثم داقعلا ىلع رثكتسي ادلب

 هتبلطو . هتأرقو .ربخلا ةءارق ىلإ دوعأ نأ ىف هتنذأتساو . ذاتسألا بضغأ ىذلا ام فرعأ ملو

 .. كبضغيام هيف دجأ ملو .ربخلا تأرق ذاتسأاي : اينوفيلت

 ى بجعلا وهام . ؟ربخلا ةياهن ىف بجعت ةمالع عضوت نأ ىنعمام : الئاق ذاتسألا بضغ دادزاو

 را



 اذه نأ ىرنالأ .. ؟ دحأ بجعتي نأ نود كلذ فاعضأ نيسح هط ىضاقتي ائيب غلبملا اذه ىضاقنأ نأ

 ؟ بجعلا ىلإ وعدي ىذلا وه
 ةمالع نأو . كلذل ببس نود بجعتلا تامالع عضنام اريثك اننأ ذاتسألا عانقإ ىف حلفأ ملو

 امامت . كلذ ىف فرسن اننأو . ةصاخخ ةلالد امل تسيل امم بجعتلاو ماهفتسالا ىتمالع لثم ٠ بجعتلا

 ملعتن مل اننأ وه .. دكؤم دحاو ريسفت الإ كلذل سيلو .. ةملك لك دعب طقنلا عضو ىف فرسن اك

 ! اعيمج نحن - مقرتلا دعاوق
 دقو دصق نع ءىش لكو . باسحلابو ركفلابو لقعلاب هدنع ءىش لكف ؛ ذاتسألا عننقي مو

 مهنأل ؟ اذامل . نيبعويشلا نم اريبك اددع مضت دكؤملا نم اهنأب « مويلا رابخأ » ريرحت ةيراتركس مهنا
 لاقملا ناكاذإ ةيقاطلاب ةروص هل نوعضيو « الزاه اكحاض هلاقم ناكاذإ شوبرطلاب ةروص هل نوعضي

 | نويعويش نذإ مهف « هتروصو ذاتسألا لاقمل نيبرخم ارمادامو . نوبرخم مهف كلذلو . اداج

 نأ هيلإ بلطو .ويالملا نم امداق ناكو « فاقسلا نمحرلا دبع جاحلا هب لصتا نأ ثدح دقو

 .. ةسمانلا ىف الهسو الهأ : ذاتسألا هباجأف . هتيب ىف هروزي

 « تايرقبعلا » ةلسلس ةمجرت قح ذاتسألا نم ىرتشي ءاج دق فاقسلا نمحرلا دبع جاحلا ناكو

 نم افلأ نيرشع لاقيو « هينج فالآ ةرشع كلذ ىف عفدي فوس هنإ لاقيو . ةيوالملا ةغللا ىلإ
 , تايينحلا

 ةيفوكلا فل دقو ةيقاطلاو ةماجيبلا ايدترم . نولاصلا ىلإ ذاتسألا بهذ : قئاقدب دعوملا لبقو

 هيخنأ نبا ىدان «دحأ رضحي ملو ةسماخلا قدت ةعاسلا نا ظحال امدنعو .رظنني سلجو . هتبقر لوح

 ! جرخ دق ذاتسألا نإ هل لقف توفلهلا لجرلا اذه ءىجي امدنع : الئاق داقعلا رماع

 . بابلا قلغيو هيخأ نبا بهذي نأ دبال ناكو . نمحرلا دبع جاحلا رضحي ملو ةسماخلا اهنإ
 رماع مه حتفو . نورخخآ ةثالث هعمو لصو دق نمحرلا دبع جاحلا دجو بابلا قلغي بهذ امدنعو

 . ىرخأ ةفرغ ىلإ لاقتنالاو نولاصلا نم جورخلاب مهي ذاتسألا اودجيل بابلا داقعلا
 . خلإ .. ذاتسأاي نوفسأتم نحن : هلوقب نمحرلا دبع جاحلا هردابف

 ! لسألل ةبجوم ةلأسم هذه مل : ذاتسألا در ناكو

 ةرم لوأ هذهو .. محدزمو ليوط ةديدجلا ربعم ىلإ قيرطلا نإ : لوقي نمحرلا دبع جالا ىضمو
 , خلإ .. قيرطلا انللمن دقو . كتيب ىف كروزأ

 تيب ىلإ قيرطلا لضي فيك ذإ .. اعنقم اببس نمحرلا دبع جاحلا هلاقام لك ىف ذاتسألا دحي ملو

 لسكو لامهإ اذه نأ ةصالخلا .. ؟ هتيب وأ داقعلا فرعيال ىذلا نمف .. ؟ ةديدجلا رصم ىف داقعلا
 ؟ انويلم نورشع الو افلأ نورشعال . . داقعلا دنع كلذ ىواسي ءىشالو . سائلا رادقأب فافختساو
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 اوجرخنو . قئاقد عضب ىوس ةلباقملا قرغتست ملو . ةوهقلا نيجائفو نوميللا باوكأ تءاجو

 .. ءىش ىلع اوقفتي ملو . بضاغ ذاتسألاو
 : هل لاقو ٠ نمحرلا دبع جاخلا عم هوراز نيذلا ءالؤه نم دحاو ذاتسألاب لصتا ليللا ىفو

 نع رخخأتي مل هنإ مث .. كلب ًاباجعإ سانلا دشأ نم وهو ايندلا رخآ نم كءاج دق لجرلا نإ . ذاتسأاي
 ... اقح نيزح لجرلا نإ .. ةيساقلا كتلباقم تناك مث .. ةدحاو ةقيقد ىوس دعوملا

 نع ارخأتم لصت امدنع .. انيخأاي هيإ ىرج : الئاق هعطاقف « هترابع لككي ذاتسألا هعدي ملو

 . ميركت ةلفح كل مقأ له ؟ ىنم هعقونت ىذلا ام « ةيمويلا هتضاير نع داقعلا لغشتو . كدعوم

 .. خلإ ...وبأو كوبأ نوعلم .. ؟ ىتك ضعب ىرتشت تئج كنأل
 هءاماو

 قتلن نأ « قاونق بألا وهو ىكينمودلا ريدلا نم نييرصملا نابهرلا دحأ عم تقفتا ىننأ ركذأ
 . ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف ذاتسألا تاسارد ضعب مجرتي نأ قاونق بألا لامآ نم ناك دقف . ذاتسألاب

 . انالوماي ةسماخلا ةعاسلا : لاقف « ذاتسألا تنذأتساو

 تردتعاو .. ةيسابعلا ىلإ قيرطلا ىف مارتلا لطعت دقف . قاونق بألا ىلإ باهذلا نم نكمتأ لو

 ذاتسألا ىلإ تعراس كلذ دعبو . لوبقم ىرذع نأ ليلجلا بهارلا دجوو .ريخأتلا نع قاونق بألل

 : ىلاتلا مويلا فو . بابلا قد ىلع ؤرجأ ملو . اقلغم هتقش باب تدجوو .ىرذع هيلإ لقنأ
 وه قلغأف دعوملا نع ترخأت انأ : تمسح دق ةيضقلا نأ ىأر هنكلو . ىنلأسالو ذاتسألل ترذتعا ال

 | بابلا

 ... نأل دعوملا ىف روضحلا نم نكمتأ مل .ذاتسأاي : الئاق هتحتافف . هتوكس ىنقياضو

 ىف ءىجت نأ ىعيبطلا ريغو « كلذ لعفت نأ ىعيبط ؟ ايرصم تسلأ .. انالوماي : اعطاقم كحضف
 ! كدعوم ىف ءىجت نأ بحي ناك ..انالوماي ةروصنملا نم تنأ ..انه لاعت مث .. كدعوم

 ! ةيكرتو ةيسنرف لوصأ نم ةروصنملا لهأ نأ دصقي وهو
 ! ىرذع لبقي مل هنأ ىأ

 ! نييرصملا لك عم فينعلا موللا اذه تمستقا ىننأ « ىماقلا مكحلا اذه ىبسفن ىلع نوه امبو

 سخا# +

 فونملاو ناميإلا نيبو « هيلع جورخلاو نيدلا نيب ةفاحلا .. ةفاحلا ىلع فقن انك تقولا كلذ ىفو

 نايشلا نحن اندنع ةفولأملا تاريبعتلا ىه هذه تناك - قطنملا ريغ نيدلاو ةيملعلا ةفسلفلا نيب وأ . هنم

 ىلع انءارتجاو ائفواخمو « انيدرتو انددرت ذاتسألل لقنن نأ لواحن انكو .. ةفسلفلا ىمراد نم راغصلا
 كلذ نع ربعيو . ايعيبط هاريو . هلك كلذ فرعي ذاتسألا ناكو « اهميخضتو تاذلا ديكأتو . قحلا
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 نأ ةايحلا نم سيلو .. الرخآ ءىش لكلو .. . معن ةايحلل لوقأ ىنإ : لوقب امدنع لمجأو نسحأ هلك

 ءىطخي نكلو .. امئاد .. معن : لوقت نأ الو .. امئاد .. ال : لوقن نأ ةكحلا نمالو . ةايحلا ضفرن

 . اريثك .. معن : لوقي نم اليلق ءىطخيو « اريثك .. ال : لوقي نم اريثك

 - اضيأ تكتنلاو رداونلاو ةسايسلاو ةيوبنلا ةريسلاو بدألاو خيراتلا هفعسيو . هتيضق حرشي ناكو

 .. ةدحاو ةيضق فو ةدحاو ةسلج ىف كلذ لك

 هاما

 0 ةبتكملل انيمأ اهتقو تنكو . ةبابمإب نيملسملا ناوحإلا ةبعش ىلإ بهذأ ءاثالثلا موي ىفو

 :وه « قيمع دحاو ءىش ىوس انئيب نكي ملو . ةراجتلاو بطلاو ةسدنهلاو بادآلا ىف ةبلط

 اننأك وأ . ةيوج ةراغ ءانثأ أبخم ىف انيقتلا اننأك . زراب فدهالو . ددحم قيرطالو حضاو ءىش دجويال

 انذبن له ! ثدحي مل ؟ ءىشب دحأ انمبتا له .. سيلوب ةطقن ىف انيقتلا تاردخْلا برهم نم ةعومجم
 طقف نكلو . موصنو ىلصن نوملسم اننأ دكؤملا نم ؟ نيملسملا ناوخالا ةعاج ىف انيمتحاف « سانلا

 . انريحي ىذلاام ىلع انلدي نمالو . لوقي نم دجن ال انكو . مهش نأ ديرن . فرعن نأ ديرن

 هذه حوطس قوف لوألا فصلا ىف سلجم ناكو . « ىننلا دلوم » ةبسانمب ةديصق تيقلأ قنأ ركذأ

 8 اهتيقلأ فيكالو . ةديصقلا هذه مظن نم قيقحلا ببسلا فرعأال . ائبلا ن نسح خيشلا ةيعمجلا

 . . قالمز نم دحأ نكي مل نيرضاحلا ددع ناك مك فرعأالو . 1

 9 ىلأسو . ةكريلاو ريخلاب ىل اعدو « ماعلا دشرملا ىنقناع ىديصق ءاقلإ نم تغرف نأ

 ؟ ايحيسم
 نم كلذ جتنتسا هنأ رمألا لوأ تننظ دقو . . ملسم ىننأ هل تدكأو . لاؤسلا اذه ىئشهدأو

 نم ريثكلا تدجو ةديصقلا ىلإ تدع امدنع نكلو . ىحيسم وأ ملسمل نوكي نأ نكمي مماوهف . ىمسا

 كلذ ىف ىننأو .. ىنم ىعو نود اهتمدختسا ىننأو ٠ نيسيدقلا ءامسأ ضعبو ةيحيسملا ةفسلفلا تاريبعت

 ةيدوبيلاو ةيمالسإالاو ةيحيسملا ةينيدلا ةيفسلفلا بهاذملا نم ريثك نيب زبيمتلا نسحأ نكأ م تفولا

 نيدلا نأ دقتعأ تنكو . تانايدلا نيب ةليلق قورفلا نأ ىرأ تنك تقولا كلذ ىف ىننأو . ةيذوبلاو

 سانلا نكلو دحاو هللا نأو « ةددعتم اًقرط هيلإ اوفصرو . اريثك هولعج نيدلا لاجر نكلو « دحاو
 .. افلتخم اريثك هودجو دق خيراتلا ىدم ىلع

 نإ : « هللا » هباتك ىف ىلوألا ةرابعلا ىلإ انهن امدنع ةبضقلا هذه ذاتسألا مسح تارملا ىدحإ ىفو

 . مولعلا ىف قرت امك « دئاقعلا ىف قرت ناسنإلا

 ىلا ىه ضرألا نأ ىلإ ىهتنا مث « ضرألا لوح رودت سمشلا نأ دقتعا مث « سمشلا دبع دقف

 . . سمشلا لوح رودت

 1ك



 . . سمشلا دوجو ركني مل اًدحأ نإف كلذ مغرو

 .'اهفورظو اهرصعب ةطبترم اهتحصو . اًمئاد ةحيحص ثاداقتعالا لكو « اًمئاد ةدوجوم سمشلاف

 رطخأ ىه « اذه هباتك نم ىلوألا ةحفصلا ىف تءاج ىتلا تارابعلا هذه نأ ذاتسألا انل دكأ دقو

 حيحص وهو ؛ رصع ىلإ رصع نم ريغتي ىنيدلا موهفملا نإ لوقي نأ ديري هنأل .. باتككلا لك ىف ءاجام
 ىئاسنإلا لقعلا عيطتسيام ىصقأ اذهف . أطخ ىلع اونوكي مل « منص هللا نأب اونمآ نيذلاف .. رصع لك ىف
 لقعلا ةردق عم قفتيام اضيأ اذهف « ةثالثو نانثا هللا نأ نوري نيذلاو .. تقولا كلذ ىف هكردي نأ

 نأ دبال هللا دوجو اوركنأ نيذلاو .. نودقتعملا ءالؤه اهشيعي ىتلا ةيميراتلا ةلحرملاو رصعلا ةعيبطو

 ةريحلاو قلقلا ةلحرم ىف نابشلا داقتعا نأ : ذاتسألا هلاق ىذلا ىنعمو .. كلذل ةيقطنم ابابسأ مهيدل

 نيقيلا وأ ةيسفنلا ةلاحلا هذه ريغتت نأ دبالو .. ةيعيبط ةلأسم « ىأرلاب لالقتسالاو تاذلا نيوكتو

 .. ةيلات ةلحرم ىف انل ثدحي فوسام اذهو . قمعأ انركفو ءرثكأ انفرعام اذإ « قسلفلا

 وه ؛ ءالمزلا نم رخآ ددع عم ةبابمإ ىف نيملسملا ناوخإلا ةعاج نم ىلصف ببس نأ دقتعأو

 ةقيقتللاو . فورظلا لك ىف تباث حضاو ىأر فقوملاف - « افقوم » ناك هنأ نظأ الو .. انفقوم ضومغ

 نيب لينلا ىلع ايشام هلك مويلا ىضمأ انأف . تقولا كلذ ىف فقوم ىل نوكي نأ ىلإ امامت رقتفأ تنك ىننأ

 هنأل « هاجتا لك ىف ىشمن انكو . عستتو قيضت اناوطخ لثم انراكفأ تناكو . ةزيجلاو كلامزلاو ةبابمإ
 .. حايرلا لك عم رودت انسوءر تناكو . حضاو فده انل سيل

 ليجاربلا دجسم ىف ةبطخ تيقلأ ىننأ وه ىجورخل رشابملا ببسلا نأ دعب امف تفشتكا ىنكلو
 قاريبعت نكت مل ءاحضاو نوكأ نأ تلواح امدنع وأ . احضاو نكأ 1 « ةبابمإ نم برقلاب

 . كلذ نم نيقي ىلع تسلو .فولألا ىلع ةجراخ قادابتجا تناك وأ .. ةفولأم

 ىلإ اهجتم نيملسملا ناوخإلا ةبعش ىلإ « ةداعلاك « تبهذ امدنع ىننأ وه دكؤملا ءىشلا نكلو

 دشرملا : عيقوتلا ناكو .. ىلالمزو انأ ىلصفب اروشنم تدجو « ىسورد ركذتسأ ىكل ةبتكملا ةفرغ
 .. انبلا نسح ماعلا

 انك اننإ ليق . ةعئقم تسيل اهلكلو ةلوقعم ىهف تقولا كلذ ىف انل تليق ىتلا تاريسفتلا امأ

 هيف قتلن ناكم انل نكي ملف ؛ حيحص اذهو . ةيوضعلا كارتشا عفدنال اننإ مث « اريثك ارون كلبتسن

 نكي ملو .. ةبتككملا ةفرغ ىوس « ءاضعألا ةيقب نم دحأ انطلاخي نأ نود سلجن وأ ركاذنو ثدحتنو

 انقرط ىف وأ « انقيرط ىف انيضم دقف . دحأ الو « كلذ ىلع انفسأ نحنال . انجورخ ىلع فسأ كانه
 .. فده الب ىثغ

 نم نكلو ةباطلا نم اعيمج اوسيل نوريثك ءاقدصأ ىل ناك دقف . كلذ دعب ءاج قسأ نكلو

 اذه نأ وأ ؛ كلذ ىلع نيصيرح اوناك مه له . مهارأ دعأ ملو . راجتلا نابشلاو نيسدنهملاو نيسردملا

 تف



 ىف ةساردلا نأ وه ببسلا نأ وأ « ةيركف ؛ ةهبش ٠ كانه نأ وه اننيب دعاب ىذلا له .. ؟ ىروعش وه
 الو دحأ ىناريال ٠ ضرألا ثحن قفن يف ىشمأ ثحبصأو .. امامت ينتلزع دق اهءابعأو اهمومهو ةعماجلا
 , ؟ هارأ

 .. ىدنع كجالع : ىل لاق . ليروكيش لحم ىف نيفظوملا دحأ ناوخالا نيب نم ناكو

 امل لعمي نأ دارأ وه امنإ .. ايدسج وأ ايلقع ضيرم ىننأ دصقي مل هلعل وأ .. ضيرم انأف نذإ

 أرق دق هناونع كيطعأ فوس ىذلا لجرلا اذه : ىنذأ ىف سمهو .. ةصاخ ةيمهأ همبلقي وأ هلعفيس

 .. امام كردص حرشي فوسو .. ىأر ىلإ ىدتهاو ال لك .. ةفسلفلا

 ؟ ناوحخإلا نم ؟وه نم : هتلأس

 كنع هتثدح دقل « هيلإ بهذا .. ليروكيش لحم ىف انعم لمعيو ىدوبب هنإ .. ال : باجأ

 .. ىلع دمحم عراشب هتيب ىف ادغ كرظنني وهو . اريثك

 ريغ ائيش نكي ملو . هراوج ىلإ سولجلا ىف قرأ تيفخأو . اضيرم ىلأ ناكو . ةليللا كلت منأ ملو
 تايقالخأو دايم ديهش .. ءادهشلا دحأ هنأ ىرأو ىلأ بحأ انأق .اذكه نوكأ نأ ىداع

 ىلع دقحي وأ . ادحأ هركي هعمسأ ل . دح ريغ ىلإ بيط ناسنإ وهف . ضرقنت رقت نأ بجي ناكو - تضرقلا

 امدنع و .. سائلا نم دحأل ءىشب ناجرخت الإ هبيج نالحخدت هيدي رأ ملو اكحاض الإ هرأ مل . دحأ

 نأ 0 ولا ا ا

 نم نوفئاخ مهنأو رقفلا نم نوفئاخ مهنأو ءالم مهنأو نوطحنم سانلا لك نأو . نوباذك سائلا لك
 نم تال ١ ادحأ بابيالو ءىش لك ىطعي ىذلا هدحو هنإ .. هللاب نونمؤيال مهنأو ةحيضفلا

 ىذلا ىلع ءاضقلا ىلع نوصيرح سانلا نأل ىبعش ءاتفتسال ةجيتن هتافو تناك كلذلو .. مايألا

 | مهفشكيو مهحضمي

 كفاونلا تدجوو « ةقشلاو تيبلا تفرعو « ىلع دمحم عراش ىلإ تبهذ رابنلا ملطي نأ لبقو

 ثالث تسلجو « ىهاقملا دحأ ىلإ تبهذو « ةريثك دعاقمو قيدانص ةنوكلبلا ىف تيأرو . ةقلغم

 ملو . دراب ءاوه ىنعفديو بابلا حمتفنيو « بابلا قدأ ىنتدجوو . هيلع قفتملا دعوملا ناح ىتح تاعاس
 . مونلا فرغ ىف ةفولأملا ةحئارلا الو بارشالو ماعطال : ةحئار ةيأ بابلا نم جرخت

 . ءارولا ىلإ ناتبوحسم نانذأ هل براشلا ريغص فنألا ليوط هجولا ضيبأ افيحن لجرلا ناكو

 .. لضفت ..نيهوك كاج انأ : الئاق ةيسنرفلاب ىنبطاخ

 بتكب داعو ٠ تاظحلل عضب قتخاو تسلجو . ةدئاملا نم برقلاب دعقم ىلإو « لخدأ نأ راشأو

 تناكو - ةيعانص اهنأ دعب ايف تفرع - هكاوفلا نم ةريبك تايمك ةدئاملا ىلع ىمامأ تناكو « ةريغص

 ىه ابئأك « ىدي ىف بتكلاو قئاقد دعب تجرخو . اذهك ائيش اهيف ىرأ ىتلا لوألا ةرملا ىه هذه
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 وه ادحاو اعوضوم تذختا دق اهلك بتكلاو . ةيئاهبلاو ةينوساملا ةصالخخ ىهف . ةفاج ةهكاف ىرخألا

 سيل هتمهف ىذلا نأ وأ . ائيش بتكلا هذه نم مهفأ ملف . هتدعو اك هيلإ دعأ مو . ؛ ةيهلإلا ةلكحلا :

 ! تقولا كلذ ىف حوضوب هديرأ ام تفرع دق ىننأ ىعدأ الو .. هديرأ ىذلا وه
 ىلإ تهجتا ىنكلو . هلوقأ ام دجأ مل « ةريغصلا بتكلا هذه ىف يأر نع كلذ دعب تلئس الو

 .. نيهوك كاج مسا ركذ مث - باصنلا كلذ دي ىف تعقو تنأ : لاقف « هحضوتسأ ذاتسألا
 ىه امتإ .. ةفسلف ىهالو نيد ىهال .. نوساملا نم ةعاج مهنإ : انل لوقي ذاتسألا ىضمو

 دلبلا ىلع نورمآتيو . دلب لك ىف سيساوجلا نم ةعاج مهنإ .. ةيسايس افادهأ مدخت ةيرس تايعمج
 .. هيف نوشيعي ىذلا

 نأ لوامي امدنع ءالؤه نم دحاولا نإ : لاق مث .رصم ىف ةساسلا رابك نم اددع ذاتسألا ركذ مث
 «رزجع اذإف . ةدحاو ةدحاو اهلحي نأ لواحي مث . ةدقع فلأ اهدقعيو اهلكايندلا طبخلي هنإف ضسلفتي
 وه نوكي نأ ابيرغ سيلف « اضماغ هلك ملاعلا مادامو . ضومغلاب اهلك ايندلا مهتا ٠ ىعيبط اذهو
 ! كلذك

 سها #

 « حمقلا تابمب هبيج ألتما الجر نأ وهو : كلذ نم ءىش نع انثدحي طارقس ميظعلا انذاتسأ نإ

 ! اًعيمج اهيفام ىصحيل دحاو تفقو ىف ىرخألا هبويج ألف . عطتسي ملف اهءاصحإ لواحو
 . ىفزاملا ذاتسألا انقيدص قيرط نع ىتلباقم بلط ىذلا وهو .. انه عاج دقل : ذاتسألا لاقو

 . ةليوط تاونس اسنرف ىف ملعتمو ركفم صخشلا اذه نأ الإ فرعيال هنإ لاق « ىنزاملا تحضوتسا الو
 ةيسنرفلا ةغللا ملكتتو . اليوط اسنرف ىف تشع تنأ : هتلأس ىنكلو . هتبجأو ىنلأسو باصتلا اذه ءاج
 . تافسلفلا لضفأ ىه كتفسلف نأ ىرت كلذلو . ةلكشم لكل لح كدنعو . ةريثك ىرخأ تاغلو

 نع ىنييجت نأ ىهو ىعانفإل ةدحاو ةقيرط كانه . نكيل .. ىتفسلف فرعت نأ نود ىنعنقت تثج تنأو
 . طرشلا اذهب لجرلا ىضر دقلو .. ءىش لكب كل تملس ىنتعنقأو ىنتبجا اذإف : لاؤسلا اذه
 حبذي نأ طرشب اكلم نوكي نأ نيب ءابآلا دحأ اوريخخ اذإ مهنأ رسفت فيك : هل تلقف . كلذ هدعسأو
 ؟ هلفط حبذي الو هلاح ىلع قبي نأ راتخي هنإف  هلاح ىلع لظي نأ نيبو « هلفط

 ايصخش انأ « ذاتسأاي سانلا لك سيل : لاقو . لاؤسلا اذه هدعسأ دقف لجرلا امأ : ذاتسألا لاق
 ! لافطأ نم تئشام ىل نوكيو ديدج نم جوزتأو اكلم نوكأ ىكل ىلافطأ لك, حبذأ نأ دعتسم

 ةرضح ايف كلذلو « اناسنا نوكت نأ عقوتأ نكأ ملف . هعقوتأ تنكام اذه : ذاتسألا در ناكو

 ! ىتشقانم ىلإ لاعتف « اناسنا ريصت امدنع ناويحلا
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 هلاق امثو .. ةذاشلا 'ةيركفلا ةنيعلا هذه لثم هيلإ لسرأ ىذلا ىنزاملا هقيدص داقعلا ذاتسألا بئاعو

 : اريثك كلذ دعب هددرو ىنزالل

 اسنرفل اهف سانلا رثكأ هنأ ىلع اليلد تسي اسنرف ىف هتايح نإ ؟ اليوط اسنرف ىف شاع هنإ لوقت

 اههف رثكأ اناسنإ لعجت ىتلا اهدحو ىه ةفلألاو ةرشاعملا نأ حص ولو .. ىسنرفلا ركفلا وأ نييسنرفلاو

 ! تاعماجلا ةذتاسأ نم ريثك نم ةفسلفلل اههف رثكأ . . ىل هترشاعم مكحب اذه قاذح ناكل « نيرخآلل

 . مهتايح نع ريبعتلا اونسحي ملف . . ةفسالفلاو ءابدألا نوشياعي نيذلا نم ريثك ىلع اذه قدص دقو

 . . عماطلا خألا وأ « ةبضاغلا ةجوزلا وا « لهاجلا نبالا ةيواز « ةصاخ ةيواز نم مهنوري اوناك امنإ

 نأل ! همداخ مامأ اكلم ودبي نأ نكمي ال كلملا نإ : لاق ىذلا وه ريبسكش ميظعلا رعاشلاو

 دعبأ ىأ « بعشلا مهف ناجوصلاو جاتلاب هنوري نيذلا امأ . . اًبضاغ اًضيرم اًيفاح اًيراع هاري مداخلا

 ! ! هنم سانلا

 0# # م

 نم سيمخلا موي شيبارطلا عنصم عراش لوأ ىف « ةيليئارسإلا ةفئاطلا ةسردم » ىلع ىددرت امأ

 . دعب ايف اقيدص حبصأ ادحأ تيقل ىننأ مايألا كلت ىف ركذأ الف . امامت اضماغ ناك دقف عوبسأ لك

 .. تاماخاحلا ضعبو لافطألا نم ةيليئارسإلا ةفئاطلا ةسردم ىلع نوددرتي نيذلا لك امنإ , دحأ ال

 ناك امبر . ادج ليلق ددع ىوس دوييلا ةفسالفو ءابدأ لك نم فرعن - انأو نارخآ نانثا - - نكن مو

 فلأو . نيدلا حالص ناطلسلل اصاخ ابيبط شاع ىذلا « نوميم نب ىموم فوسليفلا اعيمج مهزربأ

 انل ايرورض باتكلا ناكو . ةيربع فورحي نكلو ةيبرعلا ةغللاب هبتك دقو . « نيرئاحلا ةلالد و همسا اباتك

 ف قىّيحالو . ةيربعلا ةغللا ةسارد ىف اريثك انمدقت ائنأ نظأ الو . ةيربعلا ةغللا ملعتن نحنو تقولا كلذ ىف

 « دوملتلاو ةاروتلا ف تءاج ىتلا اياضقلا دقعأب لوغشم ىدوبي فوسليف وهف . نوميم نب ىموم مهف

 كلذ ىف اديج اهفرعن نكت مل ىتلا ةيدوييلا ةنايدلا ىف ةديدج تاريسفت ىأ - ةصاخ تادابتجا هلو

 .. تقولا
 ةفسالفو . ازوئيبسا ىدنلوملا فوسليفلا : ائيدل ةفورعم تناك ةيدوببلا ةفسلفلا ىف ىرخأ ءامسأو

 .. مهريغو ايدعسو قيلاهو لوريباج نبا لثم نويسلدنأ
 ىف نكسي ناك .. لاتنزور : هنإ « هتلئاع مسا ركذتأ امنإ « ريغصلا همسا ركذأال دحاو لجر

 لجرلاو . نآلا ادكأتم تسل . تمشح دمحأ عراش ىف امبر « دمحم لماكلا عراش ىف امبر . كلامزلا

 : ىنلأسي ىتيحان هجتاو . تابتكملا ىدحإ ىف هتلباق . ناملألا نييرصملا دوبيلا ءاينغأ ىنغأ نم هنأ دبال
 .. ؟ كمساام « ةيليئارسالا ةفئاطلا ةسردم ىف كتيأر دقل



 طقف ددرتأ ىننإ : هل تلقف .. نييرصملا دوبيلا نم ىأ - « نيثارقلا » ةفئاط نم تنك نإ ىنلأسو

 . تقو ىدنع سيلف .دعب ائيش سردأ ملو

 . هسردأ نأ نكمي ىذلاام فرعأ مل ىننأل نكلو « ائيش سردأ مل تقولا قيضل سيل هنأ ةقيقحلاو

 . فرعأ ىلعل .. علطتسا ىكل طقف تبهذ ىننأ امك .. ءىش ىلإ ىنهجوي مل ةسردملا هذه ىف ادحأ نإ مث
 نيئارقلا ةفئاط نم دوييلا ىفف . دوييلاو نييحيسملا عم اكرتشم ىمسا نوكي نأ ىرخأ ةرم ىنشهدأو

 .زيزعلا دبعو نمحرلا دبع : لثم ءامسا

 سيوج و اهمسا ةيدوبي ةرعاشل اجوز ناك ىمسا سفن هل ادحاو نأ دعب اهف تفشتكا ىننأ اك

 ىهو . حضاف ىسنج رعش وهو . تاخرص : همسا ني ءزج ىف ةيسنرفلاب اناويد تردصأ . . «روصنم
 .. ىعويشلا بزحلا ىلإ تمضناو « اسنرف ىلإ رصم نم ترجاه دقو .. سدع دواد ةنبا

 نحنو اهانفلأ ةيعمج اهنإ ؛رارحألا نيركفملا ةيعمج » ءاضعأ دحأف ةسردملا هذه ىنلخدأ ىذلا امأ

 ةحضاولا بابسألا فرعأ الو . ملسمو ىدوبيو ىحيسم : ةثالث انك . ةيوناثلا ةروصنملا ةسردم ىف ةبلط

 ةيعمج اهنأ : هاعدالا نم ريثك اهيف تقولا سفن ىفو ؛ مسالا ةضماغ ةيعمج نيوكت ىلإ تدأ ىتلا

 رح ركفلا اذه نأو ..ركف

 ؟ اهزاضعأ مه نمو ؟ اهفادهأ ىهام ؟ ةيعمجلا هذه ديرت اذام نكلو

 ىف هلوقن انك ىذلاام امأ . ةثالثلا نحن انمضت ةيعمج ىه امنإ . هنع ةباجإلا نكمي كلذ نم ءىشال
 . هرطاوخ نم ائيش لجسي وأ اباتك أرقي انم لكف . انسفنأل هلوقن ىذلا ادج ريثكلاف .. ؟ تقولا كلذ

 عوضوم ىفف شقانتن امدنعو . ضعبلا انضعب ىلإ عمتسن انكامنإ . انشقانت اننأ ركذأ الو . انيلع هؤرقي مث
 اذككه - ىدوبيلاو ىحيسملا ملسأ دقف . فيرشلا رهزألا ةبلط نم نوكن نأ : ديحولا انلمأ وه دحاو

 ىلإ اهجتا ةعماجلا الخد املو « ةيعويشلا ىلإ نانثالا لوحت مث . كلذ بابسأ ىف شقانتن ملو . ةأجف

 انديس دجسم قرافيال نآلا امهم دحاوو ..رخآلا مويلاو هللاب انمآ ةعماجلا ىف اجرخت انو . داحلالا

 .. نيسحلا

 هاهم
 . كلذ ىلإ نينثالا توعد دق تنكو ..ذاتسألا ىلإ نيقرفتم انبهذ موي ىو

 هلاق ىذلا اذه له : اهبنم ادحاو تلأس . انأ هدجأام داقعلا ذاتسألا ىف ادحي مل اهبنأ ىنلهذأو

 هلاق ىذلاو ء قشعلاو بحلا نيب قرفلاو ةأرملا نع ذاتسألا هلاقامو  ءايبنألا تازجعم نع ذاتسألا

 ءىش كلذ لك له ءايسورو ايئالأو ايلاطيإ ىف ةيشافلاو ايناطيرب ىف ةيطارقميدلا نع ذاتسألا
 ءايربكلاو ةزعلاو ةمظعلا هل تعمجت الجر تيأر له .. ؟ ةطاسبلا هذبب فولأم وه له .. ؟ فولأم
 ؟ داقعلا دنع تدجو ايك ةطاسبلاو

 كل



 بكري سردمو « سردم فتك بكري بأ هنإ .. هعم ةحارلا دجأال ىننإ : نيقيدصلا دحأ باجأ

 اعيمج نيسلاجلا روهظ هب ىوشي جابرك هدي ىو « ىدنه ريقف فتك بكري فوسليفو . فوسليف تك

 ! مهنم تنأو

 لثم ىف نيذلا لضفأ ىننكلو .. بلصلاو ديدحلا ةدورب .. ةديدش ةدوريب رعشأ ىننإ : ىناثلا لاقو

 -. اوريحتو .. اوددرتو اوركفو .. اومشعلت اوملكت اذإ نيذلاو .. ىلهج وأ .. ىتطاسب لثم ىفو « ىنس

 نذإ نود كينذأ ىف لخديو .. اعوبطم اقرو هف نم جرخي مالكلا امنإ . . ركفيالو مثعلتيال داقعلا نكلو

 ىأ ىلع كلذكو ٠ ببسلا اذهل نييعويشلا ىلع تدرمتو .. نيدلا لاجر ىلع تدرمت ىننإ .. كنم

 .. ىمأو

 .. نيقيدصلا نيذهل ةريخألاو ىلوألا ةرايزلا تناكو

 ف رونلا ةدمعأ دحأ هنكلو .. كلذ نم ابيرق وأ ذاتسألا ىوتسم ىلع تنك ىننأ ىعدأ الو

 دحأ طقف نكي مل لب .. اهيف ركفلا راسم فقوتو سوءرلا تمحدزا اذإ رورملا لاجر دحأ .. قيرط

 انيمي هيعارذ كرحي امدنع وهو . اهوءاضأو اهوفصرو قرطلا اوقش نيذلا دحأ هنإ لب ء رورملا لاجر

 فكاؤي نظلا نسحو .. ائعفص : لوقن انلعجي نظلا ءوس ناكو .. انهوجوب تمطتراام اريثكف .. الاهشو

 .. ىفملا ىلع انعجش ؛ هنأ

 تاهربو نيقي وه امنإ « انظ هترضح ىف هب سحن ىذلا اذه نكي مل لب .. امئاد هب نظلا نسحن انكو
 « ةخودلا » هذه تناك مت .. ةيعماجا تارضاحملا نم ريثك ىف ىمويلا انداز ناك دقف نظلا امأ . نايبو

 . رارحألا نيركفملا ةيعمج ىف ليمز اهفصو ىتلا العف
 ىطغنو ةتكاجلا ررزن .. فصاوعلا ةهجاوم ىف ثدحي اك .. انسفنأ ململت انك ذاتسألا بهم ىف

 امدنع ناسنإلا نأ هانعم ؟ كلذ ىنعم اف .. دناستنو كسايتنو شككتن مث . اضيأ سأرلاو ةبقرلاو ردصلا

 .. لقأ همسج نم ةضرعملا « ةحاسملا » لعج نأ لواحي هنإف حيرلا هيلع ببت

 5 اتدرجي ذاتسألا نأ اضيأ اهببسف رارحألا نيركفملا ةيعمج ىف ليمز اهنع ثدحت ىّتلا ةدوربلا امأ

 نمو .. ةين ناث ةرشب اهنأك سحنو اهب ىطغتن ىتلا راكفألا ىأ .. ةثفادلا راكفألا نم ريثك نم 2« فنع ريغب

 . . رخللا ركفلا عم ىفانتت تايعمجلا نإ .. لمأتلل وأ ريكفتلل ةيعمج كانه نوكت نأ راكمألا هذه نيب

 506 مينكلو 6 مهراكفأ ىف نوبباشتي سانلاو .. ىدرف عادبإلاو ماع ركفلاف . . عادبإلا عم فانتتو

 . ءايشألا ىلعو تاقالعلا ىلعو ركفلا ىلع مهتامصب ىف نوفلتخي . . مهماسجأ ف

 هحلصي خيبافا نأب نمؤي ىذلا ليلراك ساموت ىزيلجنالا ركفملاب اناميإ سانلا دشأ نم ذاتسألاو

 ةرقايعلا نعوأ لاطبألا نع ذاتسألا هبتكام رثكأو . . خيراتلل ةكرحملا ةوقلا وه لطبلا نأو . لاطبألا

 ةيعاّججا وأ ةيئارو تامدقم نود ةأجف رهظب ميظعلا ناسنإالاف . . سانلا نيب ةديرف ةيعون مه نيذلا

 هه,



 ةيعمجلا نم ذاتسألا رخسي كلذلو . . هدلب ىفو هترسأ ىف ديرف ءىش هسفن ذاتسألاف . . ةيقالخأ وأ

 . . . عابتأ هل سيلو تامدقم هل تسيل ىرقبعلا نأ ىريو . . ةيفسلفلاو ةيبدألا ةسردملاو ةعاجلاو

 تقولا سفن ىو ارح ناسنالا نوكي نأ نم - ذاتسألا لوقي - كحضلل ىعدأ سيلف كلذلو

 ..رح ركف ىأ .. ةيعمجلا نع لقتسم ركف هل نوكيل ةيعمج ىف اوضع نوكي نأ ىلع اصيرح
 ىف ريسلا ةمهم انل كرتو ٠ اننيعأبو انئيعأ ىف اهنفدو ةيعمجلا ىلع زهجأ هنأ ذاتسألا ردي ملو

 ! اهتزانج
 ! .. هب باجعإلا ىلع رتستنو هؤرقن انكام الإ هلك اذه دعب قبي مل

 م



 ٠ ئىت دجتوف .. اهتدَحَو

 يي

 تدب امبر - ىدي ىف باتكلاو ىنيع تحتف دقف « ةباتكلاو ةءارقلاب ةقالع ىل نوكت نأ دبال ناك
 قلأو هقزمأو هب بعلأ ىدي ىف باتكلا ناك دقف « ةقيقحلا اهنكلو « ىنعملا لمتحي امم ربكأ ةرابعلا هذه

 نأ لواحأ هروطس ىلع ملقلاب رمأ .ء ري رسلا تحن ىعم ْئبتحم باتكلا ناكو . كلذ ىلع اديدش اباقع

 لظأ هيلإ بهذأ تنك تيب لكف . ىدلاو كلمي امم تسيل اهرثكأو . ةريثك ابتك تدسفأ دقو ٠ اهدلقأ

 سانلا نأ دبالو . ةدحاو ةعطق باتكلاو ىننأب ىمأ أجافتو : ادحاو كسمأ مث « بتكلا نع ثحبأ

 مونلا نم وحصأ تنك نكلو . ىدي نم باتكلا صيلخت ىف اديدش اجرح نودحي مهروزن نيذلا
 ىدي نم بانيكلا تبحسو ىنتبرضو « لجنملا فنعب ىمأ ىنتظقيأو تمن دقف . نوريثك لوح سانلاو

 ؟ بتكلاب هلعفأ ىذلا اف . أرقأ ال ىننأ ىمأ شهدي ىذلا ناكو . تيبلا ىف رض فنأتستو « اقزمم
 ع هعم سلجأل مونلا نم وحصأ تنكو . اريثك أرقي ىنأ ناك دقف . بتكلا بيبتأ الأ تدوعت دقو

 .. ميركلا نآرقلا كلذ ىف اب .. بتكلا بلقأف ىلصي هنأ ةصرف زبتأ انايحأو . اهلقي ىتلا بتكلا سملأو
 ةريصقلا ةرابعلا هذه نكلو . ميركلا نآرقلا تظفح نيوالبنسلا زكرم فيرط بون ةيرق باتك ىفو

 ددرن انك . فيك فرعأال . هتظفح ىنكلو . نآرقلا ظفح الهس نكي ملف . اليلق الإ نيتتس تقرغتسا

 هذيب ريبك لافتحا انتيب ىف ناك مث . ميركلا نارقلا انمتخ ىتح . ةروس ةروسو « ةيآ ةبآ ميركلا نآرقلا

 سفن نم ةيقاطو . ءارمح ”ظوطخ هل ضيبأ ابابلج ٠ اديدج ابوث تيدترا مويلا كلذ ىفو . ةبسانملا
 ناك ىتلا ةريغصلا قاروألا هذه نأ تفرعو « ىريرح ليدنم ىبيج ىف ناكو . اديدج ءاذحو . شاهقلا

 ةيآلا هذهو - « نورصبيال مهف مهانيشغأف » : لوقت ةيآ . ةينارق تايآ ىه ىيج ىف ىدلاو اهعضي
 ىه ينويج ىف اهعضيو ىدلاو اهبتكي ناك ىتلا تايآلا رثكأ نأ دعب اهف تفرعو . . دسحلا عنمت ةميركلا
 « ماكرلاو دربلل ةيساسحلا ديدش تنك دقف ٠. مهاربا ىلع امالسو ادرب لوك راناي » : ىلاعت هلوق

 هذه تناك امبرف . كلذك ىمأ تناكو « ةرارحلا ةجرد عافتراو ماكزلاو دريلا الإ فرعأ ال تنكوأ

 ىف نكس انك اننأ : اهدحأ . ةديدع ىرخأ ابابسأ كانه نأ تفرع تربك املو . اهنع ةثارو ةيساسحلا

 قباطلا ىف تنكس ةعماجلا ىف تجرخت امدنعو . . ةبوطرلا ةديدش ةريثك تويب نم ىضرألا قباطلا

 ! انمي اطر ناكو ءريسناسأ الب تيب ىف عباسلا
 6م



 نيريثك اسانأ نكلو . ميركلا نآرقلا تمتخ ىننأل هيف ىفومرك ىذلا مويلا كلذ ليصافت فرعأ ال

 كيلع حتفي هللا : ةكربلاب ىل نوعديو . ىننونضتحيو ىننولبقيو ىنع نوثحبي مهلكو . انتيب ىلا اوءاج

 نسحأ تنأ هللاو .. هللا باتك لمحت تنأ . . نآرقلا هظفحي نآرقلا ظفحي نم . . هللاب معنو . . ىنبااي

 . . اعيمج انم
 ىنينو . اهظفحأ ىتلا تايآلا هعم ددرأ تنكو « هراوج ىلإ تسلجو « نآرقلا أرقي نم ءاج مث

 دعتبأ تنكو . هؤرقي انس ربكأ لجر انيب نآرقلا أرقأ نأ حصيال ىأ . حصيال اذه نأ ىلإ سانلا ضعب

 . . نآرقلا هعم ددرأل ديعب ناكم ىف ىفتخأو « لجرلا نع

 ! ؟ هللا مالك ظفحت تنأو كلذ لعفت فيك . . بيع : ىل ليق بعلأ ضرألا ىلع تسلج اذإف

 نآلا لجر تنأ ! ؟ هللا مالك كبلق فو كسبالم خستت فيك ! ؟ نآرقلا ظفحت تنأو بذكت فيك

 .. هللا باتك ظنفحت

 ىف ثدح دق ادج اماه ائيش نكلو . هلمع حصي الوأ حصي ىذلا ام طبضلاب ىردأ نكأ ملو

 فيك . هللا همرك نم نيبت فيك . هللا باتك ظفحي نم برضت فيك ذإ ! ىنبرضت ىمأ دعت مل : ىئايح
 . ةنجلا هترسأ دارفأ عيمج لوخد ىف ببسلا وه نموأ . . اهلبق ةنجلا لخديس نم ىلع اهدي دنت

 نأ ىلع بعصلا نم حبصأ ةجردل ةريثك بابسألا هذهو . ةريثك بابسأل ىنبرضت ىمأ تناكو
 ريفاصعلا ديص ناك له ؟ اببس ليخنلا دوعص ناك له . ريغص انأو اسكاشم تنك امبر . . اهفرعأ

 ىف تبش رانلا نأل له ؟ لينلا ىف قرغ مث ىعم بعلي ناك ىنراقأ نم ادحاو نأل له ؟ ايبس ةلبنلاب
 ؟ ءىجي ال مث ءىجي فوس هنإ اريثك لوقي ىدلاو نأل له ؟ كلذ ىلإ هبنتأ ملو مئان انأو ىتفرغ

 ةدقعم ةيسفنلا اهفورظ تناكو . اهدلاو تيب ىف مقت تناك ىمأ نأ اههأو بابسألا دحأ ناك امبر

 .. ةيدوجولا ةفلسفلل قانتعا نع ثدحتأ امدنع كلذ ىلإ دوعأ فوسو . امبر . ةيعاّيجالاو

 دقف اهمامأ عض هركأ تنك انايحأو . طق ىمأ هركأ ملف « رذع فلأ ىمأل تدجو تربك او

 تناكو . ىدعب نم بذعتتال ىتح « لبق ىه تومت نأ . ابيلع ىفوخو اهل ىبح ةدش نم اًموي تينمت
 نانحلا نإو . مظع فعضل مظعلا بحلا نإ : اهراتخخا امدنع اهمركأو هللا اهمحر « اضيأ اهتينمأ هذه

 . اريثك مهتاهمأ نوبحي نيذلا نيب ةقالعلا هذهل اناونع راتخت نأ تئش اذإ اذه - ةغلاب ةميرج دئازلا

 . اريثك نوبحي وأ

 نوكت طقف انه « عانعنلاب ىاشلا هسفنل دعي سلجيو ىلصيو أضوتي مونلا نم ىلأ وحصي امدنعو

 ىف ىفو « باتك ىلع ىنيعو اركبم وحصأ انأو « مويلا كلذ ذنمو . ةركبملا ةظقيلا هذه نع قأفاكم

 . ارعش لوقي انايحأو . نآرقلا لتري ىلأ ىلإ عمتسأ موي لك نم ةريغصلا تاعاسلا هذه ىفو . . ىاش



 ملس ىذب ناريج ركذت نمأ

 .. ميدقلا ىلرعلا رعشلا نم ريثكلا تظفح . ىلقو مالكلا لمجأب ىانذأ تألتماو نآرقلا تظفح اكو

 : ىريصوبلل « ةدربلا١ تظفح

 ؟ مدب ةلقم نم ىرج اعمد تجزم

 : لوقت ىلا ىنارغطلا رعاشلل 6 مجعلا ةيمال ١» تظفحو

 لطخلا نع ىنتلاص ىأرلا ةلاصأ

 هبحاص مزع ىنثي ةمالسلا بح
 ةقداص ىهو « ىنتثدح العلا نإ

 ىّنم غولب ىوألا فرش ىف نأ ول

 اهيقرأ لامآلاب سفنلا للعأ

- 

 لطعلا نع ىنتئاز لضفلا ةيلحو

 لسكلاب ءرما ىرغيو ىلاعملا نع
 لقتلا ىف زعلا نأ .ثدحت ايف

 لمحلا ةراد اموي سمشلا حربت

 لمألا ةحسف الول شيعلا قيضأام
 ! ؟ لقتنم ريغ لظب تعمس لهف

 : ةيوبنلا ةيزمهلا تظفحو

 ؟ءامس اهتلواطام ءامساي  ءايبنألا كيقر قرت فيك
 اذهب لعفأ نأ ىتعاطتسا ىف نكي لو . . « نيدلاو ايندلا بدأ » باتك نع تعمسام لوأ تعمسو

 . هدي ىف فحصملا عم هلمحي انايحأو . هريرس راوج ىلإ هعضي ىنأ تدجو دقف . ائيش باتكلا

 . . لصي امدنع هراوج ىلإ اهعضيو
 . ةتكنلاو ةصقلا هدنعف . هلوح نوفتايو مييلإ ثدحتيو سانلا بحي افيطل الجر ىدلاو ناكو

 اينغم اوعمسيل اديعب نورفاسي مهنأ ععمأو . اضيأ سانلاو « ةميدق تاينغأ ىنغي هعمسأ تنك انايحأو

 مث « نوبهذي نيذلا رابكلا لاجرلا نم اعيمج مهف . كعم ىنذخ هل لوقأ نأ ؤرجأال تنكو . ةينغم وأ
 ..رجفلا عم اوداع مهنأ فرعأ

 . ةريثك تويب ىلع هعم ددرتا ىدجأ تنكو . ةروصلاو توصلا ليمج ىلاوخأ نم دحاو ناكو

 ىنكلو . ىنولمح مث ىنوكرتو تمن ىننأ دبال . ىلاتلا مويلا ىف ىشارف ىف ىفدجأ مث « هوجولا ضعب ىرأ
 ىننإف « ةولحلا ةملكلا نوكت ايأ . . ءانغلا نوكي ثيح وأ « مبركلا نآرقلا ىلتي ثيح بهذأ تنك

 نأ حصألا نكلو . باتكلا ىلع ىنيع تحتف تلق ىننأ اقيقد اريبعت سيلف كلذلو .. ىنذأ ءارو ىشمأ

 ؛ مهثويع ىلع نودمتعي نيذلا سانلا ءالؤه نم تسلف . دعب اهقبطأ ملو امهتحتف . ىفذأ تحتف لاقي
 ىلإ برقأ انأف . مونلا دنع الإ . . اماين نولكأيو « اماين نوسلجيو « اماين نوشمي نيذلا ىلإ برقأ انأف
 تعضو انأف « اثطاش مونلا ناك اذإو . ئطاشلا ىلع انأف ارحب مونلا ناكاذإ لب « مئانلا ىلإ ىنم ناظقيلا
 اذإو . ةنطلسلا هذه نم نيدورطملا دحأ انأف اناطلس مونلا ناك اذإو . . رحبلا ىف ىرخألاو ربلا ىف امدق

 ادغ : ىل نولوقي نيذلاو .. مونلا اهنيب نم سيل « ةريثك ءايشأب ىلع معنأ دق هللا نإف « ةمعن مونلا ناك

 مك



 ماني فوسف تومب امدنع ناسنإلا نأ نودصقي مهف . ىنعم ىأ ةرابعلا هذهل دجأال « مونلا لوطي فوس
 هنأل ٠ تيل مونال . . كلذ دعب ءىشل ىنعم الف « توميس ناسنإلا مادام نكلو . .دبألا ىلإ

 « ةولحلا ةمغنلاو « ةليمجلا ةملكلا : مهئاذآب ايندلا نوسملي نيذلا نم دحاو انأو . . هل ساسحإال

 ىننإف ايندلا ىرأ ىكل تنكو . . قمعب مانأال تنك « ذأ ىف ةديدشلا ةيساسحلا هذه ببسبو

 « اسدنهم وأ ابيبط نوكأ نأ ليحتسملا نم ناك كلذلو .. ءاشأام ليختأو . ىنذأ حتفأو ىنيع ضمغأ

 لثم ناتفيعض اهف « امهيف قثأالو ىنيع ىلع دمتعأال انأو . اريثك مهعباصأو مهنويع ىلع نودمتعي مهف

 موجنلا ىرت نأ عيطتسن تناك اهنأ نع نوثدحتي اوناكو . اهرظن ةوق ىمأ نم ثرأ ملو . ىلأ ىنيع
 ىوقأ ةثلاث ةبيرق ىلإ اهنم لك تلكتحاو . اراهن ةمجن ةيؤر ىلع اهتابيرق ىدحإ عم تنهارت دقو . ارهظ
 ىمأ لأسأ تنك دقف ىسفنب كلذ تبرج دقو . . ةيبهذ ةروسأ ناكو ناهرلا ىمأ تبسكو . ارظن امبنم

 ابنأ دجأل ءرونلا حتفأ تنكو . . اذكابنإ : لوقتو مالظلا ىف ةعاسلا عفرت تناكو « اليل ةعاسلا نع

 . تركذ ايك

 نكلو . داقعلا ذاتسألا ناك كلذكو - ىسراف طخي بتكي ىلأ ناك دقف . ليمجلا طخلا تملعتو
 تنك تارتفلا نم ةرتف ىفو . ةباتكلا ىف قئأتيو ىنأتيو لهمتي ناك دقف « لمجأ ناك ىدلاو طخ

 . طخللا ليمج نوكأ نأ ىجازم عم قفتب امم نكي لو . . سمرتلاو ىفادوسلا ةعابل تاتفاللا بتكأ

 قابس ىف نوكأ تبتك اذإ انأف . كلذ عيطتسأ ال ىننكلو . لهم ىلع بتكأ نأ ىلإ جاتحي طخملا لاجف

 نكمنأ مو . ىريكفت لقرعت ةقرولا ةنوشخ نأل . نشخ قرو ىلع بتكأ نأ عيطتسأ ال انأف . ىسفن عم

 ع صاصرلا ملقلاب تبتك كلذلو . قرولا ىف رثعتي ربحلا ملقلاف . اغرم الإ ربحلا مقلاب بتكأ نأ نم

 ف حلفأ مو طقنلاو فورحلا طقاستت ةباتكلا ىف ةديدشلا ةعرسلا عمو ٠ ةفاحلا مالقألاب كلذ دعبو

 طوطخملا باحصأ نم اعيمج ءامظعلا نإ ريغص انأو ىل لوقي نم تدجوو . بيعلا اذه جلاعأ نأ

 كظح نوكي نأ امإ . ظحلا امإو طخلا امإ : اضيأ ىل ليقو . ةرابعلا هذه نم ققحتأ ملو « ةثيدرلا

 رربي هنأ دبالو « اهلاق نم فرعأ الو « كظح نم نسحأ كطخ نوكي نأ امإو « أوسأ كطخو نسحأ

 ساميد ردنسكلا ىسنرفلا بيدألاو . ةليمجلا طوطخلا باحصأ نم ءامظع خبراتلا ىفف . هطخ ةءادر

 هذه تناكو ليمج هطخ نأل « تاعفارملا خسني نأ هتمهم تناكو « ماحم بتاك لمعي ناك نبالا

 لامي هتايصخش ممر ىلع رداقلا ىلاورلا ةبهوم : كلذ ءارو هتبهوم ني ناك هنكلو . ىلوألا هتفيظو
 طخ سانلل نوكي نأ ةرورض ىلع ايئابن تضق ىتلا . ةبتاكلا ةلآلا رصع لبق كلذ ناكو « ةقانأو

 ! اليمج مهطخ نوكيوأ حضاو
 لئالد» ظفحي ىنبا نإ : هل لاقو دجسملا بيطخ ىلإ ىدلاو ىنمدق تارملا ىدحإ ىفو

 . تاريخلا لئالد نم اذه : لجرلا باجأف .« تاريخلا

 هال



 نأ تفشتكاو . تاريخا لئالد باتك ظفحأ نأ تاريخا لئالد نم نأ ىأ . . ريبعتلا اذه ىفرببو
 ناكف . . ىناعملو ظافلألاب هيف بعالتي ايهاكف ارعش ىوريو . ظافلألاب بعالتلا اذه بحي ىدلاو

 : الثم لوقي

 منلا هفلاحمي دب اال اهبضغف مألا“ مألا

 م باذع هيلع لحيو  هيرخي 2 باذع ءهيتأي

 . . ةميرك ةينآرق ةيآ ىهو ؛ مقم باذع هيلع لحيو » ىه ىتلا ةريخألا ةرطشلا ىف ىهف ةثكتلا امأ

 : لوقيوا

 الالت اذإ ردب  هيبش بيثك ىلع انصغ تيأر
 ال..ال:لاقف .يل..يل:تلقف ولولا : لاق ؟مسالام تلقف

 : لوقيوأ

 يلاسح ىف كلي ملو لجر ىلع لىلجر ليللا حنجم تبد دقل
 بالكلا ساودو معن : تلقف ؟ ىمعأ تنأ له : ائزهم لاقف

 : لوقيوا
 ىمد اهلمانأ ى ىنيعب تيأر 2 ىننإف حاشولا تاذ ىمدب اوذخ

 ؟ىمد ا لح فيك :اهولس نكلو اهلتقب محرفظ نإ اهولتقتالو
 ىمصعمو ئدنزو ىك ىل تنكو ايئن -كلتدجو اال  تلاقف

 ىمد نم ىفانب -تلتباف هتحسف ىونلا موي امد تيكب

 : هدي لبقف ءامسلا ىف لالهلا ىأر امدنع « همظن نم اذه نأ نظأو « ىلأ لوقي ناكو

 ملكلا نم اهالخأ تايحتلا ىلحأ مف ريغب هايحف لالهلا ىأر

 نآرقلل ىظفح بناج ىلإ « لافطألا نم ىريغ نع هب زيمتأ ائيش تايبألا هذه ظفح ىف تدجوو
 هلوح سانلا عمجي وهف . . ىبأ لعفي امك« هلغتسأ ٠ فيك فرعأ مل هتظفح ىذلا رعشلا نكلو . ميركلا

 ةرم ىننأ ركذأو . كلذ لعفأ نأ عطتسأ مل ىنكلو . . ةيغالبلا تكنلاو دئاصقلا مهل ىوري لظيو

 ؟ باتك نم اهتلقن ىننأ نظ له . سردملا اهيطشف « ءاشنإلا عوضوم ىف رعشلا نم اتايبأ تبتك ةدحاو
 نأ بولطمو « الق ىنتدهأ دق قدلاو نأ ءاشنإلا عوضوم ناك دقف ؟ اهمهف نود اهتلقن ىننأ ىأر له

 ىنتدهأ دق ىقدلاو نأ : عوضوملا اذه ىف ةتكنلا تكردأ دق ىننأ دقتعأ الو « كلذ ىف اعوضوم بتكأ

 ! ؟ ةيده ىلإ ةجاح ىف تسلف . مالقألا تاثم ىنتبرض دقل ..«ايلق»

 هم



 : اهف ةيدحلا هذه ىلع ةدلاولا ركش دعب « ايبتيتك ناذللا ناتيبلا امأ

 روعشلا سايقم نيعلا عمدو ١ىعمدب مكعنص ليمج تركش
 !رورسلا عمد -هقاذام ىلع- ىنفج قاذ دق ةرم لوأل

 ىلقع نكلو « ىعاولا 0 ىلع رطخت مل ىناعملاو تايلكلا هذه لك « ةرم لوألو عمدلاو ملقلاف

 ظفاحل امهف ناتيبلا امأ « دعب اهف ال كحضأ ةتكن نوكتل تالكلا هذه نع شتف ىذلا وه نطابلا

 . مهاربإ

 فرعي نكي ملو .رعشلا ظفحي نأ لثم ىلع راثكتسالا نم اعون نيتيبلا نيذل سردملا بطش ناكو
 تارشعو تاريخا لئالدو تاحشوملاو ميركلا نآرقلا ظفحأ ىنإ م اهظفحأ تايبألا تاثم نم مك

 . كلذ دعب قاشنإ عوضوم ىف رعشلاب تنعتسا نأ دقتعأ الو . ةيوبنلا حئادملا

 اهنيب نراقأ تأدبو . . انتيب ىف نيواودلاو ةينيدلا بتكلا نيب ىدي لقنأ تأدب ةريغص نس ىفو

 تاياورو ةيسيلوبلا صصقلا كانهف . ةيبدأ الو ةينيد نكت مل . نيرخآلا تويب ىف اهريغ بتك نيبو

 نكمأ فيك فرعأ ال .رخآ ملاع ىلإ ىنلقني حيرلا طاسب وه باتك لك لب . . ازنك تناكو . بيجلا

 ملاوع ىلإ انأ ىييربت بتكلا هذه وفلؤم عيطتسي فيك حصألا ىلعوأ . . هبيرهتو هبيوبتو هييترت
 اكحلا . . ىنعملا نكلو . ىنتقياض ام اريثكو . ىدنع اهل ىنعم ال ةيبنجأف ءامسألا امأ . . ىرخأ

 اهتحت عضأ صاصرلا ملقلا ىلإ ىدي ىنقبستف « ةليمج ةرابع دجأ انايحأو . فلتخم ءىش . فلتخت
 ةدحاو ةمالع عضأ ال انأف . ايئابن اهنع تلدع فيكالو . ةداعلا هله تملعت نمت فرعأ الو « اطخ

 . باتكلا أرقأ ال ىننإف ةمالعلا هذه لثم تدجو ولو . باتك ىأ ىف

 نوكأ ال ؟ ةيسيلوبلا تاياورلا لك تأرق ىننإ لوقأ له ؟ بيجلا تاياور لك تأرق ىننإ لوقأ له

 تأرق دقف ادج اغلابم نوكأ ؟ امامت اهتيعو ىننإ تلق اذإ اغلابم نوكأ له نكلو . معن تلق اذإ اغلابم

 . ةءارقلا تدتعا ىننأ وه ء ثدح دق اماه اثيش نكلو . اهبعوتسأ مو اهمهفأ ملف ٠ ةريثك تاياور

 ليلقلا نكلو . تدجو ام لك تأرق . عوضوم ىأ ىف ديدجلا باتكلا نع ثحيأ نأ تدتعاو

 ىسار ىف ايقاب لظ تدجو ام

 ايئاور حدتما دق هدجن نأ ردانلا نم لب . ةيبدألا تاياورلا ةءارق اريثك بحي ال داقعلا انذاتسأ ناكو

 اديدش احاحلإو اطغض ببسلا ناك . ةريصقلا صصقلا ضعب مجرت امدنع ىتح . اريثك هل ضرعت وأ

 مهفلاو ةمجرتلا ىلع هرادتقا دكؤيل لعف هنكلو . كلذ لعفي نأ هتذمالت نم وأ نيرشانلا نم هيلع

 « ىرافوب مادم » تناك امبر . فرعأ ال . . اهتأرق ىتلا تاياورلا ىه ام ركذأ ال انأف . كلذك وهو

 يقي ىلع تسلو . ىوتسلوتل « مالسلاو برحلا » ةياور تناك امبر . .ريبولف فاتسوج اسنرف بيدأل

 ىنأ دكؤملا نم نكلو . اهتيعو ىننأ نظأ الو . ادج ةريثكلا اهئامسأب ةياورلا هذه تأرق ىننأ نم
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 : اهف ةيدملا هذه ىلع ةدلاولا ركش دعب « اههتبتك ناذللا ناتيبلا امأ

 روعشلا سايقم نيعلا عمدو ىعمدب مكعنص ليمج تركش
 | رورسلا عمد -هقاذام للع- 2 ىنفج قاذ دق ةرم لوأل

 ىلقع نكلو ٠ ىعاولا ىلقع ىلع رطخت مل ىناعملاو تايلكلا هذه لك « ةرم لوألو عمدلاو ملقلاف

 ظفانل- اهف ناتيبلا امأ : دعب اهف ال كحضأ ةتكن نوكتل تايلكلا هذه نع شتف ىذلا وه نطابلا

 ١ . مهاربإ
 فرعي نكي ملو .رعشلا ظفحي نأ ىلثم ىلع راثكتسالا نم اعون نيتيبلا نيذل سردملا بطش ناكو

 تارشعو تارينملا لئالدو تاحشوملاو ميركلا نآرقلا ظفحأ ىننإ مث . اهظفحأ تايبألا تائم نم مك

 . . كلذ دعب ىلاشنإ عوضوم ىف رعشلاب تنعتسا ىننأ دقتعأ الو . ةيوبنلا حئادملا

 ابنيب نراقأ تأدبو . . انتيب ىف نيواودلاو ةينيدلا بتكلا نيب ىدي لقنأ تأدب ةريغص نس ىو

 تاياورو ةيسيلوبلا صصقلا كانهف . ةيبدأ الو ةينيد نكت مل . نيرخآلا ثويب ىف اهريغ بتك نيبو
 نكمأ فيك فرعأ ال .رخخآ ملاع ىلإ ىنلقني حيرلا طاسب وه باتك لك لب . . ازنك تناكو . بيجلا

 ملاوع ىلإ انأ ىيربت بتكلا هذه وفلؤم عيطتسي فيك حصألا ىلعوأ .. هبيرهتو هبيوبتو هبيترت
 . ةياكحلا . . ىنعملا نكلو . ىنتقياض ام اريثكو . ىدنع ال ىنعم ال ةيبنجأف ءامسألا امأ . . ىرخأ

 ابتحت عضأ صاصرلا ملقلا ىلإ ىدي ىنقبستف « ةليمج ةرابع دجأ انايحأو . فلتخم ءىش . فلتخت
 ةدحاو ةمالع عضأ ال انأف . ايئابت اهنع تلدع فيكالو  ةداعلا هذه تملعت نمم فرعأ الو , اطخ

 . باتكلا أرقأ ال ىننإف ةمالعلا هذه لثم تدجو ولو . باتك ىأ ىف

 نوكأ ال ؟ ةيسيلوبلا تاياورلا لك تأرق ىننإ لوقأ له ؟ بيجلا تاياور لك تأرق ىننإ لوقأ له
 تأرق دقف . ادج اغلابم نوكأ ؟ امام اهتيعو ىننإ تلق اذإ اغلابم نوكأ له نكلو . معن تلق اذإ اغلابم
 . ةءارقلا تدتعا ىننأ وه « ثدح دق اماه ائيش نكلو . اهيعوتسأ ملو . اهمهفأ ملف ٠ ةريثك تاياور
 لبلقلا نكلو . تدجوام لك تأرق . عوضوم ىأ ىف ديدجلا باتكلا نع ثحبأ نأ تدتعاو

 . . ىمار ىف ايقاب لظ تدبجو ام

 ايئاور حدتما دق هدجن نأ ردانلا نم لب . ةيبدألا تاياورلا ةءارق اريثك بحي ال داقعلا انذاتسأ ناكو

 اديدش احاحلإو اطغض ببسلا ناك . ةريصقلا صصقلا ضعب مجرت امدنع ىتح . اريثك هل ضرعت وأ

 . مهفلاو ةمجرتلا ىلع هرادتقا دكؤيل لعف هنكلو . كلذ لعفي نأ هتذمالت نم وأ نيرشانلا نم هيلع

 « ىرافوب مادم ١ تناك امبر . فرعأ ال . . اهتأرق ىتلا تاياورلا ىه ام ركذأ ال انأف . كلذك وهو

 نيقي ىلع تسلو . ىوتسلوتل « مالسلاو برحلا » ةياور تناك امبر . .ريبولف فاتسوج اسنرف بيدال

 ىننأ دكؤملا نم نكلو . اهتيعو ىننأ نظأ الو . ادج ةريثكلا اهئامسأب ةياورلا هذه تأرق ىننأ نم
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 اهيلع ىوقي ال ىتلا ليصافتلا نم ايلاخ اهنع ئيدح ناك نكلو « اهنع ثدحتأ ىنتدجوو . . اهتبلق

 . . ةريغص نس ىف كلذ تلعف ىننظأ الو . اهتاحفص ىلع اومانو اوماقو اهوأرق نيذلا الإ

 . . ىدي ىف ةفدصلا |هتعمج فيك مويلا ىردأ ال . ناتصق ىنترهب نكلو

 ه ةسيسدلاو بحلا و ةيئاثلا ةياورلاو . فيفع نيسح همسا بتاكل « تانيز » اهمسا ىلوألا ةياورلا
 . ةمجرتم ىهو .رليش ىفاملألا رعاشلل

 ىذلا ام طبضلاب مهفأ مل ىنكلو . ةيئانغو . ةمعان تارابعلا . بح ةصق ىهف ىلوألا ةياورلا امأ

 لك ى اريظن هل دجأ مل . ديدج ءىش اهنكلو . ةضيرم ةنيزح ىأ - ةفوفشم ةفافش اذكه ىناعملا لعجي
 , تارق ىذلا

 ناك نإو . ةكحلا لكش ال لمج اهيفو . فنعأو ىوقأ اهيف ةرابعلاف « ةسيسدلاو بحلا ٠ ةصق امأ
 ! ةليمج اتنب تحرفأ ةضيب ناطيشلا ضاب اذإ : لوقت ةرايع لثم . ىسأر ىف ارضاح سيل ىنعملا

 اذه تيعو ىننأ نظأ ال نكلو . ىنس لثم ىف قهارم باش دنع ضماغ ىنعم اهل نوكي نأ دبال
 طقف عمسأ تنكو . . ةليمج تنبب ىانيع تقلعت الو ناطيشلا تلباق ال تقولا كلذ ىف انأف « ىنعملا

 تنبودو «تايمارغو نعو «بحو» نعو . . ةيوناثلا ةروصنملا ةبلط ىلالمز صصق نع
 كلذ ىف قايح تناك دقف . ةيهافرلا نم اعون تناكو . لولدم الو ىنعم الب تايك اهلكو - ؛ ناريجلا

 ناكو . . ةرسألا لكاشم مث . . ةركاذملا مث ةركاذملا : تايرورضلا نم ىندألا دحلا ىه تقولا
 دقف . ناردجلاب انايحأو سانلاب امادطصا هرثكأ ناكو . اقئاخ اقيض ةسردملا ىلإ تيبلا نم قيرطلا
 . . تيبلا ىف ةبوطرلاو مالظلاف ء ءفدلا ىفو رونلا ىف أرقأ . . ةسارك حتفأ وأ باتك ىف أرقأ تنك

 نسح دومحم رعاشلل « خوكلا ىناغأ » وهف هلك هتظفحو هتينتقا ىذلا ديحولا رعشلا ناويد امأ

 قرولا نم ناك دقل : ناويدلا لكش ركذأ لازأ الف . قايح ىف اريبك ايبدأ اثدح ناك دقل  ليعامسإ
 . حمالملا ىرصم رعاشلا ناكو . فافش قرو ةروصلا ىلعو ةروص رعاشلل تناكو لوقصملا ضييألا

 نأ أشي مل رعاشلاف . ابيجع ايش تدجو مث . مولعلا راد ىف ابلاطو . ناتملاح هانيعو . شوكنم هرعش
 « الوأ هيأر ئراقلل نوكي نأ ديري هنأ انلعم . . هتيابن دنع اهب ىنأ دقل ٠ باتكلا لوأ ىف ةمدقملا لعجم

 تاريبعتلا ىنتزهو . . لبق نم هلثمب عمسأ مل بيجعو بيرغ ءىش . .رعاشلا ىأر فرعيلف كلذ دعبو
 نم لقنأ لازأ ال انأو . ىرصملا حالفلا نع لوقي الثم . . ةينوللاو ةيتوصلا ءاضوضلاو . . ةديدجلا
 : ةركاذلا

 رعاش ةرم هاكب امو  هناجشأ لقحلا قاوس ىكبت

 رئاخ هكتض  وكشي  نايرع 2هنكر ىف حالفلا سئابلاو
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 رعاشاي ناحلألا كبلق ىف تقفصام ءعمدلا هيلع رثعب

 !رهاساي نزحلاو ىسألا حرب 2 اهسمام نافجألا هل قرحاو

 : لوقي نطقلا فطقي نيح وأ
 عاعشلا فك ىلع ىرحي اولْو© اهتاساك ىف لظلا باذ نيح

 عاضرلا دهع ُْق لفطلا ماستباك تمستباو ؛ ىحضلا دخن تمثل

 عادولا موي اهترضن تلبذ ةداغ ىكحت ءارفص تدبو

 عاقبلا ىف اران سافتألا مرضي ىنسلا جاهو فيصلا اهاتأو

 عايضلا تاماه جوت 2ضيبا بهذ نم  اهسنرب تدتراف

 عاضملا دهجلاو حالفلا لمأ هدنع بدناف لينلا جات كاذ

 عانتقاو لذ نيب ثاج وهو 2 هفاتكأ ىلع رقفلا صقر

 ! عارشلا موطحم مبلا ىف اقروز ادفف ءءهيلع سؤبلا اطسو

 : لوقي وأ
 ىلارحم ىلإ ىمماسلا هشرع نه  اهفيط ردحت اذإ ىنجأ ادبأ

 باستملا قرقرتلا ىوحلا ضيف اهسح معبانم نم فشرأ مهأو
 باهش ضمو تسبق ظاحللا نمو ىدئاصق تفشر ىكازلا كرغث نم

 بابلألاب 2كتفلا رس  ىانيع تملعت تاملاخلا نويعلا نمو

 باترملا رئاخلا بلقل دشر  اهبادهأ نم فر بده لك ىف

 يباوصو ىتياده كنم تممهلا ىننإف « لايلا هيوغي حار نم

 بابض سدقو ء«ناميإ لالجو رظنم ةئتف ..قرشلا كيف تسدق

 اذإ هب ةايحلا ءامام ؟ لينلا ام

 يحضلا ىف روثملا لفلا ةحفن ام

 اًسئام لفري ناحيرلا ةرطخ ام

 اذإ ىفاخلا هرايتام ؟رحسلا ام

 اذإ اهتليزو ايندلا ةجببام

 ؟باضر دهش كيف نم ىوهلا ىرجأ

 ؟باثولا كريبع رهز حاف نإ
 ؟ ىلاصتو ىوه نم كفطع هات نإ

 ؟فباطخم ةرم كهافش تسمه

 ؟باعلت قو لد ىف تقرشأ

 قلقلاو عالطتسالاو ىلاعملا نم تاناضيف اهعمو ىسأر ترادأو ىنتزه دق ةديصق نأ دقتعأ الو

 قايح ىف ىرس يبدأ فاشتكا ربكأو « ىماهوأو ىمالحأ رعاش ليعامسإ نسح دومحم لوقي . .رمحألا ناتسفلا ناونعب هل ةديصق تلعف | « ةشهدلاو قرألاو
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 تظفاحو هتظفحو هتأرق . . هيلع سانلا نم ادحأ لدأ نأ أشأ ملو ارس هيلإ تيدتها دقف - ةقهارملا

 كريدغ | قوف | ةجوم تدابت ا ىقىل ىنمتت

 كريرح ىف | وهزت - تحل م «ناتسفو اب تسيل

 فحصلا تناك امدنع ارخاس هسأر مفريو هقنأب خمشي ليعامسإ نسح دومحم موحرملا ناكو

 ذأ عم « ثيدحلا رعشلا ىف «نيتاسف » ةملك مدختسا نم لوأ وه تانيتسلا ىف ىفابق رازن نإ : لوقت

 ابيرغ ازارط ناك ليعامسإ نسح دومحم نكلو . . تانيثالثلا ىف اهمظن دق هذه ليعامسإ دومحم ةديصق

 ذويعلا نع اديعب هاقيسوم لجسيو ىري . بعاوألا لابج دحأب مصتعي ناك « ءارعشلا نم اديرف

 ءارعش نيب سيلو . ةريثملا ةديدجلا روصلا هذبب ىقأيو ٠ تاوصألاو ناولألا طلخي مث . .ناذآلاو

 ! هلثم دحا ةيبرعلا

 ىف فرعأ نكأ ملو . ىوحلا تانب ىدحإ لاح فصي ليعامسإ نسح دومحم دئاصق ىدحإ ىفو

 ء اضيأ ءانبأ هل ىوملا نأ روصتأ نكأ ملو . . ىغبلا ىنعم الو . . ىوحلا تنب : ةملك ىنعم تقولا كلذ

 امدنع ىمأر ىف ىناعملا ىل ححص دق ليعامسإ نسح دومحم نكلو . . طقف تانب ةرورضلاب تسيلو
 + لاق

 مكعادخ نم نكلو ! معنو .تطقس : ىومهلا مكح ىف لاقيو

 ! مكحيو .ءارذع ىوحلا مت  تلمحام ناسنإلا ىذأ الول

 ! ةأرما امئاد تسيلو : ةأرماو لجر : ةئيطخلا نأ ىأ
 نطقلا راهزأو حمقلا لبانسو روفصعلاو موبلاو دهدهلاو عدافضلاو بارغلا : ناويدلا ىفو

 5 تاشارفلاو 5 . توتلاو
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 : ةفسالفلا نم دحاو نع اهلقن ةرابع ءىجت ليعامسا نسح دومحم رعاشلا لوقي « ةمتاثلا ١ ىفو

 « همسجلا ةدعاسملا ءاضعألا ةباثمب ىه ءايشأ ىرشبلا عونلا ىلإ اوفاضأ دق تالآلا وعرتخم ناك اذإ

 . انحاورأ ىف ةديدج ذفاون اوحتف ذإ : فرشأو ىمسأ ةحنم هوحنم دق ءارعشلا نإف

 امك ىأ . . ناسنإلا نادجو ىلإ اًيش فاضأ اضيأ وه هنأب ليمجلا عئارلا هرعش نع رذتعي هنأك

 اريوطت الإ ناسنإلا اهعدتباىتلا تاودألا لك تسيلف - « ةيعانص افارطأ  ناسنإلا ىلإ ملعلا فاضأ

 الديف . . اهريوطتو تاودألا ةعانص نف ىه : ةراضحلا نأل . . هينذأو هينيعو هيمدقو هيديل ارمتسم

 ةمحطأ هل مدقي انايحأو نيكسلاو ةكوشلا هيطعي ملعلا نإف « هتدعمب مهضبيو هنانسأو هيديب لكأي نأ نم

 مالكلاو ىثملا لئاسو كلذكو . . دل لع رج القا جدى اقع مانطلا لصد هنإ لب . ةموضهم

 . توصلاو ةروصلاو
 ةيمدهج ناولأو ةيوامس قيسومب ىفذأ قصلأو « ىمالحأو ىلايخ ىف رانلا لعشأ دق اباتك نأ نظأ الو

 .  خوكلا ىناغأ » ناويد لثم « ةيسودرفو
 ميظع هنإ . . هب ىنطبرت ةلص دجأ مل ىنكلو . . قوش ءارعشلا ريمأل « تايقوشلا » ضعب تأرقو

 ةنوكلبلا ىف لاجلاو نسحلا تس هنإ . . ةلالجلا بحاص وأ ىكلملا ومسلا بحاص هنإ . . نأشلا عيفر

 نيب « ام ةفاسم» كانه نوكت نأ دبال ىأ . امئاد كلذ ركذتأ نأ بجاولا نم وأ « عراشلا ىف انأو

 | رعاشلاو ئراقلا

 ةربنلا ةدح وه هركذأ ام لكو . . قوش تايحرسم ىلع داقعلا ذاتسألا موجه ىنعم مهفأ مو

 تدجو له ؟ تقولا كلذ ىف داقعلا ذاتسألا نم تبضغ له . . قوش رعاشلا ىلع ءارقلا ءادعتساو
 وه ىدذلا فيسلا بحاص وه . . لوألا ذاتسألا وه ذاتسألا نأ ىف الإ تركف ىننأ نظأ ال ؟ ةوسق هيف

 ىف قلطملا مكاملا هنأ الإو . . اقمع دعبألاو ء اضرعرثكألاو الوط مظعألا وه هنأ الإو . . اضيأ ملقلا

 دحلأ طعي منو . . كلذ هل عمجم فيك فرعأ الو . . هتوص ىلع ولعي توص الو . . ةفسلفلاو ركفلا

 بتكي دحأ الو . هلثم بتكي دحأ الف . . « ةفاقثلا » ةلحعو « ةلاسرلا » ةلحم ىمامأو . . هيطعأ ام هريغ

 . لضفأ هنإ . فلتخم هنإ . ايقطنم امره وأ « ةيركف ةراع نوكيف الاقم

 فالغ اهل . كبيج ىف اهعضت نأ نكمي . ادج ةريغص بتك ىلع ىانيع تعقو تقولا كلذ ىف

 هيَم « دمحم » نع باتك اهنيب نم . ىمالسإلا خيراتلا ىف اهنإ . فافشلا قرولاب ةفوفلمو . ليمج
 نيب قرف ال وأ . دمحم ةملك هيلع تعبطنا ردبلا وه وأ . . ءىضملا ردبلا لكش ال تذختا دمحم ةملكو

 اثدحو افاشتكا هذه حببص دمحم بتك تناكو . حيبص دمحم : وهف فلؤملا امأ . .ردبلاو دمحم

 دجنأ ملو . . ةرابعلا ةطاسبو فالغلا ةقانأو نقلا صخخرو مجحلا رغص : هبتكل عمجت دقف . اقيمع

 نأ تدجول « فحصلا أرقأ تنكول امبر . ةرابعلا ةلوهس ىلع ةردقلا هذه هل تقولا كلذ ىف ادحأ

 ى



 اذام طبضلاب ىردأ نكأ مل كلذلو . ضحصلا ءارق نم تنك ىننأ ركذأ ال ىننكلو . ةيفحص هترابع

 شيعأ ال ىنكلو . كلذ نظأ ال ؟ لانملا ةريسع فحصلا تناك له . . ثادحأ نم رصم ىف ىرحي

 ةطقن ىأ . . لوحت ةطقنو اثدح حببص دمحم تافلؤم تناك كلذلو . ىلايخيو ىفذأب شيعأ ىننإ . ىنيعب

 تالكلا ضعب اهيف دجأ تنك نإو . . . ةريثك ىهو هبتك ةيقب نع ثحبلا ىلإو « هيلإ اهدنع تلوحت
 نكلو . . قيرط ىأ ىف اردان ائيش تسيلو . فوصرم قيرط ىف طلظلا وأ بوطلا لثم ابنكلو . ةبعصلا
 اذإو « حببص دمحم وهف : ملكتي نأ دارأ اذإو . ليعامسإ نسح دومحم وهف : ىنغي نأ دارأ اذإ ناسنإلا

 . . هللا باتكف : ةنجلا لخدي نأ دارأ اذإو ءداقعلا وهف : ركفي نأ دارأ

 . هسفنل نغي مل دحأ سانلا نم سيل .. ؟ ءانغلا ىلإ تهجتا ىننأ ىف ببسلا وه كلذ ناك له

 تنك امدنع ىتحو . ىنعمسي دحأ نكي مل حارفألا ىلإ للستأ تنك امدنع ىتح . ىسفنل ىنغأ تنكو
 ىنعمسي نكي مل « هيلع سلجأ ىكل ىننوطعي اوناكو « دعقم نع لأسأ ةرواجملا تويبلا باوبأ قدأ

 سانلا ةيقب امأ . عمتسملاو برطملا طقف نحن . . ادوع رخآلا وه كسمي ناك ةساردلل ليمز الإ

 ىدحإو ىلاخ كلذكو توصلا ليمج ىبأ نأ وهو « ىنمز ال اقيمع اروعش نكلو . انب نوردي الف
 « ىسفنل هلوقأ ام اذه . ليمج قوص نأ ىل دكأتو . اريثك ىسفن ىلإ تعمتسا ىننإ مث . ىقتالاخ
 . ادج ليمج كتوص : ىل لاق هتعاجش ىف كشأ ال اقيدص نكلو . اضيأ هسفن نع ناسنإ لك هلوقيو

 ددحأ ناكامبر ؟ «رارحألا نيركفملا » ةيعمجوف هيلإو هب نطير ىذلا ديحولا ببسلا وه كلذ ناك له
 . . بابسألا

 ف ىللا لوقأ فياخن : ىه هيناغأ بحأ تناكو . باهولا دبع دمحم ىنغأ تقولا كلذ ىف تنكو

 . . ىفامزو ىلوذعو تنا : هيناغأ ثدحأو . . ىلق

 نع اريبعت اهبرقأ تناك امنإ  باهولا دبع دمحم ناحل نسحأ تناك« فياخ » ةينغأ نأ نظأ الو

 . . ةرضخ اي ىدنع كيز نم : ىنغأ تنكو . .دعب امف اهليصأت ىلإ دوعأ فوس - ةيسفب ةلاح
 ىتلا باهولا دبع تاينغأ لك ىه هذه . . انأ وينوطنأو وينوطنأ انأو . . ىداولا ةراجاي : ىنغأو

 وه اقح ىنشهدي ىذلاو . ىنغأ تللظ ىنكلو . ىنعمسي دحأ نكي ملو تقولا كلذ ىف اهتينغو اهتظفح
 نأ اقح بيرغلا نمو . كلذ ىلع ىوقأ الو . عمتجملا ةهجاوم نم برهأو . ادج لوجخ ناسنإ ىننأ
 ةعاجش اهنأ نظأ ال نكلو « ةعماجلا ىف ةرضاحنلاب وأ ىأرلاب سانلا ةهجاوم ىف كلذ دعب لمعأ

 ىلع عضأ تنك . . ابرطم وأ ارضاحم وأ اثدحتم : لوقأو ىنيع ضمغأ تنك طقف نكلو . . ةيبدأ
 ع سانلا نم ايندلا ولْمت امدنعو . كانه سيل ادحأ نأب ىسفن عنقأو . مالظلا نم اراتس ىلوح ملاعلا

 ! قافرصت نم ريثكل ةيمويلا ةطلاغمللا ىه ةجذاسلا ةطلاغملا هذه تناك - ىاوه ىلع فرصتأ
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 . ءىجتو حورت تيقب ةبغرلا هذه نإف « ءانغلا ىلإ ىهاجتا ىف اداج نكأ مل ىننأ نم مغرلا ىلعو
 نم ىنصلخت ةبوقع نع ثحبأ انأف « اهنع رفكأ ل ةميرج ىه له . قاعأ ىف كانه اهنكلو . ىنتختو رهظت
 نابعثلا زفقف اهتعفرف لجر تبعت مث , نابعث سأر ىلع هلجر عضو ىذلاك انأ له ؟ريمضلا باذع

 نود كلذ دعب هكرتتو هرصعتف ناسنإلا لوح. فتلت ىّتلا نيباعثلا نم عونلا كلذ نم وه له ؟ ىنددبي

 قابلا امأ .. ءاملا حطس ىلع اهنم ءزج رهظ ىتلا ديلجلا لابج دحأ ةبغرلا هذه له ؟ ائيش هنم لانت نأ

 نم عون ىه له ؟ ايمنهج اناطيش ءاملا تحت نم هلك جرخي ىتح دحأ هب مدطصي داكيالف « ءاملا تحتف

 ؟ حيرتسأو تومت ىتح ءاملا نم اهجرخأ نأ بحي ىتلا ةيشحولا كامسألا

 ءاضعأ نيب نمو .. لبالبلا ةقرف : اهمسا « مويلا رابخأ » ىف ةكحضم ةقرف انل تناك تانيسمخلا ىف

 . ىنغي رخآلا وه هنإ . انيلع اقوفت هيف دجن نكن ملو . افورعم نكي مل .. ظفاح ملحلا دبع ةقرفلا هذه

 نأ ةركف تزفق فيك فرعأ الو . موثلك مأل ىنغي ىريغو « باهولا دبعل ىنغن انكو . كلذك نحنو
 تكرت ىأ . ءانغلل تغرفت هبجعأ اذإف « قوص عمسي ىكل باهولا دبع دمحم ذاتسألا ىلإ بهذن

 دمحم ذاتسألا ىلإ اعم انبهذو . ظفاح ملحلا دبع ةركف تناكو . اعم ةعماجلا ف سيردتلاو ةفاحصلا

 مامأ ىروعش كل فصأ ىكل ىناعملا ىنفعستالو .. باهولا دبع ناك كانهو . هبتكم ىف باهولا دبع

 هتاكرح ىتح . ءانغ همالك ىتح .. قيقرلا ىكئالملا ىنارونلا نئاكلا كلذ هنإ .. باهولا دبع دمحم

 ةاتف تسلج ضرألا ىلع همامأو . باهولا دبع دمحم هنإ . ديرف هنإ . ءىش ىف سانلاك سيل . قيسوم

 .. حورلا قشاع : ىنغت ةيفير

 اهقحالي ىذلا ظفاح ملحلا دبع توص ناك . اليمج اهتوص نكي ملو . دوعلا ىلع اهيحاصي وهو
 ىموق .. هللا - مالساي دصقي - مالثاي .. هللا : باهولا دبع دمحم ذاتسألا اهل لاقو . عورأو لمجأ

 ! ! لحنلا لسعو ةميدقلا ةنبجلا ىسنت الو تتلشملا ريطفلا ضعب كعم قاه قباو

 انأف .. كلذ ىل ثدحي نأ ردانلا نمو . ةعزفم ةقيقح ىلع توحص ىننأ ىأ : وحص ةظحل تناكو

 ىتح ىبويج ايندلل .تجرخأ دقو . ءىشب ثبشتأ الو . ءىش دنع فقوتأ الو « ةايحلا ىلع قلحزتأ

 نم لبقتسم ىلعو . هيلع ىمأ نزحأ ام ٠ ىبأ ناك ايك امامت . اثيش ديرأال انأف . ائيش اهيف عضتال

 : ىل لاقو قوص عمس ولف نذإ .. هللا : ال لوقيو . حيبق اهتوص : ىسفنل لوقأ توحصو .. هدعب

 .. اهلثم انأف .. هللا

 ! مهمامإ نكي مل نإ «نيلماجما ةمنأ نم وه باهولا دبع دمحم ذاتسألا نأ دعب ايف تفرعو

 . نويزفيلتلا ىف ةثداحلا هذه باهولا دبع دمحم ذاتسألا ىورو . ابرطم نوكأ نأ ىف ىتبغر تبتناو

 !! ءانغلل غرفت هنأ ول امظع ابرطم قرشلا بسكي نأ نكمملا نم ناك : الماحي ىنع لاقو

 تنكو « ليجلا » ةلجمم ريرحتل اسيئر تنكو 147٠ ٠ ةئس لئاوأ ىف ارس ءانغلاب ىدهع رخآ ناكو
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 قوص ناك نإ « ةدحاو ةرم ولو دكأتأو . ةرم رخآل ىنغأ نأ تررق دقف . اصيأ ةعماجلا ىف اسردم
 وأ قربقم نوكي نأ امإ ؟ انأ هتفدأ وأ ؛ مهولا اذه ىننفدي له .. هيف تشع ليوط مهو هنأ وأ اليمج

 ! نوكأ

 « ةرازو ليكو نآلا وه باش حرفلا بحاص . ىنيعلا رصق عراش ىف هيلإ تبهذ ىذلا حرفلا ناك

 سيئر نآلا وه قيدص ىئبحاصو « ةتكاجلاو بابلجلاب تبهذ .. هحرف ىف تينغ ىننأب امئاد ردنتيو
 فورعيل حوطسلا ىلإ دعصي وه . . ةطخخ ىلع انقفتاو . حوطسلا قوف حرفلا ناكو . مكاحلا ىدحإ

 ىف بابلا مامأ هترظتناو .. اهيلع سلجن نأ نكمملا نم نادعقم كانه ناك نإ فرعيلو « «وجلاو

 ؟ وصل عامسلا نوضفريس له : لءاستأ تنك ؟ هارأ تنك ىذلاام . فويضلا ىرأ تنكو . عراشلا

 ؟ حوطسلا قوف نم ىف فذقت ةيساق هوجو ىلإ ةديعسلا ةحرملا هوجولا هذه لوحنت نأ نكمملا نم له
 ءالؤه نم سيلأ . سانلا كحضي نأ ادج ىنعزفأ ؟ ةلواحملا هذه سانلا كحضي الأ نكمملا نم له

 لوقن له ؟ قيسوملاو ءانغلاب انشيع بسكن ةبلط اننإ : مهل لوقن له ؟ نونح مأ وأ بيط بأ فويضلا
 وأ باوبلا ءاقدصأ اننإ : مهل لوقن له ؟ ارجأ ىضاقتنال اننإو هللا باب ىلع قيسومو برطم اننإ مه
 :1 ١ : ؟ مابطلا

 : هانعمامب هيتفش طم دقو « ىل لوقيل طبه دق ليمز تيأر امدنع تقولا نم ىضم مك فرعأ ال

 ! مالسلاو لاعت

 نوسلاج سانلا : لاقف . .رثكأ ىل حضوي نأ هنم تبلطو . هلل انرمأو .. نغنو « اعم دعصنلف ىأ

 ! أم ىف مهنأك

 تلتر ىننأو . نآرقلا ظفحأ ىننأ فرعت تنأ ؟ انآرق مهل أرقأ نأ ىرت له .. ؟ كيأرام : تلقف
 .. ىننأو .. ةالصلل تنذأ ىننأو . اريثك نآرقلا

 ! متأم ىف مهتأك تمص ىف نوسلاج مهنكلو . امتأم سيلو حرف هنإ كل تلق : ليمز در ناكو
 برطملا : لوقي هتعمسو . ادعقم اندجوو . اندعص انئكلو .. ؟ ىتلاح ىلع قيدص قفشأ له

 .. ةروصنملا نبا ..ريبكلا رعاشلاو ىعماجلا

 ىف تعقو ىننأك تسسحأو .. ةروصنملا نم نيسورعلا لهأ ناك دقف .اداح قيفصتلا ناكو

 ىلع ةريزغ راطمأ ىلإ . . ىنيع ىف نارين ىلإ ىفذأ نم ريفافصلا تلقتناو .. ىنم نورخسي مهنإ .. بطم
 تلوحت ىأ . . « اعاعش تراط » ىسفن نإ . . ىبرعلا رعشلا خيرات ىف ريبعت مظعأ تركذتو « ىتيبج

 مويلغ ىسنرفلا رعاشلا باصأام تركذتو . . مدع ىلإ . . ءىشال ىلإ . . ةقاط ىلإ ةدام نم

 ! مويلغ طقسي .. مويلغ طقسي : فتبت ريهاجلا عمس امدنع « هتيب ىف اضيرم ناك دقف ..رينولولوبأ
 نم رعاشلا ثامو . اريخأ ردص ىذلا لوقعماللا هناويد ببسب هطوقسي نوفتبم مهنأ رعاشلا نظو
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 ةيملاعلا برحلا تنلعأ اينالأ نأل ٠ ىناملألا مويلغ روطاربمإلا طوقسب نوفتبي مهنأ فرعيال وهو عزفلا

 ! اسنرف ىلع لوألا
 نع اهلك سيراب تثدحتو .. هتجوز نم هتفطخو ءاملعلا دحأ تبحأ ىتلا ىروك ماده ترك ذتو

 ضرألا ىلإ : اهطوقسب فتبت تارهاظملا تماقو .. ءاملعلا رابك نم ةدحاول ةيقالخألا ةحيضفلا هذه

 تلتقو جوزلا ريرس ىلإ تللست ىتلا ىعفألا ةأرملا .. جاوزألا ةفطاخن ىراماي لحولا ىلا . . ىراماي

 .. هتجوز

 ىرام مادم تطققسو . اهب كتفلا ديرت ريهاهملا اهنأ دبال .. فنعب قدي بابلا ناك ةظحللا هذه ىف

 ! ءايزيفلا ىف لبون ةزئاجي تزاف اهنأب اهوثنبي ىكل بابلا اوحتفو ناريجلا رثاكتو .. ضرألا ىلع ىروك
 .. اًدحأ ىرأ نأ ديرأال : لوقتو ضفرت تناك « ضرألا نم اهوضبني نأ اولواح الكو

 | اوجرخا
 ؟اًقاو وأ اًسلاج ىعولا نع تبغ له ؟دعقملا قوف نم انأ تطقس له

 تنك ىننأ ىل مسقأو .ريسلا ءانثأ زبي ليمز ناكو . ادراب ءاوملا ناكو . ماعلا قيرطلا ىلإ تلزنو

 مل فسألا عم نكلو . اقح ليمج قوص نأل نكلو . ةروصنملا نم ىننأل ىل اوقفصي مل مهنأو . اعئار

 ىلع كلذ مغر رارصإلاو لجفملاو قلقلاو فونما نم : ةبوبيغ ىف تنك دقف .. كلذ نم اثيش كردأ

 ! اهعمسأ ملو . باهولا دبع ذاتسألا ةقيرط ىلع سيلو . هللا : لوقي ادحاو عمسأ نأ

 ؟ابرطم نوكأ نأ ديرأ اقح تنك لهف

 دقل . ديزملا هنم بلطأو هعمسأو هددرأو هظفحأ ٠ ليمجلا مالكلاب تقلعت انأ امِإ « كلذ نظأ ال

 لك ىف اقح تناك له . ناكم لك ىف بتكلا تدجوو . ماقلاو قرولاب تطبتراو . مالكلاب تطبترا

 دلوت ٠ بشخلا الإ دمت نكت مل « بشخملا ةسوس لثم ىننأ دقتعأ . اهريغ ىرأ نكأ مل ىننأ وأ « ناكم

 الإ نكأ مل ..اتومو ةايح هقاروأو هناقيس الإ دجتال « نطقلا ةدود لثم ىننإ .. تومتو شيعتو هيف

 .. تومن هيفو دلوت هيفو ٠ سقفت هيف ,ءام ىف ةكمس
 امدنعو .. «نيملسملا ناوخالا ةيعمج » ىلع تددرت امدنع رثكأ ىناعملا هذبب تسسحأ دقو

 حضوأ تنكامنإ . دحأ ىلإ ثدحتأ نكأ مل . امئاد ثدحتأ تنكدقل .. ةعماجلا ف سيردتلاب تلغتشا

 وه باهولا دبع دمحم نأ دجأ تنكو . لهسلا ريبعتلا ىلع ارداق نوكأ نأ ديرأ انأف . ىسفنل ىسفن

 لعفأ نأ ىلع ارداق ثنكوأ .. كلذك تنكول ىنمتأ تنكو « ةيقيسوم ةرابع لمجأو لهسأ بحاص

 ةينيدلا تاودنلا ىف تنكو .. ءانغلاو قيسوملا ىف باهولا دبع دمحم هلعفام « بدألاو ةفسلفلا ىف

 ىلع ىوقأال انأف . دحأل ثدحتأ نكأ مل .. ةينآرقلا تايآلاو ةتكنلاو ةصقلاو رعشلاب انيعتسم ثدحتأ

 ةفرغ ىف ىسفن عم ثدحتأ تنكام اريثكو . سانلا مامأ ىسفن عم ثدحتأ تنكامنإ « سانلا ةهجاوم
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 ةعماتللا ىو . ُتعلتأال ىتح ةملك ةملك هظفحأ تنك . هلوقأ فوسام اليختم ٠ عفترم توصب ةملظم

 0 ةعيبطلا ءاروام اياضق نع قارضاحم تناكو . بدألا ىلإ برقأ ةفسلفلا ىف قارضاحم تناك

 نأ .. ةسوملم اهلعجأ نأ .. راكفألا ىرأ نأ : ىلعألا ىلثم ناك .. عقاولاو ةعيبطلا ملاع نع تاياكح

 ةملك مادختسا ىف فرسأ تنك كلذلو .. عباصألا هسملتو نيعلا هارت « ائيش» ةركف لك لعجأ

 . دج اًريثك « نأك»
 ىف «نوجرجلا » تانب دسحأ تنك .. ةسوململا ءايشألاك ةدرحملا ىناعملا لعجأ نأ لواحأ انأف

 كلذكو . ةيرجح ليئامت حبصت فواخملا : رجح ىلإ لوحت ائيش نسمل اذإ ىتاللا . ةيقيرغإلا ريطاسألا

 هتعارب فصو امدنع ولجنولكيم اهلاق.ىِتلا ىه ةرابع قدصأ نأ دجأ تنكو .. سأبلاو لمألاو ةداعسلا

 هنع فشكأ انأو . كانه هنإ .. رجحلا ىف هنع بقنأ ىننإ .. الاثمت عنصأال ىننإ : ليئاقلا تحن ىف
 ! طقف ءاطغلا

 .. كلذ دعب هنع شتفأ مث .ارجح نوكي نأ الوأ هديرأ تنكف انأ امأ

 ابرطم نوكأ نأ ىف اداج تنكولف .. حلفأ ملف . ةيقيسوم ةلآ ةيأ ىلع فزعلا ملعتأ نأ تلواح دقو

 لمأ ناك دقف . مدنأ ملو لواحأ لو . لعفأ مل ىنكلو .. ءانغلا وأ قيسوملا ةسارد ىف تعببل اًيقيسوم وأ

 . ىلاعملا هذهل ليمجلا ىزلاو ليمجلا ىنعملا دجأ نأ ىف هلك

 ىظطافلأ نأ ىأ « ةقزحم » قرابع نأب ٠ كلذ دعب ىتك نم دحاو ىف ىبولسأ تفصو دقف كلذلو
 ! هبويع ىطغي وأ . هنتافم فشكيف ىنعملا ىلع طغضي ناتسف لثم

 . ليصفتلا لثم بولسألاو . ةشقألا لثم راكفألا نإ : لوقأ تنكف . اريثك ىنعملا اذه ترمثتساو

 .. بسانملا ىزلا ليصفت ىف منيب فالخلا نكلو « نيطايخلا عيمج لوانتم ىف شاقلاو

 الإ كلذ ركذنأ مو . نيتتس ىتترم ىضاقتأ نأ تيسن ىننأ . ةعماجلا ىف ةساردلل ىتساح نم غلبو

 انأف . امتاد ابتاك تنك لب . اضيأ ابتاك تنك ةعماجلا ىف اسردم تنك امدنعف . اماع رشع ةسمخ دعب

 انأو ىننأ نوظحالي امدنع . ىرمأ سانلا حضفي نأ ىنلجخأام اريثكو . بتكأ ىننأ ليختأ امنإ ثدحتأال

 ىننأك . ىسفن ىلإ وأ .. نيرخآ ىلإ ثدحتأ ىننأك امنإ . مهطاخأ ال ىننأك احراس نوكأ مييلإ ثدحتأ
 .. بتكأ

 هاهو
 ناكو . ةماعلا ةبتكملا دنع قتلن انكو . ةروصنملا ىف لينلا عراش ىف ىشمتأ انأو مايألا نم موي ىفو

 0 تناكو . ملالس ال ةبتكملا . قوراف كلملا ىلإ ةبسن « ةيقورافلا ةبتكملا » تقولا كلذ ىف اهمسا

 . بتكلا نم رثكأ أرق ىذلا نم : تقولا كلذ ىف ىهابتن انكو . هدنع قتلن ىذلا ناكملا ىه

 35 0 : ةملك انأ تفضأو .. ةيبدألا بتكلا لك انأرق اننأ . نوقداص نحنو . اعيمج ىعدن
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 ةقباسم تلخدو . ةيبيجوتلا ةبلطل ةقباسملا هذه - ةفسلفلل ةقباسم اندنع تناك تقولا كلذ ىف

 .رصم ىف لوألا ىيترت ءاجو . ةفسلفلا

 باتكلا اذه دعبف . ةيئاهغ لوحت ةطقن اضيأ وه ةبتكملا هذه ىف اباتك تدجو كلذ لبق نكلو

 سردأ فوس ىننأ امامت ددحت . ىعاتجالاو ىلقعلاو ىسفنلا ىجازمو ىدادعتسا ببسب وأ « هببسبو

 . دومحم بيجن ىكزو نيمأ دمحأ نيذاتسألا فيلأت « ةينانويلا ةفسلفلا ةصق » همسا باتكلا . ةفسلفلا

 بتكي مل نيمأ دمحأ ذاتسألا نأو . هبتك ىذلا وه هنأ دومحم بيجن ىكز ذاتسألا نم دعب اهف تفرعو

 دمحأ ذاتسألا مسا عضوي نأ وه باتككلا اذه رشنل ةديحولا ةليسولا تناك نكلو . ادحاو افرح هيف

 .. ٠ ةفاقثلا ١ ةلحم بحاصو رشانلاو ةعبطملا بحاص وه هنأل « نيمأ

 بتكلا نكت ملو . كلذ دعب ةينانويلا ةفسلفلا نع هتأرق باتك لك نع امامت فلتخم باتكلا اذهف

 . مرك فسوي ذاتسألا فيلأت نم رخخآ اباتكو « انيلع ررقملا باتكلا دعتت مل اهنإ . ةريثك اهتأرق ىلا
 .. فوصتلاو مالكلا ملع ىف بتكلا ضعبو . تالحملا ىف تالاقملا ضعبو

 لوقصملا قرولاو روصلا ىلإ قرزألا فالغلا نم ءادتبا : ءىش لك ىف فلتخم باتكلا نكلو

 ثحبأ ىذلا ءىشلا وه ىنرهب ىذلا نكلو . نيكسلاب هلصفأ نأ بجي ىذلاو . ضعب ىف هضعب كباشتملا

 اذهب ىتحرف فصأ فيك فرعأال . عانقإلا . ةطاسبلا . لالا . حوضولا . ةرابعلا ةلوهس : هنع

 ةعضاوتملا ةردقلا هذه مهدنع داقعلا ذاتسألا ريغ نيرخآ اسانأ كانه نأ تفشتكا فيكالو . باتكلا

 وه رخآ باتك ىلع ىلوألا ةجردلا ىف دمتعا دق باتكلا نأ دعب ايف تفرعو . عانقإلاو لالا ىلع
 ىلع قسلفلاو ىبدألا خيراتلا ىنلؤم ردقأ وهو . تنارويد لو ىكيرمألا بتاكلل « ةفسلفلا ةصق ٠
 . هنم عورأ ادحا دجا مل لب .ليمجلا طيسبتلا

 وه دومحم بيجن ىكز ذاتسألا هبتك ىذلا نإف . ةفسلف مرك فسوي ذاتسألا هبتك ىذلا ناك اذإو

 سفن ىف ابيدأو افوسليف ناسنإلا نوكي نأ نكمملا نم هنأ ىأ . ةفسلفلا بيدأت وه وأ . قسلفلا بدألا

 . ابيدأ مظعلا وطسرأ سيلف . سكعلا سيلو . ةفسلف بحاص وه بدأ بحاص لك نإ لب . تقولا

 . نوطالفأ هذاتسأ لثم ةرابعلا ليمج سيل هنكلو . دقنلاو بدألا ىف تايرظن هلو فوسليف وه امنإ

 .. طارقس امهذاتسأ لثم راوحلا عرابالو

 - اهتدجو دقل ؟ ديرأ ام طبضلاب وه دومحم بيجن ىكز ذاتسألا باتك ىف هتدجو ىذلا له نكلو

 |! ىسفن تدجو ىأ
 كسفن دجت نأ الإ ىأ . كيلع اررقم نوكي نأ الإ اعتمم ناك اهم باتك ىأ دسفي ءىشال نكلو

 كلايخ ديقت لسالس ةسلسلا ةرابعلا نوكتو « احبق لاما نوكي انهو .. هظفح ىلعو هتءارق ىلع اغرم
 ىلإ تبهذ نأ دعب الإ ةيقيقحلا ىتعتم دجأ مل نكلو . باتكلا اذهب ترهنا دقل .. ايندلا كيلع دسفتو
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 « ةدحاو ةسلج ىف هتءارقل امامت تغرفت نأ دعب الإو « ةفيظن ةخسن تيرتشا نأ دعب الإو « ةعماجلا

 .. كلامزلاب هلامسألا ةقيدح ى ةرجش تحت

 ؛ ةثالثلا ءازجألا هذبيو . ةثيدحلا ةفسلفلا ةصق : باتكل نيرخآلا ني ءزجلا تأرق كلذ دعبو

 . اريثك تريحت ىننأ تسسحأ دقف . طخس ىف ىلارو رظنأ تفقوو . ىّتحرف تمتو . ىتعتم تلمتكا

 نكمملا نم ناكوأ . نيدلا لاجر نم ادحاو نوكأ نأ نكمملا نم ناك هنأ تسهوتو . اليوط تللضو

 ىلإ هجتأ نأ نكمملا نم ناك وأ . اسدنهم نكي ملو ايعارز ناك ىلأ نأل « ايعارز اسدنهم نوكأ نأ

 نأ نود « ىضرملا ةرايز نم ءابطألا هبسكي ىذلا لثم بسكأ ىلعلو ٠ ىعأو ىلأ ىوادأ ىلعل بطلا

 دقف . ةطرشلا لاجر نم نوكأ نأ حلصأ تنك ىننأ احيحص ناكالو .. دحأل ءافش كانه نوكي

 لجساو ماعلا قيرطلا ىف تارايسلا ضرتعا انأف . كلذ ىلع لدت قافرصت نأ يبراقأ دحأ فشتكا

 . كاليداك .. دروف .. هيلورفش : لوقأو اهماقرأ
 نأ اذه ىيرق ىأر دقو . ,ن حبصي ةضيبلا ىف حيصفلا كيدلا ؛ نأل . ليلقب ةرشاعلا قوف تنكو

 نه كلذ نكد لوا . نمألا لاجر نم وأ رورملا لاجر نم نوكأ فوس ىننأ نع حصفي ءىش لك

 ودبأ وأ . اماه ودبأ فيك فرعأالو .. هلعفأ ىذلاام فرعأال ىننأ وه ببسلا امنإ . قيقحلا ببسلا

 تناكو . ىمدق ىلع ةسردملا ىلإ بهذأ تنك دقف . ىلخاد ىف ةبعص ةلداعمب موقأ فيكوأ . افراع

 ىنأك فقأف . . ىونعملا ىماستلا نم عونب ٠ ىداملا زجعلا اذه بلاغأ تنك كلذلو .. ةليوط ةفاسملا

 اهلكو . كلذ نم رثكأ تسيلو . اماقرأو تاكرام الإ تسيل تارايسلا هذه نأكو . رورم ىركسع

 ىف لجسأف ةمهملا هذه ىل نوكرتي نايحألا ضعب ىف رورملا لاجر ناكو .. باتك ىف ىئدنع ةدوصرم

 باعلألا لك ىف تقوفت دقف « ايضاير اباش حبصأ نأ نكمملا نم ناكالو .. تارايسلا ماقرأ مهرتافد

 مل .. ةسردملا « لوأ » ىأ .. لصفلا ىف لوألا تنكو ةسردملا نتباك تنكف . ةسردملا ىف ةيضايرلا

 ؟ اذا . . ءالؤه نم اًدحاو نوكأ نا خلصأ نكأ

 دكؤملا نم ناك نإو . احضاو اهاجتا ىل فرعأ ملو . ةساللا سفنب ةيحان لك ىف هجتأ تنك ىننأل

 عفان لمع ىأب موقأ ىكل يأ نم ةلواحم لك ىلع ىمأ تضق دقو . ةباتكلاب ىنطبرت فوسام ةقالع نأ
 تناك دقف . كلذ ىلع رصت نأ ىلإ « ةيمأ ةديس ىهو قدلاو عفد ىذلاام فرعأالو . ةساردلا ريغ

 سانلاو « ةرسألا دارفأ عيمجلل دبالو . ىداحلا دبع اشاب مهاربإ وه انترسأ ىف ىلعألا لثملا نأ ىرت

 هنكلو .. هلعفأ نأ ىلع بحي ىذلاام فرعأالو . اريثك همسا عمسأ تنكو . هلثم اونوكي نأ ء اضيأ

 الف .. 0 دبعو ةدقعلاو ةرمم وبأو زابلاو ىريهزلاو ىجيلملا ىداهلا دبع ةرسأو ىداهلا دبع مهاربإ

 فوس ءىش لك نأ اهيدل دكؤملا نم نكلو .. انأ الو هلمعأ نأ بحي ىذلاام طبضلاب فرعت تناك

 .. ملعتلا قيرط نع ققحتي
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 نبال باتكلا ناكو . ةيرقلا باتك ىف نآرقلا ظفحأ لفط انأو ىنع ثحبت ىمأ تءاج مويو
 نوبتكيو نآرقلا نوظفحي اعيمج راغصلا اب ء جاجدلا ماعطإب ىنفلك دق هنأ تدجوف . اهتلاخ

 اهربخأ مل ىننأل : لافطألا لك مامأ ىنتبرضو « تراثو ىمأ تبضغ اهموي « مهتاسارك ىف تابجاولا

 .. اذكه لبقتسمو ىتقو عيضي اهتلاخ نبا نأب

 ىلإ بهذأو قابطألا لسغأو تببلا سنكأ ىننإ : اهل لوقأ نأ بجاولا نم هنأ فرعأ نكأ مو
 نود لبقتسمب ةضماغ ةروصب متهت ىمأو « تقولا كلذ ذنمو . خابسلا لقنت ىتلا ريمحلا ءارو لقحلا

 ىف لمأال هنأو .. ديحولا اهنبا ىننأ ىلع رصت تناك اذامل اضيأ فرعأالو . فرعأال ؟ اذامل , قوخإ ةيقب
 !؟ طقف انأ . . اهدالوأ نم دحأ

 ناونعب هنإ . تقولا كلذ ىف ىانيع اهب تحسمت ىتلا بتكلا تاثم نم دحاو باتك الإ قبي مل
 امك ىدنع باتكلا لازيالو « داقعلا دومحم سابع ذاتسألل عاجالاو خيراتلاو بدألا ىف تاعلاطم »

 مسر ةسارك نم ىهف باتكلا ةدلج امأ . هللا همحري ىدلاو طخبو . ةميدقلا هتدلجو ةقزمملا هقاروأب وه

 . هؤرقأ داقعلا ذاتسألل باتك لوأ وه اذهو . 1447 - 14141١ ةئس ةيبتكملا ةئسلا اهيلع بوتكم ةميدق

 هنإ . فراعم ةرئاد هنإ . ةديدج ايند هنإ « اعاّتجاو اًخيراتو ةفسلفو ابدأ سيلف . اليوطو اريثك هتأرقو

 ةلظمب طبه ىذلاك ىننإ .. نيجسكوأ . ديدج ءاوه اهنم لخديل ىسأر ىف تحتفنا ذفاونلا نم ةعومجم
 . ةيخيراتلاو ةيرثألا ملاعملا لك ىلإ نيحئاسلا داشرإ بتك لثم باتكلا اذه ناكو . رخآ بكوك ىلع ةيقاو

 « احاتفم » كيطعي نأ ىلع رداق وهو . ءىش لك فرعي وهف . لضتالو بعتتال داقعلا ذاتسألا عف

 ةعانص ىلع هتردقم ىف هقوفي الجر مهل تأرق نيذلا لك نيب دجأ ملو . فحاتملاو روصقلا ربكأل اريغص
 نم « نوكلا حاتفم و « ةيادحلا حاتفم ١ و « فقوملا حاتفم ١ و « ةيصخشلا حاتفم » ةملكو . حيتافملا

 . هرواحيو هيلإ سلجيو . هيلع لبقي هنإ .ائيش وأ ادحأ بيبتيال وهو . ذاتسألا دنع تالكلا بحأ

 . ةليلو ةليل فلأ ىف مسمساي حتفا : ةرابع هبشي ىذلا ريغصلا حاتفملا دجيو هبيج ىف هدي عضي ةعرسبو
 . زونكلا فشكتتو .. لابجلا حتفنت ىتح لاقت ةرابعلا هذه داكت الف

 مسالطلا كف ىلع ةلئالا هتردق ىلع اليلد « حيتافملا. هذه رئانتت اهلك داقعلا ذاتسألا بتك ىفو
 اهنيوكت ىف بعت دق ذاتسألا نأ دكؤملا نم نكلو « حيتافملا ضعب كبجعتال دقو . ةيلقعلاو ةيسفنلا

 لخادملا ىلإ ءادتهالا ىف بعت فيك كيلع ضرعيالو . كل اهمدق اذإ كيلع نميال هنكلو . اهليكشتو

 .. ةيبدألاو ةيفسلفلا بهاذملل ةيفخلا

 انل مدق روصعلا لك فو تقو لك ىف ةأرملا ةايح لك صخلي نأ دارأ امدنع داقعلا ذاتسألا .. الثم

 | رظتنيو ضرعتيو لمجتي ناويح ةأرملا نإ : حاتفملا اذه
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 نم رمحألاو ضيبألا عضت ىهو . لجرلاك ناويح ىهف . ةأرملا ةيصخش حاتفم نيوكت ىبتنا
 ! هنولعفي فوس ىذلاام رظتنتو ٠ لاجرلا ىلع كلذ لك ضرعت مث « ءايزألاو ةنيزلا لئاسو

 ىأ . ةرماغم هلكر كفلاف . معن ؟ ةيلقع تارماغم هنأب اذه ذاتسألا باتك فصوي نأ نكمي له

 رطاخيال ىذلاو . ةعتملاو عالطتسالاو راصتنالاو رطخلا هيفف . لوهجملا ءارو ىرج ديدج ءىشل ماحتقا

 ركفلا ىف راركتلا سيلو . هريغ رركي هنإف « ديدج قيرط ىف ىشمبال ىذلاو . ميدق قيرط ىف ىشمب هنإف
 باتكلا اذه ىفف . ىنتفداص ةيركف ةرماغم ربكأ ناك ذاتسألل باتكلا اذهف كلذلو .. هل اتوم الإ

 . ةيرحلا وه لاجلا نإ : لوقي وهف .. كلذك تسيل ابنكلو ةضقانتم ودبت ةبيرغ ءايشأ نع ثدحتي
 . ةداملا قيرط نع كلذ نوكي نأ دبالف اهسملت ىكل نكلو حورلا ىه ايندلاو . دويق اهل ةيرح اهنكلو
 نوكلا ىف نأل . حاورألا وأ حورلا ملاع نع سانلا ملكتي نأ ىلإ ةجاح ىف تسل ىننإ : ذاتسألا لوقيو

 ريضحت قيرط نع الإ ةيناحور اهيف سانلا دحي مل اذإ اهلك ايندلا هذهل ليولاو . ةيفاك ةيناحور ىداملا

 ! ! حاورألا
 ىدام وهالو ؛ قلطم ىحور وه الف .. نالصفنتال حورو ةدام - داقعلا ىأر ىف - هلك ىلاغلاو

 .. دماج
 « هاجتا لك ىف ردقلا تاقاطل حتفو ٠ سأرلا ىلع تاطبخو . بيرغ ركفو . بيجع ءىش

 ةيحيرشتلاو ةيحارجلا : ةيركفلا هتايلمع ىف دافعلا اهمدختسي ةعمال ةداح ةحلسأو . رونلا نم ضويفو

 . ةقاشرو ةعاربب ةيليمجتلاو

 بتكأ تنك نم ىلإ فرعأ الف . تاركذم هيعمسأام وأ . قارك ذم بتكأ تقولا كلذ ىف تنكو

 مهوتأو . مهتبتاع اسانأو مهترواح اسانأ ليختأو . بتكأو . ماقلاو قرولا دجأ امنإ .. ءىش ىأ نع الو

 وأ تالمأت وأ تارواحم ىوس هبتكأام نكي مل . ىسفن ىلع اهب درأو اهشقانأو ٠ ةيلقعو ةيسفن لكاشم
 مدختسأ تنكر . ةايحلا ىف ةريثك ءايشأل اشهدنم تنكو . اسئايو انيزحو اداج تنكر . تاعابطنا

 ! مهب ىناقشأو سانلا سعتأامو ! سانلا بجعأام : لثم ةمخض تارابع

 تارابعلا نوكت نسلا هذه لثم ىف نكلو . ايندلا نم ريثكلا الو سانلا نم ريثكلا فرعأ نكأ مو

 ىذلا وه هنأ ناسنإلا رعشي نأ نم الدبف « ابولقم ةدحولاب روعشلا نوكيو .. ةيباطخ ةغللاو ةمخض
 . لزعناو ىوطنا دق ةوقلاب وهف .. كلذ ىلإ هوعفد نيذلا مه سانلا نأ هيلإ ليخي هنإف « ىوزناو ىوطنا

 . كلذك' هسفن دجو وأ . كلذ راتخا ىذلا وه هنأ عم

 تدجو امنإ . « ةاتف » ةملك وأ .. تاركذملا هذه لك ىف « بح و ةملك تدجو ىننأ ركذأ الو

 !؟ ىديب رمألا ناك ولو .. خيراتلاو .. ملظلاو ..ردقلاو ءاضقلاو « هللا : لثم ةمخض تالك
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 موي تبتنا اماع نورشع هلوط ىذلا قيرطلا ىف ىلوألا ةوطخملا الإ اذه ذاتسألا باتك نكي ملو

 نيرشع رهظي ىمظعلا راهألا لثم وهف . . تومي موي قتخيال داقعلا ذاتسألا لثم نكلو . داقعلا تام

 .نينسلا تائم ضرألا حطس ىلع ضيفيل « ىرخأ نيرشع ضرألا تحت قتخيو اماع
 . ! ىمأر ىف قدي ىبلق حبصأف .. ىنتك قوف ام ىلإ زفقي ىلق تلعج ىرخأ بتكو



 ىننإف « ىسفن تدعاب وأ هنع تدعتبا اذإ « داقعلا ذاتسألا ىلإ طاطملا نم طيخب دودشم ىنأك

 نأ مواقن هلوح رودن نحنو « ةليلو ةليل فلأ ىف تءاج ىتلا سيطانغملا ةريزج وه هنأك .. ةوقب هيلإ دترأ
 طخ وه داقعلا ذاتسالا نأك .. ةيبشخ حاولأ الإ انم قبت الف « ةيديدحلا مئاوقلاو ريماسملا انم بحسنت

 نود وأ كلذ قوف نحنو . رحبلا حطس ىوتسم هنأك وأ .. ابرغ وأ هنم اقرش عقن نحنو . شتنيرج

 بهذلا هدحو وهو . قرو نم اهلكو .. ةيقرو تالمع نم انيدلام لكل ىبهذلا ءاطغلا هنأك .. كلذ

 مارجو « ديدحلا مارجوليكلا وهو .. اهل افورعم نزوال ىتلا ءايشألا نم ماوكأ اننأك .. ساملاو ةضفلاو

 هنع اندعتبا وأ هنم انبرتقا اهفف .. هدافحأو هدالوأ نحنو مدآ انوبأ هنأك .. ساملا طاريقو . بهذلا

 .. نويمدآ نحنف

 فصأ وأ « قايح لك ىلع هبحسأو هلاق امب .. هب أدبأ ىننإف ٠ ىنعو . هنع ثدحنأ امدنع انأو

 . حيرلا طاسبو « ىسوم اصعو « نيدلا ءالع حابصم ريعتسأ هيلإ دوعأ مت ٠ ىلع راجامو ىل ىرجام

 ةينيدلاو ةيوبرتلاو ةيفاقثلا ةايحلا راحب ىف هب ىدتبن ء هاوس رانم انل نكي ملف .. ناولس ماخو
 هذه لك نأ ىعدأال ؟ اذامل . ربكألا هنإف هاوس نوريثك كانه ناك نإو . ةيكولسلا انايحأو . ةيفسلفلاو
 وه « ةيوناثلا ةسردملا ف بلاط انأو ء ىدنع ناكام لك امنإ . ىسأر ىف امامت ةحضاو تناك ىفاعملا

 ةبرقم ىلع فقأ ةمظعلا ىلإ ىجايتحا وه وأ . هتمظعب ىساسحإ وه العف ناك لهف .. هتمظعب ىماسحإ
 ؟ قيدصلاو دشرملاو سردملاو مألاو بألل ىجايتحا وه وأ .. اهنم

 فرغ اهنأل ةدراب وأ .. ةالابماللا نم ةدراب اناردج الإ انتيب نكي ملف .. ىنعملا وه كلذ ناك امبر
 ىهو . ةليوط تاونسلو اهلك قايح ةقيقح مايألا نم موي ىف تفشتكا دقو .. ةالابماللا نم دعاقمو
 وهأ . ماعلا قيرطلا ىدافتأ تيبلا ىلإ قيرطلا ىف انأف .. انتيب لخاد ىف دراب قيض خوك ىف مقأ لإ
 . قوخإربكأ ءاذح ترتخا نأ ةرم ثدح دف ؟ بجي امك تسيل يسبالم نأب روعشلا وهأ ؟ لجخلا
 مل ىنكلو . ادج اريبك ناكدقف . ىفالمز ىنم رخس امدنع قيرطلا ىف هتعزن . ىمدق ىف هتعضو . ىنبجعأ
 اهاسنأ ال ةرملا هذه نكلو . ةدحاو ةرم كلذ ثدح دقو . ىمدق نم جرخي نأ نكمملا نم هنأ ىلإ هبننأ
 نم لئالا ددعلا اذه ىنرهب « ةريخألا همايأ ىف داقعلا ذاتسألا مون ةفرغ تيأر امدنعو . تيبحام
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 .. هتيذحأ نم اًريثك رغصأ اهنأ تدجو ءاطغلا تحت نم ذاتسألا عباصأ تجر امدنعو .. ةيذحألا

 .. ىشملا دنع علخنت تناك اهأ نظأ ال نكلو . هعباصأ حيرتل ةريبك ةيذحأ ىدتري ناك دقل نذإ

 نم تارشع تدجو . ابوكب انافاه ةنيدم ىف ىاوجنمه ىكيرمألا بيدألا تيب تيأر امدنعو

 ببسلا ناك امبر .. ةفرغلا مامأ سيلو . مونلا ةفرغ ىف اهاعضو نيلجرلا نأ بيرغلاو . اضيأ ةيذحألا

 ررض الف كلذلو « ليوطلا ريسلا ببسب قرعلا حئاور ابنم جرختال ءاهعاستاو اهترثكل ةيذحألا هذه نأ
 .. مونلا ةفرغ ىف تكرت اذإ

 مل . هاسنأ ال ىننإف دحاو ثداح ىل عقي نأ ىنكي ذإ . ةيساسحلا ديدش اناسنإ نوكأ نأ دبالف نذإ

 تريعت دقو . ىمدق نم ىلاذح علخنا امدنع ىلالمز ةيرخس نم ىل ثدحام ةليوط تاونس سنأ

 تللظ دقل .. ىتيذحأ لك ددهم اًرطخ لازام ءاذحلا ثداح نكلو . ترصقو تلاطو تنولتو ةيذحألا

 . ةذمالتلا نم ىلالمز عمو « ةماعلا عراوشلا ىف ىشمأ نأ اهدعب ؤرجأ ملو . كلذ مهوتأ

 . ةيئانلا تاراحلاو . ةقيضلا عراوشلا ترتخا كلذلو . اديحو نوكأ نأ لضفأ ىذلا انأ ىننإ

 ىلإ تهجتا بابلا حتفنا اذإف . بابلا راوج ىلإ ٠ ىبتكم اهب ىتلا تفرغ تناك . تببلا ىلإ دوعأ امدنعو
 . فقسلا ىلإ ضرألا نم لصت ةبوطرلاو . ةدراب ناردجلا نأل . ةرجحلا ضصتنم ىف بتكملاو . تفرغ
 دبال ناكو . ديلجلا عطق لثم وهف فقسلا نم طببي ىذلا ريجلا امأ . هايملا هءارو فقت دس ناردجلا نأك

 كلذكو . ةكيمس ةيقاط ىف ىسأر عضأ نأو . ناردجلا نع ىنلزعي ىكل . ىدعقم لوح اريصح فلأ نأ

 .. تقولا سفن ىف ءىفديو ءىضي ىذلا ىزاغلا حابصملا نم ىسأر برقأو شكنأ لظأو . ىامدق

 ىبأو ٠ لعست ىمأ عمسأ تنك نإو . مئانف تيبلا ةيقب امأ . تيبلا لخاد ىف خوك ىف مقأ نذإ ىننإ

 .. نومئانف قوخإ امأ . اضيأ

 هتلمح خوكلا اذه نكلو . هيف نكسأ ىذلا قباطلا عفتراو ناردجلا تعستاو تويبلا تريغتو
 . ىعم ىتلزع تلمح ىنكلو « ةنيتم ةيبشخ ناردج ىلإ تلوحتو ةريصحلا تريغت .. ناكم لك ىف ىعم
 نم قبت امبرو .. وميكسإلا لهأ لثم انايحأو . ذفنقلا لثم انايحأو ٠ عقاوقلا لثم ىننأ سحأ انايحأو

 ةدوربلاب روعشلا وه له . ءاتشو افيص ةليقث ةيطغأ ىسفن ىلع عضأ لازأام ىننأ ةميدقلا ةداعلا هذه

 لمحأ .. ىخوك لمحأ ىننأ : ميدقلا روعشلا سفن هنكلو .. كلذ نظأال ؟ فيصلا ىف ىتح
 وأ « ًامئاد حاير كانهف ٠ امهو وأ ةقيقح حبرلا هذه تناك ءاوس .. حيرلا بهم ىف اهبصنأو .. ىتميخ

 .. ةيطغألا هذه عضأ ىكل . نوكت نأ بحي

 ؤلؤللا ركتبا ىذلا لجرلا كلذ وتوموكيم ةريزج ترزو ؛ نابايلا دالب ىلإ دعب امف تبهذ امدنعو
 ! ..انأ اي : ىردأ نأ نود تلق « طيحملا عاق نم ؤلؤللا نوجرخي مهتيأرو . عورزملا ؤلؤللا وأ ىعانصلا

 ناويحلا اهحتفيو .. طيحملا ءام ىف قلعتت ةعقوقلا هذهو . ةعقوقلا ناردج ءارو شيعي ؤلؤللا ناويحف

 وه



 قيقرلا معانلا همحلب تقصتلا تلخد اذإف . لمرلا نم تارذ ءاذغلا عم لخدتف . ىذغتيل اليلق

 نع اهزعيل لمرلا ةرذ لوح اهفلي ةداملا هذهو .. ةلزاع ءاضيب ةدام زرفي هلإف كلذلو .. هعجوتف

 تسيلف .. ةؤلؤللا لكش ةرذلا هذه دخت ىتح ةنس دعب ةنسو موي دعب اموي اهزعي لظيو .. همسج

 .. انف ىكبو ىوزنا . ىوطنا نانف هنإ .. طيحملا ىف اقلعم ائداه شاع ناويحل اعومد الإ ُولْوللا تابح

 . ةعمال عومد ٌولؤللا تابحف

 جرخأف ..نينانفلا ءالؤه ىلع ءاكبلا تارتف ريصقتب ماق دقف وتوموكيم ىفابايلا لجرلا اذه امأ

 هذه .. رانا ةدام نم ةريغص ةبح عضو هنإف « لمر ةرذ عضي نأ نم الدبو .. طيحما نم مقاوقلا

 .. همسج نع اهزعي حار « قيقرلا ناويححلا مسج نم تبرتقا اذاف . ةريغصلا ةصمحخلا مجح ىف ةبحلا

 .. ماع فصن وأ اماع ةعئارلا ةينفلا لزعلا ةيلمع ترمتساو

 |! ىكبي هنإف ةدملا ترصق اهم نكلو

 ةسمخ الإ تردصأ دق تقولا كلذ ىف نكأ ملو ء 1484 ةنس ناك نابايلا ف كلذ تيأر مويو

 ىلع ارداق اثيش نوكأ نأ ىف المأ قرتحأو « اركف فزنأو « ىسفن رصتعأ تنك ىنكلو .. بتكلا نم

 .. قاعأ قمعأ ىرفاظأب جرختسأ نأ ىلعو ريبعتلا
 لبق هتيأر دق نكأ ملو . ةينفلا تالجملا ىدحإ ىف تناك ةرم لوأل ذاتسألا ةروص تيأر مويو

 امأ . ءامسلا ىلإ ناهجتت ىأ - ناتيوامس نانيعلاو . ءايربك فنألا .. ةيلاع ةهبجلا . ريبك سأرلا : كلذ

 تدجو ةريثك اروص هل تيأر املو . هقنع لوح « ةيفوك» فلي ناك ذاتسألا نأ وهف مظعلا فاشتكالا

 . افيثكو اريثك ىطغتي هنأ دبالو . ام ةدورب وكشي رخآلا وه هنأ دبالف نذإ . ءاتشو افيص ةيفوكلا هذه

 مادامو .ركفي نأ لجأ نم ةمات ةدحو ىف هنأ دبالو . لوألا وأ ىضرألا قباطلا ىف نكسي هنأ دبالو

 هذه هتمظعامو . سانلا لك نعو هتنيدم لهأ نعو هبراقأو هتوخإ نع امامت فلتخم وهف 3 اذكه ايظع

 تسيلف . ارصق نكسي امنإ اخوك نكسيال ذاتسألا لثم نكلو .. بشخ نم وأ قرو نم خوك الإ

 .. « لاطبألا هو . ماظعلا نيركفملاو ةفسالفلل امنإ كولملل روصقلا
 فوسليفلا نع بتك امدنع « كلذ ىلع ذاتسألا ىنلد نأ الول لاطبألا ةملكىنعمام فرعأ نكأ ملو

 اهرجت ةبرعلاو . ةبرع خيراتلا نأ ىري وهف . هبتك ىذلا كلذ بيجع ءىش . ليلراك ساموت ىزيلجنإلا
 « ةدحاو ةرجش نكلو .راجشأ ةباغلاو . ةباغ خيراتلا نأ وأ .. خيراتلا لاطبأ مه لويثلاو . لويخ

 . مظعأو لوطأ اهدجن « اعيمج انيدل افورعم سيل ببسل
 بائذلا تمجاه اذإف . حضاو ببس نود اهمدقتي اهنم ادحاو دجت « مانغألا نم عيطق خيراتلاو

 لظتو .. عيطقلا نع اعافد توميو بائذلا هجاوي . ةمدقملا ىف ىثمب ىذلا اذه نإف « عيطقلا

 نيدلا ىو ةسايسلا ىف : لطب ابيدبي ىتح ةلاض بوعشلا لظتو . لطب اهظقوي ىتح « ةمئان بوعشلا

 اك



 مالحأو لامآ لكل ديسجت وهو , ىلعألا لثملا وهو ةودقلا وه لطبلاو .. نفلا قو بدألا فو

 .. لطبلا وه داقعلا ذاتسالاف نذإ .. بوعشلا

 . ةذمالتلا نم قالمز نيبو نيسردملا نيب لطبلا نع ثحبأ نأ تلواح لافطألا ةجاذس ىفو
 ىدحإ ىفو . لطبلا وه هنأ ىل دكؤيام هتيشمو هسأرو ههجو ىف . الطب ةفسلفلا سردم دجأ تنكف
 لقي لو ىضمو . ىنذأ كسمأو كحضو . ىمامأ اهأرقو . هل اهتمدقو ىلاعملا هذه هل تبتك تارملا

 دحاو نم نظ نسح تبتك اهف دجو هنأ دبال نكلو . هتبتكام احيحص ناك نإ هنم تفرعالف . ائيش

 ملف نذإ .. ءايربألا نيبجعملا ءالؤه لثم دحي نأ ةليوطلا هتايح ىف داتعا دق هنأ دبالو .. هتذمالت نم

 .. لطبلا وه نكي
 نينيعلاو « ىماسلا سأرلاو لوطلا : ذاتسألا حمالم لثم ةيسنرفلا ةغللا سردم ىف تيأرو

 ..رمتسملا هعيجشتو « ديدشلا هفطعو ٠ ةعيرسلا ةيشملاو « ةعماللا ةضيرعلا ةيبجلاو « نيتعساولا
 .. ىل هريدقت نسح ىلع هل ةأفاكم « ىلايخ ىف الطب هتلعج دقل نذإ . . كلذ نم رثكأ دجأ مل نكلو

 هجولا مسري ةعرسب وهف « ىنلهذي ناك دقل . . سردملا ىلإ رظنلا تلطأ مسرلا ةصح فو

 ها ا ا وة ل هو را حمالملاو

 فرعي ريغصلا لفطلا نأ : نلعأ امدنع اضيأ طارقس فوسليفلا هلاقو .. هسفن 'نع ولجنولكيم هلاق دق

 ىف دوجوم وه امب طقف هركذي نأ نم رثكأ لعفيال سردملاو « قئاقحلا لك هلقع ىفو دلويو . ءىش لك

 مسرأ نأ ضورفملا نم ناك ىلايللا ىدحإ ىفو . قفوأ ملو . اريثك تلواح . مسرلا نسحأ نكأ ملو
 . ةيجلا نع فنألا عافترا بسحأ تللظو ؛ ماقلاو ةرطسملا تكسمأو . ىنافالاج ىلاطيإإلا ملاعلل ةحول

 ملاعلا اذه هجو ايسدنه مسرأ ةلماك ةليل تيضمأو .نينذألاو نقذلاو . فنألا ىلإ نيتفشلا ةبسنو

 بلق هنكلو . سردملل اهتمدق مسرلا ةصح ىفو . قاروأ نمض ةحوللا هذه تيفخأو .ريبكلا

 .. نسحأو حضوأ .ةدحاو ةقيقد ىف هجولا مسرو ملقلا كسمأو . ةروصلا
 .. ١ اركذم » ىف نيدودعملا لاطبألا نمض هتعضوو . ارحاس هتدجوو

 ءالمز نيرهاظتملا نيبو . ةرهاظم تناكو .« ردلا ةرجش » ةقيدح ىف سلجأ تنك موي فو

 لك مهفأ لو .. هيعارذ نم هكسمي سيلوبلاو .. لطبلا .. مسرلا سردم نيرهاظتملا مدقتيو . ةسردملا
 لاق دحاوو .. تابلاطلا ىدحإ هتيب ىف اوطبض مهم إ : ىل لاق دحاوف . مويلا كلذ ىف ىل لبق ىذلا

 مهنأ لجرلا ىلع ىننزحأ ىذلا نكلو . ثدحاذام فرعأال .. امامت ةيراع ةاتف مسري ناك هنإ : ىل

 ىننأ فرعي نأ ىشخأ تنك دقف . ههجو ىف هيلإ رظنأ نأ ىلع ارداق كلذ دعب دعأ ملو .. هوحضف

 باخو ثمدص ىننأ وأ .. اقح كلذ سحأ تنك له . كلذ تفرع دق اهلك ةروصنملا نأ عم . تفرع

 اال



 امنإ . ىمامأ لجرلا طقسي ملو .. هاياقب مامأ .. لطب ضاقنأ مامأ امنإ لطب مامأ دعأ مل انأف ؟ ىلمأ

 .. ىدبعم ىف اهنقأ ىتلا ناثوألا دحأل ارايبتا الإ هتحيضف تسيلف .. هعم ىنطقسأو .. ىلخاد ىف طققس

 مسرب نأ نم الدبو وه هتحول كسمأ دقف « ىنافالاج ملاعلا ةحول ىف ًامامت هلعفام هسفنب لعف هنإ

 ؛ ةبولقم ىناردج ىلع ةقلعم تلظو .. ىنيع ىف ةروصلا تيقب نكلو .. اهقزم دق هنإف ىرخأ ةروص

 : قالخألا لاجر ةغلبو .. ةقباس : سيلوبلا ةغلبو .. ةرشع ىلع رفص : نيسردملا ةغلب ةحيضفلاف
 هدارأ رحت ائيش ناسنالا نوكي نأ : ةفسلفلا ةغلبو .. ئيس جذومن : ةيبرتلا لهأ ةغلبو .. راع

 ىو ٠ هلخاد ىف ةككحم مهنم دحاو لك ماقأ دقف . هسفن نع عافدلا نع زجاع كلذل وهو . سانلا

 نع معفادي نأ نم مهتملا نكمتي لو . ةسلجلا تعفرو . هونادأو هيلع اوكحو . دوهشو ةاضق ةكحملا

 0 ةسفن

 .. ! كلذب ىردأ نكأ ملو . ةماعلا قالخألل ىدوجولا ريسفتلا ىلإ برقأ ىناعملا هذبب تنكو

 ذاتسألل « دمحم ةيرقبعو باتك تدجو ىتح .. كلذ نم دعبأ ىلإ لطبلا موهفم ىف بهذأ ملو

 .. ةعدقلا ةخسنلا هذبب ظفتحأ لازأالو . ًاثالثو نيتتئاو ةرم هتأرق . داقعلا

 نإ : ةرايعلا هذه مث . داقعلا ةيرقبع فيلأت نم دمحم ةيرقبع : ىلوألا ةحفصلا ىلع تبتك دقو

 .. ةيرقبعلا هذه فلؤي نأ ىلع رداقلا هدحو وه ايرقبع
 هللا لوسر قدص .رحسلا هنأك اباتك تدجو دقف . باتكلا اذه تأرق ىننإ دحأل لوقأ نأ أشأ مو

 . همامأ اهلك ايندلا ماقأ دق ذاتسألا نأ : رهف باتكلا اذه ىف رحسلا امأ . ءارحسل نايبلا نم نإ »

 حارو . اشيرق راتخاف لئابقلا ىف بلقي حارو . ةيبرعلا ةريزجلا بعش راتخاف بوعشلا ىف بلقي حارو

 نا ىرورضلا نم نأ دجو ةنما هتجوزو هللا دبعل ةسارد ىو . هللا دبع تيب راتخاف اهتويب ىف شتفي

 ايبن حبصفلا نوكي نأو . احيصف لطبلا نوكي نأو . لطبلا وه دلولا اذه نوكي نأو . دلو امهل نوكي

 ةديس ىه ىتلا شيرق تيب نم وه ىذلا هللا دبع تيب ىف ايبن نوكي نأو . ادمحم ىبنلا نوكي نأو
 مظعأ نوكيو . ابيلإ دوعيل ةنيدملا ىلإ رجاهيف هوبذعي نأو . ةكم ىف ايبن دلوي نأو . ةيبرعلا لئابقلا

 .. ! لاطبألا مظعأ ليلراك فوسليفلا هراتخي نأو . مهرخآو ءايبنألا

 دمحم مهمظعأ ةئام نودلاخلا : هناونع باتك ىف ىكيرمأ بتاك 191/8 ةنس كلذ دعب هراتخي نأو
 .. ىملقب باتكلا اذه ترشن دقو .« هللا لوسر

 ىلا نأ ىلع نهربي وهو . « دمحم ةيرقبع ٠ نم ىلوألا تاحفصلا ىف ذاتسألا اهلاق ةرابع ىسنأ الو

 ىلإ ةجاح ىف ايندلا نأ تدكأ نوكلا ثداوح نإ » : لوقيف ٠ « ةينوك ةرورض 9 مالسلا هيلع ادمحم

 لوقيو « .. ةلاسرلا بحاص نوكي نأ بجي ىذلا وه اًدمحم نأ خيراتلا قئاقح تدكأو .. ةلاسر
 نكمملا نم ناكو .. ةلاسرلا هذه هحشرت دمحم لاوحأو .. ةلاسر راظتنا يف هلك ملاعلا» : اضيأ ذاتسألا
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 نسحأ ىلع هتلاسر ىدؤي هلعجت ىتلا لئاسولا قفتتالو « دمحم لاوحأ كلذكو ملاعلا لاوحأ قفتت نأ

 نأ نكمملا نم ناكو .. لوسرلا رهظيال مث ٠ لوسرلا اذه هلك ملاعلا رظتني نأ نكمملا نم ناكف « هجو

 ءادأ ىلع ارداف هلعجت ىتلا تافصلا هل رفاوتتال مث « ةحلاصلا ةئيبلا فو حلاصلا تيبلا ىف لوسرلا رهظي

 ىف ةميظع ةلاسر ةيأ حاجنل ةيرورضلا تافصلا لمكتسا ادمحم نأ ىه ةزجعملا نكلو .. ةلاسرلا

 .. هب ةقثلاو بولقلا فيلأت ىلع ةردقلا هل تناكو .. ةغللاو ةحاصفلا هل تناكف . خيراتلا

 ىنأ دق ذاتسألا نأ وأ .. ةدحاو ةلسلس ىف اهلك ايندلا عضي هنأ باتكلا اذه ىف رهابلا ءىشلاو

 . فوقولل تامالع عضو هنأو .اددحم اقيرط ضرألا ىلع هل مسرو « هرخآل هلوأ نم خيراتلاب
 .. هملقب بتكيو هينيعب ىريو هيمدقب ىتمي ..وه هاوه ىلع ىشمي خيراتلا نأو .ريسلل تامالعو
 .. فرعا ال ؟ كلذ فيك

 .. نودحلملاو نوقرشتسملا ههجو ىذلا فينعلا دقنلا دريو « مالسإلا نع عفادي باتكلا اذه ىفو

 وه نيدلاو . نيد اهل نكي مل نإ اهلك ةيرشبلل لبقتسمال هنأ ىري ذاتسألا نأ كلذ نم رطخأو

 ةاجنلا قوط وه اذه نأو . لبقتسم ناميالل نوكي نأ بحيو .ناميإ ريغب لبقتسمالو . لبقتسملا

 .. روصعلا لك ىف نيرئاحلل
 عئارلا رصقلا اذهب اروهبم تنك امنإ .باتكلا اذه ىف ذاتسألا هلاق امم اريثك تمهف ىننأ ىعدأ الو

 هفرغ تلخدو هتاجرد تدعصو . ةزجعم بيرق نم هارأو . اقهاش ديعب نم هارأ . هماقأ ىذلا

 ءامدو كراعمو ايلاع اخنارص تدجوو ةحلسأ تدجوو . حوضوب مهنيبتأ م « اصاخشأو ءايشأ تدجوو

 ةعاربلاو ةردقملاب ذوحأم ىنكلو « ذاتسألا هنع انثدح ىذلا اذهام امامت كردأ لو . تاريبكتو تاليلبتو

 .. عانقإلا ىلع ةقراخلا ةبهوملا هذهو « ةلوهسلاو

 امب « هافشلا طم عم ىعماسم ىلع تددرت اهنكلو . ةيعويشلا ةملك ىنعم تقولا كلذ ىف مهفأ ملو

 « ةلاسرلا » ةلحم ىف بطق ديس ذاتسألل الاقم تأرقو . راض ركف اهنأ وأ « ءىدر ءىش اهنأ ىلع لدي

 رمعو قيدصلاو دمحم - تايرقبعلا ردصأ دق داقعلا ذاتسألا نأ هانعمام لوقيو . نييعويشلا مجاهي

 لطبلا نأ ىرت امنإ . ةقراخن ةزيم ةيأ لطبلل ىرتالو . لطبلاب نمؤتال ةيعويشلاف . ةيناسنإلا نع اعافد

 نأ اكو . اهراكفأب فتييل اهيفتك ىلع هتعفر ىتلا ىهو .ريهاهلا ةعانص نم وهو « عمتجما بودنم وه
 خيراتلا ءامظع تهوش دق ةيعويشلا نأو . نيريثكلا زرفي نأ ىلع رداق وهف « ادحاو زرفأ دق عمتجما

 .. ءامظعلاو ةمظعلا رابتعا اودري نأ نيركفملا ءامظع ىلع قالخألا بجاولا نم نأو ..اعيمج

 .. ءامظعلا نم هسنج ءانبأ نع عفادي مظع وهف . كلذ لعفي داقعلا سابع ذاتسألاو

 تافصلا الإ ركذيال هنأ ذاتسألا ىلع باع دق نيمأ دمحأ ذاتسألا نأ تقولا كلذ ىف تأرقو

 ىتح . اهافغإ حصيال . ايويع مه نأ دبالف انلثم ارشب ءامظعلا ناك املو . ةرقابعلاو ءامظعلل ةبيطلا
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 .. اميظع نوكي نأ دحأ دنع لمأال هنأو .رشبلا قوف مهنأو « ةكئالم ءامظعلا نأ سانلل روصيال

 ءامظع مهف . ذاتسألا هاريام تيأرو . تقولا كلذ ىف نيمأ دمحأ ذاتسألا هلاق امب عنتقأ مل ىنكلو

 . ًالاطبأ اونوكي نأ اوقحتسا امل الإو . مهيف بيعالو
 . داقعلا ذاتسألا بتكوه بابلا اذه . انيتم اباب ىخوكل تلعج ىننأ باتكلا اذه نم تسسحأو

 ناتفشو نانذأو نانيع وه امنإ . اعرد سيل انايحأو .. عرد وه امنإ . اباب سيل هنأ رعشأ تنك انايحأو

 .. ىرسلا ىحالسو يباب حاتفمو ىتعامسو ىنراظن : ةيعانصلا قارطأ ذاتسألا حبصأ دقل .. لقعو

 دقو . معن ؟ ذاتسألل قعارق ةرثك نم . . انركفو .. انبتكو انأرق .. نحن : لوقأ نأ تملعت له

 نأ الإ ىل قحالف ..انأ : ةملك لوقأ نأو « نحن » ةملك فذحأ نأ ىلإ ةيبرعلا ةغللا سردم ىنهن
 .. ًالوقعم كلذ تدجوو . ىسفن نع ثدحتأ

 ناك امنإ . ىنيبو هنيب اًئيدح نولاصلا نكي ملف « داقعلا نولاص ىف ىمايأ نع ثدحتأ امدنع ىنكلو

 ةماع ىهف ةباجإلا امأ ء ةصاخ ةلئسألا تناكام اريثكو . مهنم اًدحاو تنكو . نيريثك عم اثيدح

 نكمملا نم ناكو . ىل ةهجوم ةباجإلا تناك الو .. ىدحو ىل نكت مل تالؤاستلا هذه ضعبو . ةداع

 . اريبك ائيش كلذ ىف ري ل مهضعب نأ الول « ذاتسألا نولاص ىلع اوددرت نيذلا ءامسأ نم اددع ركذأ نأ
 .. ةاضقو نيماحمو ءابطأ اوناك داورلا ضعبف . ةيركفلا هتايح ىف هل رثأ ال نكلو . كلذك هآر وأ

 « ىرشعلا لالجو « ىديدلا حاتفلا دبعو «ىريملا ملو : لثم ؛ بدألاو ةفسلفلاب نيلغتشملا نم مهلقأو
 .. هيخأ نبا داقعلا رماعو

 . ةغالبلا ذاتسأ « ىلونلا نيمأ ذاتسألا وه ليجلا اذهل قيقحلا ذاتسألا نأ ىري ناك مهضعبو
 تسيلف . بتكتل لوقعلا زه هنكلو « اًدحاو اًفرح بتكي مل : طارقس فوسليفلا ىلإ سانلا برقأو
 نيرخخآو .. ؛ئطاشلا تنب هتجوز : هذيمالت ىلع اًقيمع ناك هرثأ نكلو . ةريثك ىلوخملا ذاتسألا تافلؤم
 .. ءارعشلاو ءابدألا نم

 ةياكحلا هذه .. اهلاق ةياكح هل ىسنأ ال .. داقعلا وه ذاتسألا نأ ىرن انك - انأو نيرخخآ - اننكلو

 . راحتنالا تررق اريغص اذيملت تنك امدنع « ىكولسل احيحص اريسفت اهتدجو اهيف تركف امدنع
 ..رحتتا دق كلذ لبق ادحأ رأ ملو . دحأ نع عمسأ مل . ةركفلا هذه ىنتءاج ني نم فرعأالو
 .. كلذ ذفني داكو .راحتنالا ىف ركف دق ذاتسألا نأ تفرع تنكالو

 قوف اهتلمحو . اهنعب دقو . هبتك عيبي نأ ىلإ ةايحلا ةوسق هترطضا دق ذاتسألا نأ تفرع تنكالو
 .. تويبلا نم تيب مامأ « هتعضرأ نأ دعب . هسبالم ىف افوفلم هب قلتو . اهلفط مأ لمحت امك ىعارذ

 ىسوم مأ ىننأك ىتك تلمحو .. روهش ةعست اهمدو اهمحل . ابنبا هنكلو . راع رمرو . ةئيطخ ةرمث هنإ
 . توميف رحبلا ىف هب قلت نأ تفاخسو .رقفلا وه نوعرف ناكو . نوعرف نم هيلع تفاخ . مالسلا هيلع
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 مهلدت هتخأ تمدقت . نوعرف ةئبا هتطقتلا اذإ ىتح . دعب نم هارت نأ هتحخأ ىلإ تبلطو . ةلس ىف هتعضوف
 . مظعلا هللا قدص - ه نرحنالو اهنيع رقت ىك كما ىلإ كانعجرف » . هعضري نم ىلع

 . فافش قرو ىف ةدلجم ىتتك « بللا عئاب ىلإ تبهذو . ةفيظن ةطوف ىف ةفوفلم ىتك تلمحو

 اهسلأ ملو . بارتلا اهنع تضفنو . ادحاو ادحاو اهتففصو . اقر اهنم دحاو لك ذختاو « ىمسا اهيلع

 ىاطعأ ةعرسبو . نازيمل ىلع اهعضوو اهفطخخو هدي دم هنكلو : _ ادحاو عئابلل اهتيطعأو . ملقب

 ىلإ اتماص اهيف تيشم ىتلا اهتزانج ىارالو .. ىعومد ىارالو قل ىارالو ىعباصأ ىأر الف .. اشورق
 ىلع رطملا هنم طقسي بحسلاك نزحلاو .. نزحلا مث ةالابماللا ىنتوتحا تيبلا ىلإ تدع امدنعو . تييبلا

 فنأتسأل ىقرجح باب تقلغأو .. ىكبأ ىتكم ىلع تأفكناو ريصح ىف ىسفن تففلو .. ىدخ
 ثدحلا اذه ابيف تلجس ىتلا قاركذم نأ تفرعو .. دحأ ىنلأسي ملو . دحأ ىنلأسيال ىتح ءاكبلا

 نم اعونو « العتفم اراوح ىقتاركذم تناك دقف . اهيلع درأ مث . دحأ نم ابنأ مهوتأ ةلئسأ ىه ملألا

 . ةيقيقح ةالابمال اهب مواقأ « ةفئازلا ةالابمل
 روهنيوش ىلاملألا فوسليفلا نإ : هتذمالت نم دحأل سيلو انأ ىل - ذاتسألا ىل لاق ىتلا ةياكحلا امأ

 . يلذأ نولاص ةبحاص ىه تناكو . هيلع دقحت تناك . هبحتال اضيأ ىه تناكو . همأ بحيال ناك

 ىلإ هبتك نم دحاوب اهنبا ثعب موي ىفو . اهرصع ىف بدألاو ةفسلفلا مالعأ اهنولاص ىلع ددرتي ناكو

 ىلإ باشلا فوسليفلا بهذف . لعفي نأ أشي مل ريبكلا رعاشلا نكلو . هيأر رظتناو .. هتيج ءارعشلا ريمأ
 بذهملا ريغ كولسلا اذهب همأ تقاضف . باتكلا ىف هيأر نع رعاشلا لأس نذإ نودو . هتدلاو نولاص
 فوسف . تلعف اهم : اخراص ال لاقف . ملسلا نم هتطقسأ ىتح هءارو تراسو . نولاصلا نم هتدرطف

 .. ! روهنبوش فوسليفلا مأ كنأ ىلع نيتومتو نيشيعت

 .. كلذ ىف قدصو

 هتيج هل لاقف . هلأسو . ءارعشلا ريمأ لزن ىتح ديلجلا تحت ارظتنم لظ ريغصلا فوسليفلا نكلو
 . . ! ىنعم ةايحلل لعجاف « ىنعم كتايحل لعجت نأ تدرأ اذإ : ةميظعلا ةمكحلا هذه

 ىلإ هعفدت ىتلا ىه ءاقبلا ةزيرغ نأو . ةدارإ الب ناسنإلا نأ ىري ناكو . امئاشتم فوسليفلا ناكو
 ريبعت وه بدحلاف . جاوزلاو ةريغلاو بحلا : رعاشملا لك هل فيزت ىتلا ىه ءاقبلا ةزيرغ نأو . ةايحلا

 .. ةأرماو لجر نيب رمتست الف ءىش اهددبي نأ ةايحلا ىلع فوخ ىه ةريغلاو « ةيسنج ةبغر نع بذهم
 .. ! اهعفاود فييزتب ماق عمتجما نكلو « ةيداع ةيسنج ةقالعالإ سيل جاوزلا نأو

 هتايح تناكف .. ىنعم ىأ اهلك ايندلا تدقفف « ىنعم وه هتايحل دحجي مل روهنيوش فوسليفلاو
 ! ًائيطب راحتنا

 امامت ىدنع احضاو سيل ببسلف .. كلذ لبق ىنباصأ امل اريسفت ةياكحلا هذه ىف تدجوو
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 ةيئادتبالا ىف : ةسردملا ىف لوألا بلاطلا تنك تقولا كلذ ىف ؟ اذامل . راحتنالا ىلع البقم ىنتدجو
 . امبر ؟ذيمالتلا ةيقب نع ىتلزع ىلإ كلذ ىدأ له . تاونسلا عيمج ىفو ةماعلا ةيوناثلاو ةفاقثلاو

 ةهجاوم ىف ؛ ةيعمج » نوكنف ءاقدصألا نم اددع راتخأ نأ لواحأ نأ ىلإ ةلزعلا هله تدأ له

 . ابر ؟ نيرخآلا
 3 : ةثالث انك دقف . امبر ؟ كلذل اريسفت اهانأشنأ ىتلا « ةسدقملا بتكلا ةيعمج و تناك له

 ! . نظأال ؟ ءىش ىف انركف له ؟ اهل وعدت فادهأ ةعاهلا هذهل تناك له . . ملسملا انأو ايحيسمو

 00 نيرخآلا ةهجاوم ىف نوكن نأو . تقو لك ىف اعم نوكنل « ةئالثلا نحن انل ةيعمج ائفلأ

 نحن اننأو . سانلا انذين نيذلا نحن اننأ مهوتن « انوذبن سانلا نأ رعشن نأ نم الدبف . ةيوق انتلزع

 .. لضفألا
 وأ هنيد فرعي انم دحأ نكي ملف . كلذ نظأال ؟ ىنيدلا حماستلل زمر ةيعمجلا هذه نأ انل رطخ له

 ىف دحاو .. ةثالث نحن امنإ . انيدل ةفورعم نايدألا نيب قراوفلا تناك الو . حوضوب نيرخآلا نيد

 ىلع رطخي ملو .. ةيوناثلا ةروصنملا ةسردم ىف انأو .. ةيوناثلا داشرلا ةسردم ىف ىناثلاو .. ريرفلا ةسردم

 اذه مهوت ىتلا ىه طقف ءامسألا امبر .. ملسمو ىحيسمو ىدوبي نيب اقراف كانه نأ انم دحأ لاب

 وهو « فسوي دعس : همسا صخش هكلمي شينرولا عيبل لحم كانهف . امئاد ءامسألا تسيلو .. فالخلا

 فسوي : هسا ممرلل سردم كانهو .. ىحيسم وهو .٠ فسوي فسوي : همسأ ىزرت كانهو .. ىدوبم

 وهو « دعس

 قيدصلا ءاذح نأ ظحالأ تنك نإو .. ةيلئاعلا وأ ةيصخشلا انلاوحأ نع كت انك اننأ ركذأ الو

 انايحأو .. كلذك سيل وهف ىحيسملا فسوي قيدصلا ءاذح امأ . امئاد عمال امئاد فيظن ىدوبيلا دعس

 حسميو هبيج نم ادج ءاضيب ليدانم جرْخي ناك هنأ اك . ةديدجو ةفيظن دعس قيدصلا براوج تناك
 مدخعتسيال ناكو . ةقينأ تسيل اهكلو ةفيظن هسبالم تناكف فسوي قيدصلا امأ .. هتيبج وأ هف اهب

 ناك انيشم اذإو . ليوطلا معانلا دوسألا هرعش ىوسيل هبيج نم طشملا جرْخي ناك نإو .. اريثك ليدنملا

 هتيأر ايقيرغإ الاثمت هبشي ناكف ىدوبيلا قيدصلا امأ .. هل نكحضي نكو .. تايتفلاب اماتها رثكأ وه

 ىلايخ تزه ىتلا بتكلا نم وهو « « لاهملاو بحلا ريطاسأ » نع ةبشخ ىنيرد ذاتسألل باتك ىف
 امب ًايعيال ناكو .. ىنانوي ىدوبم وهف « اهباشت كانه نأ دبال نكلو . لاثتلا بحاص فرعأال .. هلك

 ىئثمن ..ريسلا ىف رواجتن انكامنإ . فرعأال ؟ ءاقدصأ انك له . اضيأ هلثم تنكو . عراشلا ف ثدحي
 دّقل .. ىروعش اذه ناك وأ .. روصتت ام ادج ريثكب دعبأ انسوفنو انفورظ نيب ةفاسملا تناكو . اعم

 وأ . هعم اهعدوأ دق ادحأ نإ لقي ملو . سولفلا نم ةمزر هبيج نم جرخي امهدحأ تدجو نأ ىنلهذأ

 0 تارم عضب ةيردنكسالا ىلإ رفاس امدنعو . ىعيبط ءىش هعم اهدوجو ناك . كلذ انل رسفي ىتح
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 تناك فيكالو ىه فيك .. ندنل نم ةمداقلا هتخأ هتراز امدنع الو .. هرفس بابسأ انل ركذي نأ أشي

 .. تبهذ اذامل الو

 عراش ىف نكسنو اعم ىشمن .. ناكملا ىف نيرواجتم انك امنإ « اعم نكن مل ةيعمجلا هذه ىف ىتح

 اندلو دقف .. نامزلا ىف نيرواجتم انكو .. ةيوناثلا ىه ةدحاو ةلحرم ىفو .. نيهوك عراش همسا

 دوعيلف « موي لك انقرتفا اذإ نكلو .. ةدحاو ةئيدم ىف ةدحاو ةنس نم سطسغأ 16 موي ىف ةفدصلاب

 .. ةأيلث ىلإ انم دحاو لك

 هتفرغ ىنولخدأو . هتدلاو بابلا تحتفو . تلأسو . هتيب ىلإ تبهذ دعس قيدص ضرم الو
 تدجوو . ىضرألا قباطلا ىف ناك هنأ عم ةبوطرلل ارثأ دجأ ملف ناردجلا ىلإ ترظن . ةئفاد تناك

 احابصم قايح ىف ةرم لوأل تيأرو . فقسلا ىف ىبرهكلا حابصملا تدجوو . طئاحلل اقصالم هريرس

 ؟ نينيعلا ءادوس ءاضيب همأ تناك له . اوسلجو . هوخأو هتأو همأ تءاجو .. بتكملا ىلع ايبرهك

 . ىنبحي هنأ ىأ .. هتدلاو نيبو هنيب ابايإو اباهذ « بح و ةملك تعمس له ؟ كلذك هتخأ تناك له
 وه ىنبحي ىذلا نأ وأ . اضيأ ىنبحي « ىنبا بحي ىذلا نإ : همأ تلاق له ؟ ءاقدصألا زعأ ىناريو
 ثالث هب تيبلاو .. ةريبك هتفرغف .. تقولا ضعب هعم مقأال اذالو : ىنتلأس له ؟ ىنبا بحي ىذلا

 اذه ىندعسأ له . ؟ تقفاو له ؟ ائيش تلق له ؟ سدقلا ىلإ نورفاسي فوس مهو ء مون فرغ

 نم ناك دقف ؟ اهيلع ددرتلا ىلإ اعوفدم ىفدجأ ةرسأ لوأ ىه هذه له ؟ هيلع قفاوأ نأ نود ضرعلا

 ىكل ددحملا دعوملا لبق بهذأ ىننأ تدجوف .. لينلا عراش ىف ةيقورافلا ةبتكملا دنع قتلن نأ انتداع

 .. امبر . انايحأ هدلاوو .. هيخأو هتخأو همأ عم هتيب ىف ىمفن دجأ

 . هداليم ديع ةبسانملا تناكو . ءادغلا لوانتل هتيب ىلإ ىناعد ىذلا وه ناكف فسوي قيدص امأ

 ةدابش يف لوألا يننأ ىلع مهل ينمدقو . ني ريثك نورضاحلا ناكو . لافتحالا اذه لثم ابيف دهاشأ ةرم لوأ

 نأ لبقو . . تفرصناو . اوبرشو اولكأو . اعيمج اهوأفطأ مث . ةلعتشم ةعمش تيأرو .ةماعلا ةفاقثلا
 . اذج كبحي فسوي نإ . . ىيبحاي ىرخأ ةرم لاعت : هتدلاو ىل تلاق لزنأ

 ىلإ ىنتسلجأو .. ىرخأ ةرم دوعأ ىنتدجوو .. هتدلاو داليم ديع ىف فسوي قيدص ىناعدو

 اهدعسيو .. اهيلإ ءىجأ نأ ىنتفلحتسا بابلا دنعو .. انبرشو انلكأو . عومشلا تئفطأو .. اهراوج

 .. اريثك اهحدتمب فسوي نأل ..اهفرعت ىكل ىقدلاو عم تئج ول رثكأ

 نكت ملو . ةرهاقلا تيأر دق نكأ ملو . ىلاتلا مويلا ىف دوعنو اموي ةرهاقلا ىلإ بهذن نأ ىف انركفو
 . فيك فرعأال نكلو تقفاوو . مارهألا ىرنو فيرشلا رهزألا روزن نأ وهف ببسلا امأ . قركف هذه
 .. ىلاتلا مويلا ىف دوعيو ةرهاقلا ىلإ هترايسب رفاسي فوس امبنم دحاول اقيدص نأب ىتلكشم تلحناو

 .. كلذ ىللدعسأو

 ذذاا



 . امد لعست ةيحاش شارفلا ىلع ةددمم : رثكأ ةضيرم ىمأ تدجو تيبلا ىلإ تدع امدنع نكلو

 نأ ديري نأ حضاو ءىش لكف . ائيش لوقت نأ ىرورضلا نم سيلو . تارظنلا نع زجعلا ىه اهتارظنو

 .. ديعب بألاو .. ديعب هفدلاو .. ديعب بيبطلا : انايند ىف ءىش لك نم دعبأ سيلو . فرعي

 انل تسيل لب .. ءىش لك نم دعبأ ءامسلاو .. دعبأ ةحصلاو .. ديعب جرفلا حاتفمو .. ديعب عراشلاو

 .. ءامس
 . ىنذأ ىف سمبل اهنم برتقأ نأ تراشأ . تسلجف : سلجأ نأ ىلإ تراشأ

 . ةذيملت ىرخألا ىه . . هتنبا تدجو هيلإ قيرطلا ىفو . انبراقأ نم بيبط نع ثحيأ تجرخو
 : قيرطلا ىف ىنلأسو . تيبلا ىلإ انهجتاو . اهدلاو تدان ةعرسبو . ةريثك ءايشأ ىف ىلثم تسيل اهنكلو

 ةليسو دجوت الأ : لاق .. معن : تلق ؟ ارفاسم كدلاو لازيامو : لاقو « معن : تلق ؟ ىه يك لازتام
 ثحبتال اذامل ىنبااي تنأو : ىنلأس مث . هلوقأام دجأ ملو ؟ ةمداخ مكل نوكت نأو نكسلا اذه رييغتل

 .. ةدايعلا ىف اندنع لغتشاو لاعت ؟ حمستال فورظلا تمادام لمع نع كل

 اهنأب رعشأ مل ىتلا هتنبا نكلو . قيرطلا ىف هلاق ىذلا اذه داعأ تيبلا فو . تددر ىننأ نظأ الو

 .. لبقتسم هل نوكي فوسو . ةسردملا ىف ذيملت نسحأ هنإ : تلاقو « كلذ ىلع تضرتعا هعم تءاج

 .. ! هيلع كنيع تعضو تنأ : كلذ ىنعم مهفأ ملو « اهوبأ لاقو

 نع ىتح تزجع ىتلا ةضيرملا ف بلقت بيبطلا دب ىلع ىنيع نكلو . كحضلا ىف اهكراشأ ملو
 . ىجراخلا بابلا ىتح بيبطلا قفارأ نأ ىلإ ىمأ تراشأو .. اهراوج ىلإ تسلجو ..ركشلا ةملك
 ىتح الامشو انيمب ىرجأ تللظو .. هركشأو هيلإ بهذأ نأ تراشأف . جرخ هنإ لوقأل اهيلإ تدعو

 .. !؟ ساسح ناسنإ هنإ فيك اباباي ىرت الأ : هتتبا تلاقو . هتركشو . بيبطلا تدجو

 انأف . هتذمالت نم نكأ مل ىننأ هللا دمحأو . ةسردملا ىف ةيزيلجنالا ةغللا سردم هبحاصف انتيب امأ

 مث . ةينيطسلف اهنإ ليقو . هتجوز برضي هنإ مث . ماظتتاب راجيإلا عفدنال نحنف « هارأ نأ ىدافتأ
 . كلذكابباو . نينيعلا ءادوس رعشلا ةليوط ءاضيب ةضيرع ةليوط . ةيدوبب اهنا دعس قيدص نم تفرع

 ةيلاع ىهو . ةيبنجأ مالكلا ىف ةقيرط احل تناكو . تيبلا بحاص اهجوز نم ادالوأ بجنت مل ىهو

 اوعمسيل ويدارلا نولفقي ناكسلا ناكو . خرصت تناك « اصعلاب اهبرضي ناك امدنع ىتح . امئاد توصلا

 هنم ىلجخ بحأالو . ةوسقلا هذه لجرلا بحأال تنكو . ببسلا وهامو . هتجوزو لجرلا لوقي اذام
 ..راجيالا دادس نع انزجععو

 . جرخخ دق تببلا بحاص نأ نم تدكأت نأ دعب «راجيإلا مفدأ تبهذ تارملا ىدحإ ىو

 ىرتشأ نأ ىلع ترصأ اهنكلو . ةملكب قطنأ نأ نود . اشرق نينامت .. غلبملا اهتيطعأو . هتجوز تدجوف

 .. تاظحل دعب اهروزت فوس اهنإ تلاقو . ىمأل ةيودأ هب

 هل



 ىتح اهنم برتقا دكأ ملو « ةناخازجألا ىلإ تبهذ ء ةظحل ةظحلا هاسنأال ىذلا مويلا سفن ىفو

 ىذلا امأ . هبيج ىف اهعضوو ةعرسب اهيلإ رظنف . سولف نم ىعمام هتيطعأف . ثيبلا بحاص تدجو
 ضرألا ىلع سلاج انأو نيتعاس ةعاس .. ؟ تقولا نم ىضم مك .. امامت هفرعأ الف كلذ دعب ثدح
 ؟ تيبلا ىلإ هعم دوعأو ءاودلا ىرتشيل ةظحللا هذه ىف ىبأ ءاج فيك ؟ تمن له . ةناخازجألا مامأ

 . ةديعسلا ةفدصلا اهنإ
 ىلع هدي عضوف . هل تلق ىذلا انأ ىنكلو ٠ لوألا ىيترت ءاجو تحجن دق تنك نإ ىنلأسي م

 فوس اموي مك هلأسأ نأ ؤرجأ ملو .. راجيإلا تددس دق تنك نإ ىنلأسي ملو .. حاجنلاب ىل اعدو ىسأر

 رّيغ دقل . لمعي نيأ تقولا كلذ ىف فرعأ نكأ ملو .. ؟ هلمع ىلإ دوعي نأ لبق ةرملا هذه انعم قبب
 . اماع نيثالثب اهربكي هنإ .. ىمأ نم ءالتما رثكأو . ادسج حصأو اقارشإ رثكأ هنإ .. اريثك هلمع ناكم

 عضب ةايحلا هذه انبرج دقل ؟ اندحو انكرتيو هعم اهذخأيال اذامل .. هتدلاو تناك ول امك ودبت اهنكلو

 كلذ ىف .. عوبسأ لك ةرم ىمأو ىبأ ىلإ دوعن م « قوخإو انأ اندحو نكسن انكو .. كلذ لبق تاونس
 . ءىش مهف ىلع ارداق دعأ ملو . عمسأ دعأ مل . ىرأ دعأ مل . اهلك ىدنع سلا ذفانم تدسنا تقولا

 انأ . بئاغلا رضاحلا انأف . ىنتبيغ . ىنتذخأ ةيفخخ ةوق كانه . « ذوخأم » ىننأ تسسحأ تقولا كلذ ىف
 كتدلاو لازت امأ : فسويو دعس ىاقيدص ىنلأس امدنع هلوقأام دجأ ملو . ءىجيو حوري ىذلا حبشلا

 .. !؟ ناوسأ ىلإ اهب رفاستو اهذحأتال اذا ؟ ةضيرم
 .. ةديعب اهلك تافاسملاو .. تروصت امم دعبأ نيقيدصلا نيذه نيبو ىيب ةفاسملا نأ رثكأ تنقيأو

 هارأ ىذلا اذه ةكحالو .. ءىشل ىنعمالو .. ةريقح كلذل ىهو .. ةريغص تحبصأ اهلك ايندلاو

 سيل لب .. هرتخأ مل ىننإف « هاضرأ ىذلا اذه ىتحالو .. هاضرأ الو همهفأ ىذلا اذهو .. همهفأ الو

 .. بيطرلا تمصلا راتخا ىذلا نم ؟ هفورظو .. همأو هابأ راتخا ىذلا نم .. ءىش ىأل رايتخا كانه
 « افيزن مدلا نول راتخا ىذلا نم ؟ انتايحل ازيمم انحل ه ةهآلا » راتخخا ىذلا نمو ؟ ةتماصلا ةبوطرلاو

 نأ راتخنا ىذلا نمو .. ؟ ايرهش اراع راجيالا دادسو ء اسردم تيبلا بحاصو . ارئاز فعضلاو
 ةيابن نوكت نأ راتخا ىذلا نمو ؟رصم ىو ةروصنملا ىف ةبلطلا لوأ وأ « ادابتجا ةوخالا رثكأ نوكأ

 نع ىل ثحبأ نأ ىلإ بلطي نم ءىجي ماع لك ةياهن دنعف ؟ ةباتكلاو ةءارقلا ةيابن ىه ىساردلا ماعلا

 اك نوكأ الأ وه لحلا ىأ .. لحلا وه اذه نأ دجيل انتيب ىف ةريثك ءايشأ ىلإ رظني هنأ دبالو .. لمع
 .. ءىش ةدارإ ىنعت اذام « تقولا كلذ ىف ىدنع احضاو نكي مل نإو .. نوكأ نأ ىنمتأ وأ ... ديرأ
 وهو . ةروص أوسأ ىلع دوجوم ءىش لك امنإ . ائيش ترتخاالو . ائيش درأ ملف .. ةبيرغ ةملك ةدارإلاف

 فرعأال زغل لخاد ىف نجس لخاد ىف نجس ىف . معن ؟ ءانجس نحن له . هناكم ىف دماج ناردجلاك

 ةبوطرلا نم انأ .. نوجسلا هذه نم اعيمج جرخت ىكل لحلاب ىننوبلاطي عيمجلا ناك نإو .. الح هل
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 هنأب روعشلا نجس وهف اكش كلذ نكي مل وأ .. كشلا نجس نم انأ جرخأ ىكل وأ .. ضرملا نم ىمأو
 « اضيرم ىضرألا رودلا ىف دحأ نوكي نأ ىف ةككحالو .. ءىش ءارو فدهالو .. ءىشل ىنعمال

 .. اصعلاب برضلا نم خرصي ىلعألا رودلا ىف دحأ نوكيو
 تحرو .. ءافشلاب اهل وعدأو « اهيدي لبقأ تحرو ىمأ ىلإ تبهذ هاسنأال ىذلا مويلا كلذ ىف

 .. ىمأ ىلإ بهذت نأ اهيلإ تبلطو الاخ ىدحإ ىلإ تبهذو .. اهراوج ىلإ اهعضأو باوكألا لسغأ
 .. نزحت الف ارهش وأ اعوبسأ تبيغت اذإو . لمع نع ثحيأ تبهذ ىننإ : اهل لوقتو

 . قيفوتلا ىل تنمتو ىنتقناعو . احيحص كلذ نوكي نأ دعبتست مل اهنكلو . ىتلاغ تشهدناو

 ضرألا هذه ىلع انتايح تناك ايكو « عيمجلا ىلع ءبع ىننإ :اهل لوقأ ىت دلاو ىلإ اباطخ تبتكر
 .. ! اَعم نوكن الآ نكمملا نم ناكو .ىأدلاو ةفدصلاب تنأو كدلو ةفدصلاب انأف .. ةفداصم

 ىزيلجنإالا فوسليفلا نع « ةلاسرلا » ةلحم ىف هتأرق ثحب نم ةرابعلا هذه تيحوتسا ىننأ دقتعأو

 .. مويه

 . ىدحو ةيردنكسإلا ىلإ رفاسأ فوس : امل تلقو . نسويو دعس نيقيدصلا ىلإ تهجتا ةعرسبو

 .. موي لك ىمأ اروزي نأ اهتوجرو

 ىلإ تدع ىدي ىف هديب تسسحأ امدنعو .رخآ عئاب ىلإ تبهذو بتك نم ىدل قبتام تلمحو
 اهتكرتو . نيربسالا صارقأ ضعبو انبجو ازبخخ تيرتشاو نرفلاب تررم تبيلا ىلإ قيرطلا ىفو . تببلا

 ىف ىسفنب قلأ ىكل ةروصنملا ىربوك ىلإ تهجتاو . تجرخو . ةمئان ىمأ تناكو . دضانملا ىدحإ ىلع
 .. لينلا

 نأ ترظتنا ىتح ىضم تقولا نم مكالو . ىربوكلا تغلب ىتح ىضم تقولا نم مك فرعأال
 ناك له .. ىنذقنيف ىنفرعي ىتح وأ لجخلاب همامأ رعشأف دحأ ىناري ال ىّتح . ةراملا نم ىربوكلا ولخي

 هحمالم فرعأ تأدب اهجوو ٠ ىعارذ ىلإ تدتما اديو افولأم اتوص نكلو ؟ اقح ايلاخ ىربوكلا
 انه لمعت اذام : ةوطخ ةوطخ برتقي هجولا نأك وأ ءةجرد ةجرد وحصأ ىننأك .. حوضوب

 .. ؟ نآلا اهاح فيكو .. ىيبحاي

 راوزلا ددع ىف اريثك اهيلع تبذكو . اهيلإ قيرطلا ىف تناكو . نقحلا ىندلاول ىطعت ىتلا ةديسلا اهنإ
 مامأ تيبلا ىف ىنتدجوو ..رخآ بيبط ىلإ قيرطلا ىف تنك ىننأو .. اهتحص نسحت ىو ةيودألاو

 .. نيربسألاو نبجلاو زبخلا نم ةيلكلا هذه لك ترضحأ ىننأل ىل وعدت ىتلا قدلاو
 هذه ةثيطخ لكو .. اهعم ىسفنو « لينلا ىف ىمومه ىقلأ نأ تررق ىننإ : ىتيرج تكردأ اهمامأو

 .. تملعت اك ملعتت مل ىهف « همهفت نأ ىرورضلا نم سيلو .. همهفتال انبا ال نأ قدلاو ةديسلا

 ةيفسلفلا ىمأ تسيل اهنكلو « اهنبا ىننأ حيحص .. لكاشملاو ءامسألاو بهاذملا عم حارو اهسأر رادالو

 مى



 « هسفن «زجعلا ١ ىه تناكاذإو .. ىمول ىلع ةرداق ىه الو « اهمولأال ىننإ .. ةيسفنلا وأ ةيبدألا وأ

 ةكحالو اهدنع ةكحالو .. اعيمج نحنالو .. ىهالو ال ىرورض انأ الو .. هسفن « كشلا » ىننإف

 .. نوريثك سانلا : راطق ةطحم ىلإ تدع قنأك .. ةايحلا ىلإ تدع الو .. دحأ دنعالو .. ىدنع

 ىود اهل تاراطقلاو .. ادحأ رظتني وأ دحأل رظني دحأ الو .. ةنيابتم تاهاجتالاو ةفلتخم هوجولاو

 .نارودلا نع اهلطعيام ايندلا ىف ثدحي نلف راطق فقوت وأ دحأ طقس ولو ..ريفصو

 .. ةعاس ذنم انه نكت مل كنأ هلل دمحلا : تلاق ىمأ راوج ىلإ تسلج الو

 نأ ديرت اهنأل . تيبلا نم هتدرطف . المع ىل دحي نأ اهيلع حرتقاو اهمراقأ دحأ ءاج دقل ؟ اذام

 .. ! ىحلمو قيغر لوستت نأ ىلإ كلذ ىدأ ولو ىميلعت لمكأ
 .. ارارق تنذختا دق اضيأ ىه تناك « ارارق اهيف تذختا ىتلا ةظحللا سفن ىف ىأ

 .. ثببلا ىلإ ىنديعتل ابتيب نم تكرحت دق نقحلا اهيطعت ىتلا ةديسلا هذه تناك مث

 ىئاده دقف . ىرخأ ةرم توملا ىف ريكفتلا نم داقعلا ذاتسألا ىنذقنأو .. توملا نم ىمأ ىنتذقنأو

 ةلجم نم ديدج ددع ردص مويلا كلذ ىنف . توملا ىف ركف دق وه هنأ مغر . . قاعأ قمعأ ىلإ

 ثيح هنإ : ةيئاهبلا ةفئاطلا معز « ءايبلا دبع سابع عم هل ثيدح ىف ذاتسألا هيف لوقي « ةلاسرلا د

 .. ءاملا نوكي نأ بحي رجشلا نوكي ثيح لب : هل لاق ذاتسألا نكلو ..رجشلا نوكي ءاملا نوكي

 نوكت نأ ىعيبطلا نف « ءام كانه مادام هنأ ىري « ءاهلا دبع سابع نأ : نييأرلا نيب قرفلاو

 .. ناسنإو ناويحو راجشأ : ةايح
 اهل أي نأ دبالف ءرجشو ناويحو ناسنإ نوكي نأ ددق دق هللا مادام هنأ ىري ذاتسألا نكلو

 .. ةيويح ةرورض ءاملاو « ةينوك ةدارإ ةايحلاف .. ءاملاب

 ةبهوم قلخي مل هللاف .. اهعنص نم ةمكح اهل نوكت نأ دبالف « ةيهوم نوكت ثيحو : ذاتسألا لاقو

 .. ةفداصم الطبالو «اثبع
 .. اضيأ انأ لءاستأ تأدب ىنكلو . كلذ مهفأ ملو

 مث تم تنكول له . . ؟ بهاوملا نم اعيمج مه له . .؟ ةلاسر مهل ءايحألا ءالؤه لك لهف

 نم نيعستلا ف ناك دقو باوبلا « نيدمحأ وبأ » ةلاسر ام . ؟ طبضلاب اهتلاسر ىه اف « ىمأ تش

 . ؟ةرملا هذه ىنتذقنأ دق ىمأ نإ لوقأ له . . ؟ هنع نيديعب نوشيعي نوريثك دالوأ هلو « هرمع

 قوف تابوعص اهلكو . ةيسفنلا قابوعص هتنت ملف ءرارقلا اذه تلجأ ىه امنإ « كلذ لوقأ ال

 . . قتلكشم ىه ءاذحلا الو نكسلا الو بارشلا الو ماعطلا الف . . ىمأر ىف . . ىنتك

 فرعي ال وهو « ءاملا ىف ىتلأ ناسنإ لثم ىننإ . , ةلكشملا ىه ام طبضلاب فرعأ ال ثنك نإو

 . . اهفرعي ال اضرأ لزن مث ةلظم هدنع تناكوأ . . ةلظم الب ةرئاطلا نم هوقلأ ناسنإ وا . . ةحابسلا

 ملا/



 . ةحضاو ريغ اهفورح تناك دقف اهبعوتسي نأ نم ربكأ ةطيرخن هدب ىف تناكوأ . . هدي ىف ةطيرخ الب

 . . هتطاش ىلع ءايبنألا فقو ارحب تضخ دقل : ىسلدنألا فوصلا فوسليفلا ىبرع نبا لوقي
 ىلا ةحارلا ىرأ الف . كلذ نم ائيش ىل نأل ىنبجعأ ىنعملا نكلو « نظأ ال . . ؟ كلذكانأ لهف

 لك ىف هنورشني اوحارف مهتجاح ىلع داز ىذلا لمألا الو « هنوشيعي نيذلا ءودهلا الو . ىئالمز اهاري

 . , ةبسانم
 . . ذاتسأ اي : هتلأس موي فو . ةدحاو ةرم الإ « لواحوأ رحتنا هنأ داقعلا ذاتسالا نم فرعأ لو

 . . ؟رفاك رحتني ىذلا له

 ةيداحلا سأكلا ىف ءاج مث رمخلا نم اسأك نيعبرأ برش الجر ىمسن اذام : اكحاض باجأف

 . ! ؟ محرلا نمحرلا هللا مسب : اهبرشي نأ لبق لاقو نيعبرألاو
 رارق اذه نإ : لوقي ذاتسألا داعف « ىهجو ىلع احضاو ادب دق مهفلا مدع نأ دبالو : مهفأ مو

 ىبتنمب هنإ . ةدارإلا دقفي نأ ررق هتدارإ ضحمب هنإ . . اعم ىعواللاو ىعولا ةلاح ناسنإلا هيف غلبي

 ىأ الو . . ةفسلفلا الو نيدلا ال .. رخنآ يش ىأل اباسح بسحي ال رارق هنإ . . انونجم ارارق لحما لقعلا

 . . ضرألا ىلعو ءامسلا ىلع جاجتحالا نم اعون مهتياهن نوكت نأ نيرحتنملا ضعب راتخا امبر . . دحأ

 ش . . ءىش ىأل ىدحتلا نم اعون وأ

 ىل سيلو . . ىلقع عم قفتي ائيش دجأ مل . . انالوم اي اهموي : قاركذم أرقي هنأك ذاتسألا ىور مث
 تدجو . . ىدحو لقاعلا انأو . نيناجم سانلا لك تدجو . .ءيش ىأل اقطنم دجأ مل . . ىلقع الإ

 « انازيم كسمأ ىذلا ىدحو انأو . . هنيزاوم تمدعنا لب . . هنيزاوم تلتخا دق ءيش لك

 تررقف . نوكأ نأ ىتح وأ . شيعأ نأ ابولطم الو ابوغرم سيلف نذإ . . ؟ قدئاف ام . . ؟ هتدئاف ام

 . . ىرايتخاب قوم نكيلف « ىرايتخاب سيل ىدوجو ناك اذإف . . نوكأ الأ
 رحتني نأك . . راحتنالا ىف لمجأ بيلاسأ كانه نإ : لوقأ نأ ىلع ىنعجشيل داقعلا كحضو

 ثالث هف ىف عضوف ليعامسإ ويدخلا لعف امك اينابمشلا برشي نأك . . ةليمج ةاتف نضح ىف ناسنإلا

 نم اسيك جرخت مث كلبقتو كتبوبحم ءيجن .. نييسنامورلا ةقيرط ىلع رحتنت نأك . . تاف اعم تاجاجز

 اموي كيلع ىكبتل كدحو تومت كعدتو ؛ كيلع جرفنتو تومت ككرتتف . . كف ىلإ اهف نم مسلا
 بصقلا لوقح دحأ ىف ايراع ىشمب . . دولا ضعب لثم لعفت نأك . . ىلاتلا مويلا ىف ىه جوزتتو

 فتلتو هقبست ىه اذإف « اهمامأ ىرحيو ةمخضلا ىعافألا ىدحإ جرختف « ايكاب ارامزم قلطي لظيو

 هسفنب ىقلأ ىذلا ريهشلا فوسليفلا كلذك لعفت وأ . . توملا ىتح هرصتعتف ةمخض ةرجش لوحو هلوح

 نحخاسلا ءاوحلا راطأ ىتح ناكربلا ةهوف نم طقسي ملف . . هءاذح علخي نأ ىسنو .انتإ ناكرب ىف

 . . هتمزج هيلع تلد امنإو هتمظعو هتفسلف هيلع لدت مل . . تام هنأ سانلا فرعف . .هءاذح
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 تناك اذإ اذه - ءالهجلا ةفسلفلا ةذتاسأ لكل ادج ةبسانم انالوم اي هذه : ذاتسألا لاق ةعرسبو

 .. ! ةيلحأ مهدنع

 رخس دق هنأ دبالو . . توملا ىف اضيأ وه ركف دق ذاتسألا نكلو . . ىردي نأ نود ذاتسالا ىنناهأ

 . ىنعم اضيأ وه هل نأو « ىنعم ةايحلل نأ فشتكا هلعل . . ىرخأ ةرم اهيلإ دعي لو . ةركفلا هذه نم

 اهب عتمتسي نأ ررق هتمظعب سحأ امدنع هلعل وأ . . هيف انل رايتخا ال ثوملاك ةايحلا نأ سحأ هلعل وأ

 هقرحيو « ضرألا هب حسمب فوس ادحأ نأ روصتي نأ درجمل ء ىح وهو بذعتي ال ىتح « اهلجسب نأو

 دعب ام لجسي نأو . هتايح شيعي نأ ذاتسألا ررق دقل نذإ . . قيرط لك ىف هسوديو « ران لك ىف

 . . هتوم دعب سانلا هاري فوس امبو « هاري امب عتمتسي نأو . . هتايح
 . ؟ اذا ةيدوجولا : نع ثدحتأ امدنع كلذ ىلإ انأ دوعأ فوسو

 « نونجي هنأب كلذ لعفي نم نوفصي سانلا تيأر ىفأل « هذه راحتنالا ةلواحم ىلع رتستأ تنكو
 . كلذل تقو سانلا دنع سيلف « اهبابسأ ىف ةداع نوركفي ال سانلا نأو . نونجلا رهاظم نم اهنأب وأ

 مدقتيو . هلوح نوفتلي مهنإ . . ؟ سانلا نم ادحاو تساد دق ةرايس نأ سانلا دجي امدنع ثدحي اذاف

 ىف تيقلأ ةيوطك امامت . . قيرط ىف دحاو لك ىشمي قئاقد دعبو . ةفيحصب ةيحضلا هجو ىطغي دحاو
 نأب تئجوف موي ىفو . . عاقلا ىف ةبوطلا ترقتساو ءاملا نكسو ؛ حطسلا ىف ازازتها تثدحأ « ءامل
 : ىراوج ىلإ سلاج دحاول لوقي ذاتسالا

 . . ؟ انالوم اي كب اذام

 . . ! ذاتسأ اي تيعت هللاو : لاق

 1 : هلأس

 . . ذاتسأ اي ىتجوز -

 . . ىخأ اي اهقلط -
 ..؟ ىدالواو-

 نف ةجردلا هذه ىلإ كنومبي كدالوأ ناك اذإو . ايرهش ابتار اهطعأو . . دالوألا اه كرتا -

 . . 1 ! كنم الاح نسحأ مهلعجنل لمعت نأو شيعت نأ بجاولا
 . . ذاتسأ اي هللاو تبعت : لاقف

 كدالوأ تبذعو كتجوز تحرأ . . ؟ اهتللح ىتلا ةيضقلا ىه اف ترحتنا اذإ نكلو . فرعأ : لاق

 . . كتجوز هب طبنرتس ىذلا لجرلاب ىرخأ ةرم مهتبذعو . كدقفب
 ىنأب ىنمبتاو . . كتجوز لتقا . . لضفأ لح ىدنع انالوم اي : الئاق ذاتسألا كحض مث

 كنع نوففمي فوس نكلو ء دحأ ىنبقاعي نلو . ىأرلاب تكراش ىننإ لوقأو ىننولأسي فوسو . ببسلا
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 طارقس فوسايفلا اومكاح ايك دحأ ىنمكاحي نلو . . دحاو نم رثكأ اهيف كرتشا ةميرجلا نأل مكحلا

 هديب تومي نأ دارأ . . دحأ هلتقي ال ىتح مسلاب رحتني نأ وه ررقف . بابشلا داسفإب هومبتا ىذلا

 . ! هتذمالتل اعيفر الثم نوكيل

 . .رحتني نأ ىف ام اموي ركف هنأ نم رخسي هنأ ىأ . ةركفلا هذه نم رخسي حبصأ ذاتسالاف نذإ

 دعب ةايحلا ىه تافلؤملاف . هتافلؤم تفعاضتو . ةايحلا ديري وهف نذإ « هتيب ىف ريقاقعلا ترثك كلذلو

 . ايدرو انول هايندل فاضأ دقل .رثكأ كحضي هنإ مث « ةايحلا

 هحارأ ال .. ؟ هحارأ هنإ لوقأ له ؟ ةايحلا ىلع ىراوج ىلإ سلاجلا عجش هنإ لوقأ له

 امم ائيش فرعي ال هنكلو . اعم انباصأ . . دحاو رجحب نيروفصع ذاتسالا باصأ دقف ؛ ىنحارأ الو

 الالح سفنلا لتق ناك نإ ركفي ال ادحأ نأ ىف هعم قحلا نأ ريغ . . ىفاعأ امم ىناعي الو . فرعأ

 لك نإ . . لالح وه الو مارح وهال هسفنل ناسنإلا لتق نكلو . مارح ريغلا لتق نإ . . امارح وأ

 هدحو وه هنإ مث ؛ ىماحملاو ةبايثلا ليكوو دوهشلاو ةاضقلا وه . ةكحم هسفن لخاد ىف ماقأ دق ناسنإ

 . .اقرغوأ اقرحوأ اقنش مادعإلاب ايروضح ةمكحملا تنكح . . ةكحم : لوقي ىذلا

 ! وه هايند . . هعم ايندلاو دوهشلاو مهتملاو ةمكحلا قتخت ةدحاو ةظحل ىفو

 نأ افولأم نكي ملو . . انأو ىراج . . انسفنأ نع انئدحي ذاتسالاو تاعاسلا كلت ادج ةليوط تناك

 لثم هنأب هرعش فصيو هنم رخسيو . . هقيطي ال ذاتسألاف . . ءارعشلا ريمأ قوش مسا دحأ ركذي

 . . لوألا تيبلا ناكم ريخألا تيبلا عضوي نأ نكمب كلذلو . لقتسم دوجو هل تيب لك . . ةحبسلا
 بلقلاو عباصألاو نذألاو اهناكم ىف نيعلا . . ىلا نئاكلا لثم ذاتسالا اهارب ايك ةديصقلا نكلو

 مامت وبأو ىبنتماو قوش كلذك سيلو . . ىوضع طبارت تايبألا طبارتو . . ىح نئاك ةديصقلا نإ
 ىبح ىف دجأ تنكو .. ةصاخ ةفصب داقعلا ههركي ناك ىذلا ليعامسإ نسح دومحم لضفملا ىرعاشو

 ! هل ةيموي ةنايخو ذاتسألا ىلع ًادرمت ليعامسإ نسح دومحمل

 ةبوعص ببسب نورحتني نيذلا ةبلطلا نع قوش اهمظن ةديصق نم اتايبأ دشنأف دحاو عجشت مث
 ىقلأ ىنكلو . ًاماد قوفتب حجنأ ىننأ ىتلكشم تناك امبرو ؛ ءالؤه نم ادحاو تسلو - تاناحتمالا

 ىلوح نمل ةقاط الف . ادحأ مولأ تسلو . . ةالابماللاو لامهإلا نم ريثكلا : نولشافلا نوبسارلا هاقلي ام

 لالا هدب
 تحت هتديصقو قوش عضيلف فقي نأ ءاش اذإو ٠ سلجي نأ هيلإ بلط ذاتسالا نكلو ىراج فقو

 ! هيمدق

 8 لوقي ىضفم هنكلو

 ؟رثع درولابأ ؛ هللا ةيسح همايأ نم درولا ئشان



 ررغلا هيشاوح ىف هامرو  ابصلا ردص ىلإ مهسلا ددس

 رذي مأسي نمو ءشيعلا مثس ثدح نع ربخ موي لك
 رذعوأ ىضاغت نم ليلق» مهملظأامو سانلا همال
 ردقلا سانلا مظ ايدقو ردق نم ةعرص : سان لاق

 ردن سانلا ىف لقعلا تيأرو ةنج نم لب : بطلا لوقيو
 رجح نم ابلق ظلغأ بأ نم هعار  ءافج :  نولوقيو

 رظتناو ىفأت ول ءيىطعي ناك امب مكنم دحأ ىردي سيل
 رطمو ايتف ريخلا رطم هب سؤبلا حرب لفط بر

 رطخلاو اهيف زعلا نيب بش هب  ايندلا ترزأ ىبصو

 ؟رمقلا دج نمو ؟ سمشلاوبأ نم 20بأ هدوسي 20مل عيفرو

 ربكلا ىف اديدش لكشلا ملأ مككابآ ىلع نونجت مف
 ؟رذحو مكيلع قافشإ نيب كلزت مل ادالب نوقعتو
 !رشبلا ضري ملو « هللا طخسا -هل تناكولو - سفنلا لتاق

 توملل نسحأ ًاببس دجت نأ تدرأ اذإ انالوماي : لاقف ةيافكلا هيفامب انعجوي مل ذاتسالا نأكو
 . انالوماي انه دوجوم ءىش لك .. كل اندجو

 : ةرم لاق « فياه » ىسلدنأ رعاش كانه : لوقيل ايلاع كحض مت

 انغلا ىف الو رمخلا ىف دحال ىملا  انغلب هلل دمحلا

 !انزلا لحأ هانركش نإو  اذو اذ انل ىضاقلا للح دق

 ناك امنإ « نيمبتم الو نيماحم الو دوهش الو ةاضق الب ةمكحم اهنأكو « ةرملا هذه ةسلجلا تبتناو

 اعومد رطمتف ةمئاق ابحس قوست . . اعم دعرلاو قربلا لثم ةيلاعلا هتكحض تناكو « ءالؤه لك ذاتسألا

 شمأ مل ةداعلا ريغ ىلعو . . ىنم طقسي داكي ىبلق ىلع ىديو . .ريغصلا ملسلا تلزنو . انبولق ىف
 ىلإ ىنلمحي ورتملا ىلإ تهجتا امنإ . . ةسلجلا هذه ىف راد ام لك ركذتأ .. ةبابمإ ىف تيبلا ىلإ ادئاع

 ًاطشن ايح ىعسي « ةرم لكك « لغلا دجأل تمنو . . اهتحت مانأ كامسألا ةقيدح ىف ةرجش دجأ ثيح

 تادرفم مهثإ « ةيح لامآ مهثإ . نوكحضيو نوبعلي راغصلا لافطألا ىلوح نمو . . ىسبالم ىلع
 مهنكلو « نوفرعي ال مث . . انربك ايك نوربكي ادغو .. توملل ىدبألا ىدحتلا مهنإ ٠ ةليمجلا ةايحلا

 . ةايحلا مهب رمتست وأ . . نورمتسي فوس
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 .. ! لطب تنأ .. ةبهوم تنأ ىنبااي هللاو : يبراقأ دحأ نم تعمح اضيأ مويلا كلذ فو

 . دحاو موي ىف دشتحاو محازتو ثدح كلذ لك

 فرعأ نكأ ملو .. ةبهوم هنومسي ىذلا اذه رظنني لينلا عاق ىف توملا ريغ رحخآ ائيش نأ دبالف نذإ

 .. كللذ
 ىرخأ ابنك نكلو « كلذ تعطتسا ىننأ ىعدأالو . ىسفل نم ىسفن ذقنأ نأ دبال ناكر

 .. جراخلا ىلع ىيع ةسدع تطبض بتكلا هذه .. ىرخأ تالاح ىلإ اهبو اهعم تلقنتف . . ىنتثوادت

 .. ىموصو قواخم نع اديعب .. ىجراخ ىلع
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 ! ةلوفظلا ءادصأ اهنإ

 دقف ةقرولا امأ .. ىاشلا وأ ءاملا نم ابوك اهءارو برشيو ةقرو كسمب نم فيرلا ىف ىرأ تنك

 - ءاد فلأ نم ىفشي ءاود اهنإ لاقيو . فيرش ىوبن ثيدح وأ . ميركلا نآرقلا نم ةيآ اهيلع تبتك
 ناميالا وه وأ ٠ ءاود نآرقلا له .. ؟ ءاود قرولا لهف . ءافشلا اهيف نودحي سانلا ناكو - ملعأ هللاو
 .. ؟ ءاود وه ىذلا

 سدقملا باتككلا حتفي هنإف ٠ هنطب ىف مالاب سحأ اذإ ىناثلا كيلنم ىشبحلا روطاربمإلا ناك دقل
 نإ لاقيو . ةرم نيعبرأ نم رثكأ « بويأ » رفس علتبا دقو .. ةلماك ارافسأ انايحأو تاحفص علتبيو
 .. همالآ لكل قيقحلا ءاودلا وه سدقملا باتكلا قاروأ عالتبا

 لكو نول لك نم قرولا نوعلتبي نيذلا سانلا نم ةليصفلا هذه ىلإ بستنأ اضيأ ىننأ دبالو
 اهدودح .. قرو ىف قرو ىايند نأ ٠ ىريغلو « ىلنآلا احضاو حبصأ دقف . لازأ الو تنك . مجح

 ابتك تيأر دقف « ىنادوسلاو صمحلا ةعاب اهؤادعأو .. فحصلا ةعاب اهسارحو .. تابتكملا دنع

 .. مهعئاضب اهيف نوفلي - ىبتك اهنيب نمو - ةريثك
 تنك « ىنيع رون فعض وأ .. رونلا فعض نم وأ .. ةءارقلا نم ىانيع ىنعجوت تناك امدنعو

 كلذ دعبو « تاناوطسألا ناسنإلا عرتخاو .. قرولا ريغ اديدج ائيش عرتخخا ناسنإلا نأ ول قم
 مل ىنكلو .. اعم ةروظنمو ةعومسم بتك ىهو .. مالفألا مث .. ةعومسم بتك ىهف : تاتساكلا
 بتكلا لكش فرعأ نأ ىلع ةردقملا ىدنعف .. ةماعلا ةفاقثلا ىف اريثك ىنذأ ىلع دمتعأ نأ عطتسأ

 .. اليوط اييردت كلذ ىلع ىانيع تبردت دقو .. قرولا عونو طخلا عونو .. اهئاولأو اهماجحأو
 نع ثحبلا ىف أدبأ نأ لبق ىسفنل لوقأ ىننإف .. ىنيع نع اديعب تسدكت دقو بتكلا ىلإ رظنأ امدنعف
 نيوانعلاو ءرفصأ اهقرو .. ءازجأ ةعبرأ نم وه لجيه فوسليفلل « لاهللا ةفسلف ٠» باتك نإ : باتك

 « ىنب هنول ٠ دحاو دلجم . لسر دنارتربل « ةيبرغلا ةفسلفلا » باتكو .. فافش قروب دلجمو ١ قرزألاب
 , .رمحأ ناونعلاو , دوسأ فالغ هل « ىنيباب ىلاطيإلا رعاشلل « ناطيشلا » باتكو ..رفصأ ناونعلاو
 قزمت دقو . ءاضيب ةحاسم ىلع ناونعلاو « قرزأ فالغلا .. نيدلحم نم « فوزامارك ةوخإلا ١ ةياورو
 هذه وأ ةداعلا هذه وأ ةردقلا هذه ىدنع لارتالو .. اذكهو .. ءيدر دوسأ خمصب هتقصلأف فالغلا
 .. ةسارفلا
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 ةفسالفلا خيرات » باتك ًاماع نيرشع نم تأرق دقف . اضيأ كلذ نم رثكأ وه ام ىدنعو

 ىلإ ىلخدم ناكو . اليوط اهعم تشع ىتلا بتكلا عتمأو نسحأ نم وهو . نيلتاك جروجل « نييسايسلا

 , روهشملا ةرجنحلاو نذألا بيبط سرطب جروج . د ترز تاونس ذنمو . ةسايسلا ةفسالف نم ريثك

 : هل تلقو . افقاو تضبنف . هدنع باتكلا اذه تدجو ةأجفو . احرمو ةفاقث ءابطألا رثكأ نم وهو

 ى شماهلا فو ىرسيلا ةحفصلا ىلعو باتكلا اذه ىفف .. ىدنع ةميدق ةردق ريتخأ نأ ديرأ ىننإ

 عوضوم لعج دق ىنيلوسوم نإ . . ةرابع دجوت ىللفايكام ىلاطيإلا فوسليفلا نع بوتكملا لصفلا
 . ىللفايكام فوسليفلا نع امور ةعماجل اهب مدقت ىتلا هاروتكدلا ةلاسر

 تعضوو ةحفصلا تدجوو هيف تبلقو ٠ بارتلا هنع تضفنو . باتكلا تطقتلا ةعرسبو

 جروج . د نم نذإ نود باتكلا تذخأ نأب ىسفن تأفاك مث . كلذ ىندعسأو . شماحلا ىلع ىعبصأ

 كنأ مث « ديرت نيأو ديرت ام تفرع كنأل ةرم .. نيترم رطاش تنا هللاو : الئاق كحض ىذلا سرطب

 .. ! باتكلا اذه ىلع تيلوتسا

 نأل له ..رلته : هتذمالت دحأب ىماّتها ناكامنإ .. تقولا كلذ ىف ىنيلوسومب ىماتها نكي ملو

 ةرركتم مازبب همسا نرتفا دق ىنيلوسوم نأل وأ .. نييلاطيإلا نم عورأ ناملألا نأل وأ . مظعأ رلته

 وه ىلإفايكامو ةيشافلا تنب ةيزانلا نكلو . . ؟ ةشبحلا ىفو ايبيل ىف هتيشحول وأ .. ةيلاطيإلا تاوقلل
 تاونعب اباتك تدجو تقولا كلذ ىو . ةثيدحلا روصعلاو ةضبنلا رصع ىف ةيسايسلا ةلافسلا وبأ

 امنإ ء امجرتم ناك هنأ نظأ الو .. نسح هللا دبع ةمجرت نم « ةطساولا رربت ةياغلا ةفسلف - ريمألا ٠

 كلذ ىف تنكو . باتكلا اذه ىف ةينيتاللاو ةيلاطيإلا تارابعلا ىنترهب دق تناك نإو. اصخلم ناك
 ةسردملا ىف ةيليللا ماسقألا دحأ ىنف ةيلاطيإلا ةغللا امأ .. اعم ةيناملألاو ةيلاطيإلا نيتغللا سردأ تقولا

 ىل ناكو - « شريه » همسا ىناعاس لجر اهايإ انملعي ناك دقف ةيناملألا ةغللا امأو .. ةروصنملاب ةيلاطيالا

 نانيعلاو رقشأ : ىنجأ هنأ نورخآو انأ رعشأ تنك كلذلو . ةيناملا همأ .. ىنالأ لصأ نم قيدص

 ال . ةمظتنم تاقوأ ىف هتيب ىف نوكي نأ دبال ذإ . تقولا مظعم هدجن ال اننإ مث « ىبهذ رعشلاو ناواقرز

 .هوحن تسسحأ اذكه وأ - هتببحأو فيطل بيط هنكلو . اذال فرعأ

 اثيش هنع وأ هنم فرعأ نكأ مل ىذلا ىناملألا بدألا نع انثدحي وهو هيلإ عمتسأ نأ بحأ تنكو

 نع ىنثدح نم لوأ وهو .. هتيج ىناملألا رعاشلل « تسواف ١ ةيحرسم نع ىنثدح نم لوأ وهف .. اريثك

 دمحم ضوع دمحم .د ةمجرت ىلإ تيدتهاو .. هشتين قاملألا فوسليفلل « تشدارز لاق اذكه و

 تاك نإو .. تايزلا نسح دمحأ ةمجرت نم ًاضيأ تسوافل مرئرف مالا» تأرقو .. تسوافل

 « يناسل ىلع يرجي ةيناملألا ءامسألا تأدبو .. «رترف ىتفلا مالآ» ناونعب اهمجرت دق يودب نمحرلا دبع

 . اهءاروو اهب يرحب يناسل وأ
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 . ىربكلا نئازثملا حيتافم لثم ريغص باتكلا 6 ىتيج راكذت » نع داقعلا ذاتسألا باتك ناك مث

 قاعأ ىلإ ىدتبت اهقيرط نعف . حاتفملا اذه هبشت ةرابعب أدبي ال داقعلا ذاتسألل باتك دجوي الو

 هعنصي خيراتلا نأل ٠ صاخشألا لوح اهلك رودت داقعلا ةفسلفو . اهوانتي ىتلا تايصخشلا

 . ةدقعم ةقيقدلا ةزهجألا لكو . نودقعم كلذل مهو . نوعونتم نوزاتمملاو . نوزاتملا صاخشألا

 ةفحت هتيج فوسليفلا رعاشلا نع هباتكف كلذلو . ىبرعلا ركفلا ىف ىلوألا حبتافملا عناص وه داقعلاو

 دمحم نأ تدجوو .. تسواف ىلإو رترف مالآ ىلإ تعجر « ذاتسألا باتك تأرق نأ دعبو . ةيبدأ
 مجرت دق تايزلا نسح دمحأ نأو !! اضيأ ارعش همجرتو . ةيناملألا نع هتيج مجرت دق دمحم ضوع

 دق دمحم ضوع دمحم .د نأ الإ . تقولا كلذ ىف قرفلا كردأ ملو .. ةيسنرفلا نع «رترف مالآ »

 سرادم نع هل ةمجرت تدجوو . تابتكملا ف ىرخألا هلاعأ نع ثحبأ تهجتاو « ىنيع ىف عفترا
 . ائيش اهنم مهفأ ملو . ىبدألا دقنلا

 هنأب ذاتسألا فصي « ةلاسرلا » ةلحم ىف رودنم دمحم روتكدلل الاقم تأرق تقولا كلذ ىفو

 طلاغمو ىلاطسفس هنأب ذاتسألا فصي رودنم . د نأ تمهف ةليلقلا قامولعم نمو ..رصم سايجروج

 ىهف ةلثمألا امأ . ةلثمألا تارشع كلذل رودنم . د برض دقو .. سايجروج قيرغإلا فوسليف لثم

 هلاق امب اريثك ممهأ ملو .. ةيركف تاراعو ةيفسلف احورص ابتيأر وأ .. ةعنقم ةيقطنم اججح اهتيأر ىتلا
 تالاقملا نم هدعب ام ىلإ هتزواجتو ىنيعب هيلع تفحز الاقم هل تيأر الك تنك لب « رودنم .د

 . . ىرخألا

 لهسلا نم دجأ ملو « رودنم دمحم روتكدلل ةديدع تالاقم تدجو اضيأ تقولا كلذ ىف نكلو

 ناكاذإو .. ةفاقثلا فو بولسألا ىف ذاتسألا نع فلتخم هنإ . هيلإ تدع مث ةرم هتأرق . اهلهاجتأ نأ
 ىوسي داقعلاف .. ةطايخلا ةنيكام توص ال رودنم دمحم تارابع نإف . طلزلا روباو ذاتسآلا بولسأ

 ىف رودنم دمحم . د انيلع علط كلذلو .. سمه ىف ركفلا طويخ لزغي رودنم دمحمو . ةوقب ضرألا

 سوحنملا بدألا لب : ذاتسألا لاقو .. زومهملا اولاقو .. ؛« سومهملا بدألا » ةيرظنب تقولا كلذ

 .. سوحلم بيدأل

 .. ايلاع كحضيو
 ةيصخش مجاهف . . ةهاكفلل ةدام اهلعجيو اهبلقي وأ ءامسألاب بعالتي نأ ذاتسالا ةداع نم ناكو

 انالوم اي : لاقف .. ةشاكع تمصع : همسا « ةديدجلا رصم ىف رونلا ةرادإ وأ ءابرهكلا نع ةلوئسم

 همسا هوبأو ٠ ىكرت مسا اذهو « تمصع همسا : لجر ةءاضإلا نع الوئسم نوكي نأ لوقعملا نم له

 . . ! ؟ ةيلزه ةقرف مسا اذهو « ةشاكع

 تفعو تمصع : ةيكرت ءامسأ ىه ةحوتفم ءاتب ىبهتنت ىتلا ءامسألا هذه لك نأ كلذ ريسفتو
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 امأ .. ةفأرو ةزعو ةحدمو ةفعو ةمصع : وهف ال ىبرعلا لكشلا امأ . تفأرو تزعو تحدمو

 . . ! ةيديموكلا ةيحرسملا ةشاكع ةقرف ىلإ ريشي وهف . ةشاكع

 نأ دبال ءىش لك نأ ىري ذاتسألا نأ ىلع لدت ىتلاو .. ةشهدملا ةبيرغلا تاريسفتلا نم كلذ ريغو

 ةملك نع ذاتسألا لثس دقو .. ىعولا نم هتجرد سفنب نيعاو سائلا لك نوكي نأو . ايقطنم نوكي

 ناك اذإ : اضيأ لاقو .. ةيريرحلا طوينلا « دقع » ىف نولمعي اوناك هدادجأ نإ لاقف « « داقعلا :

 . اهلحي هنإف طويلا نودقعي هدادجأ

 سفنب موقي اضيأ وه هنإو .. ةدلوم تناك همأ نإ : هسفن نع لوقي طارقس ناك امك امام

 ! سانلا لوقع نم ىفاعملا دلوي هنأل . لمعلا

 لعلو .. ىركفلا همصخ سأر ىلع ايندلا بلقي هنإف اياضقلا نم ةيضق بسكي نأ لجأ نم وهو
 تقولا كلذ ىف دجأ مل نكلو . ريكفتلا ىف ةطلاغملا ىأ .. ةيئاطسفسلاب رودنم . د هيمسي اموه كلذ

 ذاتسألا اهلعجي ىتلا تاطلاغملا هذه لثم ىلإ تيدتها ىنأ ىعدأ ال وأ .. كلذك ناك داقعلا ذاتسألا نأ
 دقف « كحضلل اريثم وأ اكحضم اناسنإ لعجت امدنع كنأل . ةحلسألا نم حالس ةتكنلاو . ةتكن

 .. ناويحلا وأ زوجارألا وأ ناولهيلا ىز هتسبلأو . مرتحلا ناسنإلا تاموقم لك نم هتدرج

 انركذي ىتح مهاري داكي ال .. سانلا نم ددعب ةددحم تافص تقصتلا داقعلا ذاتسألا نولاص ىفو
 نحنو كحضي وه . ةيركنت ةلفح ةودنلا تحبصأو . ةيقيقحللا مهءامسأ انيسن ىّتح . كحضنف مهئامسأب

 بحأو « هيلإ برقأ اونوكي نأب مهل احيرصت ةميزهلا هذه ىف اوأر نكلو « همامأ امامت اومزمنا دقل . اضيأ
 ! اضيأ

 . ةداج ةروصب ايندلا ىرأ ىننإو .. نيزح ىننإ : تقولا كلذ ىف ىل لاق ىذلا نم فرعأ الو

 .. كلذ ىرأ ال ىنكلو الزهو احرم ايندلا ىف نإو

 لعفأ تنكو . داقعلا ذاتسألاب اهبشت ىتبقر لوح ةيفوك فلأ ىننأ ىلإ ىنيبن ىذلا نم فرعأ الو
 نوريثك نوفلؤم رهظ دق ذاتسألا بناج ىلإف « ةيفوكلا تعزن ةعرسبو . لوقعم ببس نود كلذ
 ايصخش انأو .. ىلأر نم : لوقأ ىننأ ظحالأ تأدبو .. مهمظعأ داقعلا ذاتسألا ناك نإو . نوفلتخم
 . خلإ .. اريثك عوضوملا اذه ىف ركفأ ملو .. ىعانقإ ىف حلفي ملو .. هعم قفتأ ال انأو .. تأرق دق

 ىننأو . صاخ ىأر ىل نوكي نأ لواحأ وأ فلتخأ تأدب ىننأ وهف « ىنعم تارابعلا هذه ناك نإو
 ىذلا انأ له ؟ كلذب ىالمز تمهوأ ىذلا انأ له .ريغصلا داقعلا ىننأب ىفصي نمب قيضأ تذخأ
 هلمع نكمي ىذلا ام ىردأ ال تنك نإو .. كلذ تلعف ىننأ دقتعأ ؟ اذكه ىفوفصي نأ ىلع مهتعجش

 ىف تقولا كلذ ىف نكلو . .ريبكلا وأ ريغصلا داقعلاكناسنإلا نوكي ىكل هتءارق وأ هتباتك وأ هلوق وأ
 رعاشلا هنأب هنوفصي نم اذه : ةفلتخم فاصوأب ءالمزلا ضعب ىرأ تنك « ةيوناثلا ةروصنملا ةسردم
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 ىننأ نظأ الو .. ديدجلا ىطولفنملا وأ ..ريغصلا نيسح هط وأ ءريغصلا قوش وأ ..ريغصلا مراجلا ىلع
 « ايماظن وأ اظتنم ابلاط تنك ىننأ وه حوضوب هكردأ ام لكو . ةفصلا هذهب ةسردملا ىف افورعم تنك

 .. ىنلجخت ةريثك تافص عم هيلإ ىفومدقي نأ دبالف ةسردملا ىلإ ريدم وأ شتفم .ىحي امدنعو .. ادهتحم
 درأ وأ هلعفأ ىذلا ام فرعأ نأ نود ريبكلا رئازلا مامأ ىفوقوو ىلاعدتسا درج لجنلاب رعشأ تنك نإو
 وأ ةسردملا رظانل ةرابعب ةداع ىبّتنت ةثجافملا ةبيرغلا ةلباقملا هذه تناكو .. هتلئسأ وأ همالك ىلع هب
 ذيملت نسحأ هنكلو .ادج لوجخ ذيملتلا اذه نأب : ةيزيلجنإلا وأ ةيبرعلا ةغللا لوأ سردم
 .. 1! اندنع

 عوبر ىف ةلوج » اهمناونع بتك ةلسلس ةءارق ىلع تلبقأ امامت ىدنع ةحضاو تسيل بابسألو
 اهنإ لوقأ له .. تباث دمحم ذاتسألل «ايسآ عوبر ىف ةلوج » و « ايقيرفأ عوبر ىف ةلوج هو « ابوروأ
 ىه له .. ؟ ىايح ىرجم تريغ دق بتكلا هذه نإ لوقأ له ؟ اهلك ىايح ىف ىركفلا حاتفنالا ةيادب
 .. ىجراخملا ملاعلا ىلإ هجتأ تحبصأ « ىسفن ىلع اطلسم تنكنأ دعبف ؛ ىنيع تبلق ىننأ نع ةلوئسملا
 ىتلا ايندلا ىرأ نأب تقولا كلذ ىف ملحأ تنك ىننأ حيحص له .. ؟ الح وأ المأ هاجتالا اذه حبصأو
 هسمأو ىنيعب ءىش لك ىرأ نأو ضرألا لوح رودأ نأ تينمت له .. ؟ تباث ذاتسألا ابلع ثدحتي
 .. بتكف داع مث شاعو ىأرو بهذ هنأ ىلع ليلد ربكأ تباث ذاتسألا روص نإ .. ؟ ىديب

 هنكلو .اريثك ىنربب دق باتكلا اذه نأ دقتعأ الو .. كلذ نم ائيش تينمت ىننأ دقتعأ ال
 .. بوعشلا خيرات وأ ايفارغجلا وأ .. تالحرلا ةءارق ىلإ هجتأ ىنلعجو ىركفلا ىراسم ريغ

 موي لك ىشمأ انأف . هب قيضأ تنك ىننأ نظأ الو . ادج ادودحم تقولا كلذ ىف ىملاع ناك دقف
 ىلإ هجتأ مم .. لينلا ىلع ةيقورافلا ةبتكملاو تيبلا نيبو . تيبلاو ةسردملا نيب .. هريغأ مل دحاو عراش ىف

 تانبلا ةسردم راوجي ىولعلا ىربوكلا ىلع ارام ءردلا ةرجش ىح ىلإ كلذ دعبو لبيروت ىح
 تويبلا وأ قئادحلا وأ راجشألا تظحال ىننأ دقتعأ الو . تيبلا ىلإ دوعأ كلذ دعبو .. ةيوناثلا
 لوط ملكتن . ىلاقدصأو انأ ٠ نحنف .. هنم رخآلا بناجلا تيأر وأ لينلا ىلإ ترظن وأ .. ةريبكلا
 .. لماك ىعو نود تابرعلاب وأ سانلاب مادطصالا ىدافتن نحنو تاعاسلا رمثو .. تقولا

 نع ثدحتي وهو . خيراتلا بتكالإ أرقي ال هنإ . امامت فلتخم هنإ .. ديدج قيدص انل رهظ ةأجفو

 ىلارع نعو .. ىرصملا اشاب قيفش تاركذه نعو ةيسنرفلا ةلمحلاو ىلع دمحم نعو . اريثك رصم
 ىفو - لتقلا ىف ابولسأ ةيبشحلا بيقابقلا تمدختسا ىتلاو رصم تمكح ىتلا ردلا ةرجش نعو .. اشاب
 هابأ نأل له .. ىبرع وأ ىرصم بيدأ نع وه ثدحتي « ىنجأ بيدأ نع اهيف ثدحتن ةرم لك
 ةعتم هيلإ عاتسالا ناكو .. ؟ ةسردم رظان همعو ىرهزأ هابأ نأل له .. ؟ ةيبرعلا ةغللا سردم
 .. ةلماك ةليل هدحو ملكتي نأ ىلعو ةراثإلا ىلع رداق وهو .ريثكلا فرعي وهف .. ةنومضم
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 ا ىنتلأسو .. ةبلاط . ةاتف ىنم تبرتقاف . ىلاعلا ىربوكلا ىلع ىدحو ىشمأ تنك ةأجفو

 .. ةعباسلا : حوضوب اهارأ نأ نود تلقف . ةعاس ىعم نكت ملو ؟ ةعاسلا

 . ىنتأجاف اهنأ تسسحأ دقف .. ةوطنملا وأ ةكرحلا نزاوتم ريغ تنك ىنكلو « اهتقبسو . تيضمو

 انيمب رظنأ الأو « اعرسم نوكأ نأ تيشم اذإ قداع نم ناكو .. ىلإ رظنت ىلارو ىشمت اهنأو . ىنتكبرأ

 نأ وأ .. دحأ ىلإ رظنأ نأ ديرأ ال ىننأ كلذ ريسفت ناك امبرو .. مهسلاكوأ .. فلألاك .. الامش وأ

 .. ةديدج ةقادص قلخ ىلع ةردقلا الو .. ةهجاوملا ىلع ةعاجشلا هذه ىدنع تسيلف .. دحأ ىلإ رظني
 اكو .. مهنع جرخأ الو ؛ مهيلع ديزأ ال ؛ ءاقدصألا نم ددع ىلع تدتعا دقف .. ايعاتجا نكأ مل

 .. ةددحم تاعوضوم ىف مهعم راوحلا ىلع اضيأ تدتعا ؛ مييلع تدتعا

 اهارأ تنك دقف .. ىنعم ىأ اهروهظ نم جتنتسأ ملو .. كلذ دعب اريثك ةاتفلا هذه ترهظو

 ىف ىذلا تيبلا ةبتع ىلع سدجت ابتيأرو .. ابايإو اباهذ ةسردملا ىلإ قيرط ىفو .. انتيب نم برقلاب
 ى ىنعزفأ ىذلا ام فرعأ ملو ؟ اذامل ؟ فيك . اعورم اثداح ناكو .. انتيب ىف اهتيأر مث .. انتيب ةهجاوم

 بهذأ ملو ..داقعلا ذاتسألل « دمحم ةيرقبع » باتكريعتست نأ ديرتو . ةبلاط ىرخألا ىه ابنإ .. كلذ

 ناك .. اهنم اباطخ تدجو باتكلا تداعأ امدنعو .. ًاباتك ديرت اهلأ نم دعبأ ىلإ ىجاتنتسا ىف

 نكلو . كلذ تركنتسا دقف . اروف هتقزم هتأرق نأ دعب نكلو . . هتلاق امج نآلا ائيش ركذأ ال .. ةأجافم
 ..رعشلا ءادوس نينيعلا ءادوس ءارمس ىهف : اهحمالم امأ .. تقولا ضعب اييف ريكفتلاب لغشنأ تأدب

 حتفتو نيبناجلا ىلع دناستت . هيلابلا تاصقار وأ ةزوإلا وأ ةطبلا لثم تناك تشم اذإ .. ةفيحن

 اهنإو .. بحلا ةيادب ىأ - بحلا وه اذه نإ دعب امف ىل ليقو .. كلذ دعب اهارأ دعأ ملو .. نيمدقلا

 « كنم تبره اهتدراط تنأ اذإ : ةدعاقلا ىه هذه نإو .. كلذ لواحأ ل ىننأل ٠ تأدب ىتلا ىه

 نعو ةأرملا نع ةريثك تارابع نمض ةرابع ىوس هذه نكت ملو .. كتدراط ابنم تبره تنأ اذإو
 .. ءاسنلاو لاجرلا نيب وأ . نابشلا نيب ةقالعلا

 هذه نم اهش اهب نأل « رامال ىديه ةلطبلا ىنتبجعأ « ةليلدو نوشمش » مليف تيأر امدنع له

 بحلا نأ : اضيأ ىناسنالا كولسلا ىف ةدعاق ىلع ادامتعا . تقولا ضعب كلذ تروصت ؟ ةبلاطلا

 . . ؟ريخألاو لوألا وه لوألا هجولا نأو . . امئاد رهظي ىذلا ىأ رمتسملا بحلا وه لوألا

 ىه امنإ . .امامتها الو ءابح نكت مل تقولا ضعب ىلوده تزه ىتلا ةثداحلا هذه نكلو

 مل ةبغرلا هذه ىتح ؟ اذاملو ؟ ىه نم فرعأ نأ ىف ةبغر ىلإ ىأ - عالطتسا ىلإ تدأ ةأجافم

 ميو + قفل ل تفرغ ددكل جراخلا ىلع نينيعلا حوتفم تقولا كلذ ىف نكأ ملف . .رفاوتت

 . . ! نينذا الو نينيع الب ىسفن عم ىننإ لب . . طقف نينذآ ىلإ .. نينيع ىلإ جاتحأ ال انأف ١ ىسفن

 سنجل : لثم ةريثك مالفأ ةلطب . وجارد سور ةرونايلا ةيلاطيإلا ةلثمملاب تيقتلا امدنع له
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 تمهوت دقل ؟ ةروصنملا ةذيملتب ةبيبش اهنأ ٠ اهنع ةباتكلاب ىمامتها ناك « ىلامشلا ىبطقلا بدلاو

 نظأ ال . . ىنسلفلا ىبهذمو ىعامتجالا ىكولس ىف ةقفدتملا عيبانيلا نع قامعأ ىف شتفا انأو كلذ

 ءارمس ةيلاطيإلا ةمجنلاو . ةيرصم ءارمس ةذيملتلا نأ الإ . عون ىأ نم هبش امبنيب سيلف ٠ كلذ
 مالفأل ةلطب تناك ةيلاطيإلا نأو .. تفتخاو تضمو ىنتضرتعا دق ةيرصملا نأ الإو .. ةيلاطيإ ةيرمح
 ربعت ىذلاو . هلوقت ىذلا نكلو ىنمبت ىتلا ىه تسيلف .. ىنولغشو ىنوبجعأ ءامظع ءابدأ فيلأت نم

 ةيملاعلا موجنلا هذه نيبو . ىتلوفط ىف ىنتخاو رهظ هجو نيب هبشلا هوجو نع ىتباتك نكت لو
 .. ىقاعأ ىف راكفألاو تاقالعلاو صاخشألا لوصأل الجعتم افيبرت الإو اريبك الاعتفا الإ . ةعماللا

 .. اقيحس اديعب , كلذ تلواح موي ٠ ىضاملا نكي ملف . ىضاملا ف شتفأ نأل ادج ةركبم ةلواحم الإو

 . . ! نوكي فوس بتاكل اخيرات عنصت ال تاونس عضب هنإ

 شقنلاك رغصلا ىف ملعتلا نإ : لوقت ادج ةيداع ةرابع اريثك ىمأرب تقصتلا ىتلا تارابعلا نمو

 .. ءاملا ىلع شقنلاك ربكلا ىف مبلعتلاو ءرجحلا ىلع

 .. ىسفن ىف اليوط انمز بيكزتلا ةعضاوتملا ةرابعلا هذه ءاقبل ةيوق بابسأ كانه نوكت نأ دبالو
 ىهو - « قاركذم » لجسأ نأ ةيوناثلا ىتسارد نم تقولا كلذ ىف لواحأ تنك ىننأ ركذأو

 اديشن وأ اثيدح بتكأ ىنتدجو تقولا كلذ ىفو . ىسفن عم ىأ . . نيرخآ عم ايمهو اراوح الإ تسيل
 .. اهيلإ : ناونعب

 . ىنعم ىأ نم ءافوج هذه ؛ قايح » ةملك ىتح - قايح ىف دحأ كانه نكي مل هنأ بيرغلا نمو

 عراشلا نعو مالكلا نع دعبلا نم ديدش فوخ عم باحسناو مالك ىف مالكامن! . ةايح كانه نكت ملف

 ةعوطقم مسا نم ةذوخأم هذه .. « .. اهيلإ » ةملك نأ دعب ايف تفرعو .٠ ةئالثلا ءاقدصألاو ديحولا

 . . ةراعتسم ةملكلاف .. باهولا دبع دمحم ةيقيسوم

 وهف بحلا ىف هتارماغم نع ىنثدحي ناكو . ةيويح دشأو ىنم ةعاجش رثكأ بيرق ىل ناكو
 . تاباطخي نييلإ ثعبيو . ارس نهلباقيو .. بحيو . نبب قتليو . تاريثك تايتف - ؟ فيك - فرعي
 اميف تفرع دقو . كلذ ىف ركفأ ملو . ىنعم ىأ ؛ لاعفألا » هذه دجأ ال تنكو - اهيلع ادودر قلتيو

 ىلع رضحخأ رحب ةبوتكم تاباطخلاو . ةيمارغلا تاباطخلاب هسفنل ثعبي ىذلا وه هنإ : ىنكحضأ ام دعب
 نأ ةلواحم ىلإ « كلذلو كلذ نم ةشهدلا زواجتأ ملو . تاباطخملا هذه انيلع ضرعي ناكو .. قرزأ قرو

 نوكت نأ لوجح ةروصب اضيأ انأ تلواحو . هؤرقأ وأ هعمسأ ىذلا اذهب - ايروعش ال - ترثأت له

 ىننأ تدجو تبتك ام ىلإ تدع امدنعو . كلذ ناك امبر .. ! ؟ اهيلإ بتكأ نأو « ةدحاو » ىل
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 داقعلاو داقعلاو ىللفايكامو روبنيوشو ىبنتملاو هشتينو رلتهو كرامسب : سانلا نم ريبك ددع ءامسأ تركذ
 اذإ ةيمهو ةاتفل لاقي نأ نكمي ىذلا ام ليختت نأ كتعاطتسا ىفو . . ليعامسإ نسح دومحمو داقعلاو

 . . ! اهيلإ ىمارغ باطخ ىف ءامسألا هذه تءاج

 لافطأألاف . ةباتكلا ىف ةصاخ ةقيرط ىل نوكت نأ راغصلا لافطألاك لواحأ تنك تقولا كلذ ىف

 نم ريثك كلذكو .. اهنوبلقي مث اهمادختسا ىف نوفرسي مهنإف . ةديدج ةملك اوملعت اذإ راغصلا

 قف لوقأ تنكو . مهتاوذ نودكؤي كلذب مهو .. ةديدجلا مهادرفمب نوبعلي مهنإ .. تالكلا

 ىأ -نالف « ملأب » لوقن ال اذامل .. ؟ نالف « ملقب » اذك ةلح هترشن دق الاقم نإ لوقن اذامل : قاركذم

 عقاو نم ىأ - نالف « ميلأت » لوقن الو .. نالف فيلأت : لوقن اذامو .. ؟ هلأ عقاو نم لاقملا نأ

 .. ؟ هلأو هباذع

 ىربك لعج ىذلا وه اذهو . معن ؟ كانه قبت ةلوفطلا ىف عقت ىتلا ثداوحلا نأ كلذ ببس له

 ثدح ىذلا نع بيقنتلا ىلإ دوعت . ةلوجرلاو بابشلا باذع نع ثحبت امدنع سفنلا ىلع سرادم

 ىتلوفط ىف ىنعجوأ ىذلاف « ىتيسفن وأ ىسفن ىلع امامت قبطني ىنعملا اذه دجأ ىننإ .. ةلوفطلا ىف

 ناك نإو .. ارخأتم كلذ ناكولىتح اهتددر « ةناهإ ناك نإف . ةيويحلا سفنبو . ىتلوجر ىف شعتنا

 قايح نم ةرخأتم ةلحرم ىف تفشتكا ىنأ ركذأو .. هتيرتشاف هيلإ تدع . باتك ءارش ىف ةبغر كلذ
 ؛ ىمأ هتكرتف .. هنم نذِإ نود هتيب نم هتذخأ باتك نع ىنلأسيل مونلا نم ىنظقيأ دق ىبراقأ دحأ نأ

 قاكم نم كرحتأ نأ نود . ىسبالمو ضرألا ىلع اهلك ىبتكب قليو . تيبلا ىف ناكم لك ىف بلقب

 نم هتجرخأ ةدحاو ةملكب هيلع درأ نأ نم امامت اوسثي نأ دعبو . باتكلا اودحي ملو .ريرسلا ىلع

 ةيزيلجنإلاب اثالث : باتكلا اذه نم خس عست ىتبتكم ىف نأ تفشتكا ةليلق تاونس ذنمو . ةدخغنلا تحت

 نأ مغر « ةيربع ةمجرت تيرتشا ىننأ بيرغلا نمو .. ةينابساو ةيناملاو ةيلاطيإو ةيسنرف تاجرتو
 لضفملا بتاكلل « ةيديلقتلا بيذاكألا » وهف باتكلا امأ .. ادج ةعضاوتم ةيربعلا ةغللا ىف ىتامولعم

 .. وادرون سكام : داقعلا ذاتسألا دنع

 ةرونايلا ةيلاطيرإلا ةلثمملاو رامال ىديه لصألا ةيواسفلا ةلثمملاب ىلاجعإ ببس نأ دعب اهف تفرعو
 . تتام . ةقيقش ريغ تأ ىل تناك دقف ٠ قيقح ببس وهو عل كيبل ناك حارق سوو

 تناكو « ةليمج ةليوط ءارمس تناك . شيعت نأ تينمت دقف . ةليوط تاونسل اهتافو دعب ابيلع تنزحو
 نأ ىنم بلطت تناكو . تربك اذإ اهجورنأ نأ ىرمع نم ةسماخْلا ىف انأو اهتدعو دقو . اريثك ىنبحت

 .. اًعيمج اوكحضيل سانلا مامأ اريثك كلذ لوقأ

 ناك كلذلو .. ملأت ملعتلا ىأ .. ملأت ملعت نم : ةرابعلا هده لثم اضيأ « قاركذم » ف تدجوو

 .. انم دحاو لك قامعأ ىف وه رجحلا اذهو ..رجحلا ىلع اشقن ملألا

 هال



 ىدحإ قف .. ثدح ام لك ىف تالوجلا هذه بحاص تباث دمحم ذاتسألل بنذ الو : الثم

 .. واكاكلا نول ىف : مهنإ لاق ةشبحلا ناكس نع سردملا ثدحت امدنع صصخلا
 . ؟واكاك ىنعم ام : سردملا تلأس ءاعبط ةينلا نسحو ةجاذسلا ىبتنمبو
 ىتح ىسأر ىلع تاقدلاو ٠ ىهجو ىلع تاعفصلا تارشع ةذمالتلا نم ىئالمز كحض ناكو

 نكلو . لافطألا لكك هتالوكيشلا تلكأ دقف .. واكاكلا تيأر دق نكأ ملو . ةمات ةبوبيغب تسسحأ
 ؟ اييكرت ىف لخدي واكاكلا نأ فرعأ مل

 كلذل احضاو اببس ىدبأ ال تنكو هتالوكيشلا قوذأ ال نينسلا تارشع تيضمأ ىننأ دقتعأو

 بابسألا نكت ملو .. اهتهرك ىننإ . احيحص كلذ نكي ملو . ةيساسح ىل ببست اهنإ لوقأ تنكو
 .. تقولا لوط ىدنع ةحضاو

 فرظ ىف افوفلم هتكرت تباث ذاتسألل « ايقيرفأ عوبر ىف ةلوج » باتك تدجو امدنع ريكفت نودبو
 الوغشم تنك ىننأل له . «ابوروأ عوبر ىف ةلوج » ىلإ تهجتا ىنكلو .. هبرقأ نأ نود تاونس رفصأ

 ناكامبر ؟ واكاكلا نول ىف سانأ نع وه ايقيرفأ نع ثيدحلا نأ وه ببسلا له وأ ؟ ىبوروألا ركفلاب
 .. اعم ناببسلا

 ءادأل ةرم : تارم ثالث الإ جراخلا ىلإ رفاسي مل ىذلا داقعلا ذاتسألا نع ىعافد نأ دبالو

 حصألا ىلع وأ .رفسلا بحأ ال ىننأ هببس .. نادوسلا ىلإ ةثلاث ةرمو . نيطسلف ىلإ ةرمو ؛ جحلا
 ىف هيلإ , ىمت اهنإ ايندلا فرعيل ناسنإلا رفاسي نأ ىرورضلا نم سيل هنأ تيأر كلذلو . عيطتسأال
 كيف تلح نآآلا هتسمل اذإ جراخملا ىف ءىش دجوي ال : لوقي ناكو . كلذ ددري ذاتسألا ناكو - بتكلا
 ءالعلا وبأ اهب ىتأ نيأ نمو .. ؟ هدالب كرتي ل ىذلا وهو هتفسافب طارقس ءاج نيأ نم . ةمكحلاو ةكربلا
 .. ؟ سوريموه ىمعألا رعاشلا كلذكو .. هدالب رب م ىدذلا وهو ىرعملا

 نول ىف اهلهأ دالب ىلإ رفسلا تهرك ةقيمع بابسأل له وأ « داقعلا ذاتسألا ىأرب اعنتقم تنك له
 ةليسو كلمأ مل ىننأ عم . كلدب ترهاج ىننأ بيرغلا نمو .. ؟ امومع رفسلا تهرك مث . واكاكلا
 بحأال : الثم لوقي ناسئالاف .. هنع زجعي ام ضفري الو . هيلع ردقي ام ضفري ناسنإلاف .. رفسلل

 .. كلذ نع زجاع ىننأل رفسلا بحأ ال : لوقي ال نكلو .. كلذ عيطتسأ ىننأ مغر .رفسلا
 برقأ ةرابعلا هذه - ءاملا ىلع شقتلاكر بكلا ىف لألاو . رجحلا ىلع شقئلاكر غصلا ىف ملألاف نذإ

 .. هحضوأ نأ لواحأ ىذلا ىنعملا ىلإ نآلا

 تالحر اهنإ : اذكه نوكي نأ دبالف ىسفن ىف رثأ نم تباث دمحم ذاتسألا « تالوجل » ناكاذإو
 نإ وأ .. دعب اباتك حبصت مل ةفطاخ تاظحالم وأ تاركذم عورشم ىهف .. ةعئقم ريغو ةعبشم ريغ
 .. اذكه ناسنالا اهتكي الأ بجي تالحرلا



 برقأ ىه تالحرلا نع ابتك تردصأف « كلذ دعب ىسفن ىف قب ىذلا وه ىنعملا اذه نأ دقتعأو

 دمحم ذاتسألا نكي ملو .. بوعشلل ىسفنلا ليلحتلاو ةفسلفلاو ةهاكفلاو نفلاو خيراتلاو بدألا ىلإ

 ىكيرمأ بتاك تافلؤم تناكو .. ببسلا ىه اهسفن تالحرلا تناكامنإ ..رشابملا ببسلا وه تباث

 .. ايوروأو .. ايقيرفأ .. لخاد ىف » ناونعب بتكلا نم ةلسلس ردصأ دقف .. ةرتلج نوج » وه ريبك

 ىلإ رفاسي نأ لبق رداونلاو تامولعملا عمجي ىكيرمألا فلؤملا اذه ناكو « ةينيتاللا اكيرمأو .. ايسورو

 امنإ . ادحاو افلؤم نكي مل هنأكف . ةيصخشلا هبراجت تامولعملا ىلإ فاضأ رفاس اذإف . تاراقلا هذه

 همساب عقوو لجسو ىأرو بهذ ىذلا وه هنأ نيح ىف . نوريثك سانأ هبتك فيلأت ىف كرتشي ةسسؤم وه

 وهو . باتك ىأ ىلع ةكراملا هذه عضي نأ نكمملا نمو . ةروهشم ةلجسم ةكرام هنإ .. ةياهنلا ىف

 سميج وه رخآ ًابتاك كلذ دعب تفرعو .. تارالودلا نييالم هئارو نم بسكي نأ امام نماض

 . . ةيئازيس مالفأ فلؤمو ىئاور وه امنإ ؛« طقف تالحر بيدأ سيل هنإ .رئشتم

 ناك دقف .. نادوسلا ىف هتايركذ نع لكيه نيسح دمحم . د هبتكام تقولا كلذ ىف ىنبجعي ملو

 هنأ تسسحأ دقف ٠ قيفع ظفاح روتكدلل « مهدالب ىف زيلجنالا : باتك ىنبجعأ الو . انشخ افاج

 ةعافرل «زيراب صيخلت ىف زيربإلا صيلخت ٠» باتك ىنبجعأ انيب .. نيرخآ سانأ ىلإ ثدحتي

 ءىش لك ابيلإ لقني نأ ىنمت لب ءرصم سني مل هنكلو « اهل دودح ال هتشهد تناك دقل .. ىواطهطلا

 ىلإو ةقعلملاو ةئيكسلاو ةكوشلاب لكألاو عراوشلا ىف شرلا تابرع نم ءادتبا .. اسنرف ىف هآر بيجع

 .. هداوم نم ريثكلا مجرت ىذلا ىسنرفلا روتسدلا ىتح « دحاو قبط نم ناسنإ لك لكأي نأ

 ىريل احص مث تام ىذلا لجرلا كلذ نع « ماشه نب ىسيع ثيدح ٠ ىحليوملا باتك ىنزه الو
 مهفهك نم اوجرخو « ةنس ىتئام اومان نيذلا فهكلا لهأل ةئيدح ةروص هنأك امامت .. تريغت دق ايندلا

 .. هللا نذإب حيسملا هايحأ ىذلا «رزاعل » هنأك وأ .. اوتومي ملو اومان مهنأب سانلا اولهذيل

 دق تنك نإو .. اهتءارق ىلع اليوط ربصأ ملو « ةليلو ةليل فلأ » باتك تدجو تابتكملا ىفو
 ال اهنأل له .. ؟ اهيناعم ىنعبشت ال اهنأل له ؟ ةكيكر ةيبرعلا اهتغل نأل له .. كلذ دعب اهيلإ تدع

 عم ةيضقلا هذه شقانأ مل ؟ انأ ىف بيعلا وأ « اهيف بيع وه له .. ؟ اهيلع تدتعا ىتلا ةغللاب ىنثدحت

 .. ىنبجعت مل اهنإ .. دح ىأ عم وأ ىسفن

 وهو .رحبلل قشاع ىناردنكسإ وهف .. ىزوف نيسح . د وهف ؛ ةليلو ةليل فلأ ىلإ ىفدر ىذلا امأ
 ايفارغج ايرثأ ًاثحاب . ةليلو ةليل فلأ ةءارق ىلإ داع كلذلو .. ىرحبلا دابدنسلا بحأ بيدأو ملاع

 عم ةايحلا ىلإ ةراح ةوعد ميدقلاو ثيدحلا دابدنسلا نع هثيداحأ تدجوو .. ةيئاملا ءايحألاب املاعو
 .. مجحو نول لك نم ةيفارفلا تاناويحلاو دازرهشو رايرهش عمو ىرحبلاو ىربلا دابدنسلا
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 .*ةلقعب هبلق نحيي م يككلا ماعلا نإف « ناهلو اقشاع ناك ىزوف نيسح . د نأ نم مغرلا ىلعو

 .. اضيأ ىسنامورلاو ىعقاولا رعاشلا ملاعلا وه وأ .. قيقرلا بلقلا اذ ملاعلا وه ناك امئإ

 ىناطعأ . . ةيقيسوملاو ةينفلاو ةيخيراتلا ةفرعملا حيتافم نم اريبك اددع ىزوف نيسح . د ىلاطعأ دقل

 . اديدج ائيش هب بحأ . اديدج ابلق

 : لوقي 6 ةلاسرلا » ةلحم هترشن لاقم ىفو .. رودنم دمحم . د مسا ىلوح رهظي نيح ىلإ نيح نمو

 ىتح « كلذ هنكمي ثيح اهنع ثحبي نكلو « اهدجي نأ بحي ثيح ءايشألا نع ثحبي ال ناسنالا نإ
 .. اهدهي نأ ىف لمأ كانه نكي ملول

 ع نع ثحبي رومخم لجر حرسملا ىلع رهظف « سيراب تابيرابك دحأ ىف ناك هنأ 0-6

 هلأسو . حاتفللا نع : لاقف ؟ ثحبت ءىش ىأ نع : هلأسيل ةطرشلا لاجر دحأ هنم برتقاو ..

 اذامو : هلأسو ىطرشلا شهدناو . عراشلا لوأ ىف لب : لاقف ؟ انه كنم طقس لهو : 0

 .. ! ءاضم انه ناكملا نأل : رومختلا لجرلا لاقف ؟ انه هنع ثحبت

 دق . سيراب ىف روتكدلا اهآر ىتلا ةتكنلا هذه نا : داقعلا ذاتسألا در ءاج ىلاتلا عوبسألا ىفو

 . ! ةميدق ةتكللاف ... سيراب ىلإ بهذي نأ ىلإ ةجاح ىف نوكي نأ نود ىكرتلا احج ديسلا اهفلأ

 35 رودنم . د هبتك دق ناك ىذلا ام فرعأ الو .. ةتكنلا رداصم ىلإ ذاتسألا راشأ مث

 ديشن ؛ أرقت نأ ىنكيو . ةاروتلا ىف ةدوجوم اهنإ .. انالوم اي ةميدق هذه ىتح : رخآ لاقم ىف ذاتسألا

 . هتراتخاف اهراتخا ايعار لضفن اهنأل ٠ ء شرعلاو جاتلا تضفر دق منغلا ىعرت ةاتف نأ دجتل « داشنإلا

 .. ! ةميدق اهتركذ ىتلا هله كتصق ىتح . هرتخت مل اهنكلو « اهراتخا هنأل ةاتفلا هتهرك دقف ناملس امأ

 مل « تالوطب كانه نأو .. ةيقطنمو ةيخيراتو ةيمالك كراعم كلانه نأ تقولا كلذ ىف ىنراثأ ىذلاو

 « نولوقي ام نودحي نيرخآ اباتك كانه نأو .. نوريثك اهيلع هعزاني امنإ .. داقعلا ذاتسألا اهب درفني

 .. ةيسنرف ةفاقثو ةيزيلجنإ ةفاقث كانه نأو . امامت كلذ نوئسحيو

 نأ ىلع ىصرح نم مغرلا لعو .. اذه « داشنإلا ديشن » فرعأ نكأ مل ىننأ كلذ نم مهأو

 ىنأكوأ . . ءىش لك فرعأ ىننأ ضورفم هنأك .. لأسأ نأ ىف لجنملا نم اعون تدجو دقف ٠ فرعأ

 نم ايندلا قف ام لك ىلع ت تيتأ دقف « ةروصنملاب ةماعلا ةبتكملا ىف ةيبدألا بتكلا لك تأرق امدنع

 دوعتل تفتننا ىتح اهأسأ دكأ ملو ؛ ةيدوبم ةديس ىهو « تيبلا بحاص ةجوز الإ دجأ مو

 مث .. تاحفصلا نيب لصفيل رضخأ طي رش هيفو . . ءارمح هقاروأ فارطأو ءادوس هتدلج ريبك باتكي

 ىنتمدص دقل .. ةرم لوأل هتيأر ىذلا سدقملا باتكلا اذه نم «داشنإلا ديشن » ناكم ىلإ تراشأ

 تنجب امنإ . اريثك باتكلا ىف بلقأ ملو . ةبيرغ ةبيجع اهييكارتو . ةكيكر اهنإ ء سدقملا باتكلا ةغل
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 هرعشو هينيع ىف ىنغتتو ايعار بحت ةاتف ناسل ىلع ديشنلا اذه نا .. ةرمو ةرم هتأرقو داشنالا ديشن نع

 بيبحلا نظقوي الأ ملشروأ تانب ىلإ بلطتو .. « تايهشم  اعيمج هنإ لوقتو .. هتوالحو همعطو
 ةضيرم ىهف اهنرذعي نأ ملشروأ تانب ىلإ بلطت ىهو .. ماني ال اهبلق نكلو ةمئان امنإ لوقتو .. مئانلا
 : هل لوقتو .. هنع قرتفت ال ىتح هعارذ ىلع . . هردص ىلع امتاخ اهلعجي نأ اهبيبح ىلإ بلطتو .. ابح

 امامت ء ىح لك ةياهبن وه بحلا نأ وأ .. هبحي ىذلا ىف ناسنإلا ىنفي ىأ .. توملاك بحلا نإ

 .. تولاك

 هذه فلؤم امأ .. بحلا اهب حرب فيكو « اهيدهنو هنطبو هردصو ٠ هقير معطو هيتفش فصت مث
 . ةوقلاب ةاتفلا هذه نييلإ مضي نأ دارأو - تاجوزلا تائم كلمب ىذلا ناملس كلملا وهف ديشانألا

 انيزح لظ اهيلق نكلو . اهدسج هتطعأ امبر .. بحلا ىلع ىكبت تحارو . كلملا تضفر ةاتفلا نكلو

 .. تيمالوش اهمسا ةاتفلا هذه . منغلا ىعار ىلع

 ؟ اكلم تضفر ةاتف نأ ؛ مهحارفأ ىف دوييلا اهددري ناك ىنلا تاينغألا هذه ىف ىنبجعأ ىذلا له

 كلملا الف .. دينع ناسنإ ةدارإ دنع فقت هتوق نإف ايوق ناك اهم كلملا نأو .. شرع ىلع تدرمت ةاتف نأ

 الإ انطلس تضفر خيراتلا ىف ةأرما لوأ ىهأ .. ؟ ادج فيعض ىداعلا ناسنإلا الو .ادج ىوق

 ؟ بلقلا شرع الإ اشرع تضفرو . بحلا ناطلس

 بتاكلل « ىرافوب مادم » ةياور دنع اليوط فقوتأ كلذ دعب ىنتلعج ىتلا ىه هذه تيمالوش له
 تبذعتف « سانلا لكك ةايح امل نوكت نأ تضفر دق ةلطبلا نأل ..ريبولف فاتسوج ىبسنرفلا

 .. ؟ ثترحشاو

 ؟ « نمراك تايمارغ : مليف تدهاش امدنع ادج اليوط زتهأ ىنلعج ىذلا وه ضفرلا اذه له

 ىتح « ادج اريثك هنع بتكأ تللظ دقو . ةعماجلا ف تجرخت نأ دعب قايح ىف هتيأر مليف لوأ ناكو
 هدعب مليف ال ىذلا مليفلا هنأ تروصت دق تنكو .. ةريثك ىرخأ امالفأ كانه نأ ىلإ ءاقدصألا دحأ ىنين

 اذه ءاجف ٠ حمالملا ةلوهجم تناكوأ .. ةمئان تناكدق ٠ ىسفت ىف اهراثأ ىتلا ىناعملا نأل .. هلبق الو

 بيدألل ةصق نع ذوخأم مليفلا نإ .. قاعأ ىف رودي اذام تفرعف .. ىضعب ىلع ىضعب ىنراثأو مليفلا

 ىلع شيعت ةيرجغ ةلطبلاو .. دروف نيلج هلطبو ثراويه اتير مليفلا ةلطب .. هيميرم رسبورب ىسنرفلا

 جذومن ىهف .. مه نوديري ايكال ٠ ىه ديرت اك نوكت نأ الإ اهمبي الو .. لاجرلاب بعلتو . اهاوه
 ىلعو . ندملا ةفاح ىلع شيعت .. ةيرجغ ىهف .٠ اهوضفر سانلا نأل . سانلا لك تضفر ةأرمال

 .. اضيأ نوناقلا ةفاح

 عطاق .. اهتايح شاعف . اهب طبترا . اهبحأ . اهفرع .. لبقتسم هلو . ةريبك ةرسأ نم باشف وه امأ

 هذه ىرت ال اهنإف . اهل ىحض دق هنأ مغرو . لجرب طبترت ال ىهف . اهدجي مل هنكلو ايرجغ .. قيرط
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 هذه نأ كلذ دعب فرع هنكلو . اهجوز لتق ٠ اهجوز عم ريرم عارص دعبو . اريبك ائيش ةيحضتلا
 نأ اضيأ نقيأو . عيبلل رجغلا ءاسنف . جوزلا نم اهيرتشي نأ نكمملا نم ناك دقف ٠ اهل رربم ال ةميرجلا

 اك سيل وهف . ةملظم ةايح . اهاضري ال ةايح شيعي هنأ فشتكا هنإ مث .. اه ةرورض ال هذه هتايح

 انأف . لمعي امك ناسنإلا نإ : لوقي نم لك ىلع ةنعللا : : لوقي خرصو . ايرجغ التاق سانلا هاري

 اكو بح اك شيعت ىتلا ةيرجغلا هذه دسحأ ىننإ .. ىوهأ ام ريغ ىلع شيعأو . بحأ تسل ام لمعأ

 .. ! بولقلا لكو باقرلا لك سودت كلذ ليبس ىف اهنإو . ديرت

 ىدحو شيعأ انأف . مهنم دحاو لثم ىننأ تيأرو . رجغلا ءانبأ نع اريثك تبتك مليفلا اذه دعبو

 ىلع ادويق تاقالعلا نوكت الو . ىرعاشم ىلع ائبع سانلا نوكي الف ٠ كلذك لظأ نأ ىنمتأو . اديعب
 نع اديعب نوشيعي ..رجغلا ءالؤه لثم قيرغالا ةهلاو نينانفلاو ءاملعلاو نيركفملا نأو . ىركف

 ىذلا ىنعملا كلذل عئار جذوم رجغلا ءالؤه نإ .. صاخ عون نم ةئف . . ةفلتخم ةقبط مهنإ . . سانلا

 ىف اوضع وأ .. نيريثك نم ادحاو ناسنالا نوكي الأ .. ىمتنماللا : ىنم ىعو نود ىلايخ ىلع ىلوتسا

 ..! نوكي ام نكيلو .. هتيرح ىلع اذكه نوكي نأ امنإ .. بهذمب اطيترم وأ ٠ بزح ىف وأ .. ةعاج
 دق رجغلا ةكلم ٠ ىميم » نأ فحصلا ىف أرقأو 1161 ةنس ىف ايلاطيإ ىف ىفدجأ نأ بيرغلا نمو

 .. ةيلاطيإلا اريفيرلا لحاس ىلع «ونيف وتروب » ةئيدم ىف عيشت فوس اهتزانج نأو.. تنام
 تتام ثيح ىلإ راطقلا تبكر دقف .. حضاو ريكفت ريغ نم ناك كلذ دعب ثدح ام نأ دقتعأو

 ىوذ اسانأ تدجو كانهو . اهتلالج تيب نع تلأسو . مويب ةزانجلا لبق كلذ ناكو .رجغلا ةكلم

 وأ ةينابسإ مهحمالم .. نويبوروأ رجغ مهنإ .. نييرصملا رجغلاكاوسيل مهنإ . اضيأ ءادوس نويعو روعش
 . اليوط راوباط تدجوو .. نيتاللاو فالسلا نم طيلخ ىه ىتلا ةيقرشلا ابوروأ ءانبأ حمالم لثم

 ىميم ةكلملا ةلالج ىلع ةريخألا ةرظنلا ىلأل تكرحتو تيبلا لخاد ىلإ روباطلا كرحتو هتيابن ىف تفقو

 اعيمج مهنأ وه ببسلا نأ تكردأو . ىتيحان نورظني نيريثك نأ تظحالو . ةرشع ةعباسلا سائيبرا
 ىسبالم تناك دقف انأ امأ . ةدرو مهنم لك دي ىفو ءادوسلا تاتفاركلاو ءادوسلا سبالملا اودترا دق
 نزلا عانطصاو ةشهدلا تامالع تناك نكلو . ةدرو البو . ةتفارك البو ضيبأ ىصيقو ةحتاف

 نم لوقأف ؟ تنأ دالبلا ىأ نمو : ىنلأسي نم ىلع هب درأ اباوج تدجوو . ىهجو ىلع ةحضاو
 .. ءادوسلا سبالملا ءادترا نم نكمتأ مل كلذلو . تاعاس ذنم الإ أبنلا اذهب عمسأ ملو :رصم

 عراشلا ىلإ تجرخخو . .ابتل الجب ردص ىلع اهتعضوو .ةدرو تطقتلاو ضرألا ىلإ ىدي تددمو

 ىلع اهنائج اولمحو . ةزانجلا رود ءاج مت . نوريثك سانأ هيلإ فاضي ىذلا ىرجغلا روباطلا ىلع جرفتأ

 ىأ نم دحأ ىنلأسي ملو ٠ تارايسلا ىدحإ ىف اسلاج ىنتدجوو . اهعبتت ثارايسلا تضمو . ةرايس
 اهيلع ةالصلا تناك نإ فرعأ ملو . ةنيدملا فارطأ ىف اهربق ناكو . تلقف تعوطت ىنكلو « دالبلا
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 ءاعدلاو ءاكبلاب رجائخكلا تعفترا دقف . تعقوت اع امامت ةفلتخم ابنكلو .. ةينثو وأ ةيدوبم وأ ةيحيسم

 نلولوي نكف ءاسنلا امأ . مهسوءر اوسكن دق عيمجلاو احاون قزمتت ةراثيق لع فزعي لجر فقوو . اعم

 .. اهدقف ىلع

 ةرفص مغر اهترشبو ةقسانتم نمزلا ديعاجت مغر اهالف « ةليمج تناك هذه ىميم نأ دبالو
 . ةدروتم لازتام توملا

 اهيلع لتاقت دق « لحنلا ةكلم لثم تناك اهنإو .. اهبابش ىف ةصقار نسحأ تناك اهنإ لاقيو

 هتيأر « اماع نيثالثب اهرغصي ىذلا باشلا اهجوز الإ قبي ملف « اعيمج مهيلع تضقف روكذلا

 تناك" اهلعل . ةليمج ةيرجغ ةاتف ىلع دمتعي ناك دقف « اهيلع نزحلا ىف هتقو عيضي مل هنأ تدجوو

 .. ةديدجلا ةكلملا اهلعل وأ . ضرملا شارف ىلع لازتام ةكلملاو هتقيشع

 . ىدحو تسل ىن ىننأو ؛ ءالؤه نم دحاو ىننأ نعو . . ناكم لك ىف « رجغلا نع اريثك تبتك من

 .. («رجغلا دالوأ نحن » ناونعب باتك ىل ردصو . نوريثك نحن امنإو

 فوسليفلل ..؛ ةلضافلا سموملا » ةيحرسم مدقأ ىنلعج ىذلا وه رجغلا ىلع نطعلا اذه له

 تانب ١ نع ثدحتت رتراسل ىرخأ تاياورو تايحرسمو ةيحرسملا هذه نإ .. ؟ رتراس ىدوجولا

 ةرورض سدجلا نأ مغر « تاذوبنم ىوهلا تايتف .. ةذوبنملا ةيلقألا نع ىأ - « جونزلا ٠ نعو « ىوحلا

 نع نوثدحتي سانلاو .. مهل هنمدق ىناللا مارتحا نوضفريو ٠ سنجلا نودشني سانلا نكلو .. ةيويح

 نجس وهف . . مييلع ضرف ىذلا « نوللا ءانجس مه نيذلا « جونزلا نوضفري مهنكلو . ةاواسملا

 نم زارطلا اذه نأب ساسحإو .. ىوهلا تانبو تايناغلا ىلع فطع هلك ىملاعلا بدألا ىفو .. ىدبأ

 لاجرلا نم عونلا اذه نألو . اياحض اعيمج نبأ ىأ .. ةميرج ةر وه وأ . ةيعاّجا ةيانج وه ءاسنلا

 نيديقم اوسيل كلذل مهف . نورخآلا مهمرتحي نأ ىف لمأ الو « صالخلا ىف مهدنع لمأ ال ءاسنلاو

 كلذلو .. مهديقت ال ةيعاتجالا تاقالعلاو « مهديقت ال ةليضفلاو , مهديقت ال ةقبطلا نإ .. ءىشب

 مييلع اهضرفي ىتلا تسيلو .. مهبجعت ىتلا ئدابماو لوصألاو دعاوقلا نوعضي .. امامت رارحأ مهف

 .. مهوضفر نيذلا مه سانلا سيلو ء سانلا اوضفر نيذلا مهنأ - ةداع - نومهوتي مهو .. سانلا

 عمتجلا سيلو ؛ 7 اوراتخا مهنأو .. مهنورقتحي سانلا سيلو ١ سانلا نورقتحي مهنأو

 « ةيبلغألا نم فعضأ اعيمج مهن! .. ئطاوشلا ىلع ةتيملا ثثحلا رحبلا ىمري امك « مهامر ىذلا وه

 تايثيح الب ءانجسو « ةميرج 5 اياحض مهنإ .. نوقوحسم نونوحطم مهنإ ؛ عجن نم رغصأ

 ٠ سانلا نع ةديعب ةايح ىف هنوعفديف ضفرلا نمت امأ .. كلذ نوضفريو . ءافعض ة مهنأ الإ مكح

 « لماعملا ىف ءاملعلا شيعي ايكو .ريخاوملا ىف تايناغلا شيعت ايكو . فوهكلا ىف رجغلا شيعي ايك

 ايبهلوأ لبج ىلع قيرغإلا ةملآو ٠ ةيجاعلا جاربألا ىف نوركفملاو « عماوصلا ىف نابهرلاو
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 ذاتسألا هبتكامج قاعأ ىف بسرت ىذلا ىنعملا اذه .. لطبلا : هلك كلذ نم قمعأ رخخآ ببس امبرو

 نوكت نأو . مازقأ سانلاو . ةماق لوطأ نوكت نأب اهيلع موكحلا ةيلقألا كلت . ىننإو « هنإ .. داقعلا
 لزتعي نأ ددال امإو . سانلل ًالزتعم الطب ازاتمم ناسنإلا نوكي نأ امإف .. نايمع سانلاو « ةريصب ىوقأ

 .. ازاتمم ائيش نوكيل
 . هلّمعو هبلق ىلع ةليقث اهلمحي نا ًارطضم هسفن دجوالإ ٠ ةلاسر بحاص نم ام : ذاتسألا لوقيو

 .. سانلا قلي نأ لبق اهل ايبتي اديعب اهب درفنا مث

 . ءارح راغ : مالسلا هيلع لوسرلل ناكف

 وأ . كلذ مهبجعي ال وأ .. كلذ سانلا ركني نأو اديحو اديعب ناسنإلا نوكي نأ ابيع سيلف نذإ

 نكلو . اوعبشو اولكأ نيذلا نع ريثكلا فرعي ال - ذاتسألا لوقي اك - خيراتلاف . نولوقتيو نومأتي
 ليبس ةلئاهلا ةيبلغألل اورفوي نأ لجأ نم . اودهزو اوماصو ٠ اوراثو اوعاج نيذلا نع ريثكلا فرعي
 .. ىلقعلاو ىداملا ماعطلا ىلإ ةيادهلا

 تارشع ىزازتها لظي نأو ٠ قايح ىف هتيأر مليف لوأ ىف ةيرجغ ةاتف ىنزبت نأ ابيجع سيلف

 , كلذ دعب نينسلا

 ! ةلوفطلا ناذآ قزم دق توص ىأ ىدص عيضي الف
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 ! ةاراٌودعّوُم لب

 « ايصخش هتفرع نأ دعب ىتح , طقف هب بجعم انأ « نيسح هط اوبحأ نيذلا نم ىنأ دقتعأ ال
 . ؛ موي ٠٠١ ىف ملاعلا لوح » ىلاتكل ةعئار ةمدقم بتكو « نويزفيلتلا ىف امظع ءانث ىلع ىنثأ نأ دعبو

 اذاتسأ وأ اخخأ وأ ابأ هذختأ نأ عطتسأ مل ىنكلو . ةيروث ةريثم ةيلقعو : هيلع .ةيسئنس لدا

 ابنع ريبعتلاو ءايشألا مهف ىف ىتولسأو . هماّتها نع فلتخي ىماها امنإ . هيف بيع الو . ايداه وأ
 « ينوروألا ركفلا داور دحأ هنأ نم مغرلا ىلعو . ةيبوروألا ةفسلفلاب نيلغتشملا ىلإ برقأ انأف . فلتخم

 ىنذأ دسأ ملو « داقعلا نع ىنيع عفرأ مل نإو . امهنع اديعب قيرط تدجو ىننإف « كلذك داقعلا نأو

 . . نيسح- هط نع

 : لوقي داقعلل 8 تاعلاطملا » باتك ىلع قيلعت ىف نيسح هط تدجو امدنع تعزف ىنكلو

 ! هيلإ تعمتسا وأ . هتفرع ىننأ ركذأ الو .داقعلا فرعأ ال

 ! هنايسن نكمي داقعلا ءاقل نأك . . كلذ ىسن هنكلو . . هب قتلا دق نوكي نأ نكمملا نم نأ ىأ
 . اهيف بتكي ىتلا ةفيحصلا رقتحيو « هراصنأ رقتحيو « ىسايسلا داقعلا بهذم رقتحي هنإ : لاقو

 . ةسايسلا ىف داقعلا هبتكي ام أرقي ال هنإ مث
 نأ دقنلا نم لهو ادقن اذه ناك نإ فرعأ ال نكلو . . هلك اذه ىف حلا ضعب هيطعأ انأو

 ؟ ةحضاو بابسأ نود دحاو لاقم ىف ءىش لك ناسنإلا ضفري

 نل هنإف ةمدقملا هذه أرقول داقعلا نإو . امامت ةضماغ باتكلا ةمدقم نإ : نيسح هط لاقو

 دق داقعلا ناك نإ : لعاست امدنع « كلذ نم دعبأ ىلإ داقعلا نم ةيرخسلا ىف نيسح هط بهذو

 لثم ةضماغ داقعلا ةغلف . هتغل ىف اهرثأ تكرت اهنأ دبالو « ةبعص ةيناملألا ةغللا نأل ؟ ةيناملألا ةغللا ملعت
 . ةيناملألا ةغللا

 ضعب أرق ناك نإو . اثيش مهنم مهفي ملف نامألا ةفسالفلا نم ددعل أرق هنإ : نيسح هط لاقو

 . اعيمج مهب بجعاف « هنيهو رليشو هتيج لث» مهئارعش
 نوكت نأو « اسنرف ةفسالفو ءابدأل اسمحتم ىسنرفلا بدألا نبا نيسح هط نوكي نأ ىعيبطو
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 . ىلعألا هلثم وه حوضولا نوكي نأو . ةليمجو ةلهس هترابع

 داقعلا نم - ىدي ىف فجتري « ءاعبرألا ثيدح ٠ باتكو ادج لوهذم انأو - نيسح هط برتقاو

 هتغل نكلو . داقعلاك ادج ملاع هنأل امإو لهاج هنأل امإ ةرابعلا ضماغ نوكي ناسنإلا نإ : لاقو

 . خلإ . . هفعست ال
 ىأ تقولا كلذ ىف هترهش نإو « ريبكر كفمو « ليلج ملاع داقعلا ذاتسألا نإ : لاق هنأ حيحص

 نم ءارقلا لئاسر ىلع دري ىذلا داقعلا نم رخسي هلعلو - ىبرعلا ملاعلا تعسو دق « تانيرشعلا ىف

 . ةيبرعلا دالبلا عيمج

 ىأ . توملا ىتح نيسح هط ىأر اذه نأ ودبيو ! نيسح هط ىلع داقعلا در ناك اذام فرعأ الو

 نم ددعو « نيسح هطل هتددعا ىذلا ىنويزفيلتلا جمانربلا ىف اضيأ وه هتومو داقعلا توم ىتح

 مهف ىف رئاح ىديفح نإ : ىل لاقو . رمع ةيرقبع مهفأ مل : ىل لاق تانيتسلا ىف نييرصملا ءابدألا

 . هيلع ةررقملا رمع ةيرقبع
 نع داقعلا باتك هبجعي ملو . . باتكلا اذه مهفي نمل ةيلام ةزئاج نع نلعأ نأ ىلع حرتفا مث

 نأ ىريو . ءارعشلاو ءابدألا مهفل ابولسأ ىسفنلا ليلحتلا وأ ىسفنلا ريسفتلا بحي ال وهف « ساون ىلأ »

 . . ةيخيراتو ةيغالبو ةيبدأ ىرخأ تاريسفت كانه
 اعافد . ريبكلا هصخشب قئاللا بدألا دودح تزواجتو . هتمجاهو . نيسح هط عم تفلتخاو

 ! ريصق تقوب ةكرعملا هذه لبق قوت دق ناك ىذلا داقعلا نع
 دحي الو . هيف بتكي ىذلا ناكملاو ٠ هيولسأو . داقعلل ىسايسلا بهذملا رقتحي نيسح هطف نذإ

 . هلك هأرقي مل « تاعلاطملا » باتك ىتح . . هنءارق ىلإ ارطضم هسفن

 ىف هلبق ىسوم ةمالس ذاتسألا عضي هنإ مث . داقعلاب قتلا دق ناك نإ هفعست ال نيسح هط ةركاذو

 ! ؟اضيأ ىسوم ةمالس ذاتسألاب قتلا دق ناك نإ ركذي ال وهو . بيتزتلا
 وه هنإ لاقو « ىعفارلا قداص فطصم ذاتسألا فنعلا ىبتنمب هيف مجاه نيسح هطل الاقم تأرقو

 . ةيبرعلا ةغللاب الع سانلا رثكأ هنأ وهف ٠ لضف لجرلا اذهل ناك اذإو . داقعلا نم اضومغ دشأ اضيأ

 رعاشلاو ىعفارلا قداص فطصم مهفي الأ ىف رذع هل نيسح هطو . همهفي نأ عيطتسي الف هبولسأ امأ

 اعيمج اهطلخنو لظلاو نوللاو ءوضلا ىلع . . روصلا ىلع دمتعي امبيلك نأل . ليعامسإ نسح دومحم

 ىري نأ نيسح هط ىلع بعصلا نمو . ةيعابطنا وأ . . ةيلايربس امبر . . ةبيرغ ةبيجع ةروص قلخو
 , كلذ

 هذه ىلإ ةضماغ اهنأ دجأ ملو « نيترمو ةرم داقعلا ذاتسألل « تاعلاطملا ١ باتك ةمدقم تأرقو

 هطل الضف ركذأ نأ بحي نكلو . ءاردزالاو راقتحالا اذه لك قحتسي اهبحاص نأ دجأ مو . ةجردلا

 ل



 ىلإ اقيرط كشلا ذختي نأ ىف : ةيركفلا ديلاقتلا قرعأ نبا وهو . ةيسنرفلا ةسردملا نبا وهف . نيسح
 نأو . ةقباس ةركف لك نم درجتي نأو . فوخ نود عوضوم ىأ نم بتاكلا برتقي نأ دبالو . نيقيلا

 نيسح هط نإ مث . . هب نيرخآلا عانقإ ىلع ردقي ىذلاو « هحيري ىذلا ىنعملاب جرخي نأو . هسفنب ثحبي

 نذإ وهف « اضماغ داقعلا دجو وهف « سانلا هاري ام اريثك كمبي الو ء ارح نوكت نأ كديريو رح

 ركني نأ ىف رح نيسح هط نإ مث . اولعو ةرارحو احوضو سمشلاك هنإ سانلا لك لاق ولو . ضماغ

 امنإ . ىنعم الب نوكت نأ ىلإ ىأ - ثبعلا ىلإ برقأ نيسح هط ةيرح نإ . اهاري ال مادام ٠ سمشلا

 ىو خيراتلا فو بدألا ىف ةيديلقت ةريثك ءايشأل . .ال : لاق دقو ..ال : ةملك ةسرامم ةعتم ىه

 . . ةسايسلا

 ظافلألا رركتم نيسح هط بولسأ نإف « حاضيإ ىلإ جاتحيو انايحأ اضماغ داقعلا بولسأ ناكاذإو

 هط تارابع نم همصخ بحي داقعلا تارابع ىلإ فاضي ىذلاف . . راصتخا ىلإ ةجاح ىفو ىفاعملاو

 . ىغبني امم رثكأ درطتسي رخآلاو ءابجم امم رثكأ زجوم امهدحأف . نيسح

 هذه نيسح هطل دجأ نكأ مل - ةعماجلا ىف بلاط انأو تانيعبرألا ىف - تقولا كلذ ىف نكلو

 « فرهي ملو فرثي مل قيرغإلا بدألاو ةيقيرغإلا ةفسلفلا نع هبتك ىذلا لكف . ةيركفلا ةمظعلا

 امأ . ةيبوروألاو ةيمالسإلاو ةيقيرغالا ةفسلفلا ىف بهذ امم دعبأ ىلإ تبهذ دقف . . نآلا هركذأ الو

 هتملك لاقو هتامصب كرت هنإ . . ىرخأ ءايشأ ىلإ ىضمو . تقولا ضعب فقوتو اهب رم دقف وه
 . ىضمو

 . . ىتبجعأ نيسح هط ةأرج نكلو
 « ىمعأ لجرلا نأ : ةريثك ءايشأ ثحابلاو ئراقلا ركذتي الأ نيسح هط ةءارق دنع بعصلا نمو

 بدألا قمعت هنأو . ةينيتاللاو ةينانويلاو ةيسنرفلا تاغللا ماعتو ٠ اسنرف ىلإ رفاس هنأو . ىرهزأ هنأو

 . . مكحلا لاجر مدصي مل نإو « نيدلا لاجر مدص هنأو . نآرقلاو . ةفسلفلاو

 ةوقلاو ةوطسلا ىأ ةطلسلا ديري ناك هنأو . ةسايسلا ىف ايعماج ناكو . ةعماجلا ىف ايسايس ناك هنأو

 . . لالاو بصنملا نيب ةريحلاو

 نيذلا نم دحاو وهو . ىئانغ هبولسأف . بتكي اك ملكتي هتدجوف هتارضاحم ىدحإ ىلإ تبهذو

 . تالكلا ىه هتبوبحمو . ناو قشاع برطم هنكلو اثدحتم سيل وهف . ةيبرعلا كتغل كيلإ نوببحي

 . . ةغالبلا شيوارد نم دحاو هنإ . اضيأ قشاع وهف ةيسنرفلاب ملكتي امدنع ىتح

 ىف لبون ةزئاجي زئافلا . ديج هيردنأ ريبكلا اسنرف بتاك بادآلا ةيلك راز تقولا كلذ ىو

 تناكو . ادج فيحن ةماقلا ريصق ديج هيردنأو . . 78 جردملا ىف انل همدقو نيسح هط ءاجو . بدألا

 . .« ةيفيرلا ةينوفمسلا ١و « قيضلا بابلا ١و « ةيضرألا ةيذغألا » : هتاياورل ةمجرت ترهظ دق
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 ىودب نمحرلا دبع . د نكلو . ًاريثك ًاثيش هلاق ىذلا نم ركذأ الو . هل انقفصو ديج هيردنأ ثدحتو

 ديج هيردنأ نإ : نيسح هط لاق دقف . تقولا سفن ىف هتأرجو نيسح هط ثبح ىلإ انين ىذلا وه
 ! اباش قبب فوسو ناك هنإ مث .؛ بابشلا ىلإ ثدحتي نأ بحيو « بابشلا بحي

 ديج هيردنأ نأل - بابشلل ديج هيردنأ بح وهف نيسح هط هيلإ راشأ ىذلا ثيبخلا ىنعملا امأ

 . ! ىسنج ذوذش هدنع

 هلاق ىذلاب « هفرعأ ال ىذلا ىسنحلا ذوذشلا اذه ةقالع ىهام تقولا كلذ ىف كردأ مو

 . هبتكو أ

 « انالوم اي هط خبشلا نإ : ذاتسالا لاق . حضوأ ةريثك ءايشأ تحبصأ داقعلا نولاص ىف نكلو

 نمو . . تاهاعلا باحصأ لك نيب ابيرغ سيل وهو . ناسنإ لك ىلع دقاح لجر وهو . . ثيبخ لجر
 حاتتفال انالوم اي بهذي هنإ لب . . تدهاشو . . تيأر : ةملك مادختسا ىف فرسي هنأ بيرغلا

 ! ؟ كلذ نم بجعأ ءىش كانه له . . ليثاقلاو تاحوللا ضراعم

 لثملا مهيف ؛ ىري » سيلأ . . ! ؟ نييسنرفلا ذوذش ىف هط خيشلا قياضي ىذلا امو : ذاتسألا لاقو

 م ! ؟رصم ىف انه مهريفس هنأو ركفلا ةداس مهنأ سملي وأ ؛ ىري ١ سيلأ ! ؟ كولسلاو ركفلل ىلعألا

 هوطبضو قيفوسلا داحتالا ىلإ بهذ دق ناك ديج هيردنأ . . ىسنجلا ذوذشلا اذبب نوهابتي نييسنرفلا نإ

 . . نويعويشلا همجاهو ةيعويشلا مجاه كلذلو . هوحضفو
 ريبسكيشو دلياو راكسوأو ساون ىلأ : ءابدألا نم نيريثك دنع ىسنجلا ذوذشلا ذاتسألا ضرعتساو

 تايرطملاو نيبرطملاو نيرصاعملا نييرصملا ءابدألا ىلإ لقتنا مث . . ولجنولكيم ماسرلاو طارقسو

 . تارازولا ءاسؤرو ةساسلا رابكو ءارزولاو

 ىف انتغمدأ برض هنأكف رخآ ءىش ىلإ هجتا ءراغص اننأل « انلوهذ ظحال امدنع ذاتسألا نأكو

 ىلإ راشأو . . طول موق . . ميركلا نآرقلا هيلإ راشأ دق ىسنجلا ذوذشلا نإ : لاقف « قيفن ىكل طئاحلا

 . . هتنبا عيبي نم كانهو . . هتانب ىدحإ عم ماني بألاف . . ذوذشلا روص لكب تألتما دق ةاروتلا نأ

 ىزيلجنإلا بتاكلل « ىفرتاشت ىديللا قيشع » ةياور ىكيرمألا ءاضقلا مامأ نإ : ذاتسألا لاق مث

 ؟ربخ كدنع . . انالوم اي ةيناملالا هتجور ةداهشب « ايسنج ذاش رخآلا وهو . سنارول . ه . د

 . . كللذ نوفرعي مهن! اولاق نيرضاحلا ضعبو

 . . بدألا سنارول نم اذوذش رثكأ ؛ برعلا سنارول همسا رخآ سنارول كانهو : ذاتسألا لاقو

 ؟ انالوم اي ربخ هلدنع

 . .ربخ ىدنع نكي ملو
 ةيكيرمألا ةباقرلا تضفر دقو . ةحضاف ةيسنج ةصق لرتاشت ىديللا قيشع نإ : لوقي داعو
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 ةجح تناكو . . فوكوبان لصألا ىسورلا بتاكل « اتيلول » ةياور رشن تضفر اهكامامت . . اهرشن

 نأ ةمكحملا عطتست مل ةيوق ةجح قاس ىماحنا نكلو . ةماعلا تايقالخألا دسفت ةصقلا هذه نأ ةباقرلا

 ةلجخمو ةحضاف صصق باتكلا اذه ىنف . . سدقملا باتكلا ىلإ مكتحأ انأ : لاق « اهيف هشقانت

 ىديللا ةياور انيب « تايتفلاو لافطألا ىديأ ىف باتكلا اذه لثم نوعضت فيكف . . ناسنالل ةنيهمو

 اوجرفت نأ امإف . . سدقملا باتكلا لثم ةرشتنم نوكت نأ نكمب الو . اسدقم اباتك تسيل ٠ ىلرتاشت

 ! ةياورلا نع ةمكحملا تجرفأو «٠ سدقملا باتكلا اورداصت نأ امإو . ةياورلا هذه نع

 را : لاقف . . كحضلا ىلع ثعبي ائيش دجي نأ ىلإ دقنلا ف بهذي نأ ذاتسألل دبال ناكو

 1 . ءاطقللا تويب ىلإ هدالوأ لسرأ هنأ ىعدا ىذلا . وسور ىسنرفلا فوسليفلا ةياكح اريثك مكل

 مشيش ةياكح كانه .. برغأو بجعأ صصق سدقملا باتكلا ىفو . ايسنج ارجاع ناك دقف . ابذاك

 . ةطلخلا هذه نع اريفكت ٠ اهنم جوزتي نأ بلطي بهذ مث . . بوقعي ةئبا انيد ىلع ىدتعا ىذلا

 ىلع مشيش قفاوو ٠ هتليبق دارفأ عيمجلو هل ةراهط ةيلمع ىرجت نأ طرشب نكلو . بألا قفاوف

 نع نوزجاعو مهتويب ىف نوسلاج لاجرلا اهيبو ٠ لاجرلا لكل ةراهطلا ةيلمع تيرجأو . . كلذ
 . اه . . اه . .اعيمج مهولتقو انيد لهأ مهمجاه ةكرحلا

 ةأرما لكو لجر لكل اريذحت « جورخلا » رفس ىف دجن نأ . . انالوماي كلذ نم رثكأ : لوقي مث

 ! ؟ ناويحلا بنذ اهف . . ناويحلاو ةأرملاو لجرلا لتق وهف باقعلا امأ . . ابلكوأ اناصح وأ ارا رشاعت

 , . اهاه . . اهاه

 هذه : اهيلع بتك هتروصب فحصلا ىدحإ ىلإ ثعب اذإ ارصاعم ابيدأ نأ ذاتسألا انل ىكح مث

 . هبلط ىلع ءانب نالفل تيطعأ ةروصلا

 ىطعأ ىذلا وه هنأ دحأ مهوتي نأ ىشخي هنأل : لوقي ىضف « كلذ حضوتسن ذاتسألا انكرتي لو

 , هسفن ءاقلت نم دحأل ةروصلا

 ! ! اضيأ نابشلا بحي ديج هيردنأ لثم هنإ : لاق مهفن مل اننأ ذاتسألا ظحال الو

 طسوو . اريتركس هدنع لمعي نأ هيلإ بلطف « امسو اباش ىأر ىرصم ةيجراخ ريزو ةصق ىور م

 نأب هوعنقأو . ريزولا اذه ىلع دومحم اشاب ىنقحو ىوانشلا لماك ذاتسألا رمآتو . ىوانشلا لماك ذاتسألا
 . ادغ بتكملا ىلإ بهذي فوس هنأو « رايتخالا اذه هيلع عقي نأ هدعسأ دق مسولا باشلا اذه

 ءاجف رخآ اسرج قد مث . هفرعي ال صخش ءاجف « سرجلا ةيجراخملا ريزو قد ىلاتلا مويلا ىفو
 ئجوفف . .؟ ديدجلا ريتركسلا نيأو : لأسف . . هفرعي صخشش قأف اثلاث اسرجو .ناث صخش

 ةداعس : باجأف ؟ كب ىنأ ىذلا نم : هلأس . راظنملا ظيلغ ةماقلا ريصق هجولا عمد حيبق صخشب

 | دومحم اشاب ىنفح

 ؟ ١١



 ! بلقملا ريزولا كردأو
 برطملا نم ةلوجر رثكأ ىننإ اهسفن نع لوقت موثلك مأ نإ : لاقف كلذب ذاتسألا فتكي ملو

 ! ىمامأ هسبالم علخي نأ هادحتأ ىننإ : تلاقو . .نالف

 ةتكن ىلإ مث ةيسنج ةتكن ىلإ ةيبدأ ةتكن نم ذاتسألا بهذي امدنع كحضأ تنك ىننأ نظأ الو

 حمالم ريغت اهنألو ةشعنم ةيخيراتلا تكنلا نألو . ةحرم ةيصخش هنأل كلذ بحي هنكلو . . ةيراع

 ةوهقلا تءاج اذإو . اهناكم ريغت الو زتبت . ملكتت الو عمست : همامأ تمص ىف تسلج ىتلا هوجولا

 ىلإ دوعنو عمتسن نأ ىف اهلك ةعتملا دجن نحنف . . برشيل هدي دمي انم اليلق اددع نإف « نوميللا وأ

 ! تقولا ضعب كلذ تلعف دقو . هلجسن وأ . هانعمس ام ديعتسن انتويب

 ةولح . ءارمس « ةماقلا ةطسوتم . انراوج ىلإ تسلج .داقعلا نولاص ى ةديس ترهظو

 دعبأ وأ ء انم ربكأ اهمالك نأ ىأ - اريبك امالك لوقت اهنإ مث . انأرق امم رثكأ تأرق اهنكلو « حمالملا
 نإ : هل تلقو . تويلا . س . ت تلباقو . . ندنل ىف تنك : لوقت . انكاردإ نم قمعأو انلانم نم

 هرعش مجرت ولو . . تيلزاهو ليلراكر اوج ىلإ ناكل ةيزيلحنإلا ةغللا ىلإ هلاعأ تمجرت ول ابتاكرصم ىف

 ىطل عم ءاشع ىلع مايأ ذنم نيسح هط تلباق الو : ةعرسب لوقتف كلذب دعسي ذاتسألا كرتت الو

 داقعلا نم مجرتي نأ نكمي ىذلا امو : اركنتسم ىل لاقو . . اهتلق ةملك لك نم امام قياضت اشاب ديسلا

 ! ةمجرتلا قحتسي اثيش هل دجأ ال ىننإ ؟ ةغل ةيأ ىلإ
 رفصألاو رمحألا : رورملا تامالع ناولأ نيب لقنتي ذاتسألا هجو تفصول نآلا قركاذ ىنتفعسأ ول

 مالكلا اذه لثم ناكو . نيسح هط هلاق ام هقياضو . ةديسلا هذه هتلاق ام هدعسأ دقل . .رضخألاو

 نع ذاتسألا ثدحتو . . هدقحو نيسح هط ثبخ ىلعو خياشملا ىلعو نيسح هط ىلع موجهلل ايفاكاببس

 «ديعب نمو ٠ بيدأ ١ نعو : ىلهاجلا رعشلا » نعو « ءاعبرألا ثيدح » نعو « مايألا » باتك
 نوكي نأ نيسح هط هيلع قحتسي « ائيش » اهبنم دحاو ىف ذاتسألا دحي ملو . . نيسح هطل بتك اهلكو

 . اييدأ

 ىلع نورثكتسي مهف !؟ هيلع ةقفشلا باب نم سانلا هب بجعي نيسح هط نأ : ذاتسألا ىريو

 ضر نأ حصولو . تازجعملا ىدحإ وهف اديمع حبصأ اذإف . اديمع نوكي نأ ىمعأ ىرهزأ خيش

 ضارمألا ىشتسم ءالزن : تاعماجلا ةرادإو بدألا ةدامل اقاقحتسا سانلا رثكأ ناكل ؛ لهؤم

 ! ةيلقعلا

 : هل انلق هدلاو مما قطن اذإف . . هدلاو مسا قطن اذإ ريغصلا لفطلل بجعن اننإ : ذاتسألا لاقو

 هذهل بجعتلاو كحضلا انوكراشيل تيب لك ىلإ لفطلا انلمح لعف اذإف . . كمأ نعلاو كابأ مشا
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 اضيأ نحنو . . كلذ لعفي نأ لفطلا ىلع رثكتسن اننأل ابيجع ائيش كلذ ىرن نحنو . . ةريغصلا ةزجعملا
 هانيطعأ كلذلو . . ىنيتاللاو قيرغإلاو ىسنرفلا بدألا ىف ثدحتي نأ هط خيشلا ىلع رثكتسن

 هسفن هط خيشلا دجوو ىرخأ ةزجعم تثدح ولف .. ةزجعم هنإ انلقو . راغصلا لافطالا ائيطعا ام

 .اه .اه .اه ..؟ ةعماجلا نم هلصف ىلإ كلذ ىدؤي الأ « ارصبم
 ول : لوقي . امامت اهانعم فرعأ الو . اهوقي ناك . تقولا كلذ ىف ةفينع تارابع ذاتسألل ركذتأو

 اذه قاذحب هسأر ىلع تلزنل وأ . . هينيع ىف ىعباصأ تعضول ؛ كلذ ىف ىنعزان ايقيرغإ اهلإ نأ
 . ! هئاذح ىلإ اريشم -

 . . كلذ ىف ةشقانم لبقي ال هنأ ىأ

 كشقاني نأ ضفرت فيك انذاتسأ اي نكلو : الئاق هيلع در دقف ٠ نيمأ ناؤع د انذاتسأ هللا محر

 , ! ؟ ةطالا دحا

 دقف . . ةيرشب ةعانص مهنإ . . ةلآ اوسيل قيرغإلا ةهلآ نإ . روتكد اي : لوقيل ذاتسألا هيلإ هجتاو

 مهنإ . . ةلآلا سبالم ىف ركنتت تاناويح مه امنإ . ةحلا اوسيل مهنإ . . ةيقيرغإلا ةيرقبعلا مهتعنص

 قح ىلع هشتين ىناللألا فوسليفلاو . . قيرغالا ركفلا ةمظع ىه هذهو . . ةآلا رودب نوموقي نولثم

 قلخخ هللا نأ دجن ةيحيسملا ةنايدلا ىف . . ةيقيرغإلا ةفسلفلا تدسفأ دق ةيحيسملا ةنايدلا نأ ىري امدنع

 . . هتروص ىلع هللا قلخ ىذلا وه ناسنالا نأ دجن ةيقيرغالا ةفسلفلا ىف نكلو . هتروص ىلع ناسنإلا
 اذه نم اهإ شقانأ مل اذإف . .نينرق هل اولعجل « الإ سوماجلل نأول : لوقي وطسرأ مكذاتسأو
 ىديأ ىف تلتخا دق سبياقملا نإ انالوماي .. ؟ هط خيشلا لثم اًيرهزأ اًحيش شقانأ لهف . . زارطلا

 ىلإ ةجاح ىف سانلا نإ . نيزاوملا اهنم قلعتت ةنزتم ةقيقد عباصأ ىلإ ةجاح ىف سانلا نإ + سانلا

 . ديدج لقع ىلإ ةجاح ىف ىرشبلا لّقعلاو . سانأ

 هتذمالت مامأ ذاتسألا هثدحي نأ هلجحخأ دق . ةثيدحلا ةفسلفلا ذاتسأ نيمأ ناؤع . د نوكي نأ دبالو
 هناو . ىسماسا شاقنلا نأ تملعتو . اسنرف ىف تملعت دقل : احضومو اضرتعم لاقف . ةجهللا هذبب

 ظافلألا ىناعم ىلإ ىدتبي طارقس ميظعلا انذاتسأ ناك اذإو . ىلناعملا دلوتت راوحلاو شاقنلا قيرط نع

 دق ةيسنرفلا ةفسلفلا نإف « هتذمالت عم رمتسملا هراوح قيرط نعو . اهيناعم نع لؤاستلا قيرط نع

 بيكرت شقانتو ٠ اهيناعم نزت مث . . تالكلا شقانت ىهف . . ةيقيرغإلا ةفسلفلا نم دعبأ ىلإ تبهذ
 ءىث لك نزي . . ىجرهاوج ركفملاف . . ىناعملا هذه فادهأ ىلإ قيرطلا نزت مث . . ىناعملا هذه

 . . ةقيقحلا ىلإ لصن نأ نكمي ال كلذ ريغبو . . باسحي

 ىف اسرد دحأ هنقلي نأ قيطي ال ىأ . . ثيدحلا ىف بولسألا اذه ىلع اربص ذاتسألا قيطي الو
 ىطل ةمجرت ىو . رودنم دمحمو نيسح هط هبتك اهف كلذ نم ءىش لهو : الئاق هعطاقيف « ريكفتلا
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 ى سيل ناسنإلا نإ انالوم اي . . ؟ كرابم ىكز . د نايذه ىفو . وطسرأل « قالخألا » باتكل ديسلا

 ةباتكلا ةعانص اوركتحا دق نويسنرفلا سيلو . . ريكفتلا حضاو نوكيل اسنرف ىلإ بهذي نأ ىلإ ةجاح

 ! اضيأ ةايحلا مهف ىلع سانلا ردقأ مهنأ دقتعأ الو . . ةفسلفلا لوصأ الو

 داتسألاف .دصق ريغ نع ءىجي ىذلا نكلو . ةرشابم ابيف لاقي ام سيل تاشقانملا هذه ىف ام عورأو

 نأ ذاتسألا ىريو . ىلاسنإلا كولسلاو ىناويحلا كولسلا نيب وأ . . ناويحلاو ناسنإلا نيب ادج اريثك نراقي

 نأو . ىناسنالا روطتلا لحارم نم ةلحرم ناويحلا نأ ىأ . . ناسنإلا « ةدوسم ١ ىه تاناويحلا

 ىكلف كلذلو . . هتابغر ءافخإ ىلع ردقي ال ناسنإ ناويحلا نأو ٠ هرعاشم ىنخي نأ ملعت ناويح ناسنإلا

 رويطلا ةبقارمب علوأ دق ذاتسألا ناكو . . نونجما وأ لفطلا وأ ناويحلا ىلإ هجتن نأ بجي ناسنالا مهفن

 . . اهرظتنيو . . اهةاكرح بسحيو اهءارو ىرحجي ناكو . نادوسلا نم ةرجاهملا رويطلا . . ناوسأ ىف

 . ! ابيجع كلذ دجن انكو . . تاناويحلا تاوصأب تاناوطسأ هبدلو

 لجس دق ناكو . ةريغص ةلفط توص اهيلع الجسم ةناوطسأ « هتافو دعب ذاتسألا ىدل اندجوو )

 فوت موي ترحتنا ىتلا ةاتفلا ىه اهنأ نظلا بلغأو . ىلودلا ضرعملا ىف اهل هتقفارم ءانثأ اهتوص

 ىلإ هجتيو عجارتي داكي شعنلا نأ ذاتسألا ةزانج- ىف ىراوج ىلإ ىشمي ناك نم ظحال دقو . ذاتسألا

 تناك ةزانجلاو . 5 نم برقلاب ناك ةرحتتملا ةاتفلا تيب نأ عم ! ؟ ةاتفلا تيب ةيحان

 . دعب ايف كلذ ىلإ دوعأ فوسو - نييفحصلا ةباقن مامأ ىثمت

 نينثال ةميظعلا ةعتملاب 80 . تاناويحلا بتكل ابح سانلا دشأ انأو مويلا كلذ ذدنمو

 . سيروم دنومزد ىزيلجنإلا ملاعلاو « ستنارول ىواسفلا 0 : ا

 5700-5 كلذ لعفي وه . . ديدش فنعب نيسح هط لوانت : انيدل افولأم حبص

 ةذتاسأ نم مه نيسح هط نومجابم نيذلا رثكأو « ةفلتخم بابسأل نيسح هط ىلع موجها ل

 ةقيقح نم برتقا نيسح هط نأ كلذ دعب تدقتعا نكلو . داقعلا نولاص ىلإ نورضحي نيذلا ةعماجلا

 10 اطيح ضيا ةقيقحلا سمل ىلع « ةيرخسلا ىف ةبغرلا هتبلغ وأ . اهري مل هنكلو . د

 هشتينب رثأت دق وهف . . ةيناملألا ةفسلفلاب رثأت هنأ دكؤملا نم نكلو ٠ اهفرعي ال ىتلا ةيناملألا ةغللاب رثأت دق

 ليلراك ساموت ىزيلجنإلا ركفملل داقعلا بحو . . خيراتلا ةعانصو ىلعألا ناسنإلاو ةلوطبلا ةركفو

 ىناملألا فوسليفلاب رثأت دق ذاتسألا نأ ايك . . ىرخأ ةغلب نكلو . ةيلاثملا ةيناملألا ةفسلفلل ابح الإ سيل

 كلذ ىف رثأتم وهو . ادج *ىيس ةأرملا ىف داقعلا ىأرو . كلذ ركني هنأ مغر ٠ مكاشتم داقعلاف . روهئيوش

 . روصعلا لك يف ةأرملا ءادعأ ىدعأ روبابوشب

 اهيطعي امنإ . هقحتست امم رثكأ اهيطعي ال حصألا ىلعوأ . ةأرملا مرحي ال داقعلا د

 فولألا تائم نم دلت ةأرماف «ءىش ىأ ىف قوفتت مل ةأرملا نأ ىري وهف . . اهضغي اذهو . قحتست ام
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 مالآ ةأرملا ىلع ففخي ائيش تعرتخا ةملاع وأ . . ةعراب ةدلوم ةبيبط فرعن مل اننكلو ء نينسلا نم

 ىممصم رهشأ نكلو . اهسبالم طيخت ةأرملاو . . لاجر ةاهطلا رهشأ نكلو . وهطت ةأرملاو . . ةدالولا

 ىذلا سيلو لاجرلا همظن ىذلا وه ىارملا رعش عورأ نكلو مطلتو ىكبت ةأرملاو . . لاجرلا نم ءايزألا

 . لجرلا هنع زجععي ام وهو . دلت نا وه ةارملا هب موقت لمع مظعا نأ ذاتسالا ىريو ! ءاسنخلا هتمظن

 : ادج قيض ةأرملا ملاع نإو . . اهروطي ىذلا وه لجرلا نإف . ةايح ا نوصت ىتلا ىه ةأرملا تناكاذإو

 فيك : اهأست كنإف ةأرملا قفأ قيض ىلع ليلدتللو . . اهنباوأ اهيبح وأ اهجوزب لاجرلا نراقت ىهف

 هلاح نع الجر تلأس اذإو . . ضيرم اهجوز نإو . مهب سأب ال دالوألا نإ : كل لوقتف ؟ كلاح
 ةيملعلا تاروطتلا وأ ةسايسلا نع وأ . . هلمع نع كئدحي هنإف

 . باذعلاو ملألاةشياعم ىلع ردقأ ةأرملا نإ : روهئبوش هلاق ام ددري وهو . داقعلا ذاتسألا لوقيو

 باذعلا عاونأ ىرت ةضرمملاف . . اهسح ةدالب كلذ ببس امنإ . لاّمحالا ىلع اهتردق كلذ ببس سيلو

 ذاقنإ ىلع لمعي ىذلا ةمحرلا كالم اهنأل ال . . كلذ علبتو ءاكبلاو خارصلا عمستو ديدصلاو ءامدلاو

 ! سحلا ةديلب اهنأل نكلو ٠ نيبذعملا

 لجأ نمو . .رخآ نئاكل اناكم اهمسج ىف هللا عضو دق ةأرملا نإ : اضيأ لوقي ذاتسألا ناكو

 . فيطل سدج ةأرملا نأ احيحص سيلف كلذلو . ةوقلاب ةعيبطلا ابلصخ ءرخآلا نئاكلا اذه ةمالس

 ىو .. ؟ ةدالولاو لمحلا دنع ةعينشلا مالآلا هذه لاّيحا ىلع ىوقت فيك ذإ . . فينع سنج ىه لب

 هتدده امدنع ىوتسلوت ةجوز نإ . . دلتو . . ىرخأ ةرم كلذ لعفت الأ مسقت دلتو ةأرملا لمحت ةرم لك

 اهخلاصي حار . لافطألل هبح ملعت ىهو ءدلت الأب هتدده امدنعو . .زتهي مل ايندلا هل كرتت نأب

 نأ مسقت ةرم لك فو . ادلو ١١ هل تدلو كلذ عمو . . ةرسع اعيمج اهتادالو تناكو . . اهيضريو

 . . هيلإ لقتنت ال اهضارمأف . . اهلفط نع مألا تلزع دق ةعيبطلا نا مث . .ريخألا وه اهديلو نوكي

 نإف سفنتت امدنع اهنأ تدجول كراوج ىلإ ةيراع ةمئان ىهو ةأرلا تظحال ولو : ذاتسألا لوقيو

 ! ؟ اهلخخاد ىف لفطلا جعزت وأ ظقوت الآ بولطم هنأل ؟ اذامل . طببم الو ولعي ال اهنطب

 نإ جتنتست نأ كلو . ةريخألا ةظوحلملا هذه لثم ددري ناك ذاتسألا نكلو . احيحص اذه سيلو
 ! ؟ امس كلد ىأر دق ذاتسألا ناك

 امصخ سيلو ايسايس سيل وهف . نولاصلا اذه ىف اريثك ددرتي مكحلا قيفوت ذاتسالا مسا نكي ملو

 . فيرظ لجر وهف مكحلا قيفوت مسا اهيف ءىجي ةرم لك ىف نوكحضي سانلاو ... وه اإ . اهبدأ

 . .رخاس لجر وهوا
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 ىدعأ وه داقعلا نأ دقتعأ انأو . .« ةأرملا ودع» مكحلا نع ثدحتي ني رضاحلا ضعب ناكو

 اذإو . هبجعت ىتلا ةأرملا دج مل هنأ ىأ اهنم ةيرخس ىه ةأرملل ميكحلا ةوادع نكلو . ةأرملا ءادعأ

 . كيري ال حلصت ال اهنإف هتبجعا

 فلتخا هنأو . اهنع ةسارد لمعب افلكم ناك هنأ ودبيو مكحلا قيفوتل ةيحرسمب ليمز ءاج موي ىفو

 ةكرح تناكو . نيرضاحلا نيب ههجو بلقيو . لملمتي داقعلاو ارقي لعجو . اهانعم لوح هذاتسا عم

 اذه ىف اذامو : ذاتسألا لاق . ةيحرسملا ةءارق ليمزلا لكي نأ لبقو . . هقنع ةكرح نم عرسأ هينيع

 هذه بتك ةسكاعملا تلشف املو . تايتفلا ىدحإ سكاعي بهذ ميكحلا نإ .؟ هؤرقت ىذلا

 0 . اهعم لواح . حراسملا دحأ كابش ىف ركاذتلا عيبت ةاتف اهنإ . . ةيحرسملا

 . . اودع سيل هنإ ؟ ةأرملا ودع هلوقي نأ دارأ ىذلا ىنعملا وه اذه سيلأ . . هتضفر « اهمواسي حار

 0 و اهبحي هنأ دكؤملا نم نكلو . . طقف ابنم فئاخ

 كسفن ىمستو . نايطلا نع زجاع كنأل ءاوهلل اودع كسفن ىمست لهف . . ةأرلا ىلع هل ةردق الو

 . . هتدجو اذإ هعلتبت ال كنأل مسلل اودع كسفن ىمستو ةحابسلا نع زجاع كنأل ءاملل اودع

 انيخأ عيلاقت هذه نإ . . ؟ اهدجت نأ ليحتسيو . اهدجت ال ىتلا تايينجلا نييالمل اودع كسفن ىمستو

 . قيفوت
 . مالكلا ىنبجعأو . .ركاذتلا ةعئاب وأ ..«ركاذتلا كابش» ةيحرسم تأرق ورملا ىفو

 . « ىتيب ىف » هباتك ىف داقعلا تارواحم نم رسيأو . . نوطالفأ تارواحم نم سلسأ هنإ . .راوحلا

 ىلإ تبهذ نكأ ملف « تقولا كلذ ىف ميكحلا قيفوت ةميق طبضلاب كردأ نأ عطتسأ مل نكلو
 : لثم راوخلا طسو ءىجن ىتلا تارابعلا تالولدم تمهف الو . . هائيمو هانعم تفرعالو حرسسملا

 ةمدقم ىلإ ىشمي وأ . نيملا نم ءوضلا لخديو . راسيلا ىلإ اكابش حتفي وأ . دعقملا ىلع سلحيو
 تايحرسم ىف ةريبك ةلالد اه تسيل تارابعلا هذه تناك نإو . . حتفني وأ راتسلا لزني وأ . . حرسملا

 ىتلا ةديصملا ىلإ ئراقلا جرحدتيو . لهسلا راوحلا ىشميو . امامت اهلافغإ عيطتست لب . . ميكحلا قيفوت

 ! ىرخأ ةيحرسم ىلإ بربمو .. هكرتيو هيلع كحضي ىذلا ئراقلل ميكحلا قيفوت اهبصني

 ةيئاورلا لامعألا نع أرق هنأ دكؤملا نمو « ىئاورلا فيلأتلا وأ حرسملا بحي ذاتسألا نكي مو

 كلذلو . ىلوألا ةجردلا نم لاقم بتاكوهف . كلذ انل لاق . اليوط اهعم شعي مل هنكلو . ىربكلا

 ةلواحم لثم . . اضيأ ةياورلا ةباتك ىف هتلواحمو . ةجذاس راوحلا ىف هتالواحو . ليلحت قطنم بحاص وهف

 ةياورلاو ةريصقلا ةصقلاب ربشا ىذلا ميكحلا قيفوت اميب . . ةريصقلا ةصقلا ةباتك ىف نيسح هط

 . . كلذب ربتشي مل هنأ مغر . تالاقملا لوم نسحأ نم ٠ ةيحرسملاو

 ثيبخ مبكحلاو ؛ءىرج ثيبخ نيسح هط :لوقي مكحلاو نيسح هط نع ثدحت اذإ ذاتسألا ناكو
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 هنأل . نيسح هط نم تبخأ ميكحلا نكلو . مكحلا دوقي ىذلا وه نيسح هطف كلذلو . . فئاخ
 . . هرش قتبو نيسح هط رورغ ىضرب كلذبو « دقنلا ةهجاوم ىلع ىوقي ال هنأو «٠ فئاخن هنأ هل دكؤي

 ميكحلا نف نأ كلذ ببسو . مكحلا قيفوتل ةيقيقحلا ةميقلا فرعي ناك ذاتسألا نأ دقتعأ الو
 مث : ةيحرسملاو ةياورلاو ةصقلا : ممكحلا اهراتخا ىتلا ةيبدألا لاكشألا هذه بحي ال هنأل « هعتمي ال

 هيف تسيلف زمر هنألو . ىعاتجاو ىسايس «زمر » ةيحرسملاو ةياورلاو ةصقلا قف . زمرلا بحي ال هنإ
 , اهمجابم الو ةطلسلا مجابم نأ عيطتسي مكحلاف . ىسايسلا بتاكلا اهل ضرعتي ىتلا ةبولطملا ةهجاوملا

 اياحض مهو . سانلا عجشأ مه نييسايسلا نيركفملا نأ ىري ذاتسألاو . . ازمر كلذ ىلا ريشي هنأل

 ىف احبرص ناك امدنع الإ رعاش وأ بيدأ نجسلا لخدي ملو . . خيراتلل ةعفادلا ةوقلا مهو . ةطلسلا

 أجلت ىذلا « جالفوماكلا : وأ « ةيمعتلا : راتحخا دقف « زمرلا ىلإ بتاكلا أجل اذإ نكلو . ةطلسلل هيدحت

 اهودع نم اهل ةياح : روخصلا نيب وأ لامرلا نيب وأ راجشألا نيب ىنتمت ىهو تاناويحلا ضعب هيلإ
 . . تقولا سفن ىف اهسئارفب اصبرتو

 هنأو . ةماد ةلص مهل نكت مل . مكحلاو نيسح هطو داقعلا : ةثالثلا ءالؤه نأ . دعب امف تفرعو

 اثدح ربتعي كلذ نإف ةيزعت وأ ةثنبت ةيقرب قلت اذإو .رخآلا مهنم دحاو ملكي ال تاونسلا ىضمت دق

 فحصلا ىف ةعباتملاو ةلزعلاو عاطقنالا : هيلع ناكام ىلإ ءىش لك دوعي مث . . ةدكارلا ةقالعلا طشني

 . . ةعاذإلاو
 ىلإ ةباجإلا لقنأو دحاولا لأسأ تنكف . دحاو ىنوفيلت طخ ىلع ةثالثلا مهتعمج تانيتسلا فو )

 .( ! هنيح ىف كلذ ترشنو . فعبو ضعبلا مهضعب نومجابي ميتثالث اوناكو . .رخآلا
 ةاتف اهنإ . . ةيلقعلا ضارمألا ىئشتسم ىف ةذاش ةلاح عباتأ ىفإ . ذاتسأ اي : ذاتسألا تلأس موي ىفو

 دق قوراف كلملا نال ؛ نيدباع رصق ىلإ ةهجتتم اهسبالم تعمج ىلاتلا مويلا فو . اهسيرع ىلإ تفز
 !رصمل ةكلم اهراتخا دقف .اهجوز كرثت نأ اهيلإ بلط

 ىلإ بهذن نأ انيلإ بلطي دارم فسوي . د انذاتسأ ناكو . سننلا ملع سردن انك تقولا كلذ ىنف

 بتكن نأو . ةيضرملا تالاحلا ضعب بقارن نأو ءابطألا عم سلجن نأو . ةيلقعلا ضارمألا ىنشتسم

 ةلاح مهف ىلإ نآلا ىتح دتهأ ملو . سورعلا هذه ةلاح سردأ نأ ىيصن نم ناكو . انمهف امو انعم ام

 فحصلا ىف تأرقو . . اهنم مغرلاب تجوزت اهنإ لوقت ىهف ! ادج لوقعم اهمالكف . . ةضيرملا هذه
 ىذلاو . اماع نيرشعب اهربكي ىذلا اهسيرع نم اهقالط ىلع اسورع دعاس قوراف كلملا نأ

 ىه اهدصقي ناك قوراف كلملا نإو . . طيضلاب اهتلاح ىه هذه نإو . .اهدلاو نم « اهارتشا »
 .. تاذلاب

 لمكأ ىنعدي ملو . ىسفنلا ليلحتلا ىف ىربكلا هتعتم دحي ناكو . ماتهالا ديدش ذاتسألا ناكو
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 فوعت نأ امإو « اهتلوفط ثادحأ للحت نأ امإ . . نابهذم كمامأ : لوقلا ىلإ ىنقبس امنإ . ةصقلا

 امنإ . اهتايح ىف رهظي ملو . . اريخأ رهظ دق جوزلاف . مهت الف هذه اهجوزب اهتقالع امأ . . اهيبأب اهتقالع
 اذهل ًالح كتذتاسأ هلوقي ىذلا ام نكلو . . كيدي نيب اهب طقسو اهقوف طقس دق وهف . . اهيبأ ةايح ىف

 ؟ كمامأ ىذلا لاكشالا
 ابتلاح ببسبو . ةيحصلا اهتلاح مهأ نأ ىري مهضعب . . ةديدع تادابتجا كانه نإ : تلق

 . . ىلسلا مسجلا ىف ملسلا لقعلا نأ ىأ . . ةيلقعلا اهتلاح نوكت . ةيحصلا

 ثيح . تاناويحلا ةقيدح ىلإ هتذتاسأب ةفسلفلا مسق لقتني ال اذالف نذإ : الئاق ذاتسألا بضغو

 هنوسردت ىذلا اذه نإ . انالوم اي . . ؟ اضيأ ملسأ اهوقع نأ دبالو ٠ ىوقأو ملسأ اهماسجأ تاناويحلا

 نأ نكمي ىذلا ام مث . . ةيلقعلا ضارمألا فشتسم ىلإ باهذلاب سانلا قحأ مكتذتاسأ نإ . . فيرخت

 مهف ىلع كدعاست ةريثك تايرظنب امامت احلسم نكت مل اذإ ىنشتسملا اذه ةرايز نم هديفتست

 نم ءاسؤرلاو كولملا نمو كئالمزو كتذتاسأ نم دجت فوس كلذ دعبو أرقا . . بهذت ال . . ؟ ىرت ام

 , . ةنيكسملا سورعلا هذه نم انونج رثكأ مه

 ثداح ىلإ هجتاف « ةثداحلا هذهب ذاتسألا قيضو ىلمأ ةبيخ ظحال ىذلا ليمزلا وه نم فرعأ الو

 ناكو . ىودب نمحرلا دبع نم ةمدقملا هاروتكدلا ةلاسر تشقون دقف . مايأب اهلبق عقو ليلج

 قطصم خيشلا كلذكو ناحتمالا ةنخل ىف اوضع نيسح هط ناكو « ىدوجولا نامزلا ١ اهعوضوم

 تبنناو ١ مهاربإ نسح ةيلكلا ديمعو سوارك لواب قرشتسملاو ىاو دحاولا دبع ىلعو قزارلا دبع

 . ةلاسرلا نم ائيش اومهف مهنأ نظأ ال . فاتكألا ىلع ىودب نمحرلا دبع ةبلطلا لمح نأب ةشقانملا

 ىودب نمحرلا دبع قيطي نكي مل ىذلا « عامجالا ملع ذاتسأ ىفاو دحاولا دبع ىلع . د مهقياض نكلو

 عاّمجالا ملع ةسردم نم وهف ىفاو دحاولا دبع ىلع امأ . . هتسرطغو هرورغ الو ةيناملألا هتفسلف الو

 . مهريغو . . تنوك تسجوأو سكافلهو مياك رود : ءاملعلا ةذمالت نمو ىبسنرفلا

 هط ناكو . . ىرصم فوسليف لوأ وه ىودب نمحرلا دبع نأ نيسح هط نلعأ ةشقانملا هذه ىفو

 رهظ ةلاسرلا هذه ىفو . اسنرف ىلإ ةثعب ىف « ابلاط لازي ام وهو . ىودب نمحرلا دبع دفوأ دق نيسح

 ةينانويلاو ةينابسالاو ةيلاطيإالاو ةيناملألاو ةيسنرفلا نم ماتلا هنكمتو ىسلفلا ىودب نمحرلا دبع رادتقا

 ةيبرعلا ةغللا ىف ريظن اهل سيل ىتلا ةيفسلفلا تالكلا تحن ىلع ةقئافلا هتردقو ٠ ةيبرعلاو ةينيئاللاو

 تسيل ةيدوجولا نأ مغر ..ىسلف « بهذم » هل نوكي نأل ةلواحم الإ تسيل هتلاسرف . ةثيدحلا

 زاغلألا لكل لماكلا ريسفتلا وه .. بهذملا نأل « ةيرورضلا ةلئسألا لك نع بيجت ال اهنأل ؛ ابهذم

 . ةايحلا دعب امو ةايحلاو ةيلاهللاو ةيقالحألا مقلاو ناسنإلاو نوكلاو هللا : ىهو ةفسلفلا ىف ةفورعملا

 . خلإ
> 



 قرشتسملاو نيسح هط هلاق ىذلا امو . بادآلا ةيلك ىف ثدح امل هتياور ليمزلا اذه لمكأ له

 مما قطن ىلع . ىفاو دحاولا دبع ىلع . د عم فلتخا ىودب نمحرلا دبع نإ فيكو - سوارك لواب
 هقطني ىودب نمحرلا دبع نكلو . اذكه هبتكن اك هقطني دحاولا دبع ىلعف - ؟ مياك رود ريبكلا ملاعلا
 . تقولا كلذ ِِق اهفرعن نكن مل ربكأ تافالخ ىلإ ريشي ريغصلا فالخلا اذه ناكو - مياهك رود

 نمحرلا دبع نأل « ىودب نمحرلا دبع ةلاسر مهف دق نيسح هط نوكي نأ امامت دعبتسملا نمو

 « اديج ةيناملألا ةغللا فرعي وهف : احضاو ناسنإلا نوكيل ةيرورضلا طورشلا هيلع قبطنت ال ىودب
 مهيعصأ ناملألا ةفسالفلا نيب نم راتخا دقو . . ةدقعملا ةيلاثما ةيناملألا ةفسلفلاو ةغللاب رثأتم وهو

 نع ريثكلا نوفرعي نيذلا نم ىودب نمحرلا دبعو . . ىلعألا هلثم هلعجو . رجديه نترام : اعيمج
 نوكي الأ بجي امل جذومت ىودب نمحرلا دبعف نذإ . روصعلا لك ىف ةيفسلفلا بهاذملا ىف ةريثك ءايشأ

 . نيسح هط رظن ةهجو نم فوسليفلا وأ بتاكلا هيلع

 . هتذمالت نم ادج ريثكل ةيحور ةوبأ هيدل نأو . ذاتسأ هنأ ىف داقعلا نع فلتخي نيسح هط نكلو

 ىف بهذم هل نوكي نأ لواحي ىذلا ىودب نمحرلا دبع لثم هنذمالت نم نوكي نأ هدعسأ دقف كلذلو
 . ادحاو ارطس هلوقي امم نيسح هط مهفي مل نِإو . ةفسلفلا

 ةذمالتو ىودبو نيسح هطب فصعي ىكل كلذ نم رثكأ ىلإ ةجاح ىف داقعلا ذاتسألا نكي ملو
 ىلع دحأ ىنلدي نأ ديرأ ؟ انالوم اي مكدنع ثدح ىذلا اذه ام : ابضاغ لاقف . ىسنرفلا ركفلا

 اف . . فورعم دوجولا ىنعمو فورعم نامزلا ىنعم نإ .. سينأ ديساي انل لق : ىدوجولا نامزلا » ىنعم
 تافالعلاو نوكلا لكاشم ةيقب ريسفتل كلذ ىفكي لهف « ىنعم امه ناك اذإو . ؟ اعم نينثالا ىنعم
 كتدعاس ينلا يه لهو ؟ اهنع نوثدحتت يملا ةيناملألا ةفسلفلا هله نم ًائيش هط خبشلا مهف لهو . ؟ ةيناسنإلا
 وأ ًاشرق مفدي نأ نود ةاتف دايطصا ىلع ميكحلا اناخأ دعاست له وأ ؟ سورعلا هذه ةلكشم مهف ىلع تنأ
 ؟ ائاضتحال ادهج لذبي

 نم لهو : الئاق 0 داؤف دمحأ د موحرللا - كلذ لعف ىذلا ديحولا وهو - كحضو
 سيل ناسنالا نإ . . ؟ انمارغ ىف ةاتف عقون نأ ىلع ىنسلفلا بهذملا اندعاسي نأ ذاتسأ اي ىرورضلا

 . . عادخو ةليح ىلإ امبر وأ . . شورق ةعضب ىلإو ةراطش ىلإ جاتحم وه امنإ . بهذم ىلإ اجاتحم
 « ةماعلا اياضقلاب رثكأ متيي مع“ ةيدوجولا ىتَحوأ ةيقطنملا ةيعضولاو ةيلاثملا لثم سلفلا بهذملا نكلو
 ةجاح- ىف تسل ىنكلو ؛« كتفسلف ىف ذاتسأ اي كلعم فلتخأ دقف .. ناسنإلل ىدرفلا كولسلاب سيلو
 ايصخش انأو . . ادج ةيداعلا ركفلا ئدابم ىلإ جاتحأ ام كشقانأ ىكل ىسلف بهذم ىأ ىلإ

 اسيدكتو اعيمجت الإ تسيل اهنأ مغر . . ىودب نمحرلا دبع بتك عيمج نم ةدحاو ةملك مهفأ ال
 . هلك كلذ نم ءىش ىف ىصخش ىأر هل سيلو .رخآ الو امل لوأ ال عجارمو 'تامولعمل

 لاح



 هميلعت لمكأ ىذلا ذاتسألا ىلإ ةعماجلا ةذتاسأ دحأ ثدحت اذإ ةداع ثدحي ىذلا ام فرعن انكو

 ذاتسألل ليق الو . . ايف ةرضاحم ءاقلال دحأ هاعد الو ةعماجلا ف سردي مل ىذلاو « طقف ىئادتبالا

 نحتمي ىذلا نمو : الئاق داقعلا بضغ . . ةيرخفلا هاروتكدلا كلئاطعإ ىف ركفت ةعماجلا نإ اموي

 ؟ داقعلا

 اهدعبو اهنوشقانيو اهمدقي ةلاسر تسيلو بقل ةيرخفلا هاروتكدلا نأ فرعي ذاتسألا نكي ملو
 ! بقللا ىلع لصحي

 نأ قيطي الو . مهدنع ىّتلا ةيركفلا بلاوقلاب قيضي « تاعماجلا ةذتاسأب قيضي ذاتسألا ناكدقل

 ةملك قطن اذإ ىذلا نيسح هط اصوصخو - ةعماجلا ةذتاسأ هيعدي ىذلا تونهكلا اذه نوكي

 . .اهمخفيو محلا شطعي هنإف ٠ ةعماجلا»

 هعيجشت ىلع هدحم ماقأ ىذلاو . . ةرهاقلا ةعماجل اسيئر ناك ىذلا ديسلا طل دمحأ لعف كلذكو

 هما باتكلاو .وطسرأ قيرغإلا فوسليفلل دحاو باتكل هتمجرتو ىأرلا ةيرحو ةيعماجلا حورلل

 امك . افوسليف ديسلا ىفطل حبصأو . ةيسنرفلا نع باتكلا اذه مجرت دقو « سوحخاموقين ىلإ قالخألا :

 كلذ ناكو . افوسليف ىودب نمحرلا دبع حبصا اريخأو . . اضيأ افوسليف ىمهف اشاب روصنم حبصأ

 دادزي وأ « ذاتسألا هجو هل رمحي ابضغ ىأ - رمحأ ابضغ انعقوت كلذلو . هلاّحا ذاتسألا عيطتسي ال امم

 نع ثدحتي امدنع وهو . ىبويألا نيدلا حالص لثم . ىدرك لصأ نم داقعلا ذاتسألاف . ارارمحا

 ةفسلفلل امامت عيطم ذيملت كلذ ىف وهو « ءاليخلاو زازتعالا نم ءىشبف هلصأ نعو هترشب رارمحا

 .. ىرآ لصأ نم ذاتسالاو . . اهريغ ىلع ةيرآلا سانجألا قوفت ىرت ىتلا ةيناملألا

 معن : ىناوهألا داؤق روتكدلل لاق امدنع ديدش حوضوب ذاتسألا سأر ىف تعمجت ىناعملا هذه لكو

 ناويحلا نيب قرفلا نإ . . هدي عباصأ كرحي ىكل قسلف بهذم ىلإ جاتحم ناسنإلا نإ . . روتكد اي

 ىه ناسنإلا دنع ةردقلا هذهو . . هعباصأ مضو . . هعباصأ كيرحت ىلع رداق ناسنإلا نأ ناسنإلاو

 لابنو ماهسو ءانبلا بوط عنص ناسنإلاف . . ءائبلاو ديصلا تاودأ عنصي ناسنإلا تلعج ىتلا

 هعباصأ كيرحت ىلع ناسنإلا ةردقم الول هنإ لاق ىذلا وه رلجنبشا ىفناملألا فوسليفلاو . . ديصلا
 ةعانص . . تاودألا ةعانص ىف رمتسملا ريوطتلا ىه ةراضحلا نأل . . اهلك ةيناسنالا ةراضحلا تناكام

 ىبصعلا زاهجلا اذه . . ديقعتلا ديدش ىصع زاهج ىلإ جاتحا هعباصأ ناسنإلا كرحي ىكلو . . تالآلا

 ةكرح نأ دبالو . ىناسنإلا مسجلا ةيقبو فنألاو نذألاو نيعلا ةكرح عم عباصألا ةكرح طبضب موقب

 نإ لوقت ةيرظن كانه نإ . . هدوع بلصيو فقيف . . هيعارذ دمي ناسنإلا تلعج ىّيلا ىه عباصألا

 فولأ اهقنع دمتو اهسأر مفرت اهتلعج قطانملا هذه . . تاباغ ةقطنم ىف تشاع ابنأل اهقنع لاط ةفارزلا

 ىه ةفيظولاف . .وضعلا قلخت ةفيظولا نأب ةايحلا ءاملع هفصي ام اذهو . . اهقانعأ تلاطف . . نينسلا

 ١؟١



 . . ماعطلا وضعلا قحالي نأ دبال ناكف اهنع ديعب اهماعط نألو . . اهتوق ىلع لصحتو لكأت نأ

 كيرحت فصن دقو . .ناويحلا شيعيل قنعلا لاطف . .ريصقلا قنعلا ىف دوجوملا مفلا وه وضعلاو
 ريكأ نإ . . ادج ةدقعم ةلأسم هنأ ةقيقحلا نكلو . . ودبي ام اذهو . . ادج ريسي ءىش هنأب عباصألا

 ناسنإلا اذه موقي نأ لجأ نم . . ىلآ ناسنإ ءانب ىه ثيدحلا رصعلا ىف ءاملعلا تهجاو ةلكشم

 ىف اهلخديو . . ةتيملا موينارويلا نابضق كسمي ىأ . . ةيوونلا نارفألا ىف ةعشملا داوملا كيرحتب

 نم دبال ناك . ةعشملا داوملا هذه كاسمإ درحم نم ىلآلا ناسنالا نكمتي ىكلو . . ةيوونلا تالعافملا

 نأ لجأ نم هكرحت ىتلا ريارزلاو نويعلا فولأ ىلإ جاتحا لماكتملا ناسنإلا اذه . لماكتم ناسنإ قلخ

 ناسنالا نإ . . روتكداي معن . . نارفألا لخخاد موينارويلا نابضق عفد ىلع ةرداق طقف عباصأ هل عنصن

 امك . ناسورع اهبنأ رعشيو هتبوبحم عارذ لوح اهفليو ةطيم ىرتشي ىكل سلف بهذم ىلإ ةجاح ىف
 قاشعلا نم نينثا ىعارذ لوح فتلت ةطيمسلا ىف ري مل وهف . نييعويشلا نم هريغو ضوع سيول لوقي

 نع ثدحتت ادنلوه لهأ ريطاسأ نإ . . ىنينل ىسكرام سلف بهذمل اقيبطت اهيف ىري امنإ « اطيسب المع
 . دودسلا دحأ ىف بقث نم لخدي ءاملا نأ ظحالو . اهقرغي داكي هدالب ىلع فحزي رحبلا دجو لفط

 كلذ ىلإ عفادلا نكلو ريغص ءىش لفطلا هلمع ىذلا نإ . . هدالب ذقنأو هعبصإ عضوو لفطلا بهذف

 ذاقنإل ديحولا ليبسلا وه اذه نأ ىلإ هيدبي لقع ىلإ جاتحاو بقثلا دسي هلعج ىذلا ىبصعلا هزاهج
 هنوري الو هنوفرعي ال نيذلا نييالملا لجأ نم ىحضي ىكل ةيسايس وأ ةينيد ةديقع ىلإ جاتحاو . . هدالب

 ديبروطلا نوبكري نيينابايلا نإ فيك ء ةريخألا ةيملاعلا برحلا ىف اندهاش دقل . . مهلجأ نم تومي وهو

 ىلإ هسفنب هجتي « دحأ هاري ال ايناباي لعجي ىذلا اف . . ةيكيرمألا نفسلا ىلإ هنوهجويو ىراحتنالا
 . برح ريسأ شيعيو هذقنت ىتلا ةيداعملا ةنيفسلا راوج ىلإ قرغيف . . رحبلا ىلإ هجتي الو ةئيفسلا
 نم بيقر نود كلذ لمعي وهو . . ؟ هعم توميو فدهلا مطحيل . . فدهلا ىلإ ديبروطلا ددسي هنكلو

 بيصي ىكل ةديقع ىلإ جاتحا هنإ . . لوهجم ديهش وه امنإ . .ريهاهلا نم قيفصت نودو « دحأ
 ىراحتنالا هتوم لعجت ةقيقد ةزهجأ هينيعبو هعباصأب طبضي نأ دبالف فدحلا بيصي ىكلو . . فدهلا

 . ءايشألا هفتأ لمعن نأ لجأ نم بهذم ىلإ نوجاتحم نحن .. روتكد اي معن . . اينطو اداهشتسا

 ةجيتن ضرملا امنإ . . قطنملا نم اولخ سيل ضرملاف . . قطنم مهل نيناجلا نكلو . .نيناحم انكالإو

 قطنملا ضرملا اذه ىدؤي دقو . مسجلا همواق .. طشنو مسجلا لخد بوركيم . . ةيقطنم تامدقم

 . قطنملا نم ولخلا ىأ « نايذحلا اذه ىتح نكلو . . نايذهلاب ناسنإلا باصي نأ ىلإ ٠ تاوطخلا

 ! . . ةقباس ىرخأ تاوطخل ةيقطنم ةجيتن

 نوكت نأ دبال اهرغصأ لثم ءايشألا ربكأ نأو . قطنم ريغب ءىش الو . لقع ريغب ءىش ال هنأ ىنعملاو

 وهف . سانلا نم ريثكو ذاتسألا نيب ريبكلا فالخلا وه اذهو . انتفسلف عم وأ انريكفت عم ةيقطنم

 نفي



 . . لقع ريغب وأ باسح ريغب امالك لوقي وأ ائيش ناسنإلا لعفي نأ . لبقي هلقع الو . روصتي ال
 هل نودكؤي . هيلع نوددرتي نيذلا ةعماجلا ةذتاسأ نوكي نأ اقلطم دعبتسي ال كلذل وهو

 اوسرد مهنألو . . كلذك سيل هنأو نويعماج مهنأ . ىأرلا ىف هعم مهفالتخاو مهتاشقانعبو مهروضحب

 | هفياضي ادهو -- هنم الع رتكا مهف
 لتقل نيتقيرط كانه نأ نوري نيذلا نييدوجولا ةفسالفلا عم قفتي هنأ كردي ال اعبط ذاتسألاو

 ىأ . ةبهوملل لتاق ىعماجلا سيردتلاف . . تاعماجلا ةبلط ىلع مهررقن نأو مهلتقن نأ : ةفسالفلا
 ! ًاعم بلاطلا ةبهومو ذاتسألا ةبهومل لتاق

 ىلإ ةجاح ىف تسلل انأه . قح ىلع ناك ذاتسألا نأب ىنعنقت مل ةليوطلا « ةعفارملا » هذه نكلو

 تمقو ةبابذ درطأ ىكل اهلك ىعارذ وأ ىدي وأ ىعباصأ كرحأ ىكل ةيجولكيس ةيرظن وأ ىنسلف بهذم
 قرغتسم انأو كلذ لعفأو . ىنم ىعو نود كلذ لعفأو . . ًايزيرغ اهدرطب موفأ طقف ىننإ .. ىدي ىلع
 ! ! مونلا ىف

 مهجرحأ دقف . انتدتاسأ نع اديعب انيفتخاو . ىبتنا هنكلو . مويلا كلذ ىبتنا فيك فرعأ الو

 ذاتسألا هلوقي ام رثكأ انينعي نكلو .٠ ميبيصي ام اريثك انينعي نكي ملو . . انمامأ مهلجخأو ذاتسألا

 . . هيضرن نأو . . هيضري امو
 كبجعت دقف . انالوم اي نيناجلا فشتسم ىلإ بهذت ال : الئاق ذاتسألا ىبعاد جورخلا دنعو

 قلعتي نأ ثدحي . . ىسفنلا ليلحتلا ىف اريثك ثدحي اذه نإ . . اهيلإ كباهذ ببس ىسنتو سورعلا

 ىأ . ىنهملا نانحلا سيلو ٠ صاخلا نانحلا نم عون هب بيبطلا ةيانع نأ مهوتيو . بيبطلاب ضيرملا
 ريبكلا ملاعلا ىتح . . كلذ دعب هجالعو همهفل اديهمت نامألا نم اعون ضيرملا ءاطعإل ىرورضلا نانحلا

 ! هبحت مل ابكلو . . هتاضيرم ىدحإ بحأو . بطملا اذه ىف عقو دق ديورف

 نولاب ىسأر نأ تسسحأ دقو . . كلذ ىل لاق امدنع ايش ىنع ففخ دق ذاتسألا نأ نظأ الو
 ىلإ لصأ نأ ديرأ . . ضرألا قوف نم ىب ريطي هنأو . . داطنم هنأو . . نخاسلا ءاوهلاب ءىلمو خوفنم
 كلذ دعبو « مانأ مت . . لاقتربلاو تاشتودنسلاب عتمتسأو . لظلا ف سلجأو . . كامسألا ةقيدح

 ىننأ ىعدأ نأ نود ءاضوضلا ىف طقف . . ءاضوضلا ىف ىسفن قرغأل . . ىهالملا ةنيدم ىلإ بهذأ

 . ءىش ىأ ىرأ

 لعجأف ءاضوضلا ىف سلجأ نأو . . تعطتسا اذإ . مانأ نأ : ىسأر حيرأل ناتقيرط ىدنعف
 ! ىسفن نيبو ىيب ىتلا ةفاسملا ىف محارتي هلك ملاعلا

 ! كلذ نم ءىش ىلإ تقفو دق ةليللا كلت ىف ىننأ نظأ الو



 لثم تنأف نذإ . ةركبملا رويطلا نم اضيأ كنأ دبال .. اركبم تثج .. انالوماي الهأ : ذاتسألا ءاجو
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 هذبب ذاتسألا ءىجي نأ عقوتأ ملو . ىدحو تسلجو . اًركبم تبهذ دقف . دعب ءاج دق دحأ نكي مل

 . ىدي تددم دق تنكامبرو . تفقو دق تنك ةفرغلا نم برتقي نأ لبق . هيمدق عفو تعم“ . ةعرسلا

 ناك .. قيمعلا ليلقلا مونلا فرعت كلعل وأ .. قيمعلا مونلا فرعتال كلعل وأ .. ليوطلا مونلا فرعتال

 ةبابدلا ىف ماني نأ عيطتسي ليمور ىنالألا دئاقلا نإ ليقو .. ةكرعملا بلق ىف هئاصح ىلع ماني نويلبان
 ىلعو .. هبجاوي ماق هنأ كلذ دعب ىارو .. هروصتل امفو ثاملعتلا ىطعأ دق هنإ .. ةرئاد كراعملاو

 نيعب ماني هنإ بئذلا نع نولوقي نيذلاو .. اضيأ مه اورهسيل مانف .. مهبجاوب اوموقي نأ نيرخآلا
 ..رذحلا نوكي فيك نوروصي امنإ ىرخألاب وحصيو ةدحاو

 فصنب ىأ .. نيع فصنب ماني بئذلا نأ الول حيحص هيبشت اذهو : لوقي ىضمو ةظحلا تكس مث

 لثم ماني هنإف ريمضلا ةحارو سفنلا ةحار ققحي نأ دحأ عيطتسي مويو .. اضيأ ةظني فصنبو مون

 : ةريهشلا ٠ ةيرمعلا ٠ هتديصق ىف مهاربإ ظفاح انوحخأ هفصو ىذلا . باطخلا نيرمع

 الرا

 ارمع ىأر نأ ىرسك بحاص عارو
 اه نأ سرفلا كولمب هدهعو

 ىأرف هموت ىف اقرغتسم هآر
 المتشم حودلا لظ تحت ىبرثلا قرف

 هربكي ناكام هئيع ىف ناهف

 الثم تحبصأ قح ةلوق لاقو

 مهيب  لدعلا تقأ امل تنمأ

 اهيعار وهو االطع ةيعرلا نيب

 اهيمحي سارفألاو دئجلا نم اروس
 اييناعم ىمسأ ىف ةلالجحلا هيف

 ابيلبب <دهعلا لوط داك ةدربب

 ايديأي ايندلاو رساكألا نم
 : اهبوري ليجلا دعب ليجلا حبصأو

 اهيلاه نيعلا ريرق مون تثمنف
 نب رمع ىلإ ناورش ونأ ىرسكر يفس هلاق ىذلا ىنعملا ىلإ ريشي ملعت امك ميهاربإ ظفاح انوخخأو

 .. ! رمعاي تملف تنمأف تلدعف تلكح : باطخلا

 ةداع هنإ .. كلذ ىنعم فرعأ انأف . تالؤاستلا هذه لك ىلع درأ نأ ذاتسألا ىنم عقوني ملو
 نيثدحتملا نم ريثك ةداع اهنأ فرعأو .. ةلئسألا ىلع وه دري مث .. انمامأ لءاستب وه امنإ ٠ ادحأ لأسيال



 ىلع دعاقملا دوجو لثم وه امنإ .. هروعش نم ىلوألا ةجردلا ىف سيل اندوجوف . اضيأ نيركفملاو

 قدي نوفيلتلا سرج وأ .. عراشلا نم ءىجت ةعابلا تاوصأ لثمو « ناردجلا ىلع تاحوللاو ضرألا
 امب امامت لوغشم وه امنإ .. دحأل نابتما كلذ ىف سيلو .. خبطملا ف «زاغلا روباو ١ توص وأ اًديعب

 ابنم ىناعيو ..اهيناعأو اهيرجأو اهلك رعاشملا هذه فرعأ .. كانه اننأ « ةبسانمب » هلوقي نأ ديري

 عمسم ىلع ىسفن ىلإ ثدحتأ انأ امنإ . ثيدحلاب مهدصقأال ىننأ ةأجف نوفشتكي امدنع نورخآلا

 .. نيرخآلا نم ىأرمو

 امدنع كلامزلا ىف « كامسألا ةقيدح » ىف دعب امف هتلق « ذاتسألل هلوقأ نأ تدرأ ىذلا لكو

 .. عمج اذامو لّصح اذام نيرخآلا ىلع ضرعي انم دحاو لك أدبو .. راجشألا ىدحإ تحت انسلج

 دنعو . مويلا لوط باغو . ةيحان ىلإ هجتا دق انم دحاو لك .. نيدايصلا نم ةعومجم اننأك امامت

 مو .. «ريبابدلا ٠ ديصي اذهو ..ريفاصعلا ديصي اذهو .. كامسألا ديضي ناك اذه .. انيقتلا بورغلا

 . ةليوط انقرطو .. ةساردلاو ةءارقلاب نوقهرم نحنف .. انيدل امب ءادعس نايحألا رثكأ ىف نكن
 ىأي ةبيرغلا حئاورلا الإو .. كلامزلا ىح ءوده الإ اعيمج انشهدي ءىشالو .. ةريصق ةحارلا تاعاسو

 تويبلا مامأ انررم نحن اذإ حئاورلا هذهو .. روطعلاو ءاوشلاو ماعطلا حئاور .. تويبلا نم ءاوحلا اهب

 ةسماه تاوصآ كانه نوكتو .. تقولا سفن ىف ةدرابو ةثفاد حبصت اهنإف ٠ ةمخفلا لخادملا تاذ

 هذه نم جرخي نأ ادج ىعيبطو .. قيسوملا نم مئاسن وأ « روطعلا نم ةفز اهنأك : اهل ةقفارم ةيقيسومو
 بوحشلا اذه ىف دجن انكو .. ةفيظن سبالملاو « ةبحاش هوجولا ىرت انك .. انع نوفلتخم سانأ تويبلا

 مهاقيسومو مهبارشو مهماعط الإ ءىش لكانيدلو . انتحص الإ ءىش لك مبيدلف .. انل اضيوعت لازهلاو
 اذه لابلا ىلع رطخي مل ؟ اذامل .. نيطلا ىف نورومغم نحنو ءرونلا ىف نولوسغم مب! .. مهروطعو

 .. تالؤاستلا هذه لثم نع اريثك انلغشي انناذآ ىفو اننويع ىلع ىذلاف .. لاؤسلا

 ةليرم تعضوو اقينأ ايز تدترا دق ةمداخ لك ..راغصلا لافطألاب تامداثملا ءىجت امدنعو

 ةيسنرفلا نملكتي نك تامداخملا ضعب نكلو .. اهديس وه .. لفط اهب ةبرع اهمامأ تعفدو .. ءاضيب

 .. ةيناملألا انايحأو ةيلاطيالاو

 ةنيدم ىف كلذ لبق انلباقت .. داؤف نسح نانفلا قيدصب قتلأ نأ ةفدصلا تءاش تقولا كلذ ىف

 انلوحو نابش نحتف .. كلذب ىحوي ماعلا ولا نأل ؟ اذامل . عوضوملا وه سنجلا ناكو .. ىهالملا

 اثداح ناكو . نينثا نينثا .. نوبحملا سلج دعاقملا ىلعو تانوكلبلا فو عراوشلا ىف .. تاريثك تايتف

 حالص جارخإ نم ىدمح دامعو بتار ةليقعل : ىبلق يف امراد١ مليف ريوصت انيأر امدنع ابيجع

 ةيوقلا ءاوضألا تءاجو ىدمح دامع اهراوج ىلإو شيشحلا ىلع بتار ةليقع ثمان دقف .. فيس وبأ

 لافطألاو تامداخلا نم ريبك ددعو انأو داؤف نسح : جرفتن انفقوو ..اهحضفت وأ اهفشكت
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 انيسلا ىلإ تبهذ دق نكأ ملو . مليف هنإ ىل ليق نكلو .. ثدحام ىنعم طبضلاب مهفأ لو . . قاشعلاو

 .. حرسملا ىلع وأ ةشاشلا ىلع ليثقلا وأ مليف ىنعم فرعأ الو . دعب
 . 158١ ةنس ابوروأ ىلإ ( اي ربسا » ةرخخابلا رهظ ىلع اعم انرفاس موي كلذ دعب ةث ةثداحلا هذه انركاذت دقو

 ىنغلا دبعو لماك لامجو خالملا لامكو راكيب نيسحو رهاط حالص : نينائفلا نم ريك ددع ناكو

 .. داؤف نسحو زيزعلا دبع ىنبلو نينيعلا وبأ

 ؟ايسور ىف نوقناعتي فيك فرعت له : داؤف نسح ىنلأس
 . فرعأ ال : تلق

 ىدحإ عرف ىف ةأرملاو لجرلا قلعتي نأب كلذو .. ىعافألا قانع : همسا قانع كانه : لاق

 .. قانعلا نالككي ضرألا ىلع ناطقسي مت .. ةدحاو عارذب رخآلا امهنم لك نضتحيو راجشألا
 ةيسنجلا ةقشملا هذه وأ . ىفطاعلا باذعلا اذه ىلإ سانلا عفدي ىذلا ام مهفأ ملو . كلذ ىنشهدأو

 هنأ وأ ١ ىسنجلا ذوذشلا نم عون اذه نأ تمهف نكلو .. ضرألا ىلع اقئاعتي نأ |مهناكمإ ىف مادام
 . بوعشلا دنع ىعيبط اذه نأو .. ذاش ءىش .. بيرغ ءىش لمع ىلإ عفد دق للملا نم عون
 « ساسحالا شعني ىذلا وه ذوذشلا اذهو .. ةذاشلا ءايشألا نع ثحبت اهنإف ةيداعلا ءايشألاب قيضت

 .. تمان ىّبلا زئارغلا ظقوي هنال

 ةشفانملا ىف كرتشتل تبرتفاو كاسألا هَ ةقيدح- ىف نحنو تامداخلا ىدحإ تعجشت فيك فرعأ الو

 هيلإ ليخخل ديعب نم ناسنإ رظن ولو .. قراوزلا ىف كاسألاك نوبلقتي بان ىف نابشلا تيأر ىننإ : تلاقف

 قشع ةلاح ىف نيريبك نيتوح نأ
 ا هذه كارتشال ىلالمز شهدني ملو

 ىهجو ىلع ىتشهد ترهظ دقف . ةجاذس وأ . ةشهد مهرثكأ ىننأ ودبيو .. موي لك كامسألا ةقيدح

 . ةيلاطيإ ةرسأ دنع لمعأ انأو .. ةرم نم رثكأ ايلاطيإ ىلإ ترفاس دق .. معن : ىل تلاقف حوضوب
 .. ةسردملا ىف ةيلاطيإلا ةغللا تملعت ىبنكلو

 ةرشاعم نم وأ .رفسلا نم ةيلاطيإلا ةغللا ملعتت ملو .. ايلاطيإ ىلإ ترفاس اهنإ .. بيرغ ءىت
 ةلئسأو . اال نأ ىضرت وأ .. ةمداخ لمعت ىه اذالف . ةسردملا ىف امنِإ . نييلاطيإلا
 عقوتأ ملو .. ىنلغشت مل كلذل ىهو ةريبك ةيمهأ اهل نكت ملو .. ىسأرب تفاطو ىفاسل ىلع تفط ىرخأ
 ىه تبغرالو « كلذ ىف تبغرال ٠ . ةمداخلا هذبب تدرفنا ىننأ ثدحي ملو .. ابنع ىنبيحي نأ دحأ نم

 .. اضيأ

 ىلإ ةوعد تيقلت نأ ؛ ليجلا ؛ ةلجم ريرحتل اسيئر تنكو .اماع نيرشع دعب ثدح نكلو
 نأ فولأملا نم سيلف .. ةبيرغ اهسفن ةوعدلاو .. مهفرعأال سانأل ءامسأ ابيلع ةوعدلاو .. فافز
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 هذه لثم ىف هلمع نكمي ىذلاام فرعأ نكأ ملو .. رذتعأ الو .. بهذأ ال ةداع ىننأل ءدحأ ىنوعدي

 مل ةلئسألا هذه ىتح . . ؟ ةيقرب هل لسرأ له ؟ دروب هل ثعبأ له ؟ ىعادلا ركشأ له .. تاوعدلا

 وأ . فقوملا اذه نوعقوتي مهف . كلذ ىلع ىنمولي دحأالو . بهذأال انأف .. ىلاب ىلع رطخت نكت

 . كلذ ثدح فيكاطاسا نأ لبقو . ةمداخلا سفن اهنإ . ةوعدلا ةبحاص تءاج مث .. فقوملا مادعتا

 . لتقلاب اهرذنأف . اهوبأ ماعو . اهنيد ريغ نم اباش تبحأ « ديعصلا تانب ىدحإ ابنأ اهنم تفرع
 ضعبو ىنتعدو .. هتيحأ ىذلا باشلا تجوزت اهوبا ثام املو . ةمداخ تلمعو .رصم ىلإ تبرهف

 . تبهذو . اهفافز ىلإ ةقيدحلا ءالمز
 .. كلذ لك تيسن مث

 ذاتسألا ناكو .. هتايح ةصق ذاتسألل ىورو ءاج . جوزلا كلذ داقعلا نولاص ىلإ رضح نأ ىلإ

 . قمعب نوماني نيذلا نع هثيدح ىف لسرتسي لازيام
 . ةقيمعلا ةظقيلا لهأ مهنإ : قمعب نومانيال وأ : انأ تلقو

 ىف قراغلا رهاسلاك . مونلا ىف قراغلا مئانلاف : هحيري ناسنإلا هب موقي قيمع لمع ىأ نإ : تلقو

 ذاتسألل كلذ تلق - قرألا ىلع بلغتي وأ مونلا ىلع بلغتي نأ الإ ناسنإلا قهري ءىشالو .. ةظقبلا

 : ىه ىاياضق لك امنإ .. ةيسايسلا وأ ةيركفلا هاياضق ىل نكن ملو .. ىسفن نع ثدحتأ نأ الواح

 ىف ىل ةفرغو .. ىمأ ضرمو ىبنأ ضرمو .. ةقيرطلاو قيرطلاو .. ةباتكلاو ةءارقلاو مهفلاو ةءارقلا
 .. ةفيحص فقسلا نيبو ىنيب عضأ نأ دبالف .. ةليل لك بارتلا اهفقس نم طقاستي .. ةبابما ةئيدم

 : تقولا كلذ ىف ىلامآ تناكو .. ىمدق قوف نم هبحسأو . ىبأر ىلع فاحللا عضأ تنك انايحأو

 قدت ىتلا بيقابقلا توص هفقس نم عمسأالو .. ناريجلا توص هناردج نم عمسأال نكسم ىل نوكي نأ
 .. بابهلاو زاغلا روباو ةحئار ةذفانلا نم لخدتالو .. ىبمأر ىلع ابارت فقسلا بيذتو طالبلا

 اذإ هاقلتأ فيكالو .. مونلا ءىجي فيك فرعيال .مونلا عاونأ نع ثدحتي وهو ذاتسألا تدجوو

 اهيف عمسأ ىتلا ةظقيلا هركأ فيكو « بارتلا تحت انوفدم هنم وحصأ ىذلا مونلا هركأ فيكو .. ءاج

 « ىنيع نم مونلا ريطيال ىتح « ملألا ءافخإ ىف ناسفانتي امبنا فيكو .. ىمأو ىلأل ةموتكملا تانألا

 ناكرابنلا علط اذإف .. علط اذإ رابنلا هركأو « ءاج اذإ مونلا هركأو .. ةساردلا نع ىنالطعيال ىتحو

 مدهو هبحاص ءاج ةبابما ىف هنكسأ تنك ىذلا تيبلاف .. سائلا نويع نع ةعرسب برهأ نأ دبال

 ىلع مونلا نم ؤحصأ تنكام اريثكو .. ناردج ةثالثب فرغ تناكف .. عراشلا ىلع لطملا طئاحلا

 تنب ١ ىرأ انايحأو .. رجاشتت اهفرعأال بابسأل تحارو ىتفرغ تلخد ىتلا ططقلاو بالكلا توص

 قتخأو ىسبالم ىدترأو ةعرسب وحصأ نأ دبال ناكو .. ةرواجلا حطسألا ىلإ ىتفرغ نم زفقت « ىوأ

 .. عراشلا نويع نع
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 نع باتكلا اذه ناكو .. « عبارلا طئاخلا طقسي 9 ناونعب دعب امف اباتك تردصأ ىنم روعش نودو

 ..روهمجلاو نيلثملا نيب لصفي وه ىذلا عبارلا طئاحلا وأ .. حرسملا

 ىذلا عبارلا طئاخلا ركتتسي ىذلا « ثبعلا حرسم » ىأ ديدجلا حرسملا روهظب طقس طئاخحلا له

 لثمملا نيب ةلص كانه نوكت نأ بحي هنأ ثبعلا حرسم ىريو ..؟ نيجرفتملا نع نيلثمملا لصفي

 حرسملا امنإ .. ىمهو لصاف دجويال هنأك .. نيجرفتملا ىلإ نوثدحتي نيلثمملا اندجو كلذلو .. جرفتملاو
 ةايحلاو . قدصيال دحأ الو . بذكيال دحأ الف . ىنفلا بذكلل دادتما ةايحلاو . ةايحلل دادتما وه

 نأ تدرأ « ناونعلا اذهب اًباتك تردصأ امدنع ىننأ وأ .. نيقداصلا ةايح حرسملاو « نيبذاكلا حرسم

 .. عبارلا طئاحلا طقسي : تلقو .. طئاحلا طوقسب فتهأ

 دوهيلا نع الإ باتكلا اذه نكي ملو . ؛ عومدلاو طئاحلا » ناونعب اباتك تردصأ كلذ دعبو

 .. ةديدع تارم مدهنا ىذلا ناولس دبعم نم قبت ىذلا ىكيملا طئاح وه طئاحلا اذهو .. ةينويهصلاو

 .. هيلع دوبيلا عومد الإو .. ىبرغلا طئاخحلا اذه الإ هنم قبي لو مدهنا مث مقأ م

 سدقلا ةئيدم ىف اهتقو ناكو « ىكبملا طئاح تيأر سدقلا ىلإ تبهذ امدنع 45١ه ةنس ىفو

 .. ةيبرعلا

 .. ةلتحما سدقلا ةنيدم ىف حبصأ ىذلا ىكبملا طئاح تيأرو 191/4 ةنس سدقلا ىلإ تبهذ مث
 وه « ةبابما ىف طقس ىذلا طئاحلا نأ نيباتكل اناونع « طئاخحلا و رايتخا ببس نأ فشتكأ ملو

 : طئاوحلا طوقس نأ تدجو امدنع اريثك ىسفن تحرأ ىننأو .. ةنيزحلا ىسفن ىف اقيمع لازيام ىذلا
 .. سادقأ نم دوهيلا ىدلام سدقأ وه ناملس دبعم نم قابلا طئاخلا نأو .. ثبعلا ةفسلف ممص وه
 اوماقأف ٠ هفقسو هناردج تطقس ىذلا دبعملا لوح ايندلا لك ىف دوبيلا فتلا طئاحلا اذه ببسب مهمأو

 تاراقلا نم اوللست عومدلابو .. عومدلا نم اطيحم مل اوماقأو .. دوملتلا : وه قرولا نم ادبعم مهل
 نم اولعجي نأ اوعاطتسا مهنكلو .. ءاكبلل اطئاح تيب لك ىف مهسفنأل اوماقأو . نيطسلف ىلإ سمخلا

 .. ةلتحملا صرألا ىف اروسجو اراجحأ مهعومد

 بتكلاب التما دقو .٠ طيسب فيظن ئداه تيب ىف هدحو مقملا وهو ذاتسألا هفرعي ىذلا اف
 لوقي نأ عيطتسي -روصتأ تنك اذكه - ذاتسألا نإ . . ؟ اميظع الضف هللا هاطعأو . ءاقدصألاو

 بعاتملاف .. بعاتملا لك ىلع رداق هنإ .. بهذيف .. بهذا : هل لوقيو .ءىجيف .. لاعت : مونلل

 .. هرعاشم ناطلسو . هراكفأ ديس وهو . اراكفأ الإ تسيل

 انتليمز تناك ةمداخ جوزت ىذلا قيدصلا اذه ءاج ذاتسألل هلوقأام دجأ ىلعل ىقير علتبأ نأ لبقو
 .. ذاتسأاي تجوز : لاق . . تقولا سفن ىف ىفذقنأف ذاتسألا اعطاقم ثدحتو . كامسألا ةقيدح ىف

 .. ىتعمشا : اكحاض ذاتسألا لاقف
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 نم ىئاروام لكو ىمامأام لك تعبو .. ىنيد ال تكرتو .. ىلهأ ال تكرت : كحضي ملو لاق

 نأو .. ائيش تلعف ىننأ ىرت ال ذاتسأ اي اهنكلو .. ءامسلا ىلإ ضرألا نم اهتوخإو ىه ابتعفرو . اهلجأ

 نم باوبلا ىرت اهنإ لوقتو ..ريثكب نسحأ باوبلا نإ لب .. باوبلا هلعف اع اريثك دزي مل هتلعف ىذلا
 فكيالو .. هيقاس ىلع هلافطأ سلجأ دق هنإ مث .. اهعم لكأيف ءىببت ىتح هتجوز رظتني هدجتف ةذفانلا
 باوبلا نإ لوقتو .. هلافطأ لبقي ىكل الإ لكألا نع فكيالو . لكأيل الإ لافطألا ليبقت نع

 ائيش لعفأال - اهيأر ىف - ىننإو .. ءابطألا نسحأ نع اثحي نونجماك ىرحي حار هتجوز تضرم امدنع
 .. هئاوه ىلعو هتوص ىلع الإ مانأال تنك ىذلا فييكتلا زاهج ىتح .. ذاتسأاي منأ مل ىننإ .. كلذ نم
 .. هارأ نأ وأ هعمسأ نأ قيطأ دعأ مل

 تقولا كلذ ىف فرعأالو .. فييكتلا زاهج دوجو مغر ماني فيك فرعيال هنإ : ىسفنل تلقو
 بسح فيكتت ىتلا هترارح ىلع ماني زاهج هنأ دبال نكلو . هتيأر ىتح وأ . فيبكتلا زاهج ىنعم
 .. !! مانيال هنإ : لوقي كلذ مغر .. هبحاص تابغر

 ريفسلا تيب ىف ةمداخ تلمعو ةرهاقلا ىلإ ةبراه تناك هتجوز نإ ذاتسألل لوقي نأ أشي ملو

 نم تحض دق ىرخألا ىه اهنإو .. حمالملا ةليمج ..نينيعلا ءارضخخ نوللا ءارمس اهنإو ىلاطيإلا

 .. هلجأ

 .. اذكه توكشام الإو اعبط ائيش ررقت مل تنأ ..؟ انالوماي تررق اذامو : هلأس ذاتسألا نكلو

 بحلا وهأ ؟ دالوألا مهأ ؟ كتزجعأ ىتلا ةجوزلا ىهأ .. رارقلا ذاختا نع ازجاع اذكه تنكام الإو

 امنأل . . ةلزعلاب كروعش وهأ ؟ لعفتام لك ى اهتين نسح وهأ ؟اهل كبلق ىف لازيال ىذلا
 ..؟ كمهفتال

 ىننإ .. ذاتسأاي اذه وه معن : ١5857 ويلوي ةروث لبق ةراجتلل اريزو حبصأ ىذلا انليمز لاق ةفهلبو
 . كانه تسل ىننأ وأ .. كانه تسيل اهنأ رعشأ

 ىف وأ .. هنطو ىف نيهأ ىب لوأ تسلف ًايبن تنكنإ . انالوماي عمسا : هل لوقيل ذاتسألا كحضو
 « كتيب ىف الوهجم نوكت نأب ىضرت نأ امإف .. كارتال ىهف ٠ ادج ابيرق تمداهف .. هشارف ىف وأ .. هتيب

 ربكأ اذهف ٠ نوكلا حلصت نأ تئش اذإ نكلو .. هكرتت ىه اهلعجت وأ . تيبلا اهل كرتت نأ امإو

 .. انالوماي رشبلا ةعيبط هذهف .. قيطت امم
 بهذا ..وسوساي لاعت : اهلوقب هيدانت تناك نيلاتس ىتيبفوسلا معزلا مأ نإ : ذاتسألا لاقو

 دق هنأو . ةيضرألا ةركلا فصن مكحي اهنبا نأ فرعتال همأف . نيلاتس فسوي همسا نأل .. وسوساي

 ىذلاام طبضلاب فرعت تناك نإ تارملا ىدحإ ىف اهولأس الو . تاجوزلاو تاهمألا نييالم مدعأ
 تابرع ىدحإ ىلع مجه اباش ناك امدنع هنأ ركذأ لازأال ىنكلو .. فرعأال : تلاق ابنبا هلعفي

 ليحل



 .. تيبلا ىف هل توصال ةطقلاك معان وهو . سولف نم ابيفام ىلع ىلوتساو . اهقئاس لتقو . ديربلا

 .. ! ةيضرألا ةركلا ناككحي نيثثا ىناث نيلاتس ىف نيلاتس مأ ىأر وه اذه

 .. ضعبلا مهضعب نوري فيكو نيبرقملاو براقألا نع هثيدح ىف ازهاج داقعلا ذاتسألا ناكو

 ..؟ هنع نويلبان ةوخإ هبتك ىذلاام .. ةلثمألا تارشع ىبايسلاو ىبدألاو ىسلفلا خيراتلا ىف دجوو

 ..؟ تانبلا هتاوخأ قاشع هلاق ىذلاامو

 .. طارقس فوسليفلا ةجوز هعلاق ىذلاامو

 . ىوتسلوت بيدألا ةجوزو

 . سنارول . ه.د بيدألا ةجوزو

 .. هتيج رعاشلا نباو

 ..؟ ديج هيردنأ بيدألا ةنباو

 لازئام اهنأ : هلك ملاعلل تفشك تام امدنعف . . ةأرما فعأ تناك ليلراك فوسليفلا ةجوزو

 ديشانألا هذه ببسبو .. ةلوحفلاو ةلوطبلاو ةلوجرلاب ىنغت ىذلا فوسليفلا وه اهجوزو ..ءارذع

 ءاهلثم ؛ ءارذع و رخآلا وه هتدجوو .. هتجوزتو .. ندنل ىف ةاتف لمجأ هتبحأ ةخراصلا ةيفسلفلا
 . ةوقلا ةفسالفل ىرخأ ةروص انتطعأل لوقت نأ تءاش ولو .. تلاق امرثكأ لوقت نأ أشت ملو .. امامت

 ..زجعلا نم نوناعي مهو . فنعلا ةاعدو .. اهبنوكلميالو . ةوقلاب نورشبي نيذلا ىأ

 ىرآلا سنجلا ةدايس فوسليف وأ  ةيزانلا فوسليف وهو .. هشئين فوسليفلا تحخأ تلاق اذامو

 « ةيلئاع ةلافسو ةحيضف نكي مل نإ هنع هتخأ هتبتكام نإ ..؟ ةلوطبلا ىن وهو .. سانجألا لك ىلع

 ةباتك نع فكي نأ هتحصن ام اريثك اهنأو .. نونحم ضيرم هنأب ترعش امنإ .. اهيخأ ةمظعب رعشت مل ىهف
 .. ! ةفسلفلا

 تلمح الف . اهبحأ ىتلا هتخأ ةنبا وأ .. شاع ول رلته وخأ هلوقي نأ نكمملا نم ناك ىذلا امو
 ىف ةديعس تنأ له : اهأس امدنع فكلا ءارق دحأل نوارب افيإ هتجوز هنع هتلاق ىذلاام وأ ..؟ اهلتق

 اريثك لفط هنكلو . ادج اليلق لجر هنإ ..؟رلته عم شيعي نم دعسي له : اهباوج ناكف ؟ كبح

 ماني ناكو . ماني ىنلبق مث .. اهيف ىنسمل ىتلا تارملا ّدُعَأ نأ عيطتسأ انأو .. امئاد معز وهو .. ادج
 .. اعم انتساعت لمأتأ انأو ىنيع نم مونلا ريطيو .. تك ىلع تقولا مظعم

 ..؟ هوخأو نلباش ىلراش نبا هلاق ىذلاام مث

 ..؟ هيخأ ةنبا مث .. هتجوز كلذ دعيو ىاوجنمه تسنرأ وخأ هلاقامو
 لمجتيو تايتفلا سبالم ىدتري ريبكلا بيدألا ناك امدنع « زمايلو ىسنت مأ هتلاق ىذلا امو

 لنرغ



 اراقتحا دادزي ىكل . ةثونألا ىلإ ةلوجرلا نم لوحتي ىنبا نإ : همأ تلاق تقولا كلذ ىف ..؟ نهلثم

 .. ةأرملل

 ايك قمعلا اذهب سدجلا لوانتي نأ ىحرسم فلؤم عاطتسا نأ رصعلا اذه ءابدأ عيمج نيب ثدحي ملو

 . زمايلو ىستت اكيرمأ بيدأ لعف

 ةيدوبيلا ةاتفلا هذه ..؟ « ىمولاس - ول » : ىه ةيواغ ةيزاغ ةيناغ ةدحاو ةأرما هلوقت ىذلا امو

 ىواسقلا ىدوبيلا سفنلا ملاعو . هشتين ىناملألا فوسليفلا : مه رصعلا ءامظع نم ةئالث اهبحأ

 الإ اهيضريالو . كلذ فرعت ىه تناكو .. نونجي اهوبحأ .. هكلير ىكيشتلا ىناملألا رعاشلاو . ديورف

 مهتثالث تلعجو ةبرع تبكرف .. نوكي فيك لقعلا باذعو بلقلا ناوه ىرتو اعم مهعمجت نأ

 نأ ىلإ ةجاح ىف نكت ملو ..اهدي ىف جابركلا تكسمأ دقف ىه امأ .. اهنورحيو ايف نوقلعتي

 اولعفي نأ ىف اجرح ءامظعلا ءالؤه دحي ملو .. ةناهإلاو ناوهلا نم ريثكلا اهيف ةروصلا هذهف .. مهبرضت

 . ! ءارقح اذكه مهتلعج نيذلا ءامظعلا ءالؤه لثم خيراتلا تلخد ىهالو .. كلذ

 اولاق اذام .. اهرصع ءامظع لك اهبحأ فيك لقت ملو . ةدايز ىم : نانبلو نيطسلف ةبيدأ تتامو

 .. تلاق امم ريثكلا فرعن ال نحنف . مهل تلاق اذام امأ .. اولاق ىذلا ضعب فرعن نحئف .. اهل

 تاناويح ىأ وأ . لويخللا هذه لثم ابيف قلعتت ةبرع ىرخألا ىه ليخنت نأ ةدايز ىم تءاش ولو

 قطلو داقعلا : ةبرعلا ىف قلعتيو .. اجابرك كسمت نأ نود ةبرعلا بكرت ىه : اذكه تناكل ىرخأ

 .. ةزمح رداقلا دبعندمحمو نيسح. هطو ليلخخ نارطمو . ىعفارلا قداص ىنطصمو ىبموم ةمالسو ديسلا

 ول لثم ةرجافلا ةرداقلا هذه نكت مل « ةدايز ىهو نأ . ءامظعلا ءالؤه هب رعش ' ىذلا نكلو

 بذعتت . . نونحي تومتو عيمجلا اهسوديل ةبرعلا هذه تحت اهسفنب تقلأ ىتلا ىه امنإ .. ىمولاس
 مهنويع تناكف .. اهلوح اوفتلاو روقصلا ابيلع طقاستف . ةيرصملا ءارحصلا ىف تقفدت ىتلا اهتثونأب

 0 ١ .. اهميحج اوناك دقل : مهمالقأ نم ىسقأ

 مالقأ .. نيرخآلا نويع .. نورخآلا وه محجلا نإ : ةيدوجولا ةفسلفلا لوقت امك امام

 ىلإ مهنم برلا مث .. مهيلع فوخلاو مهلم فونملاو مهتاوزنو مهتابغرو نيرخآلا دويقو .. نيرخآلا

 .. ! نونجلا

 نولاصل اريثك سمحتأ دعأ مل .. تفخت ىتساح تذخأ دقف .. ىسفن ىلع هتظحال بيرغ ءىش

 مويوه اذه نأ تيسن ىأ .. ةعمجلا وه مويلا نأ تيسن ىننأب اريثك ىسفن طبضأ تنك دقف .. داقعلا

 .. ةرم نم رثكا كلذ ثدح ..داقعلا

 امنإ . ادحأ لأسيال وهف .. امامت انمآ تنكو .. ذاتسألا ملكتي نيح ادج اريثك حرسأ ىننأ تظحالو

 انع دري كلذب وهو  هسفن ىلع دريو لءاستيف ةقشملا هذه وه انيفكي ناك هنأ ابك .. هلأسن نيذلا نحن
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 اناخأ اولأسا : اكحاض لوقي وهو ذاتسألا توص ىلع ىناحرس نم تقفأ ةرمو .. ةباجالاو لاؤسلا

 .. انالوماي مهل لق . . سيئأ
 .. نيرخآلا تاكحض نيب ىتكحض ترشحو . ىعزف ىف لجخ تيفخأو

 . ءاسنو الاجر ..اعم سورلا ماني فيك مهل لق : لوقيل ئيحان هجتا مث

 ةياكحلا هذه تيور دق ىننأ تركذتو . داؤف نسح قيدصلا نم هتعمسام تعجرتسا ةأجفو

 . فينجروتو ىكسفيوتسد دنع ةميدقلا ةيسورلا تاياورلا ىف هأرق امب اليوط اهيلع قلع هنأو ذاتسألل
 .. مهريغو نيكشوبو

 فستركشب ايرام تاركذمو : تلق ةمهتلا هذه ىسفن نع مفدأل وأ . حرسأ مل ىننأك ةعرسبو
 ؟ ذاتسأ اي

 هيلع ادب ةعرسب هنكلو .. كلذ ركنتسي هنأو هفرعيال هنأ هيلع ادبو . مسالا اذه ذاتسألا شهدناف

 .. هب مامتهالا قحتسيال ءىش هفرعيال ىذلا نأ : ىنعملا اذهل حايترالا

 تلقف تعراس كلذلو .اضيأ ىننأو .. هفات ءىش هتركذ ىذلا اذه نأ اضيأ انأ تسسحأو

 اجذومن اهذختاو .. ىودب نمحرلا دبع . د اهمجرت دق فستركشب ايرام تاركذم نإ : ذاتسألل

 ىسورلا بيدألاو ىدروبيل ىلاطيإلا بيدألا اضيأ راتخاو .. توملا ىف ةبغرلاو باذعلاو مؤاشتلل
 اهفصن . اماع نينامث شاع ىذلا ناردليه ناملألا ءارعشلا ريمأو . . سيلافون ىناملألا رعاشلاو فوتنمرل
 .. ةيلقعلا ضارمألا فشتسم ىف

 أدب ذاتسألا نأ ببسي له ..؟ قاهرإلا ببسب وه له ..؟ برهلا نم اعون ناحرسلا ناك لهف
 ءىشلا لوقي هنأ حيحص ..؟ هلوقي فوسام امدقم فرعأ تحبصأ كلذ ىلعو . هلاق نأ قبسام رركي

 هنأل له .. ةرم لك ىف اديدج هيلإ فيضيال هنإ مث . دحاو ىنعمللا نكلو . ةفلتخم لاكشأب دحاولا
 تباغف ةفسلفلاب اولغتشا نيذلا ىأ ..؟ « شيواردلا ةفسالفلا ١» نم ىننأب تارملا ىدحإ ىف ىنفصو

 لثم ىننأو ٠ مييلع اوداتعا دق سانلا نأل نوفسلفتي وأ . لقع ريغب نوفسلفتي مهف . مهلوقع

 .. ىمهف روصنم كلذكو . ليمش ىلبش دحلملا ىنانبللا ركفملاو ىسوم ةمالسو ىودب نمحرلا دبع
 .ركفلا لالحنا رهاظم نم رهظم مبنأب ءابدألا وأ نيركفملا نم زارطلا اذه فصو ذاتسألا نأ ركذأو
 .. لقعلا ةحنوخيش وأ

 ىدصقي ناك نإو . طبضلاب ذاتسألا هلاق ىذلا نع ىقالمز تلأسو قرك اذ تعجار امدنع نكلو
 . . اوفلتخا . اقح

 .. « كعوتب ٠ ةفسالفلا ءالؤه نإ لاق ذاتسألا نإ : لاق مهضعب
 .. ابلاط لازأام انأو رابك مهف ٠ ىعوتب » اوسيل مهنأ عم . انأ ىدصقي

 نفض



 « ةلايرب » شيوارد الإ اوسيل .. كنوبجعي نيذلا ءايعدألا ءالؤه نإ لاق ذاتسألا نإ : رخآ لاقو

 .. ةيدام ةهالب هنأ عم .. لسع ليسي ىذلا اذه نأ نومهوتيو مهباعل ليسي ىأ

 ولو . مويلا كلذ ىف ديحولا ةفسلفلا بلاط تنك ىننألف . ىتيحان هديب راشأ دق ذاتسألا ناكاذإو

 نإو . ىفدصقي نكي مل ذاتسألاف نذإ . اعيمج انيلع هعباصأ عزول ةذتاسأ وأ نورخآ ةبلط كانه ناك

 .. ؟ نولاصلا اذهب قيضل قيقحلا ببسلا وه اذه لهف . ىتيحان راشأ مث كلذ لعف هنأ ىنقياض دق ناك

 - ىنم ربكأ تناك تقولا كلذ ىف ىمومه نكلو . ذاتسألاب وأ نولاصلاب تقض دق ىننأ دقتعاال

 ىف جرختأ نأ دعب ىريصم وهاف . ةيدام ةجيتن ةيأ هل نوكت نل هسردأ ىذلا نأ ةأجف تفشتكا دقف

 ىرتشي ىذلا نمو ؟ فيك .؟ ةفسلفلا ةسارد ىف ىضمأ له ..؟ هلمعأ نأ ىتين ىف ىذلاام .؟ ةعماجلا

 ليق ؟ ىتم نكلو ؟ ةعماجلا ىف اسردم حبصأ له ..؟ بارشلاو ماعطلا ىرتشي ىذلا نمو ؟ بتكلا ىل

 .. كلذب ةذتاسألا دحأ ىل حرص دقو .قوفتملا بلاطلا ريصم وه اذه نإ تقولا كلذ ىف ىل

 الو . ىمدق ىلع ىشمأ ىننإ .. ةريثك ءايشأ لمع نع مايألا كلت ىف ىزجع تفشتكا ىنكلو
 .. اهءارش عيطتسأ الىتلا بتكلا نم هتءارق ىنمتأام أرقأل ةماعلا ةبتككملا ىلإ بهذأ ىننإ .. مارتلا بكرأ

 طئاخملا » ءانب نوكي ىتم فرعأال ىننإ .. ىلأو ىمأل ءاود نمت ىلع لصحأ ىتح اليوط رظتنأ ىننإ
 . ةحيضفلا هذه ىراوتت ىتم وأ . ةحتفلا هذه دسنت ىتم ىأ ..« عبارلا

 ىعاسلا حبصأ ىذلا وه .. انقوف نكاسلا نأ : اهانعم فرعأ نأ ىتتاف ىتلا ةبيرغلا فدصلا نمو

 ددرأ تنكو . كلذ سانلل لوقي ناكو .. ؛ ليجلا » ةلجم ريرحتل اسيئر تنك موي ىتتكم مامأ سلاجلا
 .. ! كلذل ريبكلا ىنعملا ىسنأ مث - لوقيام

 ..ويلوي نم ١ موي ىف ناك دقل .. هتجوزت موي اسحن اموي ناك هنأ : ررقي ةمداخلا جوز داعو

 اهنإ .. 1 مقر تناك ةقشلا ىتح .. ١ مقر تيبلا ناك كلامزلا ىف ىنكسلا ىلإ انلقتنا امدنعو

 .. ذاتسأ اي ىدض ردقلا .. هلك كلذ بتر دق ردقلا هنإ .. ذاتسأاي ةفدص قتلت نأ نكميال ةعومجم

 ردقلا همسا ءىشال : ديري ىذلا ىنعملاب جرخيو عاضوألا هذه بلقي نأ ىف ةبوعص ذاتسألا دحي ملو

 ىف ١ ىلإ نامزلا ىف ١ نيب لقتنت نأ نم رطخأ هبعلي ىذلا رودلاف كانه ناك اذإو . انالوماي

 ىلع ١ مقر تعضول تعطتسا ولو ..؟ كلذ ظحالت ملأ .. 1" مقر تيبلا ىف نكسأ ىننإ .. ناكملا
 ازمر سانلا اهذختي ىّتلا « ةموبلل » الاثمت ىتكم ىلع تعضو ىنكلو .. ةفرغ لك بابو ةقشلا باب

 : مهنم برتقي نم سحنلاب نوبيصي نيذلا ءابدألا ىلإ تهجتا دقف اذهب فتكأ مو .. اضيأ سحنلل
 ىنعمال ةريثك صصق كانهف ١ مقر سانلا راتخا اذامل امأ .. ىرعملا ءالعلا ينأو روهنبوشو ىمورلا نبا

 ةصاصرلا تباصأف .. اعم اوناك ايدنج +١ نإ لاقي .. سانلا هدصق ىذلا ريغ رخآ ىنعم اهل وأ .. اهل

 لك لعشي نأل اوجاتحا اذإ ةئالث نع كلذ لاقيو .. نيرخآلا دونجلا تأطخأو . 8١م مقر ىدنجلا

 لف



 لعشيو .. تيربكلا دوع ئفطي مث .. ىناثلا ةراجيس لعشأ دق ادحاو نأ دجتف .. هتراجيس مهنم

 ثدح هنإ لاقيو .. دحاو دوعب رئاجس ثالث لاعشإ حصيال هنأ ىأ .. ثلاثلل همدقيو اديدج ادوع

 . ! لاقي .. ثلاثلا صخشلا ةيعفدملا تباصأف « ةيوجلا تاراغلا ىدحإ ىف كلذ

 لكف . ا ل ا م ل

 . اًضيأ اهمظعأو تاقولخغلاو ءايشألا رقحأ : ىنعم هل ءىش لكو .. ناكم هل ءىش

 ا قباس بيترت دجوي امنإ . ةفدص دجوتال هنأو : ىفاعملا هذه اعيمج نحن انبوانتو

 :: رسال هذه لف نوكأ ةقاطا نيرا يات برش نسل ل نارا نع اونا حلا

 نوكي نأ ةفدصلا نم سيلو .. ناوسأ اهترارحو اهئوض ىف هبشت ىتلا ةديدجلا رصم ىف نكسي نأ الو

 هيف تدلو ىذلا جربلا سفن ىف دلو دق ةمداخلا جوز نوكي نأ ةفدصلا نمالو .. هتوحخإ لوطأ

 . , اضيأ هتجوزو "7 مقرب ًأدبت هداليم ةداهشو . . اضيأ ىهو وينوي ١0 موي دلو دق وه لب . هتجوز

 .. نمحرلا دبع فسوي جاحلا وه نوذألا مسا نوكي نأ الو .. . امتدلاو مما لثم هتدلاو مسا نوكي نأ الو

 .. خلإ .٠ . هيبأ مسا فسويو اهيأ مسا وه . اذه نمحرلا دبعو

 .. انايحأ زوحي : هانعم امب هسأر ذاتسألا زهو

 عانقإ ىف لمأال هنأ ىأر هنأ وأ .. شاقنلا نم هسأرل ةحارإ . ءىشب هل ملسي نأ دارأ ذاتسألا لعل وأ

 ..رخآ ىأرب نيكسملا جوزلا اذه

 ماقرألا ةلالد ىف حضاو ىأر هل سيل لقألا ىلع وأ . نمْؤي ذاتسألا نأ دعب اميف تفرع ىنكلو

 .. علاطلا ءارق وأ كلفلا ءاملع وأ عجنتلا ءاربخخ دنع

 ىهو ذاتسألا اهيف دلو ىتلا ةئسلا نأ ىلإ راشأ نم لوأ تنكو « ذاتسألا هاري ىذلا ريغ ىرأ تنكو

 ةفسالفلا نم نانثاو نلباش ىلراشو رازالاسو وربنو رلتهو نيسح هط : اهيف دلو دق 1889 ةئس

 ..رجديه نترامو ليسرام ليريج : نييدوجولا

 .. وتكوك ناجو شان لوب نابيدألا دلوو

 . ىنيوت دلوئرأو ىعفارلا نمحرلا دبع : ناريبكلا ناخرؤملاو

 تاونق كانه نأ ىلايرابكس ىلاطبالا ملاعلا فشتكاو .. سيراب ىف لفيإ جرب ميقأ ١8446 ةنس ىفو

 .. ىجراخلا ءاضفلا ىف شيعت ةلقاع تانئاك كانه نأو . ةايح كانه نأ دكؤت ء خيرملا حطس ىلع

 بيصن نم ناكو .. نويلبان اهيف دلو ىتلا ةنسلا سفن ىف نوتجنلو ىزيلجنالا دئاقلا دلو دقو

 .. ولرتوو ةعقوم ىف نويلبان مزبي نأ نوتجنلو
 تيمش تومليه راشتسملاو تاداسلا رونأو رصانلا دبع لاج ناسيئرلا 1918 ةنس دلو دقو

 .. نيستنجلوس ىبسورلا بيدألاو
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 ىه لهف .. ستئافرس ىنابسألا ىلاورلاو ريبسكش رعاشلا : ناميظع تام ١111 ةنس ىفو

 نكامأ ىف ةدحاو ةئس ىف اودلو دق ءامظعلا نم ريبكلا ددعلا اذه نوكي نأ تءاش ىتلا اهدحو ةفدصلا

 ةيسفنلاو ةيمسجلا حمالملا ىف هبشلا اذه نأو . مهنيب اهش دجت نأ نكمملا نم لهو ؟ ملاعلا نم ةفلتخم
 .. ابر ؟اعيمج مهل ىسايسلاو ىنفلاو ىركفلا رودلا ىف هباشت ىلإ ىدأ دق

 عمسي مل هنأكوأ .. ايش لقي مل ذاتسألا نأكو . بعاتم نم هدنعام رخآب قلي ةمداخلا جوز داعو

 : نابلغلا جوزلا لاقف ٠ ليوطلا ىناحرس ىب قلأ وأ ىلايخ ىنذخأ نيأ ىلإ ىردي وهالو .. اًكيش انلق امم
 ..؟بحلا وهاف نذإ ..ذاتسأاي ىل لق

 نأ نكمي ءىشال هنأ ىلع داتعاو .. كلذ ىلع داتعا دق ذاتسألا نكلو امامت ةئجافم ةيضق كلتو

  طقف ريشي نأ الإ هيلع سيلو . ةباجالاو ةلئسألا .هدنع زهاج ءىش لكف .. هل ةأجافم نوكي

 اهنإ . الاؤس سيل اذه نإ .. انالوماي : لاق .. ةحبسلا تابح لثم دحاو طيخ ىف راكفألا ءىجتف

 ةبسن مك هل لوقت رابتخا ةبوبنأب ناسنإ هل أي نأ قرغي وهو هحيريال ناقرغلا اذهو .. ناقرغ ةئاغتسا

 نع هدعب وا هبرق ىدم وأ .. رحبلا قاععا ىهام وأ .. كمسلا اونا ىهام وأ .. رحبلا ءام ىف ةحولملا

 اهنع انتثدح ىتلا ناتيحلا نم اتوح هذقنأ ىذلا ناكولو .. دحأ هذقني نأ ديري وه امنا .. ءطاشلا

 .. كرحتت ةريزجلا نأب :ىجوفو .. رزجلا ىدحإ ىلإ ىوأف ةراحبلا دحأ قرغ دقف : « ةليلو ةليل فلأ

 ملسأ توحلا نطب مادام هدنع عنامالف . مالسلا هيلع سنوي ىنلا لثم توحلا هعلتبا ولو .. توح اهنإ

 .. بولقلا فيرعت ىف لوقعلا تراحو . بحلا ىف بولقلا تراح دقل انالوماي .. رحبلا نطب نم

 : لوقي رع نبا قوصلا رعاشلا نكلو
  !اوكيتراو ىوحلا ىف  ىوملا بابرأ راح

 نإ ..رثكأ ءىشالو لقأ ءىشالف .. كلذ نم رثكأ ىوحلا فيرعت ىلإ فاضي نأ نكمب ءىشالو

 : اضيأ لاق ساون وبأ رعاشلاو .. ىوحلا وه ىوملا

 فصوي فيك ىوملا ىردأام هللاوف 2ىوهلا انل تفصو ول سانأ لوقي
 .. ؟ ةفسلفلا كيلع هترج اذامب ىردأ نآلا تنأو . انالوماي فسلفتت نأ تدرأ اذإ الإ

 ناكف رخآ اتيب ساون لأ تيب ىلإ فيضي نأ لواح وش نكلو : لاقو نيرضاحلا دحأ عجشتو

 : قوش لاق دقل . افيخسو اكيكر
 فرعي بحلا فرعي مل ىذلا لعل «ىوحلا انل تفصو ول سانأ لوقي»

 «فصوي فيك ىوهلا ىرداام هللاوف و هتقذ مث ىوملا تقذ دقل تلقف

 ةيرعاش_مججابيل ةرباعلا ةبسانملا هذه زبتنا دق ذاتسألا ناك نإو . افيخس ناك قوش نأ دقتعأ الو

 ..راكتبالا هءاعداو . ةينطولا هءاعداو ىكرتلا هرصنعو قوش

 نين



 .رخآ لجر ىلع موجملا ىلإ ذاتسألا جردتسيل رخآ اليمز عجش دق قوش ىلع موجحلا نأ ودبيو
 ةمدقم ىف ىعفارلا قداص ىنطصم هلاقامم بحلا فيرعت ىف فخسأ دجأ مل ذاتسأاي هللاو : ليمزلا لاقف

 : ىعفارلا لاق «رمحألا باحسلا » هباتك

 !هنيبج | الإ هضرأم  دباع ةدجس  بحلا
 .! هنيعل هل ناك ءدبلا ىف هسسفن  كئاللا قفأ

 : ةمدقملا سف ىف اضيأ ىعفارلا لوق الإ نيتيبلا نيذه نم فخسأ سيلو : لاق مت
 اكاسننو اموي انركذت فوسل هركذنو اناسني دعبلا ىلع نماي

 اكافخأ هكردت ىتم حابص هل  رمقاي كولجي ىدذلا مالظلا نإ

 .. هلك كلذب ذاتسألا دعس دقو

 ريثكل نيظفاحلاو هب نيبجعملا نم انأف .. اكيكر الو افيخس ىعفارلا قداص قطصم دجأ مل ىنكلو

 . ةركتبملا ةيغالبلا هبيكارتو ةليمجلا هتاريبعت نم
 سيل هنكلو : عفترم تووصب معن . . عفترم توصب كلذ ىلع اقيلعت تلق ىذلا ىننأ نظأو

 هللاو ال : لاق رخآآ ليمز عم تقولا سفن ىف ةرابعلا هذه ىنم جرخت نأ ةفدصلا ءاشتو

 .. ! ذاتسأ اي
 فلتخن اننأ ىأ .. ىعفارلا قداص ىنطصم ةكاكر الو قوش ةفاخس ىرنال . اعم نانثالا نحنف نذإ

 ىو هب انرفك اننأ ىأ . لاهلا ملعو ةغالبلاو رعشلا ىف ةيساسألا هتفسله نم ريثك ىف ذاتسألا عم امامت

 نيهاربلاو ججحلا نم رارجلا شيجلا كلذ هجاونو هقوسن ليلد نود وأ هعانقإ ىلع ةردق نودو هتهجاوم

 .. انيلع ذاتسألا اهقلطي فوس ىتلا

 .. كللذ ثدح دقو

 .. اميظع الوه ناكو

 .. ايضاغ ذاتسألا هلاق امه :ائيش ركذأ الو

 هنأكو .. ذاتسألا هب قفدت ام ادج ليلقلا الإ ركذتأ دعأ مو . ىفاحرس ىف تيمتحا ىننأ دقتعأو

 .. ةراجحلاو ررشلاب انيمري ناكرب
 : كلذ ثدح اننيب اميف لوقب انكو : ةمايقلا موي . ةليوط تاونسلو . مويلا كلذ ىمسن انكو

 .. ةمايقلا دعب .. ق. ب وأ .. ةمايقلا لبق ىأ .. ق . ق

 ىلع اقيلعت لاقيام عورأ نإ : ذاتسألاب ةيارد انم رثكأ دحاو لاق نأ ةمايقلا لاوهأ نم ففخي ملو

 : « ةيمويلا ةصالخ » هباتك ىف ذاتسألا هلاقام ( .. ةمداخلا جوز ىلإ راشأو) اذه انبحاص ةاسأم

 لقيط



 ردكلا هب انورقم لاملا رثكي دق همعنتت ىف  اينغ 2 ندسحتال

 ! ركتعي لينلا دايدزا دنع ءاملاو اهدراوم تلق اذإ نويعلا وفصت

 لك اهاطعأو . ةمداخ تناك ىتلا هتجوزب سيعتلا لجرلا دسح دق ليمزلا اذه نأ كلذ ىنعمو

 اذه انليمز ناكو - نيفظوملا راغص نم دحاول هتكرت اهنإ لب .. كلذ نم ءىشب ضرت ملف هيدلام
 .. نوفظوم هيدل ناكو . اينغ

 بحلا نإف . ةمالا هاياضق نم ةأرملا تناك اذإف .. ديزم ىلإ ةجاح ىف داقعلا ذاتسألا نكي ملو

 نأ وأ .. هل ةنئاخ ةأرما ىه له . اهعطب ةنئاخ ةأرملا ىري هنإ .. ةنايخلا ابنكلو . هاياضق مظعأ سيل

 رخآ ائيش دجن انك ن إو .. ذاتسألا ثيداحأ ىف نامأوت ةنايفلاو ةأرملا نأ دجن اننإ ؟ نامأوت ةنايخلاو ةأرملا

 تالاقم ةعومجم ىه امنإ .. عون ىأ نم ةصق تسيل ىتلا « ةراس » ةصق ىتح .. هبتك ىف وأ هرعش ىف

 ىه نم : لءاستي اهفصن ىلإ لصي نأ دعب هذه « ةراس » ةياور ىف ذاتسألا نأ بيرغلا نمو .. ةيليلحت

 .. ؟ ةراس نذإ

 هذهو ةصقلا هذه ىنبت ىتلا ثادحألل ىلوألا روطسلا ىف ةداع نوكي لاؤسلا اذه باوجو

 .. ةنئاخ نوكت نأ ىعيبطو .. ىناوهش جذاس ناويح هذه ةراس نإ مث . ةيصخشلا

 ىلع اهلك ايندلا تبلقنا دقف .. داقعلا نولاص خيرات ىف موي لوطأ وه مويلا كلذ ناك دقل

 ..اتسوعر» تمطخ وأ .انسودز

 دودح ءالمزلا ضعب زواجت دقف .. مويلا كلذ ىف انب قاض دق ذاتسألا نوكي نأ دعبتسأ الو

 نم ظفحيام ىوري حارف . ذاتسألل هبح ضرعتسي نأ دارأ مهضعب نإ لب .. مهنم دصق نود ٠ بدألا

 .. ذاتسألا بلق ىف اهكرح ىتلا عجاوملا كردي نأ نودو .. هل قيقحلا ىنعملام ىردي نأ نود هرعش

 اريثك كلذ ىف ثدحت دق وهو . اهعابط نم عبط اذه نأو ةأرملا ةنايخ نع ذاتسألا ثدحت نأ دعبف

 نم دحأل ةئئاحخ . ةنئاخ اهنأل اهانعطقو ابيلع انمجحل ةأجف انمامأ ةأرما ترهظ ول ىتح ..ادج

 ! سانلا
 نولاص ىلإ نجي ىتاللا ةصاخو . ءاسنلا نم ىرن نم لكل ريبك مارتحا اهيف انترظن نكت مل كلذلو

 ءىجن مث ةأرملا ىف ذاتسألا ىأر اذه نوكي نأ ةأرما لبقت فيك : ةطيسب انتجح تناكو . ذاتسألا

 تنئدحتو هراوج ىلإ تسلجو « هيلع تددرت دق تمادام . لاقام لك ىلع ةقفاوم ىهف نذإ .؟ هيلإ

 . ! كلذك نوكت فوس وأ . ةئئاخ ىهف نذإ ..ديدش مارتحاب

 هنإ لاقيو .. هيلإ نيبرقملا نمو ىمادقلا ذاتسألا ةذمالت نم دحاو ثدحت ةحضاو ةبسانم ريغ نمو

 ى نينذأتسم ذاتسألا انحفاصي نأ دعب ىتح اسلاج لظي هنأ رسفي اذهو . ذاتسألا عم هءادغ لوانتي

 نم دحأ نيبو ذاتسألا نيب ةفاسملا نأ امام فرعن نكن ملف . ابيجع ائيش كلذ دجن انكو .. جورخلا
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 لمأ ىلع تببلا ىلإ ةدوعلاو ثيدحلاو . نولاصلا ىف سولجلا نم رثكأ نوكت نأ نكمملا نم سانلا
 زهم وهو لاق .. داقعلا نولاص ىلإ ةليوط تاونسب ائقبس ىذلا ذيملتلا اذه لاق . . عوبسأ دعب ءاقللا

 : ذاتسأاي تنأ هتلقام اه لاقي نأ نم رثكأ قحتستال ةأرملا نإ : هينيع ضمغيو الامثو انيمب هسأر

 ؟دبعتلا دعب وهللا كيف داترأو ىرهلل مويلا كب ىضرأ نأ نيديرت
 ددرتلا مج .فوخلا مج كتيقل امللطو .احابتسم امسج كاقلأو

 ! ىدبعم سمالاب ناك . تيبريغ فف 2 ىلطلاو ناحلا نم دب نكي مل اذإ

 نأ عيطتسيال هنأو .. سائلا لكل ةحايتسم تحبصأ دق « اهدبعو اهبحأ ىتلا ةأرلا نأ كلذ ىتعمو
 عم نكيلف ٠ سنجلا نم دبال ناك اذإو .. اسدقم ناك ىذلا وأ . سدقملا دسجلا اذه تامرح كبتني

 ! ىرخا ةارما

 مهنأ اوعدا دق نيريثك نأ وأ - تايبألا هذه ذاتسألا اهيف مظن ىّتلا ىه نم دعب اميف انفرعو
 تمطحو . هبلق تقزم دق ةنايخلا هذه نأو . ةفورعم ةنايخ ةئداح كانه نأ ىأ .. ىه نم نوفرعي

 ميدقلا ذيملتلا اهاورو « تايبألا هذه ىف تءاج ىتلا . ةفينعلا تالكلا هذه تناكف . هءايربك

 دعا طبقي
 ! ! تايبألا هذه رايتخا نع اليوطو اريثك رذتعا هنأ ذاتسألا دنع هل عفشي ملو

 نيرشع نم رثكأ ىفتخا دقل . ذاتسألا ةزانج ىف الإ كلذ دعب هرأ مل ميدقلا ذيملتلا اذه نكلو

 .. ! اماع
 ..؟رهظلا دعب نم ةيئاثلا ةعاسلا دنع ةداعلا ىه امك ىبتنا دق ليوطلا مويلا كلذ نإ لوقأ له

 حبصأو .. ىرخألا مايألا ةيقب لكأي اسرتفم اشحو مويلا لظ دقف .. ثدحام وه كلذ نأ نظأال

 ىلإ داقعلا نولاص ىف ثيدحلا ىولي نأ انم دحأ لواح املك وأ .. هانركذت املك هنم عزفن احبش

 .. ةصانللا هلكاشم هنع ففخي ذاتسألا لعل . ىعخش فده
 ةيساسح رثكأ ذاتسألا نأ : كلذ فرعن نكن ملو . امامت انل احضاو حبصأ دق ادحاو ائيش نكلو

 ىوقبال . هترارمو هلمأ ةبيحخو هلشف نم ريثكلا نأو .. هقياضيام ءافإ ىلع ةردق لقأ هنأو .. روصتن امم

 .. هرارشو هران داخإ ىلع

 ديس سيل هنكلو . ثيدحلا ديس وهو .. لوقي هكرتن نأ اعيمج انلو هل لضفأ هنأ : رخآ ءىشو
 ..ناوطلا

 ةيعويشلاو رودنم دمحو ىعفارلاو نيسح هط نع مالكلا ىدافتن نأ انيلع بعصلا نم ناك نكلو

 .. نونفلاو مولعلا لك ىف انتذتاسأو ةيعماجلا تاساردلاو ةيدوجولاو

 .. سمألاب ناك هنأك .. هنم عزفأو مويلا ركذأ لازأال ىننإ
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 ريثأتلا ىلع ارداقو امظع ىكسفيوتسد ىسورلا ىئاورلا ناك فيك انل ىور داقعلا ذاتسألا نأ ركذأ

 كسمأ كك يدييوسدا « باقعلاو ةميرجلا » ةياور تأرق امدنع : ذاتسألا لاق . ئراقلا ىلع

 لتق ديري نيكس هدي ىفو فوكنيلكسار همساو ىعماج بلاط وهو ةياورلا لطب بهذ الف .. ىمافنأ

 .. ! ىعولض نيب عقي ىبلق داك اهلتقيل برتقاو اهتفرغ حتف امدنعو .. تيبلا ةبحاص
 ىتلا رعاشملا هذه لثم انم دحأ برجي ملف ..ابيجعو ابيرغ ناك دقف . ذاتسألا هلاقام انشهدأو

 .. اعم بتاكلاو ئراقلا ابيف « جمدني »

 ىف انمايأ قشأ هنإ : مويلا كلذ ثادحأ بتكأ تسلج امدنع . ذاتسألا هلاقام تقدص نكلو
 بابشلا مومم نم ريثكلا انعدوأ وه مث .. انعجوأف هانعجوأو . انمدصف هانمدص دقف .. داقعلا نولاص

 . ذاتسألا نولاصو تيبلاو عراشلاو ةبتكملاو ةعماجلا نيب نيرئاحلا .. نيركفملا لالضو
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 !؟ اكبوَق ّنوكب نأ جيري ال يذلا نَمَو

 لصو ىتلا جئاتنلا لك ىلإ نانئمطالا مظعو عانتقالا ديدش وهو انل لوقي نأ ذاتسألا ةداع نم ناك
 . هيلإ تبهذ ام ةحص مايألا تتبثأ دقل . . ؟ كلذ مكل لقأ ملأ : قطنملاو ليلحتلاو لقعلاب ابيلإ
 ! ؟ انالوماي ىمالك كءاج

 . ابوروأو ايناملأ نيب برحلا ريس ىف ذاتسألا ىأر فرعي نأ بحي نم نيرضاحلا نيب نم ناك دقف

 هل نأ ملعن نحنف . اضيأ كلذ بحي ذاتسألا ناكو . ثادحألا ىلع هقيلعت ىلإ عمتسي نأ بحي ناكو

 ةميزبب ثبتنا ايك امامت « ىنيلوسومو رلته ةميزبي ىبتنت فوس برحلا نأ : دقتعي رهف . افورعم ايأر
 . بابسألا سفئنلو . كلذ لبق نويلبان

 الك نأو .. نيد وأ ةديقعب رشبيالو لتقيو مدهيو براحي امهالك : رلته لثم نويلبان نأ ىري وهف
 دق هئاكذب هنأو . ىناطيشلا ءاكذلا نم ةريبك ةجرد ىلع اهبنم الك نأو . ارابج ايبرح ازاهج كلم اهبنم

 مل نطولا نأ عم  نطولا ليبس ىف وأ .. وه هليبس ىف اوتوملو اوبراحيل هينطاوم نم فولألا تائم رخس
 ايناملأ الو ءايسور وزغ ىلإ ةجاح ىف تناك اسنرفال - ةيومدلا كراعملا هذه لك ىلإ ةجاح ىف نكي
 . اضيأ

 بورح نم ءادتبا ةيخيراتلا رداوتلا ىوريو . ثادحألا للحيو لاتقلا ريس عباتب ناك ذاتسألا نكلو

 ىوقلا ليلدلا دجي نأ ادج هيلع لهسلا نم ناكو .. ىنيلوسومو رلته بورح ىتح مالسلا هيلع لوسرلا
 .. مالسلا هيلع دمحم ةيرقبع ىلع

 هلك خيراتلا نأكو « اهتنراقم فو ثادحألا ليلحت ىف حوضوب رهظت داقعلا ذاتسألا ةمظع تناكو
 .. هرماوأ نورظتي ادحاو افص نوفقيف ذاتسالا مهيلإ ريشي مدخلا نم ةعومجم

 # ه 00ج

 نإو . ةفسلفلا ىف نوقراغ نحنف .. ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ثادحأ عباتأ تقولا كلذ ىف نكأ ملو
 ةديدج ةروصو .. ىناملألا بدألاو ةيناملألا ةفسلفلاب باجعإلا ىف ارارمتسا الإ سيل رلتبب انباجعإ ناك
 .. ةلود ىف موي لكرلته نأ تقولا كلذ ىف اندنع ةمظعلا موهفم ناكو .. ةمظعلاو لطبلاب باجعولل
 كلذ ىف ةعئاشلا تاريبعتلا تناكو .. ىرخأ ةلود ىلإ اهزواجتب .. اهيلع ىلوتسي .. ةلود حاتم
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 الف . انيدل حوضوب اموهفم ناكر يبعتلا اذه نأ نظأ الو .. ةدبزلا ىف نيكسلاك ىشمي هنأ : تقولا

 لتك لكش ىلع انايحأ رهظت اندنع ةديزلاف .. نيكسلاب دحأ اهعطقي ةدبز ىأر دق انم ادحأ نأ دقتعأ

 هلعفيام اذه نإ : لاقي ناك نكلو .. كلذ دعب ةنمس حبصتل رانلا ىلع ءانإ ىف عضوت مث « ديلاب ىوست

 ممسو بابشل ءامسأ اهلكو - ةياهلا قرفو ةفصاعلا قرفو . ثلاثلا خيارلا تاوقو .. ىناملألا شيجلا

 .. هعارذ ىلع فوقعملا بيلصلا عضو دقو بضاغ قيشر

 . « تباث تبات » همسا لجرل رصم ىف ردصت تناك ةيعارز ةلحم ىف مهروص نم ريثكلا ىرن انكو
 تظفتحا دقو . . ةيوامكلا ةدمسألا نم عون وهو - ىناملألا ريجلا تارتن نع ثدحتت ةلجما هذه تناكو

 . اينامأب اباجعإ دادزأل ةديحولا ىتليسو تناك دقف . ةليوط تاونس ةلحملا هذه دادعأ لكب

 ضرعت ىتلا رياب تارايسو هرياب » نيربسأو بدألاو ةفسلفلا تناك دقف تقولا كلذ ىف ايناملأ امأ

 تبتك دقو . ةعمال ةفيظن ةرايسلاف . رصعلا ةزجعم تارايسلا هذه تناكو .. عراشلا ىف مالفألا انيلع

 .. ىبلقاي حرفا : ةيرصملا ىناغألا عيذي انوفوركيم ال نإ مث .. رياب : ةملك ةئيضم فورحب اهيبناج ىلع
 .. ىاش دارب اوتاه : لوقت اهنأ انل ليخي ناك ةينغأو .. باهولا دبعل .. ىداولا ةراجايو ٠ موثلك مأل

 ! ةينابسالا ةغللاب روصرصلا ىأ -- ىشتاراكوك : لوقت اهنأ انفشتكا كلذ دعبو

 درفلا ةيزانلا فوسليفل « نيرشعلا نرقلا ةروطسأ » باتك أرق دق ناك نإ ذاتسألا تلأسو

 .. ةيسنرفلا وأ ةيزيلجنإلاب هدجأ مل ىننكلو .. هنع تأرق : لاقف . جربنزور
 لحم بحاص نمو .. ةيناملألا ةغللا فرعي قيدص نم هنع تعمس نكلو . هتأرق دق نكأ ملو

 قوف ايناملا : ديشن هءارو ددرن انكو . اناحم ةيناملالا ةغللا ىنملعي ناكو . ةروصنملا ىف ؛« شريه » ىتاعاسلا

 .. ايناملأ ءاسنو ايناملأ ذيبن .. ايناملا لجأ نم ةيرحلاو لدعلاو ةدحولا .. ملاعلا ىف عيمجلا قوف ٠ عيمجلا

 .. ةينالألا ةدحولا لجأ نم
 نأ ىري باتكلا نأل .« نيرشعلا نرقلا ةروطسأ » باتك ىف ءاجام هبجعي مل ذاتسألا نكلو

 نأ بحي كلذل مهنأو . راتخلا هللا بعش مهنأو .. سانجألا ةداس مه . نامرجلا ىأ . ىرآلا سنجلا

 .. ةوقلاب رلته هلواحيام طبضلاب اذه نأو .. هوكحي نأو ملاعلا اودوسي

 لصأ نم مهمأل الإ ءىشلال .. ملاعلا بوعش طحأ اننأ هيأر نم انالوماي رلته نإ : ذاتسألا لوقيو

 قحأو مظعأ ىنالأ لهاج ىأ نأ ىأ .. ليوط ماوقلاو ةعيفر هافشلاو ءاقرز نويعلاو بهذ رعشلا : ىرآ

 مهف ٠ ايف مهل لحخدال بابسأل انع نوزاتمي مبنإ طقف .. دوسأ وأ رفصأ وأ رمسأ معتم ىأ نم ءاقبلاب

 راكفأو .. ةثطاخ سيياقم هذهو .. نوللا اوثرو مهنأل دوس نورخآلاو .. كلذك مهدادجأ نأل ضيب

 بعشلا ىلع طلستي نا هئاكذب عاطتساو نونجم لجر وهف .. ةنونجم برح اهنع عافدلاو .. ءاجرع
 بيع وه اذهف . رلته ةمظع ىه هذه تناك اذإف . ىمعأ اهءارو ىشميو ةوقلا"بحي ىذلا ىناملألا

 ليل



 5 :رخأ تافصاومب رخآ رلته نع ثحبي فوسف .. بوتي نل ىفاملألا بعشلا نكلو . ىفاملألا بعشلا

 . هءارو ىشمب فوسو

 نيذلا نم مقتنت نأ ديرت « برحلا دعب اينامأ ىف تشعتنا دق ةيزانلا نأ ىريل ذاتسألا شعي مو
 اكيرمأ ىف ترهظ دق ةيزانلا نإ لب .. اضيأ دوبيلاو ناكيرمألا نم . ضرألا اهب اوحسمو اهوناهأ

 ىذلا نأل « ةيزانلا ايناملأ ىلع موجه لا اوففخي نأ نوديري ناكيرمألا نإ لب ..ابوروأ ىفو .اهسفن

 دق رلته ليج ناك اذإو .. امئاد اهنع ةلوئسم ايناملأ تسيلف ةميرج ناكاذإ « ةيزانلا رصع ىف ثدح

 ..رلته رت مل ىتلا لايجألا لك ىف ةقصال ةئيطخا هذه لظت نأ كلذ ىنعم سيلف ؛ أطخأ

 ايدام نثلا عفد هنأو .. بحي ام رثكأ رلته ةئيطخ نع رفك دق هنأ اضيأ ىناملألا بعشلا نحو

 مئارجلا هذه ىلع اومكاحي نأ بجي اضيأ مه مهنأو . ةيومد متارج اوبكترا دق ءافلحلا نأو . ايبدأو

 .. دبألا ىلإ ىناملألا بعشلا « ميرجت ١ نع اوفكي نأ نم لقأ الف دحأ مهمكاحي مل نإف

 ناك .. نمحرلا دبع قوش ءاوللا : همسا فيطل قيقر لجر ذاتسألا نولاص ىلع ددرتي ناكو

 اليوطو اريثكأرق . ارتلجلا ىف شاع دق وهو . ىركسع طباض وهف . مايهاب هيلإ عمتسيو همرتحي ذاتسألا
 نع ثدحتي نمحرلا دبع ءاوللاف . ايركسع اقاذم ذخأت هعم تاشقاثما تناك كلذلو . خيراتلا ىف

 نع نمحرلا دبع قوش ءاوللا ثدحتيو . ةيمالسإلا بورحلا نع ثدحتي ذاتسألاو . ةثيدحلا برحلا

 موقت تاوقلا هذه تناكو ..زيلجنالاو سورلاو نيبسنرفلا طوطخ ءارو رلته اهزنأ ىتلا تالظملا تاوق
 هذه كبترتف .. مهءارو تاوق كانه نأب راتل ةيداعملا تاوقلا مهوتو . باهرإلاو بيرختلاب

 .. فلخلا نم وأ مامألا نم ءاج دق رلته ناك نإ فرعت الو . تاوقلا

 لوسرلا ناكو .' انالوماي مالسلا هيلع لوسرلا مايأ ىلع كلذ ثدح لب : لوقي ذاتسألا ناكو

 تاوق ءارو هب ثعبو .. شحج نب هللا دبع عم ةلاسرب مالسلا هيلع لوسرلا ثعب دقف .. عربأو مظعأ

 دحأ ناك نإ هئالمز ىلإ بلط اهيفام فرع اذإف . نيموي دعب الإ ةلاسرلا هذه حتفي الأ هرمأو شيرق

 برحلا ىلع ادحأ هركي نأ بحيال مالسلا هيلع لوسرلا ناكدقف . ةريطخلا ةيرسلا ةمهملا لككي نأ ديري
 وأ اودارأ اوتومي نأو اولتاقي نأ بحي مهف .. نويلبان وأ رلته تاوق دنع هارنالام اذهو .. لاتقلا ىلع وأ

 ! هولتقي نأ هئالمز بجاو نف ددرت ادإ مهنم دحاولا نإ لب .. اوديري مل

 عفادت لوسرلا تاوقو . نيد نع عفادتال رلته تاوق نأ لوسرلا تاوقو رلته تاوق نيب قرافلاو

 هنكلو .. نيدلا وه هنع براحتام نوكيل كلذ لبق تاونس رشع تدعأ دق رلته تاوقو . ةديقع نع

 عفادت ىهف لوسرلا تاوف امأ .. ايناملأ ىلع اورمآت نيذلا نم ماقتنالا ىف ةبغرلاو ةرارملاو ةيهاركلا نيد

 .. ةيعافد ابورح تناك لوسرلا بورح لكف .. ارطضم الإ براحيال نيد .. ةمحرلاو بحلا نيد نع

 .. فيسلاب ىأرلا براحي مل وهف .. كلذ ىلإ ارطضم هسفن دجو امدنع الإ فيسلا لوسرلا مدختسي ملو

 لح



 .. لودلا الإ فيسلاب براحي مل وهو .. ديلاقتو تاداع اهيدل امنإ .. ىأر اهدنع نكي مل شيرقف
 .. ةطلسلا ةهجاوم ىلع ةرداقلا اهدحو ىه ةطلسلاف

 هتبقر دم ثدحت اذإ ناكو . اليلق ائلتمم نوللا ضيبأ ةماقلا طسوتم نمحرلا دبع قوش ءاوللا ناكو

 ىف ىرجنام عباتي ناكو . هيقاس ىلع اهعضي « امئاد ةيزيلجنالا بتكلا نم اددع لمحي ناكو . مامألا ىلإ

 ريس ىف ةجح ناك كلذلو .. ةيملاعلا تاعاذالا ىلإ عمتسيو ىناطيربلا مومعلا سلجم لخاد

 .. ثادحألا

 ذاتسألا قدص دكؤي امنإ . هضراعيال . ذاتسألا هلوقيام ىلع ائيش فيضي ناك نايحألا ضعب ىفو

 براحو برحلا نونه سرد دق ذاتسألا ناكول هللاو : لوقيل انيلإ تفلتي ناكو .. هكاردإ نسحو
 هلوقي امم ادج ريثكلا نإ لب .. بورحلا خيراتب ملاع وهف .. لضفأ الو نسحأ هؤارآ تناكام « العف

 نإ لب .. امامت .. تراه لديل ريهشلا ىناطيربلا ىركسعلا خرؤملا هلاقام عم امامت قفتي « ذاتسألا

 تاليلحت لك عم قفتت .. امامت ذاتسألا اهفرعيال ىتلا ستفسوالك ىناملألا ىرقبعلل برحلا تايرظن

 .. ةيمالسالا ةيركسعلا كراعملل ذاتسألا

 نمحرلا دبع قوش ءاوللا نكي ملو . ههجو ىلع ةحضاو ةداعسلا دجنف ذاتسألا ىلإ علطتن انكو

 لوقيف .. اضيأ كلذ ىلع قلعي نأ لضفي ناك ذاتسألا نكلو . ةقيقح ررقي ناك امنإ .. ذاتسألا قفاني

 وهف . انالوماب تراه لديل كذاتسأ عم فلتخأ ىنكلو : نمحرلا دبع قوش ءاولل تاسلجلا ىدحإ ىف

 0 ل نكلو تاونس دعب ىبتنت فوس رلته برح نأ نيعوبسأ ذنم بتك دق

 بسكي نم نأ رلته نلعأ دقف .. هسفن رلته هلاق امل راركت وه تراه لديل هلاق ىذلا اذه نإ .. نرقلا

 ىلإ ايسورل ادبع قبي فوس اهرسخي فوس ىدلاو .. دبألا ىلإ ابوروأل اديس قبي فوسف برحلا هذه

 اوعدي نل ءافلحلا نأل .. تراه لديل أطخأ اك .. انالوماي رلته أطخأ دقو .. نيرشعلا نرقلا ةيابم

 ابرح نوكت نأ نوديريال مهو .. ةوقب ضينت فوس ايناملأ نأ نوملعي مهف . ايناملأ مكحت ايسور

 نوكتو . ةبوسحم اهتوق نوكتو ةيوق نوكتل . اينالأ نودعاسي فوسو . ايسور ىلع ابرح لب « مهيلع

 . نابايلا كلذكو .ايسور دض ةهجوم
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 لوسرلا بورح نيب ةعئار ةنراقم تناك مويلا كلذ فو » : تبتك ىندجأف ىقتاركذم ىلإ دوعأو

 ةساسلا نم ريثك ةمظعو باطخلا نب رمع ةمظع نيب ةنراقم تناكو .. نويلبان بورحو مالسلا هيلع

 . لوسرلا دعب نيلتاقملاو ةساسلا ٍمظعأ وه باطخللا نب رمع نأ ىري ذاتسألا نإ . . خيراتلا ىف ةداقلاو

 ىرقبع وه رمع نإ : لاقي نأ نكمي ىتح .. هيلع قبطنت اهلك ةيرقبعلا تافص نأ اضيأ ىريو
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 ىف ذاتسألا ىأرو سفنلا ملع تايرظنو ةسايسلاو برحلا ىف ةليوط تاشقانم تناك دقو .. ةرقابعلا

 : اهتيب ىف ىنغت تناك ةأرما نإ انل لاقو .اضيأ رمع ىأرو ةأرملا

 مكل نقلخ نيحاير ءاسنلا نإ
 ! نيحايرلا مث ىبتشي مكلكو
 : لاقو نذإ نود هلخدو . اهباب قدف . اهعمس باطخلا نب رمع نإ لاقيو

 انل نقلخ نيطايش ءاسنلا نإ

 ! نيطايشلا رش نم هللاب ذوعن
 نظأ الو .. بضغ ةلاح ىف ةدحاو ةرم اهلعف دق ناكنإو . نذإ نود لخد دق رمع نأ نظأ الو

 ىف هيأر نعو رمع ةفسلف نع هانعم ىف فلتخمال تيبلا اذه نكلو . تيبلا اذه بحاص وه رمع نأ

 .. ةأرملا

 . ةضقانتمو .. ةريثك ةيرقبعلا تامالع نأ ىري ناك .. وزوربمل ىلاطيإلا ملاعلا نإ : ذاتسألا لاقو

 وأ سأرلا رعش ريثك هدجت وأ ءركب ينأ لثم اريصق وأ باطخملا نب رمع لثم اليوط ىرقبعلا دجت دقف
 .. اددشتم ايئاوطنا وأ افرسم ايعاتجا ..ائداه وأ ايبصع . علصأ

 . داقعلا ذاتسألا : لاوطلا ةرقابعلا نمو

 ةرقابعلا نمو .. ةيرقبعلاب هفصي ذاتسألاف . ىركش نمحرلا دبع رعاشلا : راصقلا ةرقابعلا نمو

 ملاعلا : ريصقلا رعشلاو ةريغصلا سوءرلا ىوذ نمو .. نيتشنيا ىضايرلا ملاعلا : فيثكلا رعشلا ىوذ

 ٠ .. ةينيجورديملا ةلبنقلا وبأ رمياهنبوا ىلايزيفلا
 خيرات نع بتك نم تارقف ايف مجرت دق هبيج نم ةقرو جرخمي نمحرلا دبع قوش ءاوللا ناكو

 : أرقف . أرقي نأ هيلإ ريشي ذاتسألا ناكو . أرقي نأ ذاتسألا نذأتسي ناكو . بورحلا ءامظع وأ بورحلا

 : ةيركسعلا فوسليف ستفسوالك ىرقبعلا لوقي

 . «هريغ ىلع ارداق نوكي نأ لبق . همن ىلع رداقلا وه مظعلا دئاقلا نإ»

 نأ ىه ةيقيقحلا ةمظعلا نكلو .. هبحت وأ همرتحت دونجلا فولأ دئاقلا دعي نأ بعصلا نم سيلف »

 هسفن نامرحو .. دونجلاك امامت . ةحارلا نم هسفن نامرحو .. هسفن طبض ىلع ارداق دئاقلا اذه نوكي

 « . دونجلاك امامت . مونلاو بارشلاو ماعطلا نم

 باجعإلا ديدش ناكو . ثيدحلا خيراتلا نم ةلثمأ برضي نمحرلا دبع قوش ءاوللا حارو

 .. ءارحصلا بلعت ليمورو نويلبانو ربكألا ردنكسالاب

 رثكأ ناكو .. نآلا ركذأال . ناسح وأ . نسح نيدلا دعس ءاوللا وه رخآ طباض ثدحت مت

 ناكو . اشاب مهاربإو ىبويألا نيدلا حالصب اباجعإ سانلا دشأ ناكو . ةيمالسإلا كراعملا ىلع اعالطا
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 هيدل تناكو . اجذاس اينطو ناك اشاب بارع نإ لوقي ناكو . اشاب يلارع دمحأ نع مئاد عافد ةلاح ىف
 ةرطفلا ١ هذه نع فشكي ىكل ةيفاكلا ةصرفلا هل حتت مل نكلو .. ةقداص ةيركسع ةساح

 . ؛ ةيركسعلا
 دبع قوش ءاوللا هلاقام ىلإ هجتا هنكلو .. اشاب يلارع دمحأ نع ليقام ىلإ ذاتسألا حرتسي ملو

 ىلإ تنأ تدع ولو . ادج ةركبم نس ىف ىفاعملا هذه ىلإ انيدتها دق اننإ انالوماي : لاقف . نمحرلا
 . ةليضفلا ىه ةوقلا نأ ؛ :هيف تدجول اماع نيعبرأ نم هانفلأ ىذلا « روذشلاو ةيمويلا ةصالخن : ىباتك

 ىلع صرحيو اهبحيو ةوقلا لضفي ناسنإلا نإف . فيعضلاو ىوقلا نيب عارصلا ىه ةايحلا تناك اذإف
 ناسنالا نأل . ةوق : ريصلاف .. اضيأ فيعضلا نورقتحيو فعضلا نوهركي سانلاو .. اهنم ديزملا
 اهنأل . ةوق : ةمحرلاو ٠ سانلا نم هريغ اهمامأ ىنحني ىتلا تابوعصلا ىلع بلغتي ىذلا وه رباصلا

 نأل ..ةوق : مركلاو ءافعضلا نم هريغ محري ىذلا وه ىوقلاف . ىوق ناسنإ نم الإ ءىجتال
 لدت اهمأل .. ةوق : ةعانقلاو .. مهيلع نمي نأ نود نيرخآلل هدنعام ىطعي ىذلا وه ميركلا ناسنإلا
 نأل .. ةوق : عضاوتلاو .. سانلا ىدل اع هيدل امب ىنغتسيو هسفن كسمي نأ ىلع رداق ناسنإلا نأ ىلع
 رهظي نأ ىلإ ةجاح ىف سيل هنأو . هسفنب ىوق هنأو ةيوق هتناكم نأ رعشي ىذلا وه عضاوتملا ناسنإلا
 ىدل ىذلا نع هسفن كسمي نأ ىلع رداق فيفعلا ناسنإلا نأل . ةوق : ةفعلاو .. سانلل كلذ
 بضغلا نأ ىريو . هيلع سانلا لواطتي نأ هبضغيال ملحلا ناسنإلا نأل . ةوق : ملحلاو . نيرخآلا
 نم هب انابتسم نوكيو صخرتيو لذبتي نأ نم ناسنإلا ىمحي ءايحلا نأل . ةوق : ءايحلاو . فعض
 .. ءىشال اهنأك سانلا ةءاسإ ةهجاوم ىف ناسنإلا ةردق ىلع ليلد هنأل . ةوق : وفعلاو . نيرخآلا
 فاخي ىذلا فيعضلاو سانلا هفاحي ىذلا ىوقلا نيب ةاواسملا هانعم لدعلا نأل . ةوق : لدعلاو
 .. سانلا ىشخي ىذلا بذاكلاك ةقيقحلا نمي نأ ىلإ جاتحيال ناسنإلاف . ةوق : قدصلاو .. سانلا
 هلكأي نأ هتعاطتسا ىفام ىلإ هدي ديالو . هدجمام ضفري ىذلا وه دهازلا ناسنإلا نأل . ةوق : دهزلاو

 مارتحا لثم ءافعضلا مارتحا نأل . ةوق : نيرخآلا فعض مارتحا نإ لب .. هب عتمتي وأ هبرشي وأ

 ىتلا مهتلاخل اريدقت مهمرتحن نكلو . مهنم افوخ مهمرتحنال اننأ هانعم ءافعضلا مارتحاف ٠ ءايوقألا

 ىلإ قيرطلا رصتخي ناسنإلا نأ اهانعم ةليذرلا نأل ؟ اذامل . فعضلا ىهف ةليذرلا امأ .. ابيف مهل لخدال

 .. « عادخلا وأ ةقرسلا وأ بذكلا قيرط نع كلذو . ديريام

 « تايرقبعلا ١ ةلسلس تناك انالوماي كلذ لجأ نم : لوقيو هتساج ىف ذاتسألا لدتعي مت

 ةيطارقميدلا رصع ىف ةعيفرلا روصلا هذه نم دبالو .. اهبتارم مظعأ ىف ةوقلل روص ىهف .. ةيمالسإلا
 نأ اهانعم نوناقلا مامأ ةاواسملا نأ سانلا مهوت دقف . سانلا مق تدسفأ دق ةيطارقميدلاف .. ةيزانلاو
 كانهو .. نوهفاتلا كانهو ءامظعلا كانهف .. كلذك اوسيل مهنأ ةقيقحلاو .. نوواستم اعيمج سانلا
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 دق ةيطارقمي دلاف .. اثيش هللا مهطعي مل نيذلاو . ةيعادبإ تاردقو ةيرقبع تافص هللا مهاطعأ نيذلا

 دف ةيعويشلا كلذكو . سانلا نيب قرفال هنأ نيدقاحلاو جذسلا تمهوأو . ةمظعلا ىناعم تدسفأ

 نم ىه ةمظعلا نأب سانلا تعنقأ دقف . اضيأ ةمظعلا ىناعم تدسفأو .. ةيقالخألا مقلا تدسفأ

 ىهو هتعنص ىتلا ىه .ريهاهملا نع « بودنم ؛ وه لطبلا وأ ىرقبعلا وأ مظعلا نأو . عمتجملا عنص
 انل تقلخ ىتلا ريهاجلا ىه نم انل لقي مل نييعويشلا نم ادحأ نكلو .. همدهت نأ عيطتست ىتلا
 ىف مهودشحو رعاش فلأب نويعويشلا ىلأ اذإ لهو .. ! روصعلا لك ىف ءارعشلا مظعأ .. ريبسكش
 ةيعويشلا نإ ؟ نوعيطتسي لهف ..ريبسكش تايحرسم ىدحإ انل اوفلأ : مهل اولاقو دحاو لمعم

 فافختسالاو . ةبهوملا راقتحاو ءامظعلا ةناهإ : دحاو ءىش ىف تقفتا دق ةيطارقميدلاو ةيزانلاو

 .. ةيرقبعلاب
 ندعمل امظع اناحتما بورحلا تناك امبر : هل لوقيل نمحرلا دبع قوش ءاوللا ىلإ تفتلا مث

 عاطتسا اذإف .. اضيأ مالسلا ىف الجر نوكي ىذلا وه . برحلا ىف الجر نوكي ىذلاو .. لاجرلا

 نوكيلو . هطابضو هدونج رعاشم ىلع اصرح ..هآ : لوقيال مث رانلا ىف هقاسو هدي عضي نأ ناسنإ
 . . مالسلا لظ ىف ةيداعلا ةايحلا لمحت ىلع ردقأ نوكي هنإف . ةيحضتلاو ملألا لمحت ىف مهل اعيفر الثم

 نأ دبال ناك لشرشت نإ .. برحلا تبتنا نأ دعب ةماعلا ةايحا اوكرت ةداق نع انثدح دق خيراتلا نإ لب
 . ةمهملا تبتنا . ةددحم ةمهمب فلكم دئاق هنأل .. برحلا تبتنا نأ دعب ةيئاطيربلا برحلا ةدايق كرتي

 لضفل اناركن كلذ نكي مل . لشرشت بزح باختنا نويناطيربلا دعي مل امدنعف كلذلو . هرود ىبتنا

 مل مهف .. ةيركسع ةدايق تناك ىتلا .. ةيسايسلا ةدايقلا رييغتب ايبعش ارارق كلذ ناكامنإ .. نيظفاحملا

 ببسب مدينا ىذلا ءانب ىأ .. برحلا دعب ةايحلا ةرادإل اديدج الطب اوعفر امنإ ء الطب اوطقسي
 ةايحلا لزتعي نأ ررق هنأك .. ةريدألا ىف ةايحلا ىلإ بهذ دق نييركسعلا ةداقلا ضعب نإ لب . برحلا

 . هسفن الإ هل قبي ملو . لطبك ىبتنا دق هرود نأ ىأ ..اهلك

 هاهم
 ليلحتلا ىف فورعم وه ايك اريثك ثدحي نكلو : لوقي ذاتسألا دجأو ؛ اركذم » ىلإ دوعأو

 هب ىنتعا دق بيبطلا دحي ضيرملاف .رمألا لوأ ىعيبط اذهو بيبطلاب ضيرملا قلعتي نأ . ىسفنلا
 هسأيو هفوخ ببسب ضيرملا مهوتو . سائلا نم ادحأ هي حراصي مل امب ضيرملا هحراصو . هنم برتقاو

 بيبطلا اوريغ ولو . بيبطلاب ضيرملا قلعتف . بأ وأ خأ هنأ وأ قيدص بيبطلا نأ . سانلا نع هتلزعو
 صلختي نأ بحي بيبطلاف كلذلو . ةصاخ ةقالع تحبصأ بيبطلاب هتقالع نأل . ضيرملا جعزنال

 ضرم ىلإ ميدق ضرم نم ضيرملا لقتنيال ىتح . ةيفطاعلا ةقالعلا هذه نم صلختي ىأ - ضيرملا نم
 ةضرمملا جوزت انايحأو . ةضيرملا جوزت ءابطألا ضعبو . مهاضرم ءابطألا ضعب بحأ دقو . ديدج
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 ةيانعلا هذه نأ اضيأ بيبطلا مهوتو . هب تمتهاو بيبطلا تمزال دق ةضرمملاف . اضيأ ببسلا سفنل

 سفن ىف عقو دق بيبطلا نوكي كلذبو .. ةصاخ ةيانع ىه امنإ . ةينهم ةيانع تسيل . ةديدشلا

 ةايح ىف ثدحي . دارفألا ةايح ىف ثدحي اكو .. اهيف عوقولا نم ضيرملا ذقني نأ ديري ىتلا ةديصملا
 اذه مظعلا وأ لطبلا ىريو . هريغب ةنكمم ةايحلا نوريالو . مبعزلا وأ لطبلاب بعشلا قلعتيف .. بوعشلا

 بعشلا لثم . ةيعاولا بوعشلا نكلو . موكحملاو مكاحلا نم ةجودزم ةطلغ ىهو . اضيأ ىأرلا

 هل ءاقلإ الإ سيل لشرشت طاقسإو .. اهتدارإب وحصت نأو اهتدارإب مانت نأ ىلع ةرداقلا ىه . ىناطيربلا

 .. ىفاطيربلا بعشلا قافأ اك . وه قيفي ىتح ريرسلا نم

 نم نيريثكلا لغشت مل ىربكلا اياضقلا هذه لثم نأ ىلع لديام ذاتسألا نولاص ىف ثدحي ناكو

 .. ىنجأ وأ رجات وأ ضاق وأ ةباين ليكو وأ بيبط وأ سدنهم وأ طباض اننيب نكي ملف .. نيرضاحلا

 ناكو . ايقر امحر ذاتسألا ناكو . ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةفسلفلاو بدألا سردن اعيمج نحن امن
 انك له . دكؤم اذه ؟ اشه اجاجز همامأ ودبن انك له .. ديدش قفرب . انم اهعمس ىتلا انلكاشم سملي
 نكي مل ؟ ضعب ىلع انضعب انرسكت . رخآلاب ادحاو برض اذإ ىوانقلا « صيلالبلا ١ نم اددع ودب

 نم باونلا سلجم ءاضعأ ضعب عجوملا دقنلاو حيرجتلاب صخي ناك امنإ .انيف ذاتسألا ىأر اذه

 .. خويشلا سلجم ءاضعا نم تاوشابلاو . نييدفولا

 هنإف . ةفسلفلا ىف وأ برحلا ىف وأ خيراتلا ىف اديعب تبهذ تاشقانملا نأ سحأ اذإ ذاتسألا ناكو
 ىتلا ةيذاتسألا هذهو ةوبألا هذه هدنع تناك كلذلو . ةريغصلا انلكاشم ىوتسم ىلإ باوجلاب طببب

 ةبطخ تناك فيك نع ىنلأس اذإ وأ نوكلا وأ خيراتلا نع ثدحت اذإ : امئاد ميظع هنأ رعشن انلعجت

 .. ؟ ةيضاملا ةعمجلا

 دجسم ىف ةعمجلا ةبطخ قليل بهذ هنإ : اولاق ىلالمز لأس املو . تبيغت ىننأ ذاتسألا ظحال دقف

 .. ةبابمإ نم برقلاب « ليجاربلا ٠
 .. ! ؟ كتبطخ ىف انالوماي هتلق ىذلاام : ذاتسألا ىنلأسف

 . هللا ةمظع نع تثدحن : تلقف

 .؟ ءىش ىأ نع : لاق
 فيك . هللا ةمظع نكت ةريقحلا ةرشحلا هذه ىف نكلو . تارشحلا رقحأ .. بابذلا نع : تلق

 ىتلا تارئاطلاب اريثك رهنن نأ حصيال اننإ فيكو .. ىودعلا لقنت فيكو .. دلاوتت فيكو ..ريطت

 ناسنإلا نكلو .. ةرئاطلا عرتخا ىذلا ناسنإلا قلخ هنإ .. مظعأ هللا هعنص ىذلاف .. ناسنإلا اهعنص
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 - هدادرتسا ىلع ىوقنال نحنف ائيش انم قرس اذإ بابذلا نإو .. ةبابذ حانج عنصي نأ نم زجعأ
 .. مظعلا هللا ناحبس

 مظعأ وه ناسنإلا نأ نعو . هشتين كذاتسأ ةفسلف نع مهتثدح لهو : ذاتسألا لاقف

 .. اهإ نوكأ الأ قيطأال ىننإف . هلإ كانه ناك اذإ : هشتين هلاقام مهل تلق له .. ! ؟ تانئاكلا
 .. ! ؟ كلذ نم ائيش مهل تلق له ..؟اليلق الإ رشب ةهلآلاو ..اليلق الإ هلإ ناسنإلاف

 ! كلذ نم ءىش : ةجاذسلا ىبتنب تلق

 ىلع دريل بهذو .. افتاو ضبنو كحض مت .. ءارولا ىلإ عجارتو ايلاع ذاتسألا كحضو

 .. ةبوبيغ ىف تقرغو . ىسأر تينحأ دقف . اضيأ اوكحض دق قالمز ناك نإ فرعأالو .. نوفيلتلا
 نم اكحاض هتوص ءىجي ىذلا - ذاتسألا بايغ لاط مك .. ؟ بضغلا وه له .. ؟ لجنملا وه له

 نأ دبالو .. ىنم ةيرخسلا ىف هكرشيل دحأل هتلقام ىوري ذاتسألا نوكي نأ ليحتسملا نمو . ؟ ديعب

 . لعفأ مل .. ؟ ىلوح نيذلا ىلإ تعلطت له . كحضي اذكه هلعجيام لعف دق رخآ ادحأ وأ رخخآ اثيش
 . لعفأ مل ؟ هكحضأ ىذلاام مهفأ نأ تلواح له

 .. كولزنأو كوبرض الإو .. تلق ام ائيش اومهفي مل مهنأ انالوماي انبر دمحا : لاقو ذاتسألا ءاج مث

 فصنلاو .. هللاب نايإ كباطبخ فصنف .. هتاجرد ىلعأ ىف رفكلا الإ سيل . ةين نسحي هتلق ىذلا اذهف

 ىلإ .. كبتك ىلإ دع .. كلذل لهؤت مل كنإ .. ؟ قيرطلا اذهل امو كلام انالوماي .. هب رفك ىفاثلا

 « كسفنل كسفن حضوتو . كسفن نع ربعت نأل كنم ةلواحم وه هلعفت ىذلا ناك نإف .. كتالمأت
 ! ءاشتام مهل لقو مهشقانو .. مهثدحو ةعماجلا ىف كئالمز ىلإ وأ ةيبدألا تاودنلا ىلإ هجتاف

 .. ثدحتأ نأ ..ربعأ نأ ديرأ تنك دقف .. قاعأ قمعأ ىف ىنباصأ .. امامت ذاتسألا باصأ دقو

 .. ديرأ ام اذه طبضلاب . نيرخآلا ةهجاوم ىف
 بتكأ نأ تلواح .. اولعفي ملف . مهنم ادودر قلتأ ىلعل . ىلالمز ىلإ تاباطخب تئعبام ًايثكو

 .. ىنحيري ائيش دجأ مل نكلو . ىلئالمزل اهأرقأو تالاقم

 . لوجح قيقر لجر وهو .. فيض قوش . د ميدقلا ىبرعلا رعشلا انل سردي ناك ت قولا كلذ ىو
 ىف ةصاخخ ةقيرط هل تناكو .. مامت وبأ رعاشلا وه هعوضوم ناكو . ةئداه تاوطخي ةعاقلا لخدي ناكو

 نع افلتخم.ناك نكلو .. ملا فرح ىلعو ءاتلا فرح ىلع طغضي نأب كلذو .رعاشلا مسا قطن
 ىغبني ىذلاام ىردن نكن ملو . كلذ لعفن نأ ىلع انعجشي ناكو . ادبتحم ناكو . نيرخآلا ةذتاسألا
 . هلعفت نأ

 دقو . « مامت ىبأ رعش ىف ةيعوضوملاو ةيتاذلا ٠ ناونعب احب تبتك داقعلا ذاتسألا ةحيصنل ةباجتساو
 قسلفلا ريسفتلا ىف جنليشو هتخيف نافوسليفلا هلاقام تذخأف . ما يىبأ رعش ىلع ةيناملألا ةفسلفلا تقبط

 ل



 ىعم لاقملا تلمحو . دحأ هنسحتسي ملف ىنالمز ىلع لاقملا تأرقو .. مامت ىلأ دئاصقل ىنادجولاو

 .. فيض قوش ذاتسألل هتمدق مث .. ىبيج ىف لاقملا تيوطو .ؤرجأ مل نكلو . ذاتسألل هأرقأ ىكل

 لك ىلع هتاظحالم عم . ءالمزلا ىلع تالاقملا عزوو فيض قوش ذاتسألا ءاج ىلاتلا مويلا ىفو

 .. ةوبأو ةقر ىف هتاهبجوتو هتاظحالم نلعي ناك امنإ . دحأ هبتكام هفسي نأ أشي ملو . ابنم ةدحاو

 ىلع همسا عضي مل وهف « مامت ىبأ رعش ىف ةيعوضوملاو ةيتاذلا » لاقم بتك ىذلا نم : لاق مت

 .. ؟ لاقملا

 ىف اهظع البقتسم كل عقوتأو . لاقملا اذه ىلع كئنهأ : فيض قوش . د لاقف . ىدي تعفرو

 بدألا ىف قمعتتو سردت امدنعو . ايفسلف مامت ىبأ ةساردل ةلواحم لوأ هذهف .. ةفسلفلاو بدألا

 ! كئنهأ .ريبك نأش كل نوكي فوسف ةفسلفلاو

 . هذيملتل ذاتسأ نم ةءوبن لوأو ىنلع ميركت لوأ كلذ ناكر

 ةبطخ ىقلأل ىلابمإلا ليعامسإ ىديس دجسم ىلإ تبهذو نولاصلا نع تبيغت ىرخأ ةرمو
 سانلاو اريبك دجسملا ناكو .. « نيملسملا ناوخالا ةعابج » ءاضعأ ضعب ةداع ىه ايك . ةعمجلا

 ةعمجلا ةيطخ قلأ فوس ىننأ امدقم ملعي ناكو . ىسفن هل تمدقو . دجسملا مامإ ىلإ تبهذو . نيريثك

 ايف ىل كرابي نأو .. ةبعصلا باوبألا لك هللا ىل حتفي نأب لجرلا ىل اعدو .. ةالصلل سانلا مْأو

 ىف لازأام انأف .. ىلع قفشأ دق ءاضيبلا ةيحللا اذ لجرلا نأ ودبيو .. ناميإو لقع نم ىناطعأ

 .. ءايحلا ديدشو اصيقو انولطنب ىدترأ اريغص . ىرمع نم نيرشعلا
 .. ىنبا اي كيلع حتفي هللا .. هللا : نولوقي سانلا لعج ىذلا امو . هتلق ىذلا ام ملعي هدحو هللاو

 .. كديزي هللا

 .. ارثأت يكي سانلا ضعب لعج ىذلا وه كءاكب نإ : ىل لاق ىلالمز نم ادحاو نكلو

 .. تيكب ىننأ فرعأ نكأ ملو

 ىف هتكح نعو .. ضرافلا نبال وصلا رعشلا نم ضعبل اريسفت ناك مويلا كلذ ىف هتلقام لكو

 .. ايندلا هذه ىف دهزلا

 ءىجي نأ ىعيبطو . ىسلبانلا ىنغلا دبع خيشلا ىفوصلا رعاشلل اتايبأ ةليوطلا ىتبطخ ىف تعضو اك

 .. ىحيسملاو ىمالسإلا فوصتلا ةساردب الوغشم تنك دقف كلذ

 هذه ةعمجلا ةبطخ ىف اضيأ انأ ىلوقو . ىسلبانلا رعاشلا لوق وه اقح ىنزه ىذلا ىنعملا ناك امبرو

 : اضيأ ىدئاصق ىدحإ ىو

 ىتيؤر :ملاوعلا ىف ىدصق ةياغو  اسملا ىو احابص قاذ ىلإ نحأ
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 ىلإ ىبتني حضاو قيرط ىف وأ . احضاو ىنعم وأ .. احضاو ائيش اهارأ نأو ىسفن فرعأ نأ ىأ

 ةيعمج ىف وأ دجسملا ىف اوناك ءاوس مهلك سانلا نع ىنلغش ىذلا وه كلذ ناك امبر .. ام ءىش
 ةبتكملا مامأو بادآلا ةيلك نم برقلاب باشعألا ىلع وأ .. ذاتسألا نولاص ىف وأ نيملسملا ناوخإلا

 .. ضوع سيول . د انذاتسأ اهسأري ىلا ؛ نوفمارجلا ةيعمج » وأ .. ةماعلا
 هب هربنم ثيلتعا ىذلا دجسملا نأ تيسنو ٠ ءايلوألا ةحرضأ تمجاه ىننأل ءالمزلا دحأ ىنبتاعو

 .. ىبابمإلا ليعامسإ ىديس حيرض
 نيكسملا كلذ .. ميهاربإ ظفاح رعاشلاب اريثك ترثأت دق ىنكلو كلذ ىلإ ىنعفد ىذلا ام فرعأالو

 نأ ملع امدنع اهمظن ىتلا تايبألا هنع لقنأ ىنلعجام اذهو .. ءايحألاو ةايحلا نم سئايلا ريقفلا

 ىف تلق . ادحاو اشرق دجيال وه ائيب . تايينحلا فولأ هب اودجو دق ءايلوألا دحأل : روذنلا قودنص »

 : ءارقفلا نييالم لاحو هلاح ىلع انيزح لاق مهاربإ ظفاح نابلغلا انرعاش نإ : ةعمجلا ةبطخ

 ! تاومألا قزري فلأ فلأبو مهردب  نوقزريال انؤايحأ

 تاولصلا اهراجحأ ىلع تماق ةرفحي نيمتانلا ظحم ىل نم

 !تايآلا أرقتو .روذنلا رحي 2 اهلوح ىرحجيو .اهل مانألا ىعسي

 ! تاجاحلا اهب ىضقت ةليسوو ىنطصملا باب بطقلا اذه : لاقيو

 نكلو « قوراف كلملا دادبتساو ةريخألا دفولا ةموكح ىلع تقلع ىننإ اضيأ ءالمزلا دحأ ىل لاقو

 !؟ ةقابللا ىبتنمب

 تنكو . اضيأ مههاربإ ظفاح رعاشلل دئاصقب اروهم تنك امنإ . كلذ نم ائيش تلق ىننأ ردأ مو
 .. ةيرجهلا ةنسلا سأر ىفو ىلا دلوم ىو ةيوبنلا ةريسلا ىف اهمظنأ تنك ىتلا ىدئاصق ىف اهدلقأ

 ةيعاّتجالاو ةيبدألا ىلكاشم نم ريثكو . اريثك ثدحي اذه نإ ؟ ىنم ىعو نود كلذ ثدح له
 كرحتت ةأجف نكلو . لمحتأو ربصأو ىنقياضيام ىنخأو . اريثك ىسفن ىلع طغضأ ىننأ ببسب ناك
 تررك ىننأ ىف ببسلا وه اذه ناك لهف .. ىنبذعيام لك . ىنم مغرلا ىلع . اهيلع وفطيو . قاعأ
 : ىتبطخ ىف تلقف ةيطارقميدلاو ىروشلا نع ثدحتي وهو مهاربإ ظفاح هلاقام

 اهيبحم نع اريش كبر كازج  اهسراحو يىروشلا ةيار اعفاراي
 اهيقشي درفلا ىأرو فالخلا مغر هب دالبلا قشنال ةعاجلا ىأر

 نب رمع دهز نع ثدحتأ ىنتلعج ىتلا ىه مهاربإ ظفاح رعشب ىدهع ةثادح نوكت نأ دبالو
 ديعت نأ اهيلإ بلطو . ضفرف . ىولح ىرتشتل لاما ضعب ثدصتقا دق هتجوز نإ فيكو . باطخلا
 : ىتبطخ ىف تلقو . ظفاح لاق . اهتجاح قوف هنأل . لاما تيب ىلإ لاملا اذه
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 : ال لاقف ىولحلا هجوز تبتشا موي

 اهيرشأف ىولحلا نمت ىل نيأ نم
 هب نوملسملاف انتوق نع دازام

 اهيدر لاملا تيبل ىموقف ء ىلوأ

 تدهعامو . تناك هقالخأ كاذك

 ! اهيكاحت قالخأ ةوبنلا دعب

 ملو اهظع ىنزحو . ةبيرق هيلع ىعومد تناكو . ىدلاو ىلع دتشا دق ضرملا ناك تقولا كلذ ىف

 ىلع ايكاب وأ .. هيلع ايكاب ىفدجأ ىكل ربنملا ىلع وأ قيرطلا ىف ةبسانم ىلإ ةجاح ىف كلذ ىف نكأ

 ١ : .. هدعب نمو هعم ىسفن
 ىلإو هب ماّتهالا ىلإ ذاتسألا جردتساف . ذاتسألا ىل متي نأب حرتسي مل ءالمزلا نم ادحاو نأكو

 نجسلا لخخدتو .. ادحأ بابتال ايوق اذكه كلعجمي ىذلاام ذاتسأاي تنأو : لاق . هلاؤس نع ةباجالا

 انيتاوت فيكو . ةوقلا هذه كيتأت نيأ نم .. كملقب هقحست نأ ىلع رداق كنأب كلملا تدده كنأل

 .. ؟ اضيأ نحن
 ىقع نم وأ .. ىملق نم .. انالوماي بابسألا تركذ تنأ : هل لوقيل همسج لكب ذاتسألا هجتاف

 ىام مظعأو .. ناسنإلا نم مظعأ سيلف .. ىلقع ىمحت ىتلا ىتمارك نم وأ .. ىملق كرحي ىذلا
 كولم مهثإ .. انالوماي ءاهلب كولملا رثكأ نإ .. ؟ انالوماي كلملا وه نم ..هؤايربكو هلقع ناسنإلا

 نعو .. مهب نوطيحي ذاوشلاو ةزجعلاب هللا مهالتبا دق كولملا نإ مث .. كلذ ىف مهل لضفال .. ةثارولاب

 مل اوأر اذإو . نوعمسيالو نوريال مهف ..ايندلا نوري . نيقفاثملاو نيفئاخاو ةزجعلا ءالؤه قيرط

 مادختسا مهيلع رفوت ىتلا ةيشاحلا مبيدلف ٠ ةيؤرلا نم نومورحم مهنإ .. اوكردي مل اوعمس اذإو . اومهفي
 اماكح اونوكي نأو ءالقع اونوكي نأ كولملا ءالؤه نم بولطم كلذ دعبو .. لقعلاو نذألاو نيعلا

 نيذلا ىلإ وأجل ةمكحلا اولواح اذإو .. ؟ ةمكحلا مهيلإ ءىجت فيكو ..؟ لقعلا مييتأي نيأ نم .. ءاكح

 ىلع ذملتي ناك ربكألا ردنكسإلا نإ ..نيعرتخلاو نيعرشملاو نيركفملا ىلإ اوُأِل .. اكولم اوسيل
 نكلو .. هنم ىوقأ ردنكسإلا نكلو . ةيدرفلا هتبهومب ردنكسإلا نم مظعأ وطسرأ نإ ..وطسرأ
 هدب مل اذإ ةمشاغ ةوق ردنكسإلا حبصيو ٠ هءارآ رشنتل ةوقلا هدناست مل اذإ املاح ارعاش حيبصي وطسرأ

 ةحارلا ضرفي نجسلا نإف ٠ مسجلا ىلع ةحارلا ضرفي ضرملا نأ امك . انالوماي .. هاطخ ددسيو لقعلا

 "َ 0 نيلعلا ىلع

 ايوق تنك اههم نكلو : وه هيلإ ههجوي نأ دحأ ؤرحي مل لاؤس ىلع دري هنأكو ذاتسألا كحضيو ,
 لقعلا نإف . ركفتل ىوزنتو ىوطنت نأ ىلع ارداق نكت مل اذإو ٠ : لوقيف . نجسلا كلخدأ دق كلملاف

 لايم



 كلقع ىف ريكفتلا ىلإ كعفديو هتوق لقعلا درتسيل . نجسلا لخخدت نأ كديري هنأك ..رثعتيو *يطخي

 « كلبقتسمو كبعشو كمسجو

 ةايح سردي ىذلا نإ : تلقف ىنعملا اذه لمكأ نأ ىنم بلطي نأ ذاتسألا نم ةفيطل ةتفل تناكو

 ىف ناك هنأو .. ةيوق تسيل بابسألا نأ دجي . نجسلا اولخد نيذلا نيركفملا نم ريبك ددع
 مهتبغر ىف ىأ . . مهقاعا ىف دوجوم قيقحلا ببسلا نأ ودبي نكلو . كلد اودافتي نأ مهتعاطتسا

 دويق نم اوررحتي نأو . ةطلسلاو معا ءابعأ نم اوففختي نأو . ةايحلا نم اوبحسني نأ ىف ةيفخلا
 جردتست ايك .. نوجسلا ىلإ مهسفنأ اوجردتسا مهنأكف .. لقعلا ةطلس وأ ةوقلا ةطلس .. ةطلسلا
 ءارعشلا نم ريثك - نونجلا بهايغ ىف هسفنب قلي وأ .. ةعموصلا ىلإ ملاعلاو . ريدلا ىلإ هسفن بهارلا
 ةيوق ةبغر مهدنع نأ مهل ةيليلحتلا تاساردلا تدكأو . ةيلقعلا ضارمألا تايفشتسم اولخد نينانفلاو
 ثيدح ةيدوجولا صصقلا ىو . . نونجلا نجس ىف اوقيب ىكل جالعلا ضفر ىأ . . ءاودلا ضفر ىف

 نأل . . نوضفري انايحأو ١ جورخلا ىف نوددرتي مهنإف .. مهتع جارفإللا مم امدنع نوجسلا ءالزن نع

 نأ ىف . . كاذ لعفيالو اذه لعفي نأ ىف هتيرح : هتيرح ملستي هنإف نجسلا نم جر جرح امدنع نيجسلا

 نجسلا اهنم هحارأ ىتلا لكاشملا كلت . ةميدقلا هلكاشمو هتايح ضأتسيو لمعيو برشيو لكأي

 .. اهيف ريكفتلا نم هافعأو
 ىريو ٠ رصانلا دبع لاج سيئرلا دقتنيو .. ةطلسلا مجاب ذاتسألا لظ ١0 ؟ ويلوي ةروث دعبو

 ىذلا راتخمي وه امنإ .. ةءافكلا وأ ةبهوملل ارايتخا سيل هلاجر ىف هرايتخخا نأ ىريو . اقلطم ايكاح هيف
 . هل ىنحني ىذلا وأ . هحرب

 هطب ةاواسم هل تيطعأ دق ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج نإ داقعلا ذاتسألل لاق ىذلا نم فرعأالو

 نيركفملا مظعأ نمو - برعلا نيركفملا مظعأو . نيسح هط نم مظعأ هسفن ىري وهو .. نيسح
 . روصعلا لك ىف برعلا

 اوعبط مالسإلا اورشني نأ اودارأ اذإ .. بئاجعلا دلب ىه انالوماي رصم نإ : لوقي ناك كلذلو
 لبون ةزئاجل ادحأ اوحشري نأ اودارا اذإو .. ىبتك اوعبط ةيعويشلا اومجاب نأ اودارأ اذإو .. ىبتك

 19 نيب هل اوت
 لارج سيئرلا مامأ اهبقلي فوس ىتلا ةملكلا ىل لسرأ ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج ذاتسألا ملستي نأ لبقو

 نع ةدحاو ةملك اهم دجأ ملف . تجعزناو اهتأرقو . ةبتاكلا ةلآلاب ابتباتك ديعن ىكل . رصانلا دبع
 ءالمزلا ضعب نأ تركذتو . اهرخآ ىف الو اهلوأ ىفال - ةروثلا نع ىتحوأ ٠ . رصانلا ديع لايج سيئرلا

 .. اضيأ وه هقياضتف ةموكحلا قياضي دق . ويلوي ةروث ىلع رمتسملا موجها نأ ىلإ ذاتسألا هبن دق
 ةرايز نع ءالمزلا عنتم تما فيك وأ .. ةعمجلا موي تاعاّجا ءاغلإب هعانقا ىف حلفأ ىذلا نم فرعأ الو
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 .. اضيأ هفو هباب قلغأ ءىجيال ادحأ نأ ظحال اذإف .. هيلع افافشإ . ةعمجلا موي ذاتسألا

 ةيحت ةدحاو ةملك لقي مل داقعلا ذاتسألا نإ .. ةثراك : هل لوقأ ىوانشلا لماك موحرملا ىلإ تبهذو

 . ؟ لمعلا اف .. ىملع ثحب هتملك نإ .. ةروثلل وأ رصانلا دبع سيئرلل

 . ةعاس ىنتضاو هبتكم نم لزنو . ةملكلا ذخأ هنكلو . هلمعي ىذلاام ىوانشلا لماك فرعي مو

 .. تلحنا : لوقيل داعو

 نكي لو هتملك قلأو داقعلا داتسألا بهذ ىلاتلا مويلا فو . كلذ ناك فيكركذي نأ أشي مو

 ناكال . ةرهاقلا ةعماجي ىربكلا تالافتحالا ةعاق ىف نيرضاحلا تاوصأ تلاعتو احضاو هتوص

 نوفركيملا نوكي نأب راشأ . ام ادحأ نأ وهف ثدح ىذلا امأ . اعومسم هتوص ناكالو . احضاو هقطن

 حارو هسأر ذاتسألا ىنحأف . اعوفرم نكي مل هنكلو همامأ نوفركيملا ناكف . ذاتسألا نع امامت اديعب

 ! همتش ىّتح وأ .. هلهاجت 'وأ رصانلا دبع سيئرلا حدتما دق ناك نإ نيبتي نأ دحأ عطتسي ملام أرقي

 . سانلا لك نعلو راتو قياضتف « ةليحلا ١ هذه وأ بلقملا اذه ذاتسألا فشتكاو

 ذاتسألا لأسو ٠ نيدلاخلا عم » همسا ىعاذإ جمانرب بحاص هيلإ ءىجي نأ اهدحو ةفدصلا ءاشتو

 ؟ ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجم تزف امدنع ذاتسااي كروعش ناك فيك : داّقعلا

 . ماقتنالا ةعاس تناح دقل هرظتني ذاتسألا ناك ىدلا لاؤسلا وه اذه

 ! ةموكحلا دي ىلع بعشلا نم ةزئاجلا تذخخأ دقف .نانتمالاب روعش هنإ : لاقف

 هدصق ىذلاام سانلا فرعو . جمانربلا عاذأف . ةريطنملا ىناعملا هذه ىلإ جمانربلا بحاص هبنتي و

 هط لعف [يرصانلا دبع سيئرلا حدتمب نأ أشي مل هنأ وه ببسلا ناكو .. ببسلا نع اولءاستو ذاتسألا

 « موعرملا » ءادتعالا هيلع عقو موي رصانلا دبع نأل كلذ لعفي نأ هتعاطتسا ىف نكي ملو . هريغو نيسح

 ..انأ .انأ .. ةماركلا مكتملع ىذلا انأ : احيرج ابضاغ لاق ةيردنكسإلا ىف

 رصانلا دبع لبق شاع ىذلا . ىرصملا بعشلا اهقحتسيال ةناهإ ريبعتلا اذه ىف ذاتسألا دحوو

 .. هتمارك نع عفاديو ةراضحلا ىنبيو . لالتحالاو نايغطلا براحي . نينسلا فولأ

 ريخ اريقف افوسليف نإ .. اضيأ رقفلا ٌترتخا دقف ركفلا ٌترتحلا دق متمدام : انل لوقي ذاتسألا ناكو

 ةرابع مكتقياض نإو . ىرقفلا دومعلا ىه ةماركلا نإف ىأرلا وه ركفلا ناك اذإو ! ىنغ ريزنحم نم

 ! ! ؛ ىركفلا دومعلا » اهولعجاف هذه « ىرقفلا دومعلا »

 ىلع ددرتأ الأ : دحاو تقو ىف نيئيش لمعأ تأدبف .. ذاتسألا هلاق امم ريثكلا رظتنأ تنك ىننأكو

 .. ذاتسألا نولاص ىلعو . نيملسملا ناوخالا ةعاج

 اهم



 وهو ءاقح قيدص بيط ناسنإ هنإ.. ىريملا ملو قيمز نع لأسأ اريش ىلإ تبهذ مويلا كلذ ىو 0

 ؟ لعفن اذام .. ملواي تلق . ةيكيرمألا تاعماجلاب سفنلا مع ذاتسأ نآلا

 . ؟ ءىش ىأ ىف : لاق

 .. انسفنأ ىف : تلق

 روهز ميركلا دبعو يثوردلا ىماسو مسكلا عيدب : نييروسلا انئالمز عم كلذ ىف ركفن انك : لاق

 .. ميادلا ديع هللا دبعو

 ةيرد ةفسلفلا مسق ىف انتليمز هتجوزو « قشمد ةعماجم ةفسلفلا ذاتسأ وهف مسكلا عيدب امأ)

 ميركلا دبع امأو .. هللا همحري ءرصم ىف ايروسل اريفس حبصأ دقف ىبوردلا ىماس . د امأو .. داؤف

 ةعماجي ةفسلفلا ذاتسأ اضيأ وهف « مجادلا دبع هللا دبع . د امأو « ثعبلا بزح باطقأ دحأ وهف روهز

 . ( قشمد
 حضوأ مهراكفأ نإ ..انم الاح نسحأ نييروسلا ءالؤه نإ : لوقي ملو قيدصلا داع مث

 .. ةذتاسأ مهؤابآ وأ « ءابآ مهنأك ةذئاسأ مهو برقأ مهفادهأو

 نعو ذاتسالا نولاص ىلع ددرتلا نع ايئابن عنتمال اذالف .. كلذ فرعا نكلو : ىلوقب هتلجاعو

 نعو ٠ ةبابمإب نيملسملا ناوخإلا ةيعمج نعو ةيليئارسإلا ةفئاطلا ةسردم نعو ىكينمودلا ريدلا

 دومحم خيشلا ةودن نعو كامسألا ةقيدح راجشأ تحت مونلا نعو « جنرطشلا بعلن ىهقملا ىلع سولجلا
 ادحأ نإ .. ؟ ءالؤه لك ىلإ انتجاحام .. ةايحلا ىف دهزلاو فوصتلا انملعي ىذلا ىلذاشلا نمحرلا دبع

 ةبتكملاو اربشو ةعماجلا نيب عراوشلا ىف ىشمن اننإ . ةليل لك مونلاب انل قأيال ادحأ نإ .. انحيريال مهنم

 وه مونلا ناك ليللا ءاج اذإف « اباوق لك دفنت ىتح ةديدجلا رصم ىف ذاتسألا تيبو بتكلا رادو ةماعلا

 ..راهنلا باذعل تقؤملا نايسنلا

 ىدحإ جوزت دق وه مث .انمهفيو انبحي هنإ ؟ فيض قوش . د نع ثحبنال اذامل : ىل لاق
 .. انتاليمز

 اريخأ انل مجرت ىذلا ةيمالسإلا ةفسلفلا ذاتسأ ةدير وبأ ىداحلا دبع . د ىلإ بهذنال اذالو : تلق

 ءافشل ةبعصلا حئاصنلا نم ةعومجم اهنإ ..؟ « هيرب هتلام لئاسر ه ناونعب هكلير ىناملألا رعاشلا لئاسر

 ةفسلفلا ببسب وه باذع نم هيناعنام نأ ىأرو  ةريخألا مايألا ىف هيلإ تثدحت دقل .. انلاثمأ نيبذعملا

 .. ةيدوجولا ةفسلفلاو .. ةيناملألا ةيلاثملا

 .. لابقإ دمحم رعاشلا نيواود مجرت ىذلا مازع باهولا دبع . د ىلإ بهذنال اذالو : لاقف

 .. ديفيام دجأ ملو . ةايحلا ىنعم ىف هعم تشقانت دقل .. ؟ فوصلا رعشلا نم هريغ مجرتو

 لجر هنإ .. ؟ ىناونق بألا ىلإ ثدحتنو ةرم رخآل ىكينمودلا ريدلا ىلإ بهذنال اذامل : تلق
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 . ةديج ةحص ىو انمؤم ناسنالا نوكي نأ نكمملا نم نأ انل دكؤت هتماستباو هترشبو هنولو .. فيطل

 . انصقنيام طبضلاب وه ناميإلا نأو
 ؟ ءىشب نمؤنال نحن لهو : ىنلأسو

 انبي نأ ىلع ردقأ اهيأو .. ناميإلاب قحأ اهيأ فرعنال نحن نكلو . ةريثك ءايشأب نمؤن لب : تلق
 .. سفنلا ءافصو مسجلا ةحص

 اننأو .. انسفنأ لوحو اهوح رودن اننأو .. روهش ذنم ةيضقلا هذه ىف شقانتن اننأ ظحالت ملأ : لاق

 ةرم رخآل انؤاقل نكيلو . اعم شقانتنو ءالمزلا لكب قأنال اذالف نذإ .. ؟ لح ىلإ لصن نأ ىف حلفن م

 ؟ « نيملسملا ناوخإلا » ةيعمج ىف

 اضيرم تنك : ذاتسألا ىنلأس اعم اندع املو .رثكأ وأ ارهش ذاتسألا نولاص نع انييغتو

 .. ؟ كلل ىرج اذام . كتيحل تقلطأ دقو كؤالمز كآر دقل . ؟ انالوماب

 هبنتأ نأ نود ٠ ىسبالم تلمهأو ابتكرت دق نوكأ نأ دعبتسأال نكلو . ىتيحح تقلطأ ىننأ ركذأالو

 .. اضيأ قالمز ضعب ناكو . ةيسفن ةنحمب رمأ تنك دقف .. كلذ ىلإ

 نم نكي ملو .. ةبابمإ نم برقلاب « ليجاربلا » دجسم ىف ةعمجلا ةالص ىلإ اعم بهذن نأ انررقو
 . ربثملا تيقتراف . حضاو ببس نود بيغت دق رخآ ًاليمز نكلو . ةعمجلا ةبطخ انأ لأ نأ ضورفملا

 ىهقم ىلع ليللا ىف مهتيقلو .. ءالمزلا نم ادحاو دجأ ملف ىلارو تفلتو تيلصو . ىتبطخ تيقلأو
 مهيلع ىدتعي نأ ةيشخ دجسملا نم اوبره مهنأ دعب اهف تفرعو . ةبابمإب « تاك تيكلا » ونيزاكر اوجي
 .. برضلاب سانلا

 سفن ىهف ىتطلغ امأ ىعم اوءاج مهنأ الإ باقعلا هيلع نوقحتسي أطخ اوبكتري مل مهنأ تفرعو

 نيب بابشلا ةريحو فوصتلاو ةفسلفلا ىف سانلا ىلإ تثدحن دقل : ةقباسلا ةعمجلا ةبطخ ىف ةطلغلا

 .. خيراتلا ىف ايلعلا لثملا نيبو ةمئألاو بهاذملا

 ىلإ ثدحتف بطخت نأ تدرأ اذإ : اليوط انمز ىفذأ ىف اهتعضو ةغيلب ةمكح ذاتسألا ىل اهلاقو

 نيب كسفن نع ثحبت تنأ .. سانلا ىلإ سيلو .. كسفن ىلإ ثدحتت تنأ انالوماي كنكلو . سانلا

 مهو . هنع ثحبتام دجت نل تنأف ! كدنع مهسفنأ نع نوثحبي كمامأ نوسلاجلا سانلاو .. سانلا
 ! كنوعمسيال مهتأكو . مهملكتال كنأكف .. هنع نوئحبيام نودحيال

 قلقتال ؛ :الئاق ابيبطو ايداهو اذاتسأو ايأ : ىلقعلا هروضح لكو هاوق لكب ذاتسألا انيلإ تفتلا مث

 ىفامورلا روطاريمالا كلذ ركذتو .. كتحار كلذ ىفف .. كفوخ ىو كقلق ىف ضما .. كسفن ىلع

 ىلع هب رم مث .. هيلع هعباصأب رمو .. هددحيو هفظني حارو فيسلاب أف .رحتني نأ ررق ىذلا ..وتوأ

 اهم



 نأ رحتني نأ لبق ررق نكلو .. ملألاب رعشي نلو هسأر ريطي فوسف هقنع برضي امدنع هنأ نقيأو هقنع

 نوكي نأ ىلع هصرح ادج اريثك هقهرأو . ءاقدصألاو مدخلا ىلع لدعلاب هتورث عروب نأو هتيصو بتكي
 ىف قرغتسا نأ قاهرإلا ةدش نم غلبو .. سانلا لك ىلإ هتايحتب ثعبي نأ ىلع هصرحو . الداع

 ريغتو مانت فوسو .. كسفن قهرت فوس .. فخت الف ..توملا نع لدع همون نم احص املو .. مونلا
 « ! ءىش لك ىف كيأر

 ! ذاتسأ اي اركشو تقدص
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 ! يشال ىلا ..هملإيدؤت قركظلا لك
 . قلقلاو فوخلاو حايرلاو جاومألا اهب بعلت ةريغص قراوز انكو ء اثداه ءانيم ذاتسألا ناك

 ىف انسوفن هل حتفن انكو ..ريثملا ءودحلا وأ . ئداهما رونلا اذه لكب ىتأ ذاتسالا نيأ نم فرعن الو

 قرط ىف عيضنو .. احضاو اقيرط دجن ال مث .. اهمكاحنو اهيساحن انسفنأ ىلع ىوطلن دوعن مث ءرذح
 . كلذ دعب هيلإ دوعنل ىرخأ

 . ! ةركاذملا اهنإ : انسفنأل لوقن . ةدايزو ارهش ذاتسألا رن مل اننأ انسفنأل اديدش اباقع ناك

 ىف نإ : لوقأف انأ امأ . ةريثك بابسأ كانه امنإ . قيقحلا ببسلا وه كلذ نكي ملف . نوبذاك نحنو

 .. ةخراص ةرهاظم ىسفن ليختأ ىننإ. ءىش لجأ نم وأ ءىش ىأ دض فرعأ ال .ةفينع ةروث ىلخاد
 .. طقسي .. طقسي : نوفتهيو ىمأر نمو ىبلق نمو دعم نم نوجرخي نيريثك اسانأ ليختأو

 . هدض نوفتبي ىذلا نم فرعأ الو

 لوقأل تسلجو . ةمكحم تقأو . ايضاق ىسفن نم تلعج ىننأل .. انأ ىطوقسب نوفتبي : لوقأ انأ

 ! ةريثك اهيف لصفأ نأ بحي ىتلا لكاشملاف . الداع تنكالو . اقح تلق الف . لدعلاو قحلا ةملك

 ىو ةينوساملا ةعايللا ىف لعفأ اذام ؟ نيملسملا ناوحخإلا ةعاج ىف لعفأ اذام ؟ ةعماجلا ىف لعفأ اذام

 دوهش ١ ةعاج تاسلج روضح ىلإ تقلزنا فيك فرعأ الو . ؟ ةيئاهبلا ةنايدلا ىفو ةيلذاشلا ةقيرطلا

 مل ىنكلو نيترم الإ ىريملا ملو قيدص عم رضحأ مل ىننأ حيحص .. ةيحيسملا ةنايدلا سارح وأ 6 هوبي
 ..رثكأ فرعأ ىلعل . بتكلا نم ديزملا بلطأ نأ ىلإ تبهذ لب . هتعمس ىذلا اذه ىلع ضرتعأ
 . ىدنع ةداع ىهف . كلذ دعب مهل حرشأو انأ أرقأ نأب ىلالمز تدعوو . تأرق ىذلا اذه ىف تريحتو

 .. همهفأ مل ىذلا ريثكلا كلانه نكلو .. اضيأ مه اوحارتساو . اهيلإ تحرتسا

 نالخو ءافصلا ناوخإ ةعاج» اهمسا ةيبرع ةيفسلف ةيمالسإ ةعاج ىلإ اريخأ تممضنا مث
 اقيقر ًالجر ناكو . ةيمالسالا ةفسلفلا ذاتسأ ىريضخ دومحم دمحم ذاتسألا اهسأري ناكو . ؛ ءافولا
 ىهو هلقع ىه وأ هتركاذ ىه ةساركلا هذه نأكف . حرشيو أرقي . ةسارك نم انرضاحي وهف . اداه
 .. اهمسالط وأ اهفورح كف فرعي نأ دحأ عيطتسي الف ءادج ىصخش طخ ةبوتكم

 تفرعو ..راطقلا تالجع تحت اهتعضو ىننأكو . ةدخلا ىلع ىسأر تعضو ىلايللا ىدحإ ىفو
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 بناجلا ىلإ تحرتساو . ىمون ىف تبلقت اذإو .. ىنسودي قيقح راطقب تسسحأ دّقف .. ضيرم ىننأ

 ىنيوشي نم تدجو نميألا ىناج ىلع تمن اذإو .. بالكل هيمريو ىمحلا عطقي نم تدجو . رسيألا

 ىننإ مت .. شعنلا نم لطي ىذلا انأو تيملا انأ : ةبيرغ ةزانج ىف ىنتدجو ىنيع تضمغأ اذإو .. ايح
 . لوح سانلا نم دحاو ىلإ ترظن الك ىننأ كلذ نم برغأو .. نيزعملا نم لوألا فصلا ىف ىشمأ
 رفحأ ..ربقلا رفحأ ىذلا انأ ىنتدجو ةزانجلا ةيابن دنع هنأ هلك كلذ نم بجعأو .. ىنم ةروص هتدجو

 اذه ىنتحطيو . فيك فرعأ الو . مونلا ءىجيو .. تيبلا ىلإ دوعأو .. ىبسفن نفدأ مث .. ىربق

 ! ؟ مانأو .. نايذهلا
 نأ ررق رخآلا وه هنإ .. ملو قيدص تدجو تيبلا باب ىلعو .. ذاتسألا ىلإ بهذأ نأ تررقو

 انبراقت ىلع اليلد كلذ ناكو . اعم هيلع قفتن نأ نود رارقلا اذه انذختا اننإ فيك انكحضو .. بهذي
 ام فرعأ الف وه امأ .. هنع هلأسأ ام ىدنع ناكف انأ امأ . ذاتسألا ىلإ ةيونعملا انتجاح ىلعو ىركفلا

 نع لءاستن ىكل انتقو عستي مو . هلوقي فوس ام هيدل نأ دبال نكلو .رارقلا اذه ىلإ هعفد ىذلا

 .. ذاتسألا نولاص ىلإ باهذلا مدعب : بيرغلا انرارق نع انعجارتل ىوقلا ببسلا

 لجر وهو . ذاتسألا قيدصو .ريبكلا رعاشلا . قدص نمحرلا دبع ذاتسألا اندجو مويلا كلذ ىف

 ذاتسألا نأ ودبي . ةتكنلا رضاح ناكو . ةيلاع هتكحض تناك كحض اذإو . ظيلغ هتوصو . فيطل

 . . ؟ نمحرلا دبع ديس اي نايلطلا لوقي اذامو : هل لوقي ناك نايحألا ضعب ىفو . اريثك هبحي ناك

 نمحرلا دبع ناكو . هاقيسومو هرثنو هرعش : ىلاطيإلا بدألاب ااع قدص نمحرلا دبع ناك دقف

 . ةتكنلاب رعشلا طلخي ناكو . ةلئسألا هذه لثم نع ةباجإلل ازهاج قدص

 هلأسو . قياضتف . ةدايز ركسب ةوهقلا هتءاج ةداس ةوهق ناجنف قدص نمحرلا دبع بلط امدنعو

 ءىجت اياش بلطتو . ةدايز ءىجت ةداس اهبلطت . . ايلاطيإ ىف مكدنع سيل ام اندنع . انالوم اي : ذاتسألا

 ٍ .. | ةمزج كيلإ ءىجن ةوهق بلطتو .ةوهق

 مداخلاب ئجوف ةوهق ناجنف ذاتسألا هيلإ بلط امدنع ةزمح دمحأ ىبونلا همداخ نأ ذاتسألا ىكحو

 هنأ ىلإ ىدتها اريخأو . عطتسي مل .. كلذ ثدح فيك مداخلا نم مهفي نأ لواح .. ةمزجلاب هيلإ أي

 . . ! نيلا ناجنف وأ .. نبلا نول ىف ىأ - ىنب اهنول ةمزج هنم بلط

 ال ةيرصم ةاتف بحأ رصم ىلإ ءاج امدنع ىدرف راقيسوملا نإ : لاق قدص نمحرلا دبع نكلو
 ىلإ هبيجت نأ ىف ةاتفلا تددرت تارملا ىدحإ ىنف .. تالكلا ضعب اهملعي نأ لواحو . ةيلاطيإلا فرعت

 ىلع هتعفصف . اهلبقي اهدي ىلع ىلاطيإإلا راقيسوملا ىنحنا اريخأو . تضفر ابنكلو . اهعم لواحو .. هبلط
 طلتخا دق ةاتفلا نأ فرع اريمخأو . عطتسي مل هنكلو .. مهفي نأ لواحو . امامت لجرلا جعزناو . ههجو

 هم ١



 هل ىتأت نأ نم الدبف .. ىرخألا تالكلا ضعبو .. فكلاو - ةوهقلا ىأ - هيفاكلا : ابيلع

 . . ! ههجو ىلع «افك» هتطعأ . هيفاكلاب

 مئادلا هبح هنإ . تاناويحلاو لافطألاو مدخلا رداون انل ىوري نأ ىف ةريبك ةعتم دحي ذاتسألا ناكو

 . لقع الب ناسنإلا ىه تاناويحلا نأ ىري وهف . اماه ائيش ذاتسألا اهاري ىتلا تانئاكلا نم عونلا اذه

 نيبيطلا سانلا نأو .. ناويحلاو ناسنالا نيب طسو لافطألا نأو .. لقعب تاناويحلا وه ناسنالا نأو

 تانئاكلا هذه ةعباتمب اريثك ذاتسألا لغشني كلذلو .. ناويحلاو لفطلا نيب طسو مه مدخلا نم

 . ءىش لك لجست ىنلا هنيع نع بيغي ال اهكولس نكلو . تقولا ضعب كحضي هلعجت ابنأ حيحص

 . ةيناسنإلا هثاحبأ ىف هقوستو هرسفتو
 اننيعي ام دجت مل نكلو .. ناسنإلاو ناويحلاو ءايشألا مهف ىف بولسألا اذه ائملعت ذاتسألا نمو

 دق تايعمجلاو بهاذملاو سرادملا نيب انتريح نأو . اريثك بذعتن اننأ اندجو لب .. انسفنأ مهف ىلع

 . ؟ نيدلا وه امو ؟ ةمكحلا ىه امو ؟ فدحلا امو ؟ قيرطلا امو ؟ نحن اذاملو ؟ نحن نم : انتسنأ

 تثدح دق عونلا اذه نم ةصق نإ : ذاتسألا هلوقي ام ىلع قلعي ىريملا ملو قيدص تدجو ةأجفو

 ىدحإ ىو .. ةنس ةئام ىلاوح نم تلكشت دق ةعاجلاف .. « هوبي دوهش » ةعاج فلؤم لسر ديسلل

 وه ناسنإلا نإ : لاقو .. ةمايقلا مويو ءارذعلاو حيسملاو هللا ىف هيأر حرشو . ةودن ىف سلج تارملا

 ىلع نورداق نحنو .. ةايحلا اناطعأ دق هتلاف .. ةظحل ةيأ ىف هتمايق لعجمي نأ ىلع رداقلا ديحولا ناويحلا

 نأ اوعاطتسا نيذلا مهل ائينهو.. ةمايقلا مويب انلجع دق انك كلذ انلعف اذإف .. ةايحلا هذه هل درن نأ

 .. ةعيرس ميتمايق اولعجم

 نأ عاطتسا فيكو . ثيدحلا ىف اليوط اذكه ىضمي نأ ىلع ملو قيدصلا أرجت فيك فرعأ الو

 ..دحأل هب حبت مل ارس ةعايلا هذه ىلع انددرت ناك دقف .. اذكه انحضفي

 ىهو . ةعرسب تضبن دق تاعمتسملا نم ةدحاو نآب اذه لسر ديسلا ئجوف دقو : لوقي داع مث

 دق ةاتفلا نأب « هوبي دوهش » ةعاج ءاضعأ ئجوف ءاسملا فو ! عيمجلا دعسأ نوكأ نأ ديرأ : لوقت

 نأ امإ ..رحتني وأ تومي نأ سيل ةمايقلا مويب ناسنإلا لجعي نأب دوصقملا نأ عم .. اهسفن تقنش

 .. ةايحلا ىف دهزلا ىلإ ىأ .. توملا ىلإ برقأ ةيويندلا هتايح نوكت
 نيناجلا نم ةعومجم مهنإ .. نيباصنلا ءالؤه ىديأ ىف انالوم اي تعقو تنأ : ذاتسألا لاق ةعرسبو

 مغرو .. نطو ىأل الو .. دلب ىأل نيصلخم اونوكي نأ نكمي ال ءالؤه « هوبي دوهش نإ .. انالوم اي

 اهضرأ نع اعافد براحت ىتلا دالبلا ىف مهف .. نيد لك دضو اهدض مهف ةيحيسملا نوعدي مبنأ

 اوضري نأ سانا ىلإ نوبلطي ةلتحلا دالبلا فو .. شيجلا اولخدي الأ سانلا ىلإ نوبلطب . اهتيرحو
 نودشني ةيلامسأرلا دالبلا ىفو . ارس ةيلامسأرلاب نوداني ةيعويشلا دالبلا فو ..ناوهلاو باذعلاب

 لحمل



 . ! ؟ انالوم اي ءالؤه ىديأ ىف تعقو فيك .. ءىشل صالخإ مهدنع الو نيد مهدنع ال . ةيعويشلا

 ! ! ببسلا هنإ : لاقو ىتيحاب ملو قيدصلا راشأو

 ارعاش ناكو . ايناطيرب ىف تقولا ضعب شاع .. ىنادوس قيدص انل ناك دقف . ببسلا نكأ لو

 دعب هنأ بيرغلا نمو . انلثم ني رشعلا ىف ناك هنأ مغر . ءانبأ هلو اجوزتم ناكو . اماسر ناكو . اشيقر

 بحأ ال نكلو كبحأ انأ : ال لاق .قالطلا ىلع هتجوز عم قفتا جاوزلا نم تاونس ثالت

 ىنوكت نأ الإ نيديرت ال تنأو .. نيقشاع حلصن نحنف . ىننيبحت الو تيبلا نيبحت تنأو . تيبلا
 فيكف . ءىش ىأ ىف هدجأ ال انأو . ءىش لك ىف هللا نيدجت تنأو .. ابأ نوكأ نأ ديرأ ال انأو . امأ

 ! ؟رفاكو ةئمؤم نيب لالح ةقالع لوكنت

 همع تجوزت هدلاو ةافو دعبو . هدلاو تجوزتو .نادوسلا ىلإ ةجوزلا تداعو . قالطلا مو

 . ! لوألا اهجوز مسا وهو ..رسلا جات : وه ادحاو ادلو هنم تبجنأو

 اسانأ فرعت نأ ديرت له : رسلا جات ىل لاق مرحلاو ةبابمإ نيب لينلا ىلع ىشمت انك موي ىتحو

 نأ ىرت الأ . ؟ ةيضايرلا تالداعملاك امامت. حضاو مهدنع ءىش لك . ةدكؤم . ةددحم ةروصب نوركفي

 ىلع مهو . ءىش ىأ نم نيقي ىلع تسل تأف . كدنع سيل ام لك مبيدل نإ . ؟ ةقيقح ةجرف هذه

 هسأر عضي دحاولا . مونلا ىف ةيسايق اماقرأ نوبرضي مبنأ : كلذ ىلع ليلد ربكأو .ءىش لك نم نيقي
 نم وأ نطقلا نم ةليوط ةدخع حبصي همسج نإ لب . ةدحاو ةعطق هسأرو ىه نوكتف ةدخملا ىلع

 ؟ايندلا هذه ىف كينامأ زعأ اذه سيلأ . حابصلا ىتح همسج نم كرحتي ءىشال هنأ مهملا . شقلا

 . ! لاعت . لاعت

 ديسلا اهفهك ىف أابتخا ىتلا ةسينكلا ىهو «٠ ةجرس ىنأ» ةسينك نم برقلاب ةميدقلا رصم ىفو
 .. قيض باب مامأ انفقو . ةسدقملا ةلئاعلا ىأ -راجنلا فسوي اهبيطخو ءارذعلا ةديسلاو حبسملا

 .. حتيسملا ديع اي ٠ . حيسملا دبع اي : ىدانو هيديب رسلا جات قفصو

 جات لاق . ؟ كعم ىذلا اذه نم : يس بحاش هجو لطأو كابش حتفناو

 . هنع كتثدح ىذلا قيدص هنإ :رسلا

 نينيعلا ةريبك هجولا ةريدتسم اهرمع نم نيرشعلا ىف ةاتف تناكو . ادحأ رن ملو بابلا حتفناو
 ملسلاو ٠ ابطر تيبلا ناكو . انءارو بابلا تقلغأو . اهسأر تنحأ ىتح انارت دكت مل . . رعشلا ءادوس

 ام ىأ - « ةحئار ةثج و وه همشن ىذلاف . . تتام دق ةحئارلا هذه نأك - ةبيرغ ةحنار كانهو . الظم

 تككحأو ىصيق ىلإ ىدي تددم ةيروعش ال ةكرحبو .ريشابطو ةيخولمو ةوهق وأ ىاش ةحئار نم قبت
 كنع انثدح دقل : تلاقف .. وه انأ : تلقف . انالف انأ تنك نإ ىنلأست ةاتفلا تمدقتو .. هريارز
 ..رسلا جات لكنوأ
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 ..نيتاتفو نابش ةعبرأ : بابشلا نم ةتس تدجو ىفاثلا رودلا ىفو

 ةيلك نم اذهو .. ةعارزلا ةيلك نمو .. ةسدهشلا ةيلك نم : نابشلا مدقي حيسملا دبع فقوو
 ! ةفسلفلا مسق نم كتليمز امهادحإ . . ةرهاقلا بادآ ةيلك نم اههف ناتاتفلا امأ .. بطلا

 وه اذهو - ىوراشلا حيسملا دبع هلاق ىذلا لك نأ تسسحأ امنإ . ةليوطلا ةليللا كلت ىف لكتأ م

 وأ .. ىئايح ةصق هل ىور دق رسلا جات قيدص نأ كلذ ىنعمو .. انأ ىل اهجوم ناك - لماكلاب همسا

 دق اعيمج مهنأ ىأ -؟ اهلك ؛ ةلشلا » ضرم ىننإ لاق له ؟ هل ىناكش له . اهلك ىراكفأ ةصق
 بهاذملا ىف مهب فوطأ انأف .. ىعم مهتخود ىذلا ىننأو .. مهعزفو مهقلق ردصم انأف .. يل اوييصأ

 ةيدوبيلاو ةيحيسملاو ةيمالسإلا تايعمجلا نيب مهعم حننرتا ىذلا اناو .. اهلك نايدألا فو ةيفسلفلا
 ديسلل اموي بهذن نأ ةركف بحاص انأو .. نيحكلاصلا هللا ءايلوأ ىلع مهب رودأ ىذلا انأو .. ةيداحلالاو

 ىمأل ربكألا دجلا .زابلا ىديس ةرايزل امويو .. قوسد ى مهاربإ ىديسل امويو .. اطنط ىف ىودبلا

 ىلإ باهذلاب مهتعنقأ ىذلا انأو .. ةزيرت تناس ةسينك ىف عومشلا ةركف بحاص انأو .. زابلا رفك ى
 .. ةيلذاشلا قرطلا خياشم دحأ ىلإ انبهذ امدنع مهنم ءاكب رتكأ نكأ ملو .. رجفلا دنع ارّع نب دبعم

 بلقأ تنكف ء تاك تيكلا ونيزاك نم برقلاب ةوهقلا برشن انسلج امدنع اعيمج مهقبسأ تنك مث
 ! ةينلا ىف ىللا ىلع ىنيلد ةيلذاش اي ةوهق اي : ارخاس لوقأو ىناجنف

 .. ةيربع ةملك ىهو .. هلل قيقحلا مسالا وه وأ .. هللا وه هوبيو .. ؛ هوبي دوهش » ةعابج اريخأ مث

 روفغلا .. محرلا نمحرلا : ىنسحلا ءامسألا ةيقب لثم .. باقلألا نم بقل ىهف « هللا» ةملك امأ

 .. باقلألا نم بقل ؛ هللا » نأ ىأ .. ىضاقلاو ريزولاو كلملاو سيئرلا : لثم ىهف . خلإ .. قداصلا

 تفرع ايك .. ةينثولا وأ ةينوساملا وأ .. ةيدوبملا وأ .. ةيحيسملا ةعيرشلل سارحلا مه .. دوهشلا ءالؤهو

 نم لوأ تنك . ةعماجلا ىف ةبلط نحنو . فيرشلا رهزألاب اوقحتلي نأ اعيمج اوررق مويو .. دعب ايف
 مث . ادج ترخأت دق ةركفلا هذه نأ أر نم ناكف .. ةيعماجلا انتابتل بيرختلا اذه نع اديعب مهعفد

 . ؟رهزألا نع نوديعب نحنو هسردن نأ عيطتسن ال ىذلا ام
 ىرصملا كلذ . ةيمالسإلا ةفسلفلا سردم ةدير وبأ ىدالا دبع . د انذاتسأ ىلإ انمكتحا مويو

 . ايئاملأو ارسيوس ىف هلمكيو .رصم ىف ملعلا بلطي ءاج اريقف .. ةرغ نم مداقلا

 . ؟ سفنلا ءافش ام ..روتكد اي : هل تلق

 . ناميزالا : لاق

 . ؟ ناميإ ىأ : تلق

 .. هللاب : لاق

 .. هللاب نمؤن انئكلو : تلق

 ١كا



 .. ىكي اذه : لاق

 داكيو .. انيصعي بلقلا داكيو .. انيلع انؤاشحأ درمتتو قرتحنو عجوتنو ىولتن انك اذإو : تلق
 . ؟روتكد اي جالعلا اف .. دكؤم توم وه عون لكو ..ريكفتلا نع برضي لقعلا

 ؟ ىلازغلا مامإلل ؛ لالضلا نم ذقنملا » أرق له : لاق

 .؟ تدجو اذا : لاق

 . ! ائيش دجأ مل : تلق

 باتك نم ةروص هنإ . ؟ تراكيد ىسنرفلا فوسليفلل « جبملا ىف لاقم » باتك تأرق له : لاق
 كشلا نمو  نيقيلاب ةريح لا نم جرخ ىسرفلا فوسليفلاو .. هتريح لجس ىلازغلا نكلو .. ىلازغلا

 .. ةنينأمطلاب باذعلا نمو ؛ ةحارلاب
 .. هتسردو هتأرق : تلق

 لعج ىذلا وهو . ىنتك ىلع رقتسي ىبمأر لعج ىذلا ديحولا باتكلا وه هنإ : ءالمزلا دحأ لاق
 . ىلقعل ىقدايق تملس دقل . ىهانلا رمآلا مكاحلا ىلقع لعجو .. ىردص ىف اقثاو قدي ىبلق

 . تحرتساو

 . بتكلا ىف سيلو نحن انيف بيعلا نإ هانعمام ةدير وبأ ىداهلا ديع . د لاقو
 فوسليفلا تأرقو ىلازغلا مامإلا تأرق ىننإ : لصألا ةيناملأ ةيسنرفلا ةغللا مسق نم ةليمز تلاقو

 نوكي فيك ذإ .. نيلجرلا نيذه ةفسلف ىف كشأ ىنتلعج ةأرملل نيلجرلا ةلماعم نكلو . تراكيد
 نإ . ؟ ةأرماب قتلا اذإ كلذ نود وأ ايداع اناسنإ نوكي مث « ةعيفرلا ةجردلا هذه ىلع افوسليف ناسنإللا
 .. ازجتي ال قدصلاو .. أزجتت ال ةيرحلا

 فيك فرعي انم دحأ الف . لوقي نأ نكمي اذام نحن فرعن ملو  لوقي اذام ةدير وبأ . د فرعي ملو
 تناك ىتلا ديوسلا ةكلم ىهف تراكيد فوسليفلا ةايح ىف ةأرملا امأ .. ىلازغلا ةايح ىف ةأرملا تناك

 ىوئر باهتلاب فوسليفلا بيصأ ىتح .. موي لك نم ةركبم ةعاس ىف ةفسلفلا اهميلعت ىلع همغرت
 لك وأ .. ءاسنلا نم عونلا اذه ىف هلوقي نأ هنكمي ناك ىذلا ام فرعن نأ نود تام . تامو
 . ! ءاسنلا

 رخسي فوس ذاتسألا نأ نظن الو . نحن انب اصاخ ءاقل داقعلا ذاتسالا ىلإ بلطن نأ ىلع ائقفتاو
 اهفرع ىتلا .. ةمزألا هذه نم ديحولا جرخما وه اذهو .رارقلا وه اذه . انتريح نم وأ انراكفأ نم
 ةفاقث ةمزأ اهنإ .. ةفرعملا نوضفري نيذلا ةمزأ تسيلو « نوفرعي نيذلا ةمزأ ىهو .. هبابش ىف ذاتسألا
 .. ةمزأ يف انلعج يذلا وه ددحم ءىش رايتخا سيلو ..رايتخالا نع نوزجاع نحنف . ةمزأ ةفاقث تسيلو

 ليكي



 ةفسلفلا ىأ : ةمزألا ةفاقث وهف كلذ دعب هيناعأ فوس ىذلا امأ . ةفاقثلا ةمزأ وه هيناعن ىذلاف

 .. ةيدوجولا

 كلذ لبق رخسو « هوبي دوهش » ةعاج ىلع ددرتلا نم رخس دق ذاتسألا نأ تركذت امدنع نكلو

 سويرقنم فسوي مهاربإ انليمز نمو .. كلذ دعب ايئابب حبصأ ىذلا ىضاقلا ىلع نيسح انليمز نم
 « نيملسملا ناوخإلا نم حبصأو هتيحل قلطأ ىذلا ةدوف ىماس انقيدص نمو .. ايعويش حبصأ ىذلا

 نوكت فوسو .. فينعلا هقطنمب همطحي وأ . ةتكنب ذاتسألا هفسني نأ نكمملا نم ءاقللا اذه نأ تكردأ

 !. اناياظش حبصن نأ : ءاقللا اذه ةجيتن

 اباش نيرشع انسلجو . ةثكحم انسفنأل مقن نأو . ذاتسألا ىلإ بهذن الأ انررق مث .. تررق كلذلو

 . تاعاس عبرأب روحسلا لبق .. ناضمر ىف كلذ ناكو .. ةبابمإب نيملسملا ناوخالا ةعاج ةيتكم ىف

 .. كلذ ىلإ حرتسن ملو .. عيمجلا ةءاريب وهف مكحلا امأ . اهانيبنأ ةكحشلا انأدب ايكو

 هيلع نوقحتست انالوم اي نولوقت ىذلا نإ : وهف ةكئاشلا انتلئسأ ىلع داقعلا ذاتسألا مكح امأ

 كانه نوكي نأ وه «رصم ىف ةفاقثلا لبقتسم » نأ ىري هط خيشلا مكذاتسأف .. ةعماجلا نم لصفلا

 نوكي نأ نم دبالو .. لمعو ركف ةايحلا نأل . نويلمع نويعماج سانأو .. نويرظن نويعماج سانأ

 اعيمج متنَأف .. ةعماجلا ىف الع نوكي نأ قحتسي ال وأ . الع سيل هنم ةدئاف ال ىذلاف اديفم ل

 ىلع قيرطلا نودست متنأف .. افده الو ةهجو مكل نوفرعت ال متنأف ء هط خيشلا نم رارقب « نولوصفم ٠

 .. ةعماجلا نم مكدرط بحي كلذلو .. مكريغ ىلعو مكسفنأ

 زمغلا نم ريثكب ذاتسألا هصخيو . كلذب نورهاجيو نيسح هط نوبحي نيذلا ءالمزلا دحأ نكلو
 سح هدنع عراشلا لجر نأ ىري هنإ .. ذاتسأ اي كلذ لوقي ال نيسح هط روتكدلا نكلو : لاق زمللاو

 عراشلا لجر هكردي ىذلا اذهو .. ديفملاو حضاولا نع ثحبي عراشلا لجرف .. ةفاقثلا ةدئافب قداص

 هركف نوكيل ناسنإلا ملعتي نأ : اهسفن ةعماجلا فادهأ ىمسأ وه . ةعماجلا ىلإ بهذي نأ نود

 اذه الإ محل كرتت ملو « موقع تلكأ دق ةفسلفلاف انه ءالمزلا امأ .. احضاو ىداملا هفدهو « احضاو

 .! ءىش ابيلع تبثي ال ةشعئرم .. ةمومحم مهوقع تحبصا ىتح ..قرألا

 : لاقف . انع اعافد كلذ نكي مو . نيسح هط مجاهف . ذاتسألا هلمتحي نأ نم ريكأ كلذ ناكو

 ؟ ةحضاولا فادهألا نم هيدل ىذلا امو . ؟ ةحضاولا راكفألا نم هيدل ىذلا ام .. هط خيشلا .. و

 .. ةببألاو ةطلسلا ديري وهف .. هدحو وه هل ةحضاو ىهف هفادهأ امأو .. ةحضاو تسيلف هراكفأ امأ

 هط خيشلا هديري ىذلا وه اذهأ .. ىوه لك عم . ىوهلا عم « كلذ لجأ نم روديو فلي وهو

 قداص اونوكت نأ .. ؟ ءاوتلالا ىحضاو اونوكت نأ مكل ديري وه له ؟ راغصلا نابشلا نم كلاثمأل

 ى نيرئاح نابشلا نوكي نأ ةرم فلأ لضفأ ىننإ .. ؟رصم ىف ةفاقثلا لبقتسم وه اذهأ . ؟ بذكلا
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 ءاعدا مساب . ةيرصملا ةفاقثلا بيرختو قافنلاو بذكلا ىلع اورقتسا دق اونوكي نأ ىلع « فرشو لبن

 .. ةيسنرفلا ةفاقثلا

 ةظيلغ بجاوحلاو ريبك سأرلا .. رارمحالا ديدش نوللا ضيبأ لجر ةودنلا هذه ىلإ ارخأتم ءاجو

 تناك كلححض اذإو .. اضيا توصلاو ناتثلتمم ناتفشلاو ةوسق ريغ قو ءافص ىف ةزكرم ةعمال نويعلاو

 ةكحض ىهف قدص نمحرلا دبع ةكحض امأ .. هصخشو هناكم حضفت ىأ .. ةحضاف هتكحض

 امأ .. ىرخأ ةرم اهقلطي مث هقلح ىلإ اهديعيف اهعجرتسي هنأ ودبيو ٠ ىلعأ ىلإ هقلح نم جرخت .. ةيسأر
 لاثتلا هل ماقأ ىذلا وهو داقعلا ءاقدصأ دحأ رهاط حالص نانفلا هنأ انفرع دقف اريخأ ءاج ىذلا اذه

 رتب ذاتسألاك وهف كحض اذإو .. ةضيرع هتكحض تناكف . ناكرألا دحأ ىف انءارو عباقلا ىئنصنلا

 هذه ئفطي نأ ديري هنأك هسأر ىنحي مت .. هتوق لكب قلطني هنإف كحض اذإف رهاط حالص امأ .. هلك

 ناحرصي ال ةريثك صصق اههنيبو . ذاتسألل مميمح قيدص وهو ٠ اهرارمتسا نود لوحي وأ . ةكحضلا
 ؛ رهاط حالص لاقف « امل قيدص نع ذاتسألا هلأس . اهيلإ ةراشإلاب امهنم دحاولا ىنتكي امنإ . اهب

 . ! ذاتسأ ايا جورت دقل ..نيكسم

 هتكحض أفطأ ةعرسب ذاتسألا نكلو . اضيأ ذاتسألاو قدص نمحرلا دبعو رهاط حالص كحضو

 ..! لاجرلا ةوق اهل ةأرما جوزتي نأ دبالو .. كلذ عقوتأ تنك : لوقيل ةيلاعلا

 اديج ذاتسألا فرعي ىذلا رهاط حالص كحضو . ةأرملا نع مالكلا ىلإ ذاتسألا ةيهش تحتفناو

 .. ذاتسأ اي كلذك ابنإ . امامت : لاقف

  لاجرلا حمالم ةأرملل نوكت نأ نكمملا نم نأل .. انالوم اي ابلقم اذه ناكامبر : ذاتسألا لاقو

 .. هيف مكحتت ةأرما ديريو - لاجرلا حمالم هل اذه اناخأ نأ ايكامامت .. اهيف مكحتي الجر ديرت اهنكلو

 . ! الجر ديرب امهالكف

 عنتقم هنأو . ةأرملا ىف هتفسلف أرق هنأ ذاتسألل دكؤي نأ بحي نم كانه نوكي نيرضاحلا نيب نمو

 نأ ىف نودبتجي وأ .. كلذ نولواحي مهف نابشلا امأ ؛ ةميدقلا هءارآ نوفرعيف انس رابكلا امأ . امامت اهب

 ىورب مث .. وه هرعش ىوريف قدص نمحرلا دبع امأ .. ىناعملا هذه ىلإ ريشي ام ةديدجلا هئارآ نم اودحي
 وهو - ذاتسألا نإ .. ةكحلا ةياغو ةمظعلا ىبتنم : هنم هعمسن نأ لبق هنع لوقيو . ذاتسألا رعش

 ىف ءاجام لكابمإ .. تايبأ ةتس ىف روصعلا عيمج ىف ةأرما تافص لك صخل دق - اعيمج انيلإ تفتلي
 : ذاتسألا لوقي .. ءارعشلا نيواود ىف ءاج ام لكو سفنلا ملع بتك لك

 اهينثي سيلف مالملا لخ
 اهيف ةعيبط : عادخلا بح
 اهتنيز ءالطو اهرس وه
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 اهييحت سفنلل ةضايرو

 هب ديكت اهف اهحالسو

 اهيداعي وأ اهيفطصي نم
 اهذقني فعضلا ماقتنا وهو

 اهيقشي تاب لذ لوط نم
 اه تدرأ اذإ مولملا تنأ

 اهيراب ءاضق هدري ملام

 ادبأ ا صلخت الو ! اهنخ

 ! اهيلاوغ ىلغأ ىلإ صلخت
 نوركذي اوناك هءاقدصأو ذاتسألا نكلو . ىناعملا هذه لثم امامت كردي ناكانم ادحاو نأ نظأ الو

 تءاج دق تايبألا هذه نأ ىأ .. ازمر كلذ ىلإ نوريشي انايحأو . اهفرعن ال ىتلا ءامسألا ضعب

 . ةعنقم ةجيتنلا نأو  مارغ ةصق ببسلا اذه نأو . ببسل

 تيب ىف ةدوجوم ةبيرغ « ةحول » كانه نأ ىلإ انين نم لوأ وه قدص نمحرلا دبع ناك

 مو . رهاط حالص اهمسر دق ةحوللا هذه نأو . ةأرملا ىف هيأر ةصالخ ىه ةحوللا هذه نأو . ذاتسألا

 دق نكن ملو « ذاتسألا مون ةفرغ ىف اهنإ : اولاق اهوأر نيذلاو .. داقعلا نولاص ىف ةحوللا هذه نكت

 دق ةقادصو ةذملت مدقألاو . انس ربكألا نكلو  نولاصلا نم دعبأ ىلإ ذاتسألا تيب لخاد ىف انبهذ

 .. تيبلا فرغ ةيقب اوأر
 . وه اك تيبلا فصو كرت دق ذاتسألا ناك نإو .. تيبلا بناوج لك انفرع ذاتسألا بتك نمو

 .هيف ءيش لك ىنعمب نكلو . تيبلا تايوتحمب اريثك تهب مل ىأ .. هايازمو هبويع نع ثدحتي حارو

 . تيبلا مقرو ملالسلا»و سمشلاو ءاوهلاو ىهاطلاو خبطملاو بتكملا

 اك . هبتك دحأ ىف اهفصو دق ذاتسألا نإ لاقو . ةحوللا هذه ىلع ذاتسألا ةذمالت دحأ انلد دقو

 .. ىرخألا ةينفلا تاحوللا ضعب فصو

 ةريطفلا هذه ىلعو . ناعبشلاو عئاجلا اهيبتشي ةولح ةريطف اهنأب هبتك دحأ ىف ذاتسألا اهفصو دقو

 هذهب ةريطفلا هذهو . اضيأ بابذ لسعلا ىلعو . لسع ناطرب ةريطفلا راوج ىلإو . بابذو روصرص

 . . ناسنإ لك اهنم رفني ةروصلا

 . ! نايدألا خيراتو نفلا خيرات لك ةحوللا هذه ىف نإ : ةحوللا هذه فصو ىف ذاتسألا لوقي

 ل خيرات ىه الف .. ةحوللا هذه ةقيقحل ءافخإ ناك ذاتسألا هلاق ىذلا اذه نأ دعب امف انفرعو

 ىلع ددرتت تناك ةاتف نأ : هل ىكحو رهاط حالص هقيدصب ءاج ذاتسألا اع . نايدألا خيرات ىه الو
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 فتلاو .. ائيسلا ءاوضأ .. ءاوضألا تراتحنا دق ةاتفلا هذه نأو .. ايبدأو ايدام اهدعاس هنأو . هتيب

 « اهل جتني قيدصو . احل جرخي قيدصو . اهروصي قيدص اهل نوكي نأ دبال ناكو .. سانلا اهلوح

 نأ ةاتفلا هذه تلواح دقو .. اهتايح ىف ديحولا لجرلا وه ذاتسألا دعي ملو .. ابنع بتكي قيدصو

 بابلا قدت تناك اههجو ىف ىمامألا بابلا قلغي ناك امدنعو . ضفرف . هتايح ىف اهتناكم ديعتست

 نع رذتعت - باطخلا اذهب انأ ظفتحأ - اباطخ هل تبتكف هفطعتست نأ تلواح اهنإو ىكبتو ىنلخلا

 . . ! تدح ىذلا

 هعفدت نقلاو . نمت ةرهشللو . ةروهشم تحبصأ اهنأل « هنع راذتعالا نكمي الف ثدح ىذلا امأ
 نكلو ؛ ىعيبط اذهو . ذاتسألا نتا اطوح سانلا ماحز ىفو . اهلام نمو اهسفن نمو اهمسج نم

 اهلعجف . ةحوللا هذه ىف اهمدعي نأ رهاط حالص ىلإ بلطف . اهيلع ىضقي نأو اهبقاعي نأ ررق ذاتسألا
 « هريرس مامأ ةحوللا هذه عضوو .. هنع فعي وأ, بابذلا هيلع فقي ءىشلا اذه لعجو « ائيش »

 . اهيلع قصبلا نم اعوب موي لك اهيلإ هترظن نوكتل
 .. ةأرما لكو .. ةأرملا ىه هذه : هاسني ال امئاد ىنعم ةحوللا هذه نم لعج مت

 تبذع ىتلا طارقس ةجوزف . طارقس مظعلا انذاتسأ عم امامت ثدح ام ذاتسألل ثدحو

 هنإ .. نينسلا فولأ اهلك ةيرشبلا هئارو نم تشمو .. باتك لك ىف فوسليفلا اهنعل . فوسليفلا

 . ! فينعلا ملظلا ىبتنم - ةدحاو ةأرما بقاعي نأ دارأ هنأل « ءاسنلا لك بقاع

 « ذاتسألا رعش ىوري نأ ىلع داتعا هنأكو .. هيلإ راشأ امب فتكي مل قدص نمحرلا دبع نأكو
 -انل تفتليو - ذاتسألا نإ : لوقي داعف « هباذعو رعشلا ةيوذعل الستسم ذاتسألا ىري نأ ىلع داتعاو

 مل اهتبيحأ ىتلا ةأرملا تكرت امدنعو .. اضيأ انأ اهتببحأ ىتلا ةأرملاو ٠ اهبحأ ىتلا ةأرملا ىلع دبعملا مده دق
 ىل تلسرأف تايبألا هذه ىناعم لمحتت ملو . ةيلاطيإلا ىلإ هتمجرتف ذاتسألا رعش نم عورأ دجأ

 تاباطنللا تائم امل تبتك دقف .. كلذ ىندعسأو .. اييلإ ةيمارغلا قاباطخ لك لمحي هتننظ اقودنص

 اهتدجو قودنصلا تحتف امدنع نكلو .. باتك ىف اهرشن ديعأ نأ تررقو . اهترتخا ىّبلا دئاصقلاو

 لو .. اديدج ءاذح ىل ترتشاف « انل ءاقل لوأ ىف اهجعي مل ىذلا ىلاذح هنإ .. اميدق ءاذح تعضو دق

 .. ةيلاطيإلا ةناهإلا هذه نم عقوأو عجوأ ةناهإ قايح ىف قلتأ

 اذه ىلع كحضلا ىف مهرياسي انضعبو « ذاتسألاو رهاط حالصو قدص نمحرلا دبع كحضيو
 . بيرغلا ماقتنالا

 ه اجا

 دعسي ىذلا ام امامت فرعي ناك قدص نمحرلا دبع نأ دبالو : لوقأ ىفدجأف ىنارك ذم ىلإ دوعأو
 ىنلا ةاتفلا هذه راقتحا ةبسانم ىأ - ةبسانملا هذه ىف ذاتسألا اهلاق ةليمج ةديصق دشني حارف « ذاتسألا

 الدلم



 انأو قدص نمحرلا دبع لاقو .. ذاتسألا اهبحي نأ : ةمظعلا هذه مهفت مل وأ .. هتلهاجت وأ هتناخ

 عم نوسمبي ىالمز ضعب تدجو امل نكلو .. تايبألا هذه بتكأل ىبيج ىف ماق نع ثحبأ نأ لواحأ
 تليق ىتلا ةبسانملا نوفرعي اونوكي مل نإو ؛ تايبألا هذه نوظفحي مهنأ تكردأ قدص نمحرلا دبع

 هلاق ام لك قدصب اناميإو . ةأرملا هذه ةراقحي انايإو ةقر باذ دقو قدص نمحرلا دبع لاق .. اهيف

 : ذاتسألا

 ادج كبطخ تنوه

 انوبي نل هتلخو

 ادرب رانلاب تلدب

 انوكس مايهلابو
 انوتفلا تنما ىفإ

 ؟ تنمأ اذام تنأو

 تنه هللاو تنه دق

 2 ا

 لثم نيقيشع ىذخ
 ارط سائلا ىذخ لب الل

 ليلب اذه كاقلي

 ارهظ كاقلي كاذو

 قدص نمحرلا ديع هلاق ام اًدكؤم ذاتسألا بح نم ىنفلا بناجلا راتخي وهو رهاط حالص لوقيو
 .. ىريدصلا وأ .. رفولبلا هتدهأ امدنع ذاتسألا اهمظن ىتلا ةديصقلا كلت كلذ نم عورأ لب : لوقيف

 وأ رفولبلا هل تعنص اهنإ فيك ذاتسألا اهيف فصي ىتلا تايبألا كلت نيرضاحلا دحأ ددري ةعرسبو

 : ءالمزلا دحأ لوقي . طيخ ةدقع لك عم وأ ةربإ ةكرح لك عم هيف ركفت ىهو .. ىريدصلا
 كرادص ناكم انه

 كراوج ىف انه انه

 ها ماو

 ةركف كنم نكأ ملأ

 ؟ ةربإ ةكش لك ىف

 طيخ ةدقع لكو
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 ؟ ةركب ةرج لكو

 هن

 كرادص ناكم انه

 كراوج ىف انه انه

 ريسأ هيف بلقلاو

 كراصحي قوطم

 كيرظان ىده ىلع
 ىلإف ىناوتحا اذإ

 كيعبصأ ىف تلزام

 لزغت امدنع ةأرملا نأ فرعي ال - كلذ لبق تركذ امك - ذاتسألا نأ الول . عئار ليمج ىنعملاو

 هذه نكلو .. ائيسلا ينو لكأتو ملكتت ىهو هعنصت ىلآ لمع هنإ .. ءىش ىأ يف ركفت ال اهنإف رفولبلا

 اذه بحلاب لزغت ىهف .. ىلقع لمع وه ناسنإلا هلعفي ام لك نأ مهوتي وهف . ريبكلا قشاعلا ةجاذس

 .. ذاتسألل بحلاب هيبنتو ىريدصلا أدبتو «٠ بحلاب هطويحخ دقعت ىهو . ىريدصلا
 ..رهاط حالصو قدص نمحرلا دبع ناذاتسألا نذأتساو

 نكلو . اعيمج انيلع قاهرإلا ادب دقو .. راغصلا نابشلا ضعب الإ ذاتسألا نولاص ىف قبي ملو

 ىف ىقلأ ىذلا رعشلا اذه نأ كلذ ىلع هعجش دقو . ذاتسألا لأسي نأ ديري ازفحتم لازيام انم ادحاو

 ىلإ اننويع تعلطتف « بابلا دنع هيقيدص عدوي ذاتسألا بايغ انزهتناو . هدعسأو هشعنأ دق  هترضح

 هذهف .. امامت ةرواجملا ةفرغلا هذه ىف اهنإ : لاق ادحاو نكلو . اعبط ةحوللا دجن ملو .. انلوح ناردجلا

 ناكم ىف ةيذحألا عضي نأ أشي مل هنإ .. ذاتسألا ةيذحأ لك ابتحتو . قوف ةحوللاف « ذاتسألا مون ةفرغ

 ةيذحأ قوف تطقسل ةحوللا هذه تعقو ولو .. بابذلاب ىبتنيو ةيذحألاب أدبي طئاحلاف .. رح

 ةقرلا ىبتنمب اهلباق .. ةبابمإ نم اهدلاو عم ذاتسألا ةرايزل ةاتفلا هذه تءاج امدنعو .. ذاتسألا

 برقلاب ةحوللا ىلإ ذاتسألا راشأو .. انه : اهل لاقو مونلا ةفرغ ىلإ اهدلاو عم اهجردتساو . ةرارملاو

 رقتسيو مطحنت فوسف ضرألا ىلع تطقس اذإ اهنإ لوقي نأ دصقي وهو .. ةيذحألا ىلإو فقسلا نم
 هذه عضي اذالف : لوقي اكذاتسألا ةايح نم تبتنا دق ةاسأملا هده تداكولو .. هئاذح دنع اهماطح

 نم وحصي نأ دعبو ماني نأ لبق هينيع مامأ ةنولملا ةميتشلا هذه وأ .. ةناهإلا هذه وأ .. ةحوللا

 مامأ ةضورعم لازتام اهنأك وأ .. موي لك ابب هسفن بذعي هنأكف .. هتنت مل ةاسأم اهنإ .. ؟ همون
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 ذاتسألا لازيام لهف .. ةيضقلا هذه ىف رظنلا لجأ هنإ .. دعب ىاهنلا هكح ردصي مل وهو .. هت,كحم

 .. !؟ثمت مل ىتلا ةناهإلا ىه وأ «ء تمي مل ىذلا بحلا وه له ..؟اهحي
 ىسني نأ ىلع ارداق سيل وأ .. هباذع ىبني نأ ىلع ارداق سيل ذاتسألاف نذإ : ءالمزلا دحأ لاق

 .. ةناهالا
 .. مدهنا تيبل ةحول همامأ عضي ناك هنإ .. تناك ىناملألا فوسليفلا لثم ذاتسألا لب : ثلاث لاق

 لثم ةيؤر الإ ءانبلاب ىنيرغي ءىش الف ..مدبنا ام ىنبأ فيك امئاد قبت فوسو تناك ىتفسلف نإ : لوقيو
 .. بئارثلا هذه

 الو .. ملألا نم ىوقأ دحأ الف .. هعجوي اسوبد نإ .. انم دحاو ىأك ذاتسألا نإ : عبار لاقو
 ىأ .. ةحيضف اهلعج ىذلا وهو . ذاتسألل ةميزه هذهو .. ةحيضفلا وأ ةميزهلا نايسن ىلع رداق دحأ
 دبال .. ؟ اهل لاق اذام .. ؟رهاط حالصو قدص نمحرلا دبعل اهب فرتعي ملأ .. سانلا لك اهفرع ةناهإ
 ىنعمو .. ىنم لضفأ وه نم تدجوو « ىايربك تمطحو ىلقع تعدخ ةاتفلا هذه نإ : اهلل لاق هنأ
 نم ءىجت نأ نكمملا نم امنإَو .. مظع نم ءىجت نأ ىرورضلا نم سيل « ةمظعلا ةناهإ نأ كلذ
 نكلو .. ةحوللا هذه ىف هعضوو بابذلا راتخا ةراقحلا هذه نع ربعي نأ ذاتسألا دارأ امدنعو ..ريقح
 ىلع هتاضفو بابذلا تراتخخا ىه ابنأو .. هنم ىوقأ ناك بابذلا اذه نأ وه ذاتسألا هلقي مل ىذلا
 ! .. رابجلا لقعلا بحاص

 نأ ذاتسألا نم تدرأ ىلعل وأ .. تعمس امب ارثأت نيرضاحلا رثكأ ىندجو دق ذاتسألا نأ دبالو
 ةعاجب قتلن نأ ئيس ءىش وه اذامل انل حضوي نأ هتدرأ ىلعل وأ .. ليق ىذلا لكل هتشقانم 'فنأتسي
 اذهف .. « تايثيح » نود دحأ دض وأ ءىش دض امكح ردصي نأ ذاتسألا نم دوعتن ملف .« هوبي دوهش »

 تعقوت ام ثدحو .. هرونب اهيلع لطيل انسوعر حتفيو .. عئقيو للحيو لوقي هنإ .. هيف انرهبي ىذلا وه
 نيباصتلا ءالؤبب لوغشم كنأ دبال .. تقولا لوط ابئاغ تنك كنإ .. انالوم اي كلام : لاقف « امامت
 نوباذك مهنإ .. ةينيدلا بلاوقلا لك نوضفري مهنأو ..رحلا ركفلا ةعاج نم مهنأ اوعدا نيذلا
 اناوخأ ارضاح ناكو .. كدعقم سفن ىلع امامت سلجي ناكو .. انه مبام دحاو ىنءاج دقف .. انالوم اي

 .. ىوالبخلا رهاطو مهدأ لع

 هتايحي ةفرعم مهرثكأو « هيلإ نيبرقملا برقأ « ىوالبجلا رهاط ذاتسألا نأ دصقي وهو .. كحضو
 وهف . اننأش نم كلذ سيلف . اهركذي نأ أشي ملو . اهفرعن الو .. وه اهفرعي بابسأل رضحي مل « ةصاخملا

 هقدصن نحنف دحأب دهشتسي نأ ىلإ ةجاح ىف ذاتسألا نكي ملو . تأي مل وهف نذإ .. هئاقدصأ قدصأ
 ةعاج تناك اذإ : مهتلأس . هنع ةباجإلاب تيفتكاو . ادحاو الاؤس مييلإ تهجو دقل : لاق .. امامت

 هذهو .. ةيحيسملا ةنايدلا مهف ىف لهسأ ةغيص ىلإ تدتها ىه لهف ةيحيسم هذه ؛ هوبي دوهش »
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 اولواحو .. هنع ةباجإلا ديرأ ام اذه طقف .. ؟ دحلملا عنقتو ىدوييلاو ملسملاو ىحيسملا عنقت ةغيصلا

 تسيل ةعاهلا هذه تماد اف نذإ .. ىعانقإ ىف حلفي مل ادحأ نكلو . ىنيدلا مههذم ىل اوحضوي نأ

 نأ الإ . . اهتدئاف اف « اهلإ ادحأ لوحت نأ ىلع ةرداق الو « ةيدوبيلا وأ مالسإلا وأ ةيحييسم ا نم لضفأ

 نم وأ ..نيباصنلا نم ةعاج اهل نوعادلا نوكي نأ الإو .. نادجولاو لقعلا ىلع اديدج ائبع نوكت

 اوجرخي نأ نولواحي نيذلا مهو « ءاهبلا دبع عابتأ - نييئايبلاو نوساملا ةعاجك مهنإ .؟ سيساوجلا

 لك اوبضغأ دقل ةقيقحلا ىفو . نايدألا لك نوضري كلذبو - نايدألا لك نع ذوخأم ديدج نيدب

 نإ مه لوقت نأ نيملسملا ىضري لهو .. ؟دعاواللا نإ مها لوع 7 نأ نييحبسملا ىضري لهف .. نايدألا

 مهنكلو . اضيأ دوهيلا ىضرت ال كنإ مث .. ؟ ةثالث هللا نأ ىأ .. سدقلا حورلاو نبالاو بألا وه : هللا

 ريشيو - انالوم اي مكيلع كحض اك ..رصع لك ىف نوريثك مهو .نيلفغملا نم ةعاج اودجو

 . ! اسنرفو كرمئادلاو ايناملأ ىف نويدوجولا نوهوشملا ءالؤه - ىتيحان

 ماعم

 .. سردي اذامو .. وه نم هلأسي ىكل ذاتسألا تقو عستي ملو .. ةرم لوأل ءاج قيدص اننيب ناكو
 , ؟انالوم اي تنأ ىرت اذامو : الئاق ذاتسألا هيلإ راشأف

 ىسوم ىلإ وأ .. ميظعلا قيرغإلا بيبطلا كلذ . سونيلاج ىلإ جاتحت ضارمألا هذه نإ : لاقف

 . بيبطلا

 هذه لك تلعجف « امامت كسفن تحرأ دقل انالوم اي : لاقو همسج لكب ذاتسألا هيلإ تفتلاو

 .. اهنم انئافش ىلع ارداق ادحاو نيرصاعملا ءابطألا نم دجت مو .. ايمسج اضرم ةبراضتملا بهاذملا

 دق ديحولا مهبيبطو ءايحأ ىضرملا نأ تررق كنأك .. تام ىذلا سونيلاج بيبطلا تلضف كلذلو
 .. ؟رخآلا بيبطلا اذه نمو ..رصعلا اذه ىف دحأل جالع الف .. ! تام

 .. نوميم نب ىسوم .. بيبطلا ىسوم هنإ : ديدجلا ليمزلا لاق
 رصع نم رخآ ابيبط دجت ملأ .. ؟ تاذلاب نوميم نب ىسوم اذاملو : الئاق ذاتسألا شهدناف

 .. كلملا ءانس نبا ميدقلا رعاشلا هلاق ام ىلإ ريشت كلعل .. ؟ نوميم نب ىسوم رصع ىتح سونيلاج

 نإ : ذاتسألا لاقف . كلملا ءانس نبا هلاق ام ىوري ذاتسألا هكرتي ملو .. هسأر ديدجلا ليمزلا زهف
 ىذلا ىطرقلا نوميم نب ىسوم نارمع وبأ ىدوييلا بيبطلا اذه حدمي لاق دق كلملا ءانس نبا رعاشلا

 : لاقو اضيأ لضفألا هدلو جلاعي ناكو نيدلا حالص رصانلا كلملا ناطلسلا جلاعي ناك

 هدحو مجلل سونيلاج بط ىرأ
 مسجلاو لقعلل نارمع ىبأ بطو

 هملعب نامزلا بط هنا ولف
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 ! ملعلاب ةلاهجلا ءاد نم هأربأل

 .. ؟ كلملا ءانس نبا رعاشلا ىلع كب قلأ ىذلا ام انالوم اي تنأو : هلأسيل ذاتسألا هيلإ تفتلا مت

 ! ؟ ىدوهي تنأ له .. تنك اذإ الإ .. كلكاشمو كمومه ىلإ ميبرقأ الو ءارعشلا نسحأ سيل هنإ

 .. معن : لوقي امامث ههجو رمحا دقو هوعمسيل نيرضاحلا لك تفتلاو

 متنأف .. ضعبلا مكضعب ةحنار نومشت .. ليئارسإ ىنب اي اذكه متنأ : هقاعأ نم ذاتسألا كحضو

 نأ نولواحت مكنإ لب ..مكب ةلص هل ءىش لكب نولوغشم متنأ .. ايندلا هذه ىف مكسفنأ الإ نورت ال

 ىلع تجرخو مكنيد نم تجرخ تانايدلا لك نأ .. نوكلا زكرم مكنأ مكريغلو مكسفنأل اودكؤت
 بيبطلا ىف احدم همظن ىذلا الإ ٠ كلملا ءانس نبا هلاق ىذلا لك نم ظفحت ال تنأف .. اضيأ مكنيد

 نوديرت كلذلو . نامز لك ىف ةيلقأ مكنأ كلذ ببس امبر ..بيجع ءىش ا
 لضفأ مكنأل مكيلع ةدقاح ىهو .. مكيلع ةدقاحو مكب ةلوغم ةيبلغألا نأ مكسفنأل اودكؤت

 امدنع هنإ انل لوقي ناكو .. ىدوبي ميدق قيدص انل ناك .. اهتاورثو اهدئاقع ردصم 1 ابنم

 دبالو . . دادغب ىلع علطت نأ لبق سدقلا ىلع تعلط دق سمشلا نأ . امامت هدعسي ناك دادغب ىف ناك

 علطت نأ لبق اهلك ابوروأ ىف تعلطل ندنل ىف وأ ةرهاقلا ىف تقأ ولو : هلأسن انكف .. كلذ لعفت نأ

 ؟ سدقلا ىلع

 « ىراره لوءاش ه انقيدصل دكؤت نأ ةودنلا هذه دعب انلواحو « هلاب ىلع رطخي مل ىنعملا اذه نكلو

 ةناهإ دصقي ال وهو ..اعيمج انمتش ام اريثك هنأو .. هدحو هدصقب ال هنأو .. هبعادي ذاتسألا نأ

 امدنع ىننأ هل تركذو .. فنعب انظقوي وهو ...انصاخشأ سيلو « انراكفأ ضخسي وه امنإ . دحأ

 ىدوجولا فوسليفلا لثم ذاتسأ اي كنإ : هل تلقف ذاتسألا هلعفي ام ىلع تارملا ىدحإ ىف تقلع

 . ! ناكم لك ىف ناميإلا عجاضم ضقأ نأ ىتمهم نإ : لاق ىذلا دروجكريك

 ىف وه قرغتسا مث « ناميإلا عجاضم ضقي حار هنإ .. انالوم اي لعفي مل هنكلو : ذاتسألا لاقف

 , ! ناكم لك ىف هعابتأو فوسليفلا اذه عجاضم ضقأ فوس ىذلا انأ نكلو .. قيمع ناميإ

 فيفخت وأ لوءاش نع نيوبتلا ىف حلفأ ملو .. ةيدوجولا ةفسلفلاب نينمؤملا نم ىلالمزو انأ ىفدصقي
 ةرايز لوأ هذه تناك دقف . ةدوصقم ةناهإ اهنأ ىأرو . ةيصخش ةناهإ اهربتعا دقف .. ةمدصلا هذه

 تيبلا ىلإ هب ىنأ ىذلا نأ عم . ىدوبي هنأ ذاتسألا ربخأ دق دحأ نوكي نأ لوءاش دعبتسي الو . هل

 ! امئاد رلته مجاب هنأل ذاتسألاب هباجعإ

 ىسيئرلا زكرملاب هبتكم ىف هترز امدنع اماع نيرشع دعب هتيأرو . دعي منو ىراره لوءاش جرخو

 .. امورب ىعويشلا بزحلل
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 ركفأو .. داقعلا ذاتسألا ىف ركفأ تنكدقل . ةبيجع . ةبيجع ةفدص : الئاق خرص هتيأر امدنعو

 همالكب ايصخش ىفدصق لجرلا نأ تروصت امدنع اجذاس الفط تنك دقو .. تاذلاب راوحلا كلذ ىف

 عيزوت ةمهتب ندنل ىف سيلوبلا هلقتعا دق ىخأ نألف ةصاخخ ةفصب كتركذت اذامل امأ .. دوهيلا نع

 كرت ىلإ نيلصملا وعدي ناك دقل .. ؟ تاروشنملا كلت هلوقت ىذلا ام فرعت له .. ةسينكلا ىف تاروشنم

 ! : هوبي دوهش » ةعاج ىلإ مايضنالاو ةيححيسملا ةنايدلا

 ؟/ا١



 تس

 .. ةّصقارو بهار ةفف ةمقو

 .. ىلقعو ىسأر حتفنا دقو .. لقعلا حتفت ةدحاوو  سأرلا حتفت ةدحاو : تامدصلا نم ناعون

 . ةفرعملا نارين لوح نورودي نيذلا بهذي نيأ ىلإ : لاؤسلا اذه نع بيجي رارق ذاْحتا نم دبال ناكو

 ! ؟ ةفسالفلا لوبط ىلع نوصقريو

 امل ء نيركفملا نم نينثا اناك امنإ « نيسح هط ناكالو « ايسايس الجر داقعلا ذاتسألا نكي مل

 ىف اعسوتو « ةيصخشلا ةايحلل ادادتما - لازتالو - ةسايسلا تناك دقف . ةيعاّتجاو ةيسايس تاماّتها

 هط هبتكامو . ةسايسلا ىف داقعلا ذاتسألا هبتكام لك داعبتسا نكمي كلذلو . ةوقلل احرسمو . ذوفنلا

 . اضيأ نيسح

 اديعب اناكم هسفنل راتحخا دق مكحلا قيفوتف . مكحلا قيفوت هبتك ىذلا ىلع نالجرلا هبتكام دزي لو

 باصأ اذإو . . سانلا نع اديعب شيعي هنإ : ليق هتالمأت ىف أطخأ اذإف . قمع ىف لمأتي حارو ايلاع
 .. ةبهوملا نم مظعلا ردقلا اذه ىلع لجر بيصي نأ ىعيبط : ليق ميكحلا

 امبرو . نيسح هط ناك كلذكو . ةيركفلا هتالاجحم دحأ ةسايسلاو . نيلتاقملا دحأ وهف داقعلا امأ

 داقعلا امأ . دقنلا نم هيمحي ناك نيسح هط بولسأ نكلو . فنعأو ارجأ تارابع نيسح هطل تناك

 بدألا ىف لاق نيسح هطو . اضيأ ارشابم هيلإ هجوملا دقنلا ناك كلذلو . ارشايم هبولسأ ناكف

 نأ ىلإ راشأ نيسح هطف ! همد سانلا حابتسال هلاق ىذلا وه داقعلا ناكولو ٠ نجسلا هيلع قحتسيام
 - هيلع مكحن وأ هل مكحن صنلا اذه نمو « 0 ا

 ناكولو . ىنعملا اذه نع نلعي ىكل لزنيو علطيو روديو فلي حار نيسح هط نكلو . هللاب ذوعأ
 ءاغلبلا رصع ى لزن وهو . ةغالبلا ةق وه نآرقلاو : اذكه هلاقل ىأرلا اذه بحاص وه داقعلا

 بجي كلذلو . . روصعلا لكل ارهاب نوكيل لزن دق ناك نإو « مهتاوذأ يضري هنأ دبالو « ءارعشلاو

 مايأ ىلع نيملسملا دنع هانعم فلتخي فوسف كلذلو . . هتعاطتسا ردق وأ هاوه ىلع رصع لك هرسسفي نأ
 . . خلإ .. مويلا ىملسم دنعو « ىبابعلا رصعلا ىف نيملسملا دنع هانعم نع . لوسرلا

 لال ا لاقف . . « هللا » نع هباتك نم ىلوألا ةحفصلا ىف ىنعملا اذه لاق داقعلا نإ لب

 !! فورظلاو روصعلا ريغتب ريغتي
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 لوحدت نأ رصم ىف ةيسايسلا بازحألا ةشقانم دنع ذاتسألا ةودن ىف ادج فولأملا نم ناك كلذلو
 اندجنو ابوروأ ىلإ رحبلا ربعن ةعرسلا سفنبو . . خيراتلا ةفسلف ىف ةفورعملا بهاذملا ىلإ ةعرسب ةشقانملا

 , رصاعملا ىرصملا عقاولا ىلإ اندع اذإف . . زيلجنالاو نييسنرفلا كولملا روصقو ليتسابلا باب ىلع نيسلاج
 ىلإ رظنن انلعجي خبراتلا ةفسلف ىف داقعلا هداترا ىذلاف . . هتاجرد ىصقأ غلب دق فرقلاب انروعش ناك

 .. لافطأ ثبع اهنأ ىلع رصم ثداوح

 ماما

 ؟ ثادحألا نم رغصأ انك ...ًالافطأ انك نحن امنإو . ًاثبع رصم ثداروح نكت مو

 فيك + ذاتسألل لاق . هللا همحري تدوج حلاص قيقرلا رعاشلا اعيمج انفطلأو انعجشأ نم ناكو

 , اهفات لواغز دعس نوكي فيك .. ؟ اهظع ائيش حبصي هبتكتام مث « اهفات هشيعت ىذلا اذه لك نوكي

 ةيبرعلا ةغللا ف بتكام نسحأ وه اباتك هنع تنأ بتكت مث « ةهفات فورظ هتقلخ اظع الجر ىتحوأ
 . 1 ؟ ذاتسأاب ثنأ ثبتكام نسحأ تقولا_سفن ىف وهو . . ىمايس معز نع

 فلتخي مل ىذلا تدوج حلاص ساسحاو .. نحن انساسحا هنكلو . هفات انمالك نإ دل لك مو

 . | ًاعيمج انساسحا نع

 لوألا فصنلا ىلإ رظني هتلعجف « امامت ذاتسألا تدعسأ دق لاؤسلا نم ةريخألا تايكلا نأ دبالو
 نأ نكمملا نم ؛. حلاص ديساي : لاقف ٠ تدوج حلاص ىلإ هجوتيو لاؤسلا كرتيو ٠ ةفخ لاؤسلا نم
 نيناوق فشتكي هتلعج ىلا ىه ؛ نئوين انهت ماني ناك ةرجتش نم تطقسإ| لاقي ىّتلا ةحافتلا نوكت

 بابسأو مدلا بيكرت لك ةدحاو مد ةرطق نم بيبط فرعي نأ نكمملا نمو . . ةيضرألا ةيبذاجلا
 لفطلا ملاع نإ لوقن نأ عيطتسنال نحنف .  تابوركيملل ىناسنإلا مسجلا ىف ىتلا ةمواقملاو ضارمألا

 ١ . هراكفأو هتيذحأو هسبالم لثم . .وه هردق ىلع لفطلا ملاع نإ . . ريغص هسفن لفطلا نأل . هفات

 سفنلا ملعل ئدابملا نوكت نأ ابيرغ سيلو . ناسنإلا ةايح ىف تايادبلا ةيادب وه لفطلا ملاع نكلو
 نكميال هسرادم لكب قيلحتلا سفنلا ملعف كلذلو . . هتالؤاستب أدبتو . . لفطلا عباصأ دنع ليلحتلا
 . لافطألا دنع ةريغصلا لعفلا دودرو تاكرحلا نم أدبي هنأل ائيه ائيش نوكي نأ

 نأ نكمملا نم رصم ىف ةماعلا ةايحلا نأ : تدوج حلاص رعاشلا عنقي مل ىذلا ذاتسألا مالك ىنعمو
 راكفألا دلوتت هلك اذه نم نكلو . تايصخشلا ةليزه . قاعألا ةلحض . ثادحألا ةهفات نوكت

 . .. ايلعلا لثملاو ةميظعلا
 ةببحملا اياضقلا ىدحإ ىلإ انجردتسي هنإف . نيسلاجلا هوجو ىلإ - ةداع - ذاتسألا رظني نأ نودو

 نأو . روصعلا هذه لثم ىف ىرورض دقنلا نأ ىري رهف . روصعلا نم رصع ىف دقنلا ةيضق ىهو . هيلإ
 عمو . ةخراصلا ةيبلسلا نم اعون كلذب نوكيف . ىركفلا سالفالاو فعضلا روصع ىف دتشي دقنلا
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 نأو ٠ عيمجلا مدقتي نأ بحي دقانلا نأل . روصعلا هذه لثم ىف بوعشلل ةرورض رثكأ دقنلاف كلذ
 لقتناو .. ةيباجيإالا ىلإ ةيبلسلا زواجت دقف كلذ دقانلا لعف اذإو . نوبهذي نيآ مهيلع ريشيو مييلإ ريشي

 .. ءايبنألاو ءامعزلا بتارم ىلإ ٠ هرصع لمأ ةبييخ ىلع نيجرفتملا دعاقم نم
 تدوج حلاص رعش ناكف . هدئاصق ثدحأ انيلع قلي نأ تدوج حلاص ىلإ ذاتسألا بلطو

 امف بوذي وهو . ءادألا ىلانغ ٠ توصلا سماه وهف . . هرعش نم ةفر رثكأ ناكوه هنكلو « اقيقر

 هرعش قلي : قاذ ءافتكا ةلاح ىف رعاشلا نأك « لياثي ادحاو امسمج هرعشو وه نوكيف . . هيقلب
 .. ميدقلا انرعاش « ىرتحبلا ناك كلذكو . هب بجعيو

 كردي امدنعف . هتودن ىف راغصلا ةذمالتلاب اقفرتو ابدأت ذاتسألا اهيلإ أجلي ىتلا ليحلا ىدحإ ىهو

 نع فشكي نأب ىتكي هنإف . ةفسلفلا بحس ىف مهنع اديعب قاحيو مخيض رسنك هيحانج.رشني فوس هنأ
 انعم ءاقبلا ررقيو هشير عمجي مث هبلاخمو هراقئمو هيحاتج

 هما

 ىدمحألا ليعامسإ نمحرلا دبع ذاتسألا ةليضف هنإ . قيقر ىرهزأ بلاط انئالمز نيب نم ناكو

 خيشلا ناكو . ريغصلا قزارلا دبع فطصم خبشلا هنأب هفصي ذاتسألا ناكو . ءاملعلا رابك نم نآلا وهو

 ىف ًازيمتم لجرلا ناكو . ةفسلفلا ىف هتارضاحم ىلإ عمتسن انكو . اقيقر اقينأ الجر قزارلا دبع قطصم

 هلاق اذكه وأ كلذ نم ائيش ريغصلا انليمز ناك كلذكو . همالكو هبولسأو هتكرحو هلكشو هتوص

 ناكو . نيسح هط مجاييل ذاتسألا « شكني ٠ نأ ىلع صيرح هنأ وه ديحولا هبيع ناك امبرو . ذاتسألا

 : لاهملا لثم ةمظعلاو . مظع لجر امهالكف . اندنع احضاو ببسلا نكي ملو « كلذ لعفي ذاتسألا

 تارشعل تعستا دق بمبوألا لابج مق تمادامو .اضيأ ىبسن لالا نإ مث ٠ تاجردو ناولأ

 نيسح هطو داقعلا هيف نوكي نأ انرصع ىلع اريثك سيلو . ةدرابلا ةقيضلا ممقلا لك كلذكف , ةهآلا

 هط ناك كلذكو . هدحو هيلع ةقيض ةمقلا نأ رعشي ناك ذاتسألا نأ ودبي نكلو . مهريغو مكحلاو

 ناك ىدمحألا خيبشلا انليمز نأ فرعي ذاتسألا ناكو . ةق امبنم لكف .امهنم دحاو ىف بيع الو . نيسح

 ائيش خي نأ دبال .. ؟ ةينيد ةديصق عورشم وه له .. ؟ بوتكم لاؤس وه له . . هبيج ىف ةقرو حي

 « ةواقش » ريغ كدنع اذامو : ذاتسألا هلأسي نأ عقوتي اضيأ وهو . كلذ هنم مقوتي ذاتسألا ناكو . ام

 . ؟ تدوج حلاص انيخأ

 ثدوج حلاص نيبو هنيب ةنراقملا هذه نأل « هسأر قحبو ههجو رمح ىدمحألا خيشلا ناكف

 بتكيام اردان م ٠ اليلق ةعيبطلا لاججو . ارثك ةأرما لاج ىف لزغتي ىسنامور حلاص رعشف . هقياضت

 هنأ ببسب تناك تدوج حلاص بعاتم فصتنو . ةاوحلا وأ ةاوهلا دحأ وهف لعف اذإف . . ةسايسلا ىف

 . اهبويعب ةسايسلا هتبقاعف « هطورشب ةسايسلا لخد نانف



 .. ؟ نمحرلا دبع ديس اي كدمع اذام . . عمسن نأ دبال : هعجشي ذاتسألا ناكو

 نم ةقرو جرخي مت .رثكأ ههجو قرشيو . ناطفقلاو ةبجلا مزيو . هتسلج ىف نمحرلا دبع لدتعيف

 , . ذاتسأ اي تالمأتلا ضعب اهنإ : لوقيو . باجح اهنأك تدب ىتح ةرم نيرشع تيوط دق هبيج
 .. ءالمزلا نم دحأ ىنعطاقي نأ نود اهتأرق ىل تنذأ نإو .. كانهو انه نم

 . ؟دعأ . . نمحرلا ديع خيشاي هللا : كل اولاق ول ىتح : ذاتسألا لوقيو
 خيشلا ىلع كلذ رثأ فرعن اننأل . كحضن الف نحن امأ . هدحو وه . ايلاع ذاتسألا كحضيو

 : ذاتسألا لاق ام ةدحاو ةملك عمسي مل هنأك .. همامأ ةقرولا عضي نمحرلا دبع نكلو . نمحرلا دبع

 اذإ . . بويعلل ربق ربصلا . . صخش فلا دنع كتروشم لعجاو  دحاو صخش دنع كرس لعجا

 نم ادحاو ايندلا ترجه اذإو . هل اهتطعأو هريغ نساحم تقرس سانلا نم دحأ ىلع ايندلا تلبقأ

 . . هتردق ترغصو . هئدارا تمظعو هتفرعم تداز نم سانلا سعنأ .. وه هنساحم تقرس سانلا

 .. كدك ال كدج

 ظحلا نأ ىأ .. قاشلا لمعلا ىأ دكلاو .. ظحلا ىأ ميلا حتفب دجلا : نمحرلا دبع لوقي مث

 . ةراطش نادف نم لضفأ ظح طاريق : لوقي ىبعشلا لثلاو .. لمعلا نم مهأ

 ذاتسألل هدي دميو افقاو ضبني مث . هبيج ىف ةقرولا ىوطيو نمحرلا دبع خيشلا تكسي ةأجفو
 . . .دحأ نم وأ ذاتسألا نم اقيلعت رظتني نأ نود تالكلا هذه قليل طقف ءاج هنأك . هحفاصي

 ىف ةينغ ةرسأ نم هنإ : لوقيف . ىدمحألا نمحرلا دبع خبشلا نع ثدحتيف عوطتي انضعب ناكو
 هبت نأ ديحولا اهدلو شاع نإ هلل ترذن همأ نكلو . ايرهزأ نوكي نأ هتين ىف نكي مل ؛ ةروصنملا

 ..رهزألا لاجر نم نوكيو نيدلا لوصأ ملعتيف .. هلل
 . . دوقنعلا رخآ وهو . . تائب تس نيب ديحولا نبالا هنإ : لاقيو
 هذه نيب طبري نأ ديري هنأ دبالو . لاقيام لك ماّهاب عباتي هنأ ظحالنو ذاتسألا هجو ىلإ رظنن انكو

 هجو ىلع ءاوضألا ءيفطتت امدتعو . . بيطلا باشلا اذهل بيرغلا كولسلا اذهو اهلك فورظلا

 أشي مو نمحرلا دبع خيشلا ىف ىأر ىلإ ىدتها هنأ وأ . ةتقؤم ةزاجإ لقعلا ىطعأ هنأك سحن . ذاتسألا

 ناك ذاتسألا نكلو . هئالمز نيب ةهاكفلل ةدام نوكيال ىتح وأ . . هتيساسح ىلع اصرح هرك ذي نأ

 انطسو ىأ -نيطايشلا ءالؤه طسو ديحولا كالملا هنأ ىريو . نمحرلا دبع خيشلا ىلع فطعي

 ىف كلذك نكن ملو . ةسرشلا كويدلا صفق ىلإ ظحلا ءوس هقاس ىذلا توكتكلا هنأ وأ . . اعيمج

 ىلإ وأ ورتملا ىلإ وأ عراشلا ىلإ ذاتسألا تيب رداغن امدنع كلذ نم رثكأ انك نكلو . ذاتسألا ةرضح

 . . كامسألا ةقيدح وأ ةعماجلا ةبتكم

 االك



 فوسليفلا نع مويلا فحصلا هترشنام ذاتسأاي تأرق له : لاقو تدوج حلاص ثدحت ةأجفو

 .. ؟رتراس ىدوجولا

 ىذلا للملا ههجو ىلع رهظو « مامألا ىلإ امهطمو هيتفش ىلع طغضو ٠ هسأر ذاتسألا عفرو
 ةيدوجولل ذاتسألا ةيهارك ىدم ىلع ايوفع ايلمع اليلد كلذ ناكو . ةيدوجولا ةفسلفلا هنع ثدحتت

 .. لصر دئارترب لضفملا هفوسليف ادعام - نيرصاعملا ةفسالفلل وأ
 لالتحالا دهع ىف الاح نسحأ اسنرف تناك دقل . .رتراس لاق : لوقي تدوج حلاص ىضمو

 ... كلذب دصقي وهو . . ىزانلا

 اذه رتراس نأ فرعت تنأ .. ؟ ىزانلا لالتحالا دجمي لجر ىف تدجو اذام : ذاتسألا هعطاقو

 ةنايثللا نم ديزم كانه له .. ىدوهي رجديه ىفاملألا ىدوجولا فوسليفلا نأو . . ىدوبي فصن

 مزقلا اذهل نورمزيو نولبطي رصم ىف اسانأ دجت نأ كلذ نم بجعألا مث .. ؟ كلذ نم رثكأ ةينطولا

 قوف اضاقنأ ايناملا كرتو اسنرف كرت رلته نأو .. ةلماك اسنرف لتحي مل رلته نأ ىلع فسأي ىذلا هوشملا
 . .رتراسلا اذه لثم لوقع لتحي لازيام هنكلو . . هسأر

 ةاتف نأ اندجوف . تدوج حلاص ىلإ انرظنو . . هيلع دري نوفيلتلا ىلإ هجتيل ةأجف ذاتسألا تكسو

 ذاتسألا ىرت نولاصلا ىلإ لخدن امدنع نحنف . كلذ تظحال دق نكأ ملو . هراوج ىلإ سلجت تناك

 ىلإ ةلصوبلا هجنت امك امامت « هيلإ تهجتا دق انلوقعو انناذآو اننويعو همامأ سلجنو . افقاو هحفاصنف

 . . ىلامشلا بطقلا

 مل ذاتسألا نإ : هانعمام لوقيو ةيسنرفلاب ةاتفلا هذه ىلإ ثدحتي تدوج حلاص نأ تظحالو

 امدنع نكلو .. ىسأر قوف ايندلا بلقو . ضفرلاب ىنرداب هنإ . ىرظن ةهجو حضوأ ىكل ةصرف ىنطعي
 نع هيلأست نأ نيديرت له . اضيأ تنأ كرظن ةهجو هيلإ لقنأ فوسو . تأرقام هل حرشأ فوسف دوعي

 .. ؟ ددحم ءيش

 .. ؟ أرق اباتك مكو . . ؟ ةيسنرفلاب رتراس أرق دق ناك نإ هلأسأ نأ ديرأ : ةيسنرفلا تلاقف
 لكأرق دق نوكي نأ دعبتسأ الو . ةيزيلجنإلاب أرقي ةداع وه : اهل لوقيل تدوج حلاص عزف انهو

 ..؟ أرق اباتك مك هلأسأ نأ عيطتسأ ال نكلو . . دكؤم اذه ..رتراس فوسليفلل مجرتام

 نم لهف « ىأرلا ىف هعم قفنيال رتراس ناك اذإ . . ؟ اذكه رتراس ىلع روثي اذامل : ةيسنرفلا هتلأسو

 .. ؟ هفلاخت ىتلا بهاذملاب ذاتسألا قيضي ةجردلا هذهلا . . ؟ سائلا لك هعم قفتي نأ ىرورضلا

 تافسلفلا نم عونلا اذه هركي هنكلو . . هفلاخت ىتلا ءارآلاب قيضيال هنإ : تدوج حلاص اهل لاقو

 .. جرهم وأ ماده وأ ىوضوف رتراس نأ ىريو . . سانلا لوقع ىلع رشوشت ىتلا
 .. ؟ كلذ نم ائيش نوفرعيال نابشلا ءالّؤه نأ وأ . . مكل ىأرال متنأو : هلأست تداعو

 /ا1١



 حاتفلا دبعو ىريملا ملو : ةفسلفلا ةذمالت نم ىراوج ىلإ سلحي ناكو . قيحان تراشأو

 ..نيمأ نائعو ريض دومحم دمحمو ىناوهألا داؤف : ةفسلفلا ةذتاسأ نمو . ىديدلا

 وجلا نأ مغرو .. دوسأ انولطنب ىدترت رعشلا ءادوس ءارقش ةفيحن اهنإ .. ةيسنرفلا ةاتفلا ىلإ ترظنو

 مغرو ٠ . ةحوتفم ةزولب اط تناكو . . ًاحوتفم اهؤاذح ناكو . . براوج ريغب تناك دقف « امامت دراب

 تناك اهنأ مغرو ءرثكأ حتفنت ءفنث ةزولبلا لعجي نولاصلا ةنوكلبو ذاتسألا بتكم نم قاوحلا رايتلا نأ

 ل ل

 ازراب اهردص ودبيل « ءارولا ىلإ عجارتت اهتسلج ىف تناكو .. ءاوحلا اهكرحي ةرم لك ىف اييلإ رظنلا
 , انلع اهيدخ ىف سمييف تدوج حلاص اهنم برتقيل ٠ حوضوب عمست ال اهنأ عنصتت تناكو -رثكأ
 .. اعيمج ائمامأو

 هذه نإ ذاتسأاي : تلقف « تدوج حلاص هلاق ىذلا حضوأ انأ تثدحت ذاتسألا سلجي نأ لبقو

 ذبحيال وهو . . هبتك ضعب ىف رتراس اهرشن دقف . . ةديدج تسيل تدوج حلاص اهلاق ىتلا ةرابعلا

 دقل .. ةيرح ىسنرفلا نطاوملل دعت مل لالتحالا لظ ىف : لوقي نأ ديري وه امنإ . . ىناملألا لالتحالا

 دقف ٠ لمأ دحأ دنع دعي ملو .. ناملألا اهساد دقف ةمارك ىسنرفلا نطاوملل دعت ملو . . ناملألا اهذحخأ

 . . نييسنرفلا تمصل اطرش كلذ اولعج . فحاتملا اومدهي نل مهنأ ناملألا نلعأ امدنعو .. ناملألا همأ

 ىلع همولي دحأ الف . . ءاشيام لعفي نأ ىف ارح ىسسنرفلا نطاوملا ناك هذه « ثمصلا ةيروهمج » ىفو
 هسفن ماسي نأو . . ناملألا مادقا لبقي نأو . .ادسأ نوكي نأو ابلك نوكي نأ عيطتسي وهف . . ءىش ىأ

 ةيرح هبشت اهنإ . . ءىش ال هنأك حبصأ ةأجف هنإ.. امبرك سيلو ارح سيل هنال ٠ هيلع مولال . . مهل

 نأ نودو .. دحأ اهب رعشي نأ نود ناكم ىلإ ناكم نم لقتنت ىهف . . ماسجأ اهل دعت ل ىتلا حابشألا
 وه 'ئطخم ىذلاف . . ئطختال اهنإف ء ءىش لعف نع ةزجاع تمادامو . . ءىش لعف ىلع ةرداق نوكت

 ناسنإلا مادعنال ىدوجولا ىنعملا وه اذه .. اهل أطخال كلذلو . اه لمعال حابشألاو .. لمعي ىذلا
 قيرح نإ . . ىتيرح ىواسأ طبضلاب انأف .. هل دوجوال هل ةيرحال ىذلا ناسنإلاو . هتيرح مادعنا وأ
 .. كاذ ضفرأ وأ اذه ضفرأ نأ . . كاذ راتخأ وأ اذه راتخأ نأ ىه

 لاق درلل أيبتي نأ لبقو . . هينذأ نع راكفألا هذه ضفني وأ ضفري هنأك ةوقب هسأر ذاتسألا زه دقو
 ىرصم ىلإ تءاج دقو . . نوبروسلا ىف ةيبرعلا ةغللا سردت ةيسنرفلا ةاتفلا هذه : تدوج حلاص هل

 كلأست نأ ديرتو . . ءىش ىلإ حرتست 2 ملف ذاتسأاي كيأر صخلم اهل تلقن دقو . . ةريضق ةرايز
 . ذاتسأاي

 كعانتما دنع تسلأ .. ؟ جاوزلا نع منتمت وأ جوزتت نأ ىف امامت ارح تسلأ : ةيسنرفلاب تلاقف
 نع فكت وأ ادهاز نوكت نأو اقشاع نوكت نأو ابحم نوكت نأ .. ءاشتام لعفت نأ عيطتست جاوزلا نع

 نيف



 امدنع ىرت الأ .. ؟ اروف ةقفانلا ىف نم انب قلت نأ عيطتستو . . بارشلا نم قيفت الو ةءارقلاو ةباتكلا

 نوكي دقو . كنم ابدأ نوكي دق .. ؟ كلذ ترتخا كنأ اذه ىلاؤس ترظتناو انسولج ىلع تقفاو

 نأ ىرت الأ .. قيضلا كيلع ودبي نأ بحت ال كنكلو . هلكاذبب اقيض نوكي دقو . . عالطتسالل ابح
 نمو . . مهأوسأ وأ سانلا نسحأ اونوكي نأ نكمملا نم ؛« كب نيروهم اوسلج نيذلا نابشلا ءالؤه

 ةسلجلا هذه ارضاح رتراس ناكولو .. ؟ كاياحض وأ . ةمداقلا لايجألا ىلإ كاياده اونوكي نأ نكمملا

 . . كلل تلق ىذلا ريغ لاقام

 : لاقو ١ مهف دق هنأ هيلإ راشأ ذاتسألا نكلو . ذاتسألل كلذ مجرتي نأ تدوج حلاص لواحو
 رعشا مل ىننإ حلاص ديساي اهل لقتال .. دصقت ءىش ىأ ىلإو .. ةلضافلا ةسنآلا تلاق اذام فرعأ

 دقف تثدحت امدنع نكلو « تءاج ذئم : ةمودعم : تناك دقف اهسفن ىه ىنتين امدنع الإ اهدوجوب

 . . ! حلاص ديساي كلذ اهل مجرتتال . . دوجو اهل حبصأ

 . . ةيرحلاب ثبعلا وه اذه . . ةيرحلا تسيل هذه . . انالوماي : لاقو . ايلاع ذاتسألا كحضو

 دحأ نأ نوفرعي ةفسلفلا اوسرد نيذلا نإ .. ىنعملا مادعنا وأ . . ةهافتلا : هانعم ىذلا ثبعلا وأ

 نكاس ءىش لك امن .. ةكرح دجوتال : لوقي ناكو . . كرحتت ءايشألا نأ ركني ناك قيرغالا ةفسالف

 نأ رو هنوفرعت متنأ الثم كلذل برضيو .. رمتسم مهو وهف هارن وأ هلمعت ىذلا اذه امأ . دماج

 فصن مث .. فصنلا فصن مث . رتملا فصن وطخي نأ بجيف « الثم ارتم وطخي نأ دارأ اذإ ناسنإلا

 نع مالكلا اذهو .. مدق نع امدق كرحي نل هنأ ىأ .. ةيان ريغ ىلإ اذكهو فصنلا فصنو . . كلذ

 لضفي ىذلا لجرلاو .. اهيلع ءاضقلل اديهمت ةيرحلاب ثبعلا وأ .. ةيرحلا مادعنا ىلإ برقأ وه ةيرحلا

 .. هيدالج وأ هئادعأ ةيرحب فتهو « هتيرح ضفر لجر وه ةيسنرفلا ةدارالل ىناللألا لالتحالا

 ةاتفلا هجو ىلع قلقلا ادبو . ةيدوجولا ةيرحلا موهفم نع هل لبق امب ذاتسألا عنتقي ملو . قفتن مو

 ريغ نيرخآ ةفسالف نع ثدحتي ذاتسالا تدجو اهنإ مث . . ةمجرتلاب دحأ اهفعسي ملو .. ةيسنرفلا

 . ادحلم ناك نإو ايدوهي سيل ىذلا رجديهو . . ىدوبيلا فصن دحلملا رتراس

 . زيسنارف ىديموكلا تالثمم ىدحإ تناك تدوج حلاص انل اهمدق ىتلا ةاتفلا نا تفرعو

 ناكو . . تيلوك ةيسنرفلا ةبيدألا ةصق ىهو « ىجيج » ةيحرسم ةلوطبب موقت ةرهاقلا ىلإ تءاجو

 .رييلف ىلا اهمسا

 هبتكم ىف تدجو « اهل اليكو ناكو اربوألا راد ىف قدص نمحرلا دبع ذاتسألا ترز امدنعو

 . . اقينأ افيطل اباش ناكو . ىنهذ حالص بيدألا

 لجر نالف هنإ : الئاق قدص نمحرلا دبع ىنمدقو . هبتكم ىف رييلف ىلآ ةلثمملا هله تدجوو

 . ! لجر هنأ ىسنتال نكلو . بذهم
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 اهقلطيو « طببتو ولعت ىهف ةطغزلا ىلإ نوكتام برقأ ىه ىتلا قدص نمحرلا دبع ةكحض ءىجنو
 .. اهل زتبيو اهقلطيو . .اهبحسي مم

 ىذلا وه ريرشلا تدوج حلاص هنإ : اهل لاقف ٠ داقعلا نولاص ىف ثدحام هل تور ابنأ ودبيو

 قطنم لجر .. حضاو لجر داقعلا نإ . .ريبكلا رسنلا ركو ىلإ ةعيدولا ةمايلا هذه جردتسا

 .. ! ةيسنرفلا عيلاقتلا هذه مهفيالو .. ىديدح

 .. هنم فاحخأ ىحخأ اي ىنكلو .. هذه داقعلا ةودن رضحأ نأ تين ىف ناك : ىنهذ حالص ىل لاق

 قدص نمحرلا دبع ناك نإو . . اصعلاب ىنبرضي فوس هنإف « ىف تحتف اذإ ىننأ ساسحإ ىدنعف
 رضحأ نأ لواحأس . . ءىش ىأ ىف ثدحت اذإ رحاس هنأو ةعتمم ةيصخش هنأو ةتكنلا بحي هنأ ىل دكؤي

 ..؟ ىركش نمحرلا دبع رعاشلا ىف هبجعي ىذلاام : اددحم الاؤس هلأسأ نأ ديرأو . . ةلبقملا ةسلجلا

 اذه لهف .. اهنم ائيش مهفأال ىننإ لوقأ نأ ىف اجرح دجأالو . . ةدقعم اهتدجوو هدئاصق تأرف دقل

 . . ! ؟نامزلا اذه ىرقبع داقعلا هاري ببسلا

 حالص رذحأ نأ نود هبتكم مامأ ىسفن تدجوو « قدص نمحرلا دبع بتكم ىف سانلا محازتو

 . . داقعلل ةيراكنتسالا ةلئسألا هذه لثم نم ىنهذ

 هاهم

 دفف . مويلا كلذ ىف ذاتسألا هلاق ىذلا ام عجارن انسلج ةبابمإ ىف « تاك تيكلا ٠ ونيزاك مامأو
 نإو . . هيلع درلا نم نورضاحلا ةفسلفلا ةذتاسأ نكمتي ملو . افينع ةيدوجولا ةفسلفلا ىلع هموجه ناك
 ةسردملا ىلإ بستتتي هنكلو « ريكفتلا ىسنرف ناك نيمأ نائعف . ةيدوجولا ةفسلفلا دض اعيمج اوناك
 : نيلجر ةفسلف حرشي اهلك هتايح نيمأ ناؤع ىضمأ دقو . تراكبد فوسليفلا ةسردم . . ةيلقعلا

 لواح امدنعو . ةجحلا ةوقو حوضولا : اههنيب ةقالعلا نوكت نأ دبالو . هدبع دمحم خيشلاو تراكيد
 ةيحورلا ىأ . . ةيناوجلا : همسا حضاو ريغ ابهذم راتخا سلف « بهذم » هل نوكي نأ نيمأ نامع

 احضاو افيرعت نيمأ ناؤع دحي مل نكلو . . ةيدوجولا نوكي نأ زوحيو « ةينادجولا وأ ةيناحورلا وأ
 دقل . .اعم ىناربو ىناوج وأ . . ىنارب وه الو ىناوج وهال وأ . . « ىنارب » ةملكو « ىناوج » ةملكل
 . . ةيناوجلا : اضومغ تالكلا دشأ لجأ نم « مظعلا هدوبعم وه ىذلا حوضولاب نيمأ نائع ىحض

 ىوجن صقرو « ىناوج و هنأب اكويراك صقر فصو نأ ةجرد ىلإ هبهذم حيضوت ىف بهذ هنا ىلع

 !! ليمج مسج نع ربعت داؤف ىوجنو ؛ ليمج ىنعم نع ربعت اكويراك ىأ - ىنارب هنأب داؤف
 ةروصتملا ىف أدب « ةفسلفلا ىف ذاتسأ وه امنإ ٠ ىفسلف بهذم هل نكي ملف ىناوهألا داؤف ذاتسألا امأ

 ةيبوروألا ةفسلفلا ىلإ هنم ةيمالسإلا ةفسلفلا ىلإ برقأ وهو . ةعماجلا ىلإ اهدعب لقتناو « ةيوناثلا

 اليل



 جهابم » ناونعب تنارويد لو فيلأت نم باتك اهمجرت ىتلا بتكلا عتمأ نمو . . ةثيدحلا وأ ةميدقلا
 .. و ةفسلفلا

 لجر وهو « ديري الو . ةميدقلا ةيمالسإلا ةفسلفلا نم جري مل وهف ريض دومحم دمحم ذاتسألا امأ

 ةينانويلاو ةيسنرفلاو ةيناملألا تاغللا ديحي هنأب اعابطنا كيطعي ال وهف . . ةجرد ىصقأ ىلإ عضاوتم

 فيرظ لجر هنأ انفشتكا دقف . . هايازم لك ىفخأ دقف . . هيلع ةيانج عضاوتلا ناك امبرو . . ةينيتاللاو

 ىأ لبقي هنأو . اهلطي نمل ةزهاج ةرماغ ةوبأ هيدل نأو . لماجي هنأو . بدألا ةياغ ىف هنأو . . فيطل

 تنأ كسفن بقاعت نأو . . رذتعت نأ ىنيفكي : لوقي ناكو « ابذاك ناكول ىتح بلاط ىأ نم رذع

 ةباين ريمضلا هالوتب باقع . . باقع : ةميرجلا نأ دقتعأ انأف . . ادحأ بقاعأ ال ىننإ . . كلذ دعب

 نأ سحأ انايحأو . . ادحأ بقاعأ الو ادحأ بساحأ الو . ىسفن حيرأ ىننإف اذكهو . . اعيمج انع

 نم بربيو ٠ ةطلغ دحاولا بكتري دقف ..ىونس وأ ىعوبسأ باقعلا نكلو . ةيموي ةميرجلا

 ءاطخألا هذه لك نع اباقع قليف « رطخأو ربكأ ةروصب اهيكتريو . . ىرخأ ةرم اهبكتريف « باقعلا
 ! ةمكارتملا

 ةيبشخ ةدضنم لوح فتلنو . قيرغإلا ةملآ ناجيت ىدترن نأو « ليللا ف سلجن نأ دبال ناك نذإ

 سفت ؛فو . بلحسلاو ىاشلا باوكأ طقاستن ال ىتح اريثك اهنم برتقن الأ ىلع صرحنو . ةريغص
 نم انتاوصأ صلختسن نأو . . ضعبلا انضعب عمسي نأ عيطتسن ىكل رثكأ براقتن نأ لواحن تقولا

 . . نئابزلا تابلط ىلع نوسرجلا ءادنو ويدارلاو ونيمودلاو ةلواطلا ءاضوض نيب

 قوقحلاو بادآلا تايلكل ةيئابنلا تاونسلا ىف انك نإو . . ةفسلفلا ىمراد نم اعيمج نكن ملو

 . , ةليمجلا نونفلاو ةراجتلاو

 بلاط انليمز ةبيطخ اهنإ . . كلذ لبق اهتيأر ىننأك ءارمس ةاتف ىهقملا تلخد نوسلاج نحن انيبو
 امدنعو . . اهيلع السم ىدي دمأ تدكو « اهتيأر امدنع ىانيع تقرب اذال فرعأ الو . . ةليمجلا نونفلا

 . . تقولا ضعب اهب تلغشنا ىتلا ةروصنملا ةبلاطب ةهيبش اهنأ تكردأ هلعفأ تدك ىذلا اذه ىف تركف

 اهفرصأ مل ىننأو . . قاعأ ىف ةسلاج وأ ةفقاو لازت ام ةروصنملا ةاتف نأ ةاتفلا هذبب ىماتها ترسف مث

 . دحأ ىردي نأ نود تبضغو « ىسفن نم تقياضتو . اثيش اهل لوقأ نأ نود كانه ابتكرت ىأ . . دعب

 تسسحأو . كلتو هذه هجو ىف بابلا لفقأل ةبسانملا هذه تزبتنا اهب ةبيبشلا ةاتفلا ةذه تيأر املو

 نم لوخدلا نع ًايئابن تلدع كلذ دعب تنك نإو . . اطئاح هنم الدب تقأو بابلا تعزن ىننأك

 . . ةذفانلا نم وأ راوسألا قوف نم زفقأ تحرو . ةيفطاعلا باوبألا

 نيبرطملو ىفاغألا نع كلذ دعبو . ةأرملا نعو بحلا نع مالك ىلإ لوحتي ثيدحلا داكو
 ناوخالا ١ نم اعيمج نحنف . . ةينيدلا تابسانملا ىف اعيمج اهمظنن ىتلا ةكيكرلا دئاصقلاو
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 كلذ ىف ناوخإلا ةعاج نم اوناك مهنكلو «نييعويشلا نم ةثالث اننيب نأ مغر . .  نيملسملا
 . . تقولا

 ءدسأب ئجوف دايصكوأ . . ادايص تأر باثذكوأ ء ابئذ تأر مانغأك انراكفأ بربت ال ىتحو

 ةسردم ىلإ بستني هنأل « ةيدوجولا قيطي ال ذاتسألا نأ دكؤملا نم نكلو : اذكه مالكلا تأدب

 . . ىرخأ ةيركف

 هراكفأ ددحي نأ ضفري هنإ . . سلف بهذم الو . . ةسردم هل تسيل ذاتسألا نكلو : ليمز لاق

 . .راطإ ىف
 نإ مث . . بهاذملا لك ىف ىنسلف « دابتجا » ىه امنإ . . ابهذم تسيل اضيأ ةيدوجولاو : تلق

 . . ىبهذم ديق ىأ ضفرت ء اطل ساسأ ىه ىتلا ةيرحلا

 فقوملا اذهو . ىبلس نقوم اذهف . ىرخألا بهاذملا ضفرت تمادام . . غراف مالك : ليمز لاق

 نوكي نأ نكمي ال . . ؟ دئاصقلاو تايحرسملاو صصقلا هذه لك ىف هلوقت ىذلا اهف الإو . . بهذم

 : رخخآلل دحاو لوقيف حرسملا ىلع نيلثمم ةثالث رهظي نأ روصنت نأ كديرأ . . ةركف ةيأل اضفر كلذ لك

 ءارو ىتتخي امنإ ءاثيش لوقي الف ثلاثلا امأ . .انأ الو : ىفاثلا هيلع دريو ءلثمأ نأ ديرأ ال
 اذه نأ انضرف اذإ نكلو . ةيحرسم كانه نوكت نأل ضفر اهم! . . ؟ ةيحرسم هذه لهف . . سيلاوكلا

 وه ةيدوجولا هلعفت امو . . كلذل اريسفت ىرنو عمسن نأ بجيف « ةيحرسملا نونفلل وأ حرسملل ضفر
 ! كش كلذ ىفاه بهذم ىهف .اضيأ هل ريربتو ضفرلا اذهل ريسفت

 ىتلا ةديدشلا ةيساسحلا نإ لب . . ةيدوجو ةيفسلف ىناعم داقعلا رعش ىف دجأ ىننإ : ليمز لاقو

 ىه ام : اريثك كلذ انلعف دق نحنو انلءاست اذإو . . ةيدوجولا ةق ىه ٠ هتيرحل ةبسنلاب داقعلا دنع

 لكو . . ةماركلاو ةيرحلا سدقي لجرلاف ٠ ةيرحلا ةفسلف اهنإ : انلق .. ؟ داقعلا ةفسلف طبضلاب

 لجر وه ايسايس داقعلاو . . ةباتكلاو ىأرلا ىف هتيرحل ةرشابم ةباصإ نع ةرابع داقعلا لكاشم
 نم . الثم ةيعويشلا نم هفقاوم . . اظفاحم اتمزتم وأ اددشتم ودبي نايحألا ضعب ىف ناك نإ و . . ىلاربيل
 سمت ةيعويشلا نإ .. ؟ اذكه ىبصع وه اذامل نكلو . نوريثك . اهضفر دقو ء اهضفري نأ نكمملا

 ءىش مث . . قيمعلا هنامبإو هتيرح ىه ةساسحلا قطانملا هذه . . هتفسلف نم ةساسح قطانم ىف داقعلا

 هيلإ اوبهذ نييعويشلا نأ ول « ايعويش نوكي نأ نكمملا نم ناك داقعلاف . . رورغلا نم عون وه رخآ

 لكو . . اييعارو اهسراحو «رصم ىلاو » هنأب ساسحإ هيدل داقعلا نإ . .رصم لوخد ىف هوتذأتساو

 .. ! داقعلا ذاتسألا حيرصت نود رصم تلخد ةيعويشلا نأ وه ثدح ام

 ةجوم اوبكري نأ مهتعاطتسا ىف نييعويشلا نإ : داقعلا نم ةيرخسلا هذه هبجعت مل ليمز لاقو

 بهاذم ةيدوجولاو ةيزائلاو ةيعويشلا نأ ىري داقعلا نأ الول . . ةيشافلاو ةيزانلا ىلع هموجه ىف داقعلا

 م



 ةيدوجولاو  روتاتكدلا باس درفلا مدبت ةيزانلاو ٠ عمتجما باسم درفلا مدبت ةيعويشلا . . ةماده
 ةذللا دحجي كلذ دعب هلعجت مث . . اقيرط الو اقاس الو اسأر هل فرعي الف هخودتو هللدت اهنأل درفلا دسفت

 .. ! باذعلا ىف

 وهو .ربوب نترام ليئارسالا فوسليفلا كانه . . ؟ نوئمؤم ةفسالف نييدوجولا نم سيلأ : تلقو

 فوسليفلاو . ىسكذوثرأ وهو فئايدرب ىمورلا فوسليفلاو . . ىدساحلا بهذملا تاماخاح دحأ

 . . ىكيلوثاك وهو وتوم انوأ ىنابسالا فوسليفلاو « ىتناتستورب وهو ليسرام ليرباج ىسنرفلا
 مومه ) ةصق بتك لذيتي » نأ لواح امدنعو . . ةيفوص راعشأ هلو ٠ ملسم وهو ىودب نمحرلا دبعو

 ملو . ةسايسلا فو سنجلا ىف اقهارم افوسليف ناك دقل . . ةيسايس اهب ىهتنا مث ةيسنج اهأدب « بابشلا

 نم ادج ريثكب رثكأ « ىودب نمحرلا دبع اهماقأ ىتلا روسجلا نكلو . . كلذ نم دعبأ ىلإ بهذي
 مارهألا ةقطنم ىف نييحايسلا نيدشرملا لثم ةفسلفلا ف ىودب نمحرلا دبعو . . اهماقأ ىلا تويبلا
 ىف لجر اهسرامب ىتلا ةيرحلاك -نييدوجولا ىأ - اندنع ةيرحلا موهفم نإ . . ةعلقلاو كنركلاو

 ةيرح لثموأ . .وفيد ليناد فيلأت نم ةروهشملا ةياورلا ف وزورك نوسنبور لثم . . ةريزج

 ىحو . . انيس نبا فوسليفلا نع القن ليفط نبا ىيبرعلا فوسليفلا اهبتك ىتلا « ناظقي نب ىح ٠
 اك « اهنم جرخ . ضرألا رصانع نم دلو هنإ . . « قاولا قاو » ةريزج ةبرت نم جرخخ اذه ناظقي نبا

 ىف قرتي لظو . . هتعضرأو . . ةلازغ هتنبت وبحي أدب الو . . بارتلا نم ىأ - ميدألا نم مدآ هللا قلخ

 امامت «رئاود لكش ىلع كرحتي أدب القاع حبصأ امدنعو . . ادج القاع حبصأ ىتح هساسحإو هكاردإ

 ادحأ ري ملف . . ءىش ىأ لعفي نأ ىه هتيرح ؟ ناظقي نب ىح ةيرح ىه اف . . بكاوكلا ةكرح لثم
 سيل ناسنإلا نكلو . . ناظقي نب ىح لثم ناكل هدحو ناسنإلا كرت ولو . . ءىش ىلإ هقبس دق

 . . دويقلا نم ديق عمتجماف . . هئارتو هدويقو هدعاوقب دوجولا ىلإ ىنقبس دق عمتجملا نألو . . هدحو
 دويق ف لخدأ ىكحكل الإ دويق نم برهأ نأ عيطتسأ الو . . دويقلا فحخأ راتخأ نأ ىه ىتيرحو

 . . سحأ ملوأ كلذب تسسحأ ءاوس اهيلإ دودشم انأف « ضرألا ةيبذاج لثم عمتجملا دويقف . . ىرخأ

 مهعم دونجلا ءالؤهو . . ودعلا طوطخ ءارو تالظملا دونجي نوقلي ناملألا ناك ةريخألا برحلا ىفو

 هنأ ىدوجولا ناسنإلا ةلكشم نكلو . . ودعلا ضرأ ىف مهاطخ ددستو ددحت طئارخلا هذهو  طئارخ

 نمو . . هسفنب كلذ فشتكي نأ لواحي هنأ . . ةطيرخ هعم تسيلو . ةيداعم ضرأ ىف طقس ىذلاك
 اقلطم رارقلا اذه نوكيو . . ةظحل لك هذختت رارق . . ىموي رارق اهنأل « اًئبع ةيرحلا تناك انه

 .. . نقلا عفدن نحنو . . ةمواقملا هجاون نحو « راتخغ نحن . . ايئابن

 نم نأو . عدصت دق ةشقانملا ىلع رارصإلا طئاح نأ وأ . . تدعابت دق سوءرلا نأ تدجو الو

 تنكنإو « داقعلا ذاتسألا ةقيرط ىلع . ابعادم تلق ٠ قمعأ ركفنو رثكأ براقتت نأ انيلع بعصلا

 ام



 . فرعأ ال ؟ اذامل . ىملاعم نم مهلاو ىسألاو نزحلا ناك دقف كحضلا ىف هيراجأ نأ عيطتسأ ال

 . ىراقأ دحأ وهو « ىعربلا ىحلا دبع روتكدلا ةبزع ىف ةقيدح ىلإ بهذن انك لافطأ نحنو : تلق

 . . اشرق عفدي انم دحاولا ناكف . . كنطب ًالماو اشرق عفدا : انم لكل لوقي ةقيدحلا رجأتسم ناكو

 ىف هتيرح . . هتيرح لماكب وهو . . هبجعي ام لكأيو . . ةفاوجلا عاونأ نسحأ راتخي ةقيدحلا لخديو

 ردقت ام لكأي نأ دبال ىأ . . هتدعم مجحب موكحم وهف لكأ اهم نكلو . . ةفاوجلا ماجحأ رايتخا

 . . امامت رح وهف . . تابح رشع ىتح وأ . . ةفاوج تابح سمخ لكأي دق . . هباعبتسا ىلع ةدعملا

 ةيرح دجوت الف . . ماعطلا اذه ءاوتحا ىلع ةدعملا ةردق وه دحلا اذه . . دح دنع تفقو هتيرح نكلو

 دودح وأ . . ىمسج دودح وأ . . نيرخآلا دودح وأ . . ىدودحم ةموكحم ةيرحلا امنإ . . ةقلطم

 لكآ نأ نود ةقيدحلا ىف ىشمتأ مث « اشرق لجرلا ىطعأ نأ قيرح ممص نم نوكيو . . تحص

 . .رحبلا ىف اهب تيقلأ « ىتيرح تيطعأ امدنع ىننأكف . . ائيش
 . ءاضوضلا نم ابره ديدشلا زيكرتلا وهف .. ؟ انقهرأ ىذلا ام امأ . امامت انيلع قاهرالا رهظو

 . . انذقني ىذلا نم نكلو . كلذك نكي مل ذاتسألا نأو . قح ىلع اننأب انسفنأ عانقإ ىلع اصرحو
 انب قلت ةلئاه جاومأ ةريحلاو « قيض تقولاو بيرق ناحتمالاف ؟ ةقهرم انباصعأو . انيدبي ىذلا نم وأ

 اننأ سحن انايحأو . . ليوط تقو ذنم اوتام سانأل ثثج اننأك اه ملستسن انايحأو . . ئيطاش لك دنع

 نأو كشلا نم جاومأ اننأ رعشن انايحأو . . مهسفنأ ىلع افوخوأ اهنم اسأي اهباحصأ اهرجه قراوز

 . . هيلإ دوعنل هنع دترنو . ئطاشلا برضن نحنو . .نيقيلا وه ْئطاشلا
 ةماخنفلاو ىلاعملاو ةداعسلا باحصأ : الئاق ءالمزلا دحأ انفقوتسا ضعبلا انضعب حفاصي انضبم املو

 .1 ؟ باسحلا عفدي فوس ىذلا نم . .رصم رارحأ

 باقعلا اذه قحتسأ ىذلا انأ . . عفدأ فوس ىذلا انأ ٠ لاؤسلا اذه فسآ : همالك فنأتسا مث

 . عفدأ فوس ..رضاح . ةبوقعلا هذه لهأتسا ىذلا انأ . . ىمويلا نايذهلا اذه ىلإ عمتسأ تمدام

 ةعامج نم برقأ سيلو . . شيورد مع ةوهقلا بحاصل مككرتأ نأ عيطتسأ ىننأل . ىتيرح لماكب
 . . ! سيلوبلا ةطقن الإ . . ناوخالا

 نم وهو « ءارث انرثكأ وهف ء عفدي نأ ىلع وه اندوع دقو « انبعت دقف « لوقي امب دحأ متي مو

 دقف . . ىباسح ىلع مويلا : لوقي موي لكوهف « ةيساسح مهرثكأ نمو « مهفطلأو ءاقدصألا مركأ

 . . ! دلبلا نم ةريثك سولف ىنتءاج

 لأسي ملو ٠ ضعب ىلإ انضعب رظنو انفقوتو ٠ ةيرجه ١781 ةنس ىبنلا دلوم ةليل كلذ ناكو
 انلصفب ارارق ةبعشلا تردصأ دقف . . ةرم رخآل « نيملسملا ناوخخالا » ةبعش ىلإ انهجتاو . ادحأ اندحأ

 عفدن ال اننأ وهف ببسلا امأ . . ىجراخلا بابلا ىلع رارقلا اذه تقلعو . كلذ دعب اعيمج
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 مث . . ءابرهكلا نم تاوليكلا تاثم كلبتسنو ةبتكملا ىف ةليوط تاعاس سلجم اننأو . تاكارتشالا

 . . ارامن اننوري ال مهنإ

 . .نييحيسملاو نييعويشلا نم اددع اننيب نإو « عفترم توصب شقانتن اننإ : ليقو

 . . انبلا نسح خيشلا نم ةيرخسلا ىف الجز مظن دق انضعب نإ : اضيأ ليقو

 ىلع نأ ظحال دق ءالمزلا ضعب ناك نإو . . ةعاجلاب اندهع رخآ اهنأ رعشن مل . . ةليللا كلت ىفو

 انضعب دكؤيو . اثيش كلذ نم مهفي نأ عاطتسا دحأ نكي مل نإو . . ةبيرم حمالم « ةوخإلا » هوجو
 هنإ لاقو . رارقلا ذْختا ىذلا وه هنأو  انبلا نسح خيشلا ىأ دشرملا ذاتسألا ىلإ تلقن دق انتلاح نأ

 ةبعش حوطس قوف تفقو ةليللا كلت فو انقياضي نأ أشي ملو . ليوط تقو ذنم كلذب ملعي ناك

 نم ىلوألا ةتسلا تايبألا تناكو . مالسلا هيلع لوسرلا حدم ىف ةديصق تيقلأو نيملسملا ناوخخالا

 ىهف ىربكلا ةأجافملا امأ . اتيب نيعبرأ ةديصقلا تلمكأف « هللا همحري ىدلاو مظن نم ةديصقلا هذه

 هجاوأ امدنع تظحال دقف . كلذ قدصأ ملو . نيرضاحلا نيب ماعلا دشرملا ذاتسألا تدجو ىنأ

 . ضفخني وأ ىطغض عفتري وأ ٠ فوخلاب وأ لجخلاب روعش ىنالوتي امنإ ٠ مهارأ ال ىنإف « سانلا
 ببسب اريفص وأ اقيفصت ناك تقولا كلذ ىف هتعمس ىذلا لهف . . ةيؤرلا نع امامت ازجاع ىندجأف

 ىف امب لوغشم انأف . . مئان ىننأك ىشمأ تقولا كلذ ىبح لازأام له . . ؟ ىمأر ىلإ مدلا دعاصت
 له . . ؟ ةديصقلا هذه ىف ءاج ىذلا ىنعم امامت ىردأ تنك له . . ؟ ىجراخ ىف ىذلا نع ىسفن
 ىذلا ام حوضوب كردأ مل ىذلا انأ له . ؟ تسسحأ ابك ةرئاف ماعلا دشرملا ذاتسألا ةحفاصم تءاج

 قاهرإلا هنأ وأ . . اقح ةنيزح ةيابن ةليللا كلت تناك له . . ىردأ ال . . ؟ ثدح ىذلا امو ليق

 ةديعب تافاسملا لعجو . اريفص اهتوصو « ارم ءايشألا مط لعج ىذلا وه ىلقعلا ءاقشلاو بعتلاو

 هدعقم نم ضبن امدنع دشرملا ذاتسألا نأك . امامت رهظي مل وأ . . اريغص رهظ ءىش لكف . .ادج

 تمص امنإ . .نذأ وأ نيع دحأل دعت ملف . . هعم اعيمج اهحس ء ناذآلاو نويعلا هيلإ تهجتاو

 لوحتو ءاوحلا ىنبرضو . حوطسلا قوف درابلا ءاوهلاب تسسحأو . هب تسسحأ ام اذه معن“. . ؟ مالظو

 . . كلذ دعب ارهش سطعأو لعسأ تللظ ىننأ دقتعأو . . ديلجلا نم مطق ىلإ ىهخيو. ىلع قرعل

 2 ا #

 . . . ليوطلا راوحلا اذه
-- 

 1 9 ع

 امه



 ١ . فرعأ ال -_

 . .؟ كلذ دعب لمعت فوس اهف ركفت ملأ . . ؟ هملعتت وأ هؤرقت ىذلا اذه نم ديرت اذام -
 . .ركفأ مل -

 نيأ ىلإف . ةعماجلا ىف جرختت فوس نيرهش دعب كنإ . .نآلا نم ركفت نأ بحي نذإ -
 .. ؟ ىدلواي

 روبنبوشو ىودب نمحرلا دبعو مكحلاو نيسح هطو داقعلا ذاتسألا بهذ ثيح ىلإ ؟ نيأ ىلإ -

 . . نفوبتيب راقيسوملاو ىلازغلا مامإلاو ىرعملا ءالعلا وبأو رجديهو هشتينو
 ىداش وبأ دومحمو -

 ؟ ىداش وبأ وه نم -

 . . ةنس ذئم قتخا ىذلا كئاقدصأ زعأ هنإ

 . اكيرمأ ىلإ رفاس هنإ -
 . . ةيسابعلاب ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم ىه اكيرمأ اهنومست ىتلا هذه -
 ؟ فيك -

 هذه نم ةحار هللا اهلعج دقل .. ؟ نايدألا تناك اذال فرعت له ! ىدلواي كل لوقأ ايك -

 كنيب نراقت مل كنإ . . ةيفسلفلا « ةأئأثلا ٠ هذه نم . . ةيبهذملا ةماودلا هذه نم . . ةيلقعلا ةخودلا

 « ةجرف » كنودجي مهن! . . ءاينغألا دالوأ نم اعيمج مهن! . . مهلثم تسل كنإ . . كئالمز لكن يبو
 ..؟نالف لاق اذام : هنولأسيف هلهأ ىلإ دوعي دحاو لكف . . مهل ثيدح طقف تنأ . ةيلستو

 تنأ . . كلذ ريغف تنأ امأ . . موي لك ةيلستلا هذه ددجنتو . . مانيو هشارف ىلإ دحاو لك بهذيو

 ةردق ال اهريغ نمو . . ماعط ال اهريغ نم . . ةديحولا كتعلس وه هملعتت ىذلا نإ . . ىدلو اي فلتخم

 ىل تلق ىذلا تنأو . . اعوج تومت فوسف ركفت مل نإف . ةرورض ريكفتلاف . .ريكفتلا ةلصاوم ىلع

 « ىناهكف ١ نزو ىلع - « ىناركف » كنإ اموي ىل تلق ىذلا تنأ . . تيسن كنأ ودبيو . . اموي كلذ

 نأ ىلإ ةجاح ىف اوسيل كءالمز نإ . . ؟ ىدلواي نيأو .. ؟ هعيبت فوس ىذلا اهف . . اراكفأ عيبت ىأ

 . ةديؤملا ةقاشلا راكفألا هذه نع ميينغي ىذلا ريثكلا مهئابآ دنعف . . اوعيبي

 ؟ كلذ لك . هللا همحري . ىلأ ىل لاق له.

 . . كلذ حضوأ مل « قارك ذم » ىف ىننا . . ؟ هنيبو ىنيب راد دق ًاراوح نأ تليخت ىذلا انأ له

 مف ١ ىسفن نيبو ىنيب ةهجاوم لوأ هذه تناكو . . ىريمض نيبو ىنيب هنأك راوحلا اذه تلجس امم
 ىذلا نمو . . ؟ هلعفأ ىذلا ام . . ةعماجلا ىف جرختلا دعب ايف ىأ -دعب ايف اقلطم تركف دق نكأ

 امك



 سردأ لظأ نأ عيطتسأ ال ىننأو . تبتنا ةساردلا نأب تئجوف دقف . . ؟ كلذ ىلع ىنلديل هيلا بهذأ

 . . ةيابن ريغ ىلإ

 ءابطألا نإ ؟ ةحيصنلا هذه ىلإ هنم عمتسأ ىكل ًاموي نيعبرأ ىدلاو رمع ىف دمي نأ هللا ءاش له

 تارشعلاب اهوددح ىّبلا تاعاسلا هذه تلعج دق هللا ةدارإ نكلو . . ادج ةدودحم هتاعاس نأ اوررق

 وه ىذلا مونلاو « مونلا ىلإ برقأ ىه ىتلا ةظقيلا نيب وأ . . ةظقيلاو مونلا نيب ةعاس فلأ ىلإ تلاط
 . . تالكلا هذه هنم ثتعمس توملا ةرحص دنعو . . توملا ىلإ برقأ

 بوصعم وأ « نينفجلا ضمغم ىشمي ىذلا لثم تنك دقف . . كلذ ىنعزفأو . امامت تقفأو

 نكلو . ةيؤرلا نع ازجع دشأ حبصأف ءوضلا هريبف . . سمشلا صرق مامأ هسفن دجو ةأجفو . نينيعلا

 . . امامت هل ادعتسم نكأ مل رخآ رصع أدبيل . . تمصلاو مالظلا رصع ىبتنا

 . ةيردنكسإلا ىف ةصقار هذه سيياتف . . سنارف لوتانأ اسنرف بيدأل « سييات : ةياور تركذتو

 . .ريدلا لخدت نأ تررقف . . ةليذرلاو رهسلاو وهللا نم تبعت

 . ايندلا تاذلمو ةايحلا نع دعبلاو فشقتلاو دهزلا ةايح نم نايهرلا دحأ قاض تقولا سفن فو

 . . هتافام كردتسي ةيردنكسإلا ىلإ بهذي نأ ررقف

 . . بهارلاو سييات تقتلا قيرطلا فصتنم ىو
 . ةفيرشلا ةفيظنلا كتايح لثم لجأ نم ىئنا : لوقت هيمدق دنع تنحنا ىتح سييات هارت دكت ملو

 . ىترخا تناف « ةيناويحلاو راعلا ركو نم تبره
 نأ ىه ةيموي ةميرجل ىلاكترا نم تبرهو « همالظو ريدلا ةدورب نم تبره انأو : بهارلا لاقو

 تنأف ءاضيأ انأو نيبرشتو نيصقرت ةيردنكسالا ىف كارأ ىكل بهاذ ىننإ . . ىتيناسنإ لتقأ

 . ١ ىايند

 . . دترت نأ اهعانقإ ىف حلفأ وه الو « دوعي نأ هعانقإ ىف حلفت مو

 . . ةرخآلا ديرت ةصقارو - ايندلا ديري بهار . . ةصقارو بهار ةفقو ايندلا باب ىلع انأ تفقوو

 ىلع ليانتو « رانلا لوح رودت ةيئادب ةصقار . . ةصقارلا ىلإ برقأ تنكامنإ « بهارلا لثم نكأ ملو
 ملعلل ًاقشع الا نارينلا نكت ملو . . ةيفسلف بهاذم الإ لوبطلا هذه نكت ملو . . لوبطلا عاقيإ

 . . ةفرعملاو

 ماه ىلعو ةايحلا شماه ىلع انك تقولا كلذ ىف نحنف . .اصقار ابهار تنك ىلعل وأ

 ناردج سسحتن انعباصأ فارطأبو . ىشمن انعباصأ فارطأ ىلع . . ةايحلا فارطأ ىلع . . ةينابهرلا
 . . ىهالملا ةنيدمو قئادحلاو تايعمجلاو ةريدالاو ةعماجلا

 ادد



 . . ةليذرلاب تقاض ىتلا ةصقارلا الو . . دهزلاب قاض ىذلا بهارلا انأ الف

 دقف . . اهاياطخ نم هللا ىلإ بوتتل ةرصبلا ةنيدم ريخاوم ترجه ىتلا « ةيودعلا ةعبار » ىتح الو

 . .ريكفتلا ةئيطخ الإ . . اياطخخ الب انك

 .ريكفتلا نع ريفكتلا : نآلا انم بولطمو
 ! ةريثك بابسأل « كلذك ىنتدجو امنإ . . ةفسلفلا ترتخا ىننأ ىعدأ الو

 امم



 رجا ءيثنحن : ايئاَهن رّرقن اًئسلج هبابىلعو

 دقف . انكامج لضفأ ةذمالت نوكن نأ نكمملا نم ناكوأ . . . اريثك اثيش داقعلا ذاتسألا نم ملعتن م

 فاخن انكوأ . . همامأ انحضفيف انقاعأ ىلإ ذفني نأ رهابلا هئوض نم فاخن . . انسفنأ ىلع هنم فاخن انك

 ةعيبط اهب انلوقع تناكو . ةجهوتملا سمشلاك هلقع ناك . . ةدودحملا انرادقأ ددبت نأ هتمظع نم

 همامأ سلجن انك كلذلو . . ائيش نوكن الف . . بوذت نأ اهيلع فاخن انكو . دبزلا ةعيبط وأ عمشلا

 . ةيركفلا انزونكو انلوقعو انبولقل ةياقوو ٠ ليلق وهو اندنع امل ءافخإو « هل امارتحا انينحنا دقو

 انكاننأ انرذع نكلو . هلالظب انمعنو هسمش ىف انددمتو « رثكأ هل انحتفنال اندنع ام ىلع فوخلا اذه

 . اراغص

 . انرصع ءانبأ اننأ دقتعن انكو . ةصاخ ةغل انل تناكو . ..هنع اهيفخن رارسأ انل تناك كلذلو

 ناكو . ذاتسألا نم لبقتسملاو رضاحلاب اطابترا رثكأ نحنف نذإ . . بهذ ىذلا رصعلا نباف وه امأ
 , كعب ايف الإ هفشتكل م أطخخ كلذ

 نم ملسأ قسلفلا هجازم ناكو . حضوأو قدأو نسحأ اهسردن ,لا ةفسلفلل ذاتسألا مهف ناك دقف

 هذه انيلع تعاضو . كلذب هل ملسن نلف انفرعولو . فوعن نأ أشن ملوأ . كلذ فرعن لو . . انجازم

 ثيدح لكف . مهئابأ حئاصن ىلإ نوعمتسي مهو ءانبألا ىلع صرفلا نيبالم موي لك عيضت اك . ةصرفلا

 ربكأ بألا نأو . قح ىلع كلذل وهف « رغصأ هنأ رعشي نبالاف . داليملا ةداهش هيف زربت هنباو بأ نيب

 ةداهش نأو . .ريدقتلا نسحو ةبرجتلا ىف قراف وه نسلا قراف نأ نبالا ىسنيو . . قح هل دعي ملف

 ةداهشف . اموي اريبك حبصي فوس نبالاو . ام اموي اريغص ناكر يبكلا بألاف . . الهؤم تسيل داليملا

 اوأدب نيذلا نم لضفأ اًريخأ اوأدب نيذلا سيلو . . ليوط قابس ىف ةيادبلا ةطقنل ليجست ىه داليملا

 . . كلذ لبق

 هذه نأ روصتن انكو . . ةحضاو فورحو نيتم قرو تاذ انداليم ةداهش تناكو اراغص انكو

 نم ملعتن نأ نكمملا نم ناكدقل . . مظعأو ىلعأو لوطأ نوكتف اهيلع فقن لاثتلا ةدعاق لثم ةداهشلا

 . كلذ دعب الإ ةراسخلا هذه فرعن ملو . . قمعأو رثكأ ذاتسألا

 لامر تعا نات ةزلاو ارعاعزكا نانو اهيف انصصختو ةفسلفلا انسرد اننأ نم مغرلا ىلعف
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 . ذاتسألا أرق ام فاعضأ فاعضأ ةيدوجولا ةفسلفلا ىف تأرق دقف . سلف بهذم ىأ قاعأ ةفرعم

 قدأ ناك ابنع ذاتسألا بتك موي نكلو . ذاتسألا اهفرعي ال ةريثك تاغلب اهتأرقو . كلذ ىف كشال

 سيل ىذلا « بهذملا » اذهب افيرعت ذاتسألا هرشنام ىلإ هبنتأ مل تقولا كلذ ىف ىننكلو . قمعأو

 . امق ائيش ذاتسألا هبتك ىذلا تدجو الو . الهس
 تالا رثكأ تثناكو . «رهشلا » ةلحم دمحم ىواصلا دمحأ ذاتسألا ردصأ تانيسمخلا لئاوأ ىنف

 وهو . ةرابعلا ىف « ةكايش » نييفحصلا رثكأ نم ناك ىواصلا ذاتسألاو . الاجو ةماخف ةيبرعلا

 ركذأ الو . اهءانثأو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب اهنومضمو اهلكشب انتربب ىنلا ةقينألا بتكلا بحاص

 نم ىنبجعي ناكام اهبيف سيلف ؛ اهعباتأ مل. « ىنلجم » ناونعب اهردصأ ىتلا ةلجلا تناك ليك حوضوب

 تاذ هسا ذاتسّألل تناكو . ايف بتكي ال داقعلا ذاتسألا نأ قكي - ةداج ةيفسلف تاسارد

 . . لجرلا اهتبعل ةأرملاو . . ةأرملا هتبعل ناطيشلا وأ . . دورابلا ىلع صقرلا : لثم ةريثم نيوانع
 ةقينأ 0 بتكلا هذه امأ . . سنارف لوتانأل « سييات » ةياور لثم ىسنرفلا بدألا ىف ىرخأ

 ئهاكف ىراجت راعش هل ناك ىواصلا ذاتسألاو . ةيبدأ ةفحت : قرولا ةلوقصم طخلا ةليمج « ةفلغألا

 تنأ . اضيأ امئاد بسكي ىواصلا ناكو . حيحص اذهو . امئاد بسكت ىواصلا عم تنأ : لوقي

 ىواصلا ذاتسألا قشع نأ دبالو . اريثك الام بسكي وهو . اليمج انفو ابدأو تامولعم بسكت

 « ةليمجلا ةفلغألاب بتكلا ىطغتت انكف . ةليمجلا ةفلغألا قشعي هلعج ىذلا وه : ةيمجعلا ديجاجسلل

 . . ةيمجعلا ديجاجسلاب ناردجلاو ضرألا ىطغتت

 نيفتكلا ضيرع راظنملا ظيلغ علصأ سأرلا ريبك الجر دجت نأ ةرهاقلا ىف ةبيجعلا دهاشملا نم ناكر

 ديجاجسلا ىف هعباصأب بلقي لينلا رصق عراش ضرأ ىلع ىنحتا دق ءراجيسلا ليوط ةماقلا ريصق
 . .دمحم ىواصلا دمحأ ذاتسألا هنإ : تادازملا ىف سانلا محازي وأ . . ةيمجعلا

 ىواصلا ذاتسألا ناكو « ةعماجلا ىف ةفسلفلل اسردمو مارعألا ىف اررحم تنك تقولا كلذ ىفو

 : ةثلاثلا ةحفصلا و . « لدو .لق ام» ىلوألا ةحفصلا ىف « مارهألا ىف ةيموي باوبأ ةثالث بتكي

 تاموسرب نادزت ةبيكزلا هذه تناكو « ديربلا ةبيكز ١ : ةرشاعلا ةحفصلا فو .« لحتلا ربإ»

 ١ . خالملا لاك ةشيرب ةيروتاكيراك

 ىأ - تاونس ثالث ةدمل موي لك . مارهألل ةريصقلا ةصقلا موي لك بتكأ تنك تقولا كلذ فو

 . نيفرح وأ دحاو فرحي وأ « ىمساب عقوأ نأب ىل احومسم نوكي نأ نود ةريصق ةصق فلأ نم رثكأ

 مجرتأ تنك تقولا كلذ ىو . هل رشنت مارهألا نأو مارهألا ىف بتكي هنأ دحأ ىأل افرش ىفكي

 نع تناكف اهلئاسر امأ . . « سوخاب سيلأ هاهمساو سلراب ىف مارهألا ةلسارم اهب ثعبت ىتلا لئاسرلا
 ىف ةضوملا هذه ترشتلا امو . . رويد نايتسيركل « كولوي »0 ةضوم نع بتك نم لوأ انأو . . ءايزألا

 ا



 ىف ىبولسأ عجاري ناكو . هحيضوت ىف تننفتو . تأرق ام تمجرت انأف ! كلذ ظحالأ مل .رصم

 فيرشلا رهزألا ىف هلجر عضو دق لجر وهو . ىركسعلا دمحأ خيشلا همسا ىرهزأ خيش ةباتكلا

 هل احيرصت بتكأ اه لك ىلع همساب عقوي نأ دبال ناك كلذ عمو . ةفيرش ريغ بابسأل اهورسكو

 ! لأسي نأ دحأ ىقح نم نكي مل ؟ كلذ فيك .رشنلاب

 ةهاجولاو ةيبدألا ةقايللاو ةيفحصلا ةمقلا ىف دمحم ىواصلا دمحأ ذاتسألا ناكو ءاذكه تنك

 . . ةيعاتجالا

 نانفلا ذاتسألاو ء فيرشلا مالسلا دبع نانفلا ذاتسألا امه : نيرحآ نيقيدص عم ىناعد موي ىو

 تفلك دقو . ةيرهش ةلجم ردصت نأ دبعلا ةيفطل ةديسلا تررق دقف . اديعس ربخلا ناكو . داؤف نسح

 انل ليق امنإ . ةديسلا هذه نوكت نم فرعأ ىننأ ىعدأ الو . اهريرحتل اسيئر نوكي نأ ىواصلا ذاتسألا

 سيئر وه ىواصلا ذاتسألا نأو« ةريمأ ةنبا ةريمأ اهنأ نكي . راكيوش ةريمألا ةنبا اهنا تقولا كلذ ىف

 ىف ىمسا عضأ فوس اهرشنأ فوس ىتلا تالاقملا نأو « امئاد بسكأ فوس ىواصلا عمو « ريرحتلا

 ىف اقومرم اررحمو « ساسألا » ةديرج ىف اررحم تنك تقولا كلذ ىف ىننأ مغرو . . اهرخآ ىفو اهلوأ

 عمجي ائيش نوكأ فوس ىننأب سودقلا دبع ناسحإ ذاتسألا ىل ابنت تقولا كلذ ىفو « فسويلا زور »

 ديحولا روحنا نوكأل ىواصلا ذاتسألا ىنراتخي نأ نكلو ءرتراسو مكحلاو نيسح هطو داقعلا نيب
 ذاتسألا ىنلأس دقل . . قايح ىف ةرم لوأل ثدح دق بيرغ رخآ ءىشو . ايركت ناك لمعلل

 . . ؟ ارجأ ىضاقتت نأ بحت مك : ىواصلا

 ةديرج ةيأ ىلإ بهذن ةداع نحنف . هلوقأ نأ نكمي ىدلا ام فرعأ ملو . تقولا كلذ ىف اهعمسأ مل

 افقوم كلذ ناكو . ةرملا هذه الإ . . ريرحتلا سيئرل ىداملا ريدقتلا كرتنو . لمعلا ىف انتيغر نلعنو

 لداعي لاملا نم اغلبم ررقأ له ؟ تكسأ له ؟ لوقأ له ؟ هلوقأ نأ عيطتسأ ىذلا ام : ايدوجو ايفسلف

 ديري وه له . . ؟ربكأ اًعلبم راتخأ له . . ؟ فسويلا زورو ةعماجلاو ساسألاو مارهألا نم ىبترم

 . . ةيعيبط همامأ قريح تناكو ابيرغ لاؤسلا ناك . . ؟ ةلجملا هذهل غرفتأ نأ

 اهنإ :لاقو . رارقلا ذاَختا ىف ريحا نم ىنمرحو « ايازملا هذه لك نم ىندرج ىواصلا ذاتسألا نكلو

 ىلع باتكلا نم ددع عم قافتالا ىف كيليمز دعاستو . ادحاو الاقم بتكت فوس تنأو . ةيرهش ةلح

 . .ريرحتلا وريتركس ةئالثلا متنأف . ةلجملا ىف ةمهاسملا

 نم هاضاقتأ ىذلا غلبلا فرعي ىواصلا ذاتسألاو . . ليلق لمعلا نأل اريبك سيل غلبملا نأ ىأ

 ةريصق ةصق نيثالثل انمث اهينج نيعبرألا زواجتي ال هنإ . 198٠ ةنس ذنم تقولا كلذ ىف مارهألا

 نع تالاقملا مث ءرهشأ ةتس ةدمل موي لك ةحفص' اهترشن ىتلا « ليمور تاركذم » اهيلإ تفيضأ

 . . ةيسيرابلا تاضوملاو نيتاسفلا

 ١و١



 ىف ىترم فعض ةيرهش ةأفاكم ردق امئاد ناسنإلا هعم بسكي ىذلا ىواصلا ذاتسألا نكلو

 بحاصل ةصاخ ةقش تناك اهنإ ليق ايليبومبا ةراع ىف ةريغص ةقش انل تناكو . تلبقو . مارهألا

 ةمخفلا ةفرغلا . نيتفرغ نم تناكو ةريغصلا ةقشلا ىلإ انلقتناو . القت ةراشب ديسلا مارهألا ةديرج

 لثم تناك دقف انتفرغ امأ . اهجوز وأ . تءاج اذإ دبعلا ةيفطل ةديسلا وأ ىواصلا ذاتسألا اهيف سلجب

 احابصم نوعبرأ هب اهطئاوح دحأف . تارباخلا وأ ةلودلا نمأ ثحابم ىف تافارتعالا وأ بيذعتلا فرغ
 اظح نسحأ تنكو . انبتاكم ىلع ئفكننو انرهظ حييباصملا هذه ىطعنف نحن امأ . دحاو تقو ىف ءاضت

 نم ةعاس الإ بتكملا ىف قبأ نأ ىلإ ةجاح ىف نكأ ملف . داؤف نسحو فيرشلا مالسلا دبع نيليمزلا نم
 . . موي ىأ

 قفاوو « ةيدوجولا » نع الاقم هنم تبلطو . داقعلا ذاتسألا ىلإ تبهذ نأب ةلجنا ىف لمع تأدبو

 . . اليوط انحب نوكي نأ وجرأ : ذاتسألل تلق مث . اروف ذاتسألا

 رطس فالآ ةرشع ىف هبتكا هل تلقولو . اًروف قفاول روطس ةرشع نم هلعجا : ذاتسألل تلقولو
 وهف « هطروي ءىش ال وأ . هجرحي ءىشال هنأل . كلذ سانلا هنم بلطي نأ بحي وهو . اضيأ قفاول

 ايسور بيدأ هفصو اكوه حيحصلا ىئسلفلا بهذملا نإ : انل لوقي ناكو ٠ تاحاسملا لك ىلع رداق

 سمح ىف هديدحت نكمي ىذلا وه حضاولا ىنسلفلا بهذملا نإ : ىوتسلوت لاق دقف . ىوتسلوت
 . قئاقد

 ةحاسم ليختن انأدبو . ليمز ىلإ أبنلا اذه فزأ تبهذو . لاقملا ىلع ذاتسألا ةقفاوم ىنتدعسأو

 تلصتا امامت نيموي دعبو . ىواصلا ذاتسألا ىلإ ليلجلا ثدحلا اذه تلقنو . ةلحملا نم هعقومو لاقملا

 نأ ىنديري ناك له . ةعرسب ذاتسألا تركشو . هملستأ ىكل هتيب ىلإ رضحأ نأ ىنم بلطف ذاتسألاب
 ىلع لاقملا لعف در فرعي نأ دارأ له . تعطتسا ام ىنم بلط ولو . فرعأ ال . . ؟ هروضح ىف هأرقأ

 ىننأ نظأ الو . ذاتسألا هجو ىلع كلذ ظحالأ مل . . ؟ فينع قطنمب ةيدوجولا مجاه دق هنأل , ىلقع

 هتركشو لاقملا ىلإو اصوصخ هيدي ىلإو امومع هيلإ ترظن امثإ . ةقدب ههجو ىلإ ترظن دق
 ىفوو ىندعو دق ذاتسألا نإ . مهي ال اذه نكلو . ىنبجعي ملو . هؤرقأ ىتكم ف تسلجو . . تفرصناو
 نيبحما لك لثم ىننكلو . اثطاخخ امكح كلذ ناكو - اهق هدجأ مل ىذلا ثحبلا اذه ىناطعأو دعولاب

 . .اهنم قيفأ ال ةبوبيغ ىف شيواردلا لك لثمو . ىمعلاب باصم
 : ىبلأسف انضعب أرجتو . اديج سيل هنأ ىلع انقفتاو . ذاتسألا لاقم ىف انشقانتو ةلجملا تردصو

 . ., ؟ اذهك الاقم رشنت فيك

 تلق . مظع لاقم هنإ ؟ ذاتسألل ءىش ىأ رشنأ ال فيك لب ؟ داقعلا ذاتسألل الاقم رشنأ ال فيك
 . امظع ائيش سيل هنأ ىرأ تنك نإو .ايدحتم كلذ
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 ىذلا ىواصلا ذاتسألا ىلإ تبهذو . . هلاقم ىلع ذاتسألل ةأفاكم عفدن مل اننأ تفشتكا مايأ حو

 ىف ذاتسألا تلباقو . اهينج نيثالث ةأفاكملا تناكو . ىلاتلا مويلا ىف ذاتسألا ةأفاكم ملستأ نأب ىلدعو

 وهو . هراوج ىلإ انأو ىشمي وه . هعم ثرسو . كنبلا ىلإ هقفارأ نأ ىتم بلطو . تابتكملا ىدحإ

 ثدخو: كيشلا ذاتسألا مدقو . ىهألا كنبلا كابش مامأ تفقوو . سانلا ىف طبختأ انأو . ملكتيال

 : هفرصي نأ عيطتسي ال هنأ ذاتسألل ر ذتعاو . ههجو رمحا دقو ضظوملا ئقو دقل . ادج بيرغ ءىش

 . فسآ انأ . . مظعلا انذاتسأ اي كل ميظعلا ىمارتحا عم

 . ؟ انالوم اي اذامل : ذاتسألا لاق

 نأ ودبي . . بطش هب كل ىريدقتو ىمارتحا لك عم مظعلا انذاتسأ اي كيشلا نأل : فظوملا لاق

 ليدعتلا نأ حيحص . . اهينج نيثالث حبصأف . . ليدعت هيلع لخدأ مث « اهينج نيرشع ناك غلب

 ىنكلو . ليدعتلا اذهب كيشلا بتاك رارقإ ىلع لدي ءاضمإ هراوج ىلإ دجويو .. طلخا سفن
 . . ميظعلا انذاتسأ اي ادج فسآ انأ . هفرصأ نأ عيطتسأ ال

 هتمهف ىذلا لكو . قايح ىف كلب ىأ ىلإ تبهذ دق نكأ م ليق ىذلا لك نم ائيش مهفأ ملو

 ! ! كنبلا كابش ىف هكرتو .اروف هقزمو كيشلا درتسا دق ذاتسألا نأ ةقعاص ةروصب

 امدنع ىننإ فيك ؟ كنبلا نم تجرخ فيك . اقلطم هركذأ الف . كدر تح كابا

 اليوط اموي ناكوأ . . دوسأ اموي ناك . . ؟ ائيش تلق له . . ؟ ايش لاق له ؟ ذاتسألا دجأ مل تقف

 ءاوهلا نإ لب . . ءايشألا نمو سانلا نم تلح دق تقولا كلذ ىف ةرهاقلا نإ لب . 0

 مامح ىف مهنأك ىمامأ سانلاو « ىيزاربلا نيلا ١ لحم مامأ افقاو ىنتدجوو . . نيجسكوأ نم هب ام درتسا

 ىلإ تثج فيك . . ةوهق ناجنف ىدي ىفو . . ءاملا تحت اضيأ ىننأكو . . نوصوغيو نوموعي . . ةحابس
 فيك . . ؟ تقولا سفن ىف امودعمو ادوجوم اذكه ناسنالا نوكي نأ نكمي فيك . . ؟ ناكملا اذه

 مث . . تابرعلا هسودت وأ سانلاب مدطصي نأ نود ىشمي مث ةبوبيغ ىف اذكه ناسنإلا نوكي نأ نكمي

 مامأ فقيو ناجنفلا لمحيو . . نآلا عفدي مت ركس نودب نبللاب ةوهق بلطيو لحما اذه ىلإ ىدتبي
 عضي نأب ةيذحألا حسام تاقد عمسي نأو . . هءافح فظني نأ ةيذحألا حسام ىلإ بلطيو . . بابلا

 كلذ دعب فشتكا فيك مث . .؟ هل اهيطعيو شورق ةعضب هبيج نم جرخي مث . . امدق لزنيو امدق

 . ةوهقلا برش ىلإ |هتوعد ىذلا انأ ىننأو « ىراوج ىلإ نافقاو داؤف نسحو فيرشلا مالسلا دبع نأ

 . ؟ لمعلا اف نذإ : ىل لاق ايبنم ادحاو نأو

 ! ؟ ءىش ىأ ىف : تلقف

 . . اهنلع تثئدحت ىّتلا ةبيصملا هذه ىف : لاق

 ! ىردأ نأ نود كلذ لك . . كيشلا ةحيضف نع اضيأ امهيلإ تثدحت دقلف نذإ

 ا



 هذه اط ىورأو . دبعلا ةيفطل ةديسلا ىلإ بهذأ نأ ىواصلا ذاتسألا ىنم بلط ىلاتلا مويلا فو

 ىنكرت اذا فرعأ الو . اهل هلوقأ نأ نكمي ىذلا ام فرعأ الو . اهتيأر دق نكأ ملو . ىسفنب ةصقلا

 نإ : الئاق ىندعاس ىواصلا ذاتسألا نكلو . . ثدح امل ريسفتلا وأ عافدلا ىلوتأ ىواصلا ذاتسألا

 وهف . . اربصق الاقم سيلو اليوط اثمب بتكي نأ هيلإ تبلط ىذلا تنأو . . مظعلا كذاتسأ داقعلا

 .. 1 فخت الو . كلذ لك اهل لق .ربكأ اغلبم قحتسي كلذل

 - ةتفاركو ةلذب تيدترا ىبسفن نع دقنلا وأ جرحلا وأ فونملا عفدأ ىكلو ؟ اذام نم فاخأ الو

 . ىنطبخلت وأ ىتكبرت دحأ ىأ نم وأ اهنم ةرظن ةيأ تيدافت كلذبو . كلذ لعفأ تنك ىننأ ردانلا نمو
 ةريمألا تيب ىلإ تبهذ ىننأ هللا تدمح- ىنكلو . اقيض ناك ظحلا ءوسلو . اديدج ءاذح- تيرتش م

 . . ةفرغ ىلإ ةفرغ ىلإ ةفرغ نم ىنولخدأو . ىجرفس ىلإ ىجرفس ىلإ ىجرفس ىنملسأو . سكات ىف
 نولاصلا نم بناج نم توص ىنءاجو . . نكحضي ءاسنلا نم ددع مامأ ىندجأو باب حتفنيل

 . ةديدجلا اهتلحم ىف لمعأ ىننأو ىمسا تعمس امدنع نكلو « هتبحاص نم فرعأ ال مخفلا مخضلا

 دقف . . ىرصب درتسأ نأ ىلع كلذ ىنعجش دقف . . ىنس رغص مغر ةعماجلا ىف ةفسلفلا سردم ىننأو

 ىل نوكت نأب احيرصت تابلكلا هذه تءاجو . اضيأ ىنذأو ىنيع تلزأ ىننأ قرع ليزأ انأو ىلإ ليخ

 تايحرسملا ىدحإ ىف ةيصخش ىننأ ةظحللا كلت ىف ىلإ لّيخو .ناتفشو . .نانذأو نانيع

 . . اولاعت : مهل لوقيف . . ةدحاو ةملكب هصاخشأ ءاعدتسا ىلع رداق فلؤملا نأو . . ةيدوجولا

 . . هلإ فصن وأ . . هلإ هنأ بتاكلا اهيف سحي ةيدوجولا تاظحللا هذه نإ . . هملق ىلع نومحازتيف
 : هل لوقي نأ ائيش دارأ اذ هرمأ امنإ » : لوقي امدنع انلوقع ىلإ ىلاعملا هذه برقي ىلاعتو هناحبس هّللاو

 . كلذ تموت ىننأ وأ . . نويدوجولا لعفي كلذكو « نوكيف . . نك

 بهذ امدنع داقعلا ذاتسألا نإ . . ةريمألا ومس اي : ةريمألل تلق ةيدوجولا ةوحصلا هذه عمو

 ةليلق ةأفاكملا نأل ؛ةريمألا ومس اي ىرخأ ةرم هتقزمل هناكم تنك ولو . .هقزف . هوضفر كيشلا فرصي

 . . ةميظعلا هتناكم عم بسانتت ال

 هنإ ىل لاق ىواصلا ذاتسألا نإ : تلاقو . ةأفاكم ذخأ دق داقعلا نأ تيسن دق ةريمألا تناكو

 . , ةدحاو ةحفص بتك

 ىواست اهدنع ةحفصلاف . ةحفص ىلع ةأفاكم ذاتسألا تطعأ اهنأو . . اهتنلحم ىف بلقت مل ابنأ ىأ
 . , ةحفص نيرشع بتك دق ناك ذاتسألاو .اهينج نيثالث

 مل . . ءادوس ةلذب ىدتري قينأ رمسأ لجر هنإ . .ريتركسلا وأ نوسرجلا هلعل « دحأ ىلإ تراشأو
 . ملقو تاكيش رتفد ابيلع ةينيصب اهل أو ىتخاف . . اهعباصأب تراشأ امنإ . . ةدحاو ةملك هل لقت

 لحل



 ىف تلدتعاو . ةوهقلا تءاج الو . . ةيسنرفلاب ناك مالكلا رثكأ نأ دكؤملا نم نكلو . . ةيكرتلاب وأ
 نكلو . . دكؤم اذه . . ةكلاملا ةرسألا تاريمأ نبنإ . . تاديسلا ىلإ ترظنف تعجشت . ىدعقم

 تطقس دقف . تاريمألا تاديسلا كحضتل تفقوت . ىمسا تعمس ةأجفو . . نبنم ةدحاو فرعأ ال
 فرعأ الف قابلا امأ . .نبلا نوحسمي ءادوسلا لدبلا ووذ لاجرلا محازتو . ىسبالم ىلع ةوهقلا

 نيرشع كيشلا تأرق ىسكاتلا ىفو . اديدج اكيش تذخأ ىننأ وه دكؤملا ءىشلا نكلو . . هليصافت

 لو . اروف هيلإ ءىجأ نأ تبلطو اينوفيلت ذاتسألا تملكو . . ةحضاو فورحب كيشلا ناك دقل . ةرم

 . . معنوأ . .ال : لوقيل ذاتسألا لهمأ
 ملسو . ةعرسب ذاتسألا ءاجو « نولاصلا ىلإ مداخلا ىنلخدأو . . هتقش باب قدأ ىنتدجوو

 . . انالوم اي اًريخ : لاقو . سلجو
 تدادزاف . ههجو ىلع حايترالا دبي ملو . ةعرسب ذاتسألا هيلإ رظنو . كيشلاب ىدي تددمو

 ةلحم ىف ىواصلا انوخأ مهعمج نيذلا نيناجملا ءالؤه ام . . ؟ انالوم اي اذه ام : ذاتسألا لاقو . ريح

 . .؟ سانلا رادقأ نوفرعي ال نيذلا ءالهجلا ءالؤه عم لمعأ نأ ىنديرت فيك مث . .؟ ةدحاو

 ذاتسألل ىكحأ نأ عطتسأ مو . .ةدحاو ةملك مهفأ مل انأف . ذاتسألا حضوتسأ نأ عطتسأ مو

 كيشلا اوريغي نأ مهيلإ تبلط ىذلا انأ ىننأ روصتي نأ ىشخأ ىننإف . كلذ هل لوقأ نلو . ىباذع ىدم

 ةروصلا هذبب مهدنع لاقملا نمت عفتري فيك . . ؟ انالوم اي اذه ام : لاق هنكلو . ةأفاكملا اولدعي وأ

 نآلاو . . ابينج نيثالث اهولعجو اهوبطش مث . . اهينج نيرشع ةأفاكملا اولعج ةرم ىنف . . ةبيجعلا

 نأ ىلع اناجم اهوأرقيو ةيلكلا ىف طئاخلا ىلع ةبلطلا اهقلعي نأ لضفأ ىننإ . . ؟ هينج ةثام اهولعج
 . . نييمألا ءالؤه نم هينج فلأ اهيلع ىضاقتأ

 | هعم ىنقزم هنأكو . . كيشلا قزم مث

 اهيلإ فاضأ دقو . . تاظحل لبق تفصو ام لك نم ةرركم ةروص ىهف كلذ دعب ىرعاشم امأ

 . ! ىافق ىلع ىهف ىدخ ىلع ةعفص نكي مل نإ . ىلذأ ىف ايود ذاتسألا
 اهراصنأو ةيدوجولا نع داقعلا ذاتسألا لاقم ىف ءاج امب قيض نم ديزم ىلإ هلك كلذ ىدأ امبر

 اهموصخخ مه ةيدوجولا راصنأ نإ : لاق هانرشن ىذلا اذه هلاقم ىف ذاتسألا ناك نإو . اهموصخخو

 .نايدألا ىفو راكفألا فو جبنملا ىف ءىش لك ىف نوفلتم مهف . اًضيأ

 قحتست ةفسلف اهنأب : تقولا كلذ ىف ذاتسألا اهفصو . .؟ ةيدوجولا ةفسلفلا هذه ىه اف

 روعشلا مهل رسفي نم ىلإ ابوروأ ىف رصعلا ةجاح نع ربعت اهنأل ؛ مارتحالا لك سيل نكلو « مارتحالا

 ضرفتو . سانلا بولق ىلع ةلودلا ضرفت تافسلف ابوروأ تداس دقف . ةيحضتلاو نزحلاو ىسألاب
 نوكي دقو . ادرف مكاحلا نوكي دق . مكاحلل اهيطعتو درفلا ةيرح نم ذخأتو . . درفلا ىلع عمتجما

 لحل



 ةحخرص نم دبال ناك ىعالا نايغطلا وأ ىدرفلا نايغطلا اذه هجو ىو . ةلماعلا ةقبطلا وه مك اجلا

 ؛ ةيصخشلا هتيرحو درفلا دوجو قحست ىتلا ىأ . . ةقحاسلا ةيعاملا راكفألا هذه لع ةروث نمو

سنالل قيقحلا دوجولا نأ ىرتو . درفلا ةيرحو درفلا ةميق دكؤت ةفسلف - - نذإ - ةيدوجولاف
 . درفلا نا

 « عمتجا » امأ ..دوجو مهل نيذلا مه طقف دارفألاف ..نفسويو مهاربإو ىلعو دمحمل ىأ

 . انلامخو انلوقع ىف دوجو الإ الل سيلف « ةيناسنالا و امأو

 قيقح دوجو اهل ةريغصلا ةلغلا نإ : « تساج ىأ اجيتروأ ١ ىدوجولا ىنابسألا فوسليفلا لوقيو

 دحأ دجوي الو . . ةيناسنإلا هعسا دحأ دجوي الف . . اهلك ةيناسنإلا دوجو نم رثكأ « سوملم دكؤم

 . . دكؤملا وهو قيقحلا وه درفلا امنإ . . عمتجملا هما

 باذعوأ . .ريمضلا باذع . . باذعلا ىف ةذل دجت ةيدوجولا نإ : اضيأ داقعلا ذاتسألا لوقيو

 . ىنعم ىأب باذعلا اذه نم جرخت نأ لواحتو . .رهقلاو لذلا

 . هل ىنعم ال ناسنالا دوجو نأ ىري ىماك ىدوجولا فوسيلفلا نإ : ذاتسألا لوقيو

لواع نع فكي ال وهف كلذ ملعي هنأ مغر ناسنإلا نكلو . .فدهالو
 لا . مهفلا ة

 عفري نأب كلذو . . دبألا ىلإ بذعتي ناب ةهلآلا هيلع تنكح ىذلا « فيزيس » ىتفلا ةاسأم كلذل

 ىلإ رجحلا هقبسيو ىرخأ ةرم فيزيس هعفريف . .عفملا ىلإ رجحلا ردحنيف لبجلا ىلعأ ىلإ ارجح

 . دبألا ىلإ اذكهو . . هعفريف ىرخألا ةيحانلا

 قفلا ةروث ىلإ فيزيس باذع نم لقتنيال ب عرعلا ىنفلا وأ - فيزيس ىتفلا نكلو

 ناسنإالا نوكي ىكل ناسنالل اهاطعأو ةسدقملا رائلا مينم قرسو ةهلآلا ىلع درمت ىذلا « سويشمورب ١

 . ! هلإ ضصن وأ هلإ هنأك . . هردقو هريصم ديس نوكيف . . ردقلا ىلعو . . ةهلآلا ىلع رختآلا وه ارئاث

 05 بهذم امهاتلك : امامت ةيعويشلاك ةيدوجولا نأ ىلإ ليوطلا هثحب نم داقعلا ذاتسألا ىبتنيو

 . درفلا ةيرح علبت ةيعويشلاو ٠ عمتجملا ةيرح ملبت ةيدوجولاف |! جازملا

 عمتجم ا نأ ىري درفلاف ٠ ميلسلا كاردإلاو حيحصلا مهفلا وه لادتعالا نإ : ذاتسألا لوقيو

 . . ملسلا قطنملا وه اعم شياعتلا نأو . دوجوم درفلا نأ ىري عمججاو . دوج

 ىأ 20 ةهجاوم ىف ةيدرفلا درت ىه ةيدوجولا نإ : داقعلا املاق ىرخأ ةرابع ىو

 . .ريهأملا

ه قالخأ ىملع ىعاتجا جينم ىلإ اعد امدنع دعب اهف كلذ نع مكحلا قيفوت ربع دقو
 و

 بذاجتلا . . بجوملاو بلاسلا . . عمتجملاو درفلا . . ةايحلا ىف دادضألا نزاوت ىأ « ةيلداعتلا م

 . . نورخآلا هعلتبي نأ مواقي ىأ - « ةيعالتبالا ٠ مواقي نأ ىه درفلا ةايح نإ مكحلا لاقف . .رفانتلاو

 . عمتجما ىوق لداعتت كلذبو . . هتيتاذ وأ هدوجو ناسنالا دكؤي ابيف حاجنلاو ةمواقملا هذه ىو
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 قيفوت دنع ؛ ةيلداعتلا ٠ نكت ملف كلذلو . قاش دهج هنإ . الهس المع كلذ سيلو . عمتجملا لدتعيو

 . . تانزاوت درحم مكحلا

 امدنع ةيدوجولا نم برتقا دق مكحلا ناك نإو . ةيدوجولا ةفسلفلا ىلإ داقعلا نم برقأ مكحلاو
 ءىشلا نوكي نأ : هانعم ثبعلاف « ةيقطنم ال تايحرسم ىأ -« ثبعلا » ىنعم ال تايحرسم فْلُأ
 هاثعم ثيعلاو . . ةايحلا هذه فده الو . . ءايشألا ءارو ىنعم ال هنأب ناسنالا رعشي وأ . . ىنعم الب

 عم ىهو . قطنم اهل سيل ىرخأ ءايشأ انتايح ىف نأل « ءايشألل ىداعلا قطنملاب ناسنإلا ديقتي الأ اضيأ
 ىلإ زفقيو ىضاملاىلإ بهذي هريكفت امنإو « ةيقطنم ةروصب ركفي ال ناسنإلاف . ةرمتسمو ةدوجوم كلذ
 . ةدحاو ةظحل ىف كلذ لك .هل دوجوال ام ليختي مث لبقتسملا

 . اهرثكأ ضفري وأ - اهضفري ركفملا داقعلا نكلو . ةيدوجولا لبقي نانفلا مكحلاو

 هتيرخل ةيساسحلا ديدش قطاع لجر وهف . ايدوجو كرابم ىكز بيدألا نوكي نأ نكمملا نم ناكو
 ةمدقم ىف هلعجت كرايم ىكز تادابتجا نم ادج ريثكلا نإ لب . هراكفأ ىف ايديلقت سيل هنإ مث . هتماركو

 . كلذ لك نم هدرحي ناك كرابم ىكزل ىعاّتجالا كولسلا نكلو . ثيدحلا ىبرعلا بدألا ىف داقنلا

 « تاقائذللا ١ هذه طسو ةريثكلا هايازم تعاضف . . هتوادع ىفو هتقادص ىف افينع الجر ناك دقف

 . . ةيصخشلا

 ةغللا ىف امل ةيساسحلا ديدش لجر وهف . ايدوجو ىعفارلا قداص ىنطصم نوكي نأ نكمملا نم ناكو

 روصلا قلخ ىلع هتردق ىف روصعلا عيمج ىف هلك ىبرعلا بدألا ىف ريظن هل سيلو . لاج نم ةيبرعلا
 ةينادجولا ةيرعاشلا هتافلؤم لك ىف ىعفارلا قداص ىفطصم هلعف ىذلا نإ . ضعب نم اهضعب اهديلوتو
 ناويحللاو ىناعملا لكو ظافلألا لك تماقف . . هيف خفني حارو اريفن كسمأ دقف : ةمايقلا نم عون

 حارو . . قربلاو دعرلاو . .رطملاو رانلاو . . لالظلاو ءاوضألاو . .راكفألاو حابشألاو ناسنإلاو

 . ضعب ىف اهضعب اهمظني قشعو ةيفوصو ءودبب ىعفارلا قداص قفطصم
 رثكأ . ىعفارلا قداص ىنطصم ىلإ « اهجازمو اهقاذم ىف برقأ ةدايز ىم ةبيدألا تناك كلذلو

 . . ناريج ليل ناريج ةيرعاش ىلإ برقأو . داقعلا ةفسلف ىلإ برقأ تناكامبر . . رخآ بيدأ ىأ نم
 قداص قطصم ىلإ برقأ تناك تايلكلل اهتيساسح نأ دكؤملا نم نكلو . ىربص ليعامسإ ةقر ىلإو

 ى كلذ دعب اترهظ نيتبيدأ الإ - ةيبرع ةبيدأ ةيأ نم ةيدوجولا ةفسلفلا ىلإ برقأ ىهو . . ىعفارلا

 . ةيروسلا ناهسلا ةداغو ةيئانبللا ىكبلعب ليل : امه تانيتسلا

 . ىعفارلا قداص ىنطصمب اريثك رثأت دق ليعامسا نسح دومحم رعاشلا نوكي نأ دبالو
 هنألو . ءاكذ رثكأ ناك ىوانشلا لماك نكلو « ىعفارلاب رثأت دق اضيأ ىوانشلا لماك نأ دبالو

 « ةفطاخ ةهاكفو اعمال ءاكذ رثنلا ىف هتارابع تناك كلذلو « ئراقلا للم فرعي وهف ايفحص ناك
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 ىلإ جاتحا ام بدألا ىف وأ ةفسلفلا ىف ابهذم راتخي نأ ىوانشلا لماكل ردق ولو . رعشلا ىف ناك كلذكو

 رعشلا نم ناويد ىف وأ ةيدوجو ةيحرسم ىف ةيصخش امنإ ايدوجو ابيدأ ال نحن هانجوت انكلو . راتخي نأ
 : لاق هنأ فكي . ىدوجولا

 اهتمطح الثم ىنتمطح
 ! اياظش اهنم انأو ىنم ىهف

 نم نكي ملو . انعم سيل نمو انعم وه نم نيركفملاو ءابدألا نم راتخت رابنلاو ليللا ىضمن انكو
 ىلع مكحنو راتخن انك اننكلو ؟ ايدوجو تسل وأ ىدوجو تنأ له : مهنم ادحأ لأسن نأ ىرورضلا

 . نحن انيضري امب نيرخآلا

 نكلو « اهاوس عمسي الو . هتبوبحم الإ ىري ال بحماف « ىمعأ بحلاك ةيدوجولا تناك اذكهو
 باصم وهف . . اهاوس ىري دعي ملو اهب ىنتكاو . اهراتخاو هتبوبحم ىأر هنإ . امامت ىمعأ سيل بحمل
 . اهاوس عمسي ال : اضيأ قزج ممصب باصمو ء ادحاو انول الإ ىري ال . طقف ناولألا ىمعب

 . . اننضتحت ال عرذألا هذه نكلو . . ةدودمم اعرذأ عراوشلا تحتفناو . . تقولا انمامأ عستاو

 نم بيدارس الإ اهعراوش تسيلو . . اهدسج ىف ىرسي لفلاك انحبصأو . . ةرهاقلا ةنيدم تريكو

 عايضلا اهنإ . . ءاضوضلا نم ةخراص تاجوم الإو . . بارتلا نم ابحس الإو . . حلسملا تنمسألا

 ىذلا عراشلاو تابتكملاو تارمملاو تاجردملا : ةدودحم ةعماجلا تناك دقل . . هب ىردن نكن مل ىذلا

 ةقيدح وأ . . ةميدقلا رصم وأ ةيسابعلا وأ ةديدجلا رصم ىف انغرفي ىذلا مارتلاو . مارتلاب انلصي
 . .ريخلا وبأ ذاتسألل حاورألا ةيعمج وأ . . ناوخإلل ماعلا زكرملا وأ . . تاك تيكلا وأ . . كلامسألا

 نم الإ ةغراف ءامسلاك امامت . . ناولألا ددعتم . . عايض. . نييئاهبلا ةودن وأ . . ةيلذاشلا ةقيرطلا وأ

 نع اديعب لئاه عاستا اهنإ . . ةرئاط الو رئاط ال . اييف ةايح ال نكلو . . ناولألا ةجردتملا بحسلا
 مه سانلاو جاومألا وه ءاوحلا وأ . . جاومأ سانلاو . . طيحم ةرهاقلا نإ . . انلايخ نعوأ انيديأ

 وه اشاب ناهلس عراش ىف « ىليزاربلا نبلا » لحمو « براوقلا ىه تارايسلاو . . عقاوقلا وأ كمسلا
 . .رلا دوسألا دوقولاب هدنع دوزتن ىذلا ءانيملا

 ىلع تسدكت دق لمجلا « مانس » لثم اهنإ . . ىه امك لكاشملاف . ءىش ىأل كانه لح ال نكلو
 امامت . . اديدج امالك لوقن اننأ هيلإ ليخي ملكتن اناري ىذلاو . . نيح ىلإ نيح نم اهرتجنو . . انفاتكأ

 هيلإ دوعيل هرخشدا ميدق ماعط هنإ . . ديدج ماعط ىلع لصح هنأ هيلإ ليخي غضمي لمجلا ىري ىذلاك

 لظيو « طالبلا تحت نم هلاومأ جرختسيو « ةليل لك هباب قلغي ليخبلا لجرلا هبشن اننإ . . هغضميف
 اهركذتيو اهدعي هنأكف . . صوصللا اهقرسيف ماني نأ فاح رابنلا علط اذإف . . ليللا لوط اهدعي

 نا دعبو « اهقرسي فوس اصل نأ روصتي امدنع رثكا بذعتيو « ايبلع افوخ بذعتيو ء اهب بذعتيو
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 اندنع ماعط الف . . ثدحي مل هلك كلذ نم اثيش نأ عم - اسلفم حبصأ هنأل رثكأ بذعتي صللا اهقرسي

 اهقاروأ ددعب : ةفيثك راجشأ نم ةباغ انسفنأل انقأ اننإ . . اهيلع فاخن اندنع سولفالو « هرتجن

 . فورحلا قوف ةرئاح طقن ىهف رويطلا امأ . بجتعت تامالعف اهعوذج امأ . ماهفتسا تامالع
 ىف بيحنلاو بيعنلاو حابنلاو حيحفلاو ءاوملاو ءاوعلاو ريثزلا اذه امأ « اعمدو اقرع الا سيلف رطملا امأ

 ةيشحولا ةكلمملا هذه نم دحأ برتقي الف سانلا اهب فين . نحن انعنص نم الإ سيلف ةباغلا لخاد

 . بهاذملا نيب انتريحو انعزفو انقلق نع اريبعت اهانذختا ىتلا ةيدوجولا ةفسلفلا : ةضماغلا

 , تالداعملاو باسحلا حوضو ىف ىتلا ءايشألا الإ مهفي ال اسدنهم ناكو « ءالمزلا نم ادحاو نكلو

 . .ناوخإإلا اهيأ : لاقو . بابلا قلغأ ىتح اليلق سلجن دكن ملو . هتيب ىلإ اناعد دق « ةيضايرلا
 مل انأ . مكعنفأ نأ امإو ىنوعنقت نأ امإف . ةقلعم ةيضق ىبنأ ىكل مكتوعد انأ . ةحارصلا ىبتنمب

 عنقي نأ همهي ىمايس وأ ىنيد بهذم بحاص لكذنأ دبال نكلو . بدألا ىف مهفأ الو ةفسلفلا سردأ

 ائيش لأسأ ال انأ . كلذ نودصقت مكنأ دقتعأ الو . . ةيرس ةباصع اذه هبهذم ناكالإو نيرخآلا هب

 ناكو . داقعلا ذاتسألل هتلق ىذلا لاؤسلا سفن مكيلع ددرأ فوس امنإ . سانلا نم ادحأ لاسأ نلو
 ؟ فرعأ نأ ديرأ اذام نوفرعت نأ اعبط . . اعطاق هباوج

 نوكأ نأ ديرأو . امامت ملسم نآلا انأ : لوقيل همالك فنأتساو . ىتيحان راشأو : ىل لق

 ؟ نكمم اذه لهف . .ايدوجو

 لوسرلاب الو نآرقلاب ال نمؤت الو . . هلإ دوجوب نمؤت ال ةيدوجولا تناك اذا . . فيك : لاق

 ؟ هدقتعن ام ءىش ىأب الو

 رح ثنأف كلذلو « هنع لوثسم وه هذختي رارق لكنأ سحي ىذلا ناسنالا وه ىدوجولا ::تلف
 . موصنو للصن اعيمج نحن اننأ ىرت تنأو . نيد ىأ راتخت نأ ىف

 ؟ كلثم ملسملاو « ىلثم ملسملا نيب قرفلا وهام نذإ : لاق

 . ىسلف عانتقا نع مالسإلا ترتخاو . . ةريثك تانايد ىف تركف ىننأ الإ . . قرفال : تلق

 مث . . ضرمأو عجوتأو ىولتأو بذعتأو لكاشملاو تافسلفلا هذه لكب ىمأر عجوأ اذامو : لاق

 . . كلذ ىلإ تحرتساو . بعت نود هترتمخا انأ ؟ مالسإلا راتخأ

 ىنالفلا نالف اي : لوقي هيلإ اهجوم اباطخ ابب دجوق اهحتفف ةبيقح ىلع رثع ىذلاك تنأ : تلق

 لك شقاننو ةفسلفلا سردن انسفنأ اندجو ىريغو انأ نكلو . . كيلع لالح . كل اهلك سولفلا هذه

 ةيلاع نارفألا لحدنو . . ىدنم لا ريقفلا بلقتي مكر يماسملا نم طاسب ىلع بلقتنو .'ةركف لكو ةملك

 اذه ىف انل رايتخا الو . . كلذ ىلع اندتعا دقو .رطملا لباو تحت انسفنأب قلنل اهم جرخنو ةرارحلا
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 لوأ اهيف انككشتو . . كتبيقح لثم اندجو قاشلا قيرطلا اذه ىف اضيأ اننإ مث . . هيلإ انلصو ىذلا
 . . اهانقلغأو زنكلا اذه اندجوو . . اهانبلقو . . كش ىف اهانحتفو . . انككشتو اهانسمل مث . .رمألا

 لك نأ وه دحاو قراف عم . . امتدجو ىتلا ةلاسرلا لثم دجنل ليوطو تقو دعب اهانحتفف اندع مث
 . حيحص اذه . ةدحاو ةجيتنلا . , سفنلا باذعو « ةيرحلا قرعو « ةدارإلا ريصعب ناك هانلعف ىذلا

 . ةفلتخم قرطلا نكلو
 ملسم تنأو . هللا ةدارإب ملسم انأ وأ « ةبوعصب ملسم تنأو « ةطاسبب ملسم انأ ىنعي : سدنهملا لاق

 ؟ اننيب قرفلا لك اذه له . . قدارإ باذع نم ىنافعأ دقف هللا ةدارإ ترتمخا ىننأل وأ « كتدارإب

 ؟ اهلمحت ىلع ىوقت له . . ىرخأ ةزيثك قورف كانه : تلق
 املسم ناسنإلا نوكي نأ نكمملا نم له . .رحخآ الاؤس لأسأ نأ ديرأ نكلو . . ىوقأ ال : لاق

 نمو ايئابب السم ايدوجوو وأ . . ايئابب ايدوجو نوكت نأ نكمملا نم له . . ؟ تقولا سفن ىف ايئاببو
 انشع اننإ . .فرعأ نأ ديرأ انأ .فرذعا . . ؟ تقولا سفن ىف داقعلا ذاتسألاب ابجعمو « هوبي دوهش و

 . . اولوقي نأ اوعمس نيذلا رود ءاجو . . انجرخت نآلاو . . ملكتأ الو عمسأ انأو . . ةليوط تاونس اعم
 . ىل لق . . اوعمسي نأ اولاق نيذلا رودو

 ىلع نايدألا لك نأب نمؤي ىذلا وه ىئاهيلا نأل . نكمم ريغ اذه اًيئابو اًملسم نوكت نأ : تلق

 : ًالثم . . ىلا وهف كلذ عاطتسا اذإف . . هبجعي ام نيد لك نم راتخي هنأو . ءىش لك ىف قح
 نأ ىرت ةيئاببلا نكلو « ءاييتألا مانو هلوسر ادمحم نإو . هل كيرش ال دحاو هللا نإ لوقي مالسإلا

 ةئالثو ادحاو هلإلا نوكي نأ نكمملا نم نأو « هتافص ىدحإ ىه ةينادحولا امنإ « اًدحاو سيل هللا

 ةايزالا:ةيز هنأ ىل .٠ . دايزالا عيابمأ ىلإ« خاسنو ره اغإ ... ءاينألا ماع سيك ادم نأ ..:اقلأو

 نكلو . ايدوبي ايئاهب وأ ايحيسم ايئابب وأ السم ايئابب نوكت نأ ليحتسي كلذلو . . هدعب نمو هلبق نم
 بضغت نأ راتختو . بهاذملا لك نم هارت ام كلتدارإب راتخت ىأ . ايئابب ايدوجو نوكت نأ نكمملا نم

 . نايدألا لك
 فيكف . . اهيف هل ىأر الوأ . 0 ول لاؤس . مظع : لاق

 نوكأ نأ رتخأ مل انأ . . ىمأو يأ رتخأ مل انأ : . . © اهيف ىأر هل نوكي فيكو ؟ اهراتخم

 ةيرحلا هذه نإو « ةدودحم ناسنإلا ةدارإ وأ ناسنإلا ةيرحف نذإ . . قنرشب نول رتخأ 0 انأ . ايرصم

 دعت مو . ةدارإ كل دعت مل تفقو اذإف اهدنع فقت فقت نأ بجي ءارمح تامالعو . ةدودسم عراوش اهمامأ

 و طف ام نم دكت رت ل كن . . ايدوجو نوكت نأ ىلع ارداق الو . . ارح تنأ

 ناردحخلا ىلع دناستي ًاحسكم اًرسكم ىأ . 1 اع ار ناكولو عون ىأ نم ءاوهلا ةبرضب باصت

 بدألا دودح تزواجت قل تدجو اذإو . ماكرب باصتو سطعتف كفنأ ىف خفني ىكل دعاقللاو

 ال



 ءاطسب سانأ اعيمج نحنو . ةسدئنهم ىمأو سدنهم ىلأو ةيضاير قيلقعو سدنهم انأ . . ىفرذعاف
 . . بابضلا اذه نم ىسفن ذقنأ ىكل ىنعفد ىذلا وه كيلع قافشإو كل ىبح امئإو . فرعت امك

 تنأف . . ديدج ءىش ىلإ ركفت تنأو تيدتها امبرف . . اضيأ كذاقنإ متي ىذاقنإ قيرط نع امبرو

 . امبر . مالكلا ءانثأو ىشملا ءانثأ نوركفت . . مبلع ثدحتت نيذلا ةفسالفلاك

 تبثأ ىكل ةمكاحملا هذه رظتنأ تنكو . ةمكاحم تناك دقف . . هاسنأ ال اميظع اموي كلذ ناك

 . كلذ ىلإ ةديدش ةجاح ىف تنك دقل .ايضاق وأ ايماحم نوكأ نأ ىلع قردق دكؤأ وأ . قءارب

 لكانلجأ تئش نإ : لاقف كلذ قيدص ظحالو . . تقولا ضعب ىلإ ةجاح ىف ىننأك تسسحأو ١

 . . قرتفن ال نحنف . . دغ ىلإ وأ . . ءاشعلا دعب وأ . . ءادغلا دعبل كلذ

 لك ىف رظنلا ديعن نأ نكمي نكلو . . هيدلاو رتخي مل انم ادحأ نأ حيحص . . نآلا لب : تلقف

 . . هكرتأ وأ تيبلا ىف قبأ نأ نكمملا نمو . نوكأ الأو . ابيط انبا نوكأ نأ نكمملا نف . انلوح ىذلا
 ىمسا ريغأ نأ نكمملا نم مث . . هضفرأ نأو ىتيبرت وأ ىدوجو ىف لضفلا اذه امل ركذأ نأ نكمملا نمو

 لعجأ نأ نكمملا نمو . . رجاهأ وأ . . ىرخنأ ةنيدم ىلإ بهذأو اهلك ةئيبلا هذه كرتأ نأو . . ىلمعو

 ىف سرتحأ نأ نكمملا نمو . . ىلارشو ىماعطب ممهأ نأو . . اهجلاعأ نأو « ةيدبأ نارصملا عاجوأ

 حورأ نأ امإو هيلع داتعأ نأ امإف . . نامورلا ءانبأ لعفي ناك ايكهل ىسفن كرتأ نأ وأ . . ءاوهلا ةهجاوم

 شيعي نأو . . نوللا دوسأ وأ نوللا رفصأ وأ نوللا ضيبأ ناسنالا نوكي نأ نكمملا نمو . . هتيحض

 قوفتي نأو نوللا نجس ءارو نم زفقي نأ نكمملا نمو . . دبألا ىلإ ملستسي نأو . نوللا نجس ءارو

 ىف مهتبغر الإ ةضايرلا ىف جونزلا قوفتل ريسفت نم كانه سيلو . . ضيبألا نوللا باحصأ ىلع
 نوللا ءانجس ضيبلا حبصأو . . ةوقلا تالاجم ضيبلا محل كرت ىتح . . نوللا نجس نم صلختلا

 نأ دوسألا نوللا باحصأ عاطتسا مث  ةعراصملا وأ ةمكالملا وأ مدقلا ةرك ىف قوفتي ال ىذلا ضيبألا
 مئادلا هباذع مهنإ . . مهقرسو مهارتشاو مهعاب ىذلا ضيبألا لجرلل «ريمضلا زخو » لثم اونوكي

 . ىدبألا هراعو

 دالبلا ىف نييالملا باحصأ نم وهو ء ىدجو ليعامسإ هللا دبع سدنهملا قيدص عنتقي مو
 . . هل ةرورض ال باذع : هلوقأ ىذلا نأ ىأرو « ةيبرعلا

 نكلو . . نكي اذهو . .رويطو روهز اهب ةيلاع ءارضخ امومع ةرجشلا ىري هنأ انئيب قرفلاو

 اهعورفو اهقاروأل اوحمسيل . ةدحاو ةدحاو اهقاروأ ىلع مهمالقأب اوعقوي نأ نوديري مهن أك نييدوجولا

 .1 كلذب اهل حرصي نم ىلإ ةجاح ىف اهدوجو نأك . دوجولاب اهاقيسو

 . نيقيرط نم نكلو ءايشألا سفن ىلإ لصن نحنف . نينثالا نحن انعم قحلاو . اريثك انفلتخاو
 . انيف بيعالو هيف بيعالو



 ذاتسألا نإ : هلوقب قيدص ىنلجاع دقف « عانقإلا ىف وأ ريكفتلا ىف تبعت تبعت الو اثيش لقأ مل ىننأكو

 ةيفسلفلا بهاذملا لكو . كحيريو كعنقي ام رتخا : لاق اعيمج انم عمسم ىلعو « كمامأ « داقعلا

 اهنأل وأ ةعفان اهنأل ةحيرم اهنأو ةعنقم اهنأ : ةيابنلا هذه ىلإ ىهتنت نأ بحي ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 ! ةرحخآلاو ايندلا ف كتاجايتحاو كتالؤاست لك نع كييجت

 اوضتراو « اوبذعت دق اهوقنتعا نيذلا نأ - قدح هعمو - ةيدوجولا دما لدخاو كلذلو

 افيفحت كلذ نع ريبعتلا ىف اودجوو « كلذ نع ريبعتلا ف ىربكلا مهتعتم دم اودجوو . باذعلا اذه

 فوسليفلا ةيرخس ىلإ ذاتسألا حاترا دقو . كلذ نم دعبأ ىلإ اوبهذي 1 0 « مهباذعل اجيرفتو

 ىف اوراسو مونلا نم اوحص سانأ مهنأب مهفصوو نييدوجولا مجاه امدنع « لسر 00 ىزيلجنالا

 وه عايضلاو . نوعئاض مهف نذإ . كلذ نم نيقي ىلع مهنإو . ةياهن ريغب هنإو . ماظم هنإ اولاقو قيرط

 !؟ دوجولا
 . انثج نيأ نم ىردي الو انفرعي ال ذاتسألاف . امام اعنقم نكي ملف ايقطنم اذه ادب امهم نكلو

 انيلع ضرفيو ةذملتلا انيلع ضرفي وهف . تقولا كلذ ىف انتايح الو « هلبق انتايح تناك ثيكالو

 ةتس ىضمتو . فارصنالا انيلع ضرفت ةيناثلا ةعاسلا ءىجتو . انايحأ لؤاستلا ائيلع ضرفيو . تمصلا

 نم فرعي الو . . عوبسألا مايأ ةيقب ب انل ىرحي اذام ىردي ال وهف . هيلإ هجتتف ةعمجلا موي ءىجيو . مايأ

 , لوقي ال كحضن نأ وأ « نيتقيقد وأ ةقيقد انمالك انيلع لدي الو . انتمص انيلع لدي الف : نحن

 ذاتسألا ىدل ىذلا نكي مل اذإو . انفرعي ال وهو هفرعن اننإ . اعزف وأ ةشهد اننويع عملت وأ انسوءرزبن وأ

 اذإو . قلقلا ىه انتايحف « هتايح نم قلقلا درط دق ناكاذإو « انتقيقح وهف « « عايضلاب روعشلا وه

 نم نوقلعم اننإ . ضرألا حطس نم برقلاب ىثمن اننإف « هيمدق تحت ترقتسا دق ضرألا تناك

 فيرلا ىف الو فيرلا نم قيرطلا نكي ملو « ةرهاقلا ىلإ فيرلا نم انثج اننإ مث « انرعاشمو انروعش

 انلوقعو انسوفن ىفو انيديأ ىف توتلا جرعتملا دقعملا ليوطلا قيرطلا اذه ىف امنإ « الهس ةنيدملا ىلإ الو

 نحنو انءامو انءاوه فونما ناك دف « نابش نحنو اقلق حبصأ دق فوخلا ناكاذإو . ةريثك ىرحخأ ءايشأ

 نحن . . نوكأ فوس انأ . . ترص انأ . . تنكانأ : انم دحاو لك لوقي نأ دبالو . الثم انأ - راغص

 اذإو . . ناسنإ نويلمل ىرخأ « انأ » نويلم ةهجاوم ىف ه انألا ٠ نع ثحبلا ةلحرم ىف . . انألا ةلحرم ىف

 . . ةيرصم تحبصأ امنإ . . ةيناملأ دعت مل ىهف . . ةيناملألا ةفسلفلا ىف اهاندجو دق ىناعملا هذه تناك

 سبالملا نم هبيسانيام ناسنإلا دحي اك امامت . .انم اءزج تحبصأ . . ةيناسنإ تحبصأ وأ

 . . هعئاصم وأ هتبرت تناكايأ ماعطلا نم هبساني ام وأ . . اهتعنص ىتلا دالبلا تناك ايأ . . ةيذحألاو

 ىذلا وه اذه سيلا « ىنحارا دق ىنعنقا ىذلاو . ىنعنقأ هتدجو ىذلاو . . هيلإ جاتحا ام تدجو ىننإ

 نم دحأ ىل لاقو افئاخ تنك اذإف ؟ ىنيدلا بهذملا وأ سلفلا بهذملل اقداص اسايقم ذاتسألا هاري

 اي



 ىلع ىننأل « ىنتعنقأ دق ةفيذلا ةرابعلا هذه نإف . . حابشألا هنكست هيف شيعت ىذلا تيبلا نإ : سانلا
 دق اهنأ مغر ء ىتجح قدصو قطنم ةمالس تدكأ دق اهنأل « ىنتحارأ دقو . اهقيدصتل دادعتسا

 اريسفت دجأ ملو افئاخخ تلاظ ىننأ ول رثكأ ىبلاذع حبصي نأ نكمملا نم ناك نإو . . فوخ تفعاض

 كلذ ىنعمف . . هنع ثدحتأ ام نومهفي الو . لوقأ ام نوقدصي ال مهنأب سانلا ىنهجاو اذإف . . كلذل

 فوخ حبصي نأ ىلإ كلذ ىدؤي دقو . سانلا قيدصت مدعب ىرخأ ةرمو ىفوخي ةرم : نيترم بذعم ىننأ
 دحأ دعي ملو . . سانأ كانه دعي مل نونجلا ىلإ تيبتنا اذإف . نونجلا ىلإ فونملا ىنعفدي كلذبو . اقلطم

 . اضيأ سانلا مادعتاب كلذو . .راوحلا مادعنا ىلإ ىدأ دق نونجلاف « ءىش نع ىنلأسي

 ء ايحيسم ريصيو السم «ريصي » امئإو « ايحيسم نوكي الو السم « نوكي » ال ناسنإلا نأ انكف
 . كلذك ريصي امنإ ايدوجو نوكي اال ناسنإلا كلذكف

 ناميالاو . ناميإ مالسإلا نأل . نسح وأ دمحم همسا نأل السم نوكي ال ناسنإلا نأ اذه ىنعمو
 ىحيسم ىلإ امسا ىحيسم نمو . العف ملسم ىلإ امسا رسم نم ناسنإلا لوحي ىذلا وه ناميإلاف . لمع

 . العف ىدوجو ىلإو . . العف

 اننأك تسسحأ ١ مقر مملس ناطلسلا عراش ىف داقعلا تيب ةبتع ىلع مايألا دحأ ىف انسلج امدنعو

 وأ ليتسابلا نجس دنع وأ رشع سداسلا سيول كلملا رصق دنع اوسلج نيذلا ةيسنرفلا ةروثلا ءانبأ
 . حامرلا ةنسأ ىلع الإ ناكملا اذه حربن نل : انسفنأل لوقن انك اننأكو . . ةيسنرفلا ةينطولا ةيعمجلا

 هاياعر نحنف .. قطنملا ةوقب . .ةوقلاب الإ داقعلا ةفسلف وأ داقعلا تيب كرتن نل ىأ

 نأو . نجسلاو رصقلا حربن نأ دبالو . . ةيقطنملا هتفسلف اياحضو ةيلقعلا هتكلمم اياعر . . هاياحض وأ

 هتيب مامأو داقعلا باب ىلع كلذ ررقن

 انكو ةتس انكو . ءاتشلا لصف ىضقيل ناوسأ ىلإ بهذ دق ذاتسألا ناك دقف « اضيأ هبايغ قو

 اقيرط ذاتسألا انرتخخا اننأو نورئاح اننأ : اننيب عمج دق ادحاو اثيش نكلو . نيفلتخم انكو ءاقدصأ

 ! افدهو

 نرقلا ىف تامو شاع ىذلا ويشتاكوب ايلاطيا بيدأل « نوريماكيد  ةياور ىف لاطبأ اننأك انسسحأو

 ى تابهارلا نم اددع نوعاطلا رصاح ةلخادتم ةصق ةئام مضت ىتلا ةياورلا هذه ىفف . .رشع عبارلا

 . فونلا نم ةيلست ةياكحلا هذه ىف دجتو . . اتصق ىكحت ةدحاو لك تحارف . . هسنرولف ةنيدم

 شارف ىلع تافارتعالا نم اعون وأ . نفلاب توملل ايدحت وأ .. عزفلا قوف نفلاب اعافترا وأ
 هذه نأ سحأ اذإ الإ احيرص نوكي ال ناسنإلا نأ : هانعم رخآ عون نم تافارتعا اهنأ وأ . توملا

 هللا ىلع بذكياال هنكلو . سانلا ىلع بذكي نأ نكمملا نمنأو .. ةريخألا هتصرف ىه

 اكلاوا



 . هللا ةدارإ وه سانلا نيب قرفي ال ىذلا توملاو « توملا نم ةروص الإ نوعاطلا سيلو

 نأ انررقو ةسينك وأ دجسم مامأ انسلج نحن له. ؟ هنم هانذخأ ام داقعلا ذاتسألل ديعن نأ انررق له

 ذاتسألا ةفسلف ىلإ . ذاتسألا ىلإ دوعن نأ امإف « أطخأ ىذلا وه هنأ وأ انأطخأ اننأ انسفنأل فرتعن
 . . 9 ٌنافوطلا ةئيفس ىه هتفسلف تناكو . . انئامز  حون هوه داقعلا ذاتسألا ناكله . . ؟ دوعن ال وأ

 دعب مهي الو . . مالسلا هيلع حون نبا لثم اهنم زفقن وأ . . اهب ىضمن لهف « اليوط ةنيفسلا انبكر دقل
 نم . ةنيفس ةبآأ نم زفقن نأ ىرورضلا نم له . . ؟ لبجلا اناوأم ناكوأ . رحبلا اناوثم ناك نإ كلذ

 ذاتسألا نإ . . ؟ ةدئاف كانه نكت ملول ىتح . . ال : لوقن نأ ىرورضلا نم له . . ؟ بهذم ىأ

 هضفرن ال اننإ . . هنم صلختن نأ ديرن نيذلا نحنو « هانرتخا نيذلا نحنف . . هل انرايتخا وه داقعلا

 ىلع حبسن نأ ديرن اننإ . . القتسم اخوك هرصق راوج ىلإ مقن نأ . . هنع اديعب ىشمن نأ ديرن طقف امنإ

 عم انخارص عيضيو . . توملا نمو جوملا نم افوخ خرصن نأو . . هتنيفس راوج ىلإ ةيبشخ حاولأ
 . . قلقلا عم انتايح تعاض امك امامت « حايرلا

 ىلابنلا رارقلا اذه ىلع عقونو . هانرتخا ىذلا رربن نأو . انسفنأ بساحن نأ انررق كلذ لجأ نم

 . . هبايغ ىفو هتيب مامأ . . انه

 ؟ . ةرهاقلا ىلإ هب تتأ ىتلا قيرطلا نعو . . هسفن نع مالكلاب أدبي انيأ : ضعب ىلإ انضعب رظنو

 ىديدحلا بابلا ىلإ اعيمج انرظنو . . تاونس رشع نم رثكأ ذنم ةبتعلا هذه دنع قيرطلا تدمجتو
 تيب نكي مل . . نولاصلا ةنوكلب ىلإ مث . . ملظملا ماسلا ىلإ مث . ىبشخلا بابلا ىلإ مث . . ىجراخلا

 «رحبلا جايه نم سانلاو نفسلا ىمحيل . ئناوملا ىف ماقي ىذلا جاومألا زجاح لثم الإ داقعلا انذاتسأ

 ملقإلا ديسو ةيبدألا ةئيدملا ظفاحمو « ىدبت ىتلا ةلصوبلاو ءىضي ىذلا رانفلا الإ هسفن ذاتسألا نكي ل

 هانرعتسا ام هيلإ درن نأو . انرفاظأ صقن نأو اندلج علخن نأ انررق نكلو . . عيمجلا ذاتسأو ىفسافلا
 ؟ اضيأ ناذآلا انرعتسا اننأ حبحص له ؟ اهب ىرن ىتلا نويعلا انرعتسا اننأ حيحص له نكلو . . هنم

 اوناك دقف « امارينيسلا » ةرم لوأل ةمسجملا ائيسلا ىلع نوددرتي اوناك نيذلاك داقعلا نولاص ىف اننإ

 انسسحأ اهانعضو اذإف « مالفألا هذه ىلع جرفتن نحنو اننويع ىلع اهعضن ىكل تاراظن انيلع نوعزوي

 دعاقم ىلإ ةشاشلا نم زفقت شوحولاو . . انسوءر قوف ىرجت داكن تاراطقلا تناكف «ء ةمسمم اهب

 ىكل نيجرفتملا لوحو ةشاشلا بناوج ىلع تانوفوركيملا نوعضي ائيسلا رود ىف اوناكو . . نيجرفتملا

 .. دعتبا اذإ وأ برتقا اذإ توصلاب سانلا رعشي

 . . امامت اذكه انك

 طقس اذإف . . ةفورعملا هصصق ىف نافوه ىناملألا بيدألا هنع ثدحت ىذلا صخشلاك انكوأ

 .. اليمج ءىش لك حبصأ هينيع ىلع هعضو اذإو ءاحيبق ءىش لك حبصأ هينيع نع راظنملا
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 عضو دقف . . هعلخمن نأ انتكمي . . اننويع ىلع اراظنم عضن مل اننأ ىه انمامأ ىتلا ةلكشملا نكلو

 ؟ بلقلا تاقدو عباصألاو فنألاو نذألاو نيعلا علمت فيكف . نآلا اننويع ىهو . . اننويع انل ذاتسألا

 لب . . هنم انسفنأب ىردأ نحنف . . انفرعي ال ذاتسألا نكلو « اميظع ناكانل ذاتسألا هاطعأ ام نإ

 . . اناري امم حضوأ انسفنأ ىرن ىكل تاسدعلاب انحلس ىذلا وه هنإ

 لك نحن اننكلو .. نيريثك نمض نوليلف نحنو .. هتايح مايأ نم موي نم تاعاس ىف قئاقد نحنف
 ةهجاوملا ةعاس تناح دقو . هتهجاوم ىفو هريغبو ذاتسألا عم ةميق انل نحنو . انسفنأل ةبسنلاب ءىش
 . دبألا ىلإو .. ةدحاو ةرم انسفنأ رايتخاو ةهجولا رايتخخاو

 ى اهنوعضيو مهلئاسر نوبتكي مهنإ .. رحبلا ضرع ىو رطخلا دنع ةراحبلا هلعفي ام لعفن فوسو

 دقل .. ماع فلأ دعب وأ ماع دعب دحأ اهدحي دقو ..رحبلا ىف اهبنومريو ةجاجزلا نودسيو . ةجاجز
 . ! كلذ انمهوت وأ ..انحرتساو .. انلقو اولاق



 ! ةريثك موجولر تلا هِجولا
 تناكو .. انفرتعا نيح انفراعتو .. انسفنأ انركنأ مث .. دحأ لكو « ءىش لك انركنأ ةليللا كلت ىف

 ليج نم رصم ءانبأ نم جذامت ةتس امنإ ء صاخشأ ةتس نكن ملو .. انم دحاو لك ةايح ىف ةردان ةظحل

 .. دحاو

 ةلأسم وه هيناعن ىذلا نأ « ذاتسألا تيب مامأ فيصرلا ىلع نوسلاج نحنو انلاب ىلع رطخي مل
 . ةعابلا الو . ةعابلا نوداني ذفاونلا نم نورظني نيذلا سانلا ال « اناوس دحأ اهب ىردي ال « ةيصخش

 .انسفنأ ىلإو هيلإ انرظن دقو « ةلابزلا عمجي ءاج ىذلا لجرلا الو . ةركلا نوبعلي لافطألا الو
 . اهضعب امنإ .. انراكفأ لكال - ةلابز انراكفأ نأ . ةدحاو ةظحلا ىف انسسحأ اننأك . انكحضو

 ىذلا رثول نترام لثم اننأ اعيمج انليختو . انتاليوو انراكفأ مخضتب انق نيذلا نحن انئكلو

 « ةسينكلا باب ىلع ةدام نيعست نم نوكملا هجاجتحا قلع م . ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ىلع « جتحا »

 .. كيلوثاكلا نييالمو ابابلا بضغ رظتناو

 عضو ؛ اوكبو هراجحأب اوكربت نيحو « ىكبملا طئاح دنع اوفقو دق دوييلا نم ةعامج اننأك وأ
 نأ هللا ىلإ هاوكش ةقرولا ىفو . راجحألا نيب ةقرولا هذه عضوو . ةقرو جرخأو هبيج ىف هدي دحاو لك

 نوفلعي مهنإف « ءارح راغ اوراز اذإ نيذلا نيملسملاكوأ .. ةرخآ دوبيلا دنع سيلف - ايندلا ىف هرصني

 اهوعزن مهنأ ىأ ٠ اهنوكرتيو اهنوقلعي .. ءارح لبج حفس ىلع راجشألا ناصغأ ىف قاروألا هذه لثم
 .. هللا ىدي نيب اهوعضو امدنع اوحارتساو « مهسفنا نم

 للاطيإلا بتاكلل ةيحرسم مسا وه اذهو - « فلؤم نع ثحبت تايصخش تسو اننأك وأ .

 لجرلا نم وأ .. فلؤملا نم صلختن نأ ديرن نحن امنإ . فلؤم نع ثحبن ال اننأ ةقيقحلاو . وللدناريب
 ةدرمتملا انحورل اديكأتو . انيلع هطلستب اقيض نكل . هلضفل اناركن ال . انفيلأتو اننيوكت ىف لخخدت ىذلا
 .. ىاذلا انلالقتساو

 دعبو . هيف انسفنأب قلنف « ةسدقملا دنهلا رابنأ نم اربن حبصي اذه بلس ناطلسلا عراش نأ ول انينمتو

 .. انتاهمأ انتدلو امك ءايربأ اراهطأ حبصن كلذ

 ةشقم دجوت ىفابايلا دبعملا باب ىلعف . ةينابايلا دباعملا دحأب رم نأ ربنلا اذه نم انجرخ اذإ انينمتو

 كلما



 هذببو ةلوهسلا هذبب . هاياطخ لك سنكت كلذبو . ةشقملا زبي هنإف « دبعملا اذبب رم نم لكو . ةمخض
 . نابايلا ىف نورهطتي ةطاسبلا

 هلإلا مأ تلعف ايكامامت . ءىش هنم ىتبي فوس امنإ . امامت رهطتي نأ نكمي ال ناسنإلا نأ ملعن اننكلو
 حبصأ ءاملا هسمل دق همسج نم ناكم لكف . سدقللا رهنلا ىف ايراع هب تقلأو هتكسمأ امدنع ؛ ليخأ »

 بعك نم . همدق نم هتكسمأ دقف . ائيش تيسن مألا نكلو « حامرلا الو ماهسلا هنم ذفنت ال اعينم

 نأ دارأ نف « بعكلا هذه ىه ليخأ اهدلو ىف فعضلا ةطقنف كلذلو . ءاملاب لتبي مل بعكلاف . همدق

 انفعض ةطقنو .. نيرخآلا نع ابيفخي نأ لواحي « فعض ةطقن ناسنإ لك ىفو .. هبعك ىف هبرضيلف هلتقي

 ىو . هيلإ نودودشم نحنف . كلذ ىلع ليلد ربكأ ذاتسألا تيب مامأ انسولجف . اهؤافخإ نكمي ال

 انبرج دقو . ةشوردلا اهنإ . قشعلا هنإ . دحاو فرط نم بحلا هنإ . هنع دعتبن نأ ديرن تقولا سفن
 نأ لواحن اننكلو . ىلاهن انرارقف . ةرملا هذه الإ . عطتسن مل اننكلو . ليلجلا ذاتسألا ةمظع نع داعتبالا

 ةملك نم دبالف . نيبأتلا تالفح وأ داليملا دايعأ لكش هل ىنعملا نوكي نأو . ىنعم رارقلا اذهل لعجن
 ! انيلع وأ .. هيلع اًمحرت وأ « دحأل ةيحت دحأ ابيقلي

 ضرألا ىف نيبذعملا ةداعسلا باحصأ دنع عنام ال نظأ : « ىلالهلا ديز وبأ » هيمسنو اندحأ لاق

 تيب فيصر : اهيلع بتكنو ةتفال قلعنلف . رظانملا ريغتت نأ متفخ اذإو . انب قيلي ناكم ىلإ لقتنن نأ

 لودج امأ . ةيداليم ١149 ةنس ةيابن ةديدجلا رصم ملس ناطلسلا عراش #١ مقر داقعلا ذاتسألا

 اننأ وأ . . دبألا ىلإ ةعيطق ىه لهو .. ؟ هنع اديعب هجتن نيأو ؟ ذاتسألا نم نحن نيأ : رهف لامعألا

 انتاهمأو انءابآ ىرن ال اننأ ابك امام .. ؟ نيح ىلإ نيح نم نييحورلا انئابآ نم هريغ ىلإو هيلإ دوعنس

 روهزو عورف انل نوكتو . ةديعب ضرأ ىف انسفنأ سرغن نأو . ربكن نأ بجيو .. انربك دقف .. انايحأ الإ
 بذعتي نأ مظع راعل هنإو « اندنع فقوتو انؤابآ هأدب ىذلا باذعلا فنأتسن نأو « لالظو رويطو

 مل نإ .. ةوخإ اي ىل اوحمساو .. عراش ىلإ عراش نمو . فيصر ىلإ فيصر نم وهلن نحن لظنو انؤابأ
 ةفيلخ قانزلاو ىلالحلا ديز ابأ نوكأ نأ لضفأ ىننإو .. ةيفسلف ةراعد وهف « ايركف الوست اذه نكي
 نسح وأ « خيراتلا هلمهأ ام خيرات » بتكي ىذلا ىقاماج بيبح خرؤملاو قربجلا نمحرلا دبع خرؤملاو

 ىلا ةلاضلا بالكلا هذه نم ادحاو نوكأ نأ ىلع « خيراتلا ىف ىربكلا تايكاحملا فلؤم فيرشلا

 كش ال نولاض متنأو .. كشال بالك متنأف .. اهنم اليدب دجأ ال تنك نإو « ةيمستلا هذه ضفرت

 حابت نإ .. ! صل كانه نوكي نأ نود حبنت بالكلا رثكأو . حابن وه عفتري توص ىأو . اضيأ
 طيشنت هنأل ىكبت ةأرملاو . ةيتوصلا اهابحأل طيشنت هنأل حبنت بالكلاف .. ةأرملا عومد هبشي بالكلا

 .. ضعبب انضعب بجعي نأ ىلع قفتن مل نحنف « تارابعلا هذه لثم مكبجعت مل نإف . ةيعمدلا اهددغل

 ..رخخآ ناكم ىلإ لقتتنلف .. ديبعلا ةداسلا اهيأ نآلاو



 تيبلا ىف سيلف . نادوسلا ىف هاوبأ ناك ظحلا نسحلو . ءاقدصألا نم دحاو تيب ىلإ انلقتناو

 ..اناود

 خيراتلل اذاتسأ دعب ايف حبصأ ىذلا ..« ةمالس ىلالهلا ديز وبأ : وه لوألا ثدحتملا ناكو

 تنل عضاد] نمدبال نكلو . فقوملا مكيلع نوهأ نأ ديرأ : لاق .. بادآلا ةيلكل اديمعو ثيدحلا
 نكيلف « ارصق انل مق , نأ مكنم دحاو ءاش اذإف « ءاوهلا ىف ىشمن ال ىتح . ةفورعم اضرأ مكمادقأ

 قا رونست : قه يم مكنم انحاو ذأ نظأ الو . اهانسرد ضرأ ىلعو اهفرعن ةدام نم كلذ

 ظحالأ . خرؤم انأ . مدهأ الو ىنبأ ال ايصخش انأ . انعمتجا دق ءاوملا روصق مده لجأ نف . ءاومل
 , خيراتلا عراوش ىف فقي رورم ىركسع امنإ . خيراتلل اعناص تسل انأف . لجسأو للحأو بقارأو

 طقف امن . ةرايس بحاص انأ الو . شام انأ الو بكار انأ الف .. تافلاخناو تاكراملاو ماقرألا لجسأ

 راوج ىلإ ىرجأ : ةارابم ىف مكح لثم انأ طقف امنِإ . هعيطتسأ ال'اذه ىتح . سانلا نم سانلا ىمحأ

 بهاوم ةيأ ىدنع تسيلو . عراشلا ريمض انأ . بعلملا ريمض انأ .ادوجوم تسل ىننأك . نيبعاللا

 ىل تسيلف كلذلو . ىسفن نع ضارو . امامت ىدودح فرعأ انأف . كلذ نم رثكأ ائيش ىنم لعجت

 تجرخو . مكقانعأ قوف هتالجع ترمو سيبوتأ ءاج اذإو . ءاقدصأ اننأل . ىتلكشم متنأ . ةلكشم
 نمو . اهتالجع تحت بهاوملا عايضو . تارايسلا ثداوح نع اديج اثمب بتكأ فوسف « مكتنسلأ

 ةياور ةفلؤم كلذكو .. ىرذلا عاعشإلا وبأ وه ىذلا ىروك ويسم تارايسلا مهتساد نيذلا رهشأ

 ملس ىلع ةيضايرلا هتايرظن ٍمظعأ ىلإ ىدتها ىذلا هيراكناوب ىسنرفلا ملاعلاو ٠ . ؛ حيرلا مايعتا

 نأ همهلاف . انم ادحاو لقنأ دق هللا نأ الول .. ةسمخم انددع نوكي نأ نكمملا نم ناكو .. سيبوتألا

 . هناكم فقو ىذلا صخشلا توميف مارتلاب سيبوتألا مدطصيل هلخاد ىلإ سييوتألا ملس نم لقتني

 ..« تقولا ضعب هتدلاو ةافو لجؤي نأ دارأ دق هللا امنإ . هل لضفلا سيلو
 بحاص تدجوو . ىدلاول ءاود ىرتشأ تبهذ دقف . كلذ ىل ثدح دقف . ىندصفي هنإ

 ىذلا صخشلا تام . ةاسأللا تعقو ةظحللا هذه ىو . هيلإ تعرسأف . سييوتألا لعخاد ىف ةيلديصلا

 . ىلاكم ىلإ زفق

 اامورت ىكيرمألا سيئرلا : ماعلا اذه ثادحأ مهأ ىلإ نآلا لقتننلو : لوقي ىلالملا ديزوبأ داعو

 فلح ءاشنإ ىلع هلك برغلا قفتاو . الثم رصم - ةفلختملا لودلا ةثاغإل عبرألا طقنلا عورشم نلعأ

 كلملاو « سدقلا ىلإ بيبأ لت نم اهتمصاع تلقنو ةدحتملا مثألا تلد ليئارسإو . ىطنلطألا لاهش
 اينالأو . نوب اهتمصاع ةلود تحبصأ ةيبرغلا ايئامأو . ةيمشاهلا ةكلمملا ىه ندرألا نأ نلعأ هللا دبع
 اماعط ناكيرمألا لقن نأ دعب نيلربو ةيبرغلا ايناملأ نيب ىوجلا رسجلا ىبتناو . ةلود تحبصأ ةيقرشلا

 جئاشتو . نلبد اهتمصاع ةلود تحبصأ ادنلريأو . ةيوج ةلحر نويلم عبر ىف نيلرب لهأ ىلإ ابارشو

 يللا



 ارارق تذختا ةيلودلا لدعلا ةمكحمو . ازومروف ةريزج ىلإ ىعويشلا فحزلا مامأ بره كيشت ىاك
 نأ دكؤملا نمو . ىمظعلا ايناطيرب ىلع تدتعا اهنأل ةئيكسملا اينابلأ ةلود تنادأ دقل . ادج اريطخ

 ثادحأ نم كلذ دعب قب اذام .. دبال .رهش دعب ..موي دعب ةطلسلا ىلإ ءىجت فوس دفولا ةموكح
 .. ؟ ةماه

 بتاكلل باتكر هظ : ىملاعلا بدألا ثادحأ .. ةينفو ةيفسلفو ةيبدأ ثادحأ كانه .. تيسن هأ »
 نإ مكسوعر ىلع ايندلا اهيف بلقنت فوس ىتلا ةنسلا ىهو « 1984 ةنس» همسا لوروأ جروج ىزيلجنإلا

 مهلوقع ىف ةفلتخم تاباهتلاب نيباصملا نم مكلاثمأ نم رشبلا ءافش متيو .. لدعلا ققحتيل هللا ءاش

 هنع انثدح دقو « درفلاو ةطلسلا » همسا لسر دنارترب ىزيلجنإلا فوسليفلل باتك رهظ اك .. مييولقو

 ةملك ةذوخأم ذاتسألا ةفسلف نوكت داكتف .. هلاق ام ىلإ ادحاو ارطس فيضأ نأ عيطتسأ الو . ذاتسألا

 ىزيلجنإ فوسليفو مظع ىرصم فوسليف نيب راكفألا ىف قفاوت هنأ وأ .. باتكلا اذه نم ةملك

 مث. ليتكركد» همسا تويلا . س . ت لصألا ىكيرمألا ىزيلجنإلا رعاشلل باتك رهظو .. مظعأ

 5 بتاكلاو .. : ىناثلا سنجلا 0 ةعئارلا اهتفحت راوفوب ىد نوميس ةيدوجولا ةييدألا تردصأ
 رخآلا ملاعلا ىلإ اولقتنا نيذلا امأ .. « لوجتم عئاب ةافو » هتيحرسم ردصأ رلليم رثرآ ىدوبيلا ىعويشلا

 . لوقأ نأ تيسن . كنلرتم سيروم ىكيجلبلا بتاكلاو . سوارتشا درشير ىواسفلا راقيسوملا مهف
 ىف ةعيبطلا رظانم ٠ ناونعب اباتكر دصأ كرالك ثنيكريس ىزيلجنإلا ىنفلا دقانلا نإ « ىصخش ىأر اذهو

 هنألو « ةلئاهلا ةيخيراتلا هتامولعمو هترابع لاهل . روصعلا لك ىف دقان مظعأ وه لجرلا اذه .. « نفلا

 دق زيلجنالا نأ ء اضيأ ىصخش ىأر اذهو « اماه هارأ دحاو ربخ قب .. هتايرظنو هتارظن ىف ديدج

 طيسبتو نيدلل ريسيت كلذ ىفو .. ةرصاعم ةيزيلجنإ ةغلب « ديدجلا دهعلا ١ : سدقملا باتكلا اوردصأ

 باتكلا اهيلإ مجرت ىنلا ةكيكرلا ةرابعلل تسيلو ىااعملل ةسادقلا نأ ديكأتو .. سدقملا باتكلل

 قدلاوو . خيرات سردم ىدلاوف ؛ خيراتلاب ديدشلا ىماتهال دحاو ريسفت الإ ىدنع قبي لو . سدقملا

 دعس نعو ىلارع نع نوثدحتي ىلهأ رثكأ تدجو دقف كلذلو . ةيبارعلا ةروثلا ىف اهدج ىفوت دق
 نم ادحاو ناك هللا همحري ىدج نأ ىأ . ايلئاع اًثيدح عيمجلا نع ثيدحلا ىف نأ نوريو « لولغز

 انأو « ىادلاو هركي كلذلو .. مهلثم اميظع نوكي نأ ردقلا هلهمي ملف « اباش تام هنأل نكلو . ءالؤه

 ايلئاع ارأث كانه نأ نظأ الف . ةءارقلا نم دعبأ ىلإ خيرامل ىتسارد ىف بهذأ نأ « ديحولا امبنبا

 وأ ىزيلجنا بصاغ لك نعلأ نأو « ةرهاظم لك ىف كرتش 0 هب ذحخألا بجي

 . قايح ىلع قلقلاو فونملاو ىلأو ىمأ بحب تاهجلا عيمج نم دودحم انأف . ناكم ىأ ىف ىسنرف

 ىنكلو .. قايح ىف ديحولا قيضلا وه كلذ كو . ىمدقتو ىومن اعيمج اوفقوأ دقف كلذلو
 هللا ىنارأ الو . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو. قاقدصأ ريصم ىلع امامت نيزحو .. ىقايح نع امامت ضار
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 . ! رانلا ىف وأ ةنجلا ىف نيلفغملا هدابع نيب اناكم مكل هللا حسفأو . مويلا اذه نم دوسأ اموي مكيف

 هك

 وأ « ءامسلا نم تبرتقا دق ضرألا نأكو . مستبي ىتح وأ كحضي نأ ىلع ةردق انم دحاو دحي ملو
 ىف ايكامامت .. قئاحن قيض لاحم ىف سفنتنو كرحتن نحنف . د0 الإ قيرألا لع تقلا ةقوامسلا
 هوسلجأف . دبألا ىلإ بذعتي نأب « سولاتتت ١ همسا باش ىلع ةملآلا تكح امدنع ةيقيرغالا ريطاسألا

 . خرصيو اهاريو ةعرسب لزتت .. .رجحلا نم ةلئاه ةعطق هسأر ىلع نوطقسي اوحارو . فهك باب ىلع

 : >ارصلا ىلإ وهو . طوقسلا ىلإ دوعتل معفترت مث . . هسأر نم دحاو رتميلم دعب ىلع فقت اهنكلو

 .. دبألا ىلإ اذكهو

 ةليللا ؛ وأ . . « دوسألا بارغلا ةليل : ةيفوصلا اهيمسي اكوأ . . ؛ ةليوطلا مالآلا » ةليل تناك دفل

 ءادوس اهنأ ىلع لدت ةيفوص تاريبعت اهلكو - ٠ قعصلا ةليل ه وأ .. « قاحملا ١ ةليل وأ .. « ءاملظلا

 .. انسفنأ مامأ انسفنأل ةحضاف وأ ةفشاك اهنكلو ةلتاق ةتماص
 تنكو . رهزألل اخيش نوكي نأ هل عقوتن انكو - ٠ ناوضر خيشلا » هيمسن ىذلا قيدصلا فقو
 دنسأ دومع ىل نوكي نأو .رعزألا ىف قاور ىل نوكي نأب ملحأ تشع دقف .. كلذ نونمتي نيذلا نم

 حبصت نأب ملحأ تنكو .. باسحلاو ةمايقلاو ىبلاو هللاو نيدلاو ايندلا ىف لوقأو لوقأو هبلإ ىرهظ
 ىمالحأ تناك دقل . . ضرألا ىلإ دوعن الو « ءامسلا ىلإ قذمالتو انأ ل عفترت ةباحس ىتحت ضرألا
 . نيفوصتملا تالايخ نمو « « حيرلا طاسب : انل تفصو ىتلا ؛ ةليلو ةليل فلأ ١ تالايخ نم اجيزم

 اد انيلإ رظن امدنع « ناوضر خيشلا سلج مث - ايسفن نيبذعملا بورهو .. نييلايرسلا ةسولهو
 انسوهر تعفترا نكلو .. امدقم هلوقي فوس ىذلا ام فرعن اننأ سحأ هنأكوأ .. هيلإرظني ال ادحأ
 . ملكتي نأب هل ةراشإ كلذ ناكو . هيلإ تهجتاو

 ةمعن نوفرعت ال ىنوخإ اي مكنإ . هللا اناده نأ الول ىدتينل انكامو « اناده ىذلا هلل دمحلا : لاق

 نونمؤم مكنأ ى ىرأ ىنكلو . موصي الو لصي ال مكضعب « نوميقتسو نوبيط متنأ . مكيلع هللا

 سانأ نم لضفأ مكنأ ىرأو . مظع مكياع هللا لضفو . هلسرو هبتكو هللاب نوئمؤم مكنكلو . ةاصع
 مهيديأ نيب ىفوعاضأ دقو ٠ ىقوخإ رغصأ انأو . نوفرعت امك ةعبس نحنف . قوخإ نم لضفأ . نيريثك

 ىف وأ ىنأ بيج ىف اناكم ىل اوكرتي مل مهو . بارشلا ىلإو ماعطلا ىلإ ىننوقبسي مهف . مهمادقأ نيبو
 ةوخالا نم ىنيمحيل هللا ىلإ تأجل دقو . ىخارصب انايحأو . ىعارذب شيعأ انأف كلذلو . ىمأ بلق
 ىبأ امأ . ىجرفسلاو انأ . هللا فرعن انتيب ىف نانثا نحنف .. ةوخإ اوسيل نيذلا نيملاظلا نمو . نيملاظلا

 امنأ سحأ ال نكلو . ىمالسإلا نيدلا ىف ددشتتو . تملسأو ةيحيسم تناك ىمأو جراخلا ىف ملعت دقف
 ىف قحلا ملسملا ىننإ لوقأ نأ عيطتسأ ىننإ لب . اتطخع نوكأ دقو . كلذ ىلإ ةرطضم ىه امنإ . ةقداص

 خلاب



 ىلو مهنيد مهل .. دبعأ ام نودباع مه الو . نودبعي ام دبعأ ال انأو .. ةلماك ةيلهاج انتيب ىفف .. اننيب

 اذه : هعباصأب ريشي ايحايس ادشرم ناك داقعلا ذاتسألا نأ نم مكنم هتعم ام احيحص سيلو .. نيد
 نأل .. احيحص سيل .. ضرألا ىه كلتو .. ءامسلا ىه هذه .. لوم ا وبأ وه اذه .. مرهلا وه
 ىف اهدجن ملو .. اهفرعت نكن مل تامارهأ هناميإو هلقعو هملقب انل ماقأ مث « اندشرأ دق داقعلا ذاتسألا

 ىذلا نم فرعن الو .. تامارهألا ءانب رن مل اننإ .. ارجح ارجح انمامأ اهماقأ هنإ مث .. باتك ىأ

 داقعلا ثامارهأ امأ .. ةيكلف ةيراعم ةيسدنه ةزجعم تناك انه نمو .. اهانب اذا ىّتح الو « اهانب

 تناك امبر .. ةلوهسب اهماقأو .. اهماقأ اننيعأ مامأ وهف . ةقئاف ةردق ىه امنِإ .. ةزجعم تسيل ىهف

 ةردق طقف امنإ .. ةقراخت ةردق ىعدي ال وهف . لجرلا اذه ةمظع كردن انتلعج ىلا ىه ةلوهسلا هذه

 نم مكقياضي ىذلا ام ىردأ الو .. هفرعن نكن مل رخآ ىنعم انمامأ ىذلا ءىشلل لعجب نأ ىلع
 خيراتلاو ايفارغجلا سردم لثم وهو . ملعتن انكرتو انملع هنإ . لضفلا اذهب ذاتسألل فارتعالا

 ىذلا نوسنت متنأو انءابآ ىسنن اننإ .. مهاسنن اننإ لب .انوملع نيذلا نعلن ال نحن . باسحلاو

 مظعأ وهأ ..! ؟ داقعلا نايسن نع نوزجعت مث « ةلوهسلا هذبب مكقلخ ىذلا نوسنت لهف .. مكقلخ

 .. هللاب ذوعأ .. ؟ مكقلخ ىذلا نم

 ال اذامل .. فعضلا اذه . . فوخلا اذه . .نيجلا اذه وهف مكيلع هبيعأ ءىش كانه ناكاذإو

 دق ناكنإ اذه .. مكيلإ ءاسأ دق هنأ ةسلجلا سفن ىف نونلعتو اهيف هنوشقانت ةصاخ ةسلج هيلإ نوبلطت

 .. مكب رعشي ناك اذإ اذه ..؟ هنع مكقاقشناو .. هيلع مكدرمت اونلعت نأ نوديرت مكنأ وأ . . لعف
 لك فوعيف .. مكتاردق طبضلاب اوفرعتل .. هتهجاومل ةصرف ىهف ساسحإلا اذه هيدل نكي مل اذإو

 نعو « ناطيشلا » نعو ( هللا ١ نع هباتك فلأ امدنع هسفن ذاتسألا نإ .. هنزوو همجح مكنم دحاو

 لك عمو عوضوم لك ىف ابمرج دقل .. ةيلقعلا هتردق دودح فرعي نأ دارأ هنإ : انل لاق « حيسملا »

 ذاتسألاو .. ناطيشلا نعو .. هللا نع ثدحتي وهو هرادتقا فيك فرعي نأ دارأف .. خيراتلا ةرقابع
 لكأي نيحلاو نيحلا نيب هنإف « قولسملا ماعطلا ىلع شيعي هنأ مغر « انل لاق ىذلا وه هسفن

 ىلع هتدعم ةردق فرعي ىكل .. هسفن ىلع اهمرح ىّتلا ىأ ء ةعونتملا ةمعطألا لوانتي ىأ .. « ةحولملا »

 ؟ طئاحلا ىف مكسوءر اويرضت نأ نم الدب .. اضيأ متنأ كلذ نوبرجت ال اذالف .. اهيذؤي ىذلا ماعطلا

 ىلع اهب قلي هنإف ةيضف ةلمع دحأ هيطعي امدنع لاقبلا هلعفي ام نولعفت ال اذامل .. هسأر ىف اهوبرضا
 اوبهذا كلذكو .. اهنينر نم ةفئاز تناك نإ فرعي هنإ .. ؟ اساحن وأ ةضف تناك نإ فرعيل ماخرلا

 نوضرعت ال اذامل .. ذاتسألا ناكد « ماخر » ىلع ابب اوقلأو ةيبهذلاو ةيساحنلاو ةيضفلا مكتالمعب

 ملعج نيذلا متنأ ؟ اذامل .. ؟ ةضيرم وأ ةحيحص تناك نإ اوفرعتف .. هتعشأ ىلع مكبولقو مكلوقع

 .. هوعناص متنأف « انص ذاتسألا ناك نإ .. ؟ مكيديأ تعنص امم نوفاخت فيكف . افيخمو اريبك ذاتسألا
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 ىذلا مالسلا هيلع مههاربإ انديس لثم دحاو مكنيب سيلأ . 1 ةعينسا ئذلا هنملا نمدلاللا تاك بعت

 لعف ام نوركنتسي هموق هءاج ايلف . مانصألا هذه ريبك فتك ىلع سأفلا قلع مث اعيمج ناثوألا مطح

 نثو ٠ ىركف منص داقعلا نكلو ؟ مانصألا ريبكاولأسا ىأ - نوقطني اوناك نإ مهريبك اولأسا لب : : لاق

 ميظع نم امو .. . امضيأ بلقلا عظع وه الإ لقعلا مظع لجر نم امو . . ةلاحم ال قطان وهو « سلف

 مكئايربك ىف مكتبرض اذإ قورذعت نأ وجرأ .. هدافحأ وأ هدالوأ مكنإ مث. . ةمحرلا مظع الإ بلقلا

 هنأ نومعزت متنأ . . متنأ هنولوقت ام اذهو . معن . هؤانبأ متنأف . . نييعرشلا ريغ هؤانبأ مت متنأ لب : مكل تلقو

 ىضريو هتلوجر دكؤي اذه نإ . دافحأو ءانبأ هل نوكي نأ ررض الف « كلذ ىضترا وه اذإو . مكوبأ

 ىذلا بألا اذه نم نوديرت مت . ا . نييعرش ريغ ءانبأ مكتكلو . . هرورغ

 نيبالم داقعللف .. نولوقت نيذلا متن .. ؟ ! مكوبأ هنإ لاق نمو . . ةوبألا هذه نع ىلختي نأ مكفرعي ال

 ال مت ياو دعت نا و يالا

 وأ . مهنم دحاو داقعلاو . نوريثك مكنيوكت ىف اومهاس نيذلا نإ .. تاذلاب وه هيلع درمتلل ىنعم فرعأ

 هداج او نع
 ىعيشلا بهذملا نيب قرفلا فرعأ ىعيش ىننإ .. ماسالا . ىعيش ملسم ىننأ نوفرعت متنأو

 ىننأل ىعيش انأف . «نمفرلاو جاختحالا تاركسعم ىلإ برقأ انأف . . نوفرعتال متن ناو .. ىنسلا بهذملاو

 ىلأ نب ىلع ىننأك سحأ ىننإ .. تيبلا لهأ نم « جاجتحا نودو ريكفت نود .. نوكأ نأ ضفرأ

 ىلع لصحأ ال انأو . نلت لك لع نولصحي مه: . تيبلا لهأ نم مه اعيمج قوخإ نأكو . . بلاط

 انأو . موصيو ىلصي ىذلا ديحولا انأف : مهنم اظح رثكأ نوكأ نأ ضورفملا نم ناكو .. ءىش ىأ

 نم قوخإ عيمج ءامسأ انيب .. السم امنا لمحأ ىذلا ديحولا انأو . همأو هابأ بحي ىذلا ديحولا

 ىلع دالوأ اهنأك ىراكفأو ء بلاط ىلأ نب ىلع ىنأكف كلذلو .. ةيدوبي وأ ةيحبسم نوكت نأ نكمملا

 ىلع تماص جاجتحا وه ىرارمتساو « ةيركف ةزانج ىه ىتايحف .. دحاو دعب ادحاو اولتق نيذلا

 وأ هوبرضا وأ هومتشاو . ذاتسألا ىلإ اوبهذاف ةحيصن نم ىل ناك اذإو .. تيبلا اذه ىف ىبيصن

 « ةينايبصلا ةلزهملا هذهل كحضي فوس .. كلذب ةداعس دادزي فوسو . هيمدق دنع اوعكرا وأ . هوحماس

 تعم دقو .. محريو رفغي فوس لجرلا نأ دكؤملا نمو .. مكلثم نوينثو هل نوكي نأب حرفي فوسو
 نيدباعلا نيز ىلع مامإلل عقوام ردصلا ةعسو ةمحرلا ىلع لدت ةثداح مظعأ نأ ذاتسألا نم
 . همامأ ءانإ ىف هبصت تحارو ىلغي ماعطب ةمداخلا هتءاج دقف .. بلاط نب ىلع نب نيسحلا نبا
 مامإلا مدو نيدباعلا نيز مامإلا سأر .. همد لاسأو هقرحأف مامإالا سأرب نخاسلا ءانإلا مدطصاو

 : تلاقف هللا باتك نم مالكب هتلجاعف ةمداخلا ىلإ رظنو هسأر مامإلا عفرو « نيدباعلا نيز
 . ! ظيغلا نيمظاكلاو
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 . ىظيغ تمظك : لاقف

 . سانلا نع نيفاعلاو : تلاق

 . كنع توفع : لاق

 .. نينسحما بحي هللاو : تلاق

 ! هللا هجول ةرح تنأ : لاق

 ىنب هنأ ةيسدنهلا هلامعأ لوأو « انيدتم ايرامعم اسدنهم حبصأ ىذلا ناوضر خبشلا سلجو
 موقت » ناونعب اقينأ اباتك ردصأو .. ةرهاقلا ىف ىهالملا دحأ ماقأو « جيلخلا ىف ًادجسم نيرشع
 ىلإ « ناريإو قارعلا دجاسم ىف داقعلا ذاتسألا بتك عم هنوعضي اوناك باتكلا اذه . ؛ مبوقلا قيرطلا
 . ! هنع عافدلاو ىعيشلا بهذملا ىف باتك وهف .. هقوف هنوعضي انايحأو .. ميركلا نآرقلا راوج

 ءىش ىف مكعم قفتأ ىننإ .. ادج اماه ائيش مكل لوقأ نأ ىناوخإ اي تيسن : لوقيل ةيناث ضقو مث
 فوسو .. كلذب رهاجيال هنكلو .. ةنسلا لهأ ىلإ هنم ةعيشلا ىلإ ليمأ داقعلا ذاتسألا نأ وه دحاو
 لثم رخآلا وه ذاتسألا نأل « "ىلع مامإلل هزيحت ةديدش ةعاربب ىنخأ هنأ ىلع هبساحأ فوسو .. هشقانأ
 بدألا ديمع نيسح هطو ءارعشلا ريمأ قوش لاثمأ نم ءابدألا نم هريغب نروق اذإ .. ىلع مامإلا
 .. هبيصن نم مظعأ ايندلا هذه نم مهيصن ناك دقل .. ةفسلفلا ىلأ ديسلا قطلو حرسملا ىبأ ميكحلاو

 ! ةفالخلاو ةداملاو ةرامإلاب اعيمج مهنم قحأ وهو
 انم لك دي ىفو « اعم هيلإ بهذن نأ بحي .. قوخإ اي ةريخأ ةملك : لوقيل ضبن مث ؛ سلجو

 « هدالبل زيلجنالا وزغ نصي وهو ىناغفألا نيدلا لاج ديسلا هلاقام ركذأ انأو .. هيلع جاجتحا وأ ىأر
 ةميزهو ء بعشلا ضعب شيجلا نأل ؟ اذامل . شيجلا سيلو . مهمزهو مهلباق ىذلا وه بعشلا نإ
 نوكت نأ نكمي الو ٠ عيمجلل رصنلاف . ماق هلك بعشلا اذإ نكلو .. بعشلا ضعبل ةميزه ىه شيجلا
 « كسفن لكبو سانلا لكب براح : لمجأ ةرابع ىف ىناغفألا نيدلا لاج اهلاق دقو . عيمجلل ةميزحلا
 نلو سلجأ فوسو « ابرح اهولعجت نأ ٌمدرأ اذإ اذه .. كسفن ضعببو سانلا ضعبب براحت الو
 . ! موقأ

 . اعيدب ايندلا هذه ىف ءىش لك دحي هنأل . كلذك هيمسن انكو .. عيدبلا دبع همسا نكيلو انثلاثو
 نم رثكأ سبل هنأو .. تاردقلا دودحم ناسنإ هنأب فرتعيو ! هرمع نم نيرشعلاو ةعباسلا ىف وت دقو

 لفلاك سانأ امإ اهرخخآل اهلوأ نم انتايح نأو ..رهزلا قيحر صتمي لحن وأ . ضرألا ىلع فحزي لم
 . كلذ نم ربكأ هنأ روصتي هلعجي ىذلا وه ناسنإلا دنع ةمظعلا نونج نكلو .. لحنلاك سانأ امإو
 .احرم انرثكأو امد انفخأ ناكو

 : لوقي فقو

 قلي



 د ةرئاكبلا نمد دعك ذكي مناور . ملا وج لثم ماعلا وبلا نإ مكل لوقأ نأ ىلإ ةجاح ىف تسل

 نوديري ديقفلا لهأ نأ نوسنيو . .ئافولا بيم فرعي نأ ديرب دحاو لك . . قيرغ ةثج لوح اوفتلا

 تسل انأو .. تيملاو تيملا لهأ مكن :١ : وه دحاو قراف عم . . هلفد تيملارتس نأل .. هنفدب ليجعتلا

 00 ا تالحلا أرقأ . ادج ىداع باش انأ .. نوكأ نأ ديرأ الو ًافوسليف

 ةايحلا نأ اهنوفرعت ال ىتلا ةبرجتلاب تدجوو .. نبنم ريثكلا فرعأو . تايتفلا سكاعأو . ةيراعلا

 كحضأ نأ دبالو .. ناسنالا وه ايندلا هذه ىف ام هفتأ نأو « ادج ةهفات ايندلا نأو .. اهثورت امم طسبأ

 نوركفيال مهنإ . بمبوألا لابج ةق ىف اونكس نيذلا قيرغالا ةملآ ىلإ نورظنت متنأو نوكبت امدنع امامت

 مه قاشعلاو .. ضرع كتهو مارغ صصق نع ةرابع قيرغاإلا ريطاسأ ضصنو « ءىش ىأ ىف

 رشبلا ءالؤهو نوكلا اذه امأ .. كانه مهتايحب ءادعس مهنإ .. تاوانسحلا نودراطي مهف .. ةهنآلا

 نودقحيو ناسنإلا نم نوراغي مهنإ ..رشبلا تانب نودراطي انايحأ ةهلآلا نإ لب . . مهب ةغلآلل نأش الف

 ءاسعت مهف .. . مهتايحل ةيادب 1 ةباهمال ةهلألاو « ةيادب هتايحل ىأ ءدودحم ناسنإلا نأ عم .. هيلع

 هذه ىلع مكنودسحي ةحلآلا نأو : رشب مكنأ نوسنت متنأف كلذ عهو .. . مهتيدلبأب ءايقشأ 5 مهدولخي

 ءاهبلا ريزولا انرعاش هلاقام وه ىلعألا ىلثمو .. ىننوفرعت متنأو .. ءاهلب منأو ءادعس مه .. ةمعنلا

 : ريهز ءاهبلا لوقي . هظفحأ ىذلا لبلقلا رعشلا نم وهو ..ريهز

 ولست : لذاعلا ىل لاق

 بعتت : لذاعلل تلق

 . ىنم لذاعلا ركنأ

 بلقتي ىلق نا
 ( ىميلس 0 مويلا ركذأ

 6 بليز » ركذأ ادغو

 الإ قاشعلا ىف سيل

 برشأو « ىل ىنغي نم
 بعلأ انأ شعنلف

 ! برطا انأ شعنلو
 لك ىرنال نحنف كلذلو . هل غرفت وأ هيف سلجو .. ابناج ايندلا هذه نم راثخا دق انم دحاو لكو

 .. فرعت ملورن مل ام كانه ام لكل ةدعاق هلعجن نأ لواحن « انه هارن ىذلاو « اهضعب ىرث امنإ . ايندلا

 .. جاوزلاو بحلاو ناولألاو ءانغلاو قيسوملا نم .. اهتاقحلمو ةأرما ,. ةليمج ةأرما : ايندلا نأ ىرأ انأ

 هبتكام لكو .. اهتنايخ نع ثدحتي ىناثلا فصنلاو « ةأرمللا لاج نع ثدحتي بدألا فصنو
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 بالكلاو ططقلا للحي ابك ةأرملا للحي ذاتسألا امن .. ةأرما نع ليمج ءىش هيف سيل داقعلا ذاتسألا
 .. كرحتت ايالخو طوطخو عقب : داقعلا بوكسوركيم تحن ةأرملاف .. راجحألاو روهزلاو دورقلاو
 نإ لب .. ناسنالا ايالخ نع فلتختال ناويحلا ايالخو .. لجرلا ايالخ نع فلتختال ةأرملا ايالخو
 منها دق ذاتسألا نإف ةيملع ةيبيدب هذه نأ نم مغرلا ىلعو . .. تابئلا ايالخخ نع فلتختال ناويحلا ايالخ

 هذه و هباتك ىف ناويحلا ةأرملا نع ثدحتيو ؛ نآرقلا ىف ةأرملا » نع ثدحتي وهف .. اغلاب اماّتها ةأرملاب

 ةأرما نع تسيل « ةراسو ةصقو .. ةنث ةنئانلا ةأرملاو ةلهاجلا ةأرملا نع هرعش ىف ثدحتي مث ٠ ةرجشلا

 اهنول الو اهلكش الو ةراس ىه نم فرعنال باتكلا اذه ىف اننإ لب .. ةأرما لك نع امنإ .. ةنيعم
 ةيناتبل ىه ىتلا ةراس داليم ةداهش داقعلا ذاتسألا عضو ولو .. ىرخأ ةأرما ةيأ نع اهفالتخخا ىدم الو
 .. ةدحاو ةيأ ىه ةياورلا هذه ىف ةأرملا نأل .. ةميق هل اثيش انيلإ فاضأ امل ؛ «رغاد » ةلئاع نم

 متت ال ناويح ىهو . تارداغ تالهاج تاناويح : ةدحاو ةفص ذاتسألا دنع ءاسنلل نإ مث
 لك لثم اهمألو ةفئاخ اهمأل ةرداغ اهنإ مث « ةلهاج كلذل ىهو دودحم اهملاعو ٠ لجرلا لقعب

 ديسلا رودب موقي ىذلا لجرلا بحت ىهو .. اهديس لجرلاو .. اهديس هركت خيراتلا يف ديبعلا
 ةثيدح اهمأل .. ةاواسملا هركن اهنأل ع ةاواسملا اهيطعي ىذلا لجرلا هركتو .. دبعلا رودب ىه موقتو
 رارقلا ذاخما ىلع ةرداق اهلعجنو « لجرلاب ايواست ىلا ةيرحلا ضفرت ىهف . ةيرحلاب دهعلا
 ىه امأ « باوصلاو أطخلا نع لوثسملا وه نوكي نأو . رارقلا اذه لجرلا ذختي نأ ديرت اهنأل

 هشقاني مل ىتلاو ذاتسألا دنع ةبراضتملا ءارآلا نم كلذ ريغو .. ءىش نع ةلوئسم نوككت نأ ديرت الف
 . دحأ اهبيف

 ناك نإو . هتجوز ىه .. ةدحاو ةأرما الإ فرعي مل وهف .. حارتساو حارأ دق نيسح هط نإ

 ىتلا ةأرملا راتخا نيسح هط نكلو .. اعم امهتبجعأ دق ةيسنرف ةأرما نأ ىكحب ميكحلا قيفوت

 ةأرملا سمل دق نيسح هط ناك نإو « ةأرملا نع نيسح هط ثدحتي نأ ابيرغ ناكو « هتراتخا

 عراش ىف ةراعدلا تريب ىلإ نوبهذي نيذلا رهزألا ةبلط نم هئالمز نع ثدحت امدنع ديعب نم

 . اجوز كتلبق : مهنم دحاولل ةأرملا لوقت نأ ىفكي ذإ . نيدلاب نوبعالتي اوناكو .. كب تولك

 اثالث قالطلا نيمب اهيلع ىمري هسبالم ىدتريو اهنع اديعب ضبني نأ دعبو .. هتجوز حبصتف

 مهو . . اوجوزتي نأ مهتعاطتسا ىف نكي ملف . مهدتع لالعملاب بعالتلا وأ - مهدنع لالحلا وه اذهو

 ىور مويو .. جاوزلا : ناسنإلا دنع لالحلا ضغبأو « قالطلا : هللا دنع لالحلا ضغبأ نأ نوملعي
 تناكف « ةيبرعلا ةغللا اهملعي وهو ةيسترفلا ةغللا هملعت تناك ةيسنرف ةديس نأ نيمأ دمحأ خبشلا

 ةيبدألا مالقألا تفجترا اهموي .. ىنبجعت كنيع نإ : اهل لوقي ناكف « نيعلا » فرح قطنت نأ فرعنال

 تناكنإ كلذ دعب فرعن ملو .. ةيسنرف ةأرما سكاعي هنأب نيمأ دمحأ خيشلا رهاجي فيكذإ .رصم ىف

 نفل



 هذه نم بربي ناك مبكحلا نكلو . تايمارغ هل نأب رهاج دقف مكحلا قيفوت امأ .. تايمارغ هل
 الوغشم نكي مل هنأ وأ . اقشاع نوكي نأ ىف وه هلشف .. لشفلا نم اصصق اهلعجي نأب تايمارغلا

 ذاتسألا نأ دبالو .. ةساردلاو ةقيقحلاو ةفرعملا بحب الوغشم ناكامنإ « كلذ ىنمتي هنأ مغر . بحلاب

 نه نم مث .. تايرخألا ءاسنلا دنع هدحي الام ايف بحأ دق « ةدايز ىم و ةسنآلا بحأ امدنع داقعلا
 ملف .. تارماغم هل نكت ملف وه امأ « ذاتسألا تيب ىلإ نئحي ىلاللا نبنإ .. ؟ تايرخألا ءاسنلا ءالؤه

 «ريبك هنأب سحأ دقف .. قيرطلا ىف ةاتف عم ىشمي وأ .. ماع ناكم ىف سلجي نأ هتعاطتسا ىف نكي

 تناك نإ « ذاتسألا تايمارغ نإ مث ؛« كلذب ىضرو « هومرحو هسفن مرحف .. نوريثك هءادعأ نأو

 ازجاع حبصأ . دسألاب نسلا تمدقت امدنعف . « ةنمدو ةليلك» ىف دسألا ةصقب انركذت . تايمارغ

 تباع تاناويحلا ضعب نإ لاقيو ٠ هروزي ناويح لك لكأي ناك كلذلو .. تاناويحلا ديصي نأ نع

 نم برتقا امدنع هنكلو . هترايزب بلعثلا دعوف . ضيرملا دسألا رزي ل ىذلا ديحولا هنأ بلعثلا ىلع
 .. نوجرخيال نولخدي نيذلا نأ ىأ .. طقف لخادلا ىلإ هجتت اهلك مادقألا نأ ظحال دسألا نيرع
 ذاتسألا ناكو .. دسألا روزي الأ بلعثلا ررقف . نودوقفم مهلكو . دولوم جراخلاو .. دوقفم لخخادلاف

 « ةيداع نكت مل ىتلا ةديحولاو .. تايداع ءاسن مهبحأ نيذلاف كلذلو . هيلإ نامي ىقاللا بحي اذكه

 ىلإ سلجت نأ عيطتستال اضيأ ىهف . هدحو هل نكت ملف « ةدايز ىم ةسنآلا ىه « اهبحي نأ عطتسي ملو
 اعيمج رصم مالعأ ناك دّقف .رخآ نود ادحاو راتخمت نأ الو هعم ىشمت نأ الو ماع ناكم ىف دحأ

 اووتكا دقل . ايصخش ابح ةلماجملا ف نوريو مهلماجت تناكو .. ىبدألا اهئولاص ىلع نوددرتي

 .. مهرانب اهوقرحأ مهلكلو « اهرانب اعيمج
 . ةروتسم دمحلا هلو ىتايحو . قشعلا ناسرف نم دحاو انأف .. ءازعألا اهيأ مكيلع ليطأ نلو

 لثم اذكه ىننكلو .. بحلاب اهل ةقالع الو بدألاب هل ةقالع الو . ةينغ ةحالف ىمأو . ىنغ رجات ىلأ

 نأ بحي دحاو أدبم كانه ناكاذإو . لكاشم البو .. ادج ةطيسب ةئيب ىف ترهظ ةيناطيشلا باشعألا

 لجأ نم براحأو عتمتأو بحأ نأ .. بحلا : وهف هلجأ نم تومي نأو « ناسنإلا هلجأ نم شيعي

 كلذ ليل نونجم نم مظعأو .. ليل نونجم : وه روصعلا لك ىف ناسنإ مظعأ نأ ىرأو .. ةعتملا هذه

 ويمورو ةزع ريثكو ليل نونجم لاح ىثرأو . افونازاك لضفأ انأو .. افونازاك ىلاطيالا قشاعلا

 قلخ ام لمجأو . لاج نم ايندلا هذه ىف امب اوعتمتي نأ نود اوتام نوقهارم اعيمج مهف .. تيلوجو
 انأو .. تاليمجلا ءارو ايرج مهشورع نوكرتي مهنأ الإ قيرغإلا ةملآ ىف همرتحأ ءىشاالو . ةأرملا : هللا

 ءالعلا وبأو سوريموه : رصبلا ةمعن اودقف مهنكلو ةأرملا اوبحأ نيذلا ءالؤه باذع طبضلاب فرعأ

 نومورحم اعيمج مكنأ « ىئازعأ اي ىرأو ..ربرثو ىلسكهو ىنيبابو نيسح هطو نوتليمو ىشعألاو ىرعملا

 ىلع مكنأ عم « ةايحلا ةيهاركل ةيوقلا ةعفدلا هذه مكاطعأ ىذلا وه نامرحلا اذه نأو . ايسنج

 نحلم



 ةجوم بكري مل وهو رحبلا ناسنإلا نعلي فيكو ؟ فرعي الام ناسنإلا هركي فيكف .. اهل ةبتع لوأ

 ىف صصق رشع ىأ . تايرشعلا ىأ « نوريماكيدلا ١ ىف تءاج ةصق ىلعألا ىلثم نإ .. ؟ ةدحاو

 .. ةسينكلا ىف ةفدصلاب لاجر ةئالثو تايتف عبس قتلا دقف .. ويشتاكوب ايلاطيإ بيدأل .. صصق رشع
 لعفيو لوقي « ةدحاو ةليلل اكلم مبنم دحاو لك ن وكي نأ ىلع اوقفتاو . نوعاطلا نم اوبربي نأ اوأرو

 نكلو . بعشلا ةماع نم اباش تبحأ ةريمأ نأ ىهف ىنتبجعأ ىتلا ةصقلا امأ .. نيرخآلاب ءاشيام

 ىلع مجهف . شارفلا ىلإ اهلمحي باشلا دجوو اهمون ةفرغ ىف ىنتخا موي ىفو . كلذ ضفر اهدلاو

 نم اسأك عضو قبطلا راوج ىلإو . قبط ىلع هعضوو باشلا اذه بلق جرخأ مث هسأر عطقو باشلا
 ذيبنلا ىلإ تفاضأو سأكلاب ةاتفلا تكسمأو . اهبيبح ىلع اهدلاو راصتنال ةيحت هتئبا برشتل ذيبنلا

 تومأ نأ ىلر دق ولو .. بحلا رصتناو . تتامو .. اهبلق ىلع اهبيبح بلق تعضوو مسلا تبرشو . امس

 .. ىديب انأ اهلتفأ نأو .. لبق ىه تومت نأ طرشب اهبحا ىتلا لجأ نم كلذ نوكي نأ ترتخال
 ذاتسألا ىلإ باهذلاو .. ءادوسلا سبالملا ءادتراو ءاكبلاب ىنتكت نأ اهلبق تم نإ ىشخأ ىننإف ةحارصب
 انملعت اذكه - ذاتسألا تاقوشعم نم ةدحاو كلذ دعب نوكتو .. هتذمالت دحأ ةلافس هل وكشت

 . هلم

 فليو .. ةعرسب ماكتيو .. سأرلا ريبك لوطلا طسوتم وهو .. ميلو ةجاوخمللا ىلع رودلا ءاجو

 انل حضوي ىكل فقوتيال كلذ عمو .. لوقي ىذلا ام حوضوب نيبتت الف ضعب ىف اهضعب تارلكلا
 هعلطي مل ادحأ نأو . مدقلا ةركل قيرف ىف ًابعال هسفن دجو هنأب هتلاح نصي وهو « هدصقي ىذلا ام
 ىأ ىف وأ بعلملا جراخ . اهبرض هيلإ تءاج اذإ ةركلا نأ وه هفرعيام لك . ةبعللا هذه رارسأ ىلع

 نواعتي ىتح وأ .. ةكبشلا ىلإ اهددسي نأ سيلو .. ةركلا نم صلختي نأ وه هدنع مهملا ىأ .. هاجتا

 تقولا سفن ىفو .. لاقي اممريثكلا ضفري وهف كلذلو .. فدهلا زارحإ لجأ نم هئالمز نم دحأ عم

 سردي ابلاط نكت مل اذإ .. ملو اي ىل لق : هتلأس تارملا ىدحإ ىفو .. ةليدب راكفأ ةيأ هيدل تسيل

 ف اسانك لمعأ تنك : ةعرسبو ريكفت نودو ددرت نود لاق .. ؟ راتخت تنك ءىش ىأف « ةفسلفلا

 ليدانقلا الإو .. دسافلا ءاوحلا الإو بارتلا الإ دجأ ال ةسينكلا نم سانلا جرخي نأ دعبف .. ةسينكلا

 علخ دق ةسينكلا سق الإو .. ناردجلا ىلع ةكيكرلا روصلا الإو .. ةبوطرلا الإو .. ئفطنتل اهخفنأ
 دكأتيل ةميظع ةبسانم هذه نأ دجأو .. هدالوأو وه ىوشملا جاجدلا لكأي حارو ءادوسلا سبالملا

 علسلا : عابي اهيف ءىش لكف .. ةراعد ةراجتلا نأو .. ةراجت نيدلا نأ : ىسفن ىف قيمعلا ىنعملا

 هفطخام ىخت ةيمعت ىلإ « ةيطغت ىلإ ةجاح ىف قراسلا نأو .. ةقرس ةراجتلا نأو .. علسلا بحاصو
 سيلف . هلك كلذ ىف نوركفيال سائلا نأو .. ءاود نسحأو ءاطغ نسحأ نيدلا نأو .. سانلا نم

 ىلع ةعاجش مهدنع الو  ريكفتلا ىلع ةردق مهدنع تسيلف « تقو مهدنع ناكولو « تقو مهدنع
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 ىل ناكد قف . كلذ فرعأ انأو - نيدلا لاجرو سردملاو مألاو بألا نم هوعمس امل .. ال : اولوقي نأ

 .. بحلاو ةمحرلاب سانلا ظعي تقولا سفن ىفو .هدالوأو هتجوز برضي ناكو « سيسق خأ

 بجعأ لب .. ؟ هظعاوم ىلإ عمتستو ةذفانلا نم هيلإ رظنت هتجوز ائيب .. كلذ لوقي فيك فرعأ الو
 وأ ىمويلا بذكلا اذه ىلع ًارداق ىتخأ ناك دقل نذإ .. ةبوتكملا هظعاوم ابيلع أرقي ناك هنأ كلذ نم

 .. اهادص سنكأ .. ةسينكلا نم هظعاوم سنكأ نأ نايحألا نم ريثك ىف ىندعسي ناكو .. ىعويسألا
 . سانلا تافلخمب اهطلخأو . ضرألا ىلع اهب قتلأو اهقزمأ تنك .. ةبوتكملا اهقاروأ سنكأو
 ةجوز صرحت تناك ىتلا ةيخولملا « ةيلبط ه راوج ىلإ ةلابزلا قودنص ىف اهعضأو ةديدش ةيانعب اهلمحأو
 . « سانلا جرخي نأ دعب ةسينكلا لخدم دنع اهعضت نأ ىلع ىخأ

 . ليزابلا ىف ةيسفنلا تاساردلا دهعمل اريدم حبصأ ىذلا .. يلو ةجاوخلا فقو ةليللا كلت ىفو
 .. ةهآلا هذه الو متنأ ال .. ىننومبتال اعيمج مكنأ ىلوألا ةظحللا ذنم مكل حضوأ نأ ديرأ : لاقو

 ىلإ لقتنلأ فوس .. راطملا نم تيزئارتلا ةقطنم ىف انه انأف . دالبلا هذه كرتأ نأ تررق ىننأل ؟ اذا

 كيطعي ذاتسألاف . . ةريثك ىرخأ ءايشأب ترفك ايك .. ذاتسألاب ترفك دقل .. ةحارصبو .. ىرخأ دالب

 ىل اوحمسا نكلو .. نايدألاو سانجألاو ناولألا قوف هنأو .. ىناسنإ هنأبو . ىملاع هنأب اعابطنا

 نكي مل « « حيسملا ١ نع بتك امدنع هنإو « ادج بصعتم ملسم ذاتسألا نإ مكل لوقأ نأ ىناوخإ اي

 ناك حبسملا نع هبتكام نكلو . نييحيسملا بضغي الأ مظع ءاكذب ذاتسألا لواح- دقو . السم الإ

 رشي مل هنكلو . كلذ نومهوتي وأ . هنوباصي دوببلا لعجو . ابيلص حبسملل عنص دقف . ملسم لجر ةعارب

 هلوح انقرحأ ىذلا لجرلاف .. انمؤم ىتح الو .. ائمؤم ايحيسم تسلف كلذ عمو .. ةيحيسملا ةئايدلا ىلإ

 مقلا لكب نمؤم هنأ انمهوت دقل .. ىرخأ ةنايد عم اننوخي ناك « انقاعأ ىف تاولصلا هل انقأو . روخبلا

 ناخ دق ذاتسألا ىرأ ىننكلو .. هلإلا اذه مسا ناك ًايأ .. دحاو هلإب نمؤمو .. ةيقالخألاو ةيناسنإلا

 نإ : انل لاق ىذلا وهو .. هدنع هنئاخ ةأرملا ام ردقب نئاخ وهف .. ةأرلا فو نيدلا ىف : ةنامألا

 لجرلا ةرظنو . هيف ةأرملا ىلإ لجرلا ةرظن فرع اذإ تاعمتخملا نم عمتجم ىلع مكحي نأ عيطتسي ناسنإلا

 ىلإ قيرطلا ىه ةيلوثسملاو . ةيلوئسملا ىنعم ىلع لدن ةيرحلاو . هدنع ةيرحلا ىنعم ىلع لدت ةأرملا ىلإ
 . متنأ نوديرت ايكذاتسألا مكاحأ نأ ديرأ ال ىنكلو .. ذاتسألا هلاقام رخآ ىلإ .. ايندلا نم نيدلا ةياح

 نودالجلاو نوفلحملاو ةاضقلا : مكدحو متنأو .. رايدلا هذه كرات ىننإ مث .. كلذ ىف ىل قحالف

 ةيسايسو ةيداحلإو ةينيد ةيعمج لك ىلإ نومضني مهف .. دوييلاك ىننإ .. اياحضلاو نوحخرؤملاو نومبتملاو
 دق عفتري ماع لك نأ نونظيو . ىدبأ عرف ةلاح ىف . مئاد قلق ةلاح ىف مهنأل ؟ اذامل .. ةينفو ةيوضوفو

 .. نونجم لك ءاروو ؛ ىن لك ءاروو ٠ ةيعاد لك ءارو نوشمي مهف كلذلو « مهصالخ ىلإ ىدؤي
 نيظفاحملاو ..نييباهرالا زرفتو ءايبنألا زرفت ةيدوهبلا تاعمتجملاف .. ليئارسإ ىنب ءايبنأ رثك كلذلو
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 ىسمأر لوأ نم ىدوجو انأو .. قيقرلا راجتو بهذلا راجتو نيينولاو نيللحتملاو نيررحتملاو نيحلصملاو
 . . ايندلا ىف تايلقألا لك عم ةيوضعلا ةفالعلاب رعشأو . ةبرغلاو ةبارغلاب رعشأ ىننأل .. ىمدق ىلإ

 داهطضالاو ىعانجالا ملظلا روص نم ةروص اعيمج نحن ..ذاوشلاو تايناغلاو دوبيلاو جونزلا
 .. ىدبالا

 ىف وأ لاملا ف اصقن وكشأ ال انأف .. ىروعش هنإ .. كلذ ىف ىل ةليحال نكلو . اغلابم نوكأ دقو

 ىنكلو .. نكمم .. انونحم نوكأ دق .. نكمب .. اضيرم نوكأ دق .. براقألا ىف اصقن الو . ماعطلا
 ى نرفلتخح 0 نأ تظحالو . . ع« نيمأ ديعسو : ىمساو تدلو دقل .. كلذك ودبأ نأ ىلع رصم

 ٠ ةرهاقلا ىلإ تثج و جاهوس تكرن امدنع ىمسا تريغ كلذلو .. انعسموا السم تنك نإ : ىرمأ

 « ىنيد ترتخاو 0 ترتخا انأف , فالخ كانه نوكي ال ىتح « سجرج ملو 9 نوفرعت اسك هتلعجو
 نم ةرجحلا تررقو . ىعمتجم تضفرو . ةيديعصلا ىتجهلب تظفتحاو . انيدتم تسل ىننأ مغر
 ىتغل مهل نكت ل نإو . . ىنيد ىلع مهلكف «زايتما ىأب ابيف رعشأ ال دالب ىلإ بهذأ فوسو . .رصم
 ىلإ ةجاح ىف تسلو « عيمجلا عمو ذاتسألا عم ىباسح تيفص دق انأف . ىتفسلفو ىخيراتو ١ قرشبو

 ذاتسألا نيبو ىنيب اه ىأ - انئيب ام ىبتنا .. هل هلوقأ ام ىدنع تدجوام هتهجاو ولو . . ههجاوأ نأ

 نع هتلأسل . هيلع درقلا وأ . ذاتسألا ةمكاحم ىف ةكراشملا ليبس ىلع « متثش ولو .. مكنيبو ىنيب امو
 .. « تاطيشلا » نع هباتك ىف تءاج تاحفص تسو « حيسملا ١ نع هباتك ىف تءاج تاحفص رشع

  ءىش ىلع انيزح تسل « ىلازعأ ايراصتخابو ! ذاتسألا هلوقي فوس ام ىلع ةدحاو ةملكب قلعأ نو
 نلعأ ىتكلو .. ةسواسق اهئانبأ رثكأ ةرسأ نم . نوملعت امك « انأف « ابتثرو دق ةنيزحلا ةربنلا هذهف
 لثم انأف .. قافو دعب ىفومتمك احام اذإف .. تام ىذلا وه ذاتسألا نأ وأ تيم ىننأ حوضو لكب مكل
 نرقلا ىف تامو شاع ىذلا تكيب ساموتف . . مظعلا فرشلا اذه مهقتل دق نيدلا لاجر نم نيريثك
 نورق ةثالث دعب هتمك احم تديعأ . ناطيربلا جاتلا ءادعأ ىدعأ ناكو ةفقاسألا ريبك ناكر شع يناثلا

 نوج ريهشلا نيدلا لجرو .. هاياقب تقرحأو . داحلالاب نيدأو ىمظعلا هلكيه جرخأف .. همادعإ نم

 .. داحلإلاب نيدأو . اماع نيسمحن هتافو دعب مكوح راع عبارلا نرقلا ىف شاع ىذلا فيلكيو

 اذإو .. دحأ نم ءاثر ةملك عمسأ نأ هيلي ىذلا ماعلا وأ ماعلا اذه دالبلا هذه رداغأ نأ لبق ىندعسيو
 عرتخملاف .. ءايحأ مهو مييعن اوعمس نيذلا ءامظعلا ةمئاق ىف ىلدجأ فوسف . كلذب دحأ لضفت

 دحأ نظ . هوخخأ تام امدنعف .. ةيسنرفلا فحصلا ىف هيعن أرق دق لبون ديرفلا ريهشلا ىديوسلا
 الو ء رامدلاو توملا رجات تام دقل : هيف لاق ايعن بتكف تام ىذلا وه لبون ديرفلا نأ نييفحصلا
 بيدألا كلذكو ! مالسلاو مولعلاو بادالل لبون ةزئاج عرتخا ةيشحولا ةروصلا هذبب هنأ لجرلا أرق
 ةئس نيصلا ىف ناك امدنع ضرم دق لسر دنارترب فوسليفلا كلذكو .. هيعن أرق نيوت كرام ىكيرمألا

 قطعا



 هيعن بتك ىذلا وهف وشدرانرب امأ .. اعئار هيعن ناكو . تام هنأ ةينابايلا فحصلا ترشنو . ٠

 ىلع رفوي نأ دارأ هنإ .. هربق ىلع عضوت رعشلا نم اتايبأ بتك دقف داقعلا ذاتسألا امأو .. هسفنب

 انأف كلذلو ٠ ءانعلا اذه مكيلع رفوأ نأ ديرأ ال انأو . ائيش هنع اوبتكي نأ هتذمالت وأ هئاقدصأ

 ىرقنال ثيح ىلإ .. ادج اديعب مكرداغأ نأ لبق . ةثيدر وأ ةبيط ةملك مكنم عمسأ نأ ىلع صيرح

 ىسلطألا طيحملا ىف تملأتو تملعتو تأرق ام لكب قلأ فوسو .. كانه ىلإ مكلمحت نأ ىلع مكمادقأ

 كانه ناك اذإو . دحأ نم وكشأ ال ىننأل ؛ ادحأ وكشأ ال انأو .. اكيرمأ نع ايقيرفأ لصفي ىذلا

 ةظفاحم ىف قتيرق فو .. فرشب نول فو .. ىمد ىو .. ىبلق ىو ىسأر ىف .. انه وهف ىنعجويام

 ةسيعتلا ةقادصلا هذه ىفو .. ذاتسألل هتأرق ىذلا لك ىفو .. نيدلا لاجر نم قرسأ ىفو .. جاهوس

 هذه نأو .. تاوامسلا توكلم ىف شيعن اننأ انمهوتو .. تاونس رشع ضضم ىلع اننيب تعمج ىتلا
 . اهيلع ىثم ىتلا ضرألا ىه تاوامسلا

 تاعماجلا ىدحإ سيئرل ابئان حبصأ دقل .. ليتكوك هيمسن ىذلا قيدصلا وهف اعيمج اندعسأ امأ

 ةلكشم هل تسيلو . ىكرت هوبأو ةيسنرف همأ .. انع امامت ىنجأ وهف . هتايحي ديعس لجرلاه . ةيرصملا

 ذاتسألا نيب ثعقو ىتلا ةثداحلا هل ىورن امدنع بضغي ناكو . طقف انلماجي هتكلو . ةيبدأ وأ ةيدام
 سيئر اشاب ىشارقنلا ىمهف دومحم لايتغا دعبف .. دعسلا وبأ ديعس ديسلاو قيفوت رضامت ةديسلاو داقعلا

 ءاوهلا ىلع عاذت تناكو .. « ىباهرإلا مرجما ةيسفن » نع ويدارلا ىف ثيداحأ ذاتسألل تناك ءارزولا

 ةكرش ىنبم ىف اليوط الس ذاتسألا دعص مايألا دحأ ىفو . كلذ دعب عاذت مث اهلجسيال هنأ ىأ . ةرشابم

 دكي ملو . قيفوت رضامت ةديسلا ترهظ ةأجفو . هدحو ذاتسألا سلجو . قهرم ملسلاو .. ىنوكرام

 الهأ .. ىموت اي كتمالس ىلع هلل ادمح : اهب بحرو لله ىتح دعسلاوبأ ديعس عيذملا اهاري

 00 .. ىموت اي

 ءاج الو . لزنو ذاتسألا بضغف . اسلاج ناك ذاتسألا نأ ىلإ دعسلا وبأ ديعس ذاتسألا تفتلي لو

 ضعب عيذي نأ ىوس هلعفي نأ نكمي ىذلا ام فرعي ملو . دعسلا وبأ ديعس هدحي مل . هثيدحل ددحما دعوملا

 ناكملا رداغ ىذلا وه ذاتسألا نكلو .. دعسلا وبأ ديسلا ةبساحم نم دبال ناكو . قيسوملا وأ ىناغألا

 .. دبال .. داقعلا ذاتسألل رذتعتو بهذت نأ دبال , دعسلا وبأ ديعسل اولاقو . حضاو ببس نود

 ..الإو
 ىف ثدحت اذإ ناكو .افيفخش احرم اعيذم دعسلا وبأ ديعس ناكو .ذاتسألل رذتعاو بهذو

 نم ةينغأ وه هنع نلعي فوس ىذلا نأ عم . تعقو دق ةروث نأك هتوصب عفدني هنإف نوفوركيملا
 كيأر ام ىرذع تلبقو كل ترذتعا نأ دعب ذاتسأ اي نآلاو : هلأس ذاتسألل رذتعا نأ دعبو . ىناغألا

 ؟ اناد ف
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 ! رربم الب ةايحلا ىلع لبقم لجر كنأ كيف ىبأر : ةعجوملا هترابع ذاتسألا لاق انهو

 . اذه ٠ ليتكوك» انقيدص ىلع اهقلطن انك ىتلا ةرابعلا هذه ةوسق نم هللاب ذوعأ
 هللا اوركشت نأ بجي . ءاقدصألا اهيأ اي : لاق . هنع ةفيخسلا انئارآ لك حسم مويلا كلذ ىف هنكلو

 . توملا ىتح ءارعلا ىف مكوكرتل نامورلا رصع ىف متشع ولف . رصعلا اذه ىف مكقلخ نأ ىلاعتو هناحبس
 مهل نأ نومعزي نيذلاو ٠ ىوكش الب مهنأ نومعزي نيذلا كلذ ىف ىوتسي . اعيمج - ىضرم مكنأل
 ىلع وه هقبطي ام ذاتسألا ىلع نوقبطتال اذامل «ريكفتلا ىف مكبولسأل ادج شهدنم انأو .. ىوكش
 . سكرام لراك نع ذاتسألا هبتكام . ادحاو الثم مكل برضأ فوسو ؟ سانلا نم هريغ ىلعو هسفن
 امبنكلو نايدوبي هاوبأف .. قفانم نبا قفانم هنأ دجو سكرام لراك ةيصخش للح امدنع ذاتسألا نإ

 قيفي الو سلفمو دقاحو ريقفو ذاش هسفن سكرام لراك نإ مث .. اشيعي ىكل ةيحيسملا ةنايدلا اقنتعا

 شيرديرف هقيدص كلذ ىف امب .. هومعطأ نيذلا لك مه مهيلعراث نيذلا سانلا لوأو .. بارشلا نم
 طاطخمنالا اذبب الجر نأ ىري ذاتسألاو .. ىداملا همأوت حصألا ىلع وأ . ىحورلا همأوت وهو . زلجنا
 نم هيتنبال ثدح اذام مث .. ! ؟ ضرألا ىلع ةنجلاو ةلادعلل ايبن ملاعلا هلبقي فيك . ةلافسلاو
 اهب ثعبي ناك ىتلا سولفلا نأل . اعم اهجوزو ىه ةيناثلا ترحتناو .. ىلوألا ترحتنا دقل .. ؟ هدعب
 نوقبطتال اذالف .. نيناحملاو نيقفانملاو ذاوشلا نم ةرسأ اهنإ .. اهدعوم نع ترخأت دق زلجنا شيرديرف
 ةيعاتجالا هفورظ ىف رظنلا اوديعأ ؟ هسفن ذاتسألا ىلع « خيراتلل ىسفنلا ريسفتلا » ىأ ٠ جبنملا اذه

 هتارطاخو ةلشافلا ةيفطاعلا هبراجتو ىسفنلا هجازمو ىمسجلا هنيوكت فو ةيرصنعلاو ةيوبرتلاو
 متلعف متنأ اذإ .. ليلق لبق ءالمزلا دحأ لاق امك . قحتسيام لني مل هنأب متادلا هروعشو . ةيسايسلا

 ولو .. ليكلا سفنب هل اوليكو . باسحلا سفنب هوبساح .. اضيأ مكسفنألو ارذع هل متدجو . كلذ
 ناسنإلاو .. ئطخم دحأ الف « عيمجلا ةءاربب تكمل ةمكاحملا هذه وأ ةكحملا هذه ىف ىضاقلا تنك
 نأ ىرأ كلذلو .. ءايربأ اعيمج متنأف .. مكنم دحاو ىأ ةنادإ تبثت لو .. هتنادإ تبثت نأ ىلإ ءىرب

 تنك نإو .. انتويب ىلإ دوعن نأو . ليللا ضصتنا دقو « اروف ضبنن نأو .. ذفاونلاو باوبألا حتفن

 هيف ناخ ىذلا «ريخألا ءاشعلا  نوكي نأ ىنمتأ ال تنك نإو « ءاشع ىلإ اعيمج مكوعدأ نأ ىرأ

 ةليل ىلإ .. ءاشع ىلإ .. ًاعيمج اولاعت .. هوبلصف نامورلل هملسأو .. هتذمالت نم دحاو حيسملا ديسلا

 ىتلا منهج نول اهو .. بورغلا دنعو قورشلا دنع سمشلا نول اهل .. ءارمح نوكت نأ دبالو .. ءارمح

 مكسفنأل اوراتخا .. ءايربألا مدو .. ذيبنلاو دودنملاو هافشلا نول اهو .. اهريعسو اهباذع متلجعتسا

 .. ناولألا عيمج نيب ىواسي ىذلا نوللا هنأ ىرأ ينكلو .. رمحألا نوللا اذه بساني ىذلا ىنعملا

 .. طقف مد اننأ .. ةرشب الب انحبصأ اننأ سحن انلعجيو ..رشب اننأ انيسنيو اهنيب دحويو اهيلع ىضقيو
 ىننإ مث .. ايش ىواست ال ةياكحلا نإ .. هفات ىننأ مكداقتعال نولعفت فوس مكتظأ الو « ىنوقدص

 فشل



 مكدنعو .. مكسوءر ىلع ةيضرإلا ةركلا نولمحت مكنإ .. فرعأ ال هللاو .. ةياكحلا ىه ام فرعأ ال

 ةفرغ ريغ رخآ لبطصا ىلإ اولاعت ناريثلا رشعم ايف . « روثلا : وه ةركلا هذه لمحي ىذلا نأ ريطاسألا ىف

 . ! اعيمج مكتمايق تماق اوموق .. ليللا لوأ ذنم اهيف انسلج ىتلا ةينوعرفلا قوما نفد

 « ةركب ٠ هسفن ناسنإلا لعجي نأ ادج ابعص ائيش نأ فرعأو .. ىاوس ائيش لوقي نأ دحأل قبب مو

 وأ فيرلا ءانبأ نم ةيعون وأ صاخشأ امنإ صخش ةيضق تسيل اهنإ .. اهوأ نم اهأدبي مث .. طيخ
 تالمعل رخآلا هجولا نحن « ىريغو انأف . ةسايسلا نع اديعب ملعلا مهقرغتساو اوملعت نيذلا نم ليج

 . انسفنألو انسفنأب كلذ نم ققحتن نأ انيلع ناكو . ةروزمو ةحيحص ةيقروو ةيبهذو ةيساحنو ةيضف

 ! مهدضو نيرخآلا ةنوعمبو

 فف



 .. اًضرعو ًالوط : ةايحلاب ىأ .. هيف مه امب اساسحإ مهدشأ . باذعلاب اساسحإ سانلا رثكأ

 .. ذيملت ىأ شيعي ذاتسأ ىأب سيل كلذكف « ناسنالا شيعي نيوبألاب سيل هنأ اكو . اقمعو اعافترا

 نيب دايحلا ىلع تفقوو . تبذعتو تهركو ٠ تبذعتو تببحأ : ىكسيفيوتسد ايسور بيدأ لاق
 .. 1 تشع : كلذ مغرو كلذ ببسب ىنكلو .. تبذعتو فطاوعلا

 هركذأ ام لك نكلو .. كلذ ىلع ليلدلاب انل مدقتي نأ هدحو هيلعو . ةرابعلا هذه لاق ىذلا وه

 . باذعلا ىه ةفطاعلاف . ةفطاع لك ءانثأو لبقو دعب امئاد دوجوم باذعلا نأ ةرابعلا هذه نم

 كلذكف . ارصقو الوط فلتخت ةايحلا نأ ايكو . باذعلا ىه ةايحلاف . فطاوعلا ىه ةابحلا تماد امو

 . باذعلا

 ىلإ سلجأو هسبالمو هءاذح ىدترأ له .. ؟ هآ : لوقأو ىكسيفيوتسد راوج ىلإ ىسفن عضأ له
 ىلع راهنأ مث ١ نيرشانلاو نيبارملاو نينئادلا نم افوخ كابشلا ىلع ىنذأو بابلا ىلع ىنيع عضأو هبتكم
 بذعتيل كلذ لك ىلإ ةجاح ىف ادحأ نأ نظأ ال ؟ امامت ةقداص هترابع حبصتل عرصلاب اباصم ضرألا

 .. باذع ةايحا نإ العف : لوقيو ةعطاق ةروصب هسأر زبي مث

 ىأر ىلإ ىبتناو .. نكي مل فيكوأ « هؤانع ناك فيك ةسمخملا ءاقدصألا نم دحاو لك ىور دقل

 ناسنإلا نإ مث .. ةيرح رثكأ ناسنإلا نوككي هريغ نم لب .. ذاتسألا ريغ نم ةنكمم ةايحلا نأ : دحاو

 ىري نأو . وه هيقاس ىلع ىشمي نأ بجي كلذ دعبو .. تقولا ضعب نبا هنأ امك . تقولا ضعب ذيملت
 وه نكيل ىأ .. نوكيام كلذ دعب نكيلو .. اهعراصيو اهمداصيو ايندلا هجاوي نأو .. وه هنيعب
 . نوكتام ايندلا نكتلو . نوكيام

 ةحيضف هيلع اندرمتو انجاجتحا ناك دقف « انسفنأ انفشك دق ىلالمزو انأ ىننأ تظحال دقل

 اندرجو .. ىلقعلا انئيوكت ىف ءىش لك نع الوئسم هانلعجو . ىغبني امم رثكأ هانلمح دقف . ةيفالخأ

 وه عفدي نأ هيلإ انيلط . انسفنأل انباسح ىأ باسحلا دنعف كلذلو . ةيلوئسملا هذه نم انسفنأ

 .. بنذلا نم انئربي نأو . أطخلا انع لمحي نأو . باسحلا

 نأو .رارقلا ةيلوثسمو . ىأرلا ةيرح : هنم هانملعتام لوأ . انسفنأل ناحتما لوأ دنع انيسن دقل

 فرفور



 .دحألا اذه ناك اّيأ . دحأ ىأ هجاون

 نأو « « ةليلو ةليل فلأ ٠» ف تايصخش اننأك انسسحأو « ناكملا سفن ىف انيقتلا ىلاتلا مويلا ىف
 دازرهش بعءاثتتل كيدلا حاص مث .. حابملا ريغو حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا اهكردأ دق دازربش

 كلت يف اننكلو . ةليل فلأ صصقل ةيديلقتلا ةيابنلا ىه هذهو . اهراوج ىلإ رايرهش كلملاو ماننو

 .. ةاجنلا ىف لمأ لك كيدلا عم انحبذو .احايص هل عمسنال ىتح هانحيذو كيدلاب انينأ ةليللا
 .. نولخادلا اهيأ : نهج باب ىلع ىريجيللا ىتناد ىلاطيإلا رعاشلا اهشقن ىتلا ةرابعلا انركذتو

 . ةاجنلا ىف لمأ لك مكءارو اوكرتا

 انكرت دقف .. نوجراخ اننكلو « نيلخادلا ىلإ ةهجوم ةرابعلا نأ رعاشلا نيبو اننيب قرفلا نكلو
 نم .. انسفنأ ةاجن ىف لمألا الإ انمامأ سيلف . ةاجنلا نم سأيلا انءارو انكرتو .٠ ةرابعلا هذه انءارو
 .اذه نم ..؟ اذام

 ىرودف . ءاج دق مالكلا ىف ىرود نأ ةسمخلا ىالمز فرعي ىكل فقأ نأ ىلإ ةجاح ىف نكأ ملو
 ء ىناسل بعتي امدنعو .. نيرخآلا ناسلو ىناسلب لوقأ ىذلا نإف . ةدحاو ةظحل- فقوتي مل مالكلا ف
 .. لوقأو ىف ىف اهكرأو . نيرخآلا ةنسلأ بحسأ ىننإف
 نأ ديرأ انأف . للملا قباسأ نأ ىلإو . امومع ملكتأ نأ ىلإ ةجاح خيدجلا دشأ نأ 0

 , دحأ قيضي وأ لوقأ ام قيضأ نأ نود ةعرسب انمامأ اهعضأ نأو . ىرعاشم قمعت

 د لواح امدنع وأ .. هسفن نع ثدحتي وهو 0 ل محمو
 ثدحتي نأ دبالف « هسفن نع ثدحتي امدنع ناسنالا نإ : لوقي نأ ناسنإ ىأ ؛ ةيصخش حاتفم ١
 «انأ »و .. ىسفن ىرأ امك «انأ »و .. سانلا اهاري امك« انأ : كانهف .. نيرخآ صاخشأ ةثالث نع

 .. نوكأ نأ بحأ امك

 ترقتسا دقو .. قدلاوو ىدلاو راوج ىلإ ةرايس بكرأ تنك ىننأ وه ىتلوفط نم هركذأ ام لكو
 براقع دجوت ةهجاولا تحتو . ةيجاجز ةهجاو هل قودنص نع ةرابع .. طئاح ةعاس ىتبكر ىلع
 ناكم نم انلقنت ةرايسلا تناكو .. انيدل ام زعأ ىه ةعاسلا هذهو .. لودنب اهنم ىلددت دقو . ةعاسلا

 هلقنن هشعن وه اذهو تام نمزلا نأك . توباتلا هبشت ةعاسلا هذه تناكو .. هفرعأ ال ناكم ىلإ هفرعأ
 ترقتساو « ةعاسلا هذه ىف ةايحلا تبد رخآ تيب وأ رحتآ دلب ىلإ انبهذ اذإف . ناكم ىلإ ناكم نم

 ؟ نمزلا اذه ةيم*أ امو ؟ اندتع ماه نمزلا له .. ةيابن ريغ ىلإ كرحتي اهناسلو . قدت طئاخلا ىلع ةفقاو
 ثدحي اذام وأ ؟ رظن ول لعفي اذامو ؟ اهيلإ رظني ىذلا نمو ؟ طئاح ةعاس تيبلا ىف نوكت نأ ةيمهأ امو

 .. دلب ىلإ دلب نم ةرايس ىف اراهنو اليل هلمحن نمزلا شعن نكلو .. فرعأ ال .. ؟ دحأ رظني مل اذإ
 ..رفس ىلع امثاد نحلنف

 ضران



 ىف ىرأ تنكو .. ىيلاعتي بارتلا ىرأ تنكو .. ةرايسلا ءارو ام ىلإ ةذفانلا نم رظنأ انايحأ تنكو

 دجأو .. احابشأ وأ اصاخشأ ىرأ تنك انايحأو .. انءارو ىرجت بائذو بالكل اروص بارتلا اذه

 نيزح تمصلا اذه نكلو . ائيش لوقي امهدحأ دجأ الف الاهثو ائيمب رظنأو . ىبأو ىمأ نيب ىسفن
 ىه له ؟ ةعيرس ةزانج ةلحرلا هذهأ ..رخآ ناكم ىف لمعلا ىلإ ناكم ىف لمعلا نم لقتنا دق ىبأف
 ىذلا نم لضفأ بهذ ىدلا لك امئاد له ؟ ءىجيس ىذلا نم فوخو . بهذ ىذلا ىلع نزح

 .. ؟ تآ وه امب ةحرفلا فرعن الأ ؟ ءىجي فوس

 ءىش ىلإ هانهركو هانفرع ءىش نم .ناكم ىلإ ناكم نم ةرايس ىف لقتنن نأ ىلع اندتعا دقل

 رفسلا اذهه . كلذ نم ءىش مهف ىلع ىندعاسي ادحأ دجأ ملو . تروصت اذكه وأ .. هفاختو هفرعنال

 ناكم نم نولقتني مهنإ .. لحرلا ودبلا ىلإ وأ . ةاعرلا ىلإ برقأ ةرئاحلا ةريغصلا ةرسألا هده نإ

 رجحلا نإ : امامت ائيلع قبطني ميدقلا ىنيتاللا لثملاو .. ليلق بشعلاو . بشعلا ءارو ايرج ناكم ىلإ

 .. بشعلا هيلع تينيال كرحتملا

 قلتن ىكل رقتسن نأ بجي بشعلا تبنب ىكلو . ةكرحلا نع فكنال اننأل « انيلع تبنيال بشعلا
 روذبلا نإف بلقتيو رودب رجحلا مادام نكلو . عرعرتتو ومنت نأ ةصرف روذبلل ىطعنو . ءاوهلاو ءاملا
 . ءالا كلذكو طقاستت

 ةلاح قامعأ ىلإ لاقتنالا ةليسو ىه امنإ .. ةلاح ىلإ ةلاح نم لاقتنالا ةليسو ةرايسلا هذه نكت ملو

 .. نامآلاب روعشلا مدع ىه ..فونلا ىه ..قلقلا : ىه ةدحاو

 شاع دقل .. تويبلاو خاوكألا ءانب فرعت نأ لبق راثلا عمجو ىعرلا ةلحرم ةيناسنإلا تفرع دقو

 نم بناج ىلإ تقولا ضعب نوطببم مث . فيفخلا مهعاتم نولمحي .. لبالاو ليثلا روهظ ىلع ةاعرلا

 سانلا لك ةاعرلا مجابي فيك ليوطلا اهخيرات ىف ةيرشبلا تفرعو .. نولحري كلذ دعبو . ضرألا
 هوبلسي نأ اوعاطتسا ام لك مهعمو نوفتخيو . مهمايخ نوميقيو اهنومدهب مث ٠ مهتوبب ىف نينمآلا

 . هوبهنيو

 نحنو ةقحاسلا ةيبلغألا مه ندملا ناكسو ةيلقألا مه ةاعرلاف . ادج اريثك نيرخأتم انثج اننكلو

 . ليحارتلا لامع ىلإ وأ . رجغلا ىلإ برقأ نحنف . ةفلختم ةيعامتجا ةرهاظ اننأ وأ ةرئاح ةريغص ةلفاق

 , ةيلودلا دودحلا دنع . ةقلقلا تاعاجلا هذه لثم نوفقوي مهمإف . ةثيدحلا ندملا ف ثدحي امكو

 ناس ةنيدم ىف هتيأر ام ىسنأ الو . طقف دودحلا دنع مهنوفقوي انايحأو . لوخدلاب مهل نوحمسي الف

 دق تارايسلاو . تارايسلا نم ريبك ددع طسو ىسفن تدجو دقف اينابسأو اسنرف نيب نايتسابس
 ءادوس ةصقار تءاجو . ىهقم ناك دقل . دعاقم ترشتنا اهطسوو ةريبك ةرئاد لكش ىلع تبراقت

 فن



 . تاجاصلا امه اهادب تناك وأ... نانرلا ساحنلا نم تاجاص ابيدي فو تصقرو . نينيعلاو رعشلا
 ةلبط ةقد لك عمو .. نيزح ىانلاو . ةيودم لوبطلا اهوح نمو . ةعزفم ةيساحن ةمغن اهعباصأل تناكو
 ل « ءانغلا ءاج مث . ةيقيسوم ةزانج اهنإ . هيكبي ىانلاو ضرألا ىلع طقسي . اهئاتسف نم ءزج قزمتي
 ء فقأ نأ ىرورضلا نم نأ تسسحأو . حاون وهف ءانغ نكي مل نإ اضيأ وهو . ةدحاو ةملك هنم مهفأ
 عطتسأ ملو ماعطلا ءاجو . تام ىذلا اذه نع لأسأ نأ بجي كلذ دعبو . ءازعلا بجاو ىدؤأ نأو
 سانأ كانه امئإ . تيم الو ةزانج الف . ىرجغ معطم هنإ . عفدلا نع عنتمأ نأ عطتسأ و . لكآ نأ

 ىنعملا اذه وه . هفرعأ ىنكلو . هنوفرعيال ببسل . ىنم روعش نود مييلإ تللست دق انأو . مهظح نوكبي

 ىف ..رجغلا .. ودبلا .. ةاعرلا ةايح تيناع دق اضيأ ىننإ .. ادج قيمعلا ىنعملا اذه .. انئيب كرتشملا

 ىضرأ نع ابيرغ نكأ ملو .. نطو مهل سيلف ضرأ لك نع ءابرغ رجغلا نأ عم .. ثيدحلا رصعلا
 .. ءابرغلاك تنك ىنتكلو .. ىلهأ نعو ىدلب نعو

 .. ءابرغلاو بيرغلا : تالك مادختسا ىف . كلذ دعب هتبتك اميف . تفرسأ ىننأ تظحالو

 . بارتغالاو .. ةبرغلاو
 ظفتحأ لازأ ال انأ .. تادرفملا هذه لوادت ىف ىودب نمحرلا دبع ىذاتسأ كلذب تقبس ىننأو

 هذه عوضوم ناكو . ءابرغلا برغأ : اهماونع ىرمع نم ةرشع ةيناثلا ىف انأو ابتيتك ةريصق ةصقب

 ادفوم انم دحاو نك تاو . ضعبلا انضعب فرعنال انك ةيسردملا تالحرلا ىدحإ ىف اننأ ةصقلا

 وأ لمأتأ وأ جرفتأ ىدحو تسلجو . ةبلطلا هلعفي امم ءىش ىف كراشأ ال ىندجأ تنكو . ةسردم نم

 . مونلا نم توحصو . ىدحو ىنوكرتو . هوبكر . سيبوتألا ىلإ اوضبم دق قالمز نأو .. حرسأ
 ! ةصقلا تبتنا . ىتبكر ىلع « طئاحلا ةعاسو تعضو دقو ككذلا ىدحإ ىلع اسلاج ىندجأل

 كلذ نعلا .. هللا قلخخ هللا دالب : دعب ايف تالحرلا نع بتك ةث ةثالث ىل تردص امدنعو

 ؛ ةبيرغ دالب ىف بيرغ » هناونع تلعجو دحاو دلجم ىف اهتعمج . . وكسوم نم قايحت بيطأ .. لوهج ا

 نع لاق ناعنك ضرأ ىلإ بهذ امدنعف . مالسلا هيلع ىموم اهلاق دق ةرابعلا هذه نأ فرعأ نكأ ملو
 ابب الم دقل . اهلخخدي نأ نود تامو . داعملا ضرأ ىسوم ىأرو . ةبيرغلا ضرألا ىف بيرغلا هنإ هسفن
 .. ! ةبيرغ ضرأ ىف ابيرغ ..اعم اتاف . هينيع ىف اهفد وأ . تامو هينيع

 . ادحأ زهت مل اهنأ عم . ىنتزه اهنإ فيكو ىملاعلا بدألا ىف دهاشملا ضعب نع اريثك تبتك دقو
 ىلإ بهذ ىرافوب لراش ريغصلا بلاطلا نأ تأرق امدنع تضفتنا ٠ ىرافوب مادم » ةصق ىف : الثم
 . اديج همسا قطني نأ سردملا هلأسف .. ىرافوب لاش : لاقف ؟ كمسا ام : سردملا هلأسو . ةسردملا
 تنك ىنأل ىنكلو . ادحأ جعزيال هنأ عم . ىنجعزأ ىذلا طيسبلا راوحلا ىبتنا : ىرافوب لاش : لاقف
 هذه نأك . ةريثك ةلثسأ نع بيجأ نأ دبالف . ةسردم ىلإ ةسردم نمو . ةنيدم ىلإ ةليدم نم لقتنأ

 ضرحلا



 ةروشنم قاروأ ىلع اهعبطأ نأ بجي « تامصب » وأ .. « هيبشتو شيف » وأ « ةيصخش قيقحت » ةلثسألا

 كلذلو . ىننوفرعيال سائلاو . بيرغ انأف . بنذلاب روعشلا اذه ىدنع بسرت دقف . سانلا لك مامأ
 ادحأ لأسيال مبنم ادحأ نكلو . ةحيرم ةبوجأ دجأ نأ دبالو . ىنولأسي نأ دبالو . ىنوفرعي نأ بحي

 . انأ الإ .. ةدحاو ةلئاع وأ ةدحاو ةئيدم ءانبأ مهف . ضعبلا مهضعب نوفرعي مهنأل . ىريغ

 ىف ىنهذ ىف ةحضاو ةبسانم نودبو . 148 ةنس ىاواه ةريزج ىف تنك ىننإ فيكر كذأ لازأ الو

 ةيكاسمإ ١ تركذت . لحملا اذه تركذت الو . صمح ىلأ ةنيدم ىف الحم تركذت . تقولا كلذ

 : لوقي لجز دجوي ناك ةيكاسمالا هذه ىلعو . لحما اذه اهعزوي ناك ىتلا «ناضمر رهش

 راودلا رفك حيار تنك نإ

 صمح وبأ روز لامهشلا ىلع
 رايتف هيلع لحم قالت

 ! صقرت ةحار عئاضبلا هيف
 . كلذل اريسفت دجأ نأ نود « موي 7٠٠١ ىف ملاعلا لوح » يلاتك شماه ىف لجزلا اذه ترشن دقو

 تنك كانه .. ىاواه رزجي ولولونوه ةئيدم ىف ايندلا ف ناكم لمجأ ىف تنك امدنع هتركذت دقل

 روعش هنإ . منهج ىف ةدحولاب روعشلاك . ةنجلا ىف ةدحولاب روعشلا نأ ودبي نكلو .. ةنجلا ىف ىدحو

 .. ةبرغلاب
 . ؟ صمح ىلأ ىف ناكدلا اذه ركذتأ ىنلعج ىذلا ام نكلو
 ناكدلا ىف اعم نوفقي اوناكو . ةؤخخإلا نم ةسمخن : نييناريإالا نم ةعاجج هكلمب ناك ناكدلا اذه نإ

 نم مهأو . ءادوس نويعلاو . دوسأ رعشلاو . ةعمال هوجولا . ءارمحلا مهشيبارطو ءاضيبلا مهسبالم

 مهنكلو ءابرغ . كانه امئاد مهنإ ٠ ةدحاو ةريمأ اهنا . مهدالوأو مه . اعم نوفقي اعيمج مهنأ كلذ

 . ءابرغ اوسيل
 . ساثلا لك اهفرعي ةنلعم ةرسأ . هيلإ جاتحأ ىذلا لكل اجذومن كلذ دجأ تنكو

 ةلالس نم ىبأف . كلذ ىلع ليلدلا كلمأ ال نكلو . ةريبك انترسأ نأ ىمأو ىنأ نم عمسأ تنكو

 نكلو . ةروصنملا ىف زابلا ىديس ةلالس نم ىمأو . نيبرش ةنيدم نم ىيبرشلا نيدلا سمش ىديس
 فقن ناكد اندنع الو براقألا ءالؤهل ةيفارغوتوف ةروص كلمأ الو .. كلذ ىلع ليلد ىدي ىف سيل

 . ! ةرقتسملا ةلئاعلل ةيح ةروص ناكدلا اذه نوكيو ..اعم هيف

 فراعم انل سيلف . تيبلا ىلإ ىوأت سمشلا بورغ عف . اليوط انليل ناك فوهكلا ناكس لثمو

 . مايص انتايحف . اهيورغ ىلإ سمشلا قورش نم وه هب انل حومسملا تقولا نأكو . ءاقدصأ الو
 لمعي ناك ىدلاو نالف . فوخلا نم اديزمو .. افوخو اباذع .. انسفنأ لكأن انأدب سمشلا تبرغاذإف

 ففي ١



 تارشحلا تاوصأ ءىجت ليللا عمو . ةقيدحلا طسو ىف انايحأو عرازملا بلق ىف انتيب ناك ةعارزلا ىف

 افوحخ مونلا ةفرغ لفقنو . ليللا نم افوخ بابلا لفقن نحنف . بائذلاو بالكلا ءاوعو ططقلا ءاومو
 مث . طقس رجح هنأك اتوص انعمسام اريثكو .. نجاودلا ىلع مجبت حطسلا قوف نم زفقت ىتلا نارثفلا نم

 ىذلا ام وأ ؟ طقس ىذلا نم . عفترم توصب سفنتي نأ ىلع دحاو ؤرجي الو .ريرسلا ىف سلجن

 راهنلا علطيو .. ةجاجد فطخخو ءاج .. بلعت هنإ .. جاجدلا توص عمسن كلذ دعبو ؟ طقس

 ىلإ ةكرحب سحأ ةأجفو ..ركاذأ ضرألا ىلع تسلجام اريثكو . بلك هنأ وأ بئذ هنأ فرعنل

 ىلإ ىوآ ىننإف ليللا امأ . ارابن ركاذأ نأ كلذ دعب تدوعتو ..نايعث انايحأو «رأف هنإ .. ىراوج
 ..راهنلا علط اذإ الإ هحربأ ال ريرسلا

 نا دبالف كلذلو .ىمدق نم وأ ىدي نم عبصأ ىرعتت نأ فئاخ ىننأ : اذكه ىقاعأ ىف ةروصلاو

 فئاخ ىننإف تلعف اذإف .. ريرسلا نم ىلجر دمأ نأ فئاخ ىننإ مث .. فيثكلا ءاطغلا تحت امامت قتحخأ

 بيرغ هلك عمتجلاف تجرخ اذإو .. تيبلا نم جرخأ نأ فئاخ ىتنإف تلعف اذإف .. بابلا حتفأ نأ

 نم جاومأ قوف اهب وفطأ ىتلا حون ةئيفس وه ريرسلا نأ تسسحأ ام اريثكو .. ةبارغ رثكأ ةسردملاو
 . فونملا نم طيح زمر اهنأل .. ةيناسنإلا اهعرتخت نأ دبالف ءاقح ةئيفس حونل نكت مل اذإو .. فونملا
 ىبشنملا حوللا اذه نوكي دقو .. قروز قوف وأ ىبشخ حول قوف وفطي .. هيلع وفطي نأ ناسنإلا ىنمتي

 كانه نوكت نأ دبال نكل .. ناميإلا وه نوكي دقو .. لمألا وه قروزلا نوكي دقو .. ةعاجشلا وه

 .. مظع فو نم ةاجنلل ةئيفس

 سورع اهلخاد ىف ةريبك سورع ابنإ : اكشويرام اهنومسي ىتلا ةيسورلا « سورعلا » كلت هبشأ ىننإ
 ىلع ىوتحن اهنم'ةدحاو لك .. سئارعلا تارشع .. رغصأ سورع مث .. رغصأ سورع مث .. ةريغص

 .. ءىشال كلذ دعبو .. ةدحاو

 هنأ عم بنذلاب روعشلاو .. ةبرغلاو ةلزعلاو قلقلا كانه امنإ . احيحص سيلف ءىشال ةيابنلا نأ امأ

 ىلع عمتجملا هضرفي مشاغ باقع هنإ ؟ نم ةميرج اهنكلو . ةيرج رقفلا نأ ودبي نكلو . كانه ةميرجال
 . بتكم ىلإ سلجم نأ بحيال .. ارح الجر ىلأ ناكو .. رارحأ مهنأل الإ ءىشل ال . سانلا ضعب

 ابوبحم نوكي نأو . احماستم نوكي نأو امحر نوكي نأ لضفي ناكو . رجشلا تحت سولجلا لضفي ناكو

 نوكي نأ هيلع متحي تابينجلا نم فولألا تاثبو ةندفألا فولأ نع لوثسمك هلمع نكلو . افيخثال
 نع اثحب المع موي لك كرتي نأل ايفاك اببس كلذ ناكو . عطتسي مل هنكلو .. ةوسق رثكأو اددشت رثكأ
 .. ةثيدرلا ةلمعلا درطت ةديجلا ةلمعلاو . ةثيدر ةلمع هنأك جرحدتيو ..رخآ لمع

 ! ةئيدرلا ةيبلغألا اهدرطت ةديجلا ةيلقألا نكلو .ةديجلا ةلمعلا وه ناك لأ نكلو

 ؟ودعلا وه نم .فرعأ ال ؟ قيدصلا وه نم .اندنع ىنعم ةيناسنإلا تاقالعلل نكت لو

 قرش



 مل تالك هذه لك ؟ ناريجلا ىنعم ام ؟ ةوخألا ىنعم ام ؟ ةرشعلا ىنعم ام ؟ ةلامزلا ىتعمام . فرعأ ال
 رجحلا قوف بشعلا ومني امك .. ومنت ىكل تقو ىلإ جاتحت تاقالعلا هذه لكف . ىسوماق ىف اهدجأ

 نأ فئاخو .. هكرتأ مث قيدص ىل نوكي نأ فئاخ انأف .. ىنتفاخأ دق ضطاوعلا هذه نإ لب .. نكاسلا
 نم فاحخأ تنك تريك امدنعو .. كلذ دعب هدجأ ال مث . دحأ ىلإ حيرتسأ نأو .. ةدوملاب رعشأ

 .. بحلا
 فيكو ؟ ادغ هقرافت فوس نمل اقيدص نوكت فيك نكلو .. كالتمالا ىف ةبغرو ةقادص : بحلاف

 .. ؟دغ دعب هارت نل صخش بلق كلمت

 قارماغم تناك ىتح اريثك ترماغ دقف ؛ ابر ؟ فوخلل بح ىلإ . بحلا نم فونلا بلقنا له

 ىلإ كلذب ابيرق تنك له يب بعلي ىذلا وه فوخلا ناك نأ دعب . فوخلاب بعللا نم اعون
 لبق تطقس اهنأو ةميدق ابمأ ملعأ تارئاط بكرأ نأ كلذ دعب رسفأ فيكف الإو .. امبر ؟ راحتنالا

 ابنا تارقو .. تاناويحلا لقنل ةرئاط ىهو . ىنوببج ةكرشل ةعبات ةرئاط تبكر ١546٠ ةنس ىنف ؟ كلذ

 ةرئاطلا بكرأ نأ ررقملا نم ناك ١481 ةنس ىفو . طقست ملو نانويلا ىلإ اهتبكر . موطرخلا ف تطقس

 فوذللا بح له .. ةظحل رخخآ ىف رفسلا نع تلدع ىننأ الول .. ايليماك ائيسلا ةلثممب تطقس ىتبلا

 ى ةأجف رجفنا ناكرب ىلع جرفتأل دحاو كرحمب ةرئاط بكرأ نأ ىنعم ام مث ؟ اضيأ ردقلا ةبعل حبصأ

 رعشأ ةرئاطلا لخاد ىف تنكو . ممحلا فذقي ناكربلا ناكو . ىاواه رزج ىدحإ :وهاوأ » ةريزج
 ىننأ كلذ نم بجعأو ؟ تاباغلاو ىداملا طيحملا نم ةلئاه ةحاسم ىطغ دق ناكربلا ناكو . ةرارحلاب

 صالخخإب كلذ لعفو اروكشم لجرلا لضفتو روصلا ضعب ىل طقتلي نأ ةرئاطلا ىف دحاو ىلإ تبلط
 نأ تدرأ ىننأك . عزفأ مل . هسفن رايطلا وه روصلا طقتلي ناك ىذلا لجرلا نأ تفشتكا الو . ديدش

 فوذملا ناكاذإ وأ .. هنمرخسأ نأ تدرأ فوخملاب تيوتكا نأ دعب ىننأك وأ .. رطخلاب ىروعش دادزي

 رزج ىف رارشلاو رانلا وه ىذلا فوخلا برجأ ال اذالف . ارابغو اباثذو ابالك ىتلوفط ىف هتفرع ىذلا
 اهموي ليقو .. اهيحانج تقزم دق ةببثلملا ةراجحلا نم اعطق اندجو ةرئاطلا تطبه امدنعو .. ؟ ىاواه

 رانلا نم ةعطق اعم انطقسو .. دوقولا نارخ ىف ءاجل ادحاو ارتميتنس راجحألا هذه دحأ برتقا ول هنإ

 00 ! مهج ىلإ فاضت

 ؟ فونللا نم تتبن ىه له .. ىرخأ ءايشأ ترهظ فوذلا نم ةفثكملا تامكارتلا هذه عمو

 سحأ ليللا فو . هدحو تيب ىف نكسي ناك هنأ ىلأ نم تعمس دقف .. ؟ قابعأ نم تجرخ ىه له

 ىف اهتابيرق ىدحإ نأ ىقدلاو نم تعمسو .. تيرفع وأ حبش هنأ ىأ .. طئاحلا نيبو هنيب رم امسج نأ

 لاقف . ثدح اذام ىرتل سورعلا تضبنو , ليللا فصتنم دنع خرصي اهجوز تعمس اهفافز ةليل

 .. هدخن ىلع هعفص دق اليوطو ايراع اصخش نإ . اهجوز

 ضملا



 ! ىفتخاو هعفص ىذلا كلذ حبش وأ .. تيرفع هنإ .. هفافز ةليل ف سيرعلا تام اهدعبو

 اتيب نأ : ةيملاعلا ريطاسألاو بادآلا لك ىف ةدوجوم ةصق ىأ - « ةيجذومن ةصق : اضيأ ثعمسو

 مث اهعمجتو نيكاكسلاو كوشلاب بعلت احابشأ نأو .. انل رواحم تيبلا اذهو .. حابشألاب « انوكسم »

 اذه لظ كلذلو .. اليل تيبلا اذه نم برتقي نأ ىلع ؤرحيال ادحأ نأو . ةليل لك ضرألا ىلع اهب قلت

 .. اروجهم تيبلا
 مهنأ ٠ انرق نيرشع نم . هئاقدصأ دحأل بتك ىذلا سونيلب ىنامورلا ىماحملا ةصق ثركدتو

 ريشي حبشلا اذه نأو . لسالسلاب اطوبرم اصخش ىأر هنكلو . ثداحلا اذه لثم هسفنب ىريل هوعدتسا

 ىعدتساف ٠ كلذ ىري نأ مطتسي مل ايصخش هنإ لوقي سونيلب ىماحملا نكلو .. هءارو ىشمب نأ هيلإ

 ليللا ىو . تيبلا مامأ هيلع سلجو ادعقم بلطو فوسليفلا ءاجو . سورودويث وه افورعم افوسايف

 احبش دجاوو . هاري ىذلا ام بتكيل ابقو ةقرو كسمأو بابلا حتفو . . اديدح قدي ديدحلا توص عمس

 مم . ضرألا ىف ناكم ىلإ حبشلا راشأو .. هعبتتو .. هعبتي نأ هيلإ ! حبشلا راشأو .. لسالسلاب اطوبرم

 ىف هدعاسي نأ بلطو . ثدحام ىضاقلل ىورو ةككحملا ىلإ فوسليفلا بهذ ىللاتلا مويلا ىفو . ىتخا

 اياقبلا هذهو . ناسنإ اياقب اودجيل ضرألا اورفحو . حبشلا هيلإ راشأ ىذلا ناكملا دنع ضرألا رفح

 هناك .. امامت حبشلا ىنتخا : تيملا اذه اياقب نع لسالسلا اودعبأ املف . لسالسلاب ةلولغم لازتام

 ! هحارس قلطي نم بلطي ناك

 تيبلا نأ .رخآ دلب ىلإ دلبلا اذه نم انلقتنا امدنع تفرعو . ةميدقلا ةصقلا هذه لثم تعمسو

 ناك اهف ركفأ نأ كلذ دعب ؤرجأ ملو .. هيف شيعن انك ىذلا تيبلا وه حابشألا هنكست تناك ىذلا

 ئفطي وهو ىرنال نم عمسن فيك وأ .. ضرألا ىلع ةليل لك ءاطغلا دجن انكاننإ فيك . انل ثدحي

 تارملا تارشع .. نوفيسلا بحسي نم وأ .. اهلفقي مت .. ءاملا تايفنح حتفي نم وأ .. زاغلا حابصم

 ىتح مائن انك فيك فرعأ الو .. عمسأ الو ىرأال ىتح ىهجو ىطغت ىمأ تناك فيكو .. ةليل لك
 ! ؟ حابصلا

 هتعم'ام احيحص ناك نإ ىرآل ليللا فصتنم دنع ضبنأ تنك دج تيب ىلإ بهذن انك امدنعو

 لك كلذ لعفي هنأو .. تويبلا عافترا ىف حبصي ىتح ربكيو ربكي اراح كانه نأ نم لافطألا نم

 .. هرهظ قوف نم مهطقسأو عفتراو عفترا هوبكر اذإف . هوبكري ىكل سائلا جردتسي هنأو .. ةليل

 نع ةرابع ىهو .. ؛ ةهادنلا ١ تعمس دقو .. تيأر دق ىننأ مهوتأ وأ .. ةليل لك كلذ ىرأ تئكو

 وأ .٠ اهودجي مل ٠ ابيلع اودريل اوجرخ اذإف ٠ مهئامأب سانلا ىدانتو ءادوس سبالم ىدترت ةديس حبش

 وأ حوضوب كلذ تيأر دقو ..رخخآ دلب ىف مهسفنأ اودجيلو اهءارو اوشعل مهجردتست مث مه.دانت اهنإ

 . تمهوت

 فرك



 .. ابعرو افوخ ايندلا تألتما
 انكرتو .. انبويج ىو . ناكم لك ىف فحصملا عضن انك دقف . فحصملاب هلك كلذ تهجاوو

 تتأ فيكالو تأدب فيك فرعأ ال .. ةديدج « ءايميك» ىناعملا مذه تناكو . هللا ىلع ءىش لك
 .. هب ىرأ .. نيعلاب ةقصتلملا تاسدعلا لثم « ماعلا فوخلا » لظ نكلو .. قيمعلا مونلاو ةعاجشلاب
 .. ىري ىذلا وه وأ .. ىرأ ىذلا انأ تنك نإ فرعأ الو .. هلالخ نم ىرأو

 . . اهتاكرامو تارايسلا ماقرأ لجسأ رورملا ركاسع راوج ىلإ فقأ تنك ىننأ .ريغص انأو ؛ ركذأو
 . لوهحملاو فوخلا اهعمو اهبكرأ تنك ىتلا ةرايسلا قوف ومسلاو ىلاعتلل ةلواحم هذه نأ فرعأ نكأ ملو
 ناكو - ةرايس قئاس نوكأ نأ ىنامأ نم ناكو . ىناينمأ نع « ءاشنإلا ٠ ىف اعوضوم تبتك ىننأ ركذأو

 اسانأ اهيف عضأ نأو . ىرايتخاب ةرايسلا بكرأ نأ ىف ىتبغر وه ببسلا ناكامبر . ابيرغ ائيش كلذ
 ! فوخ البو فرعأ ثيح ىلإو . ديرأ ثيح ىلإ مهب بهذأ نأو . نيرخآ

 ىلإ ةقالطنا اهتكرح ىف . لمأو ةعتم تارايطلاو تارايسلاو ليخلا بوكر نأ دعب اهف تفرعو
 نع هزجع نمو . ضرألا ةيبذاج نم ناسنإلا صلختي نأ : اهانعم ةقالطنالا هذهو .. مامألا
 . ةعرسلا

 انايحأو .. اهب نوبراحيو ليخلا نوبكري اوناك ىمادقلا ءابدألا نم اددع دجن نأ ابيرغ سيلف كلذلو
 تومي نأ ىلع هناصح ىلع تومي نأ لضفي ناك مهضعب نأو .. اهروهظ قوف نم مهدئاصق نوقلي

 سوساب سودو ىاوجنم» . لثم نم . نيقئاس اولمع نييملاعلا ءابدألا نم اددع نإ لب .. هريرس ىلع
 ..ورلام هيردناو هتنوم ليزك! : لثم ةرئاطلا لضف نم مبامو .. نيرج نايلوجو موم تسرموسو
 .. ىماك ريبلا فوسليفلا لثم ةرايسلاب تام نم مهنمو

 ناك « زويس - ولوبأ » نيتنيفسلا ءاضف داور عم ءادغلا لوانت ىلإ زابلا قوراف . د ىفاعد امدنعو
 عفتري ملف .. ةيلاعلا ةلزعلاو فونملا نع مهتلأسو . مهيلإ ترظن . قايح تاعاس دعسأ نم ءاقللا اذه
 ءاضفلا ةئيفس تسيلف .. ةلئاحلا ةلزعلا هذبب مهلبق دحأ رعشي ملو .. عافترالا اذه لثم ىلإ مهلبق دحأ

 نم رثكأ اوسيل مهنإو .. ضرألا نع ةديعب ةرايس لثم ءاضفلا ةنيفس نإ وأ . اقينأ ايملع اربق الإ
 لك نإو .. لوهجم ىلإ لوهجم نم نولقتني مهنإو .. شعنلا اذه ىف لسالسلاب اهوطبر ةقطان تاناويح
 ىلعو .. تاعاسلا نم هل ةياهن الام هنطب ىلعو هقاس ىلعو هردص ىلعو هعارذ ىلع طبر دق مهنم دحاو

 .. خرصتو قربت ىرخا تاعاس ةنيفسلا طئاوح

 ؟ فوخملا ام : تلأس

 رعاشملا هذه لك .. نامألاب وأ فوخملاب رعشن نأ عيطتسن ال اننإ .. ممظع فرت فوخملا نإ : اولاق
 هذه نع اريثك فلتخن ال انتلعج ةيواميك داوم انوطعأ دقل .. ليوطلا بيردتلاب اهوتامأ دقل .. تت

 فرقت



 .. انلوحو انقوف ىتلا تاعاسلا

 ؟نومضم ةدوعلا قيرط لهو : تلق

 نف .. ادج ةدقعم ةرماغم اهنإ .. ةثاملا ىف دحاو الو نامض ىأ دجوي ال : زابلا قوراف . د باجأ

 .. كلذ ىف حلفن الأ نكمملا نمو .. اهلك اهحالصإ نكمملا نمو . أطخ نويلم ثدحي نأ نكمملا

 . ةفدص مهتاجن نأو ء دكؤم مهتوم نأو . قوم مهنأ امامت نوملعي ءاضفلا داور نإ .. اًرس اذه سيلو

 ىدحإ سأيلا : ةميدقلا ةيبرعلا ةرابعلا هيلع قبطنت ىذلا وه مههوجو ىلع هارت ىذلا ءودحلا اذهف

 ىلع مهف . توملا نم نودكأتمو ةاجن ةيأ نم نوسئاي مهو . توملا ىهف ىرخألا ةحارلا امأ . نيتحارلا

 مهمإ . ةعاجشلاو لمألاو فونملا مييف انلتق دقو ! ةرم فلأ نكلو  ةدحاو ةرمال توملا نم نيقي

 ! ةيرشب تانئاك كلذ لبق تناك - ةيلآ تانئاك
 . اهجالع نم سأبلا لتقيو . هفواخم لتقي ىتح كلذ ضعب ىلإ ةجاح ىف ناسنإلا نأ دبالو

 : فوخللاب بعللا الإ ةضايرلا عاونأ لك تسيلو .. هب بعلت نأ وه فوخلل جالع نسحأ نكلو
 كلذ لك .. ةركلا عاونأ لك .. ةحابسلا . . ديصلا .. رانلا برض .. شيشلا .. ةمكالملا .. ةعراصملا

 .. طوقسلا وأ قرغلا نم فوخلاب وأ .. ةميزملا نم فوخلاب بعللا وه
 راكفألا نم .. ةليقثلا سبالملا نم .. ةيقاولا عوردلا نم ددعب هسفن ناسنإلا طبحي نأ دبال نكلو

 نوكت ىتحو .. ءاملا ةدورب نع همسج لزعني ىتح محشلاب حابسلا مسج ىطغتي امك امامت .. ةلزاعلا

 .. ةمعانلا ةرشبلا تاذ .. ةيرحبلا تاناويحلا كلذب دلقي هنإ .. لقأ ءاملل ناسنإلا مسج ةمواقم

 نم ةقبطب معانلا اهشير ىطغت ىتلا رويطلا وأ .. محللاو محشلا نم « ةكيمسلا ةناطبلا ١ تاذو
 ..ربكأ قالطنالا ىلع اهتردقو . لقأ اهتمواقم لعجيل كلذ لك .. تيزلا

 عضي مهنم دحاولاف .. كانه سانلا اهبعلي ةبيرغ ةبعل ىنعزفت مل اراجاين تالالش ىلإ تبهذ مويو

 مدطصي الآ وه لواحيو .. فنعو ةوقب ءاملا هعفديو .. ءاملا ىف هب نوقليو بشخلا نم ليمرب ىف هسفن

 .. فوخلاب ثبعي هنإ ..رطخلاب بعلي هنإ .. ءىطاشلاب وأ راجحالاب
 .. هيلإ تيدتها دق كلذ نم ائيش نأ تدجو دقف . دهشملا اذه ىنعزفي ملو

 .. هلخاد ىف تيطغتو ؛ ناردجلا فيثك اتيب ىسفنل تعنص ىننأ هيلإ تيدتها ىذلا بيع نكلو
 راوج ىلإ ريسلاو .. ءاوطنالاو ةلزعلا نم ةعونصم اهئاردج ةعقوقلا هذهو ..ةعقوق ىسفنل تدجو دقل

 ىننأ ليختأ ال اذالف ريسلا نم دبال ناك اذإ وأ . .ريسلل ىعاد الف . طئاح كانه نكي مل نإف .. طئاحلا

 ايندلا لك ىلإ تالحرلا نم اعون ةءارقلا تناكو .. أرقأو أرقأ ىنتدجو دقو ؟ كلذ نم رثكأ وه ام لعفأ
 انأو ةريثك باوبأ بوقث نم رظنلا نم اعون ةءارقلا تناكوأ . ىتعقوق ءارو عباق انأو سوفنلا لكو
 ْ .. ىلاكم ىف شككنم

 فرغ



 نم ماعلا تاكرأ طيحنا ىلع معطم ىف تسلج نيييلفلا ىف ةيمالسإلا واندنم ةريزج ترز امدنعو

 ليقو تلأسو . اراغص الافطأ نلمحي تاريغص تاهمأ ءاملا تحت نم ترهظ ةأجفو . ةيرحبلا كامسألا
 قأتو عيضرلا اهلفطو ىه مألا صوغت ةعرسبو . ءاملا ىف سولفلاب نه قلي حئاسلا نإ : ىل

 | لوطأ ةرتف ءاملا تحت نايقبي اهعيضرو مألا نإف ةريثك سولفلا تناك الكو .. سولفلاب

 ؟ بيذعتلا اذه نود اسولف مألا ءاطعإ نكمملا نم سيلأ : تلءاستو

 مأ لكو .. لباقم الب سولفلا تناكالإو . اثيش نلعفي نأ دبالف . كلذ نضفري نبنإ : اولاق
 ! اهماعط لوستت تت نأ ضفرت

 . ءالا تحت هب طببت ىذلا عيضرلا لفطلا ىلع امنإ . ىه ابيلع نوقفشي ال حايسلا نأ ملعت مألاو
 ىذلا وه اهلفط ىلع سانلا قافشإ نأ فرعت مألا نكلو . ةقشملا هذه لمحتي نأ نم رغصأ لفطلاف
 الأ اهنوجري ابيلع نورئاكتي مه اذإف . بعرلاو عزفلا مييف ريثت ىهف ..رثكأ اوعفدي نأ ىلإ مهعفدي
 ! مهيذعت نع ايئاهن فكت نأو . مهمامأ كلذ لعفت

 ! اهلفط ىلع سانلا فوخي . فوخلاب بعلت اضيأ ىهف
 نودخأي مث سانلا نوعزفي مهف . بعرلا مالفأ وفلؤم هلعفي ام وه ةزيرغلاب مألا هذه هلعفت ىذلاف

 ةيلقعلا مهاوق لماكب مهنأ كلذ ىنعمو بعرلا انيس باوبأ ىلع نومحازتي سانلا نإ لب . مهسولف
 . ةجئارلا فوخلا ةراجت ىه مالفألا هذهف . اوفاخيل نولخدي مهتدارإو

 هوفلأ امدنع . مهفوخ اوزواجت مهنكلو . نوفئاخ لافطأ مه . بعرلا صصق ىنلؤم رثكأو
 ! سانلا نييالمل اماع افوخ هوعاب مث . اصصق

 ! كلذ دعب هوعاب مث . الوأ مهفوخ نم اوصلخت : نيترم اوبسك دق نونوكي كلذبو
 ىف ةلحر اهتصق تناك دقف .. رانرب ةراس ةيسنرفلا ةلثمملا اهتبتك ىتلا ةديحولا ةصقلا ركذتأ ىننإو

 عزفو ٠ اهتايح ىلع عزفلاو فوخلا نكلو . ةيعقاو ةبرجت ىهو . بارشلاو ماعطلل افصوو ٠ نولاب

 له : اهقاشع نم ادحاو تلأس نولابلا نم تلزن امدنعف . ةيابنلا ىف اهدعسأ ىذلا وه . اضيأ سانلا
 ةتامش تروصت مت .. كريغ نم ىسفن تروصت مث .. كناكم ىف ىسفن تروصت . معن : لاق ؟ تفخ
 ! نولابلا اذه نم ةرارح دشاو ريكا انفوخ ناك دقل ..انيلع نيدقاحلاو كل نيدساحلا

 عورأ ام .. هلجأ نم قزمنت بولقلا لكو ناسنإلا تومي نأ عورأ ام : اهتصق ىف رانرب ةراس تلاقو

 ! نيدقاحلا تارفزب قرتحأ نأ عورأ ام ..نيباللا عومد ىف قرغأ نأ
 ةبتاك نوكت نأ ديرت ةميظع ةلثمم اهنأ اودجو امنإ . اريبك ايبدأ المع ةصقلا هذه ىف داقنلا دحي ملو

 نكلو . ىه اهيناعم ؛ عادبإ ١ ىف تسيلو « نيرخآلا ىناعم ؛ ءادأ » ىه ةيقيقحلا اهتردق نأل . ةميظع
 ىف مظعلا مارتحالا عم ترقتسا اهنإف . ىبدألا دقنلا لاحم نم تجرخ دق تناك اذإ ةصقلا هذه

 لفي



 بيذعت ةذل اهيدل نإ : اولاقف كلذل اريسفت ءاملعلا ضعب دجوو . ىسفنلا ليلحتلا ءاملع تالجس

 ! نيرخآلا
 ! اضيأ بذعتت نأو « نيرخآلا بذعت نأ ىف ةذل دجت اهنأ ىأ

 الإو ..رخآ ادحاو بذعي دحاو الإ سانلا نم سيلف .. سانلا نيب ةيدرف ةلاح هذه تسيل نكلو

 عاونأ لكرانرب ةراس تبرج دقو .. هريغ هل مقتني وأ .. هملقب وأ هديب مقتني ىكل ةصرفلا زبتني دحاو
 لك مغرو .. لشافلا بحلاو .. سأيلاو ىضرملاو .. ةعيفرلا ةلزعلاو ةميظعلا ةدحولا باذع .. باذعلا

 اهتدحو نإف . تالجملو فحصلا لك ىف رونلا ةدمعأ مغرو . حرسملا نم ةجراخنو ةلخاد اهل قيفصتلا
 اهتعرتخا ىتلا صصقلا فولأو اهتبتك ىتلا ةصقلا هذه تسيلو .. الماش ناك اهفوخو . ةلماك تناك

 اهب باجعإلا نع نويعلا ليوحتو . ىنف فوخ ىلإ ىسفنلا فونملا ليوحت نم اعون الإ . اهسفن نع
 ةضيرم اهنأب اهوفصوو ٠ اهتصقب اولغشنا دق سفنلا ءاملع ناك اذإو « اضيأ اهيلع ءاكبلا ىلإ ٠ طقف
 ىضرملا نم ددعل ةروص ترشن اذإو .. امام اضيرم سيل دحاو سفنلا ءاملع نم سيلف « ام دح ىلإ

 .. ؟ ءابطألا مه نيأو ىضرملا مه نيأ .. كءاكذ ربتخا : كل ليقو . اعم سفنلا ءاملع نم ددعو

 ! ءابطألا الإ راتخت نل كنإف

 بكرأ تنك ىننأ : احضاو ىنعم اهل دجأ ملف ٠ ابتكرتو اهتبتك ىتلا ةريصقلا صصقلا نيب نمو
 را داعو ار هرتللو اهيا عم ةاعكبإر ففلا لبانس مطحن ىف نوحالفلا همدختسي ىدلا «.جرونلا ١

 . فقوتف . فقوتي نأ هرمآ ىننأ نظف ٠ اقهرم جرونلا رجي ىذلا روثلا ناكو . تحخرصو . تطقسف

 دق قهرملا روثلا نأو تحخنرص ىننأ ببسب توما نم توجو .رهظلاو سبالملا قزمم ىفوجرخأو
 مهسبالم اوريغ امدنع نيذلا . فيرلا ءانبأ نم نيريثكلل تعقو ىتلا ةيداعلا ةثداحلا تبتنا . باجتسا

 . ةصقلا هذه راثآ تشالت . مهحارج تفجو

 .. ىسفن نم ىشالتن نأ ليحتسملا نم ناك نكلو

 لافطألا نم ىريغ ناك انيب همعطأ تنك ىننإ تلقو .روثلا فقو اذامل رسفأ نأ تلواحو

 وه نسحأف « روثلا اذه ىلإ تنسحأ . بيط قالخأ كولسل ةجيتن تناك قايح نأ ىأ . هنوبرضي

 . ىلتق نع عنتماف ٠ هبرض نع تعنتما . ىلإ
 ! ناسنإل وأ ناويحل اريخ عنصي نأ بحي ناسنإلا نأ : ىنعلاو
 .. ةجذفاس اهارت امك ةصقلاو

 روثلا نأو .. ىسأر قوف رمي جروتلا نأ ىرأ تنكف .. ىرخخأ ةصق ىمون ىف ىرأ تنك نكلو

 قوف روثلا فقي مث .. ىمأر قوف طبه رئاط لثم جرونلا نأب ملحأ تنك انايحأو .. هرفاظأب ىنسودي
 ؛نبت» نم سادكأ تحت قئتخأ تنك انايحأو .. عزفلا نم ةلاح ىف ىمون نم وحصأف ؛ جروتلا
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 ! اعزف رثكأ وحصأل ىنحطني كلذ دعبو .. هينرق ىلع ىنلمحي روثلا ءىجي مث .. حمقلا
 .. ميدقلا فونملا ىوس . اريبك ىنعم هيف دجأ دعأ لو . ماحا اذه ىلع تقولا ضعب تدتعاو

 اذه نأو .. اروصرص هسفن ابيف روصتب ناك .. اكفاك ستنارف ىكيشتلا بيدألل ةصق تأرق الو

 لعف ىلع ىوقي ال نكلو ٠ هلوح سانلا هلوقي ام لك عمسي هنأو .. هرهظ ىلع بلقنا دق روصرصلا

 امم بربي نأ عيطتسي ال وهف .. هرهظ ىلع بلقنا دق هنإو . اناسنإ دعي مل هنإو .. روصرص هنإ .. ءىش
 هنورقتحيو سانلا هذبني ىدوبي وهف .. دوبيلا هاقلي ىذلا ناوهلل ةروص الإ ملحلا كلذ نكي مل .. هيف وه

 هسفنلو سانلا لكل ةيهاركلاو زجعلاو ةرارملاو راقتحالاو فوخلا هدنع عمتجا دقف .. ناكم لك ىف

 ! اضيأ

 نأرقي تاريثك تاديس عمتجت نأ . تويبلا نم ريثك نع ابيرغ سيلو . اضيأ انتيب ىف هتيأر امبو
 نأ ىلإ ةجاح ىف ىه له . . ؟ دلب ىأ ىف نوكت نأل رربم ىلإ ةجاح ىف ىمأ تناك له . ناجنفلا

 ىلع ردقأ « بناجألا »و « ءابرغلا » نأب داقتعالا وهأ ؟ ايرورض اهدوجو لعجت ةصاخخ ايازم اه نوكت

 نكو .٠ ناجنفلا نه أرقت ىمأ تناكو . انتيب ىلإ نجي ءاسنلا تناك . . ؟ دلبلا لهأ نم ةريثك ءايشأ

 ىطعأ نأ اضيأ انأ ىدنع ةداع حبصأ لب . كلذ نلعفي اهريغ تاريثك تاديس تدجوو . اهنقدصي

 هذه لك ىناعم فرعأ الف . لوقت اهف ركفأ ال انأو ناجنفلا أرقت ىمأ تناكو . ناجنفلا ىمأل
 فوس نكلو . . نابعثلاك دحاو . . نيتطقن دعب . . ةحوتفم ةكس . . ةرصن . . ةقرو : تادرفملا

 . خلإ . . فويض انل ءىجي فوسو . . حجنت فوسو . . كيمدقب هسودت

 ىلع اهنم لصحأ ىكل ناجنفلا اهيطعأ نأ ىرورضلا نم نأ وه مهملا نكلو . مالكلا سفن موي لك
 . نامألا نم عون ىلع ىأ . . هرورملا زاوجو

 رشنت تالجملو فحصلا لك لازتالو . . لمرلاو فكلاو ناجنفلا أرقي هلك ملاعلا لازي الو

 0 جل دل وم ماب ا ا يا
 ةليوطلا ةايحلاب ءارمألا دحأل ابنت امدنع ويليلاج ىلاطيإإلا ملاعلا نإ لب . . نيتشنياو ..رلبكو . .ويليلاج

 : . ] دحاو عوبسأ دعب تام

 ةنس «٠ ىليه » اهمسا موجن ةعومجم نويكلفلا فشتكا موي دلو نيوت كرام ىكيرمألا بيدألاو

 بيدأ ماعلا اذه ىف دلوي فوسو موجنلا هذه ىنتخت موي تومأ فوس : نيوت كرام لاقو . 87

 |! مظع بيدأ تومي فوسو . .ريبك
 . ىوتسلوت مظعلا بيدألا اضيأ تامو . . نيوت كرام تامو . ١9٠١ ةئس موجنلا هذه تفتخاو

 ! ىونأ ناج ريبكلا ىسنرفلا بيدألا دلوو

 نأب نونمؤيو . . سانلا ةايح ىلع موجنلا رثأب نونمؤي نيركفملا نم ادج نوريثك نيوت كرام ريغو

 افران



 . . . انفكأ ىلع انرادقأ بتك دق هللا
 قدص نمحرلا دبع موحرملا عم تبهذ .٠ الولشم ناكو ةرهاقلا ىلإ موم تسرموس ءاج امدنعو

 ناكو . لوقت ام هل مجرتن انكو . . سيماريمس قدنف ىلإ اهب انبهذو . . ناجنف ةئراق نع هل ثحبن
 ! امام حيحص ةديسلا هذه هلوقت ام نأ هانعم اب هسأر زبي لجرلا

 نيبعاللا ددع نأ كلذ ببس ناك امبر . . « جنب جنبلا ١ ترتخا ةضايرلا عاونأ ترثخا امدنعو

 . افيخم ائيش هتوسقو هترثكب ىجراخلا ملاعلا لازيالف . ليلق نيجرفتملاو
 اهسرامب نأ ناسنإلا عيطتسي ىتلا ةلآلا وهو - ىانلا ترتخا قيسوملا ملعتأ نأ دبال ناك امدنعو

 . كلذل دادعتسا ىدنع ناكالو . . قيسوملا ىفالو ةضايرلا ىفال حجنأ ملو . .هدحو

 دقف ٠ فيخنا « لزعلا» نم اعون كلذ ناكو ميعتلا لحارم عيمج ىف لوألا ىيترت ناكو
 ىننأو . . مهلع قوفتأ نأ ديرأ ىننأل ء ءىش ىف كراشأ ال ىننأو . . ةبلطلا «ريغ » ىننأ تسسحأ
 ةنادإلا نم عونو . . مهيلع ىلاعتلا نم عون هانعم ةكراشملا مدع نأو . . ركاذأ ىننأل عراشلا ىف رهظأ ال

 مهنأل . . نونخدي عراوشلا ىف نوشميو . . نورهسيو . . نوبعلي مهنأل نوقوفتي ال مهف : مه ةرمتسملا
 ةحار كلذ ىفو . . ةأجف قتخأ فوس ةأجف ترهظ اك ىننأو . . ءاقدصأ مهنأل . . دلبلا لهأ نم

7000 
 . , هلمعأ نأ نكمي ىذلا ام

 نكست قابيرق ىدحإ تدجوو . ةنيدم بلق ىف « ةريثك ققش هب تيب ىف نكسأ ىنتدجو ةأجفو
 نم ريثك ددعب تطلتخاو .. تلزنو تعلطو ..ذفاونو باوبأ تحئفنا ..تيبلا سش ىف

 تسسحأو . .ريبكلا تيبلا اذه ىف ةماقإلا تلاطو . . ىتبرغ ثيسنو . . ىفواخم تيسنو . . براقألا

 ىلع تلخدأ دق ةريثك تالليدعت نأو . . ىربكلا شرولا ىدحإ تلخدأ دق ةككفم ةبرع ىننأك

 اهل سيل ىريس ءانثأ اهعمسأ تنك ىتلا ءاضوضلا نأو . . تعضو دق ةديدج رابغ عطق نأو . . ىيكرت
 . . ىردأ امب ىردي الو . عمسأ ام عمسي ال ادحأ نكلو . . ىدحو انأ ىلخاد ىف ىدصو توص الإ

 مث .. ىمدو ىمحل ىف اهلك اهسرغأ ىتنأو . . ىرفاظأ نم لوطأ ىبلاخم نأو ىرب ناويح ىننأو

 ةجاح ىف اوسيلو . . باينأ الو بلاخم الو رفاظأ الب مهنإ ٠ ىلوح سانلا ةايح ىلإ ترظنو . . خرصأ
 مامأ نورعتيو موي لك مهسبالم نوعلخي الو . . بائذ الو حابشأ ال . . مهفيخي ءىش الف . . اهيلإ

 ةسردملاو عراشلا نع امامت نوفرصنيو . هنوكرحيو هنوبلقي ىصخشلا مهخيرات ىلع نولابنيو . مهسفنأ

 + . بعلملاو
 نأ دجو . . ةريهشلا « تنجريب » ةيحرسم ىف هتاذ نع ثحبي وهو نسبأ ىجيورنلا بيدألا نإ

 فرخ



 معا. . ىكبيو ةرشق اهنم عزني موي لك . ةقبط قوف ةقبط . .« ةلصبلا » ىلإ اهش برقأ ناسنإلا
 . ءىش ىأ كلذ دعب قبي ال

 نيذلا مه نورخآلا ءالؤه . نورخآ سانأ كانه نوكي نأ نم دبال هنأ نسبا بيدألا ىأرو
 مهدضو نيرخآلا ريغبه . . مهب ةنراقملاب اقمعو اضرعو الوط انداعبأ فرعنو . . مهيلإ ثدحتن
 . . انسفنأ ةقيقح فرعن نأ نكمي ال . مهعمو

 دحاو لك لمحو . ةروصنملا ىف ردلا ةرجش ةقيدح ىلإ ىبراقأ عم تبهذ تارمل ىدحإ فو
 ! ىريغ هب ىفأ ىذلا وأ هب تيتأ ىذلا نيب قرف ال . هدجن ام لكأن انك اننأ بيرغلا نمو . . هماعط

 . نكحاضتيو . ةركلاب نبعلي تايتفلا تناكو . تايتف اننيب تناك نأ كلذ نم برغألاو

 ىلع صيرح ىننأ تظحالو . ىمرملا نع اعم عفادن تايتفلا ىدحإ راوج ىلإ نقأ ىسفن تدجوو
 انكرتشاو . ىرخأ ةاتف نمو ةاتفلا هذه نم ءارطإ تعمسو . ةدحاو ةرم لخدت ملو . ةركلا لخدت الأ
 . ةينيد تاعاجو . . ةفاشك قرفو . . ةيسردم تالحر تءاجو . . كلذ رركتو . ةريثك باعلأ ىف
 . تقوفتو . . ةلودلا ىوتسم ىلع تاقباسمو . . ةيسردم تاقباسمو

 حاجنلا نأ نم فونملا وه له . حاجن نم بيصأ امب حرفأ نكأ مل ىننأ ىه ةدحاو ةقيقح
 ىسألاو نرحلا نأو . . ىنتخي نأ ثبلي ال . بيرغ حرفلا نأ وأ . . انتايح ىف امم ريثكك . مودي ال
 مث تقولا ضعب هيف نكسن ىذلا تيبلا هبشي فوثملا له . . ؟ انعم مئانلاو سلاجملاو مئاقلا وه سأيلاو
 نحن له . . ىضمنو هكرتن نزحلا نم اتيب نكسن ال نحنف . احيحص اذه سيل . . ؟ ىضمن نأ ثبلن ال
 انيأ ابتيب لمحت ىهو . . اهتيب ىهو اهدلج ىه راجحألا هذه . . راجحأب تطغت ىتلا ةافحلسلا لثم
 . هاجنا لك ىف هلمحن نزحلاو ىمألا كلذكو . . ؟ تيهذ

 هاهم
 نأ كلذب تدرأ نكلو . امامت فرعأ ال . . ؟ تفقوو هتلق وأ . تسلجو كلذ ضعب تلق له

 ذاتسألا ىلإ تهجتا امدنع ىننإ فيكو . . ىف شيعت وأ ٠ اهب شيعأ ىتلا ةفيخلا ةملظملا قاعألا نيبأ
 اراجشأ دنهلا تاباغ ىف تيأر دقو . . سمشلا وحن هجتت راجشألاك تنك . اثدحتمو ابتاك داقعلا

 سمشلا ىلإ اهقيرط قشت نأ لواحت راجسشألا هذه نإ . . ؟ اذامل . . مقتستو لدتعت مث لخادتتو ىوتلت
 عفترتف . . ءايضلا ىلإ اذفنم اهل دجت مث . ىوتلت مث اهناصغأ لوح رودتف . ىرخأ راجشأ اهضرتعتف
 . . سمشلا وحن ةيلاع

 هتالكف . ىدنع سيلامو هدنعام لكب تريلا . ابتاك داقعلا ذاتسألاب ىتفرعم تأدب امدنعف

 ةحول الإ تسيل همامأ ةحفصلاو . ىكلف دصرم هسأرو . عمال فيس هملقو . ةئيضم هراكفأو  سمش

 . ىفاعملا نم ديري ام هل نوكيف ةلوهسب اهيلع طغضي ريارزلا فولأ اهيلع

 فرش



 ىذلا اذه ىنعم ام طبضلاب ىل حرشي ىذلا وهو - تسسحأ اذكه - ىسفن نع ىنثدحي هنإ مث

 اذه : لاقو « ىمامأ اهعضوو قامعأ جرختسا هنإ . ارربم هدوجول الو « ىنعم هل دجأ الو ىتايح ألمب

 . مهريغب ةايح ال سانلا ءالؤهو . اهنم جرخت نأ دبال ةينانأ هذهو . ىنايبص فوخ اذهو . ىعيبط فوحخ

 ىلإ هنيناوقب كقبس دق عمتجملاو . . نيوبأ نم اءاج كاوبأو . كيوبأ نم . نيرخآ نم تئج تنأف
 نييالم نمض دحاو كنأ مغر تنأو . ارثأ كرتت كنكلو .رباع تنأف ايوق تنك اهم تنأو « ةايحلا

 تنأف . ىمعأ نويلم اهاري الو سمشلا دحاو صخش ىري نأ نكمملا نم نإو . . ةميق كدوجول نكل
 ةيبلغأ لكو . ءايمعلا ةيبلغألا هذه لك نم حصأ تنأف ء دحأ كقدصي نلو كدحو كنأ مغر

 نم ذخأي نأ بحي ناسنإلا نإو ! امئاد قح ىلع ىتلا ةعيفرلا ةيلقألا مه نوزاتمملاو نوركفملاو . ءايمع

 اذإ اريثك فلختي ناسنإلا نإو . ءاطعلا ىف اقداص نكيلف ىطعأ اذإو . ىطعي نأو هريغ نمو هسفن

 هلو ١ « لخاد » هل نوكي نأ نم دبال نكلو . هجراخ ىف قرغ اذإ اريثك فلختيو . هسفن ىلع أفكنا
 هارن ام عيبن نحنو ء مهل اعفان هنودحي ام نورتشي سانلاو . . عيبيو ىرتشي نأو ..« جراخ»

 « ايدارفنا انجس راتخا دق هسفن راتخا ىذلاو . . نيد الو ةفسلف الو بدأ الف سانلا ريغبو . . كلذك

 ةلوذبم « ةيناغ » نوكي نأ ءاشو ء اتوص وأ الظ نوكي نأ ررق هريغ راتخا ىذلاو . . الجاع انونج وأ

 . ! عفدي نم لكل
 ىنعضوف . داقعلا ذاتسألل هتأرق ىذلا « باتكلا » وه ام وأ « ةلاقملا » ىه ام ديدحتلاب فرعأ الو

 ىلإ عمتسأ انأو قوص تزيمو . . هتاحفص ىف ىسفن تدجو ىنكلو . . ءىضملا قيرطلا ىلع
 تفشتكاو . . اهيردأ نكأ مل تاردق تفشتكاو . . هتآرم ىف علطتأ انأو ىصخش تفرعو . . هاقيسوم

 ةيمهأ الو ٠ ىنعم الب ىننأب نموأ تنكو . ىنعم ىل نأ تفشتكاو ..اهسملأ نكأ مل ةبالص
 نيذلا نأو . . ىموي وأ ىعوبسأ داليمل اديدجت ذاتسألا ةءارق ىرأ تنك كلذلو ..ةرورضالو

 ىف وأ فورظ لثم ىف نورخآلا ناك نإ : ىسفن لئاسأ نكأ ملو . ةايحلا رس اوفرعي مل ذاتسألا نوأرقي ال

 ببس ىأل . ذاتسألا نومجابي نيذلا ىرأ تنكو . . هارأ ا ذاتسألا نوري اوناك نإو « ىتجاح لثم

 ةيلاملا قاروأ دمتعي ىذلا ديحولا كنبلا ىلعو . قاسدقمو قامرح ىلع نودتعي « اهيجو ناك اهم
 . . فئاز بهذ وه « قالماعمو قالمعل ىبهذلا ءاطغلا وهو « ذاتسألا نإ اولوقي نأ نولواحي مهنأكوأ

 ! ايهذ عملي ام لك سيلو . بهذلا ناعمل هل ساحن وه وأ

 ةدوربلا الو ءاوملا فاخي ال نيقاسلاو ردصلا ىراع ىشمي : نييضايرلا نابشلاك ذاتسألا ىرأ تنكو

 باصأ نأ نود ءاوهلل ضرعتأ نأ عيطتسأ ال نكلو . كلذل بجعأ تنكو . . سمشلا ةبرض الو
 ءاوهلل تضرعت اذإف ٠ قرع طقاستي نأ نود سمشلل ضرعتأ نأ عيطتسأ الو . . لاعسلاو ماكزلاب

 ىلع ىشمي انم دحاو لكو . كلذك انأو . . كلذك هنإ . ماكزلا ىنباصأف قرارح ةجرد تضفخن

 اناولمل



 . ىعامتجالاو ىمسجلاو ىسفنلا ناسنإلا خيرات ىه نيقاسلا نيتاه ىدحإ . هيقاس
 ةفسلفلا ١ ىأ .ىلاح ناسل ىه ةلزعلاو عزفلاو توملاو فونملا ةفسلف نأ تدجو مويو

 ةيضايرلاو ةيلقعلا هتحصو ذاتسألا ةمظعب ىباجعإ عمو .رخخآ ءىشب نمؤي ذاتسألا ناك . « ةيدوجولا

 . . ةيفسلفلا « ةوتفلا » هذه ىف هيراجأ نأ عيطتسأ ال ىننإف

 لثم اقيمعو ايلاع ذاتسألا ناكو . ىلناعمأو ىبلق لثم ةقيمع تناك ةيدوجولا ةفسلفلا نأل نكلو

 عم ةليوطلا تاسلجلا هذه تناكو . ابعص صالخلا ناكو . . اديدش ناك عارصلا نإف ٠ ىلقعو ىسأر

 . . ىئسلفو ىهذمو ىنيدو ىسايس نول لك نم نيذلا نحن . . انسفنأ

 . ناوسأ نم دوعي امدنع ذاتسألا ىلإ بهذن نأ : ةليللا كلت ىف انل رارق ىصقأو ىسقأ ناكو

 .. ديرنام لك هل لوقنو
 ! كدنع سيل نكلو . اهتدجو : لوقي دحاو
 ! ءامدلاب . كضرأ نم ءالجلا : لوقي ناثو

 ! نيد ىلو مكنيد مكل : لوقي ثلاثو

 ! اهيف تنأ دالب نع لحرأس : لوقي عبارو
 ! ىنكرتت نل اهنكلو رصم كرتأ فوس : لوقي سماخو
 له . . ؟ هتيرح نم ررحتي نأ ناسنإلا عيطتسي له نكلو .انفده ةيرحلا : لوقي سداسو

 ناسنإلا لخدي امكامامت . . هتيرحب هتيرح نع لزني نأ عيطتسي معن . . ؟ ارح نوكي الأ دحأ عيطتسي
 . . هيعو دقفي نأ ررق دق هيعو لماكب نوكي كلذبو . .رمخلا نم اسوئك بلطيو سلجيف ةناح

 ! نوكي ام انرارقو هرارق نكيلف ىأ . . نوكي ام نكيلو . .ذاتسألا ىلإ بهذنلف

 فرخ



 رثكتسأ احا نيّسحه لل نكلو
 اضيأ نحن انمدطصا . تقرغو تمطحتف ديلجلا لابج دحأب كيناتيت ةرخابلا تمدطصا اكو

 هراكفأ نم ؛ ىبشخ حول ؛ ىلع افط دق انم دحاو لك نكلو . مطحتن ملو . انقرفتف .. ذاتسألاب

 ! لقتسم ىأر هل نوكي نأ ىف هتدارإو

 . هلوقن نأ نكمي ددحم ءىش ىلع قفتن ملو . ىلاتلا مويلا ىف هروزن نأ ىلع نوفيلتلا ىف ذاتسألا قفاو

 . ءىش لك كبتريف ذاتسألا انعطاقي نأ انيشخو . مالكلا بيترت نم انبعت دقف ةفدصلل كلذ انكرت

 ىالمز هل مدقأو ثدحتأ نأ تررق دق تنك نكلو . هيلع «انلاح ضرع» نع اعيمج نيزجاع حبصنو

 اريثك انركف دقل : الثم لوقأ نأك . ىنيبو ذاتسألا نيب اراوح تليخت مويلا كلذ لبقو . ادحاو ادحاو

 . ةقالعلا هذه لكاشملا هذه نيب نمو لكاشم اندنعو . كيلإ ءىجن نأ لبق ذاتسأ اي

 .. ؟انالوم اي اذام ةقالع : هينيع ضمغأو ايلاع هسأر عفر دقو لوقي هتليختو

 .. كتذمالت اننأ ... : لوقأآف .

 .. نولاصلا اذه ىلع ددرتن اننأ... : تلقو باوجلا اذه نع تلدع مث

 كل هؤرقن امبو . انل هلوقت امب ادج اريثك انرثأت اننأ ... : تلقو ىلايخ نم ةباجإلا هذه تبطش مث
 نم امنإ .. ةفسلفلاو بدألا ىف نيصصختم انسل اعيمج اننأ حيحص .. بتكلاو فحصلا ىف كنعو

 . كب انرثات ىدم انئيب قرفيو . ءاقدصأ انئأ اننيب عمجمو .ةددعتم تايلك

 اثيش هل لوقيو مداخملا دجوي ثيح ىلإ انيمب رظنيو هدعقم ىف عجارتي مث هتسلج ىف لدتعي هتليختو
 له .. ؟انالوماي لوقت نأ ديرت اذام : لوقيف ذاتسألا دوعي مث .. ثيدحلا لاكإ نع ازجاع ىندجاف

 .. ؟ داقعلا ىلإ ىف كت تشج

 نكلو . جوزتأ نأ ديرأ ذاتسأاي ةحارصب : هل تلق ىننأ تليختو راوحلا اذه نع تلدع مث

 ... ىه ىنهجاوت ىتلا ةلكشملا

 اخيش تحبصأ دقل نذإ ؟ مايأب جرختلا دعبو .. نسلا هذه ىف جوزتت نأ ديرت : لوفي هليختأ م
 عيطتست فيك مث .. ؟ كسفن ىفركفت نأ لبف . ريغلا اذه ناكايأ . كريغ ىف ركفت فيك .. انالوماي
 تناك نإف .. ؟ كلبقتسم ىف ريكفتلا نم مهأ اهيف ريكفتلا نأب كمهوتو كيلع كحضت نأ ةاتف ةيأ
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 رعاشلا نباب انركذي اذه نإ .. اهلبقتسم وه كلبقتسم نأ كل دكؤت نأ اهيلع بجاولا نف . اقح كبحت

 . ةنالف جوزتي نأ ررق هنإ هل لوقي اموي هءاج . هتيج ىناملألا

 ؟ اضيأ تقفاو ىهو : هوبأ هل لاقف

 معن ١ 2 لاقف

 ؟ ءىشب ةاتفلا هذه كحراصت ملا : هوبأ هلأسف

 .. اهبحي ىنتحراص معن : نبالا لاقف
 اضيأ انأ ىنتحراص ابنأل .. كيلع تبذك دقف . اهجوزتت الف نذإ : هتيج رعاشلا هل لاق انهو

 . ! اهحب

 . جوزتأ نأ ديرأ ىننأ اًحيحص سيلف . مالكلا نع ازجاع ىنتدجوو . كحضي ذاتسألا تليختو

 . انلكاشم اعيمج هيلع ضرعن مالكلا اذه نمو . مالكلاب ذاتسألا اهلوانتيل ةصق ةيأ أدبأ نأ طقف امنإ

 .. ؟ انتذتاسأ نم ريثكل ةلكشم نحن اذامل : لوقأ نأك ذاتسألا عم ثيدحلل ىرخأ ةيادب تليخت مت

 .. ذاتسألا ةودن ىلع ددرتن انمدام ذاوش اننأ ىلع انيلإ نورظني ل

 ةثداحلا ركذت الأ .انالوم اي ذاوشلا مه لب : ذاتسألا هلوقي فوس ىذلا باوجلا تروصتو

 . هنوبحي ال تاعماجلا ةذتاسأ نأ نم وكشي فوسليفلا اذه ناك .. ؟ روبنبوش ىناملألا فوسليفلل ةفورعملا

 رام عمس مث ىبك نم ًادحاو ىعماح ذاتسأ حتف الك اذامل : لوقي ناكف . ضومغلاب امئاد هنومبتيو

 . ! ؟ امثاد فلؤملا توص كلذ نوكي ٠ قبلي

 ةذتاسألا توص .. راها ئراقلا توص هنإ .. فلؤملا توص سيل هنإ : لوقي ذاتسألا دوعيو

 ىف هتيرحو .. هيأرو هلقعب ازتعم نوكي نأو .. اركفم ناسنإلا نوكي نأ ىف انالوم اي ذوذش ىأ ..ريمحلا
 .. ؟ هعنقي الام كرتيو . هعنقي ام ذخأب نأ

 ةيرخلا هذه لجأ نم : لوقأ ىسفن تليختف . هل انثج ىذلا عوضوملا ف لخدأ نأ تيأر انهو
 هذهو . كلل مارتحالا مظع عم . كئارآ نم ريثك ىف كلعم فلتخن نحنف .. ذاتسأ اي كيلإ انثج

 رارقلا اذه ذخلتن نأ مويلا دعب كيلع ددرتن الأ ررقن امدنع انيلع زعيو .. كتلكشم تسيلو انتلكشم

 .. رارقلا بحاص تنأ نوكت « ةعيطق ٠ انتيب نوكت نأ ررقن امدنع ىتح اننأ ىأ .. كيلإ عوجرلا نود

 انيقتراف .٠ انل انس تنك كنأ ذاتسأ اي ىرن نحتف .. دحاو تقو ىف .. ىضاقلا نوكتو مصخلا نوكتف
 .. لاط دق انشير نكلو .. ضرألا قامعأ ىلإ هب انلزن ىذلا ملسلا تنك كنأ وأ .. ءامسلا ىلإ كراكفأ

 ىأل .. ال : لوقن نأو .. ديدحلا مضبن نأ عيطتسنو .. بلاخمو باينأ انلو .. تيوق دق اننالضعو

 هط . د ىلإ انبهذ اننأ ذاتسأ اي كلنع ىنحن نأ عيطتسنالو .. بيدأ وأ فوسليف ىألو ىأر ىألو دحأ



 اف .. نيسح هط ىلإ ىفوكشت تبهذ : لوقي ذاتسألا تليخت ىتح ةرابعلا هذه لمكأ دكأ ملو

 لخعتي نأ عيطتسي ال مكلثم ابابش نإ .. ؟ دحأ ىأل وأ كل هكلمب ىذلا امو ؟ هلوقي نأ عيطتسي ىذلا
 ربكأ ءاتفتسالا اذه لثم نإ .. ؟رخآ ءىش ىأ ىف هررقي نأ عيطتسي ىذلا اف ٠ كلمب ام زعأ ىف ارارق

 لإ متبهذ ٠ ىبأرل افلاخم نيسح هط ىأر ناكول لهف ..ريدقتلا ءوسو ةدارإلا فعض ىلع ليلد
 . ةعبرألا نحن انقفتا اذإ لهو .. ؟ عبار ىلإ نوبهذت لهف ةثالثلا نحن انفلتخا اذإ لهو ..؟ ثلاث

 دحاو درفنيو . انالوماي أطخملا ىلع نوريثكلا عمجي دق . ؟ لوقن ام ةحص ىلع اعطاق اليلد كلذ نوكي

 .. ؟ ناولألا نوري ال صخش ةئام ثدجوو دمرلا تايفشتسم دحأ ىلإ تبهذ ول كلوق اف . باوصلاب

 اوعمس ىمعأ فلأ نأ ول كلوق امو .. ؟ ناولألا ىمعب نوباصم مبأل ناولأ دجوت ال هنأ كلذ ىنعم لهف

 .. ؟ كلذك اًمح تنأ لهف ؟ تيرفع كنإ : اولاقو كوري ملو كتروص

 . احوتفم بابلا ناكو ذاتسألا تيب ىلإ انهجتاو ؛ ىلايبخ نم ةيمهولا تارواحملا هذه لثم ثدرطو

 . ةديج ةحص ىف ناك دقل : لاقو انيلإ رظنو . انحفاصو . اعرسم ذاتسألا ءاجو . انسلجو . انلخدو

 تنأ : الئاق هبعادأ تنكو .. هلثم هبارشو هماعط ىلع اصيرح ًادحأ فرعأ مو . سمألاب اذه ناك

 .. نيعلا وأ نذألا وأ فنألا نم لدي ال توملا نإ .. ايندلا هذه نم كفطخ ىف توملا راتحي نأ ديرت

 سيلف ةرايس هتساد اذإ ناسنإلا نأ نوري سفنلا ءاملع ضعب نإ لب .. ناسنإلا لخاد ىف توملا نإ
 مل اذإف . هلوح تفلتي نأ بحي اعراش ربعي نأ لبق ناسنإ لكف . راحتنا وه امنإ . اردقو ءاضق اذه

 ىلع ىشمي - همحري هللا - ائيحاص ناكو . ةرايسلا هسودت نأ دارأ دق «ايروعشال ١ وهف لعفي
 .. ةيئابرهكلا كالسألا وأ رونلا ةدمعأ نع دعنبي انايحأو . تانوكلبلا تحت ريسلا ىدافتيو . فيصرلا

 . ةمئادلا ةظقيلا نأ دبالو .. هنم سرتحي ناكو .. امئاد هركذي ناك هنإف ٠ توملا ىسني نأ نم الدب وهف

 اسمك سمأ عراشلا ربعي ناك امدنع ىسن هنأ قاهرإلا اذه ةجيتن نمو . هقهرأ دق رمتسملا فوخلا اذه وأ

 هنأ سفنلا ءاملع ىري كلذلو . . ًالامشو انيمي تفلتي نأ . ةيضاملا تاونسلا لكو سمأ لوأ هربعي ناك

 ىهو تارايسلا ىدحإ تالجعو رونلا ةدمعأو ءابرهكلا كالسأ تحت عراشلا ىف توملا راتخا دق

 ..ورتملا ىدافتت

 .. توما نع ريثك مالكو
 . ! هئاقدصأ دحأ ىف هيزعن انثج اننأ ذاتسألا روصت دقل نذإ

 بجاو ذاتسألل انمدق دّقف . ضبنن نأ بجاولا نم نأ تمهفو . قاس ىف ىنصرقي نمب تسسحأو
 , ,. ةعاس فصن دعب انلزنو .انقو . ءازعلا

 ؟هل لوقن اذام ..ءاقللا اذهل دعتسن انسلج ةليل مكو ًاموي مك . انسفنأ هل انددعأ ىذلا لك ددبتو

 يراوح لثم نوكن له وأ .؟ ةباجإلا عامس نود بربمو ةلئسألا هيلع قلن لهو ؟ هيلع درن اذامبو
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 . ؟ طارقس ةذمالت لثم وأ حبسملا

 ىف ءارعشلا ريمأ اهمظن ىتلا تايبألا كلت لاقف ثدح ىذلا اذه نع تكسي نأ دحاو كلمي مو

 ةنس لولغز دعس ىلع صاصرلا قلطأ موي بيدألا تام دقف .. ىطولفنلا فطل فطصم ببدألا

 لاق « تاربعلا ١ و ؛« تارظنلا ١» فلؤم ةزانج ىف ىشمت نأ تيسنو « اهلك ةمألا تعزفف . 4

 : ائم دحاو

 ىعاس ةوافح وأ .معيشت امدق 2 دجم مل ةمايقلا عزف ىف تام نم

 ففخنل هيلإ بهذن نأ هدعسأو . هقيدص ىلع نيزح لجرلاف . بسانملا ريغ تقولا ىف انثج اننأ ىأ
 .رخآآ ببسل انثج اننأ ذاتسألا ردي ىلو , هنع

 بادا ةيلك ىف قيدص انل ناك . ةعاس الإ رارقلا اذه قرغتسي ملو . نيسح هلع . د ةرايز انررقو

 ؟ داقعلا ةذمالت نم مكنإ هل نولوقت له : لاقو جعزناف انأر . ةرهاقلا

 . .نابشلا نم ليجلا اذه ةيضق ىه .. ةيفسلف ةيضق ىف هيأر ذخأن نأ ديرن امنإ ءال : انلق
 .. ؟ نوديرت اذام طبضلاب : انلأس

 اننأ ىلع ليلد ربكأ' كلذ ناكو . ؛ ةطوبضم » ةدحاو ةباجإ اهنيب نكت ملو . ةريثك تاباجإ تناكو

 .. هلم بولطملا وه ام وأ .. نيسح هط .د نم هفرعن نأ ديرن ىذلا ام طبضلاب فرعن ال
 . نوديرت اذام نوفرعت ال مكنإ .. تمهف : لاق . ةلكشملا ةفرعم ىلإ انقبسأ اذه انقيدص ناك

 ىأ .. نوديرت اذام . ةعماجلا ىف متجرخت نيذلا متنأ مكل لوقيل نيسح هط ىإ نوهجوتت .. كلذلو

 ىلع مكلدي نأ . هتذمالت متسلو . مكيلإ سلجي ملو مكفرعي ال ىذلا نيسح هط ىلإ نوبلطت مكنأ
 نأ نوروصتت له .. ؟ ةعماجلا ىف مكتارضح هومتملعت ىذلا امإ مكتبغر هذه تناك اذإ .. مكسوفن

 هط اذامل مث .. ؟ حاورألا مكل رضحتسي وأ ناجنفلا مكل أرقي وأ عدولا مكل برضي فوس نيسح هط
 .. ! مكفقوم مهفأ ال .. ؟ داقعلا اولأست مل اذالو .. ؟ ةأجف اذكه نيسح

 اندجوو . انبهذو . كلامزلاب هتيب ىف نيسح هط . د عم ادعوم انل ددح هنكلو . قح ىلع ناكو

 . ًادحاو ادحاو ائسفنأ انمدقو . انراظتنا ىف اسلاج ىبرعلا بدألا ديمع
 . ةفسلفلا سرادب ادبنلف نذإ : امساب اقيقر نيسح هط لاقف

 .. انأ ىف أدبي نأ دارأ ىأ

 . اريثك انشقانتو اريثك انأرق دقف . . انرمأ نم ةريح ىف نحن ذاتسأ اي هللاو : ةعاجش رثكأ تنكو تلقو
 انيب . حرتسن ملو . سفنلا ماع سرادمو خيراتلا ةفسافو ةفسلفلاو نفلاو بدألا سرادم ىلع ائبلقتو
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 مويديأ ىلإ برقأ مهفادهأو . احوضو رثكأ مهراكفأو . ةايحلاب اعاتمتسا رثكأ انئالمز لك

 عفرو ٠ و ههجو حمالم ريغتت ملف . اريثك لاؤسلا اذه عمس دق نيسح هط نأكو
 كرمت نأ الإ فده نم ةفسلفلل سيلف . ىديس اي بولطملا وه اذه : لاقو مامألا ىلإ هسأر دمو هسأر

 ةحار تسيلو .. نيقيلا ىلإ كدوقت كلذ دعبو « كشلا ىو ريكفتلا ىف ةبغرلاو . ةفرعملا ىف ةبغرلا كيف

 ملام تدجو ىذلا تنأ امنإ . دجت ل كنأ ىلع اليلد كقلق الو . دجت ملام اودجو مهنأ ىلع اليلد سانلا

 .. كسفن ىلإو اهيلإ ايش فيضت ىكل .. ائيش لوقت ىكل ةفسلفلا كترخدا ىذلا تنأو .. ! اودحي
 .. ةتباث قئاقح ىلإ تيدتها دق نسلا هذه ىف كنأ ول ابيرغ نوكت لب .. ابيرغ ىديس اي كارأ ال ىننإ
 اجبنم عضو فيك مث ركفي تراكيد ناك فيك تيأرو تراكيد هينير فوسليفلا تسرد تنأ
 .. نيقيلا ىلإ هب ىدتبنل

 ىلع ةقباسلا ةلحرملا هله ىف نذإ كنإ .. اضيأ ىلازغلا مامإلا ناك فيكو : لاقو ةظحلل تكسو
 كلمي ال كلثم نكلو . ةيابنلا لجعتت تنك اذإ الإ . مدقلا خوسرو لابلا ةحار ىلع ةمدقتما . 0

 ىف كءاج دق كيرتعي ىذلا قلقلا نأ امك امامئ. موي ىف ءىجن ال اهديرت ىتلا ةيابنلاف ..

 ىف ثحبي هتايح لوط لظ ادحاو نأ ىبرعلا وحنلا فو .. ى كل
 ىأ .. « ىتح » نم ءىش ىسفن ىفو تومأس : لاق تام الو .. كلذب انسوءر عجوأ . « ىتح» فرح
 ادحاو نإ .. فرح نع ثحبلا ىف مهراعأ نونفي نيقرشتسملا ضعبو .. ثحبلا اذه لككي مل هنأ
 ال ةيئاجحلا فورخلا نأ وه عضاوتم عوضوم ىف هاروتكدلا ىلع لصح دق . هفرعت كنأ دبال ٠ مبنم
 , ! اماع نيرشع ىلإ كلذ هنم جاتحاو . . نيتزمه الإ فلألا سيلو . , ةزمهلاب أدبت امنإ . نلألاب ًادبت

 ىلع لدت ابيف انسلج ىّتلا ةريغصلا ةفرغلا تناكو . اعضاوت رثكأو . قرأو فطلأ نيسح هط ناكدقل
 نأ اذهو .. ديجاجسلا عضو اذهو . بتكلا بتر اذه .. نيريثك سانأب « نوكسم » تيبلا نأ
 بارشلاو ماعطلا : اهدادعإ ىرجي ةريثك ءايشأ نأ ىلع لدت تيبلا ىف ىتلا حئاورلا هذه مث . درولاب
 ىلإ برقأ ىهف ءاوضألا امأ .. كلذك ذفاونلاو ةقلغم باوبألا نأ ىلعو ..رئاجسو تارطعم ءاسنو
 .. بدألا ديمع تيبلا بحاصل ءودهلا ريفوت ىلع لدي سمحلا اذهو . اسمه كانه نإ مث .. لالظلا

 لك نم هداترت ءوضلاو ءاضوضلاو ءاوهلاو .. ذفاونلاو باوبألا حوتفم وهف ذاتسألا تبب امأ
 هنونكسي نيذلاو . نوريثك سانأ هيف سيلف اروجهم نكي مل نإ وأ . « روجهملا ٠ تيبلاك هنإ .. ناكم
 . نوليلق هراوز نكلو . باوبألاو ذفاونلا حوتفم تيب وهف .. ةداع تويبلا هب متت امم ءىشب نومتبم ال
 نم ذاتسألا مهي سيلف .. ىجرفس وأ مداخن لايف ةجذاس ةروص وه داقعلا ا تيبلا نإ مت
 ةروص ُداتسألا تيب سيلو .. قولسملا ماعطلاو نوميللا ريصعو ةوهقلا الإو .. بتكلا الإ تيبلا اذه
 هطف .. مكحم ؛ قلغم » تيبلا نأل : هتيلقعل ةروص نيسح هط تيب الو .. ىضوف تيبلاف ٠ هتيلقعل
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 انيب لظي نأ تيبلا ديرت ىهف .. هتجوز هارت امل ةروص تببلا امنإ و. ركفلا ءىضم لقعلا حتفتم نيسح
 .. تقولا سفن ىف ةعموصو

 ائيش هيلع « انلاح ضرع » ىف ىأر هنأل . انحارأ هنكلو . انزبم اثيش نيسح هط . د انل لقي مل

 .. حق ةبح قلقلا ناكولف . . ءاودو ءاد قلقلا ىأر امنإ .. جالع ءودحلا الو ضرم قلقلا الف .. ايعيبط
 نإ يدعو كل تانيا .ريبك تابن ىلإ مث .. ريغص تابن ىلإ لوحتت ةبحلا نإف
 . ةديدج اروص نوكتل روطتت انراكفأ لك كلذكو .. حمقلا ةبحل ةفلتك روص لاوحألا عيمج ف
 .. انراكفأ امئاد ابنكلو

 قلم اصيق ذاتسألا نولاص ىف اندجو دق اننأ اوظحال ملأ : ان انم دحاو لاق كلامزلا عراوش ىف نحنو
 انرك ذي ءىش ىأب نوفرعت له .. ذاتسألا ىتح الو .. كلذ ىلإ هبنتي مل مداخلا نإ . .؟ دعاقملا دحأ ىلع
 ..؟ صيمقلا هذه

 هيلع فسوي صيق هبشي هنإ : هسفن ىلع دري ىضم هنكلو .. هيلع دري نأ انم دحأ أشي مو
 ل اذابف ٠ . رصبأف هينيع ىلع هعضوف مالسلا هيلع بوقعي هيبأ ىلإ فسوب صيق ديعأ امدنع .. . مالسلا
 .. ؟ هنم انسفنأ شن كلذبو هيدترنو ذاتسألا صيق قرسي نأ ىف انم دحاو ركفي

 هتبوبحم هتدهأف اضيرم ناك . ىجان مهاربإ رعاشلل تايبأب كلذ قرك ذي لب : رخآآ دحاو لاقو
 . بيبطلا وهو .. هضرم نم ىفشو صيمقلا ىدترا هنأ مهملا . ال صيق وأ هل صيق وه له .. اصيق
 : ىجان مهاربإ لوقي

 ىنابحأ داع الهو ..تعجر اله تمرصناو رمعلا ىف تحنس ةليل اي
 بابلج ىأ . اهنم مقسلا نم ىمسج ىللعو اهبابلج ىتيدهم سنأ مل
 ! ىلاكلا قرطملا كاذ رونلاب زافف ةرصبم نيعلا در افسوي 2صيق

 مو . ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسمب انررمو .. ناولح ىلإ انهجتاو . انسفنأ انرشح انل قيدص ةرايس ىفو
 . مامألا ىلإ اهعفدن انلزنف . ةرايسلا تفقوت نأ دصق نع نكي

 لوقي نأ لواح دقو . امامت تدسنا دق تناك انتيهش نكلو . ىنعملا اذه فسلفي نأ اندحأ لواحو
 ىف ةيناطيربلا ةرافسلا مامأ ليمج هتيبو .. سراف رشب .د ىلإ بهذن نأ انيسن اذامل : لاقو . ائيش
 ليمجو « لامجلا حضاو وأ ؛ حضاو ليمج هيف ءىش لكو . قرش يبرع تيب هنإ ..؟ ىتيس ندراج
 نمل ىربك ةيلام ةأفاكم نع نلعأل ةصرفلا هذه زبتنأ انأو .. هسفن سراف رشب . د الإ . حوضولا
 اذإ لجرلا اذه ىف بيعلاو .. « بيغلا ةهبج » مساب فورعملا هباتك نم ادحاو ارطس مهفي نأ عيطتسي
 ىنانبللا لجرلا اذه نوكي نأ دعيتسأ الو .. انعانقإ ىلع رداق وهو فقثم وهف ثدحت اذإ هنكلو . بتك
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 1 .. اهيف متنأ ىتلا وأ ..اهيف نحن ىتلا ةنحملا هذبب رم دق

 دوسأ فيحن . ةماقلا ريصق لجر هنإ .. بادآلا ةيلك ةبتكم ىف سراف رشب . د انفرع دق انكو

 ىلإ برقأ وهف ثدحت اذإو . ىرجلا ىلإ برقأ وهف ىشم اذإو .هافق ىلع ىدتي هكرتي وهو .رعشلا
 .. دلبلا دالوأ ىلإ برقأ وهف ةاتف ىأر اذإو . ةسواسقلا ىلإ برقأ وهف حرشي نأ لواح اذإو . ءارعشلا

 اهيعارذ تطغو ابيتفشو اهيدخ تغبص دقو . ةيفيرلا سبالملا ىدترت ةمداخ تيبلا فق هدنع تناكو

 تاريسفت كلذل نودجيو .. ةديسلا ىهو مداخلا وه هنإ نولوقي .ءاعم امهوأر نيذلاو .. بهذلاب

 امنإ . ناطلسلا ميرح قرشلا وللا نم لضفيو ؛ قرشلا وبلا ١ بحي لجر هنأ اهنيب نم سيل .. ةريثك
 . ةريثك ءايشأ نع رمخلا هتزجعأ دق لجر وه

 . ةركفلا هذه درحم نم فرقلاب انرعش كلذلو

 . ؟ ىملح قفطصم .د انذاتسأ ئجافن نأ ىف مكلوق اف نذإ : انم دحاو لاق ةعرسبو
 ةفسلفلا ةذمالث نم رخسي هنكلو . فيفخ همدو . فيطل لجر وهف . . ةعرسب ةركفلا هذه ائنضفرو

 . ! هفسلا ةذمالت مهنإ لوقيو

 ةفسلف حرش امدنع تارملا ىدحإ ىف . فوصتلا ةسارد ءانثأ اهب انزبي ناك ىتلا تكلا انركذتو

 ىلإ ضرألا نم نوكلا ريسفت أدبي فوصتملا فوسليفلا اذه نإ : لاق « ىبرع نب نيدلا ىبحم »
 هنإ .. تحت ىلإ قوف نمو . قوف ىلإ تحت نم ىأ .. ضرألا ىلإ لزنيل ءامسلا نم أدبي مث .. ءامسلا
 .. ! ةيمالسالا ةفسلفلا وكوكش

 ثدحت اذإ نيسح هط هبشي ناكو . اريرض ةيمالسإلا ةفسلفلا ذاتسأ ىملح نطصم .د ناكو
 ىو . ةفسلفلاب اوقيضي ال يح هتذمالت شاعنإ ىلع اصرح رثكأ ناكو . امد فخأ ناك هنكلو . انيلإ
 رثنو .روثنم رعش اذه : لاقف . هنم دصق نود . انوزوم امالك لوقي هسفن دجو تارملا ىدحإ

 .. ! روصنماي سينآ اي . «روبعتلا » اذه حص نإ .روعشم
 ..انل هلوقي فوساام . امدقم فرعن نحنف كلذلو

 .. روكدم ىمويب مهاربإ روتكدلل بهذن نذإ : دحاو لاق

 نأ ثدحي مو . فرصني مث ىلارافلا ةفسلف ىف انرضاحي لجرلاف . كلذ لعفن نأ ؤرجن نكن ملو
 .. انم دحاو هيلإ سلج

 . انبلا نسح خيشلا ىلإ بهذن نذإ : ليقف
 . ليحتسم : اعيمج انلقو

 ةرايسلاف .. ىلفاشلا محرلا دبع فسوي روتكدلا ةليضفلا بحاص عم انترهس نكتلف : ليقو
 .. كانه تيبنو اطنط ىف نوكن نيتعاس دعبو .. انعم

 قلحا



 اليف مامأ ةرايسلا تفقوو . ءىثشب كلذ ىلع انم دحأ قلعي ملف ؛ « تكسي نأ ىلإ ةجاح ىف نكي مو

 . نولزني لضافألا ةداسلا : ةرايسلا بحاص لاقو .ناولح فارطأ ىف
 انهجتاو . انلخدو . لخدن نأ انيلإ راشأو . احاتفم هبيج نم جرخأو . ةرايسلا باوبأ لفقأو . انلزنو

 نأ لواح انضعبو . مامألا ىلإ انلجرأ انددمو .. تيبلا لخخاد ىف وه ىنتخاو . راسيلا ىلإ نولاص ىلإ
 « نادور » نائفلا لاثمت دلقي نأ لواح انضعبو .. هفك ىلع هسأر عضيف قوش ءارعشلا ريمأ ةروص دلقي

 . ةءاذح حلصيف

 .. اريثك .. مكنع ىنملك دقل . . الهسو الهأ : اهرمع نم نيثالثلا ىف ةديس ترهظ ةأجفو
 هدا . ةولح مكلاكشأ ىنلاو . . مكفصو اك متسل مكنإ . . درولاك نابش نأ . . الهسو

 .. الهسو الهأ .. مكانمتت
 طغضت تناكاهنإف انحفاصت تناك امدنع ىهو .. ةليوط ةيلاع ةكحض اهل ىرخأو ةملك لكن يبو

 قراف ىغلت نأ ديرت ىه وأ .. اهدنع ةداع ىهف .. نيرخآلا لك عم لعفت اهنأ دبالو .. ىدي ىلع
 ..رخآلا وه هفرعت - نذإ - اهنإ ..انم ادحاو تلبق اهنأ ىرخأ ةأجافم مث .. اننيب ةشهدلا

 ام انفرعو .. مامألا ىلإ تنحناو .. ذفاونلا تحتفو اهدي تدتماو .. ةفرغلا ىلإ اهرطع اهقبس دقل

 ءاضيب اهنأو .. براوج الب اهنأو .رهظلا ةحتفو .. اهيقاسو اهرهظ .. هيلإ نويعلا تفلت نأ ديرت ىذلا

 نأ ىلإ ةجاح ىف نكت ملو . نينيعلا ءادوس . ءارمس . لوطلا ةطسوتم اهنإ .. اث ةاتف تءاج ةأجفو

 تدترا دق ىرخألا ىهو .. ثسلجو انتحفاصو اهدي تدمو تلخد 0 .. ىرخأ ةرم انب بحرت

 ذيخأو هدي انم دحاو دمو .رئاجس ةبلع اهيج نم تجرخأو . مامكأ الب اريصق اقيض اناتسف
 . ناخدلاب ةفرغلا تألتماو .اسلاج هتراجيس لعشأ مث افقاو اهتراجيس ال لعشأو . ةراجيس

 اهنأ ىلع اهسفن تمدق . ةفيحن ةليوط ةثلاث ةاتف تءاجو . تاكحضلا تناك ناخخدلا لبق نمو

 ةاتفلا هذه تناكو .. ليزاربلا ىف اهترسأب قحلت فوس اهنأو . اريخأ رصم ىلإ تءاج اهنأو . ةينائبل
 انطغض ىذلا نحنو .. اهدي انتطعأ دقو .. انم رفنت ال ىهو انيلع لبقت ال ىهف « ةدياحم » ملاعم تاذ

 اهانيع امأ . اهبتحفاصم نم نكمتتل دوهجم نود اهسفن لوح ترادو ةفرغلا فصتنم ىف تفقوو . ابيلع
 ضعب ثيبلا لخاد ىف ىفتخا ىذلا انبحاص ءاجو . انسلجو . ءىش ىأ ىلع لدي ال ناعمل امهلف
 . هحمالمو هسبالم تريغت دقو . تقولا

 نكت مل اذإو .اغراف امالك لوقن نأو عمسن نأ ديرن .. لضافألا ةداسلا اهيأ : لاق ةعرسبو

 نم اعيمج مكمرح دق هللا ناك اذإو .. كلذ ىلع تارداق تاليمجلا تايتفلاف ةردقملا هذه مكيدل

 نكي



 نبنإف . مونلا ةمعن نم مكدرج دق هللا ناكاذإو . ةميظعلا ةردقلا هذه نهاطعأ دقف « كحضلا ةمعن

 . ! هاوس ائيش نفرعي ال
 ىه هذه : لاقف مالكلا انبحاص فنأتسا مث . انم دحأ كحضي ملو . تابتفلا تكحضو

 كانهف .. تاناويحلا عم اوشاع نيذلا نييمدآلا نع نئأرق اعبط .. اهعم شيعأ ىتلا ةيفسلفلا تاناويحلا

 عضرأ دعأ مل ىننأ دحاو قراف عم .. ةؤبللا اهتعضرأ ىتلا ةاتفلاو .. ةلازخلا هتعضرأ ىذلا ناسنالا

 لضفلاو .. ىسفن تمطف دق ىننإ مث .. مومسم اهبل .. شوشغم اهنبل نأل .. تاناويحلا هذه راكفأ

 .. ! نكيلإ عجري هلك
 وأ . ليثامتلا نم ةعومجم اننأك . كحضي مل انم ادحاو نكلو . وه كحضو . تايتفلا تكحضو

 نأو .. نيناحنا نم ةعومجم ىلإ نرظني نبنأ ىلع لدت ىهف تايتفلا تارظن امأ . ايسيطانغم نومونم اننأك

 . ةدكؤم ةعتم : اذه انبحاص ىلإ سولجلا نأ اك .. دكؤم باذع انعم سولجلا

 هذهل ىسفن تددعأ دقف . مالكلا ىلإ مهجردتسأ فيك فرعأ انأ : الئاق ةقرو هبيج نم جرخأ مث

 اوعاطتسا نبذلا نويمدآلا وه ثحبلا اذه عوضوم  فيرظ ثحب اهيف ةقرولا هذه .. مايأ ذنم ةظحللا

 ىلإ اوداع الو .. ةيناسنإ ايف تاناويحلا نأ ىلع اليلد كلذ ناكف .. تاناويحلا ناضحأ ىف اوشيعي نأ

 ةصق كانهف .. ةيشحو نم ولخت ال ةيناسنإلا نأ ىلع ليلد اذهو . اوتام ةيداعلا ةيئناسنالا ةايحلا

 ىلإ ابهذف . تيبلا نم |ههمع امهدرط . ناوخأ اهنإ . داليملا لبق نماثلا نرقلا ىف سومبرو سولومور
 . ةيداعلا ةايحلا ىلإ امهوداعأ . امييلإ سانلا ىدتها امدنعو . |مبتعضرأو . ةبئذ اهبتتضتحاف تاباغلا

 رثع ١44 ةنس ىف ايناملا فو .. نيوخأ عضرت ةبئذ : امور ةنيدم زمرف كلذلو « امور ةنيدم اماقأف

 امدنعو « بائذلا هعضرت تناك . ةنس ١ هرمع لفط ىلع هسه ةعطاقم تاباغ ىدحإ ىف نودايصلا

 ماعطلا نع برضأف . ةئينلا موحللا هل اومدقي ملو . ةيراضحلا ةيداعلا ةايحلا ىلإ هوداعأ . هب اوكسمأ

 ةايح نم هوذقنأو . هوكسمأو . ةببدلا عم شيعي اباش اودجو ١171 ةئس ايناوتل فو .. تام ىتح

 ىف هتوخإ هاقلأ ىذلا مالسلا هيلع نسوي لثم هوذقنأ مهنأ ىأ فسوي مسا هيلع اوقلطأو . تاباغلا

 .. تاف ةايحلا هذه ىلع وقي مل هنكلو . هيلجرو هيدي ىلع ىشميو باشعألا لكأي فسوي لظو .رئبلا
 اهل غرفتو . ادنلوه ىلإ اهولقنو . اضيأ بائذلا عم شيعت ةاتف ىلع !دنلريا ىف ةاعرلا رثع ١17/7 ةنس ىفو

 نم عون ىأ ىدترت نأ تضفر امنأل ةيلقعلا ضارمألا ىئشتسم ىلإ اهولقن مث .ريهشلا بلوت .د

 ىف شيعي باش ىلع دنهحلا ىف اورثع 1851 ةنس ىفو .. تتامو ىوئر بابتلاب تبيصأو .٠ سبالملا

 باشلا نكلو . اوحجنو . ةيناسنالا ىلإ هوديعي نأ اولواحو . ةوقلاب هوذخأو . بائذلا عم فهك
 ىف اورثع 197١ ةنس ىفو .. نيخدتلا ف فرسأو ةتيملا ثثحلا لكأ نمدأ دقف . ىوئر بابتلاب بيصأ
 الامأ : مسا امهيلع اوقلطأو .. تاونس سمخ امهرمع نيمأوت .. تخأو خأ ىلع دنملا فوهك دحأ
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 ١9858 ةئس ىفو ..زرألا وأ زبخلا الكأي نأ اضفر امهبنأل نامأوتلا تام تاونس سمح دعبو .. الاكو

 ناكو .. « نازرط » مسا هيلع اوقلطأو .. رودافلسلا تاباغ ىف شيعي ةنس ١6 هرمع باش ىلع اورثع

 قارعلا دودح ىلع اورثع ١955 ةنس ىفو .. تارشحلا ضعبو رجشلا قارواو ةهكافلا ىلع شيعي

 ىدحإ ىلع صاصرلا اوقلطأف .. نيدايصلا تارايس نم عرسأ ناكو . لازغلا ناسنإلا ىلع ايروسو
 تاونس عبرأ لالخ حلفأ مل اكامامت .. ةيداعلا ةيناسنالا ةايحلا ىلإ هديعي نأ ىف دحأ حلفي ملو .. هيقاس

 نإ ىفوقدص . نوكحضيو نوصقريو نوبرشيو نولكأي .. نييمدآ مكنم لعجأ نأ هذه انتقادص نم
 عورأ نكلو . ءاسنلا نيب ىذلا وه لاقي مالك هفتأو .. لاجرلا نيب رودي ىذلا وه لاقي مالك فخسأ

 اهلك .. تايحرسملا لكو رعشلا لكو ىملاعلا بدألا لكف .. ءاسنلاو لاجرلا نيب رودي ام وه مالكلا

 هذهل سيلو .. ةنايخلاو قشعلاو بحلاو ةليضفلاو سنجلاو لاهملا لوح ىأ .. ةأرما لوح رودت
 لحتا ام .. » هسفن نع لاق ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو .. ةأرما كانه تناك اذإ الإ ىنعم تادرفملا

 نأ بجيف مكتارضح لثم ةيداعلا تاقولخملا ةيقب امأ .. هل كيرش ال هدحو هللا .. « اًدلو الو ةبحاص
 قفرعم نكلو .. اًرشب مكسفنأ نورتو نوعضاوتت متنك اذإ اذه - دالوأ كلذ دعبو تاكيرش مهل نوكت

 فاصنأو رشب فاصنأ ىأ - ةملآ فاصنأ مكنأ ىل تدكأ دق - نسألا عم - مكب ةليوطلا

 ىشتسم ىف مكب قلأ لو . انه ىلإ مكب تيتأ ىننأ ىه ةليللا اهتبكترا ىتلا ةديحولا ةطلغلاو . تاناويح

 ! ! انل رواجملا ةيلقعلا ضارمألا
 انل اعيجشت نهكحض ناكو . رثكأ نكحضي نكف تايتفلا امأ . كحضي أدب انضعب نأ دقتعأو

 .. ءىش لك نع راوح ناكو . كحضلا نم دعبأ ىلإ انيهذو كحضلا نم دعبأ ىلإ بهذن نأ ىلع
 دقف رخآلا عمسي انم دحأ دعي ملو . ليوطلا ليللا عم قراوفلا تباذو . ةفلتخم تاباجإلا تناكو

 .. رعشلا نعو تاصقارلا نعو حرسملا نعو مالفألاو ىناغألا نع .. ةريثك ءايشأ نع راوح ىف انلغشنا

 نعو . ةريغلا نعو . جاوزلا نعو . ةرظن لوأ نم بحلا نعو . تابيرابكلا نعو . ةحابسلا نعو
 اهلضفي ىتلا ةأرملاو . ةأرملا هلضفت ىذلا لجرلا نعو . لجرلا هفرعي نأ ىرورضلا نم له ةأرملا ىضام

 . موثلك مأ ةسنآلا جوزتت ملو . داقعلا ذاتسألا جوزتي مل اذامو . جاوزلل ةبسانملا نسلا نعو لجرلا

 رعاشلاو .. وش درانربو .. ةظابأ ىركف ريبكلا ىعاذإلا بتاكلا كلذكو .. مكحلا قيفوت ذاتسألاو

 ا نقومتيي راقيسوملاو تنكو هشتينو روهبوش ةفسالفلاو . ىرعملا ءداعلا وبأ

 تيب تجح دق اهنا ىلع لدي ام اهسار لوح تفل دقو ءاضيب سبالم ىدترت ةديس تءاج ةأجفو
 سفن قو .. ناريطلا تاكرش ىدحا ىف نالمعت امهاتلكو ... نيتاتفلا مأ اهنأ ىلع اهسفن تمدقو . هللا

 ابنكلو . ليزاربلا ىف شيعي ىذلا اهنبا ةبيطخ ىهف ةينانبللا ةاتفلا امأ .. اذه انبحاص ةلاخ تقولا

 .رصم ىلإ هب دوعت فوس
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 . ؟انل ةمدص تناك لوقأ له

 ةقيقحلا هذه انفشتكا امدنعو عقاولا نع اديعب انلايخ ىف انبهذ نحنف . كلذك تناك معن

 ررز دق انم دحاو لكو هتدالب ىلإ راوحلاو . هتفاخس ىلإ مالكلا داعو . ةلمم ةسلجلا تحبصأ

 نيرضاحلا سافنأ ؛ تمتكو دق ابنأ مألا تسحأو , هيتفش قبطأو . ةيفطاعلا هذفانم دسو . هسبالم

 . انجرخو . ةرهاقلا ىلإ ةدوعلا ىف ةبغرلاو ىيضلاب روعشلا نم ائذَقني مل اهباحسنا نكلو . ثبحسناف

 . ائيش دحأل دحأ لوقي نأ نود انفرصناو .. اهلخاد ىف انطقاستو ةرايسلا ىف انرشحناو فيك فرعأال

 . تاهاجتالا لك ىف انرثعبتف ترجفبا . ةدحاو ةلبنق اياظش اننأكو

 وأ .. مويلا نيأ ىلإ : لءاستنو ضعبلا انضعب ىلإ دوعن نأ - ةرم لك ىف ثدحي ايك . ثدح نكلو

 .؟ ادغ

 . انبهذو « فاعسإلا » نم برقلاب ٠ نيملسملا نابشلا » ةيعمج ىف رجفلا ىلصن نأ انم دحاو راشأو
 ىرود ناك دقف : هانلطبأ دق انسفنأ ىلع هانعطق ادهع نأ وه مويلا هانلعف ءىش لوأ نإ : دحاو لاقو

 فوسو .. ابيف نحن ىتلا ةلاحا نم ابيرق ىنعم هل نإ .. امايأ هيف تبعت ىذلا ثحبلا مكل قلأ نأ مويلا
 ةرهاقلا ىف ىمامأ قبي ملو . اديج سمأ تمن دقف . مالكلل ةحوتفم ىتيهش لازت الف . امامت مكحيرأ

 وأ .. اقارشا رتكألا مكراظنأو ةقرشملا ريغ مكهوجو نع اديعب رفاسأ اهدعبو مايأ ةعضب ىوس
 امكًامامت . امامت هشيعأ نأ ىنمتأ تنك خيراتلا ىف موي نع ثحبأ ىننأ وهف عوضوملا امأ ! . اكارشإ

 ءانثأ مظعلا نويلبان ىرأ نأ أ تنك .. هيف نحن ىذلا مويلا اذه ىرأل شيعأ نأ ىنمأال تنك

 قش دقو ىسوم انديس كلذ لبق ىرأ تنك وأ .. 1836 ةنس ةناليه تناس ةريزج ىف اريسأ هلوخد

 ا داليملا لبق "49 ةنس طارقس فوسليفلا راحتنا ىرأ تنكوأ . هاصعب رحبلا

 . دالملا لبق 48١١و 1١١47 ىتنس نيب اهف

 ١9411 ةئس كليناتبت ةرخابلا تقرغ فيك ىرأ وأ : ةحساك ةتامشب انيلإ رظني وهو لاقو تكس م
 انيقي ملعأ ىننإ ! داقعلا ذاتسألاب مكتارضح مدطما ايكاماك# ديلجلا ن د كما امدنع

 ! امد فخأ ادحاو ىنورأ نكلو . ليقث ليقث ىهد نأ

 نم اريبك اددع ىتناد ىلاطييالا رعاشلا عضو اذال تفرع تببلا دك قيرطلا ىفو . انفرصتاو

 طارقس ةفسالفلاو ديفوأو ساروهو سوريموه ءارعشلا عضو دقف . هج ىف ءارعشلاو ةمسالفلا

 ىلا نيليهو سيماريمسو ةرطبويلك : اضيأ ءاسنلا نم اددع سني لو .. دّشو نباو انيس نباو نوطالفأو

 .. ةداورط برح اهلجا نم تماق
 ىف ةيابن ريغ ىلإ باذعلابو . ايندلا ىف ةدبؤملا ةقاشلا راكفالاب مبيلع موكحم هنأ وهف ببسلا امأ

 ! ةرخآلا

6 



 برب هلعجن ءامغالا اذه نإ هيلع ىمغي ناك باذعلا ىري امدنع ىتناد رعاشلا ناك اذا تفرعو

 .. ةليل فلأ ىف داز رهش بؤاثت هبشي ءامغالا اذه نإ . مهتاخخرص عامسو نيبذعملا ةيؤر نم : ملألا نم

 .. ةديدج ةصق ىف ركفت ىكل ةصرف اهسفنل ىطعت نأو اهتاياكح نم حيرتست نأ ديرت ىرخألا ىه اهنإ
 نم دحاو عم هتناخخ ىتلا هتجوز نم اماقتنا ةأرما ةليل لك لتقي رايرهش ناك دقف .. اموي اهرمع ىف دمتو
 ىهو حيصي كيدلاف .. تبعت املك حيصي نأ كيدلا عم تقفتا دق تناك دازرهشف كلذلو .. مدخلا

 .. ماني كلملاو بءاثتت

 ةليل فلأ ىف « دازرهش » وه انم دحاو الو « محجلا » ىف ىتناد رعاشلا وه انم دحاو سيل نكلو

 . لح ىأ نم دبالو . ةليلو ةليل فلآ زواجت هنإ مث . قيقح انباذعف . ةليلو
 فوس . ةلجاع ةلأسم اندنع : هل تلقو ذاتسألا تبلطو . نوفيلتلا دنع تفقوو .. لحلا تدجوو

 انثج نيذلا نحن .. انتوم وأ انتايح .. ثوم وأ ةايحي قلعتت اهنأل . انعمست نأ وجرأو . كيلع اهضرعن
 . كقيدص ىف كيزعنل سيلو كيلإ وكشنل كيلإ

 , كلذ تليخت ىذلا انأ امنإ . لقي مل وأ .. انالوم اي الهسو الهأ : لاق ناك نإ فرعأ الو

 ءىجي نأ ىلع اصيرح نكأ ملو .راوحلا اهوح رودي فوسو ابيكحأ فوس ىتلا ةصقلا ىلإ تيدتهاو
 ةباتك ىمالك لجسأ نأب ىنتدوار ةركف لك اروف تضفرو . ىدحو نوك أ نأ تينمت لب . ءالمزلا لك
 ىفذأ ىف نرت تناكو . ًارشابم لاؤسلا نوكي نأ تررق امنإ . ةصق ةيأ عرتخأ نأ اضيأ تضفرو . هأرقأو
 . نيسح هط اهلاق ةملك لك قاعأ ىفو

 ؟ اعيمج هديرن ىذلا اذه ام مث
 ائيش لوقي الأو . ةعاس انعمسي . تاعاسلا فولأ هانعمس ىذلا ذاتسألا نأ نم رثكأ ءىشال

 . ؟ اذالق نذإ . ايرورض سيل ..؟ ىرورض اذه له نكلو
 .. انعم هكرشن نأ امنإ . كلذ نع ةحضاو ةباجإ دجأ مل
 . ! معن ؟افرط

 .. معن ؟ اكيرش

 .ريخألا وه راوحلا اذه نوكيو . كلذك نوكي فوس ةلاحلا هذه ىف نكلو .. ادن سيل . ؟ ادن
 هوبلص نيذلا نامورلا ىلإ مهام دحاو هملسأ هدعبو . هبيراوحو حيسملا ديسلا نيب ريخألا ءاشعلاك امامت
 ..ريخألا راوحلا نكيلف ! كلذ اولعف مهنأ اوليخت وأ .. كلذ دعب



 ! هريرس لوح اَنسْلَجو

 تويبلا .. ةريغص تحبصأو .. ءارولا ىلإ تعجارت اهلكايندلا .. امامت اديعب ءىش لك حبصأ دقل

 همجح ايندلا ىف ءىش لك عجرتسي فيك فرعأ الو . ىدحو ىنتدجو ةأجف .. سانلاو عراوشلاو

 اهضعب نع ةديعب تبلصت ىدي عباصأ نأك تسسحأ .. ضعب ىلإ انضعب دوعي فيك .. هنروو
 رودتو كرحتت اههنم ةدحاو لك .. ىنيع نأك تسسحأو .. ايش كسمأ نأ ىلع ارداق دعأ مله .. ضعبلا

 نيب كلذكو ..نينيعلا نيتاه نيب رئاح ىلقع نأو .. ىرخألا نيعلا هارت ىذلا ريغ رخآ ائيش ىرتو

 نيرصع ىف ناشيعت اهف .. مايأ نم ليق ام عمست ةدحاوو . ىل لاقي ام عمست ةدحاو ..نينذألا

 .. قدصي امهبأ رئاح ىلقعو .. نيفلتخم
 نم نأ تدجو الو . دحأب رعشأ مل . ىدحو هتزانج ىف ثرسو . ىلأ تام : انيزح موي ناك

 هتنفدو ىبلق ىف تام دق وهف .. اهل ىنعم ال ةزانجلا هذه نأ تدجو ىننإ لب . دحأ نوكي نأ ىرورضلا

 نم اًدحأ ربخأ نأ أشأ مل كلذلو . قاسأم .. ةصاخ ةاسأم هذه هتافو نإ مث .. ناكملا سفن ىف

 مهف . ادحأ علطأ مل ىننأ مهشهدي ملو . ليوط تقو دعب كلذ اوفرع مهنكلو . لعفأ ملو . ىلاقدصأ

 .. ةافولا نم روهش ةعبس دعب مهءازع تيقلتو . ىلأر نوفرعي
 انلاحب انقض وأ . انبعت امنإ . كلذ ىلع قفتن نأ نود . ىلاتلا مويلا ىف قتلن مل اننأ بيرغلا نمو

 ىلإو ىدلاو ىلع ءاكبلا ىلإ تفرصناو .. هلاحل انم لك فرصني نأ ىدارف انررقف . ضعبلا انضعببو

 ىتلا ةروصلا راتخناو . هناكم راتخخاو . توملا لكش راتخا ىذلا وه ىدلاو . هيلع نزحلا ىلإو هنفد

 . هارأ نأ ديرأ : لاق . داع معن : هل ليقف ؟ ةعماجلا نم تدع دق تنك نإ : لأس . ابيلع تومي

 رمحألا ههجو دادزا دقل . لينلا ىف « ةماوع ١ ىف ريغص ريرس ىلع اددمم ناك . هيلإ تبهذ

 . هردص نم جرخي ءاوه .ريفزو قيهش الإ هسم قبي ملف هتوص امأ . ءافص هانيع تدادزاو ابوحش

 هنأك .. هينيع حتف هيعارذ نيب ىفدجو الو . ىتيحان هيدي دم دقف .. هينيع نم قبسأ هادي تناك نكلو
 هضرم ىلع نزحلاو قلقلاو ةريحلاو ةساردلا رب ىف قرغ ىذلا فسوي هنبا تنكو مالسلا هيلع بوقعي
 : تلق ؟ لوألا كييترت ناكو : ىنلأس .. هلل دمحلا : تلق ؟ تحجن : ىنلأس .. هتافو ىلع ىسألاو
 |! هلل دمحلا : لاقف ..هلل دمحلا

 فيل



 كامو
 . تام ىلأ .. ذاتسأ اي ريخلا حابص : نوفيلتلا ىف داقعلا ذاتسألا بلطأ عراشلا ىلإ تجرخو
 تبثتل كتصرف هذهو . الجر نوكت نأ عيطتست نآلا . انالوم اي كتايح ىف ةيقبلا : ذاتسألا لاقف

 نإ . انالوم اي كيلع نوه . كعم سلجأ سيمخلا ادغ لاعت . ىنبجعي ال كتوص نإ . تربك دق كنأ
 . كتركاذ ىف هاركذ ددجعتت فوسو . كتايح ىف ايح قبي فوس هنإ . تومي ال كلثم هنبا هبحي الجر

 ىلإ فيضي كيبأل هنكت ىذلا بحلا نكلو . هئاقدصأ لكلو كتوخنإ لكل تام دق كوبأ نوكي دق
 امئاد ناك . انالوم اي هنع كئثيدح نإ .. كيبأ ركذ تنأ تظفح اك هللا كظفحيلف . اراعأ هرمع
 الك تالفحلا هل مقت تلعجو . اتيم كدلاو تروصتو . توملا تقبس دق كنأكف .. هئاثر ىلإ برقأ

 قلت ىف وأ . ةزانجلا ىف كراشت نأ ىلع رداق ريغ نآلا كسفن تدجو نإو .. ةصرفلا كل تحيتأ

 .. كرظتنأ انأو .. نآلا لاعتف ءازعلا

 . . ذاتسأ اي كركشأ : تلق

 تلاقو .٠ ةيعارزلا ابيضارأ ىلع اشتفم لمعي ىدلاو ناكو . نكي متاه تمعن ةديسلا تبلطو
 : مناهلا توص ءاجو . ريصق تمص ناك مث .. اهل تلقف ؟ تنأ نم .. ةمئان مناهلا نإ : ةمداخلا
 باغ دقف .. ادوجوم ىدلاو ناك نإ فرعا نأ ديرأ تنك امنإ . ال : تلق ..ريخ ..ريخلا حابص

 هنأ تمهون دقف . اهتوص ىنقياض دقف .. حوضوب هفرعأ ال ريثكر خآ مالكو .. تيبلا ىلإ دعي ملو سمأ
 , ىنباصأ دق اليلج اثدح نأ . قرجنح ىف ءاكبلاو . قوص ىف نزحلا نم فرعت نأ بجاولا نم ناك
 ىبارطضا نكلو . كلذ فرعأ انأو . ءىش ىف ايينعن اتيم وأ ايح ىبأ الو انأ الف .امهو كلذ ناكو

 جاجتحا ىأ .. ىنوك جاجتحا وه ىفزح نأ تروصتف . ىماهوأ فعاض دق قيمعلا ىنزحو ىكابتراو
 .. ! ؟ ىه هفرعت ال فيكف . هلك نوكلا هفرعي

 عنتما هنأ تعمس : بيبطلا در ناكو . ركسلا ضرم نم ىدلاو جلاعي ناك ىذلا بيبطلا تبلطو

 .. ةطلغ هذهو ..نيلوسنألا نقح ىطاعت نع

 دق ناك يلأ نإ لوقي نأ دارأ دقل . نوفيلتلا ةعامس تلزنأ دقف . ةرابعلا هذه لمكأ هنأ نظأ الو

 نوري ءابطألا مهاكلو .. تومي نلف . نيلوسنألا ىطاعتي لظ ول هنأك ةبوقعلا ىه هذهو . أطخأ
 تام اذإف . ىعيبطلا ناسنالا وه اذهف ضرم اذإف . ناسنإلا ضرمي ىتح . هنوجلاعي اضرم ةحصلا

 ءازعلا هيف لبقأ مل ىننأ بيرغلا نمو . ءازع ةملكب بيبطلا ىفردابي مو . مهرماوأ ذفني مل هنألف

 ىننأكف . اعينش الامهإ كلذ ىرأ ىننإف . هيف دحأ ىنزعي مل اذإ تقولا سفن ىفو . سانلا نم هبلطأ الو
 وأ نيقداص . هيلع اعيمج سانلا نزحي نأ ديرأ ىننأك . ضرألا ىلع هيقلأ ىكل ءازعلا عمسأ نأ ديرأ

 .. نيبذاك

 االول



 لجرلا عزف . نوفيلتلا ىف هيلإ تئدحت ةبابمإ ةنيدم فارطأ ىف قي رعاش قيدص ىلأل ناكر
 تثدجو له ؟ ىنبااي عنصتس اذامو . ىدلو اي هللا ءاضق اذه . نوعجار هيلإ انإو هلل ابإ : لاقو

 ىننإ هللاو ؟ ةزانجلا ىتمو .. ملعتلاو ةيبرتلا ةرازو ىف لمعي بيرق ىلف تدجو دق نكت مل نإ ؟ المع
 ىف تنأ له .. هتزانج ىف تم ول ىتح .. ىدالوأو ىتجوزو انأ ءىجأ فوس نكلو .. شارفلا حيرط

 . خلإ .. ىنبا اي ىل لق ؟ سولف ىلإ ةحاح
 ىلإ ىنعفد ىذلا ام فرعأ ملو . نيريثك اسانأ تبلطو .. ةملاكملا هذه تبتبا فيك فرعأ الو

 له .. ؟ هلمعأ نأ بجي وأ . هلمعأ فوس اهف رئاح انأ له ؟ سانلا لك فرعي نأ ديرأ له . كلد

 مهاسأ ىننأب ىسفن مهوأ طقف .. ؟ ءىش ىأ لعفأ نأ لواحأو .٠ ئجافملا فقوملا نم برهأ نأ تدرأ
 دق سمألاب هتعمس ام له .. ؟ يبراقأو قوخإ نم اهارأ نأ بحأ ال هوجو نم براه انأ له .ءىش
 . كدلاو تلتق ىذلا تنأ : انس ربكألا قوخإ نم دحاو لاق دقف ؟ ىنعزفأ

 طنف الوغشم . ىب الوغشم ناكو . قوخا لك نم رتكأ ىنبحي ىبأ ناك دقل ؟ اذامل ؟ هتلتق ىذلا انأ

 اذإ وهف .ريبعتلا اذه حص نإ - ايفطاع ائبع تنكامنإ . ايدام ائبع نكأ ملو . ىمدقت ىدمو ىحاجنب
 ةركس هتءاج امدنعو . روصلا رخآو ءامسألا رخآ نوكأ مونلل ماستسي نأ لبقو . ىنع لأس همون نم احص

 نم كيجنيو . كيداعي نم ىلع كرصنيو . كيلع حتفي هللا : هؤاعد ناكو . ىل وعدي ناك توملا

 .. كرتسيو هللا كرصني فوسو . انيدو ايند كرتسيو . كتوخإ نمو كسب
 ءانبأ رغصأ « نيماينب » انأ نكأ مل نإف .. ىبأ ءاضر نم بيصن قوخإ نم دحأل نكي ملو

 : نولوقي مهيبأ ىلإ بوقعي ءانبأ بهذو .. بجلا ىف هوقلأ ىذلا « فسوي ٠ ىننأ دكؤملا نف . بوقعي
 .. هينيع رون أفطنا ىتح بوقعي ىكبو .. هلكأ دق بئذلا نإ

 , لينلا ىلإ ىف تلزن ةرايسلا نإو . ىنتمدص دق ةرايس نإ ىبأل ليق امدنع . ةرم كلذ ثدح دقو

 ةنيفسلا هذه نع اثيش نوفرعي ال مهنإو . ةيليثلا نفسلا ىدحإ كرحمب قلعت دق ىنم قبت ام نإو

 ةنيفسلا تهجتاو . طايمد دنع كلذ ثدح دقف . نوفيلتلاب أبنلا اذه اوعمس دق مهنإو . ابتهجو الو

 ..ركابلا حابصلا ذنم ابوروأ ىلإ اهقيرط ىف رحبلا ىلإ
 دق همامأ ايح ىندجو امدنع ىرخأ ةرم ىلأ مدصو .. فسوي هدلو ىلع انرح ركسلاب ىلأ بيصأو

 تايلديص عيمج ىف ةيودألا هذه ىلع روثعلا ىف اريثك تبعت دقو .. ةيودأ نم بلط ام هل ترضحأ
 . ليللا فصتنم ىتح رجفلا علطم نم مويلا كلذ ىف تيشم دقف .رصم

 دحأ وه ةبذكلا بحاص نإو .. ليربأ ةبذك اهنإ : هل اولاق امدنع . ىبأ كاحضإ ىف اوحلفي مو
 . لاقدصا

 ! ليربأب اهل ةقالع الو . طقف ةبذك ىهف . احيحص كلذ نكي ملو

 ان



 دبع . د ىلإ بهاذ انأ : لاقف . ةثراك كانه نأ فرع ةعرسبو . « مازع » ةرسأ نم دحاو ىنلباقو

 ..؟ كيأر ام . مازع باهولا

 قئاو . توصلا ئداه اقيقر الجر ناكو . هبتكم لجرلا ىلع انلخدو . تبهذو .مواقأ ملو

 ؟ تنأ نم : ىنلأسو . ذاتسألا ةياعرو بألا ةرارحي ىبحفاصو .ردصلا عساو . ةكرحلا

 ىف المع ىل دجت كلعل كيلإ ءىجأ نأ ىذاتسأ فيض قوش . د ىنحصن دقل : الئاق تبجأف

 .. « ساسألا » ةديرج
 .. ةيدعسلا ةئيلا اهردصت ىتلا ةديرجلا ىهو

 ترتخا كنأو . كتسارد لايكإ ديرت كنأ اذه كذاتسأ نم تعمس ىنكلو : لاق هنأ ىنشهدأو

 .. ؟ دحاو تقو ىف ةفسلفلابو ةفاحصلاب لمعلا كنكمي له نكلو ..ريتسجاملا ةلاسر
 مازع . د ىدبأو . ةعرسب رخآ اقيرط ىل راتخأ نأ ىلع متح دق ايلئاع اثداح نأ ىلإ قيدص راشأو

 هنإ .. داقعلا كذاتسأ هراتخا ىذلا قاشلا قيرطلا راتخت نلف نذإ : ىنيساوي لوقي داع هنكلو . هفسأ

 ءاكحي ىفركذي هنإ . لجرلا اذهب اباجعإ دادزأ ىننإ .. ةودقو .. دينعو بلص داقعلا نكلو . قاش

 ماعطلا ىضترا دق وهف .. ائيش كلذ ءارو نم بسكي نأ ىسنو ركفلل غرفت هنإ . ةميدقلا تاراضحلا

 : هلوقب هتذمالت حصني لابقإ رعاشلا ناك دقل .. ةباتكلاو ريكفتلا نم هنكمب ىذلا ىوأملاو بارشلاو

 قرولا ىلإ زفق ءفدلاب سحأ اذإ عونو .٠ مانو ريرسلا ىلإ زفق ءفدلاب سحأ اذإ عون .. ناعون سانلا

 .. ؟ ىدلو اي ترتحخنا دق ءفدلا عاونأ ىأف . . ماقلاو قرولا ءفد راثخخا دق داقعلاو .. بتكو

 دوعأ امدنع هللا ءاش نإ لعفأ فوس : لاق .. اهيلع ةردق وأ . ةياجالا ف ةيفر يدع دع مالو

 .. نيعوبسأ دعب رفسلا نم
 . فيض قوش . د تلباق دق ىننأ . قيمعلا نزحلا اذه مغر ٠١ قركاذ ىلإ زفت فيك فرعأ الو

 وهو . بدألاو ةفسلفلاب ةقالع ىلع لظأ نأ طرشب . ةفاحصلا ىف لمعأ نأ ىلإ ىنهجو ىذلا وه هنأو

 . اهل غرفتي اهقشعي ىذلاف .دحأ اهب كرشي نأ ديرت ال ء ةدبتسم ةيناغ ةفاحصلا نأ فرعبال

 .. هل تصلخأ دق ىرخألا ىه تناك نإ اهأسي الو

 ىلع نزحي نأ هديرتال . قرغي نأ هديرت ال ىرخأ ةوق ناسنإ لك قاعأ ىف نأ كلذ ىنعم نكلو

 نأو . افقاو ضبني نأو . ةايحلا ةدارإو . ةمواقملا ةوق ناسنإ لك قاعأ ىف نأو . توملا ىتح . دحأ

 .. قيرط ىأ .. قيرطلا ىف ريسلا فنأتسي نأو . هءامدو هعومد ففحي نأو . شارفلا نم زفقي

 هلعفأ فوس ىذلا ام لبقتسمب تلغشنا . مازع باهولا دبع . د تكرت امدنع ىننأ ادج ىنشهدأو

 . هتسارد لكي مل هنإ .. ىلع قافنإلاب لفكتي ىذلا وه . رغصألا ىخأ ناك تقولا كلذ ىفف .. ؟ نآلا

 ةأجفو . ةساردلا ىف انأ تيضمو . ةيلمعلا ةايخلا ىلإ هجتاف . دادعتسالا اذه هيدل سيلف . عطتسي مل

 ؟ةهم



 هتدعاسم ىلع ارداق نوكأ ىلعل وأ . قدعاسم نع ىتخأ فكيلو . لمعأل ناح دق تقولا نأ تدجو

 . ىل مدقام فاعضأ فاعضأ هتضّوعو هتيطعأ دقف . كلذ دعب ىريمض حارتساو . هضيوعتو
 نم ادحأ ىنعي الو انأ ىدلاو هنإ - ىدلاو نع دحأ ىلإ ثدحتأ نأ ىف ةبغر ىدنع دجأ ملو

 نم تدجو دقلف . ادحأ مهتال ىمومهو ىسفن نأ مغرو . ىسفن نع ثدحتأ ىنتدجوو . سانلا

 سفن ىف اضيأ مهف . ىلاقدصأ : سانلا برقأ ناكو . ىعم ريكفتلا ىف سانلا كرشأ الأ بعصلا

 , ىمامأ اهتدجو ىتلا تالامتحالا نم ريثكلا ضفرب ترداب ىننأ الول . ةلكشملا

 اهنإ . اسردم لمعت نأ ىلع ىنادوسلاو صمحلا عيبت نأ لضفأ : ىل لاق ىللاتلا مويلا ىف ذاتسألاف
 ىلع شقني نأ راتخا . ةعوطقم ةبرق ىف خفني نأ راتخا ىذلا ناسنإلا هنإ . ءادهشلاو ءايبنألا ةنهم

 دقل .. هتجوزو هدالوأ نيب اسيعت تومي ناو . هتذمالت نيب اهيرك شيعي ناو .. ءاملا ىلعو رخصلا

 دعي نوكي نأو . ةيقاس ىف اروث نوكي نأو . المم ناسنالا نوكي نأ ةيهارك تبرجو . سيردتلا تبرج

 نأ كحصنأ الو .. روديو رودي هنإ .. اريزنخ وأ اراح وأ اروث ناك نإ ىردي ال امولظم اناويح كلذ
 هنكلو اضيأ روث هنإ .. الاح نسحأ ةعماجلا سردم نأ مهونت دقو .. انالوم اي ةعماجلا ىف اسردم نوكت

 ىف هنكلو .. مقتسم قيرط ىف ىشمي هنأ هيلإ ليخيل ىتح ريكأ روثلا ريس لاجمو .. ةريبك ةيقاس ىف رودي
 ةعماجلا روث برضي ال ادحأ نأ ةسردملا روثو ةعماجلا روث نيب قرفلاو .اعساو ارادم راتخا دق ةقيقحلا

 ةعماجلا ذاتسأ ءاش اذإ ىتح .. رودي نأ دبال نكلو .. ديري امدنع فقوتي نأ عيطتسي هنأو .. جابركلاب
 هذه .. ةيديدح بلاوق ىف هسفن رصح دق ىعماجلا ذاتسألا نإف ..رح هنأ مهوتي نأو ..رودي الأ

 .. ةبلطلا تاثم .. ةبلطلا نم فرعي ال نم هجاوي نأو .. تارضاحملاو .. ةساردلا جهانم ىه بلاوقلا

 انحووي ١ لثم هنإ .. ةيناسنإ ةلصال .. نوفوركيلا ىف ثدحتي هنأك .. نوعمتسي مهو لوقي وه

 ءارحصلا ىف خرصي ىذلا ىأ « ةيربلا ىف خراصلا » هنأب ةسدقملا بتكلا هتفصو ىذلا ٠ نادمعملا

 وهف . اونج نكي مل نإ هلعفي ىذلا اذه نأو .. دحأ هب ىردي ال هلوقي ىدلا نأو .. دحأ هعمسي الف

 ثدح اذام فرعت تنأ .. ةئيدملا ىف خرصي نأ ةيربلا ىف خراصلا اذه لواح املو .. كلذ ىلإ برقأ

 اهنأل . ىفزلاب اهمبتي انحوي ناك ىّتلا كلملا ةأرمال ةضفلا نم قبط ىلع هسأر اومدقو هتبقر اوعطق . هل

 ىمولاس هل تصقر نأب خألا ءىفوك مت .. ةيدوهبلا ملاعتلا ىفاني اذهو - هانأ تجوزتو اهجوز تلتق

 تضتراو . هيخأ ةنبا قشع مت . هتلمرأ جوزتو هاخأ لتق هنأ ىأ .. هيخأ ةنبا ىه ىمولاسو . ةيراع
 ىف اخراص نكت الف .. ةيحضتلا حدفأ امو . باقعلا ىسقأ اف .. اهتنبا ةلافسو اهجوز لتق مألا

 . ةعماج اهمسا ةيربلا هذه تناك ول ىّتح .. ةيربلا

 ىراعم سدنهمو بيبط : مهنإ . نولعفيس ىذلا ام حوضوبو امدقم نوفرعي مهف ىلاقدصأ امأ

 .. لاعأ لجرو ةباين ليكوو ىلديصو
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 مهافتلا نم ةجردلا هذه ىلإ - كلامزلاب كامسألا ةقيدح ىف انسفنأ اندجو اننيب قافتا نودو

 . شتيودنسلا لكأن انحرو . ةفوفلم ةقرو انم لك جرخأو . انسلجو . ءاقدصألا نحن انك براقتلاو

 ىذلا ام فرعن نأ نود . تقولا سفن ىف ءىشلا سفن لعفن . سئارعلا حرسمب ةريغص ةقرف اننأكو

 هوعجشي مل نيرخآلا نكلو . انم دحاو لواح ؟ انسفنأ ىلع كحضن له . انهجوي ىذلا نمو انكرحي

 دحأ اندهاش دق انك نإ .. ال : باوجلا ناكو ؟ فحصلا انأرق انك نإ انم دحاو لأس « كلذ ىلع

 لخاد ىف رودن انحرو .رخآلا دعب دحاولا انفقوو . دري نأ ىف ةبغر دحأ دحي لو ؟ ةفيخمل مالفألا

 ةتهاب اهراوسأف .. ىضم تقو ىأ نم حضوأ اهملاعم تزرب وأ . اهملاعم تريغت دقو . كامسألا ةقيدح

 دعاقملا ىلع نوسلاجلاو . رفصألا لمرلا نم ترعت دق اهتاقرطو . قاروألا ةلباذ اهراجشأو « ناولألا

 اهنأ وأ .. ةأجف اننويع ىف ءىش لكريغت له . لافطألا نم ىتح الو تامداخملاو مدخلا نم اعيمج اوسيل

 نإ : لاق انم ادحاو نإ لب ؟ حوضوب اهري مل انم ادحأ نكلو . ةيضاملا تاونسلا لاوط كلذك تناك

 كامسالا ةقيدح نإ - ةريغص نيرشعو . ةريبك كامسأ عست ىلع ديزي ال ةقيدحلا هذه ىف كامسألا ددع

 كامسألا ةقيدح و وأ .. « كامسألا ةقيدح تناكو : مسا اهيلع نوقلطي ال اذالف .. كامسأ الب

 مهعيمجو اهراجشأ تحت نومانيو نوبرشيو نولكأي نيذلا نيكاسملا سانلا ءالؤهل ارظن وأ .. ؟ « اقباس

 نأ ىلع ةصيرح ةقيدحلا هذه تماد ام وأ .. « ةيلابلا لامسألا » ةقيدح اهنومسي ال اذالف « ءارقفلا نم

 ! ؟ كامسألا ةقيدص : اهنومسي ال اذالف كامسألاب سيلو . مسالاب ظفحت

 ةأجف ءاقدصألا نم دحاو مأ تضرم نأ فداصت دقف .. ىلاقدصأ نازحأ ىف ىمومه تقرغأو

 .. نيسحلا انديس ةرايزل اوءاج « هبراقأ نم ددع هيلع طبهف هدرفمب نكسي ناكرخآ دحاوو .. سمأ
 ةينغ اهدحي وهو ٠ هتلاخ ةنبا جوزتي نأ ةداح ةروصب هيلع ضرعت هتدلاو نأب ئجوف رخآ دحاوو

 انلعجت ةبيرغ ةفدص ثادحألا هذه ىف اعيمج اندجوو .. ةقيقش ريغ تخأ اهنأب الإ اهوحن رعشي الو

 نإ وأ .. نزحلا اذه ىنعم ام : لأسي « نيقابلا ىلإ رظن اذإ انم دحاو دعي ملو « اهتلالدو اهانعم ىف ركفن

 فيكف .. كلذكانلاح ناك اذإف ؟ نوطبترم ةجردلا هذه ىلإ اننإو .. اردقو ءاضق فدصلا هذه تناك

 نذإ ؟ اعيمج انع سحنلا « كف » ىلإ كلذ ىدؤي الفأ « ثدح اذإف .. قرتفن نأ دبالو .. ؟ قرتفن

 سحنلا همسق امب ضرغلف نذإ . ةلاحم ال .. ةنس دعب .. رهش دعب .. موي دعب ىهتني فوس سحنلا اذهف

 .. انقرافي فوسو . هقرافت فوس اننأل ءانل

 طبضلاب نوذفنت فوسف . امامت ىنبسانت ىتلا ةلاحلا ىف اعيمج مكنأ دقتعأ : ءاقدصألا دحأ لاق

 لازي اف . ةضراعم ال . ةشقانم ال . ىلارو اوشماف كلذلو . ايسيطانغم نومونم متنأف .. هب مكرمآ ام

 . هارأ ام اذه . ائيش لعفي نأ ديري مكنم ادحأ نظأ الو . تقولا نم عستم انمامأ

 ولأس . نيسحريمألا عراش ىف ىشمن نأ تحرتقاو . كلامزلا ىف انيشمو . احيحص اجاتنتسا ناكو

 "هال



 انهو . نكي مناه تمعن ةديسلا نكست كانهف . نيتتس تقأ عراشلا اذه ىف . بيجأ نأ أشأ مل ؟ اذام
 .. كلامزلا نكسأ ىننأ نوفرعي بادآلا ةيلك ىف ىثالمز ناك امدنعو . هعم مقأ تنكو . ىبأ ممقي ناك
 . ءارمألاو تاوشابلا هنكسي ىذلا ىلا وه كلامزلاف ! مارتلا بكرأ تنك فيك . نوشهدني

 مهعنمب ةريثك ىرخأ ءايشأ مهشهدتو .. مادقألا ىلع اريس ةعماجلا ىلإ بهذأ فيكرثكأ مهشهديو
 هذه ىفو ..رصقلا اذه ىفو . عراشلا اذه فو . كلامزلا ىف نكسأ تنك ىنكلو . اهركذ نم ءايحلا

 تاوقلا تناكو ..رصقلا ملالس نع اديعب بابلا نم برقلاب ىشخ جردب اهيلإ دعصأ ىتلا ةفرغلا
 مهيلإ ثيدحلا ىف ةعتم دجأ تنكو ..رصقلا نم ىضرألا قباطلا نكست ةيكلملا ةيفالسوغويلا

 ىلع بيردت وه وأ .. تابعادمو مالكو ه امنإ . ائيش لوقأ تنك ىننأ نظأ الو . ةيسنرفلاو ةيزيلجنالاب

 قظومو ةيجرفسلاو نيباوبلاو نيحخابطلا نم تيبلا ناكس ةيقب نع زيفلاو فالتخالاب ساسحإ وأ « ةغللا
 مهيلإ ثدحتأ نأ انايحأ ىنم بلطي ناكو ؛ كلذب اديعس ىدلاو ناكو .. نيفظوملاو ةبتكلا نم شيتفتلا
 تنكو .. ىبراقأو قذتاسأو ىدلاو هانمتي وأ هعقوتي ىذلا رهابلا لبقتسملا نعو ةساردلا ىف ىمدقت نع

 ىنكلو .. ىسفن نع اهلوقأ ىتلا تافصلا هذه نم لجخلاب وأ جرحلاب رعشأ نأ نود كلذ مييلإ لقنأ
 دحأ ىنلأسف . اليوط همامأ تفقوتو . تيبلا ىلع انررمو .. كلذب هدعسأو طقف ىدلاو عيطأ تنك

 .. ؟ بلقلا ةبيبح ..ناريجلا تنب انه له : ءاقدصألا
 مث . تايتفلا ىدحإ ىنتأر دقف . بلقلل ةبيبح كانه نوكت نأ نكمملا نم ناكو .. نوفرعي ال مهنإ

 كلذ ى رارمتسالا نأ ةعرسب تسسحأ نكلو . كلذ تلعف ىننأو . تمستبا اهنأ نظأو . اهيلإ ترظن
 « اهتيأر وأ « اهيلإ تثدحت اذإو . تيبلا بحاص تسلو « اهلثم كلامزلا ناكس نم تسلف . ةبوذكأ

 . ةتقؤم ةفصب هعم شيعأ. ىننإو .. فظوم ىبأ نإ لوقأ له ؟ اهل هلوقأ نأ نكمي ىذلا اف اهتلباق وأ

 ناكاذإو .. ؟رخآآ ناكم ىف نكسنل ةروصنملا نم قوخإو ىمأ ءىجت ىتح ليوط تفو ىضمي نل هنإو
 نإ لب .. ؟ ةبعص فورظ ىف بلاط ىأ - ةبوعصب بلاط انأو .. هلعفأ ىذلا اف جاوزلا ىف ةبغرو بح
 بهذأ نأ ضورفملا نم ناك دقف .. ىلوألا ملعتلا لحارم ذنم عاطقنالاب ةددهم تناك بلاطك قايح

 .. ةحصلا ةرازوب افظوم نوكأ نأ وأ . . ةطسوتملا ةعارزلا ةسردم ىلإ وأ .. تاليتسنوكلا ةسردم ىلإ

 تناك اههم ىميلعت لمكأ نأ امنإ . كلذ نم ائيش نوكأ الأ . ىمأ رارصإو « هللا ةدارإ تءاش نكلو

 .. فورظلا
 اهسفن ةاتفلا هذه تدجو تارملا ىدحإ ىو . ىلايخ ىف ادج اديعب تبهذ ىننأ اهمايأ تسسحأو

 ! ىتس اي رضاح “: اهتوص ىلعأب لوقتو تاوارضخلاو نبللا تاجاجز تلمح دقو

 نيذلا نيب زييقلا ىلع وأ ٠ ةحضاولا ةيؤرلا ىلع ارداق نكأ مل ةجردلا هذه ىلإ . ةمداخ تناكدقل

 ىف ىننأ وه جرحلا اذه ردصمو « مئادلا جرحلا نم ةلاح ىف تنكدقف . ءاسنلا وأ لاجرلا نم مهارأ

 اناني



 ةرم6 فسوي » ىننإ . صالخلا فيك فرعأ الو . هيف انأ امم قيض ىف كلذل ىننأو . ىعضوم ريغ

 ىكل ىدي ابيلإ دمأف ةعيفر الابح وأ اطويخ اهتننظ رونلا تاعاعش تيأر الكو .. ةقيمعرثب ىف « ىرخأ
 .. ةلواحم لك دعب قابلا ىروعش وه ةاجنلا نم سأيلا نوكيو ٠ ىسفن نم ىسفن لشتنأ

 .. ىرخأ ةرم نيسح هط . د تيب نم برقلاب انسفنأ اندجو ىتح كلامزلا عراوش ىف انيضمو

 .. اقيمع اءوده ةقطنملا هتطعأ وأ . اءوده ةقطنملا ىطعأ ىذلا .. تماصلا ْئداهلا تيبلا ىلإ انرظنو

 مث .. ابايإو اباهذ سانلا هيلإ ريشي اراتخم انكس عراشلا اذه راتخا هنأ هل انانتماو ء هنكاسل امارتحا

 دحأ ءارو نيمونم انلخد دق انسفنأ اندجو .. ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلإ نيسح هط تيب انزواجت

 ةبلط ىلإ رظنن انيقبو .. نحن ثيح قبن نأ انيلإ راشأ مث .. ةبلطلا ضعب لأسي هاندجوو .. ءاقدصألا
 ةبيجع سبالملا .. ةبارغ رثكأو .. احرم رثكأ .. ةبلطلا نم بيرغ زارط مهنإ .. ةليمجلا نونفلا
 ةيلاع مهتاوصأو .. مالقأو رطاسمو ةريبك قاروأ مهيديأ فو .. تلاط ىحللاو روعشلاو .. ناولألا

 ناكم ىف اودشتحا دق اعيمج مهنكلو ٠ ليلق مهددعو « نونخدي مهرثكأو « ةيودم مهتاكحضو

 ىلإ ناكملا كرتي ال مهنم ادحأ نإف ةرشع ةيداحلا تزواجت دق ةعاسلا نأ نم مغرلا ىلعو .. ؛ىفاد دحاو

 .. ةريبك ةعاق ىلإ انلخدو . هءارو انرسو . هعبتن نأ انيلإ راشأو . انقيدص ءاجو .. تارضاحملا تاعاق

 ةيراع ةاتف انمامأ اندجو ةأجفو .. راسيلا ىلعو نيملا ىلع .. ةيراع روص مسرب ةبلطلا انع لغشنا دقو

 .. نويعلا انيلإ تهجتاو سمه ثدحو .. ديدشلا جرحلاب ترعش ىتح .. انارت دكن ملو . امامت .. امامت
 .. حيرتسأ نأ ديرا .. تبعت انأ : تلاقو

 عيمج نم اهمسج نومسري تاعاسلاب ةبلطلا مامأ ضقت « ليدوملا » ةاتفلا نأ دعب اهف تمهفو

 تحبصأو . اهوري نأ ىلع اوداتعاو ؛ مهارت نأ ىلع تداتعا : كلذ ىلع تداتعا دق اهنأو . اياوزلا

 ىسشلا ساسحإلا نأو .. اهتومسري مهمأو « ءىش » اهنأ ىأ « ىح لاثمت  اهنأ ىه عيمجلا نيب ةقالعلا
 اهنأ اوفرع اذإ ايئابن هنونفدي مهنأو ..راركتلاب تومي ساسحإلا اذه نأو ..اعيمج مهنيب تيم

 سيلو « اهمسج ىلإ رظنلا عيبت اهنأو .. لاما نم هفات غلبم لباقم ىرعتت تءاج اهنأو « ةئيكسم

 « ةصاخلا مهتاهويدوتسا ىف اهنومسري ٠ ةذتاسأ مهرثكأ « نورخآ نونانف كانهف كلذلو .. اهمسج

 ةدحاو ةرسأ نم تاليدوملا نم اددع ةليمجلا نونفلا ةيلك ىف نإو .. ةايحلا ةهجاوم ىلع اهودعاسيل

 .. ةبابمإ ىف شيعت
 نأ قيرغإلا ريطاسأ فو ..هبجعي ام ناسنإ لك روصتي كلذ دعبو ..ناتسفلا اذه عفري

 نأ ةاروتلا ىفو .. اهيلع سانلا لبقأف تطغتو تبهذف « ابنم اورفنف « ةيراع سانلل تءاج « ةقيقحلا ١

 . سانلا بذجت ال ةيراعلا ةقيقحلاك - نذإ - اهنإ . ءاوح تطغت امدنع تناك ةيسنجلا ةيبذاجلا ةيادب

 قاروأب لايخلاو « ابماتسفب قلعت نيعلا نإف « اهيقاسو اهردص ىرعت تذحخأو تطخت اذإ ةقيقحلا نكلو
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 ةرم6 فسوي 3 ىئنإ . صالخلا فيك فرعأ الو . هيف انأ امم قيض ىف كلذل ىننأو . ىعضوم ريغ

 ىكل ىدي اهيلإ دمأف ةعيفر الابح وأ اطويخخ اهتننظ رونلا تاعاعش تيأر ايلكو .. ةقيمع رثب ىف « ىرخأ

 .. ةلواحم لك دعب قابلا ىروعش وه ةاجنلا نم سأيلا نوكيو . ىسفن نم ىسفن لشتنأ

 .. ىرخأ ةرم نيسح هط . د تيب نم برقلاب انسفنأ اندجو ىتح كلامزلا عراوش ىف انيضمو
 .. اقيمع ادوده ةقطنملا هتطعأ وأ . !ءوده ةقطنملا ىطعأ ىذلا .. تماصلا ٌئداهلا تيبلا ىلإ انرظنو

 مث .. ابايإو اباهذ سانلا هيلإ ريشي اراتخم انكس عراشلا اذه راتخخا هنأ هل انانتماو « هنكاسل امارتحا

 دحأ ءارو نيمونم انلخد دق انسفنأ اندجو .. ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلإ نيسح هط تيب انزواحجت

 ةبلط ىلإ رظنن انيقبو .. نحن ثيح قبن نأ انيلإ راشأ مث .. ةبلطلا ضعب لأسي هاندجوو .. ءاقدصألا

 ةبيجع سبالملا .. ةبارغ رثكأو .. احرم رثكأ .. ةبلطلا نم بيرغ زارط مهنإ .. ةليمجلا نونفلا
 ةيلاع مهتاوصأو .. مالقأو رطاسمو ةريبك قاروأ مهيديأ ىفو .. تلاط ىحللاو روعشلاو .. ناولألا

 ناكم ىف اودشتحا دق اعيمج مهنكلو « ليلق مهددعو « نونخدي مهرثكأو « ةيودم مهتاكحضو

 ىلإ ناكملا كرتي ال مهنم ادحأ نإف ةرشع ةيداحلا تزواجت دق ةعاسلا نأ نم مغرلا ىلعو .. ئفاد دحاو

 .. ةريبك ةعاق ىلإ انلخدو . هءارو انرسو . هعبتن نأ انيلإ راشأو . انقيدص ءاجو .. تارضاحملا تاعاق

 ةيراع ةاتف انمامأ اندجو ةأجفو .. راسيلا ىلعو نيملا ىلع .. ةيراع روص مسرب ةبلطلا انع لغشنا دقو

 .. نويعلا انيلإ تهجناو سمه ثدحو .. ديدشلا جرحلاب ترعش ىتح .. انارت دكت لو . امامت .. امامت

 .. حيرتسأ نأ ديرأ .. تبعت انأ : تلاقو

 عيمج نم اهمسج نومسري تاعاسلاب ةبلطلا مامأ ضقت « ليدوملا » ةاتفلا نأ دعب ايف تمهفو

 تحبصأو . اهوري نأ ىلع اوداتعاو « مهارت نأ ىلع تداتعا : كلذ ىلع تداتعا دق اهنأو . اياوزلا

 ىلا ساسحإلا نأو .. اهنومسري مهنأو « ءىش» اهنأ ىأ ( ىح لاثمت د اهنأ ىه عيمجلا نيب ةقالعلا

 اهنأ اوفرع اذإ ايئابن هنونفدي مهنأو ..راركتلاب تومي ساسحإلا اذه نأو .. اعيمج مهنيب تيم

 سميلو « اهمسج ىلإ رظنلا عيبت اهنأو .. لاملا نم هفات غلبم لباقم ىرعتت تءاج اهئأو « ةئيكسم

 « ةصاخللا مهتاهويدوتسا ىف اهنومسري ء ةذتاسأ مهرثكأ « نورخخآ نونانف كانهف كلذلو .. اهمسج

 ةدحاو ةرسأ نم تاليدوملا نم اددع ةليمجلا نونفلا ةيلك ىف نإو .. ةايحلا ةهجاوم ىلع اهودعاسيل

 .. ةبابمإ ىف شيعت
 نأ قيرغإلا ريطاسأ ىو ..هبجعي ام ناسنإ لك روصتب كلذ دعبو .. ناتسفلا اذه عفري

 نأ ةاروتلا فو .. اهيلع سانلا لبقأف تطغتو تبهذف « ابنم اورفنف . ةيراع سانلل تءاج « ةقيقحلا و

 . سانلا بذجت ال ةيراعلا ةقيقحلاك - نذإ - اهنإ . ءاوح تطغت امدنع تناك ةيسنجلا ةيبذاجلا ةيادب

 قاروأب لايخلاو « اهئاتسفب قلعتت نيعلا نإف « اهيقاسو اهردص ىرعت تذحخأو تطغت اذإ ةقيقحلا نكلو
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 رايقخاو ءايزألا ضورعو ليصفتلاو ءايزألاو شاهقلا ةعانص تسيلو ..نيتلا قاروأ وأ توتلا
 زاربإ ىف ننفتلاو ةأرملا مسج ةيطغت ىف ناسنإلا عرب دقو « توتلا ةقرول ارمتسم اريوطت الإ تاناكيناملا

 .. كانه سيل كلذ نم اثيش نأ عم « نيفدرو نيدبن ةأرملل لعجي نأ ىلع رداق ناتسفلاف .. هنتافم

 نونف اهلك ..رعشلاو بدألا ةعانص لثم نيتاسفلا ةعانصو .. قت امم رثكأ زربت نيتاسفلا نأكف

 .. ةعاربو باسحم اهتيرعتو اهفشكو ةقيقحلا ةيطغت ىلع اهتردق ىف وه احلامجو « ةليمج
 تفشكو . « اًقزحم ه اناتسف تدتراو مارتلا تبكرو ةيراعلا ةاتفلا هذه ىأ « ليدوملا » تبهذ ولو

 ةبلطلا نم دحاو ابيلإ نورظني نيذلا نيب نم نوكي دقو . . نويعلا نم نارينلا تجرخل « اهيقاس نع
 اذإ اهطقست نويعلاو . تطغت اذإ اهلكأت نويعلا نأ اهتزيرغب فرعت ةأرملاو . . امامت ةيراع اهوأر نيذلا

 بجعي ىذلا امو لاجرلا بجعي ىذلا ام نوفرعي لاجرلا نم ةأرملا ءايزأ اوعرتخنا نيذلاو . . ترعت

 سفن ىو . تارتميتتس ةعضب ضرألا نع عفترت ةأرملا لعجي ىلاعلا بعكلا وذ ءاذحلاف . . اضيأ ءاسنلا

 بعكلا ىلع نزاوتت امنإ . مامألا ىلإ ليمت الأ ةأرملا لواحت كلذلو . . مامألا ىلإ ليمت اهلعجي تقولا

 عجارتي ىولعلا اهفصن . . نيفصن اهمسج مسقنيو . مامألا ىلإ هلك اهمسحي ليمت ىه اذإف « ىلاعلا

 وعدت اهملاعم لكف . . فادرألا ىلعو ردصلا ىلع طغضت سبالملا ةيقبو . . اهردص زربيل ءارولا ىلإ

 . . نيعلا تفل ىلإ

 . . ةبملطلا نم وأ ةعرتلا نم صالبلا نألمي تايتفلا بهذت امدنع افولأم ارظنم دن فيرلا ىفو
 ىلع ءاملا طقست نأ تدمعت اهنإ مث . . اهقاس ضعب ودبيل بناج نم اهبوث تعفر دق ةدحاولا دجن

 -نايتوسلا رودب ءاملا موقيف . . هنارود زربيو ردصلاب قصتليف بوثلا للبي هنإف طقس اذإف , اهردص

 اهنإ . . هيرغي ىذلا لاهلاب لجرلا ساسحإو . ءارغإلاب ساسحإلا ةزيرغب ةيفيرلا ةأرملا هلعفت كلذ لك
 ودبي ال ىتح كلذب حرصي ال وأ . . اهلهاجمتي هنكلو اهدعاوق فرعي امهنم لك . ةأرملاو لجرلا نيب ةبعل
 لك . ةئتفلا ةديصم ىف تعقو ىتلا ةيحضلا رودب موقي رخآلا نأو « ءارغإلا رودب موقي ىذلا وه هنأ

 ىلإ اولعشأ دقو . . نسلا ىف ريبك لجرلا . . ايراع فقي الجر انيأر مث . . ىسأر ىف ءىجيو حوري كلذ
 هنأكوأ . . افقاو مئان هنأك ادب ٠ انيلإ رظنلا نع لجرلا لغشنا دقو . دربلاب باصي ال ىتح ةأفدم هراوج

 . . دحأب رعشي ال ناحرس

 دق ةذتاسألا دحأ نأ نوفرعت له : لاقو ةليمجلا نونفلا ةيلك ىلإ انب نأ ىذلا قيدصلا انم برتقاو
 اهبحس دقل ؟ ايئاهن اهمسري دعي مل ىتح . امامت تفتخا كلذ دعب اهنأو ٠ تاليدوملا نم ةدحاو جوزت

 . . اهاري نأب هثالمز وأ هتذمالت نم دحأل حمسي دعي لو . . تيبلا ىف اهسبحو

 نأ ةهلآلل لسوتي حار مث . . ةليمج ةأرمال الاثمت عنص ىذلا « نويلاجيب » نانفلا ةصق نذإ اهنإ

 . نانفلا اهجوزتو . ةليمج ةأرما لاثقلا حبصأو . ةحلآلا هيلع تقفشأو . ايح انئاك لاثقلا اذه اولعجي

 نشل



 . هلايخ نم هعنص ىذلا جاوزلا اذهب دعس دق نانفلا ناك نإ خيراتلا انل ركذي ملو هعنص نم اهنإ

 . . ىرخأ ةرم هسفنل ابح لاثمتلل هبح ناكف

 مهو . . ةايح الب ليئامت اهنأ ىلع . ةيحا تاليدوملا هذه ىلإ نورظني راغصلا نينانفلا ءالؤه نإ
 ىتحو . . لصألل ةقباطم تاحوللا نوكتل . . اهنم بارتقالا ىدمو اهتاينحنمو اهطوطخم امامت نولوغشم

 ناكو . اهوبحأو . . ةايح تانئاك ىلإ . ةتيم ليئامت نم اهولوح . تاليدوملا هذه اوجوزت نيذلا

 بلقو دحاو لجرل خرفتتل . سائلا لكل ىرعتلا نع تبات اهنأ ىأ - « ةبوتلا » نم اعون جاوزلا
 . . دحاو

 اهنأي رهاظتأ نأ تلواح ىتلاو . ىمأر ىف تراد ىتلا ىناعملا هذه ىنكراشي مل اذه انقيدص نكلو

 اقداص تنك ىننأ دقتعأ الو . . نوري ام ىرأ ال انأف ١ ىسأر ىف رودت اهنألو . ىمأر ىف رودت ىتلا ىه

 ءادوس نابرغ لثم ىمومهو . ةئيس ةيسفنلا ىتلاح تناك دقف « كلذ لواحأ تنك ىنكلو . لوقأ امف

 . ىدحو ىننأو . قرطلا قرافم دنع فقأ نآلا ىنأ قايح ىف ةرم لوأل تسسحأو . تك ىلع تفقو

 « اروف ابيحنأ نأ بحي وأ ١ ةعرسب ىبتنت نأ بحي ىنازحأ نأو . ءىش ىأ ةعرسب لعفأ نأ بحي ىننأو
 ىتلا ىه تسيل اناكينام وأ اليدوم تناك ءاوس ةأرملا نأو « كلذل تقولا عستي امدنع اهديعتسأ نأو

 لوقي ةيقربب ٠ اريخأ جوزت ىذلا هتذمالت دحأ ىلإ ثعب امدنع قح هعم « ذاتسألا »و . ىنلغشت نأ بحي

 . ! ةديعسلا ةيابنلا هذبب ادحأ ئنهأ : اهيف

 ! اهقحتسي ال ىذلا وه رخنأآ دحاوو ٠ ةثئبتلا قحتسي ىذلا وه طقف دحاوف

 : راوحلا اذه انئيب رادو .اعم انئفقو نيسح هط .د بتكم كابش تحتو

 ؟ . . . ىرورضلا نم له -

 . داقعلا ذاتسألل بهذن نأ ىرورضلا نم سيل -

 . ىأر هل نكي مل اذإ هنأو . . ىرورض هءاقل نأ ةريخألا ةرتفلا هذه لوط انروصت فيكف نذإ -

 ةيدوبع كلذ ىف نودجت الأ . . ؟ركفلا ةيرح ئدابم لوأل ةفلاخم كلذ ىف نودحت الأ ؟ انل ىأر الف

 ؟ ةيعبتو

 . ىلابنلا انرارق ىف ٠ ىلابنلا هيأر فرعن نأ ديرت انك نكلو . كلذ دجن نآلا نحن . معن -

 ؟ هوعمست نأ لبق هضفر متررق ىذلا ىأرلا اذه ةميق امو -

 . ىرخأ ةرم هضفرن ىكل -
 ؟ كلذ نم ممدفتسا اذاق

 1 . معن : هل لوقت انك نمل . .ال : لوقن نأ الإ ءىشال -

 رودب وأ . . ذاتسألا رودب اهيف موقأ . ةعيرس ةيليثمتب موقن ال اذامل . . ؟ نآلا اهنولوقت ال اذالف -

 نضل



 , . كلذ لبقأ ىننإ . . ؟ جلا رئاعش نمض كلذب نوكأو . . تارمجلاب اعيمج ىننومرت مث « ناطيشلا
 ىفام اوجرخأ قفاوم هللاو . هيف متنأ امم مكحيري فوس مزجلاب ىتح وأ بوطلاب ىبرض ناك اذإ
 مكنأ دقتعأ ال - ىنوذخاؤت ال -- ىننإ . . مكل ءادف انأو ..ىغامد قوف هومراو مكسوفن

 « ىعرشلا ريغ نبالا رود وأ . . ذاتسألل ؛ لاضلا نبالا » رود نولثمت متنَأ نوبذاك متنأ . . نوقداص

 . . متنأو . . هابأ نذأتسي نأ دب الف كلذ ىلعو . . ىعرش نبا هنأي هريغو هسفن عنقي نأ لواحي ىذلا

 نأ انل حمسا : هل نولوقت . . هتيصعم ىف هنونذأتست مكنإ . ؟ هيف مكابأ اونذأتست نأ نوديرت ىذلا ام
 مث « اهومتعرتخخا متنأ ةصيخر ةبوذكأو . . بدأ ةلق اهنأ ىرأ انأ . . كابأ نعلن نأو كيصعن

 نم تاونس معضأ دق متنأ وأ . .رخآلا وه اهقدصيل ذاتسألا اوعدخت نأ نوديرتو . . اهومتقدص

 نأ . . ةداساي ال . . عايضلا اذه ةعبت وه هولمحت نأ نوديرت مث « ذاتسألا ةسردم ىف مكرامعأ

 نإ : نولوقي دوييلا نإ . . ةوخالا اهأ ءاطقل متن . . مكتفرع ذنم نورئاب نورئاح نوبمات نوعئاض

 ةزانج ىف ىشمي الو . همأ ةزانج ىف ىشمي دوبيلا ضعبف كلذلو . . طقف همأ نم دكأتم ناسنالا

 . . هيلإ ةفاضإلاب بأ فلأ نم وأ . . مكيبأ نم نودكأتم . . عاضوألا ممسكع دقف متنأ امأ . . هيبأ
 هيف كرتشا جاتنإ متنأ . . ؟ 0 كرتشملا جاتنإلا » اذه نومست فيك . ؟ ةونب وأ ةوبأ هذه نومست فيكف

 ريغب تاقالعلا نومست كلذ عمو . . مكب فرثعي وأ . . هب نوفرتعت دحاو بأ مهنم سيلو . . بأ فلأ

 فوسليفلا نإ . . ؟ شارف ىأ نم ؟ مأ ةيأ نم هءانبأ . . داقعلا ءانبأ مكسفنلأ نومست : اهئامسأ

 ىف بابذلا تومي ايك ىأ . . ىركسلا توملاب : اهيف متنأ ىتلا ةلاحلا هذه ىمسي رتراس ىدوجولا

 ىهف . . هنم تلفت فيك فرعت ال اهئإف تطقس اذإف . هبحت ىذلا لسعلا ىف طقست ةبابذلاف . , لسعلا

 دالوأ  اعيمج مكنإ مث .. شعن ىلحأ ىف ثام دق بابذ ةداساي متنأو .. ةتيم لحأ تومت
 اذوبو ىودب نمحرلا دبعو نيسح هط كلذك'. . مارح نآلا وهو . الالح هومئيأر داقعلاف . . « مارحلا

 ىتلا ءامسألا هذه رخآ ىلإ . . ءاهبلا دبع سابعو . . ىلذاشلا خيشلاو انبلا نسح خيشلاو سويشوفنوكو

 مكنأ متهوتو . . هيمدقو هيدي ىف ريماسملا مكنم دحاو لك قدو . . اهيلع متقلعت مث انابلص اهنم متلعج
 نيذلا متنأو ٠ نابلصلا متعنص نيذلا متنأ . . ةرساخ ةيضق ببسب الظ بلص ىذلا حيسملا : اعيمج
 نولازتام كلذ دعب له . . اهتراسخ متنلعأ نيذلا متنأو . . ةيضقلا متعرتحا نيذلا منو ء اهنم متقلعت

 مكمامأ رحبلاق . . مكراظتنا ىف لجرلا . . لاح لك ىلع . . ؟ نيسح هط روتكدلل اوبهذت نأ نوديرت
 نفسلا قرحأ مث « قراط لبح قيضم نوملسملا ربع امدنع « دايز نب قراط اهلاق - مكءارو ودعلاو
 دنع ءايحأ هدونج حبصي نأ امإف -- ةدوعاللا ضرأ ىه سلدنألا نإ لوقي نأ دارأ هنأ ىأ . مهءارو

 ! نوجسلا ىف مهودع دنع ءايحأ امإو « نوقزري مهبر

 حرتقأ ىنإف . . ةبارغلاب اورعشت ال ىتحو : هيلع درن ال نحنو ٠ لوقيل طيلسلا قيدصلا اذه داع مث

 ضن



 نود ةعساو نويعب ىل اورظنتو . . اهرخآ ىلع مكنويع اوحتفت نأو . . طئاحلا راوج ىلإ اوفقت نأ مكيلع
 ىناعم ريسفت ىف انأ راتحأ فوسو . . « ةيدوجولا ٠ تايحرسملا ىف اكامامت . . ىنعم ىأ اهيلع ودبي نأ

 مكزجع ببسب ٠ ىحرم ىلع نودقحن له . . ؟ ىننورقتمت له . . ؟ ىننوهركت له . تارظنلا هذه
 الف . . ىنع اهتوفخت ىتلا مكراكفأ نع انأ تربع له ؟ هيف متنأ ىذلا مبلألا فقوملا نعو « حرملا نع

 مكنأك ٌمسسحأ مكتحضف الو . . مكتحضف . . مكتفشك ىننأل . . لجنلاب ٌترعش اهب مكتحراص

 هكسمأ صل ىأك . . امامت ىل متملستسا كلذلو « ىنع هنوفخت ام مكيدل دعي مل « ةيراع « تاليدوم »

 . . ىدوجولا دهشملا اذه ىبنأ ىكلو . . ؟ ملسسي نأ الإو فرتعي نأ الإ كلمي ملف ٠ سيلوبلا

 فرسي ىتلا ةيبانلا ةملكلا مدختسأ نأل ىعاد ال وأ - مكهوجو ىلع ٠ . . .» نأ ىل اوحمساف

 ! اهتباتك ىف رتراس ىدوجولا فوسليفلا
 ةفرغلا ناردج ىلإ رظنن نأ انعطتساو . كانه نكي مل هنكلو . . نيسح هط بتكم ىف انسفنأ اندجوو

 ىتلا دورولا دنع فقوتن نأو . . ةمعانلا ةئيللا دعاقملا ىلع انعباصأب رمث نأو . . بتكلاب تطغت ىثلا

 سنؤم هنباو ةئيمأ هتتبال ةروص ىلإ و . .اعم هتجوزلو هل ةروص ىلإو . . ةيجاجزلا ةينآلا نم تزرب
 ىلعو . .رخنآ ناكم ىف ةيبنجألا بتككلا نأ ودبيو . . اهلك ةيبرع ىهف ناردجلا ىلع بتكلا امأ . . اعم

 رمحأ داجس ضرألا ىلعو . . تيربكلا بلعو ةيسنرفلا رئاجسلا بلع دجوت انمامأ ةيجاجز ةدضنم
 . . ادج نثلا ىلاغ ىمجع داجس هنإ : اندحأ لاق ء قرزأو

 ىكل نذأتسي هنإ . . نذألا ,ىلع زفقي ال هنإ . . ديعب نم اسماه ءىجي نوفيلتلا سرج ناكو

 هطو حئاورلاو توصلا نإوأ . . ديدش ءطبب توصلا لقني ىذلا وه نكاسلا ءاوهلا هنإ وأ . . اهلخدي
 . . لهم ىلع اعيمج نوكرحتي نيسح

 . . الهسو الهأ : الئاق اثداه سلجو . هاتحفاصو همدقتو « هريتركس هعمو نيسح هط . د ءاجو

 نم : لوقي ىرهزأ خيش انل ناك دقف . كلذ بحأ انأو . . ةقباسلا ةرملا ىف تلق امب مكعنفأ ل . . نذإ

 ىف هيلإ دوعنو ١ لوقي ىذلا ىف ركفن نأ بحي ناك . . ىنم سيلف ؛ ليللاب قرأ هبصي ملو قرضاحم عمم

 امدنع نيلرف ىسنرفلا رعاشلا هدصق ىذلا وه ىبعملاو . . امامت كلذ هدعسي ناكو . هلأسن ىلاتلا مويلا

 رظنت مل امنأ ولف « امامت كلذ دصقي ال وهو . . ىف بجعت ال اهنأ اهيف ىنبجعي : لاقف هتبوبحم فصو
 ذيخأت الو هشقانت اهنأ دصقي هنكلو . . ةبحمو ةقادص اههنيب تناكام « هعم ثيدحلا ىلإ حرتسن ملو هيلإ

 . . ةشقانملا لبقت ال قئاقح اهنأ ىلع هاياضق

 .. ذاتسأاي : اندحأ لاق

 معن : نيسح هط لاق

 ةئداه ةروث بحاص تنك دق ءرصم ىف ةفاقثلا لبقتسمو ةفاقثلا نع ثدحتت تنأو : اندحأ لاف

 فلي



 امنإ . . ةيسنرف ةيلقعو ةيرصم ةيلقع دجوت ال هنأ ىرت تنأف . . ركفلا ىف نكلو ةيبرتلاو ميلعتلا ىفال
 فورظ ىف القعو ةيسنرف فورظ ىف القع كانه نكلو . . ةدحاو ركفلا ئدابمو . . دحاو لقعلا

 ةبلط لوقع . . ةريبك الوقعو ةريغص الوقع كانه نإ لوقن اذالف . . قرافلا وه اذهو . . ةيرصم

 ىلإ ةلحرم نم لاقتنالل ةليسو دجن الف . . اعيمج اننيب ةفاسملا هذه عسون اذالو . . ؟ ةذتاسأ لوقعو

 ؟ مكنيبو انئيب ةوهلا هذه ىف هسفنب انم دحاولا قلي نأب ىأ -راحتنالاب الإ ةلحرم
 ىذلا نموأ . .؟ كلذ لوقي ىذلا نمو ؟ ىديساي نم نيب ؟ مكنيبو اننيب : نيسح هط هعطاق

 نإو . . ؟ هتأرق نيأ ىنرأف كلذ نم ائيش تلق ىننأ دصقت تنك نإ . . ؟ كلذ لاق هنأ هيلع نولوقتت
 اذهف « كلذ نلعت نأ أشت مل نإو . . ؟وه نف . . كلذ لاق دق ىريغ ادحأ نإ لوقت نأ ديرت تنك
 نيذلا نأو . . ةيسنرفلا ةيلقعلاو ةيرصملا ةيلقعلا نيب قراف ال العف هنأ : ىه ةيضقلا نكلو . . كنأش

 ازجع كلذ نولعفي مهو . . ةيبرعلا ةفاقثلاو ىرصملا ركفلا نورقتحي نيذلا مه . قورفلا هذه نوقلخي

 لثم نم ةيرصملا انتفاقث درجت نأ انل دبال هنأو . . نوئطخم مهنأ كلذ نم مهأو . . مهسفنأل اراقتحاو

 ابيأ مكعم رذعلا نكلو . كعم ىننإف كلذ دصقت تنك نإف . تهاشو تعاش ىتلا ءاطخألا هذه
 ساسحإلا دنع بضغلا ةلحرم تزواجت ىنكلو . . بضغلا ىلإ مهفلا ىف فالخلا اذه ىدأ نإ نابشلا

 . . كلقعب امنإ . . كنادجوب كلذ لعفت ال تنأف ةيباسح ةيلمع تيرجأ اذإ الثم تنأف . . أطخلاب

 كنأ كلذ ىنعم نكلو . . صاع نمؤم كنأ وأ . لشاف بحم كنأ كلذ ىنعم سيلف تأطخأ اذإف

 ىعدأ الو . . طقف ةيباسحلا تايلمعلا هذه ديعت نأ كنكمي هنأو . . حرطلاو برضلاو عمجلا تلجعت
 ةينادجولا ىلكاشم تحبصأ تريك امدنع نكلو . مكلثم تنك . ىلابش ىف مكلثم نكأ مل ىننأ

 مكيرتعي وأ ىنباصأ ام مكبيصي فوسف « مكيلع مول الو ٠ ةيباسح تايلمع وأ « ايلقع المع . اهسفن
 « ىرعاشم لثم تناك دقف ء مكرعاشم ركنأ الف نآلا مكعم تفلتخا اذإو . ىنارتعا ام دوربلا نم

 مكب ىلأ ىذلا اف ..دعب اهف مكرعاشم نوكت فوس اهنأل . ىرعاشم نوركتت مكنأ نظأ الو
 دحاو : نافنص سانلا نإ . . ؟ اهنع متبغ نيذلا متنأ وأ مومهلاو لكاشملا مكنع تباغ له . . ؟ مويلا

 . . كلذ دعب هيلإ ىنأت مث ٠ لكاشملا ىلإ بهذي ناسنإلاو . . اهيلإ بهذي دحاوو . لكاشملاب قأي
 نيتلاخلا ىأ ىف . . ةيناثلا ةيلاللا ف فعضأ ىه نوكتو . ىلوألا ةلاخلا ىف فعضأ نوكي هنكلو

 « اهيف اوشاع سانأو ٠ اهيلإ نوشطعتي مهنكلو « اهنع اودعتبا سانأ : نافنص سانلا نإ . . ؟ قنأ

 قوش اهدابت ىتلا تايبألا كلت ىنعملا اذه نم ةبيرق ةروص لمجأ نإ . . مهنع تدعتبا اهنكلو
 . . ىفمملا ىف قوش ناك دقل ؟ اهنوفرعت له . . ظفاحو

 بحأ هنإ . . ليلجلا ليمجلا هتوصب نيسح هط دشنأف . اهفرعن انك نإ دحأ لوقي نأ رظتني ملو

 : نيسح هط لاق . . ةليمجلا ةغللا هذه كيلإ ببحي هتوص نإ لب ٠ ةيبرعلا ةغللا بحي نم ىلإ توص
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 . اماع نيثالث نم برقي ام ذنم كلذ ثدح

 : لوقي مهاربإ ظفاحل بتكف سلدنألا ىف قوش ناك

 انيميقم -انيغ نإو -ءافولا دهع ىلع لازنال انإ رصم ىنكاساي

 ائيداص ءاشحأ هب لبن ائيش مكرهخ ءام نم انل متثعب اله

 انينامأ نع الإ لينلا دعبأام 2 ةئسآ لينلا دعب لهانلا لك

 : هلوقب مهاربإ طظفاح هيلع درو

 انيقسيو رصم ابر قسيو داص هلبلب نأ ىردي لينل تبجع

 انيل هشيع نم مكدعب اوضتراالو  هدروم باحصألل باطام دهللاو
 !انيميقم انك إو انيأت دقو  هئطاش تقراف نإو هنع أنت مل

 انعمسي نأ نيسح هط دارأ لهف . . تايبألا هذه نم ابيرق نيسح هط هدارأ ىذلا ىنعملا نكي مو

 مهاربإ ظفاح نإ انل لوقي نأ العف دارأ له . . ؟ داقعلا هبحي ال ىذلا قوشل ارعش راتخم نأو . . ارعش

 دعتبا دحاوف . . هتبذع ىتلا رصم ىلإ قاتشا دق امهالكف كلذ عمو . قوش نم الاح نسحأ نكي مل

 له . . ؟ هنم ديزملا بلطيو . باذعلا ىف تامو شاع دحاوو . هيلإ وه ىعسي نأ ديريو باذعلا نع

 . . ؟رصم ىف ةبرغلا وكشي ىذلا مهاربإ ظفاح نم الاح نسحأ سلدنألا ىف ةبرغلا وكشي ىذلا قوش

  ةبرغلا ١ نإ لوقي نأ نيسح هط دارأ له . .اهنع دعتبا وأ رصم ىف ماقأ ءاوس بيرغ امهالك
 نانفلا دنع ىعيبطلا روعشلا وه . ةأجف هنع تدعتباوأ هنع ةديعب ايندلا نأب ناسنإلا ساسحإو

 هط دقفي نأك . , ىربكلا مومهلا باحصأ زيمب ىذلا وه . ماه ءىش نادقف وه له. . ؟ركفملا وأ

 نحن دقفنو . . ةايحلا تارورض مهاربا ظفاح دقفيو « قطنلا نسح قوش دقفيو ء رصبلا ةمعن نيسح
 اثيش لوقي نأ هتوبأو هتقرب دارأ نيسح هط لعل . . ؟ ذاتسأ ىأ وأ . . ذاتسألا نم ابيرق وأ اديعب ةحارلا

 د هنأ ةأجافملا تناكو . ءاج دق افيض نأ ىلإ ريشي مداخلا مدقتو . . بتكملا باب حتفناو

 : ارخاس اكحاض لاقو انيلإ رظنو . نيسح هط دي ىلع ىنحناو ةعرسب لخد . ىودب نمحرلا دبع

 . . ؟ انذاتسأاي كيلإ مهب قأ ىذلا ام ! داقعلا ةذمالت مهنإ . . هوأ

 . . ! ىتكو ةذمالت مهنأ فرعأ : نيسح هط لاق

 . .اضيأ قذمالت مهرثكأو : ىودب لاق

 ىدبي ءاج دق ناكو « انحفاصي نأ نيسح هطب هماتهاو هثيدح ىف ىبسن ىودب . د نكلو . . انفقوو
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 . .« ىرصم فوسليف لوأ » هبقل ىذلا لجرلا وأ . . نيسح هط هذاتسأل هبتك نم ادحاو

 . .رصم ىف ئراق نسحأ : ىنويزفيلت جمانرب ىف كلذ دعب ىنبقلو

 هليدح ىف ىضمي نأ ىلع ىودب نمحرلا دبع عجشي نأ ديري ال هنأك . لوقي نيسح هط انيلإ هجتاو
 اوفرعي ملو . . قشعلا هقلقأ ىذلاك ٠ ملعلا مهقلقأو ؛ ملعلا نوبلطي . ةذمالت مهنإ : نشنلا فاجلا

 ريكفتلا اذه قذمالت نيب دجأ نأ ىدعسأل داقعلا ناكم ىف تنكولو . . تنأ تفرع امك مهقيرط

 امم ملعلاب رهاظتلاو ىلاصتلا ىري داقعلا نإ . . ليبنلا باذعلا اذهو . . ددجنملا ءاقشلا اذهو « مئادلا

 : لاق ىذلا وه داقعلا مكذاتسأف . . كلذ لثم ائيش مكنم عمسأ الو مكيف ىرأ الو . بلقلا عجوي

 ىداؤفل شفا نويل

 ىلاصتت زوجع نم

 ىلاحتي مممدو

 يىباغتي ملعو

 رألا ألمي لوهجو

 ! اباوجو الاؤس ض
 سانلا رثكأ وهف . . داقعلا ىلع قبطنت اهلك تافصلا هذه نكلو : ىودب نمجرلا دبع لاقو

 . طقف ناسللا طيلس هنكلو . . ةفسلفلا ىف الو نيدلا ىف ال ءىش ىأ هقفي ال وهو . . ءاعداو ارورغ

 « ءاطخألاب ةئيلم اهدجي ةيمالسإلا ةفسلفلا ىف داقعلا بتكأرقي ىذلاو . . كلذل هنوشاحتي سانلاو

 نوددرتي نيذلاف كلذلو . . ةطسفسلاو تاطلاغملاب ةئيلم اهدحي تايرقبعلاب ةامسملا ةلسلسلا أرقي ىذلاو

 ! هنم نوبربي كلذ دعبو . ةدحاو ةرم الإ نوبهذي ال هنولاص ىلع

 ىف عجارتي أدبو . ههجو ىلع قيضلا رهظو . ةحراجلا تارابعلا هذه لثم ىلإ نيسح هط حرتسي ملو
 كنإ . . نمحرلا دبعاي . . ال . .ال : لاق مث « هيتفش طميو . مامألا ىلإ ىنحنيف دوعي مث ء هدعقم

 « ىديساي داقعلا نإ . . لاجرلا ىلع مكحلل وأ . . دقنلل اثيس اجذومن كتذمالتل ىطعتو . لجرلا ملظت

 ابنم ةاجنلاو ةغللا راحب ضو ىلع انيركفم ردقأو . ةغللاو نآرقلا مولعب الع سانلا رثكأ م اننيب ام مغر

 هنكلو . . هماكحأ ىف ساق داقعلا نإ . . نمحرلا دبعاي هتملظ دقل . . نيمث نيم ديصب انيلإ ةدوعلا مث

 نم ادكأتم ناك اذإ الإ ائيش لقني ال داقعلاو . . هريغ ذخأي اك امام « ةوسقلاب اضيأ هسفن ذخأي

 هبسني هنإف ايأر ضرع اذإو . هسفنل ايأر ىعديال وهو . . هيف اهمرتحأ ةلصخ هذهو .. كلذ
 ىكل ريبك دهج ىلإ ىأرلا هنم جاتحي ال كلذبو . ةفيعض ةروصب ىأرلا ضرعي انايحأ هنإ . . هبحاصل
 همصخ ججح فعضي ىماحلاك ن وكي امنإ « ادقان نوكي ال ةلاحلا هذه ىف هنكلو . . هبحاص ىلع همدبهي

 هنأ امأ . اضيأ نيماحملا ةفصب فصتي ال نم داقنلا نم سيلو . .ةياهنلا ىف هبناج ىلإ ةاضقلا بسكيل

 نك



 ملام كلذف . هيلإ اودوعي مل ةرم هوراز اذإ وأ . . نوليلق هداور نأ امأو . . امامت كفلاخأ ىنإف « لهاج

 . هنع هفرعا

 دحأ رعش نع ىضري ال وهف كلذ عمو . فيخس هرعش نإ مث : لوقي ىودب نمحرلا دبع ىضمو

 ارعاش هسفن ىمسي كلذ دعبو . هلك قوش رعش ضفري الجر نأ لوقعملا نم له . . سانلا نم
 . . ؟ ادقانوأ

 ىنغتي هتعمس دقل لب . هلك قوش ضفري مل « نمحرلا دبعاي هنكلو : ءوده ىف نيسح هط لاق
 انأو . ببسل هضفري وه . . اضيأ انأ هضفرأ ام قوش رعش نم ضفري هنإ . . قوشل ةريثك تايبأب
 . . ةيسايس وأ ةيركف بابسأل هضفرأ انأو « ةينف بابسأل هضفري وه . . ببسل هضفرأ

 الإ نيسح هط تيب نم جرخن نحنو انقفار ىذلا روعشلا اذه نكي ملو . نيسح هطب انباجعإ دادزاو

 انمومهو انراكفأ ىلإ برقأ وهو « قيقر هنإ مث . بأو ذاتسأ لجرلاف . . ارخأتم هانفرع اننأ ىلع مدنلا

 هطل اذيملت ىودب نمحرلا دبع نوكي نأ ًاقح بيرغلا نمو . . ىودب نمحرلا دبع نمو ذاتسألا نم
 . . داقعلا ةذمالت بجنأ حبصي نأ نكمملا نم ناكو .داقعلا ةعيبط ىلإ برقأ هنأ عم ءنيسح

 ؟ انه ىلإ كب ىأ ىذلا ام : ىنلأسيل ىودب .د انيلإ تفتلا مث

 جاوزلا ىف نيسح هط . د انذاتسأ نذاتسأ تثج ىننإ : الئاق ءاقدصألا دحأ ىنقبس بيجأ نأ لبقو

 . هتاذيملت ىدحلإ نم

 ؟ نوكت نمو : نيسح هط لاق

 0...» اهنإ : ليمزلا لاق

 . اضيأ ىه تنسحأو .رايتخالا تنسحأ دقل . . هللا ةكرب ىلع : نيسح هط لاق

 ذاتسأاي اركش -

 . ةيئاثلا ةنسلا ىف لازت ام اهنكل -

 كورتم رمألاو . اروف جوزتن نأ ىري اهدلاو نكلو . جوزتن كلذ دعبو . اهتسارد لككت فوس -
 كنأو . ذاتسأاي كلذ ىف كراشتسا هنأ اهدلاو نم تملع دقو . لعفت ال وأ اهتسارد لككت نأ . . انل

 . . ذاتسأاي كنم عمسأ تثجو . ةساردلا امإو جاوزلا امإ ىأ .. طقف جاوزلاب ترشأ

 ةساردلاب تيصوأل ىأر ىل ناكولو . كلذ ىف ىنرشتسي مل ادحأ نكلو : نيسح هط لاق

 . اكل كورتم رمألاو .انأ هتلعفام اذهو اعم جاوزلاو

 اهدنعو . كلذ لبق تجوزت دق ىهف . .ذاتسأاي كلذ نم رطخأ رمألا نكلو : انليمز لاق

 . ىنيد ريغ نم ىهو . لافطأ

 ىرأو . . جاوزلا اذه ىلع تضرتعا ىننإ لب . . تركذت نآلا . . معن : الئاق نيسح هط هعطاقف

 اذذيإ



 ةنحم كنم اهجاؤزو .. ادلوو الام كنم رثكأ' ىهو . . ائس :كنم ربكأ ىهف . ؛ىفاكتم ريغ هنأ

 '..لوقأ ام ىلع اودهشيل كئالمزب تثج دق تنك نإف . . اهفرعت ثنأ ةريثك ىرخخأ بابسأو . . ةيلئاع
 امامت ةقحم ىهو . . ىقتنبا ىه تناكول وأ ىنبا تنكول هب حصنأ الو جاوزلا اذه رقأ ال ىديس اي ىننإف

 تاقفن ىلع ارداق حبصي فوسف ركفلاو بدألل غرفت اذإ هنأ مهوتي باش نم جاوزلا ضفرت نأ
 نم :لكأي ىذلا بيدألا رصع ىبتنا دقف . ةحيحص تسيل ىديساي ةيادبلا هذه نإ . . ةايحلا

 ملقلا : اعم لوا توميو . . هبلق ىف هملق دمغي نأب ةداع .ىبتني بيدألا اذه لثم نإ . . هملق

 : | ىبأر اذه . . هيحاصو

 , . جرن ىكل ب بابلا حتتفنا امدنع « هيتفش قبطأ هنأ انسسحأو: . ءارولا ىلإ داعو هسأر عفرو

 ىلإ راشأو ..ههجو مهم ىتح لدي يضل دكي لو . ديد تيضا ى حفلا بابلا نا ةيفحلاو

 دلاو هنأ دعب د انجرخخو: . قبب كوس هنأ انيلإ راشأف ٠ سلجم نأب « شيرعلا» ليمزلا

 ْ 7 ش . «سورعلا »

 . د ىلإ ثيدحلا ىدافتن ىتح زواحم قيض عراش ىلإ ةعرسب انهجتاو. . ىيودب . د جرخ اندعب نمو

 نحن - روبت نود هتشقانم ىلع دحأ ىوقي الو . هلامتحا نكمي ال .داقعلا نع هلاق ىذلاف . . ىو

 ١ , . ذاتسألا نغ عافدلاو :. هيلإ ثيدحلا ىف روبتل فوس 0

 . داقعلا ذاتسألا تيب مامأ ةرايسلا تفقوتو . ةديدجلا رصم ىلإ انهجتا ءاقدصألا دحأ ةرايس ىو

 . اضيرم ذاتسألا ناكو . همون ةفرغ ىف انرظتني ذاتسألا ناكو . احوتفم بابلا اندجوو . جردلا اندعصو
 ددمت دق ذاتسألا ناكو . ريرسلا لوح دعاقملا اندجوو ٠ انلخدو . كلذ ببسب رذتعي نأ أشي مل نكلو
 . نضيرم ىننإ :. لوقلا ىلإ انقبس هنكلو . هل راذتعالا ىفانقباستو .. دئاسولا نم ددع ىلإ هرهظ دنسأو

 . ! اثالثوأ ةعاس راوحلا نع ابيف زجعأ ىتلا ةجردلا ىلإ سيل نكلو .. معن
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 ![تنركونإ :[توتمنا

 نارصملا عاجوأ نع ثيدحلا ىلإ وه انقبس هضرم نع هلأسن نأ لبقو . هجولا بحاش ذاتسألا ناك
 ضارمأب طلتخت نارصملا ضارعأ نإ فيكو . نارصملا صيخشت ىف ةرئاكدلا ءاطخأ نعو . ظيلغلا

 . ىرخأ

 نم رسيألا بناجلا ىلع اماجيبلا تحت نم هدي عضي ناك سلج اذإ ذاتسألا نأ ظحالن انكو

 اعيمج سائلا حصني ناك هنإو « ظيلغلا نارصملا نم وكشي ناك هسفن ميكحلا طارقب نإ فيكو . نطبلا

 . كلذ لعفي نأ ىسن هنإ فيكو « ظيلغلا نارصملل اجالع اوكحضي نأو اوماني نأو اوحسفتي نأب

 اذه نأو . خفتنم ظيلغلا هنارصم نأ كلذ ببسو . افقاو بتكي ناك هتيج ىناملألا رعاشلا نإ فيكو

 ناك دقف . هضرم صيخشت ىف أطخأ دق رعاشلا نإ فيكو . بتكملا ىلإ سلج اذإ هقياضي خافتنالا

 ىف فارسإلا عم « هدعب مونلاو لكألاو . ماني مث . ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىف اريثك لكأي رعاشلا
 اهلك رومنملاو رمختملا ماعطلاف .. رانلا نم ةعطق ظيلغلا نارصملا لعجت نأل ةيفاك « مومحلاو رومخلا

 عطقي ذاتسألا نكلو « جازملا ىصع ناكر عاشلا نأ كلذ ىلإ فاضي « هعسلتو ظيلغلا نارصملا خفنت

 وكشي ناكول هنأل : ذاتسألا لوقيو . بلقلا وأ ةدعملا عوجوم سيلو نارصملا عوجوم ناك هتيج نأب
 ةداع 1ىجت تناكرعاشلا ىوكش نكلو . برشي وهو وأ لكي وهو كلذ سانلا ظحالل « هتدعم نم

 .. هبتكم ىلإ سلحجي امدنع وأ « مونلا نم وحصي امدنع وأ « ماني امدنع

 وهف بلقلا وأ نارصملا وأ ةدعملا عجوي بتكم ايندلا ىف ناك نإ ذاتسأ اي هللاو : اندحأ لاف

 اذه ريغت نأ ذاتسأ اي تيسن دقل .. هيلع رسكنت وأ .. هيلع ىنحنت كنإ مث « ادج ريغص هنإ .. كبتكم

 ىلإ سلاجلا نأل .. نارصملا عاجوأ ىف قيقحلا ببسلا وه نوكي نأ نكمملا نم نأ ثيسنو . بتكملا

 . هنارصم نم وكشي ىدلاو ناك دقل .. ايخرتسم سيلو . نطبلا دودشم نوكي نأ بحي بتكللا اذه

 تحخرتساو هتسلج تلدتعاو « دعقملاو بتكملا ريغف . ببسلا وه بتكملا نأ ىلإ ىدتها هنكلو

 .. نطبلا نم رسيألا بناجلا ىلع هدي عضي دعي مل وهو اهموي نمو .. هنطب تالضع

 ضكلا



 نأ ىسنيو سانلل ءاودلا فصي «٠ طارقب لثم اضيأ وه هنأ ذاتسألل دكؤي نأ اذه انليمز دارأ دقل

 . كلذ برج دق هدلاو نأ ىكح امدنع « ىأرلا اذه ةحص ذاتسألل دكؤي نأ لواحو .. هسفن ىوادي
 ملو عمسن مل اننإ : اذه انقيدص لاق ٠ هيلع درلل ذاتسألا أيبتي نأ لبقو . ةبرجت نع ثدحتي هنأ ىأ

 نكلو . اضيأ جازملا ىصع وهو . ركفم لجر وهف . ظيلغلا نارصملا نم وكشي نيسح هط نأ ظحالن
 « بتكم ىلإ سلحي نيسح هط ناكولو .. !ءوده رثكأ هنإف « ريبك وأ ريغص بتكم ىلإ سلحي ال هنأل
 .. ذاتسأ اي مايأ ذنم هانرز دقو .. قاطي ال اصخش ناكل . ةديدشلا هتيساسح عم

 .. ةعرسب هلوح تفلت مث

 ءانع نم هنوحيريو . هل نوركفي نيريثك كانه نإ . اقينأ هشارفو . افيظن هتيب ناك : لوقي داعو

 ال كنأ ودبيو .. كل ركفي دحأ ال . كدحو انه شيعت ذاتسأ اي كنكلو .. ةريغصلا ءايشألاب ماتهالا

 .. كلذ قيطت ال وأ .ادحأ ديرت

 نأ ديرت تنأ .. ؟ انالوم اي كل ىرج اذام : لاع توصب ذاتسألا كحض انعقوت ام ريغ ىلعو
 .. لعفل هسفن جوزتي نأ ءاش ول داقعلا ذاتسألا نإ لاق دقل .. قدص نمحرلا دبع انوخأ هلاق ام ددرت

 نمحرلا دبع ديسلا نكلو .. دحأ لك نبع هسفنب اينغتسم وأ .. سانلا نع ىنغ ىف نوكي نأ ديري هنإ
 .. ثيبخ لجر قدص

 ذاتسألا نكلو . ةرابعلا هذه ثبح ىلع وه انلدي وأ فرعن نأ نود « ايلاع ذاتسألا كحضيو

 اهب جردتسي نأ ديري انبحاص نأ اعيمج انمهف ىتلا اياضقلا هذه وأ ىناعملا هذه نع ةعرسب لوحتي
 ةديدج تسيل اياضقلا هذه نأ ودبي نكلو . اهتشقانمل دادعتسا ىلعو « امامت اهفرعن اياضق ىلإ ذاتسألا

 نإ » : لاقف . ثيدحلا بطلا نع مالكلا ىلإ ةرشابم هجتاو . ابنع فرصنا دقف كلدلو . ذاتسألا ىلع

 لخدي ناكف . راوح جالعلا نأ ىري وهف . هرصعل اقباسربتعي جالعلا ىف هبولسأو هراكفأب طارقب ممكحلا
 ضيرملا ناكو . ئفادلا ءاملا نم ابوك ضيرملا ىطعي مث « ثيدحلا ليطي ناكو . ىضرملا عم ثيدح ىف

 مهضارمأ نإ وأ .نوهفات سانأ مهنإ لوقيف هيرصاعم طارقب مدصي نأ أشي ملو . حايترالاب رعشي
 ىذلا ىنعملا نكلو . كلذل ةيرظن عضي نأ نود تامو . هتقيرط ىلع سانلا جلاعي ىضم هنكلو . ةيمهو
 اذإف . ايسفن مهجلاعيو . مهنع ففخي سانلا ىلإ ثدحتي .امدنع وهف . كلذ دعب هانفرع طارقب هدارأ

 هنإف ٠ مهفاتكأ ىلع هدي عضي وأ مهقناعي نأ نم الدبو . مهل همدقي ءاود ىأ اولبق « هيلإ اوحارتسا
 .. ايرحس ءاود مهاطعأ هنأ سانلا مهوتيو . ارطعم ءام انايحأو .. انخخاس ءام .. ءىش ىأ مهيطعي

 : سرادم ةدع بطلا ىف اندنع تحبصأ ىتح .. سفنلا ماع نوسردي ءابطألا مظعم نأ دجن مويلاو

 .. ضيرم « مسج : ضيرملا نأ ىرت ةسردمو .. ةضيرم « ةيسفن » : ضيرملا نأ ىرت ةسردم
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 كلذ دعبو . ةشفرفلاو ةحارلا هيلع ضرفتو .. ةمونملاو ةئدهملا بوبحلاب ضيرملا جلاعت ىلوألا ةسردملاو
 ملسلا لقعلاو .. ضيرم مسج ضيرملا نأ ىرت يناثلا ةسردملاو .. ءاود ىأ وأ .. ىداعلا ءاودلا هيطعت

 ..ريقاقعلاب مسجلا جلاعت كلذ ىلعو .. ملس لقع هل ىذلا وه مبلسلا مسجلا وأ « مبلسلا مسجلا ىف
 انأو . اضيأ لقعلا حارتسا مسجلا جلوع اذإف ء مسجلا جالع ىلع ةرداقلا اهدحو ىه ريقاقعلا هذهو
 .. ىرطيبلا بطلاو ىرشبلا بطلا نيب ديحولا قرافلا وه اذه نأ ىرأو . لوألا ةسردملا ىلإ ليمأ
 تاناويحلا نأل طخ اذه نأ ىرأو . ةرايس ىكيناكيملا جلاعي ايك ناويحلا جلاعي ىرطيبلا بيبطلاف

 هذه لثم اهل اضيأ تاتابنلا نأ تتبثأ ةثيدحلا مولعلا نإ لب .. حرفتو فاختو بضغتو .. لعفنت اضيأ

 توملا ىتح ماعطلا نع برضتو . اهباحصأ باغ اذإ ماعطلا نع عنتمت ابالك كانه نأ اكو .. رعاشملا

 ضعب نإ لب .. اهباحصأل ةيسفنلا ةلاحلا بسح رهدزتو لبذت تاتابن كانه نإف « اهباحصأ تام اذإ
 ىلعو تاتابنلا قاروأ ىلع تسكعنا دق ةيسفنلا مهتلاح نوري لظلا تابنو ةئيزلا تانابن نوبقاري نيذلا

 أرقي نأ عيطتسي فك وأ ناجنف ىف رظني نمك . تاتابنلا ىلإ رظني امدنع مهضعب نإ لب .. اهروهز

 ءرعاشم اهل امنا .. ءاسرخ تانئاك تسيل ىرخألا ىه تاتابنلا نأ نوري ةجردلا هذه ىلإ - علاطلا

 ىفو . ةدابعلا وأ بحلا وأ ةقادصلا ةلص تاتابثلا هذهبب هطبرت نم الإ اهب ىردي ال رعاشملا هذهو

 نأ ةباحصلا ىلإ بلطي وأ .. لخنلا مهفي ناك مالسلا هيلع لوسرلا نأ ىلع لدي ام ةيوبنلا ثيداحألا
 .. تابنلاو ناويحلاو ناسنإلا نيب عمجت ةينوك ةغل كانه نأ ىلإ كلذب ريشي هلعلو .. لخنلاب اوقفرتي
 ساسحإلا اذه سكعي هنأو ٠ اساسحإ هل نأو . ةغل هل داجلا نأ نوري حابشألا صصق ىنلْؤم ضعبو
 .. ةضبقم اتويب كانه نأو .. ةراسلا وأ ةفيخملا ىناعملاب سانلا ىلإ ىحوت تويبلا نأ نوريو .. سانلا ىلع

 ماعلا رظنملا وأ . ذفاونلاو باوبألاو ناردجلا هردصم رورسلاب وأ ضابقنالاب روعشلا نأو .. ةحيرم اتويبو
 . ع اعم ءايشألا هله

 ام فرعن نحنف . انسوفن ىف ناردجلاو تويبلا رثأ نع ذاتسألا انثدحي نأ ىلإ ةجاح ىف نكن ملو

 تيب ىلإ انيهذ امدنعو . وه هتيب ىلإ ءىجن امدنع هب رعشن ىذلا امو . اهيبسبو .انتويب ىف هب سحن ىذلا
 . د ىلإ انبهذ امدنع وأ « قزارلا دبع فطصم خيشلا وأ ديسلا طل ىلإ انسلج امدنع الو .. نيسح هط

 هناردج تيب هل ديسلا قطلف .. اهلكر صم ىف تيب نيسح هط تيب لثم سيل نكلو .. ىمهف روصنم
 روقو تيب هل قزارلا دبع نطصمو .. اهنم وأ هنم تبرتقا اذإ كضفرت . ةدراب ةدماج . ءامص ةيلاع

 دعاقملا ىلع مهراثآ نأو . نوئيجم فوسو . اوءاج نيريثك نأ ىلع لدي هيف ءىش لكو . كب بحري

 دقف . كب ىصخش ماتها مدع مهنويع ىنف .. هتيب ىف مدخلل ةدياحملا ةرظنلا ىفو دضانملا ىلعو اهتيطغأو

 ةحنار ىمهف روصنم تيب ىو .. ىنكي اذهو .ربكألا ذاتسألا ةليضفلا بحاص فويض نيريثكلا اوأر

 ىقتلي امنإ - هتيب ىف اريثك سائلا قلي ال هنأو . ةداع ةقلغم فرغلا نأ ىلع لدي امم « بارتلاو ةبوطرلا

 ىف



 .د ناك دقف . ةدحاو ةثداح ركذأ ىننإ رصم ىف ءالخبلا رهشأ نم هنإ نولوقيو .. تيبلا جراخن مهب

 فسألا عم . ابعص اعوضوم راتخا دقو . نفلا ةفسلف وأ . ل

 ىلإ عمتسن نأ ىمهف روصنم .د حرتقاو .. قيسوملا اقيزيفاتيم : عوضوملا اذه ةركف بحاص انأ تنك

 انل فزعيل هتيب ىلإ بادآلا ةيلك ىدان ىف دوجوملا ونايبلا لقني نأ حرتقاو . نفوبتيبل ةيقيسوم ةعوطقم

 ىنعم انل حرشي نأو فزعي نأ ىرتاب ويسم عوطتو . ةينيتاللا ةغللا ذاتسأ وهو ىرتاب ويسم نحللا

 فزاعلا نإو . قيسوم نحل هلك نوكلا نإ فيكو .. قيسوملل ةيفسافلا ىناعملا ىأ « قيسوملا اقيزيفاتيم

 انحلم حبصا ىذلا ىكز قيفوت ديمحلا دبع بلاطلا وتاببلا ىلع فزعي ناك تقولا كلذ قو .. هللا وه

 بدألا ىف انذاتسأ ضوع سيول . د د اهسأري ىتلا « نوفومارجلا : ةيعمج ىف ازراب اوضع ناكو . دعب اهف

 روصنم تيب ىلإ ىدانلا نم ونايبلا جرخي نأ ىكز قيفوت ديمحلا دبع ضفر هفرعأ ال ببسلو . ىزيلجنإلا

 تيب ىلإ ونايبلا لقنو . ىكز قيفوت ديمحلا دبع ملستسا اذامل فرعأ الو .رصأ اشابلا نكلو . ىمهف اشاب
 نكت ملو . انأ تعفدو ..تيبلا ىلإ هلقن رجأ ةاعسلل عفدي نأ اشابلا ضفر : ةأجافملا تناكو . اشابلا

 اريثك متبي مل ٠ تعفد ىننأ اشابلا ربخأ نأ تلواح الو .. تقولا كلذ ىف ليلقلا غلبملاب اشرق نوسمخلا

 و ول ارامل دك فو و كلذل

 .. ظيلغلا ىفارصم ىف زخوب تسسحأ هب تررم الك تنكو . اشابلا تيب ىلإ كلذ دعب بهذأ

 را تدع طلو. نتا دودج تينا هدانا ىنعم فرعأ ال ةليوط تاونس تيضمأ

 تلق مث . حببق اهانعمو ٠ ةيسنرف ةملك مملا رسكب . . « دروم ٠ تننظ مث .. ىنملا نبلا دروي هنأ رمألا

 هذل ناك نإو .« نمبأ » وأ .. ملأ دروم هنأ ىأ - نرون وملعلا لثم ؛ نما دروم نإ لب ىسفنل
 | ةكربلاو ريخلا ردصم : هانعم ىذلا . ىمهف اشاب روصنم تيبب قبض وهف « ىنعم نم تالواحملا

 ىلع قرزألا ربحلاو .. ةبوطرلاو مالظلا وهف .. روجهملا تيبلا وهف ىودب نمحرلا دبع . د تيب امأ
 ناك دق سانلا نم دحأ لابقتسا لجأ نم سيلف .. كضفريو كركنتسي ىودب . د تببو .. ناردجلا

 تيبلاف .. هيلإ دوعي نأ بحأ هلخد اذإ وأ . تيبلا اذه لخد دق ادحأ نأ فرعأ مو .. تيبلا اذه
 .. اضيأ رفنمو رفان بحاص هنإ . هبحاص نم ةروص

 باوبألا اهل بكرت مل ىتلا توببلا ىلإ برقأ وأ .. نيدايملا ىلإ برقأ وهف داقعلا ذاتسألا تيب امأ

 حوتفم بابلاف ..صاخ ءىش اهيف سيلو ..ءفد اهيف سيلف .اهكسي ال ادحأ نإ مث .. دعب ذفاونلاو
 .. ةماع ةبتكم تيبلا وأ .. ففاونلا كلذكو .. بارتلاو بابذلاو ءاوهاو بالكلاو ططقللو كل
 مثاد راظتنا ةلاح ىف وهو .. تيبلا سارح تافص هدنع امنإ ؛ ناكسلا تافص هل تسيل ذاتسألاو

 ال تمدام وأ .. راجيالا عفدت ال تمدام اروف تيبلا كرتا هل لوقي نأ دحأل راظتنا وأ ..دحأل وأ ءىشل

 نذأتسي ىكلو . دحأ نذأتسي ىتح ةقلغم باوبألاف . نيسح هط تيب كلذك سيلو .. دقعب ظفتحت

 ففي



 « كمسا نم دكأتي دقو . دعوم كل ناك نإ كلأسي مدانملا ءىجيو. رظتنيو . سرجلا قدي نأ دبالف

 ءىجي كلذ دعب مث. نذأتسي ىتح بابلاب افقاو ككرتي مث .ءىجت فوس كنأ ةقباس تامولعم هيدلف

 .د لخديل بالا حتتفي مث . بابلا كيلع قلغيو . ةفرغ كلحدي مث . اقلغم ناكاباب كل حتفيو . كيلإ
 « باسحم نيسح هط تيب ىف ءىش لكف ..ةصاخ ةفصبو كدحو كيلإ ثدحتيل ءاج ىذلا نيسح هط

 ال نيسح هط تيب ىفو . ةذفانلا وأ بابلا هل اوحتف اذإ الإ لحسدي ال ءاوملا ىتح .. قباس دعومو نذإبو

 .. كبلق ىلإ وأ كنذأ ىلإ هتوص محازت ىتلا ءاضوضلاب هعم أي ال ىتح لخدي نأ ءاوهلل نوحمسي
 ىلإ هجعي هنإ .. كيلق ىلإ مث كنذأ ىلإ ىدؤت ىتلا قرطلا لك , رصقما ريغ هبولسأب رصتخي نيسح هطو
 .. ةرشابم كقامعأ

 ىتح .. نوفيلتلاب ذاتسألا ديري ادحأ نأ ىلإ ريشي مداخلا ءاج امدنع ىسأرب ىفاعملا هذه تراد

 ىسنو . احيحص وأ اضيرم ناك ءاوس هيلإ بهذي نأ بجي . ذاتسألا ثيح ىلإ لقتني ال نوفيلتلا

 ء ريرسلا ةيطغأ لسغي نأ مداخلا ىلإ بلطي نأ ىسن امك . راتمأ ةرشع نوفيلتلا كلس ليطي نأ ذاتسألا

 جراخ ىلإ ٠ انءارو تسدكت ىتلا ةيذحألا تارشع لقني نأو ٠ دضانملا قوف نم بارتلا ضفنيو

 محازت شيع ةمقل دجوت ةيذحألا نيبو .. هايملا ةرود ىلإ ناكرألا دحأ نم ةسنكملا لقني نأو ٠ ةفرغلا
 ذنم ضيرم ذاتسألاف نذإ . ةيذحألا هذه ربع اهلقن وأ اهريسكت نع زجاع لفلا نإ .ريثك لمن اهيلع

 . ةديس ذاتسألا ةايح ىف تناك ولو .. ةفرغلا هذه لخدي مداخلا لعمي نأ أشي ملو . ةديدع مايأ

 !دحاو نول نم تسيل اماجيبلا ريارز نأ تظحالل

 مه كقرغتسا دقل .. ؟ انالوم اي تنك نيأ : لاقو ىتيحان رظنو ١ تاوطخلا ليقث ذاتسألا داعو

 .. اًدراش كارأ ىننإ .. ليقث
 ىلإ ذاتسألا جردتسي نأ تقولا سفب ىو «رظتتملا راوحلا ففخي نأ ءاقدصألا دحأ لواحف

 . ةفسلفلا مسق نم هتاليمز ىدحإ .. ذاتسا اي بحي هنإ : لاقف « ديري ىذلا ضعب نع ثيدحلا

 .. ارعش هيف تلاق اضيا ىهو . ارعش اهيف بتكو
 ةفوسليفلا هذهل ائيش ظفحت له .. ؟ تلاق اذام .. ! ؟ ارعش تلاق ىه : الئاق ذاتسألا شهدناف

 .. ؟ ةقشاعلا
 بحلا زواجت دق انضعب نإ لب .. ذاتسأ اي انرثكأ نإ .. بحي ىذلا هدحو وه سيل : قيدص لاق

 لوأ ىلع انسفنأب انيقلأف .. ةبعص ةدحولا اندجو اننأ ذاتسأ اي مهملا .. بحريغب جاوزلا وأ . جاوزلا ىلإ

 .. جاوزلا ىلع قفاوأ : تلاق ةاتف

 .. ىرخأ ةيحان هجتاو ء هسأر زهو « ائيش لوقي نأ أشي ملف .. ةخياب ةتكن ىلإ عمتسا ذاتسألا نأكو

 .. انتاهمأ ىف انككشل ةأرملا نع ذاتسأ اي هلوقت ام انقبط اننأ ول : ةعرسب لاق انم ادحاو نكلو

 اففنا



 .. اهيف ليمج ءىت لك نم اهدرجي ذاتسأ اي ةأرملا نع هلوقت ام نأ انسسحأ نكلو. انركفو انأرق نحنف

 تسيل اهنأ كلذ دعب انفشتكا امبرو .. اليمج اقولخم اهارن ٠ اهيلإ انجايتحا وأ انتجاذس وأ انلهجي اننكلو
 نكيلو مهولاب عتمتسنلف .. دعب اببمطحيو اهب رفكي مث « همانصأو هماهوأ عنصي ناسنإلا نكلو . كلذك
 ال ايندلا نأ دعب اهف فرعن فوسو . برشلاو لكألا ىلع لتاقتنو لكأن ذاتسأ اي نحنو .. نوكي ام

 ةقباسلا ماهوألاب عقمتسن نأ نود ةجيتنلا هذه ىلإ زفقن اذا نكلو .. باذعلا اذه لك ىواست
 . , ؟ اهيلع

 .. ذاتسألا كل فصأ نآلاو

 دق اهمإف . ةسيرفلا ىلع رانلا قلطي نأ نم الدب . دايص هنأك سحأو .. امامت هتسلج ىف لدتعا دقل

 وأ ضرألا ىلع طقس ىذلا ىمرملا سراحب درفنا مدقلا ةرك ىف مجاهم هنأكوأ .. هيمدق دنع تطقس

 بهذ ماحم هنأك وأ .. ىمرملا لخدت اهكرت امئإ . ةركلا برضي نأ ىلإ ةجاح ىف هسفن دحي ملف . تام
 وأ .. ةيضقلا فلم وأ هف ىماحلا حتفي ملف . هل مكح ىتح هفرعيو هاري ىضاقلا دكي ملو . ةمكحملا ىلإ
 تصلخت نأ دعب هقبط ىلإ تزفق دق ةجاجدلا دجو ىتح ةدئاملا ىلإ سلجي دكي مل عئاج ناسنإ هنأك
 تزفق مت .. نيكسلاو ةكوشلا اهراوج ىلإ تزفقو اعطق اهسفن تعطق مث « دلجلاو ماظعلا نم ةعرسب

 اذه انقيدص نإ فيك كل فصأ نأ لواحأ ىننإ .. لوخدلا ىف نذأتسي ذاتسألا مف ىلإ محللاب ةكوشلا

 هارن دكن ملو . ذاتسألا انيع تقرب دقف .. هباينأو هبلافعو هيمدقو ذاتسألا ىدي ىلإ هسفن جردتسا دق

 روصتي مل ذاتسألا نأ دكؤملا نمو .. ليوط تقو نم كلذ ديرن نحنف . حايترالاب انسسحأ ىتح كلذك

 هنكلو .. دسأ هنأ حيحص .. طويلا نم ةديصملا هذه لك هلوح انففل نيذلا نحن اننأ ٠ ةدحاو ةظحل
 . توبكنعلا جيسن لثم ةدحاو ةظحل ىف نوكت نأ نكمب لابحلا هذه نإ .. ةديصملا ىف لخد دق نآلا
 عوضوم نم هلقنن فوسو .. ديرن اهف ثدحتي فوس نآلا هنأ مهملا . اهب هلعفي ىذلا ام مهي ال نكلو

 ضرملا نع ديري امك ذاتسألا ثدحت دقل .. ةرملا هذه اياضقلا انرتخا نيذلا نحنف .. عوضوم ىلإ
 نحن لوقن فوسف .. ءاشي ام لقيلف .. قيرطلا تامالع هل انعضو نيذلا نحن نآلا نكلو .. ءابطألاو
 .. اضيأ ءاشن ام

 تدرج ىننأ روصتي سانلا ضعبف .. مهفلا ىف ؛ئطخت انالوم اي اضيأ تنأ كنكلو : ذاتسألا لاق
 ابثإ روهنبوش فوسليفلا لوقي ايكوأ .. لجرلا نم لقأ ةأرملا نأو .. ةدحاو ةزيم اهل كرتأ مل ىننأو ٠ ةأرمل
 « اهاوس تاناويحلا ثانإ نيب دجي ملف هلوح تفلت لجرلا نإو .. لجرلا ةليصف ريغ ىرخأ ةليصف نم
 لصأ ريغ رخخآ لصأ نم ابنإ لاقي نأ نكمل ىتح . امامت لجرلا نع ةفلتخم ىهو هل ةجوز اهذخحتاف
 . ةدرحملا نيعلاب ةأرملا ىرت تنأف .. ةقيقحلا نع دعبي ال هنكلو . كلذ ىف غلابي روهنبوشو ! لجرلا
 ةدالولاو لمحلا دنع اهارتو .. ةيحارج ةيلمع ءانثأ ةأرملا ءاشحأ ىرتو .. بوكسوركيملا تحت اهارتو

 فى



 ةأرملا نع ماسرلا تلأس اذإو .. ةأرملل ةفلتخم الاكشأ ىرت لاوحألا هذه لك ىف تنأو .. ةعاضرلاو

 رعاشلا تلأس اذإو . نيبجاحلاو نيتنجولاو نيفدرلاو نيدبنلا لوح ةرادتسالا طوطخ نع كئثدح
 نعو اهئاضحأو اهتالبق نع كثدح ءاسنلا بئتذ تلأس اذإو « اهتاهآو اهتاسملو اهينيع نع كثدح

 دازرهش نع رايرهش تلأس اذإو . ةثلاثو ةيناث ةأرما نع كئثدح مث « نيتليل وأ ةليل اهيعارذ نيب نابوذلا

 اهايالخ نع كثدحي هنإف ةايحلا ملاع تلأس اذإو .. ىضمت ةليلو قيمع مونو ةلبقو ةصق اهنإ : كل لاق

 نولوقي مهلكف .. خألاو نبالا تلأس اذإو جوزلا تلأس اذإو .. ةيرهشلا اهضارمأ نعو اهددغو

 رعاشلا ةديصق الو ماسرلا لاثمت تسيل ةأرملاف . اضيأ نوبذاك مهلكو نوقداص مهلكو .. ةفلتخم ءايشأ

 لجرلاب ةنراقملا هذهو .. لجرلاب اهنراقيو اهاري نم اعيمج ءالؤه قدصأ نكلو . بيبطلا ايالخ الو
 اهمدخي اهتقيقحي ةأرما حراصي ىذلا نأ ىرأ انأو .. هقح لجرلل ىطعتو . اهقح ةأرملل ىطعت ىتلا ىه

 اهارن الو « اهقفاننف ةأرملا بيبتنال انالوم اي نحنو .. اهيلإ نوثيسي « اهنوقفانيو اهنولماجي نيذلاو ...رثكأ
 .. لجرلاب هنراقن نأ دبال ةأرملا ف ءىش لكف.. اريثك كلذ نود ىهف .. هيلإ ةءاسإلا نكمت اريبك ايش

 امنإ .. لقتسم دوجو اهل سيل ةيفالخألا اهميقو ةأرملا قوذ لك نإ لب .. هيلع دمتعت اهتايح ىف ىهو

 هعلخت « اهتايح لوط رمحألا ناتسفلا ىدترت ىتلا ةأرملا ىرت كلذلو . لجرلا بجعي ىذلا وه اهقوذ

 ةأرملاو .. لجرلا ءاضرإ ىلع دمتعت اهقوذ ىف ىتح ىهف .. هبحت ىذلا لجرلا بجعي ال ناك اذإ اروف
 : لجرلل لوقت ةأرملاف .. لجرلا هاري ام ىه ءايحلاو مارحلاو لالحلاف .. ةلقتسم قالخأ اهدنع تسيل

 . ةنايخخا هركت اهنأل سيلف « لجرلا نحت مل امدنع اهنأ ىأ .. كتعمس ىلعو كفرش ىلع تظفاح ىننإ
 ةفاظنلا بت ال ةأرملا نإ لب .. الجر ىضرت ةنامألا نألو . الجر بضغت ةنايخلا نأل نكلو

 نم وأ جوزلا لجأ نم كلذ لعفت نكلو .. كلذ بحت اهنأل لمجتت الو محتست ال ىهف .. ةيمسجلا
 اهرعش ىوست نأ ىف ركفت نأ نود ارهش وأ نيموي وأ اموي ةأرملا لظت نأ فولأملا نمو .. قشاعلا لجأ

 لئاسو لكب ةأرما تدعتسا . ءىجي فوس هنأ نلعأ اذإف .. ابئاغ اهلجر ناك اذإ اههجو غبصتو
 بحي الجر نأل نكلو « كلذ بحت اهنأل تسيل ةنيزلاو ليمجتلا نأكف .. ءاقللا اذهل ليمجتلا

 اذه ببس نوكيو ؟ مويلا ىمارغ دعوم كدنع : لوقتف اهجوز بتاعت ةجوز عمست انايحأو .. كلذ
 هنأ ريغ ببس ىأ لجرلا دنع نوكي الو .. ةآرملا مامأ فوقولا لاطأ دق اهجوز نأ تظحال اهنأ لاؤسلا

 الإ ةداع كلذ لعفت ال ةأرملا نأل نكلو .. كلذ ديري هنأل طقف .. هتيح قلحيو هرعش ىوسي نأ ديري

 امامت ةيراع ماهللا لخخدت ةأرملاو .. ىه اهتافرصت ىلع لجرلا تافرصت سيقن ىهف ٠ لجرلا لجأ نم
 ىلع اهدعاست نأ ابتمداخ ىلإ بلطت ةارملا نأ امك .. اجرح كلذ ىف دجت الو . ءاسنلا نم ددع مامأ

 مامأ ىرعتي دحاو لاجرلا نيب سيل نكلو .. اهمسج لك ةمداخلا ىرت نأ ىف اجرح دجت الو ماحتسالا

 فقي نأ لجخلاب رعشي لجرلاف . دونجلا وأ نويضايرلا لعفي اك « كلذ ىلإ رطضا اذإ الإ .. لاجرلا

 افيد



 نأ ىرت ةأرملا نأل ؟ اذامل . ىرخأ ةأرما مامأ ءايحلا اذهب رعشت ال ةأرملا نكلو .رخآ لجر مامأ ايراع
 ىذلا وه لجرلاف . لجرلا ىنيع نع هيرادتو هفشكت ىهف .. طقف لجرلا مامأ ةلالدو ىنعم اهمسجل
 ةأرملاف كلذلو .. هئاوغإ وأ لجرلا ءاضرإب امامت اهتايح طبترت ةأرملاو .. فدحلا وه لجرلاو . مهي

 رثأ نوكي فيك ليوط ربص ىف رظتنت مث ١ كلذ لجرلا ىري ىكل . اهيدل ام لمجأ ىدترتو لمجتت
 ةأرملاو . هئارغإو هباذتجا ىلع اهتردقل ةيحت مظعأ اهل همدقت ناك لجرلا اييلإ مدقت اذإف . لجرلا ىف كلذ
 نأ نينسلا فولأ ىف ةأرما تداتعا دقو اهرعاشم نت ىهو . ةصيرح ىهو ةفئاخ ىهف ةفيعض ابنأل
 هنأل رصنلاب لجرلا رعش اهب زافو اهفشتكا اذإف . اهفاشتكا ىلإ لجرلا جردتست ىكل . اهساسحا ىنخت
 ىف هل ملستستل كلذ ىف بعتي نأو ٠ - لجرلا اهدراطي نأ اهدعسي ةأرملاو .ريبك دوهجم دعب اهم زاف

 ىذلا ىأ اهرهقي ىذلا لجرلا وأ .. ىوقلا لجرلل ملستست نأ ىف ىربكلا اهتذل دجت ةأرملاو . ةيابنلا
 اعم ملألاو ةذلل ةروص ىوقأو . هل تملستسا ابنأو تزاف ابنأ : ةفعاضم ابتلل نوكتف . اهبتدارإ اهبلسي
 . ءاطعلا ىلع اهتردق تدكأت تدلو اذإو . اهتثونأ تدكأت تلمح اذإ ةأرلاف ةدالولا ةظحل ىه

 تارم كلذ دعب دلت ابنكلو .. 0 ا

 ةأرملا عيط ىف .. باذع مظعأو ةذل ربكأ ىلع ةرداق ىهو . اعم باذعلاو ةذللا دجت اهنأل .
 نومهفي ال . موهفم ريغ نئاك اهنأ ىلع اليلد ةأرملا ضقانت ىف نودحي نيذلاو .. ديدشلا قالا اذه

 اهملع دقو .رظتنت اهنإ . لفطلاو ليلذلاو دبعتسملاو فيعضلا ناسنإلا تافص لك ةأرملا ىف . ةأرملا
 ؛ كلذ نم ءىش ىف ةأرملا ركفت ال دقو . ططختو ربدتو ركفت نأ ربصلا اهملع دقو .ربصلا راظتنالا

 دقو . لجرلا ةهجاوم ىف هلمع نكمي ام ىلإ اهيدبت . ليوطلا خيراتلا ةليصح ىه ىتلا ةزيرغلا نكلو
 ىلع اهعضت ىتلا ةئيزلا نم حضوأ بذك كانه له . اهريغ ىلعو اهسفن ىلع بذكت نأ فعضلا اهملع

 .. اهيفدر هب دشت هيسروكلاو .. اهردص هب دشت نايتوسلاو .. اهسأر ىلع راعتسملا رعشلاو . اههجو
 رعشلا ريعتست ال ةأرملاو .. ؟ اهدسج جرجريو ضرألا نع اهعفري بعكلاو .. اهرصخ هب قنخت مازحلاو
 .. اهيرغ ائيش هلك كلذ ىف ةأرملا دجت الو .. اهريغ تارهوجم ريعتست نأ نكمملا نم ةأرملا نإ لب .. طقف
 ةأرملا نأ دكؤت ةبذاكلا تانيزلا هذه لكو .. اهبدك قدصتو .. بذكلا ىف ىضمتو بذكت اهنإ
 نأل .. اهعبطب ةعداخم ةأرملاو .. لجرلا هجاوتل ةراعتسم ةريثك ةحلسأ ىلإ ةجاح ىف اهنأو . ةفيعض
 . ديبعلاو ءافعضلا تافص نم عادخلاو . فليو رودي كلذلو . ةهجاوملا ىلع ردقي ال ىذلا وه عداخملا
 ةصرفلا دجت ال امدنع ةيرحلا بحت امنإ .. ةيرحلا بحت ةأرملا نأ احيحص سيلو . كلذك تناك ةأرملاو
 نأ دجت فوسف .. كسفنب كلذ ىرت نأ كتعاطتسا ىفو .. هبحت لجرل اعباتو ادبع نوكت نأل ةديعسلا
 .. اهتايح مامز كيطعت نأو .. كئاضرإ لجأ نم اهتاداع لكريغت نأل دادعتسا ىلع اهبحت ىتلا ةاتفلا

 سأرب اهسأر تعضو نم تاقيشعلا وأ تاجوزلا سعتأ نكلو .. كءارو ىشمت نأب ةديعس ىهو

 افضل



 فعضلا هركت اهنأو . فعض ةئثونألا نأ تدجو اهلعل وأ .. اهتثونأ نم اهسفن تدرج اهنإ .. لجرلا
 اهيمحي ٠ لجرلا لظ ىف ةأرما تلعجو . لجرلا نم لقأ ابتلعج ىتلا ىه ةعيبطلا نأ ةأرملا هذه ىسنتو
 اهبرضي لجر ىلع جابركلاب اهبرضي الجر لضفت ةأرملاو . ةايحلا اهقيرط نع دميو « اهتثونأ ققحيو
 لضفأ « اييف اكحت وأ « اهيلع ةريغ جابركلاب ةأرملا برضي ىذلا لجرلا نأل .. اهبرضي ال وهف .. ةدروب

 : هبحت ىذلا لجرلل لقت مل ةدحاو ةأرما ءاسنلا نم تسيلو . اهب رعشي الو اهلمهي ىذلا لجرلا نم

 انه انأ لظأو نالزغلا ديصت تنأ بهذتو . ءارحصلا طسو ةميخ ىف اندحو كعم شيعأ نأ ىنمتأ

 قبت ام تبرش وأ .. كعم ثلكأو كعم تبرش .. تئج اذإ ىتح . كراظتنا ىف اشطعو اعوج روضنأ

 ىل نوكت نأ ىنمتأ : لجرل لقت ل ةدحاو ةأرما ءاسنلا نم تسيلو .. كماعط تالضف تلكأو كنم

 قلت وأ .. كراظتنا ىف ىندجتل دوعت مت .. حاتفملاب بابلا لفقتو اهسنكأو اهلسغأ .. كعم ةدحاو ةفرغ
 اي فسألا عم . ىل كنأو .. كل ىننأو .. كبحأ ىننأ مهملا .. مهب ال .. بابلا تحت نم ماعطلاب
 بحت اهنأل ال .. بتكملا ىف وأ عراشلا ىف نوكت نأ ديرت اهنإ .. هلك اذه نم ةأرملا تمرح دقل انالوم
 اهبحأ ىتلا ةيرحلا تبحأف . ةيرحلا ةأرملا ىطعأ لجرلاف .. كلذ ديري لجرلا نأل نكلو كلذ

 ىهو .. لماح ىهو ءىجتو حورت نأ عيطتست ال اهنأل . ةرح ةأرملا لعجت مل ةعيبطلا نكلو .. لجرلا

 ضعب ىري كلذلو .. فهكلا وأ تيبلا ىف ةأرما تلعج ةعيبطلاو . هيبرت ىهو . . اهلفط عضرت

 دراطي ةباغلا ىف ةايحلا لضفي لجرلاف .. حالفلا ىه ةأرملا نأو . دايص لجرلا نأ ةراضحلا ةفسالف

 اهراظتناو روذبلا عضوب ىأ .. ضرألا ةعارزب اهتقو لغشت تيبلا ىف ءاقبلا لضفت ةأرملاو .. ديصيو

 ةناهإ وه ةأرملا نع هتلق ام نأ ىرأ الو .. دلتو لمحت ةأرما ىرخألا ىه ضرألا نأك امام ..ربكت ىتح

 امأ « ةايحلا ظفحت نأ اهتمهم ةأرملا نأل .. ةيعادبالا تاردقلا ةدودحم ىهو .. انيرات انمامأو .. اهل

 نم فولألا تاثم نم دلت ةأرملاف .. ءيش ىأ ىف قوفتت مل ةأرملاف.. ةايحلا اهل روطي ىذلا وهف لجرلا

 رهشأ نكلو « اهعلقتو ءايزألا ىدترت ةأرملاو .. ةيرقبع ةدالو ةبيبط ءاسنلا نم تسيلو « نينسلا

 صصقلا ىنلؤم مظعأ سيلو ٠ صصقلا ريغصلا اهلفطل ىكحت ةأرملاو .. لاجرلا نم ءايزألا ىممصم
 ىملاعلا رعشلا ىف ىثارملا مظعأ نكلو . ببس ريغبو ببسب اهيدخ مطلتو ىكبت ةأرملاو .. ءاسنلا نم

 مظعأ نكلو ءرماتتو عدختو بذكت ةأرملاو .. لاجرلا ةاهطلا رهشأ نكلو . وهطت ةأرملاو .. لاجرلل

 ةعيبط ىلإ برقأ وهو .. راحتنالا ىّتح ! لاجرلا اهب ماق تابالقنالاو تارماؤملاو عدخلاو بيذاكألا

 . لجرلا ىلع ىدرفلا جاجتحالا نم عون تقولا سفن ىف وهو .. برحلا نم عون راحتنالا نأل « ةأرمل
 تلمجت ترحتنا امدنع ةرطبويلكف .. اهب تومت ىتلا ةيفيكلا ىف ةركتبم وأ ةديدج ةليسو ةأرملا دجت م

 نأ نود تتاهف .. ةمومسم ةنقح نآلا راتخت اامامت .. اهغدلي انابعث تراتخاو . اهباوثأ لمجأ تدتراو

 ىلإ برقأ اهتوم نوكي نأ ٠ تونت امدنع ىتح تءاش اهنأكف ..رعش اهل رياطتي وأ ٠ بوث اهل ىثثني

 ففي



 نع رخأت الف .٠ هتبحأ صخشل ليوط راظتنا لثم اهتوم ودبي نأو . اليمج اهتوم نوكي نأو . مونلا
 هسفنب قلي نم اندجو نكلو .. هيعارذ نيب ةزهاج اهدجيل اهظقيأ ءاج اذإف . مانت نأ تررق ٠ هدعوم

 لثم دحأ هاري نأ نود اليل رحبلا ىف هسفنب قلي نم وأ .. قيرغالا فوسليفلا كذاتسأ لثم ناكربلا ىف

 قلأو .. هتبوبحم ناضحأ ىف ةعاس ىبضمأو هرمخ برشو هءاشع لوانت دقل .. سيلكيا رعاشلا كذاتسأ

 كراوج ىلإ نوكأ فوسو . ىركذ وأ امسا وأ امسج ادغ كاقلأ فوس : اهيف لوقي ةليمج ةديصق ابيلع
 تضتراو .. اهيلع ارطيسم لظيو .. اهلايخ لتحي نأ ررق تومب نأ لبق هنكلو . وه تامو . توملا ىتح
 . ةيلاع ةجوم ىأر ىّتح ..رمقلا ءوض ىف جوملا مواقي لظ هنإ مث .. هاركذ نوصت تشاعو . كلذ

 هذاقنإ ةراحبلا نيدايصلا ضعب لواح امو .. رحبلا قاعا ىف ةجوملا هنهدتل اهل ماستساو هقروز ىف ددمتف

 .. توملا بابع ىف هسفنب قلأو ةايحلا مواق
 .. ؟ انالوم اي هلقأ مل ةأرملا نع قب اذام

 : ذاتسأ اي هذه كتايبأ الإ قبي ل : تلقف تعراس نكلو .ءىش قب دق نكي ملو

 اهيف ةعيبط حعادخلا بح  ابينإي -سيلف مالا لخ
 اهييحت سفنلل ةضايرو  ابتنيز ءالطو اهرس وه
 اهيداعي وأ اييفطصي نم هب ديكت مف اهحالسو
 ..اهلاوغ ىغأ ىلإ صلخت ادبأ اه صلخت الو ابنخ

 شيعيو هب شيعي ناسنالل قب ىذلا اف . لجرلا ىفو ةأرملا ف كيأر وه اذه ناك اذإ . . ذاتسأ اي
 ال فيكف « ىأر الو قوذ الو قالأ الب تناك اذإو .. ةهافتلا هذبب ةأرملا تتاكاذإو .. ؟ هلجأ نم

 .. ؟ جوزتت ال كلعج ىذلا وه اذه لهو .. ؟ دحوألا اهودع كنأ وأ .. ةأرملل اودع كسفن ىمست

 سيل اهنم بارتقالا نأ ىرت مت ..باذعلا عاونأ لكب ءىلم كرعشو .. اهب بذعتتو ديعب نم ابيحت ىأ
 ىرورض اهب طابترالا نأ ىرت تقولا سفن ىف نكلو .. ةحداف ةراسخ سيل اهنع داعتبالاو « اريبك ايش
 اهب انزف اذإف اهمجابن .. اهعم برح ةلاح ىف لظن نأو . مظعلا راقتحالا اذبم ال ظفتحن نأ طرشب

 انتلوجر دكؤن نحنو .. باقعلا اذه وأ لامهالا اذبب ةديعس ىهف اديعب اهانيقلأ اذإو . اديعب اهانيقلأ

 نيأف ةايحلا ىه هذه تناكاذإ .. ناولاو باذعلاب روعشلا ىف اهقرغن نيح اهتثونأ دكؤنو ٠ اهراقتحاب

 .. انتعيبط هذه نأ مهوتن نحنو . اهتعيبط هذه نأ مهوتت ىه .. مهولا ىف الإ ةحار ال .. ؟ ةحارلا ىه

 ثدحي ةحارتسالا تاظح ىفو .. نيلتاقملا وأ نيحافسلا وأ . صوصللا نم نينثا نيب ءاقل نوكي كلذبو

 . ةيزيلجنإ ةديس تجوزت كنأ ول كتايح نوكت فيك ذاتسأ اي فرعأ ال هللاو ..لافطألا ءىجيو لمخلا

 فيك فرعأ ال .. ؟ ةيناملأ جوزت ىركش نمحرلا دبع رعاشلاو . ةيلاطيإ جوزت قدص نمحرلا دبعو

 اضل



 ةلالس نم كتجوز تناك اذإ ىمايسلا كفقوم الو فويضلا تايعون الو تيبلا اذه لكش نوكي

 اهتنخخ وأ « كتجوز كتناخخ اذإ لوقت تنك اذام الو .. ؟ ليلراك ساموت لضفملا كفوسليف وأ ريبسكش

 ىننإ .. ؟ تانئاخ اعيمج تاجوزلا هذه تناك اذإ . ىرصملا بدألا ىف لاقيس اذام الو .؟ تنأ
 امأو . ىرخألا ةأرملا لتقت فوسف ةيسنرفلا ةجوزلا امأ . هنلمعي نأ نكمي ىذلا ام روصتأ نأ عيطتسأ

 امأو ٠ ايناطيرب ىلإ دوعتو اهتعتمأ مزحت فوسف ةيزيلجنإلا امأو « اهجوز لتقت فوسف ةيلاطيإإلا ةجوزلا
 نفسأي فوس تايبوروأك نبأ دكؤملا نم نكلو .. ةيجوزلا ةنايفلا نع اباتك فلؤتل بحسنتف ةيناملألا

 كلذ لبق مث .. ميدق بح نم اماقتلا ديدجلا بحلا نوكيو .. ديدج بحب نيلستي فوسو . ثدح امل
 فرعن ال نحنو . . كلثم اولعفي نأ ىرت له . . ؟ كتذمالتل ذاتسأ اي هلوقت نأ نكمي ىذلا ام هلك

 براجت ىلع شيعت نآلا تنأو .. بحت تنك كنإ لوقت كرعش ىف كنإ . . ؟ لمعت اذام طبضلاب

 ارعش مظني نم اديعس نوكي نأ نكمي الو .. كبابش ىف ناك ام اهيبس كرعش ىف ةرارملا نإو .. ةميدق
 اوشاع هللا قلخن ةيقب نأو « اعيمج انل جذوغلا تنأ كنأ ذاتسأ اي ىرت لهف .. اذكه ايماقتنا افينع اريرم

 ةزيرغلابو . تملستسا مث تمواق ءاقبلا ةزيرغبو ٠ ةأرملا اودراط ءاقبلا ةزيرغب .. ؟ ةزيرغلاب اوتامو

 تاللكب هلعفن ىذلا ام ؟ نفلاو بدألا عئاور لكب نذإ هلعفن ىذلا اف .. ةايحلا ترمتسا ةيسنجلا

 هتلق امو . . ؟ لالدلاو لالا فصو ىف ذاتسأ اي تنأ هتلق اذامو .. ؟ لزغلاو قشعلاو ىرذعلا بحلا

 ىننإ .. ؟ هكرتن ىذلا نيأو هذحخأن ىذلا نيأ .. ؟ أطخلا نيأو باوصلا نيأ .. ؟ ءاقللا نعو ريصلا نع

 « ىعفارلا قداص فطصم هلوقي ام لمأتأو .. برطأو قوشل أرقأو .. كلذ قفدعسيو ىناغألا عمسأ
 دجأ تنكاذإ لوقت اذام نكلو .. ذاتسأ اي كتردق ىلإ قري ال ءالؤه نم ادحاو نإ .. كلذ ىنبجعيو

 ةأرملا مس ةيحيرشتلا تاحوللاو ةعشألا روص ىف ءاقشلا دجأو . اليمج ضماغلا مالكلا اذه

 نوبلقي نيذلا ةفسالفلاو . ةأرملا نطب نوحتفي نيذلا ءابطألا نإ .. ؟ لجرلاو ةأرملا قاعألو . لجرلاو

 نأ ىلع « اديعس امئان نوكأ نأ لضفأ انأو .. رعاشلا ةوشن الو نانفلا ةداعس نودحي ال ء اهميق ىف

 اذإو .. خرصأو اههحتفأ نأ ىلع « ملحأو ىديب ىنيع قبطأ نأ لضفأ ىننإ .. ايقش ناظقي نوكأ

 رويطلا نويع انل لعج ءاش ولو .. مانتف هضمغت ىكل انفج نيعلل قلخ دق هللا نإ .. ذاتسأ اي ىل تحمس

 اهضعب ةحوتفم اننويع لظت نأ ىدوجولا باذعلا تاجرد ىصقأو .. نافجأ الب انويع .. فحاوزلاو

 نحن . ةرمتسم ؛ ةمكاحم  ةلاح ىف لظنو .. انتانكسو انتاكرح بسحنو امئاد انسفنأ ىرتف .. ضعب ىلع

 .. دبألا ىلإ ةدقعنم « ةكحم » تناك اذإ ةايحلا هذه سعتأ امو . اننومكاحي مهو نيرخآلا مكاحن

 ردصتو ماكحألا فنأتست مث . ةسلجلا عفرت نأ نود ماكحألا ابيف ردصتو .. نيماحمو نيمبتمو ةاضق

 ىذلا « فيزيس » قيرغإلا ىتفلا ىلإ برقأ كلذ ىف نوكنو .. دبألا ىلإ .. فنأتستو ةديدج ماكحأ

 .. ديدج نم هعفريل فيزيس هءاروو رجحلا طببيو . لبجلا ىلعأ ىلإ ارجح همامأ عفدي نأب ةطآلا هتبقاع

 فحل



 لظي امدنع ردقلا نم ىوقأ هنأ فيزيس ىتفلا مهوتيو .. دبألا ىلإو .. ةثلاثو ةيناث ةرم رجحلا طببيو

 ؟ ةأرلاو لجرلا نيب ةقالعلا نم دوصقملا وه اذه لهف .. ةيابن ىف لمأ ال هنأ ملعي هنأ مغر رجحلا عفدي

 نادقف وأ . . توملا وأ راحتنالاب الإ كلذ دعب مالس ال م . .ران قالطإ فقو الو ةنده الب برح اهنأ

 هنأ ىريو .٠ ةكرعملا هذحل راستسي امدنع ةعيبطلا نم مظعأ هنأ ناسنإلا مهوتي مث .. ةكرعملا هذبب روعشلا

 .. ةديعسلا لولحلا ةق وه « هيف قالط ال ىذلا , الثم ىحيسملا جاوزلا له .. مالس ىف اهعم لمأ ال

 قح ةجوزللو هسفنل ىطعي مث « ةجوزلا بويع لك لبقيو ٠ ةدحاو ةرم ناسنإلا جوزتي امدنع

 الب بحلا نم دبالف اذكه جاوزلا ناك اذإو ؟ جاوزلا اذالف بولطملا وه اذه ناك اذإف .. ؟ ةنايخلا

 اليلذ ادبع نوكت نأ الإو ردغلا الإو ةنايخلا الإو بذكلا الإ فرعتاال ةأرملا تناك اذإو .. جاوز

 ناكذاتسا اي هتلق ىذلا اذه لهو .. ؟ ةنيجسلا جوزتي ىذلا ناجسلا نيب ةقالعلا هذه مسا اف « لجرلل

 نيذلا سفنلا ءاملعو ٠ اوجوزت نيذلا ةفسالفلاو ءارعشلاو ءابدألا نم دحأ دنع فورعم ريغ ارس

 ءاملعو ةفسالفلاو ءارعشلا تايمارغ رسفن فيكف « ارس هلك نكي مل .. ؟ اولشفو اوناخنو اوبحأو اوجوزت
 بحأ ال انأف ٠ صاخ فقوم نع عفادأ ال ىننإ .. ؟ بذك ىف .. بذك كلذ لك له . ؟ سفنلا

 .. هلعفأ فوس ىذلا ام فرعأ الو .. طقف لقعلاب لءاستأ نكلو .. ىئالمز نع معفادأ الو .. ذاتسأ اي

 تسيل ةأرملا نأ نم روهنيوش فوسليفلا هلاق امب نموأ دقو . . نيبحملا قشأو ٠ جاوزألا سعتأ نوكأ دقو
 تدجو اذإ . كلذ دعب هلعفأ فوس ىذلا ام نكلو . كلذب نموأ دق . دحاو لصأ نم لجرلاو ىه

 نأو .. ىبلق مغر اهنوخأ نأو .. ىلقع مغر اهجوزتأ نأو .. كلذ مغر . اببحأ نأ ىرورضلا نم نأ
 .. ؟ ىرخأ ةايح ىلإ علطتأو . ةايحلا هذه نعلأ

 دق مداخلا نأو .. انيلإ قيرطلا ىف مهدأ ىلعو قدص نمحرلا دبع نيذاتسألا نأ مدانلا نلعأو

 .. مسلا ىلع امهقبس
 ةيصخش قدص نمحرلا دبعف . ةعتمم ةحارتسا تناكو .. ةحارتسالا هذه ىلإ ةجاح- ىف انكو

 . ةكحضم ةصف هل نوكت نأ نود ايأر نلعي نأ ردانلا نمو . ةريثك تاياكحو رداون هدنعو . ةحرم

 .. ذاتسأ اي كسأر اوعجوأ مهأ دبال .. ةفسلف ةبلط : لاق انيلإ قدص نمحرلا دبع رظن امدنع ةعرسبو

 ال .. بحي دحاو مكنيب. سيل : الئاق اعيمج انيلإ تفتلا لاقي ناك ىذلا ام فرعي نأ نودو

 .. تايتفلاب ةثيلم ةعماجلا .. اوبحأو .. اوبهذا .. هللا باب ىلع مكنأ ىلع لدت ةثيحلا نكلو .. فرعأ

 تلقو .. اليوط اهيلإ ترظن .. اربوألا راد ىف لمع نع ثحبت سمأ ةيعماج ةاتف ىنتءاج ذاتسأ اي هللاو

 له .. ةيكبزألا نم هتيرتشا درولا بشخ نم عونصم ريرس ىف وأ .. حرسملا ىلع كناكم : اهل
 ؟ ىننيجوزتت

 ! كعم ةرشعو كجوزتأ تلاق اعبط : ةعرسب ذاتسألا لاقف

 اوم



 ضرألا ىف تحسم دق اهترظن نإ .. ذاتسأ اي هللاو .. ال : لوقيل قدص نمحرلا دبع كحضو

 ! راصرص ىننأك

 . . اه . . اه راصرص نويلم كيلإ مضت نأ دبالف كتجوزت اذإ اهنأ كلذ ىنعم : ذاتسألا لاق

 ناك «ىنيلوسوم ءاقدصأ زعأ وهو ءويسنناد ىلاطيإللا رعاشلا نإ : لوقي قدص نمحرلا دبع داعو
 .. ىه جوزتت نأ ىلع امنإ ء وه اهجوزتي نأ ىلع ال .. جاوزلا ىلع اهعم قفتاو . ارس اهلباقو . ةاتف بحي
 ! ةأرما عبشي نأ هدحو عيطتسي ال هنأ طيسب ببسل .. قشاعلا رودب موقي مث

 تناكابنأل طيبع وهو . ةنايخلا ىلع اقفتي نأ دارأ دقل .. طيبع رعاش هنإ : الئاق ذاتسألا كحضو

 .. اه .. اه .. عودخملا جوزلا سيلو نئاخملا نوكي نأ دارأ هنكلو .. هتجوزت اذإ ىتح كلذ لعفتس

 العف تجورت ةاتفلا نأ .. ةصقلا هذه ىف فيطللا نكلو : لوقي قدص نمحرلا دبع ىضمو

 ال اصخش تراثخا اهنأل ال . ادج رعاشلا قياضتو .. رعاشلا ءاقدصأ زعأ وه بيبطلا اذهو . ابيبط

 لأسو .. ايسنج زجاع هنأ فرعي ىذلا ديحولا لجرلا تجوزت اهنأل نكلو .. اهعم هنوخي نأ عيطتسي
 لجر عم ةبذعم شيعت نأ تلضفو .. كلذ فورعت اهنإ تلاقف ؟ ةقيقحلا هذه فرعت تناك نإ هتبيبح

 ! هبحت ال لجر عم ةبذعم شيعت نأ ىلع .. هبحت
 نع ثيدحلا ريثك ناك رعاشلاف .. تمهف ذاتسأ اي نآلا : لوقي قدص نمحرلا دبع داع مث

 هلبقت نأ ةدحاو ةيأ ىلع بعصلا نم نأل امإو .. تالبقلا الإ كلمب ال هنأل امإ . ةليوطلا تالبقلا

 ! ةبيرك ةحنار همفل تناك دقف « اليوط

 تايبأو كل تايبأب .. ةذخاؤم ال - ذاتسأ اي ىنركذي اذه : لوقيل قدص نمحرلا دبع كحضو

 .. ىعفارلا قداص قطصمل

 نيب ةموصخلا نأل ٠ ىعفارلا قداص فطصم مسا ركذ نع رذتعي قدص نمحرلا دبع نأ ملعن نحنو

 ..ناسللا طيلس ىعفارلا ناكو .. ظافلألا ةعشبو ةفورعم ىعفارلاو داقعلا

 : لوقي ىعفارلا قداص ىنطصم : قدص نمحرلا دبع لاق

 اكاسننو اموي انركذت فوسل  هركذنو اناسني دعبلا ىلع نم اي

 اكافخأ هكردت ىتم حابص هل رق اي كولجي ىذلا مالظلا نإ

 ايندلا نآل الإ اعمال سيل بوبحملاف .. نتخيل راهنلا علطي نأ هيلع وعدي ىعفارلا قداص ىنطصف

 : لوقيف ذاتسألا امأ .. ةملظم

 ىوعدي كابقل ىلإ اناس تكسأ ىرجبيو ىنوعدي دعبلا ىلإ نم اي
 ؟ىنيصقتو ىنيفاجت لاقمابو  ىىبذجتو ىنيدانت لامجلابأ
 ىنييحي كيف الاج ىصعأ تسلو  ةيصعم كولآ ال كيصعأ كيصعأ

 نول



 ىه اهنكلو .. هوعديو هيداني اهمسج ىف ءىش لكف .. بحي ىذلا لجرلا قوذ هدنع انه ذاتسألاو

 « ىه ابيصعي نأل دادعتسا ىلع وهو ..ال : لوقي اهناسلو .. معن : لوقي اهمسج .. هضفرت ىلا

 .. معن : ىنعت ىهف .. ال : لوقت امدنع ةأرملا نأ ملعي ذاتسألاو .. اامج نايصع ىلع ىوقي ال هنكلو

 ىل تناك .. ةيابنلا ىف زوفيس هنأ نماض وهو .. هيدانت اعيمج اهنإ : ةطيسب ةيباسح ةيلمعبف كلذلو
 .. ال : لوقت تناكف . ةلبق ىنطعأ : اهل لوقأ تنك ىننأ اقح شهدملا نمو .. ةليمج ةيلاطيإ ةقيدص

 ؟ تقولا لوط كلبقأ تنك ااذإ هذه ال ةملك ىنعم ام : اطأسأ تنكو .. ال : لوقت ىهو اهلبقأ لظأو

 : تنأ لوقتو .. ال : انأ لوقأ نأ لضفأو ..ال : لوقأ نأ بحأ نكلو ..اهل ىنعم ال : لوقتف
 امدنع ؛ ... س٠ ةديسلا ذاتسأ اي ركذت له ! ال : تنأ لوقتو .. معن : انأ لوقأ نأ ىلع .. معن

 اذإ ادج قيضت تناكو .. كلذ اهدعسي ناكو .. كتافرصت ىف لجر تنأ : اهل لوفأ تنك اببحأ تنك

 . ةأرما لكك ةبذاك « لجرلاك ةعاجش اهنأ كلذب دصقأ تنكو .. ةأرما تنأ ..ةدئاف ال : تلق

 ةأرملا نإ : لاقف « هلوقي نأ ديري ام هيدل لازي ام وأ ٠ ةأرملا نع هثيدح لكي مل ذاتسألا نأكو

 عالطتسالا بحف .. فرعت نأ ديرت اهنأ وه دوصقملا ناك اذإ .. ةداع ةروبتم اهنكلو .. ةعاجش تسيل

 نيحو .. عفدنت ىهف كلذلو . . ادحأ باهت الو رطخلاب نيبتست اهلعجي « ءافعضلاو لفطلاو ةأرملا دنع

 .. كلذ لعفت ال ةأرملا انيب هلوح تفلتي لجرلا دجن اننإف سانلا نع ديعب ناكم ىف ةأرملاو لجرلا نوكي
 فونملا ىسنتو .. فرعت نأ ديرت اهنأل فوذللا ىسنتو .. هراوج ىلإ فوخلا ىبنت اهنكلو .. فئاخ وهف
 ةأرماف .. ةأرما نوكت ىتمو الجر نوكت ىتم ىسنت اهلعج لجرلاب ةأرملا طالتخاو ...ريدقتلا ةئيس اهنأل

 ىطغت ىكلو .. مهرش نمأت ىكل . لماعتلاو مالكلا بولسأ ىفو ةايحلا ىف لاجرلا بيلاسأ ريعتست
 هتراعتسا ىذلا نأ ىسنت ال اهنكلو .. قيضأ مهنيبو اهنيب ةفاسملا لعجت ىكلو .. اهدنع فعضلا ةطقن

 ثدحتتو « هلثم نخدت اهنأ لجرللو اهسفنل دكؤت نأ ةأرملا لواحت كلذلو .. اهل اكلم سيل لجرلا نم

 نأ ةأرملا مهوتت دقو .. هلثم برشتو رهست نأو . اهدحو هيلإ سلجت نأ فاخت الو . هلثم عفترم توصب

 فشتكت ةعرسب نكلو .. كلذ قدصت دقو .. هب تواست اهنأ هانعم ةأرملاو لجرلا نيب تافاسملا ءاغلإ

 بهذتو « افيس ةأرملا كسمت دقو .. نوكت نأ ليحتسمو « الجر تسيل اهنأ ىلع ليلد فلأ اهمسج ىف
 لاج هوش هنأو رسكنا هنأ نزحتف .. اهرفاظأ نم دحاو رسكنيف فيسلا ىف اهعبصأ مدطصتف « لتقتل

 ملاعم لكب .. ةأرما اهنإ .. هذه « ... سو انتقيدص ىلإ رظنا ! ملألا نم ىكبت دقو « اهعباصأ

 دق اهجوزو .. نولطنبلا ىدترت ىهو .. اهمنزو تصقنأ دق ىهف « الجر نوكت نأ لواحتو .. اهمسج
 قأت نأ تضفر جاوزلا ذنم ىهو ..رمخلاو رئاجسلا ىف فرست اهنكلو « بارشلاو نيخدتلا نع عنتما
 ةليمج اهنكلو .. ةأرما ىه الو لجر ىه الف ..الماح نوكت نأ ديرت ال اهنأل « لافطألاب هل
 .. نفلاو رعشلل ةقاوذ اهنإ مث « ةديعس ةماستبا ال ع هجولا ةقرشم « حمالملا

 ضني



 .. تلصو دق ؛ ... سو ةديسلا نأ مداخلا نلعأ ىتح هترابع ذاتسألا لكي مو

 ىدانو .. اضيأ هاوسف ريرسلا ءاطغ ىلإ هدي دم مث .. اماجيبلا ةقاي ىوس دقو ذاتسألا تطبضو

 .. انلصو ذنم ةطقاس قاروألا هذه تناكو .. ضرألا ىلع تطقس ىتلا قاروألا هده عمجت نأ مداخلا

 لاق مث .. بتكملا نم دعقمب أي نأو .. نيجانفلاو باوكألا لقني نأ مداخملا ىلإ ذاتسألا راشأ مت

 ..روسكملا دعقملاب تأت ال : اكحاض

 مسرت اهنإ .. قئاقد دعب لصت فوسو .. انه نم برقلاب نكست ابنإ : قدص نمحرلا دبع لاقو

 .. حلفأ مل نكلو . اهعنقأ نأ تلواح دقو . اصاخ اضرعم اهل مقتل عجشتت ملو ... ةينفلا تاحوللا

 .. نفلا ىف الإ : لوقت تناكف ؟ لجر كنأ تيسن له : اهل لوقأف

 نمحرلا دبع فقوو . لخدت نأ ذاتسألا راشأو . تلصو « ... سو ةديسلا نأ مداخلا نلعأو

 يك ةفيحن تسيلو . ةثلتمم ءاضيب اهنإ . تسلجو . هدي ذاتسألا ال دمو . اضيأ نحنو مهدأ ىلعو قدص

 ليوط طرق ىلدت اهنذأ نمو .. دوقعلا نم ريثكلا اهقنع نم ىلدتو رمحأ اناتسف تدترا دقو . انروصت

 تعضو مث . اههجو ىلع غابصألا نم ريثكلا تعضوو .. ىهذ رفصأ اهرعشو . ىوق رطع اهو .ريبك

 .. اهردص ادبف تحت ىلإ اهيوث تدش مث .. اهاقاس تدبف قوف ىلإ اهبوث تدشو .. قاس ىلع اقاس

 تريغت .. ذاتسألا نيع ىلع اننويع تناكو .. ةيبهذ ةعالوو رئاجس ةبلع ثجرخأو ابتبيقح تحتفو
 مل اهروضح نأك . داجلا مالكلا فنأتسي نأ لواحو . ذاتسألا هجو قرشأو . ناعمللا فلتخاو ةرظنلا

 نع وأ .. تاذلاب ةأرملا هذه نع امبر « ةأرملا نع ثدحتي ناك ذاتسألا نأ عمو .. ائيش فقوملا نم ريغي

 . . خلا . . مويلا وجلا نع ثدحت دقف ءاهلثم تايرخأ

 كنإ .. ىضاملا عوبسألا نم انس رغصأ كنإ .. ؟ لاهللا اذه ام : لاقف قدص نمحرلا دبع امأ

 .. موي لك تاونس عبس لدعمب ربكأ انأ انيِب .. عوبسأ لك ماع لدعمب نيرغصت
 ..ونون اي ونون اي مداقلا رهشلا ىنلباقق نذإ : تلاقو عفترم توصب تكحضو

 .. ىلع بيرغ مهلكش ..؟ ءالؤه نم : تلأسو انيلإ ةديسلا ترظن مث

 ! ةأرما ىف هلاوقأ نع داقعلا مكاحي ءاج . ىعماج بابش مهنإ . ذاتسألا لاق

 فيكف « عطتسأ مل انأ .. ءىش ىف هيأر ريغي نأب هعانقإ عطتسأ مل انأ . ادج نوبعتت فوس : تلاق

 . ؟ متنا نوعيطتست

 .. ؟ ةأرملا ىف ىلأر ريغأ نأب ىعانقإ ىلواحت مل اذال : قدص نمحرلا دبع لاق

 ! ناتسف لك عم كيأر ريغت تنأ .. ىأر كل سيل تنأ : تلاق

 ىتلا « ةعرجلا ١ له ..؟رابكلل لاجملا كرتنو .. ضبنن نأ ىلإ ةراشإ ةديسلا هذه ءىجم ناك له

 وه ٠ مايقلا نع انزجعأو . انسلجأ ىذلا له .. ؟ اهلمتحن نأ نم ىوقأو ربكأ مويلا ذاتسألا انل اهمدق

 نذر



 رثكأ وه ام ذاتسألا ىدل له .. ؟ لوقن نأ نم ديزملا وأ ء عمسن نأ نم ديزملا وه وأ .. قاهرالا اذه

 ريثك ىف ذاتسألا نع فلتخي قدص نمحرلا دبع نإ .. ؟ ةيضاملا تاونسلا ىف هتودن ىو هبتك ىف ءاج ام
 نمحرلا دبع سيلو .. اكحاض ذاتسألا ءارآ دري هنإ وأ .. احرم رثكأ هنكلو .. ةأرملا ىف هئارآ نم

 .. ىرورضلا نم سيلو .. ىأرلا ىف هعم نوقفتي ال ذاتسألل نيريثك ءاقدصأ نكلو . هدحو قدص

 , هتفسلف ذاتسألا هيلع ماقأ ىذلا « طغلا » ىه وأ « ةيجذوفلا ةأرملا ٠» ىه ةديسلا هذه تناك نإف

 عستب مو . ناريجلا تانب الإو تاليمزلا الإ فرعن مل نحنف .. ءاسنلا نم عونلا اذه فرعن ال نحنف

 .. كلذ دعب مهفيو « الوأ برحي هنإ لوقي ذاتسألاو .. للحن وأ برجنل وأ مهفنل وأ فرعنل تقولا
 ال « ةأرملا مهفي ىذلا نكلو . كلذ دعب برجن مث الوأ مهفن نأ ىلإ انوعدي هنأ دكؤملا نم نكلو

 دنع ةأرملاو .. تقولا لك سيلو تقولا ضعبف اهبحي ىذلاو « اهبحي ال اهنم برقي ىذلاو « اهنم برقي
 نإ لوقي نآرقلا ناكاذإو .. كلذ ىلع بقوع رذحي مل اذإو ء رذحب الإ ناسنإلا اهنم برقي ال ذاتسألا

 ىأ .. « نوكسم» نكس ةأرملا نأ ىري ذاتسالا نإف .. كلذ ىري ذاتسألاو .. لجرلل « نكس ه ةأرملا

 ىذلا ءاسنلا نم عونلا اذهو ! ةأرملل نامأ الو لجرلل نمأ ال تيرافعلا عمو . تيرافع هيف تيب

 .. ننم ةدحاو فرع هنأ نظأ الو .. ةعماجلا ىف اذيملت ناك الف « ذاتسألا هفرعي ال . هفرعن
 اهحاتفمو . ةدحاو ةأرملاف . تايرخألا تايتفلا نع افلتخم ازارط ةعماجلا تايتف تسيل نكلو

 نم له نكلو . حيتافملا ةعانص ىلع ةعئار ةردق بحاص وهو . ذاتسألا بيج ىف حاتفملاو . دحاو

 ال لهف « لخدم هل ناكاذإو ؟ دحاو لخدم ناسنإلل له ؟ دحاو حاتفم ناسنإلل نوكي نأ ىرورضلا
 ةيملعلا تايرظنلا ىه حيتافملا هذه .. ةريثك حيتافم كانه نأ دكؤملا نم .. ؟ حاتفم نم رثكأ دجوي
 .. نيدلا لاجرو ةساسلاو نينانفلاو ءارعشلاو ةفسالفللو . ءاملعلل ةديدعلا

 ريدت مث .. ذاتسألا ىلإ ثدحتت « ... س د ةديسلاف .. انيلإ هجتي الو . انلوح رودي ثيدحلا أدبو

 ءاج ىذلا رهاط حالص ىلإ مث .. مهدا ىلع ىلإ كلذ دعبو .. قدص نمحرلا دبع ىلإ ثدحتتل اهسأر

 طارقس ةذمالت سلاجم دقعنت تناك فيك فرعأ الو .. دوجو انل دعي مل .. انجرخ دق اننأكو .. اريخأ

 اوناكو .. هبناوج عيمج نم هوريل هلوح نوفتلي اوناك .. ؟ حيسملا عابتأ وأ .. اذوب ةذمالت وأ .. هلوح

 اننكلو ..ريهشلا لينلا لاثمت ردص ىلع اومان دقو لينلا ىداو ءانبأ لثم اوناك وأ .. هتيامحل اجايس

 - ءاشع ىلع وأ ءادغ ىلع ةرشابم قتلن نأك . دحاو ءىش ىلع قفتن نأ لبقو . .عراشلا ىلإ انلزنو انجرح

 .. انمزهئا : اندحأ لاق -- قتلن ال وأ
 نيذلا ءالؤه نأ سحأ هنأ كلذ ىنعم نإ .. ادغ اناري فوس ذاتسألا مادام .. مهي ال : رخخآ لاق

 مو . انضراعو . انضرتعاو . انشقانو . انلق دقل ..انعم راوحلاو ريكفتلا ةعباتم نع هولطع دق اوءاج
 .. لامعألا لودج ىف ةيناثلا ةيضقلا ةشقانم فنأتسن .فوسو . انلق ام هبجعي
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 امم دحاو ضارتعا ىلع دري مل مث .. بتكام ررك هنإ . ىأر ىأب عطقي مل هنكلو : دحاو لاق

 نأ نود ابيلع در مث . ئراق نم ةلاسر قلت هنأك .. دوجو انل نكي مل هنأك .. امام اناغلأ هنإ .. انلق

 نمو .. توبكنعلا اذه تعبات انأ .. فقسلا ىف اتوبكنع عباتي تقولا لوط لظ هنإ .. هسملي وأ .. هاري

 ىثنأ اهلعل .. هناكم ىف فقوف ..ذاتسألا ماّتها عضوم هنأب سحأ هنأك توبكنعلا نأ بيجعلا

 ةيلمع دعب اهجوز لكأت اهنأل . توبكنعلا ىثنأب بجعي - ةركف ىلع -ذاتسألاو . توبكنعلا

 ةدايزل اردصم اونوكي نأ الإ ىثنألا دنع مهل ةرورض ال روكذلا نإ كلذ نم جتنتسيو .. حاقللا

 . مزبان مل نحنف .. لسنلا
 . انمزهنا لب -

 . تمزبما ىذلار كدحو تنأ-

 انأ .. دحأ مدقتي مل .. ؟ ىذاقنإل دحاو مدقت لهف .. مكنم ىأرمو عمسم ىلع تمزبنا-

 .. تمواق اهنإ .. عجشأ تناك ةديسلا هذه نإ .. ةمواقم الب متملستسا مكنكلو .. تلواح

 اهنع هولاق ىذلا ام رت ملأ ..ادج اريثك تملستسا .. ءىجت نأ لبق تملستسا اهنإ ؟ تمواق ىه -

 .. ةظحل لوأ نم اهجئاتن فرعي هنإ .. ةبيرغ ةارابم ىف مكح لثم ذاتسألا ناك دقل .. ؟ ادحاو ادحاو

 لخخد ىذلا « جذوفلا » اهنإ مث .. ىمرم سراح ةديسلا هذهل سيل .. ىمرم سراح اهل سيل ةارابم ىهف
 نم نولقتني ىتلا بالكلاو بنارألاو نارثفلاو ةدرقلا لثم اهنإ .. هيلع هيراجت ىرجأو ذاتسألا لمعم

 وأ طفلا وأ رأفلا ىهف .. ناسنإلا نع ةديدج تايرظن نيوكت ىلإ « اهيلع براجتلا ءارجإو اهتظحالم
 .. اهفرعن ىتلا ةأرملا تسيل اهنكلو - ىعفألا

 نم اهارن .. ةيحرسم وأ .. ةيئائيس ةأرملاب انتقالع نإ .. ؟ اهفرعت ىلا ةأرملا ىه نم . . تنأو -

 ؟ اضيأ تنأ رباكت لازت امأ . فخت الو اهلق .. انمزهنا اننإ .. ديعب نم اهفاخت وأ اهحنو ٠ ديعب
 ! ؟ تحرتسا ! انمزهبلا -
 ! توملاو لشفلا : نيتحارلا ىدحإ ىه ةميزهملا نأل .. تحرتسا -

 22ه



 ا تكلا نار اةيك شت 2000 ا ا

 . هريرس لوح انسلج دقو . كلذك نكن ملو . احرم رثكأ ناكو . داقعلا ذاتسألا ةحص تنسحت

 نوكي نلف . ةشقانملل نيزهاج انكو . كلذ مهوتن وأ . هرصاحن نأ اندرأ اننأكر يرسلا ىلإ برقأ انكو
 ىلإ انرشأو . انسفنأل هانلق . لاقي فوس ام لكف . ةأجافم كانه نوكت نلو . هفرعن ال ديدج كانه

 جرخأف ةرجنحلاو نيعلاو فنألا ببتلم ناكو . دربلا نم وكشي اذه انليمز ناكو . ملكتي نأ انم دحاو
 . ةحلكب قطني ملو هم دسو ليدنملا قصلأ ىتح هيتفش ىلإ ليدنملا لصي دكي ملو . هبيج نم اليدنم

 .؟ ىعويشلا 'مككيأ : لاقو ىتيحان رظنو ذاتسألا وه قطن ىذلا نكلو

 . انأ : اندحأ لاقف

 , ؟ ىدوجولا مكيأ : لاقو

 .انا : تلقف

 .؟ دحلملا مكيأ : لاقو
 وه : انلقف

 ةفرغلا نم جرخنو .. سطعو .. سطع مث همفب اقصتلم ليدنملا لازيام ىذلا انبحاص ىلإ انرشأو
 دحلملا وه ماكزلاب باصملا نوكي نأ ىلع قلعي نأ ذاتسألا ةين ىف ناك هنأ ودبيو .. تاظحل دعب دوعيل

 .؟ ىحيسملا مكيأو : لوقي داع مث . انئيب ديحولا

 . انأ : اندحأ لاقف

 ؟ ىتابب دحاو مكنيبو : لأسي داعو

 : : انلق

 ؟وه نيأو : لأسو
 صيرح هنكلو . انه نم اديعب سيل ىلاهلا لفحملاو . ةالص مهدنع مويلاف «ءىجي فوس : انلق

 . نيثدحتملا لوأ نوكي نأ ضورفملا ناكو .. ةشقانملا ىف كرتشي نأ ىلع

 ؟ تحألاو : لءاستو ذاتسألا تفتلا مث
 نيتنس اهدلاو عم تشاعو ةيدنهملا ةفسلفلا ق تصصخمو . ةفسلفلا تسرد دق ائل ةليمز تناكو

 نكح



 ىلوألا اهترايز هذه تناكو . ةيدنهلا تاغللا ىدحإب مالكلا نسحت ىهو . نابايلاو نيصلاو دنهلا ىف

 رايتخا نسحت مل اهنأ نع نولوثسملا نحن له ؟ مويلا اذه ىف ءىجت نأ أطخلا نم ناك له . ذاتسألل
 نأ ىف ذاتسألا تنذأتسا ابنإ مث . اريصق اهرعش ناكو « نولطنبلاو صيمقلا تدترا دقل ؟ اهسبالم

 رظنلا ىف اهتقيرط نأ ىلإ اههبنن نأ ىرورضلا نم ناك له . قاس ىلع اقاس تعضو ال نذأ املو . نحندت

 نع فكت نأ اهيلإ بلطي نأ انم دحاو ىأ ةعاطتسا ىف ناك له .. ؟ سانلا قياضت سانلا نويع ىلإ
 رهاظم تناك له ؟ ماهتالا وأ ةنادإلا نم اعون هذه اهترظن نوكت ال ىتح «ةفرغلا ىف ءىش لك ىلإ رظنلا

 جذوفلا سيل هنأو . فرقلا ىلع ثعبت هتايحو هتيبو ذاتسألا نأ ىلع ايئابن امكح . اههجو ىلع فرقلا

 ملف « اعيمج انتحضف اهنأو « انيف باخ دق اهلمأ نأ كلذ ىنعم له ؟ نابشلا لك هيذتحي نأ بحي ىذلا

 . ؟ انرهب امك ذاتسألا اهريبي
 .. ءىش ال.. ذاتسأ اي انأ : تلاق ذاتسألا اهأس امو . تاظحل ىف هيلإ تبتنا ام اذه نأ ودبي

 ؟ مدع تنأ له .. مدع : اكحاض لاقف
 نع مالك اهفصن ةيدوجولاف .. ةيدوجولا ةفسلفلا فصن تناف نذإ : لوقي ذاتسألا داعف . درت ملو

 ! هيلاسا .. نييدوجولا ءالؤه دنع دوجولا نم مهأ مدعلا نإ لب . مدعلا نع ىناثلا فصنلاو . دوجولا

 تعضو امنإ ٠ ةليمزلا هذه زتبت ملو . كحضن ملو هدحو ذاتسألا كحضو . ىتيحان راشأو

 اهقيض تفخأ له . اهف نمو اهفنأ نم ائيطب اناخد تجرخأ مث , اليوط اهتكرتو « اهف ىف ةراجيسلا
 . ةفيطل ةاتف ىهف « هعقوتن نكن مل ىذلا كولسلا اذه نم اعيمج انقياضتو .. ؟ ناخدلا نم هتثفن اميف

 فو ذاتسألا نم ىدحتلا فقوم تذختا اذامل ؟ اهباصأ ىذلا اهف . ةقيقرو ةبذهم اهنكلو . ةليمج تسيل

 ؟ انم ىأرمو عمسم ىلعو « هتيب
 ! بدألا ةليلق اهنإ ؟ ةفرغلا هذه نم اهجرخأ له ؟ كيأر ام : ءالمزلا نم دحاو ىلذأ ىف سمهو

 نم ؟ ةحاقولا هذه ام : ارئاث ابضاغ هتدجوو هيلإ تعراسو . ىنادانو . ةفرغلا نم ليمزلا جرخ مث

 . الاح تيبلا جراخ اهب قلن نأ دبال ؟ابب ىلأ ىذلا

 نع رذتعاو . ىناهلا انليمز لحد انئارو نمو « اعم انلخدو . ايسانم كلذ تدجو الو . عنتقأ مو

 عمتسأ مل ىننأ ىلع مدنأ ائيش تلق دف نوكت الأ وجرأ .. مظعلا انذاتسأ : ذاتسألل لاقو . ريخأتلا

 .. هيلإ
 . دعب ملكتي مل ذاتسألا نإ : هل لوقنل .انيلإ رظن مث
 كناكم ىف تنكولو .. نسحأ مويلا كتحص نإ .. انذاتسأ : الئاق سلجو . كلذ هدعسأف

 لك ىف انعم فاتخت ىتلا ةليمجلا ةاتفلا هذه ةيؤرب تيفتكاو ء رجغلا ءالّؤه ةلباقم تضفرل ذاتسأ اي

 اهلك ةداعسلا دجت ىهف ..كيلإ ءىجت نأ اهبجعي ال امبرو .. بتكن ام الو أرقن ام اهجعي الف.. ءىش

 "مال



 .. نايرع فصن ىشمبي ىدنه لجر نم برقلاب
 ! ؟ ةنايرع عبر تءاج بابسألا هذه له : اكحاض ذاتسألا هعطاقو

 نولطنبب ىطغت دقف اهمسج ةيقب امأ « طقف نيعارذلا ةيراع تناك دقف « اهيلإ انرظن ةعرسبو

 , قرع

 ةيراع نكت مل نإ .. ةنايرع عابرأ ةثالث ةيسفنلا ةيحانلا نم اهنكلو : لوقي ىلاهبلا انليمز ىبضمو
 سمخب اهسفن نع ربعت نأ ىلع ةرداق ىهف « اهنع ةباينلاب تثدحت دق تنك اذإ نسآ انأو .. امامت

 انرثكأ نأ دقتعأو . اهعم مهافتلا ىف ةبوعص دجأ انأو . ادج ليوط اهئاسلف .. دحاو تقو ىف .. تاغل
 ؟ نآلا ىتح ىه ملكت ملأ .. كلذ عيطتسي ال

 نوسلاج نحنف . عيرسلا هئاكذب هظحال ىذلا دومجلا كرحي نأ لواح دقل « ائيش لقي مل هنأكو

 اهوح سيلو حوطسلا قوف سلجت .. هيلإ رظنتو ناخدلا خفنت لازتام ةليمزلاو . هيلع انناذاو اننويعو
 ..ريرسلا ىلع اددمم سيل ذاتسألا نأكو .. سانلا نم دحأ

 وأ كبجعأ ىذلا ام ؟ ةيدنهلا ةفسلفلا ف تدجو اذامو : الئاق اهيلإ هجتا ةعرسب ذاتسألا نكلو

 . ؟ كلحارأ ىذلا ام

 مهف « مجسنم ءىش لك دنملا ىف : اهف نم ةراجيسلا تعفر الو « اهعضو ريغت مل ىهو تلاق

 نأ دجن ةيدنهلا ةغللا ىف هنإ لب . ةايحلاو ركفلا نيب ةريبك ةفاسم كانه نوكت نأ نود نوشيعيو نوركفي

 بوثلا قصتلي امك امام . مهتايحب تقصتلا دق مهراكفأف .. ناتفدارتم ناتملك ةايحلاو ريكفتلا

 . مهراكفأ نع جرخت ال مهتايحو . مهتايح ردق ىلع مهراكفأف « ةيناث ةرشب بوثلا نوكيو « دلجلاب
 نحنف ..رصم ىف ةيماعلا ةغللا ىف نحن لوقت امكامامت .. ىبنلا وأ ركفملا هانمتي ام مظعأ اذه نأ دقتعأو

 هنأو ..رصم ىف ىويح زبخلا نأ ىلع لدي اذهو .. ةشيعلا وه شيعلاو .. شيعلا : هنإ زبخلا نع لوقت
 ةفاسم كانه نأ ىأ .. عقاولا نع ةديعب راكفأ اهنأ : ةيلاثملا تافسلفلل هجوي ىذلا دقنلاو .. ةايحا وه

 الو أرقي ال دق ادج ىداعلا ناسنالاو . رحخآ ءىشف دنلا ىف امأ . ةايحلا بولسأو بهذملا نيب ةريبك

 ( ماعط ىأ لكأيو .. ىواست ال ةايحا نأل « ايراع ىشمي هنإ . ةفسلف ةيداعلا هتايح نكلو .. ركفي

 ىلإ برقأ هتايح نأل« هل ةأجافم نوكي الف توملا ءىجيو .. ةايحلا ىف ام لك وه سيل ماعطلا نأل

 ىف نوشمي مهو دنهلا ىف سانلا تيأر ام اريثكف كلذلو . ةايحلا راتخنا امدنع توملا راتخخا دقف .. توملا

 مهنأ عم 2« ةزانج ىف نوشمي مهئأك « تمصو ءودبب نوشمي « مهتاكم ىلإ ابايإو اياهذ عراشلا

 .. ةايحلا ىلإ .. لمعلا ىلإ نوقباستي

 ؟ ةيدنحلا ةايحلا هذه نم تنأ تذنأ اذامو : ذاثسألا لاق

 « ةيبصع ةزه اهتباتناو . ىرخألا راوج ىلإ اقاس تعضو ةعرسبو : اهسبالم ىلإ ةعرسب ترظنف
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 . ةيدنهلا سبالملا ىدترأ تنك . دنملا ف تنك امدنعف . ذاتسأ اي نآلا ىسبالم ىلإ رظنت ال : تلاقو

 ىرأ انأف .. نآلا ىتح محللا قوذأ الو .. مدلا ىرأ نأ قيطأ ال تنكو . تاتابنلا الإ لكآ ال تنكو

 ةق بورحلا نأ ىرأو ! ؟ ىرخا تاناويح ثثج ىلع سانأ شيعي فيك .. ةيشحو موحللا لكأ نأ
 ل ىننأل .. اضيأ ةيشحو جاوزلا نأ ىرأو .. ! ؟ ناسنإلا ةثج ىلع ناسنإلا شيعي فيك ذإ ٠ ةيشحولا

 ةأرما ىلإ هجتا تدلوو تلمح اذإ ىتح « ةأرما ىلع بذكي الجر تيأر امنإ . احجان اجاوز دجأ

 ىف اعراب الجر تقدص اهنأ اهتمبرج لكو . اهلفطب ةبذعم ةأرما شيعت نأ ةجيتنلا نوكتف .. ىرخأ
 هنأل . قافنلا ىلع مئاق عمتجملا نأ ىرأو .. ةفعاضم ةميرج وه تاجوزلا ددعت نأ ىرأو .. بذكلا

 ردقلا سفنب حمسيالو . ءاشي امك ئطخي نأب لجرلل حمسيو . ةأرملل ىطعيال ام لجرلل ىطعي
 امل ئيس جذومت رصم ىف ةعماجلا ةبلط نأ ىرأو .. ةفيظولاو ميلعتلا ىف هعم تواست ول ىتح « ةأرملل
 .. نوفئاخ مهو . نورئاح مهف .. فقثملا نطاوملا هيلع نوكي نأ حصيال

 ةهجو ديؤت ةقيقر ةرهاظم هناك «ء ابيدي ءارو ىشمي ةراجيسلا ناخدو ء اهيديب انيلإ تراشاو
 . , اهرظن

 دقل . ةريحلا نوفرعي ال دنملا ىف مهنإ : لوقتل تلدتعاو « الاهشو انيمي هتخفنو ناخدلا تعلتباو

 ىنعم الف ةايحلا نوبت امدنع .٠ مب ال اهلك ةايحلاو ؛ فيخ ال هسفن توملاف . توملا نوفرعي ال « اودتها

 كلذلو .. ةايحلاو ركفلا عباط وه ءودهلاف ءىش ىلع وأ ءىش نم فوخ كانه نوكي ال امدنعو . توملل
 ةايحلا نإ لاقي ام احيحص سيلو .. ةايح نم ناسنإلا فرع ام مظعأ ىه دنهلا ىف ةايحلا نأ ىرأ انأف

 ءابدأو .. مالسلا ىلإ قيرطلا لك ىه ةيدنهلا ةايحلا نإ لب . توملا ىلإ قيرطلا فصن ىه ةيدنهلا

 ..لابجلا مهق ىف نييئيصلاو دونملا نابهرلا ةايح فصو ىف اريثك اوغلاب دق نوقرشتسملاو برغلا

 سانلا ءالؤه مهوت دقف .. تاجاوخملا لايخ وه امنِإ . كلذ نم ادحأ رأ مل . لابجلا مق ىف نابهر الف
 نأو . ةنيدملا نم بربم نأو . سانلا رجب نأ دبالف . ةرهاط ةيقن ةلماك هتايح شيعي ىكل ناسنإلا نأ
 غارفلا اذه طسو كانهو .. روسنلاك ممقلا ىدحإ قوف ماني وأ . دورقلاكر اجشألا ىدحإ قوف قلعتي

 ةلاحو كلذ نومسي برغلا ىف ةفسالفلا ضعبو . لمأتيو ىوطنيو لزعني متادلا تمصلاو ىدبألا
 نأ كلذب نودصقيو .. «انافرنلا » اهومسي ةيدنهلا ةغللا فو .. مادعنالا وأ مادعإلا ةلاح وأ : مدعلا

 سيل .. تيم هناك ايح ابيف قلعتيو .. دهزلاو تمصلاو ةدحولا : نم ةقئشم هسفنل بصني ناسنإلا

 ىلع .. ضرألا ىلع سلاج وهو كلذ لك ققحي نأ ىدنهلا لجرلا ةعاطتسا ىفف .احيحص اذه

 نايرعلا لجرلا اذه ةمظعب رعشي الو حيبقلا رظنملا كلذ ىري ناسنإلاو .. طئاحلا راوج ىلإ .. فيصرلا

 نأل ؛ اريقف سيلو .. ديري ام سبالملا نم راتخا هنإ « انايرع سيل هنإ .. نيطلا ىلع سلاجلا ريقفلا
 اسلاج سيلو .. نيرخآلا نع هسفنب ىنغ ناسنإ وه . سانلا دنع ام ىلإ رظني الو هدنع امب عنقي ىذلا

 انحا



 .. بهذ نم وأ نيط نم ضرألا تناك نإ مبي الو .. ةدام ىلع سلجت ةدام وه امنإ . نيطلا ىلع

 ةدام ناسنالاو . ةدام بهذلاو نيطلاو .. نيل دوسأ بهذ نيطلاو .. عمال فاج رفصأ نيط بهذلاف

 نكلو - نيطلا ىلع رقتسا هنإ لوقت نيعلا نإف ضرألا ىلع سلج دق ىدنهلا اذه ناك اذإف .. ةلقاع

 نم ىوقأ هنأو . ءاينغألا نم ىنغأ هنأو .. ةمقلا ىلع سلاج هنأ ىري لقعلا نكلو . نيعلا هلوقت ام اذه

 هلك ماعلا هجنتي نأ ابيرغ سيلو ..ءىش ىأ ىف دهزي نأو . ءىش لك ضفري نأ كلمي هنأل . هلوحام لك

 برغلا نكلو .. مهسفنأ ىلع اريسيتو « مهراكفأ نم ةحارو مهتايحم اقيض « دونلا ةايح ىلإ
 .. ةيرحلا اندنع تسيلو .. ركفن ىكل تقو اندنع سيلف .. ةيسفنلا ةداعسلا هذبب معني نأ عيطتسي ال

 مزتحت مل ذاتسأ اي تنأ ىتح . سانلا دنع ىتيرحل مارتحا الو . ةيدنه سبالمب ىشمأ نأ ىف ىل ةيرحال

 مل كنأ كينيع ىف تيأرو .. نولطنبلاو صيمقلاب ءىجأ نأ اوركنتسا دقل .. ىلالمز الو . ىتيرح

 ..؟ تلعف اذاف . اعيمج مكنويع مامأ جرحلاب ترعش دقو .. قاس ىلع اقاس تعضو ىننأ ىلإ حرتست

 ىننأ عم .. اهب قلعتأ ةيهاو الابح اهناخد نم تلعجو .. ةراجيس ىلع تأكوتو رئاجسلا ةبلع تجرأ
 لوأ هذهف .. ناخدلا اهيف علتبأ ةرم لك عم الاعس تسبح ىننأ ادج ىندعسأ دقو . ذاتسأ اي نخدأ ال

 .. ةرم دعب ةرم لاعسلا تمتكف ةيدنهلا ملاعتلا تقبط ىننأ ىفدعسأ ىذلا نكلو .. ىقايح ىف ةراجيس
 . سفنلا طبضو ةدارإلا ةق .. سفنلاو مسجلا ف مكحتلا وه اذه

 ! تنسحأ ةسنآ اي هللاو تنسحأ : ةرابعلا هذه لثم ذاتسألا نم عمسن ةرم لوألو
 ىننأ الول . ريثك ءىش ىف كععم فلتخأ ال ىننإ : لاقو همسج لكب اييلإ هجتا مث « ذاتسألا تكسو

 نأ ىرأ الو .. ىمورلا كيدلا محل ىف دهاز هنأب فصوي ال فيغرلا الإ كلمي ال ىذلا ريقفلا نأ ىرأ

 دجي ال ىذلا نأ ىرأ الو .. شرعلا ىلع سولجلا ىف دهاز ٠ ضرالا ىلع سولجلا الإ كلمي ال ىذلا
 اهف دهزي ال هنكلو . دحي ايف دهزي ناسنإلاف .. « جنكومسلا » ةلدبلا ءادترا ىف دهاز ٠ ادحاو ابوث الإ

 , ادهاز نوكيل سانلا نع دعبي نأ ىلإ ةجاح ىف سيل ناسنالا نأ ىف كعم انأو .. كلمي الو دحي ال

 رمألا وه « مييف دهزلا مث « سانلا نيب ناسنإلا دوجوو .. مهنيب وهو ادهاز نوكي نأ عيطتسي هنإ لب

 نيب هدوجو نإ .. معاطملا دحأ ىف لمعي وهو ناضمر ىف امئاص ناسنإلا نوكي امك امامت .. بعصلا

 لمأ مه مهنع نيثدحتت نيذلا دونهلا نأ ىف كعم فلتخأ ىنكلو .. بعصلا ناحتمالا وه « تايرغملا

 نكلو . كلذ نظأ ال . مهتايح ىه مهراكفأ نأو . مهراكفأ ىه مهتايح نأ ىنعمب .. نيدلاو ةفسلفلا
 . ةلماك هسبالم ىدتري نأ عيطتسي لجر وهف .. طقف ىدناغ لثم لجر ىلع كلذ لاقي نأ نكمي

 هذهو .. هءارو ةزعم رحب نأ راتخاو . ايفاح ايراع نوكي نأ لضف هنكلو « ءاذح ىدتري نأ عيطتسيو

 راس اذإ نكلو . ءىش لك نم درجت ىذلا وهف .. ةيناسنإلا ةمظعلا ةق ىه . ىدناغل ةطيسبلا ةروصلا

 ةفسلف مهدنع ال ءارقفلا سائلا ةماع نكلو .. ىدناغ ىلعألا مهلثم اورركي ىكلف ٠ هءارو سانلا
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 .. رخآ وحن ىلع اوشيعي نأ نوعيطتسي ال مهنأل . اذكه نوشيعي مهنإ . ةايحلا هذهل رايتخا مهدنع الو

 وه اذهف . دونحلا ةايح اوراتخاو ةيسايسلاو ةينيدلاو ةيفسلفلا مهبهاذمب اورفك اذإ نيببوروألا نكلو

 ةئادإ ىه هذهو . قرشلا ىلإ برغلا اههجوي ىتلا ةيحتلا ىه هذهو ءرايتخالا وه اذهو . جذوفلا

 ةيادب ىه هذهو .. اهنوقيطب ال اهؤانبأ حبصأو « تبرطضاو تدقعت ىتلا ةيبرغلا ةايحلل ةلماك

 ىلإ سانلا بربي نأ ىلإ وعدت تناك نييضاملا نينرقلا ىف ةميدقلا ةيسئامورلاف .. ةديدجلا ةيسنامورلا

 قطنمو لقعلا تاباسح نع اديعب . ةزيرغلا ةايح ىلإو « ةرحاسلا ةيئادبلا ةايحلا ىلإو « ديعبلا قرشلا

 نأ وأ .. ةديعب رزج ىف ةيجذوغلا تاعمتجملا نوكت نأ ةفسالفلا ليخت كلذلو . . كلفلاو ءايميكلا

 ةايح نيب ةحضاو ةنراقملا نوكت ىتحو ٠ ةيئان ةريزج ىف وزورك نوسنبور شاع امك مهدحو اوشيعي

 نأل  ةعمج و همسأ صخش رهظف .. ىلادب صخش رهظي نأ دبال ناك « نييئادبلاو وزورك نوسنيور

 ىه ام فرعن وزورك نوسنبور هديس ةايحو اذه ةعمج ةايح نمو .. ةعمج موي ىف ناك هيلع روثعلا

 اورفكو مهراكفأ اولمأ نأ دغيو مهتايح مهب تقاض نأ دعب « اهويحي نأ برغلا ءانبأ ديرب ىلا ةايحل

 .. ةينيدلاو ةيفسلفلا مههاذمب

 ىف ةديعس ىنوكت ملو.. تجورت تنأ : الئاق نيتذفان نينيعب اهيلإ رظنو لاسر داقالا تكل

 .؟ جاوزلا اذه

 . اقاس تعضوو اقاس تلزنأو . ةليمزلا تبرطضاو . ةأجافم ناكو . راوحلا ىف ابيرغ الرق ناكو

 « اهتراجيس ئفطتل ةفرغلا نم تجرخو . دجت ملف رئاجسلل ةأفطم نع ثحبت هتارظن نم تبرهو

 تدازو .رخآ ناسنإ اهنأك تسلجو « اهتهيبج ىلع قرعلا تارطق ضعبو . ابحاش اههجو دجنل تداعو

 كلذ تظحال : لاق ةعرسب هنكلو « ةأجافملا هذه صتمت اهكزتي نأ ذاتسألا أشي ملو انتريحو انتشهد

 مث .. ءالتما رثكأ تنك كنأ ىلع لدي اذهو . كعبصأ ىف ارئاغ متاخملا رثأ لازي اف . ىرسيلا كدي ىف

 تلمح امبر .. كصيق نم ىرأ امك كرصخ دنع لهرتلا ضعب نأ امك .. كنزو صقن

 ىه امك .. كسفن ىلمهت نأ ىلإ سأيلا كعفد امبرو .. لافطألا نم اددع كل نأ وأ .. تضهجأو

 .. اريثكاهسفن لمب# اهنإف لاجرلاب قيضت امدنع ةأرملا نإ مث . لجر اهتايح ىف نوكي ال نيح ةأرملا ةداع

 اهنم بزتقي ال ىتح « اهسفن ريقحت ىلإ ةأرملا بهذت انايحأو .. اهسفن بيذعت ىلإ بهذت انايحأو

 ديرت اهنأل . . . لاجرلا فيخت ىتح « اهتعمس ىلإ ءىست ىتلا صصقلا ىورت انايحأ ةأرملا نإ لب .. لجر

 اهنأ ىلع مدنت مث . . اه مدقتي نأ ىلع ادحأ عجشي الام اهسفن نع ىوزف « مهنع ةديعب نوكت نأ

 لبق سيلو جاوزلا دعب تءاج دق ةيدنملا كتفسلف نوكت نأ دعبتسأ الو ..اهسفن ىلإ تءاسأ

 .. ادالوأو ةجوز هل نألو .. هتايح ىف حجان هنأل دهزلاو ةدحولاو ةلزعلا دشني ال ناسنالاف .. جاوزلا

 نم امل راتخيو .. ةساعتلا هذه « فسلفي » هنإف «اسعت وأ الشاف ناسنإلا نوكي امدنع طقف نكلو
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 بساني الو ؛ ءايزألا نسحأ ىدتري نأ سيعتلا بساني الو .. اهيساني ام ةيبدألاو ةيركفلا « ءايزألا و

 ىه امنإ .. ةآرملا مامأ اليوط فقت نأو . ىلحلا لمجأ عضت نأ . اهناخ وأ اهجوز اهرجه ىتلا ةأرملا
 رسكتو .. هينيع بذجت تناك ىتلا اهنيتاسف هركتو .. لجرلل ةديصم هارت تناك ىذلا اهمسج هركن
 مل .. ىثنأ دعت مل .. ةأرما دعت مل اهنأ رعشت ةسيعتلا ةأرملا نإ .. هفنأ المت تناك ىتلا اهرطع تاجاجز
 ابنإ .. ةأرما دعت ل ةأرما ىه ةسيعتلا ةأرملا نإ .. هنضح 'ئفدت وأ . هنذأ حبرت وأ , دحأ نيع ألمت دعت

 .. نيلوقت امك . ءىشال ابعإ .. ائيش دعت مل

 رصم تكرتو . تجوزت دق تنك . ذاتسأ اي معن : تلاق موزهم رسكنم توصو . ةئيزح ةربن ىفو

 « اموي نيعبرأ عب راناعإ .. نيمأوت تبر دقف .. ىالفط تومي نأ هللا ءاشو . ىبأ عم تشعو

 . هب طبترأ نأ ديرأ ال ىننأل , نيلفطلا تلتق ىننأ وه دقتعاو . ىجوز عم تفلتخاو

 نم رخآ ناكم ىأ ىلإ الو اهعبصإ ىلإ ال انم دحاو رظني ملو ءتجوزت اهنأ فرعن نكن ملو
 انتيحان هجتي ناك هنإ لب .. اهيلإ رظن دق ذاتسألا نأ ظحالن مل اننأ كلذ نم بجعألا لب .. اهمسج

 فيكو ؟ اهلطبو اهعبصإ ظحال فيك نكلو .. انم دحاو دنع فقوتي نأ نود الامثو انيمب هسأر كرحيو
 حيتافم » عنصو . ةظحالملا ىلع رداقلا ذاتسألا هنكلو .. فرعن ال نحن .. ؟ كلذ لك ىلإ ىدتها

 .. ةلئاه ةعرسب « ةيصخشلا
 اهيلإ هجتي ناك هنإ لب .. اهيلع فطعلاو « اهل مارتحالا نم ريثكب اهتيحان رعش دق ذاتسألا نكلو

 ىلع تدمج مث . تمصلا ةليمزلا تمزل دقو .. انم دحاو ىلع دري ناكول ىتح . ثدحتي امدنع اريثك

 . . ىرخألا ىف ةدحاولا اهيقاس تقصلأ دقو . نحدت دعت ملف . سفنتت ال اهنإ لوقأ داكأ لب « اهدعقم

 هذه ديرت اهتأك . للملا اهيلع رهظو . ءارتجا لقأ اهتارظن تحبصأو . اليلق مامألا ىلإ اهسأر لام دقو

 عم ىه سلجت نأو . اعيمج فرصنن نأ تنمت اهنأ دعب اهف اهنم تفرع دقو . ىبتنت نأ ةسلجلا
 .. ةلماك ةوبأ ذاتسألا ىنيع ىف تأر دقف . توملا ىّتح ىكبتو هردص ىلع اهسفنب قلت نأو « ذاتسألا
 سلاجم فرع ولو .. تقولا لوط لاجرلا ىلإ سلجي لجر هنأل « ةنشخ تناك هتارابع نأ مغر
 ىف هتفرع لجر قرأ هنأ . ةيوثنألا اهتزيرغب ٠ هيف تفشتكا دق ىهو .. قرأو معنأ ناكل « ءاسنلا

 .! ؟ اهتايح

 ىلإ برقأ ناك ثدحت اذإ . توصلا ظيلغ ايبصع ناكو . ىعويشلا انليمز ثدحت ةأجفو

 هنع تئدحت ىذلا اذه . ذاتسأ اي ضرم اذه : لاق . ةعومسم هسافنأ نوكت تكس اذإو « بيطخحلا
 دجت نأ لواحتو « ءارقفلا رظنم ىرت نأ بحت ةينغ اهنأل ىهف . ةيبلسلا : هما ىعاتجا ضرم ةليمزلا
 « اهغامد عجوت نأ ديرت ال ىهف .ريغتي نأ هديرت الو . اهبجعي رظنملا نأل ٠ اريسفت مهتايح بولسأل

 لكو . لعفت ال اهنإف فيصرلا ىلع سلجتو ةيراع ىشمت نأ اييلإ انبلط اذإ تقولا سفن ىف نكلو
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 نأو . ةكحلا وه تمصلا نأو . ةداعسلا وه رقفلا نأب ءارقفلا عانقإ نولواحي مهنإ . كلذك ءاينغألا
 ىلع جرفتنو تاناويحلا ةقيدح ىلإ بهذن ايك امامت .. ىدارإلا مكحتلا ةق وه . ليلقلاب اضرلا

 ىذلا ديدحلاو .. اهنم نمأم ىف نحن نوكن ىكل ٠ ديدحلا ىف اهعضن نأ دبال . صافقألا ىف تاناويحلا

 .. اولتق وأ اوقرس مه اذإ ؛ مهج ران نم ءارقفلا ءالؤه فيوخت وه .. نيدلا : وه ءارقفلا هيف عضن
 5 مهسفنأل ةيابح ءاينغألا هعرتخا نيدلاو .. ءارقفلا بضغ نم ءاينغألا ىمحي ىذلا وه نيدلاف

 مهيدل ءاينغألا ناك اذإو . . مهريغ ىلع امارح « محل الالح كلذ نوريو . نولتقيو نوقرسي ءاينغألاف
 ةوقلا هذه لكف . شيجلاو سيلوبلا مهيدلو : ةيلاعلا راوسألا مهيدلو « مهماوبأ ىلع نوفقي سارحلا

 اسراحم ريمضلا اوسرغ لب كلذب اوفتكي مل ءاينغألا نإ مث .. ءارقفلا دض بسانملا تقولا ىف اهنوهجوي
 دق سراحلا اذهو .. ريقف لك بلق ىف سراح وه . ءارقفلا الإ هفرعي ال ىذلا ريمضلا نإ .. اضيأ مهل
 : ريقفلل لوقي ىذلا وهو . ماني ال سراح وه ريمضلاف .. هيف رقتسا ىذلا بلقلا ىلإ هتيقدنب ةهوف هجو
 دونهلا ءارقفلا ةابح اهتبجعأ امدنع تخألاو .. ةمايقلا موي هللا كبذعي ال ىتح . لتقتال .. قرستال
 نكلو . لاجرلا داسجأب ةبجعم ىه لهف .. اضيأ ةارع لاجرلا ىرت نأ اهجعأ تناك نإ فرعأ ال
 ايجعي نأ دبالف « ابجعأ ىذلا وه اذه ناك اذإف .. ؟ كلذب فرتعت نأ ةعاجشلا اهدنع تسيل

 نيلوستملا نيبو  جالبلا ىلع ايراع ىشمب ىذلا نيب اقراف كانه نكلو .. ئطاوشلا ىلع ةارعلا لاجرلا

 اوراث دق اسانأ دنلا ىف نإ .. هفنأ مغر نايرع اذهو « هرايتخاب نايرع اذهف . اضيأ جالبلا ىلع ةارعلا

 ةايحل جذامن نييالملا مامأ اوعضو امنِإ . ةيبلسلا ةايحلا هذه ىلع ةروثلاب اوفتكي ملو .. ىرعلاو رقفلا ىلع

 رقفلا اذه ريبغتل اديهمت . اهيلع ةروثلاو . ةايحلا هذه ضفرب أدبت لضفألا ةايحلا هذه . لضفأ

 دق هللا نأو . نوكلا قلاخ وه هللا نأبو . هللاب نموأ ىنكلو . حيحص اذه ىعويش ىننإ .. ةيبلسلاو

 ام لعفن نأ بحي نكلو . روصعلا ضعب عم ىشمتت تءاج دق ةيوامسلا تالاسرلا نأو . لسرلاب ثعب
 . عاضوألا بلقن نأ الإ اذه انرصع بساني الو .رصعل رصع نم فلتخي لضفأ وه امو ١ لضفأ وه
 لعجت ىتلا ةبذاكلا ةعداخلا راكفألا هذه لك ةوقلاب وحمن نأو .. اهيلاع اهلفاسو « اهلفاس ابيلاع لعجنف

 .. ةلافسو ىنغ دادزيل ىنغلا كرتتو ء هرقفب اديعس ريقفلا
 ىلع رهظي رثأتلا أدب دقف . رثكأ ذاتسألا ريرس نم انبرتقا دق نحن انك ن إو . ذاتسألا هجوريغتي ملو

 نم نكمت دف ديدشلا راقتحالاو فرقلاو قيضلا ناك نإو . اليلق فعضي هتوص ذخأو . ذاتسألا هجو

 نم همدق تجرخأ ىتلا ىه ةفدصلا تناك نإ فرعأ الو . هيدي نم ةكرح لك نمو ؛ اهوقي ةملك لك

 ىباج دنع ءارمح تامالع كانه نأ تظحال دقو .. انهوجو ىلإ ابنم دصق نود هجنتل فاحللا تحت

 نأ لبق اقيض ادحاو ىدترا هنأ ودبب نكلو .. ةعساو اهلك ذاتسألا ةيذحأ نأ نظأ تنكو .. مدقلا

 نم ذاتسألا ىدل ام لكبو .. ءاذحلا ىف ناك رامسمل ارثأ مدقلا نطاب ىف نأ دكؤما نمو .. ضرمي

 انحانإ



 ةاتسألا هفرعي امالك ررك ىذلا ليمزلا اذه فسني نأ ىف ةيوق ةبغرو . نييعويشلاو ةيعويشلل راقتحا

 وأ . ذاتسألا بتكام أرقي مل هنأك « همامأ ىرخأ ةرم هددري نم أجافي مث .. هبتك ىف اريثك هشقانو . امامت

 ..هتيب ىف ذاتسألا ىلع مجبتف ةليمزلا ىلع درلا ةصرف زبتنا هنأك وأ « عنتقي ملو أرق هنأك
 هلإ ىأ .. هللاب نمؤم كنأ ىعدت مث ٠ ىعويش كنإ لوقت .. انالوم اي كرمأ بيجع : ذاتسألا لاق

 ؟ سكرام لراكو هأ ؟ هلإلا اذه وه نم ! ؟ اهنع ثدحتت ىتلا هذه ةيعويش ةيأو .. ! ؟ انالوم اي اذه

 الف ايعويش تنك نإو .. ايعويش نوكت نأ نكمي الف هللاب نمؤت تنك نإ ؟ نيلاتس وهأ ؟ نينيل وهأ
 دعب ةايح الو نيطايش الو ةكئالم الف حور كانه نكت مل اذإو .. حورلل بهذملا اذه ىف ناكم

 ةداملاو . ةدام اهرخآآو ةدام اهوأ ةايحلاف . ةايحلل ىداملا ريسفتلا ىه ةيعويشلا نأل .. هلإ الو . توملا
 تلعجو . ةعدفض اهسفن نم تقلخو اهدحو تزفق مث « ارانو ءامو ابارت تناك ىتلا ىه : مكدنع

 هذه ىهام مث .. ؟ اهدحو روطتتو ةداملا لوحتت فيك .. اناسنإ توحلا تلعجو اتوح ةعدفضلا

 ءاملعلا نم ..رشبلا نم نييالمللا فولأو كامسألاو ضحاوزلاو رويطلاو راجشألا نييالم اهنإ .. ؟ ةداملا

 دعاوق ىه ام ؟ فيك .. ! اهدحو ةداملا هتلعف كلذ لك .. نيمادهلاو صوصللاو نيماسرلاو ةفسالفلاو

 توحلا دلي ال فيك .. ؟ اراجشأ وأ ارويط ضييبت الو عدافض ةعدفضلا ضيبت فيك .. ؟ ةداملا ريغت

 ىلإ ليبسلا اهيدبي ىذلا نم ؟ ةيلخلا ومن ىف مكحتي ىذلا نم .. ؟ ًارامح ناسنإلا دلي ال فيك ؟ اناسنإ
 مألاو بألا تافص هل نوكت دلوي امدنع لفطلا نأ ىلرسفت فيك .. ؟ اهمأو اهوبأ ناك اك نوكت نأ

 ىف هتاداع تناكف . لفطلا هري ملو تام ىذلا بألا تافص وأ ؟ هري مل ىذلا دجلا ةروص انايحأو

 ىلإ بهذأ ال ىننإ .. ؟ هسفن ءاقلت نم ثدحي كلذ لك .. ؟ هعم شاع هنأك هدلاو هباشت ريسلاو لكألا

 . . بابذلا نع ثيدحلاب ىتكأس نكلو .. ؟ هلك نوكلا قلخخ ىذلا نم لأسأو .. حيسفلا نوكلا
 ةقيفدلا ءاضعألا هذه لك امل نوكن فيكو .. ؟رثاكتت فيكو ؟ شيعت فيك .. ؟ ةبابذلا هذه ام

 نم ةداملا هتلعف كلذ لك .. ؟ ةجردلا هذه ىلإ ةعونتم نوكتف ةيحلا ةيلذلا كرحي ىذلا نم .. ؟ ةدقعملا

 نأ رظتننو قودنص ىف ابارت عضنف .. عونلا اذه نم ةيلمعب انسفنأ نحن موقن ال اذالف .. ؟ اهسفن ءاقلت

 ةدام ىلإ ءامص ةدام نم روطتت ةدام الإ دجت ال ةيسكراملا ةيداملا نإ .. ؟ ناسنإ وأ درق وأ ءاغبب هنم جرخم

 دق رانلاو بارتلاو ءاملا نإ ؟ فيك . ةأجف ترهظ لوفقتس ؟ ةايحلا ترهظ فيك مث ؟ فيك .. ةلقاع

 . . رويطو تاناويح ىلإ داوملا تروطتف ةينوكلا ةعشألاو ةيسمشلا ةعشألا نرف ىف تجضنو تطلتخا
 نأ ىلع ةرداق ةداملا تناكاذإو ؟ اعيمج انم ىأرم ىلعو ىرخأ ةرم نآلا روطتت ال اذالف نذإ ؟ اذكه
 .. ؟ نوكلا اذه ىف هللا هب موقي ىذلا رودلا وه اف ٠ فوسليف ىلإ رامح نم لوحتت نأو اهسفنب قلخت

 نأ ةعاجشلا مكدنع تسيل نكلو .. نودحلم ةرفك مثنأ .. نوعداخملا نوباذكلا متنأ لب ؟ هترورض اه

 . . قيرطلا فصن مهورياستل . مهلثم نونمؤم مكنأ ءارقفلل نودكؤت متنأف .. كلذب سانلا اوهجاوت

 نك



 ءادر اوعلخي نأ بحي مهنأو . مهرقف نع لوثسملا وه نيدلا نأ ىرخأ ةرم مهل نودكؤت كلذ دعبو

 دحاو لأسي نأ نود ..نوكلمب امم مهديرجتو ءاينغألا لتق نم دبالو « ءاينغألا ةعانص نم هنأل نيدلا

 مكنإ ؟ اينغ نوكي نأ كلذ دعب قحتساو حجنو لمع دق دحاو ءاينغألا نم سيلأ : هسفن مكنم

 كلمي نم لكو ٠ صل ىنغ لك نأ نورت امنإ . ناسنإ ىأ ءارث ببس نع مكسفنأ نولأستال
 مظعلا نانفلا ىلع .. ةبهوم هل ناسنإ لك ىلع نودقحت متنأف كلذلو .. كنم هقرس دقف « كلمت الام

 .. ءىش لكب سانلا قحأ مهف ةيبلغأ مهنأل , ةلهجلا نأ نورتو .. مظعلا سدنهملاو مظعلا رعاشلاو

 ىنغلا ناسنإلاو ء صل طيشنلا ناسنإلاف كلذلو .. سانلا لضفأ مه « ةيبلغألا مهو . ىلاسكلا نأو

 نأ بجي ىرقبع ناسنإ لك نأ كلذ ىنعمو .. ايريهاج سيلو ىدرف صخش ةبهوملا بحاصو . قراس

 مازقألا لكل ةماقلا ليوطلا ناسنإلا رذتعي امك امامت .. ىلاسكلاو ءالهجلا لكل ابوتكم اراذتعا مدقي

 : نيتعطق هرطشن نأ بجيف . اقالمع ناكاذإف « امزف ناسنإلا نوكي نأ ىعيبطلا حبصيو . ملاعلا ىف
 اولداعي نأ نكمي ال رعاش فلأ نكلو .. ءارعشلا فولأ ايندلا ىفو .. مازقألا نم ةثالث وأ نينثا نوكيل

 عنص نم تسيلف . حضاو ريسفت ا سيلو .. ةيصخش ةزيم وأ ةيدرف ةفص ةيرقبعلاف . .ًادحاو ًاريبسكش
 وه سكرام نأ اك امامت .. بهاوملا باحصأ اههجويو اهعنصي ىتلا ىه تاعمتجملا نإ لب ٠ عمدجما

 ىلاسكلا ءارقفلا نم نييالملا تائم دوقي درف نينيلو .. نينيل مظعألا مكهلإ ىلإ قيرطلا دهم ىذلا

 لمحتت ايندلا هذه ىف هتلعف ىذلا ام تنأ.. ؟ انالوم اي كاوكش ام تنأ ؟ تنأو .. نيدحلملا نيدقاحلا

 مظعأ هرقتحت لجر لمع ةليصح هذه نإ .. ؟ تيبلا مامأ ةرايس كرظتنتو .. كدي ىف ةيبهذ ةعاس

 ىلإ لقنت انه ىلإ تثج دقل ؟ ةجيتنلا تناك اذاف .. بعتو لمع ىذلا كيبأ سولف اهنإ .. راقتحالا

 نم له .. ءاقشلاو ءانعلا كيلع رصتخا نلو .. كلجأ نم بعت نمل ديدشلا كراقتحا كئالمز ىلإو

 . . ايراع ىثمت نأب سانلا قحأ تنأف كيأر اذه ناك نإ . . ؟ ءاردزالا اذه كوبأ قحتسي اذه لجأ

 .. كبيج ىف فورصم وأ . ةرايس وأ . بهذ نم ةعاس وأ . بوث ىلع لصحتل ائيش لعفت مل تنأف
 وأ سانلا كاطعأ .. كقزر لوستت أدبتو .. كاطعأ ام لك كدلاول ىطعتف .. ةنسح ةودق نوكت ال اذالف

 مث .. ؟ هيبأل ركدتي نأ نبالا نم بلطي ىذلا اذه هلإ ىأ . ؟ هللاب نمؤت كنإ لوقت' مث ؟ كوطعي مل
 ببسل « كلذ نولعفي ال ايسور ىف مبنإ . . ءاينغأ ءابآلا نأل مهءابآ اوقئشي نأ ءانبألا لك ىلإ بلطت

 دق . روهزلا ضوح لثم ىه مألا امنِإ .. مأ وأ بأ هل ناسنإلا نأ ىرت ال ةيعويشلا نأ . ادج طيسب

 ضفري نأ ضوحلا اذه ةعاطتسا ىف نكي ملو . روهزلا ضوح ةمهم تبتناو . تمنف ةرذب اهيف تعضو
 تربك امدنعو . سمشلاو ءاوهلاو ءاملاو ةبرتلا نم ىذغتت نأ الإ ةرذبلا ةعاطتسا ىف نكي مو . ةردبلا
 . كلذك مألاو ةلحرم بألا . ةلحرم ءىش لكف . هرود ىبتنا ! ةيمهأ ضوحلا اذهل دعت مل ةرذبلا

 . ةرورضلا الإ ضعبب اهضعب اهطبرت ال . ةكباشتم تاقلح اهلكو . ةلحرم ةلوجرلاو . ةلحرم ةلوفطلاو
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 اهييدث ىف نبللا نإف هعضرت مل اذإ اهنأل . لفطلا ىلإ ةجاح ىف مألاف « همأ ىلإ ةجاح ىف لفطلا ناك اذإف

 ىنعف . اهرورغ ىضري لمحلا نإ مث . لفطلا عضرت نأ دبالف نيللا اذه نم صلختت ىكل ىهف . اهلي
 ةرم اهرورغ ىضري اذهف تلمح امدنعو . اهلجرو اهجوز نوكي نأب هتعنقأو الجر ترغأ اهنأ كلذ

 ةرطضم اهسفن دجت الف ٠ اهجوز نيبو اهنيب طبري لفطلا نإف تدلو امدنعو . ةبيصخ ىثنأ اهنإ : ىرخأ
 لودلا ضعب ىفو . ابأ نوكي نأ ىلع رداق هنأ اضيأ لجرلا رورغ ىضريو .رخآ لجر نع ثحبلا ىلإ
 مألاف . جاتنإلل ةلطعم ةقالع اهنأل . هيوبأو لفطلا نيب طبرت ىتلا ةقالعلا هذه نوعطقي ٠ ةيعويشلا
 نوكت نأ بجيف « نيسدنهمو نيسردم كانه نأ امكو . لمعلا نع اهلطعي اذهو . تيبلا ىف سلجت

 كلذلو . نفو ملع ةيبرتلاف . تايبرملا نسحأ نوكت نأ ىرورضلا نم سيل مألا نأل .. تايبرم كانه

 ىف اكرتشي نأ مألاو بألا ةمهم تحبصأ كلذ ىلعو . مألاو بألا ريغل دالوألا ةيبرت اوكرتي نأ بحي
 ىف هيدلاو عم مهاسي .. ةريغص ةرايس ..ريغص روتوم .. ةريغص جاتنإ ةادأ وه لفطلاو - لفط جاتنإ

 ىلع نوصيرح مكنأ ابذك نوعدت تقولا سفن ىفو .. ؟ ةيناويح هذه نأ ىرت الأ . جاتنإلاو لمعلا

 ؟ فطاوع ةيأو ؟ حرف ىأو ؟ نزح ىأو ؟ هذه بولق ىأ .. مييلع انزح قزمتت مكبولق نأو . ءارقفلا
 . حورلا نم دسجلا اذه متغرفأو .. هللا نم نوكلا اذه متغرفأ دق متمدام .. ةغراف تاك هذه لك

 ةيسكراملا ىف كيأر نم ريغت له .. ةيناسنالا نم تاقالعلا هذه متغرفأو « مقلا نم كولسلا اذه مغرفأو

 ىلع درمت مت « شيعيل ةيحيسملا ىلإ هنيد ريغ ىدوبي هنإو .. قافأ باصن سكرام لراكنإ كل تلقول

 ةايحلا ةيمهأب هتانبو هتجوز عانقإ ىف حلفي مل هنإ كل تلق ول له .. ؟ ىرخأ ةرم شيعيل ةيحيسملا
 .. ؟ نيترم ىرهزلاب بيصأ هنإو .. اصل ناك هنإ تلق ول له ؟ ىرخألا دعب ةدحاولا : نرحتتاف
 كلذ دعب مث « الوأ هسفنب أدبي نأ بحي ىأ ؟ ايلاثم نوكي نأ بجي ؛ ةوعد » ةيأ بحاص نأ ىرت الأ
 كيأر نم ريغي اذه له .. كلذك نكي مل هنإ .. هلثم سانلا نوكيل . ىعويش نسحأ نوكيف .. سانلاب

 صل كدلاو نأ وأ .. صل كنأ ملعي هنأل ؛ لاما كيطعي كدلاو نأ تملع ول له .. ؟ ةيعويشلا ىف
 .. ؟ كيبأ ىف كيأر نم اذه ريغي له .. سانلا نيب ًابيجو ودبت ىكل لاومألا هذه كل قرسي هنأو

 .. كدلاو نع ىنثدح .. الاح كنم فرعأ نأ ديرا . ىل لق ؟رييغتلا اذه ببس وه اف كيأر ريغت اذإو
 .. ىمأر قوف اهلك ايندلا تبلق دقل .. نآلا ذاتسأ اي هلعفأ نأ عيطتسأ ىذلا ام فرعأ ال : لاق

 سولفلا هذه ىنطعي مل اذإ هنأ نظي ناك اذإ وأ .. اهقرسي ناك اذإ ىلأ سولف ضفرأس ىننأ دكؤملا نم

 .. هنم اهقرسأ فوسف

 ذخأي كوبأف . مارح اهنأل بيع اهنأو . بيع ةقرسلا نأ ىرت كلنأل ؟ اذامل .. نكلو : ذاتسألا لاق
 اذه نإ لاق ىذلا نمو ؟ مارحلاو لالحلا وه امو ؟ بيعلا وه اف... قحتسي ال نمل هيطعيو كلمي ال ام

 ىف شغي بيبطلا نأ تفرع اذإ له .. ؟ كلذ عرش ىذلا نم ؟ لالح اذه نإ لاق ىذلا نمو ؟ مارح

 لل



 ؟ بيبطلا اذه ىف كبأر نوكي اذان ٠ ةيحارجلا تاودألا مقعي ال بيبطلا نأ تفرع اذإو . ءاودلا

 اذإو .. ؟رجألا قحتسي بيبطلا اذه نا ىرت له « ارجأ هتيطعأ اذإو .. ؟ هيلع كسفن ضرعت لهو

 لراك ىلعو . كيبا ىلعو . بيبطلا ىلع تكست له .. ؟ هلعفت فوس ىذلا اف كلذ لك تفرع

 ريقف هنأل بيبطلا اذه نأ تفرع اذإو ؟ لعفت ىذلا ام وأ ؟ لوقت ىذلا اف تكست مل اذإو ؟ سكرام

 حبصأ مظع بوهوم بيبط ىلع دقحي هنأ تفرع اذإو ؟ قح ىلع هنأ ىرت لهف « اينغ نوكي نأ ديري

 وه ام ؟ اينغ ناسنإلا نوكي نأل عورشملا قيرطلا ىه عادخلاو ةقرسلاو شغلا نأ ىرت لهف « اينغ
 ؟ سانلا نم سانلا ىمحي ىذلا ام . ؟ ةليضفلا نيأو ؟ ةليذرلا ىه ام ؟ أطنملا نيأو ؟ باوصلا

 نأو . لداع هلإلا نأو . الإ كانه نأ ىلع موقي ىذلا نيدلا هنإ .. رخخآ نوناق وه امنإ .. نوناقلا سيل

 ذنم امئاد اًدوجوم ناك نيدلا نأو .. عيمجلا بساحي فوس هنأو .. ءاشي نم عنمبو ىطعي فوس هلإلا

 ىعويشلا ناويحلا ىتح .. نمؤم ناويح وه وأ . نيدتم ناويح ناسنالاف . ةفلتخم لاكشأبو روصعلا مدقأ

 نأ اكف - هنيد نع عفادي ناسنإ ىأك ٠ ةيعويشلا تاسدقملا ١ نع عفادت تنأف . . نمؤمو نيدتم

 « لاملا سأر » باتك نييعويشللف ٠ انآرق نيملسملل نأ امكو .. نيلمركلا نييعويشلاف .٠ ةلبق نيملسملل

 . نينيلو سكرام نييعويشللف ٠ ايبن نيملسملل نأ امكو .. « ىعويشلا نايبلا ١ وأ سكرام لراكل

 ةيابن : نييعويشلل كلذكف « رابنألا اهتحت نم ىرجت تانجو اباسحو ةمايق نيملسملل نأ امكو

 هيف فقوتت ةايح امنإ « ريقف الو ىنغ الو موكحم الو مكاح نوكي ال ةيابنلا هذه دنعو « خيراتلل

 اذه امئاد قبي فوسو ..ةدحاو ةيناسنإ بوعشلا نوكتو تاقبطلا نيب عارصلا ىبتنيو ةكرحلا

 لوقأ.. هللا هنإ : لوقت . . ؟ موجنلاو بكاوكلاو تابنلاو ناويحلاو ناسنإلا قلخن ىذلا نم : لاؤسلا

 كنإ كل لرقأ « قحلا لوقأ اثالث مظعلا هللاو : لوقتف اثالث هللاب مسقت له .. باذك تنأ : كل

 كلذ دكؤتو ! هل دوجو ال ىذلا للاب مسقأ : لوقت كنأ مسقلا ىنعم نأل ٠ تارم ثالث باذك

 ! ىنكت ال ةدحاو ةرم نأك - تاره ثالث

 ىهف . ةلضافلا ةديسلا هتلاق ام ىلإ حيرتسأ ىننإ لب : لاقف ةليمزلا ىلإ تفتليل ذاتسألا تكسو

 ابولسأ وأ « ةايحلا ىف ابولسأ تأر دق طقف ىه امإ قيد وأ ىداصتقا بهذم ةبحاص اهنأ ىعدت ال

 اهنإ 2 . ةحابسلا ةضاير وأ ىثملا ةضاير ىلإ ناسنإلا حيرتسي امك امامت . ةايحلا ءابعأ نم اهحنري

 نأ ةايحلا ىف ام نسحأ نإ لقت مل ىهف .. . امئاع ماني نأو « ايشام لكأي نأ بجي ناسنإلا نأ معزتال

 ةايحلا ىف تدجوو . ةيسفن ةلاحب ترم دق ىهف .٠ تقولا ضعب نكلو , امثاد ايراع ناسنإلا نوكي

 تاحصم ىلإ وأ . ئطاوشلا ىلإ بهذن امدنع ماع لك كلذ لعفن نحنو . كلذل اتقؤم الح ةيدنملا

 لك تضفر تنأ كنكلو . هيلإ تحارتساو . الح تراتخا اهنإ . ةيباجما ىهف .. ةيندعملا هايملا

 نإ .. قح ىلع تنأف ؛ كتوص تعفر اذإ كنأ تمهوتو .. لحلا وه ضفرلا نأ تدجوو . لكاشملا
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 ىف تسل 4 < ؟ + ؟ نإ لوقت ىكل تنأو .. قحلا نع مهدعبأ وه . ةمكحلا ىف اخارص نيماحما رثكأ

 ,.0- + ؟ نأب ىعانقإ تلواح اذإ جنشتتو خرصت نإ ىلإ ةجاح ىف كنكلو . خرصت نأ ىلإ ةجاح

 كسفن نع عفدتل خرصت نأ ىلإ ةجاح ىف تناو . ديري وأ كيلا تفتلي ادحأ دجتال كنأل خرصت تنأو

 ! تعطتسا نإ كلذب انعنقت نأ كيلع مث .نونجلا وأ . لهجلا ةمهت

 « فيفخ همد ناسنإ هنأل . ادج هفطلتسي ذاتسألا ناكو . ىناهبلا ليمزلا ةيحان ذاتسألا تفتلاو

 : لوقي ناكو . ةيفسلفلا اياضقلا ىف هغامد عجوي نأ ضفري هنألو . قينأ هنألو بذهم هنألو
 .. لكاشم ىف لخدأ نأ ديرأ الو . ادج ىداع ناسنإ انأ . يبنأر فرعت كترضح ..ذاتسأ اي

 امب مجحو نول لك نم ضيبلا لكر سك ىأ ؛ ةجعلا » ةسردم نم تنأ : الئاق ذاتسألا كحضو

 ةيحيسملاب ةيدوبيلا طلخت ةيئاهبلا ةنايدلا نأل .. اه .. اه .. نابعثلاو نابرغلاو جاجدلا ضيب كلذ ىف

 .. اهاه .. ةحاصملا ىلع مهنوهركتف ٠ ءايبنألا لك اوبضغت نأ نوديرتال منو .. ةيذوبلاب مالسإلاب

 نأ نود اقولسم هنولكأت ال اذاملف . ةجردلا هذه ىلإ « ضيبلا » نوبحت متمدام .. انالوم اي .. اهاه

 وأ طقف جاجدلا ضيب نم ٠ ةجعلا » نوعنصت ال اذالف .. ضيبلا رسك نم دبال ناكاذإو .. ؟ هورسكت

 .. اهاه .. اهاه .. ؟ طقف نابرغلا ضيب نم
 امدنع الثم . اهنيب قفوي نأ لواحيو .. نايدألا لك لبقي « ىلايلا ١ بهذملا نأ ىلإ ريشي ذاتسألاو

 .. ءايبنألا « ٌتاخ» لوسرلا نأ ىري . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نع ىلئاهلا بهذملا ثدحتي

 هب نادزت ىذلا مانا اهانعم نكلو ءايبنألا «رخآ» : هنأ اهانعم سيل هذه « اخو ةملك نكلو

 . خلإ .. مهتنيز هنكلو .. مهرخآ سيل وهف - ةوبنلا عباصأ

 بهذم باحصأ نحن ..ذاتسأ اي حيحص اذه : لوقي ةحرملا هحورب ىئايلا ليمزلا داعو

 . ةحيحص اعيمج اهنإ لوقنو .. نايدألا لك نيب ةفينعلا تاعارصلا ففخن نأ ديرن اننإ .. عضاوتم

 مهأ اذهف .. ؟ اهب ناميإلاو ةقيقحلا هذهب ىنتكن ال اذالف ٠ ادحاو هللا مادامو ؟ ةيبيلصلا بورحلا اذالف

 .. ليصافتلا ىلع فلتخت نأ نكميف . ةيعاّجالاو ةيدرفلا ةايحلا بيلاسأ ةيقب امأ .. نيد ىأ ىفام

 ردف ىلع ركفت ال اذالف اذكه اريغص ابهذم ةيئاببلا تمادام .. انالوم اي : الئاق ذاتسألا كحضو

 اليكلف .. اهنيب قراوفلا هذه نم وكشت ناولألا عيمج هيلإ تبهذ ىذلا ماسرلاك متنأ .. ؟ اهمجح

 ىلع انول لضفي نأ ديري ال هنأل ؟ اذامل . ناولألا تمدعناف .. دحاو ءانإ ىف اعيمج اهاقلأ اهضغي

 .. اهاه .. اهاه .. نول
 فرعأو . ةيلقعلا ىدودح فرعأ ىننإ : تلقف . ىأر ىل ناك نإ ذاتسألا ىنلأسي ىتح رظتنأ مو

 اياضق ىلإ ضرعتن نأ ىربكلا ءاطخألا نم كلذلو . هيلع ردقأ ال ىذلا امو . هيلع ردقأ ىذلا ام

 . هذه ءامسلا ةحاسم فرعن. نأ نآلا انررق اننأ انضرف ول : الثم . اهئأشب رارق ذاختا وأ اهمهف بعصي
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 . لواحن دق ؟ عيطتسن لهف .ربشلاب ءامسلا سيقن نأ بحي ىأ ..ريشلا ىه ةديحولا ةليسولا نأو

 كلذلو .. دودحم ناسنإلا نأ امك  امامت دودحم ىناسنإلا لقعلا نأ دقتعأ .. ؟ نوداج نحن له نكلو

 اننأ حيحص .. ءاملا مجح فرعنل ةجردم تاجاجز ىف رحبلا عضو ةلواحم لثم « ءامسلا سايق ةلواحف

 . عاعشلا انمدختساف .. بكاوكلاو موجنلا نيب تافاسملاو ءامسلا ةحاسم ةفرعمل ىرخأ لئاسو ىلإ انأجل

 ضرألا نيب ةفاسملا تناك اذإف .. سايقلا اذه ةدحوك . سمشلاو ضرألا نيب ةفاسملا انمدختسا

 لهف . ديدجلا ربشلا اذهب نوكلا اذه نم فرعن امو ىرن ام سيقن نحنف ءربشلا ىه سمشلاو
 زجاع ىناسنإلا لقعلا نإف , ةزجاع ةيناسنإلا ديلا نأ امك : لوقأ نأ ديرأ .. عطتسن مل ؟ انعطتسا

 ىفركفي نأ لواح اذإو ؟ بهذي نيأ ىلإو .. ؟ رهظ فيك : نوكلا اذه ةيضق ىف مكحي نأ نع اضيأ
 نماالو . تقو مهدنع سيلو . ةردقلا هذه مهدنع تسيل سانلا نم نييالملا فولأ نإف « كلذ

 اذإو .. تروطت فيكالو ةايحلا تأشن فيكالو . نوكلا أشن فيك ناسنإ لك فرعي نأ ىرورضلا

 « مهمه د اذإو . كلذ مهمبي ال سانلا بلغأ نكلو . نكيلف « كلذب نومتبي سانلا ضعب كانه ناك
 ىف ريكفتلا ىلع سانلا مغرن اذاملف .. ىأر ىلإ اولصي نأ ىلع نيرداق ريغ مهنإف « مهمعأ» وأ

 اياضقلا رثكأ نأ ذاتسأ اي ىرأ انأو .. ؟ كلذ نع نيزجاع مهسفنأ ةفسالفلا مادام ةيفسلفلا اياضقلا

 ددبن نأ ةكحلا نم سيلو . اهباعيتسا وأ اهمهف نع امامت نوزجاع اننأل .. اهيف ركفن الأ بحي ةيفسلفلا

 . ةايحلا هذه وه انينعي نأ بجي ىذلاو .. اهئارو نم ىودج ال ىنلا اياضقلا ىف - ليلق وهو «رمعلا
 « هنم ففخن فيكو . اعيمج انياذع .. نيرخآلاو انأ قايح ؛ نيرخآلاو انأ ىدوجو .. دوجولا اذه

 : نيرخآلا عم انتايحو . بعت انتايحف . هسفنل ةلكشم هسفن ناسنإلاو .. هنم صلختن فيك انؤاقشو

 انل « ةفسلفلا ةمكحم ٠» ىف نحنف . هدحو ناسنإ اهلمتحي نأ نم رثكأ ايندلا هذه ءابعأو . اهسفن نهج

 ىف مكحلا نوكي نأ عقوتن فيكف . . نيمهاف الو نيرداق الو نيصصختم انسل اننإ . ةبيرغ عاضوأ

 . ايرطيب ابيبط ةباينلا ليكو ناكو « نوناقلا سردي مل اسدنهم ىضاقلا ناك اذإ احيحص ةفسلفلا اياضق

 نم اعيمج مهف ةكحملا دوهش امأ . عيضر لفط وهف مهتملا امأ . ءاضفلا داور دحأ ىماحملا ناكو

 وه نيأو ؟ ةمكحلا هذه لثم نم هعقوتن ىذلا امو ؟ ةيضقلا هذه ام ؟ ةكحملا هذه ام .. ؟ ىنوملا

 ىذلا ىنعملا نإ؟ احيحص مكحلا نوكي فيكف « اعيمج نيزجاع انكاذإو . ؟ أطخلا نيأو ؟ باوصلا

 . انصاصتخا نم تسيل ةيضق رظن نع انسفنأ درن نأ بحي اننأ : وه ذاتسأ اي هيلإ لصأ نا ديرأ

 كلذلو . ةيضقلا مهف نع امامت نوزجاع نحنف . ةيضقلا هذه فلم سردن مل اننأ : ادج طيسب ببسل

 « كلذ نع ثحبن الأ يبأر ؟ ةيضقلا هذه ثحبن له .. حورلا : الثم .. اهفييكت ىلع نيرداق انسلف

 ىنعمب بلقلا مدختسن انايحأو . . ؟ سفنلاو حورلا نيب قرفلا وه ام مث . ركفأ فيك فرعأ ال ىننأل

 نحن ؟ « ةيبدألا » تايلكلا هذه لكن يب قرفلا وه اف .. سفنلا ىنعمب لقعلا مدختسن انايحأو .. حورلا
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 عزفل ردصم هنأو ٠ ةياهن هنأ فرعأ تنك نإو ..وه ام فرعأ ال .. توملا : الثم .. فرعن ال

 . هيف بعت ام لكو هلعف ام لك .. ءىش ال حبصأ دقو هسفن روصتي نأ بحي ال ناسنإلاف . ناسنالا

 لكأ اذامل .. ؟ ميقلاو ئدابملاب عرذت اذاملو ؟ بعت اذالف ..ءىشال حبصي كلذ لك « هنع عفاد ام لكو

 ةمكحلا ىه ام مث .. ؟ ءىشال ىلإ ءىش لك ىبتني مث ١ لضفأو رثكأ نوكي نأ لجأ نم لتاقو برشو
 هنإ ؟ ةايحلا هذهل « ةكح » كانه نإ لاق ىذلا وه نم مث ؟ ةيابنلا ىه هذه تناك اذإ ةايحلا هذه نم

 نأل ايوق اببس هفدهلو . افده هقيرطلو . ىنعم هتايحلو . ةميق هسفنل لعج ىذلا وه هنإ . هسفن ناسنالا

 ناسنإلا له ؟ ةقيقحلا ىه هذه نوكت نأ هدعسي لهف . ةكح الب ةايحلا هذه تناكاذإو . بدعتي

 ىأر نم ناك اذإو ؟ ةايحلا هذه دعب لوطأ ةايحو ٠ لضفأ ةياهن ليختي هنإف ةقيقحلا هذهب قيضي اليكل

 هدحو نوكي نأ هدعسي لهف ٠ ةايح اهدعب تسيلو . ةديحولا ةايحلا ىه ةايحلا هذه نأ ناسنا ىأ

 هلوح نيذلا لك ائيب ٠ ىرخألا ةايحلاب ديحولا رفاكلا وه نوكي ىأ ؟ ايئدلا هذه ىف ازاشن ةمغن

 دغلا تانج كانه نأو ٠ ملظلا اذه دعب الدع كانه نأ ىلإو « ةايحلا دعب ةايح كانه نأ ىلإ نوحيرتسي

 رثكأ مهنأل  زاشنلا ركفلا اذه نم ىوقأ سانلاف . كلذ هدعسي ال دكؤملا نم ؟ سمألا محج دعب

 نيد ىلإ دوعت ىكلف نيد نم صلختت امدنع ةيناسنإلا نأو . ةيناسنإلا خيرات ىف قيمع نيدلا نألو

 ممنأ وه ء دحاو قراف عم نايدألاب نمؤملا تافص مهل نييعويشلا نأب ذاتسأ اي لوقت امك امامت ..رخآ

 . ذاتسأ اي ناسنإلاب ءايقشأ اننإ « نينيلو سكرام لكش اهل ىتلا ةدامللا نودبعي نوينثو منإ .. هلإ ريغب

 دنع ريمسفلا ةحار الو . مونلا دنع سأرلا ةحار ىلإ ةفسلفلا دؤت ملف ٠ ذاتسأ اي انسفنأب ءاسعت اننإ

 مث مسالاب انيلع ىدانيو ةمكحما بجاح ءىجي نأ الإ انحيري نلو . انسفنأب انسفنأ انبذع اننإ . ةظقيلا

 .. نوفلحم الو نوماحم الو نومبتم الو ةاضق ال اننأ سحن طقف انه . بابلا لفقيو ةعاقلا جراخ اندرطب

 الو هتعنفأ ال . : ييص رخل اضيأ هفرعي وهف .. ىمالك لمكأ ذاتسألا ىنعدي ملو
 .. ىفاسنإلا دوجولا : لوقت تنأ . تالكلا ىناعم ىلع قفتن لاعت .. انالوم اي عمسا : لاق .. ىنعنقأ

 00 او سأب ال . تنأ كدوجوو انأ ىدوجو ىنعي

 ىف ىثدعاسي فوس همهفأ ىذلا نأل . . مهفأ نأ ديرأو فرعأ نأ ديرأ ىننإ : سانلا لك ةلكشم
 سانلا عم ماجسنالا اذهو . سانلا عم |جسنم شيعأ نأ ديرأ ؟ قايح نم هديرأ ىذلا ام . قايح

 نأ ديرأو . حيرتسم انأو لمعأ نأ بجي ىننأل . مادصلا ديرأ ال انأو . عارصلاو مادصلا تاظحلا لاقي
 ىتلا ايندلا هذه ىنعمو « اهارأ ىتلا ايندلا هذه ىنعم فرعأ نأ ديرأ كلذلو .رثكأ ايسفن حيرتسأ

 تنأو . كلذ دعب ةنجلاب معنأ ىكل .رخآلا ملاعلا ىلإ لبسلا نسحأ ىلإ ىدتهأ نأ ديرأو . اهارأ ال
 دعب اهقوف ىشمتو كمامأ اهرشنت مث ٠ الوأ اهيوطت ةداجس سيل قيرطلاف « قيرط ىف ىشمت امدنع

 ءوض ىلع نادجولا ةرارحب ىشمنو . نادجولابو لقعلاب رخآلا ملاعلا ىلإ قيرطلا فرعن اننإ .. كلذ

 ا



 . ةفيخس ةايحلا نأ نورت نأ .. ؟ نوديرت اذام كلل لوقأ ؟ نوديرت اذاف كؤالمزو تنأ امأ . لقعلا

 ضرملاو لهجلاو رقفلاو ملظلا نأو . هل ةرورضاال ىناسنإلا باذعلا نأو . اهل ىنعم ال ايندلا نأو

 لاقي نأ هحيري ال . ريقفلاو ضيرملاو روعألاو جرعألا لجرلاف . ةمكح اهل نوكت نأ نكمي ال ةساعتلاو

 رخآو ةدحاو نيعب ناسنإو . نيقاسب ناسنإو ةدحاو قاسب ناسنإ نوكي نأ ىرورضلا نم نإ : هل

 نوكي ال اذا : وه هباوج نوكيو ..ريقف دحاوو ىنَع دحاوو . ضيرم رخآو ميلس ناسنإو « نينيعب

 ىف نوفلتخم سانلا نأ كلذ ىلع درلاو ؟ مظع ءارث مهو ةديج ةحص ىفو نينيعو نيقاسب سانلا لك

 نم مهيصنو . ةفلتخم مهتايح تناك ف التخالا اذه ببسبو . تاردقلاو بهاوملا ىف نوفلتخمو ةئارولا

 . افلتخم ايندلا

 نكلو . ازفق اهقوف زفقت كنإ . اهشقانت نأ نود اياضقلا نم ريثكلا كرتت كنإ .. ذاتسأ ايال : تلق

 وه لهو .. ؟ هرخآأم ؟ هلوأام .. ؟ هضرعام .. ؟ هلوطام .. ؟ قيرطلا اذهام : لءاستن نأ بجي

 وه ىناسنإلا لقعلا له .. ؟ همهوتن وأ ء هارن قيرط وه له .. ؟ لايخملا عنص نم هنأ وأ . اقح قيرط

 ىتلا هطويخ زرفي توبكنعلا لثم ىناسنإلا لقعلا له ؟ رورملا تامالعو دعاوقلاو قرطلا زرفي ىذلا

 تومت مث ريرحلا نم اهشعن زرفت ىتلا زقلا ةدود لثم ىناسنالا لقعلا له . . ؟ هماعطل ةديصم اهلعجب

 عاق ىلا طببي ىذلا ؤلؤللا ناويح لثم ىناسنإلا لقعلا له .. ؟ ىرخأ ةرشح تناك تحص اذإف « هيف

 ىلإ تللست امدنع ؤلؤللا ناويح عومد الإ ؤلؤللا تابح امو .. ؟ تمص ىف اديعب هتابح زرفي مث ءامل

 هشع ىببي ىناسنإلا لقعلا له .. عماللا ىضفلا لئاسلا اذهب همسج نع اهزعي حارف لمرلا نم ةرذ همحل

 نحن وأ ٠ ىرأ ىننإ .. ؟ ىرخألا ةيفسلفلا بهاذملا وأ .. ىرخألا رويطلا راكوأ ىف مانيل بريي مث
 اهطبري وه وأ .. ايندلا لكاشم لحي نأ لواحي كلذلو . ادج حومط ىناسنإلا لقعلا نأ . ىرن

 ٠ لسالسلاب مهطبرن نيذلا كريسلا لاجر لعفي امكامامت .. كلذ دعب اهلح ىف ةعتم دجيل الوأ اهدقعيو

 عادخ ىلع ةردقلاو « ديلا ةفخ ىلع وأ « ةيلضعلا ةوقلا ىلع اليلد لحلا ءىجيو. اهنولحي مهكرتن مث

 تايلكلا وأ ريزاوفلاك امامت .. اهلحن نحنو اهدقعن نحنف . اناوس ادحأ عدخمال اننأ ةقيقحلاو .. سانلا

 دجنل .٠ ةميرجلا ملاعم ىنحن نيذلا نحنو ةروزفلا عنصن نيذلا نحن .. ةيسيلوبلا صصقلا و أ ةعطاقتملا

 .. اهيلإ ءادتهالاو .. ابنع ثحبلا ىف ةعتم

 دنع فقت كنأ وه . ازجع كيلع لجسأ ىننأ الول . انالوماي كعم فلتخأ ال : ذاتسألا لاق

 اهضارمأ راتخت ةيدوجولا ةفسلفلا لكف .. كلذ نم دعبأ ىلإ بهذت الو. بعتلا وأ ضرملا صيخشت

 اذام نكلو . اضيأ لاولاو ءاكذلاو ةعاربلا ىبتنمب ٠ اهللحتو اهصخشت اهيلع فكعت مث . ةقئاف ةيانعب

 . اليمج ضرملا لعجت اهنأل . سانلا ضارمأ فعاضت اهنأب ةيدوجولا مهت أ ىننإ لب .. ءىش ال ؟ كلذ دعب

 ةديحولا ةزيملا تناك امبر . ايباجيإ افقوم ء هل مالستسالاو 088 ى ىرت ىهو . سانلا هبحي ىتح

 سيل



 لك ىف هلمأ باح نأ دعب « نيرشعلا نرقلا ىف ناسنإلا باذع مهفت نأ لواحت اهنأ ةيدوجولا ةفسلفلل

 حلصيو ضرملا اذه جلاعيل دحأ مدقتي نأ بحي نكلو . ةزيم هذه . ةيداصتقالاو ةيسايسلا بهاذملا
 ىعويشلا انوخأ هلوقي ام هبشي وهف « هضرمب ناسنإلا بجعي نأ نكلو . ىعاتجالاو ىسفنلا للخملا اذه

 نأب ءارقفلا عانقإ نولواحي مهنإ لب . هيلع مه ام ىلع ءارقفلا لظي نأ نوديري ءاينغألا نأ نم اذه
 برقأ نويدوجولاف .. ءاينغألا سوعر قوف ايئدلا نوبلقيالو ءارقفلا روثيال كلذبو . هيف مه امب اوضري

 نم نويعويشلا اهليزي انيب « ةيدرفلا ةيرحلا نوسدقي نييدوجولا نأ الول . فقوملا اذه ىف نييعويشلا ىلإ
 امنيب «٠ ضرألا ىلع ىشمي « هللا» وه ناسنإلا نأ نوري نويدوجولاو . ةيدرفالو ةيرح الف . دوجولا
 ! ضرألا هب نوحسمي نويعويشلا

 امستبم لاق مث . انتليمز ىلع قفشي هنأ احضاو ناكو . اعيمج انيلإ رظنلا داعأو . ذاتسألا تكس مث

 امههالكف « دحلملاو ىعويشلا نيب فال الف .. نيطايشلا ءالؤه نيب كالملا ةديحولا تنأف نذإ : اهل

 بضغي نأ نود « ةئداه ةايح ديري امهالكف « ىاييلا نيبو ىدنهلا نيب قرفالو .. ةيناسنالا رقتحي

 اذه ضفريو « ناسنإلا باذع مامأ اليوط فقي وهف ىدوجولا نيبو اعيمج مكنيب قرف الو . ادحأ
 كنأل اعيمج مهلقعأ كنكلو . ليلعتلاو ليلحتلا ىف عيضت نأ نم رصقأ ةايحلا نأ ىريو باذعلا

 .. اهتاذ ةايحلا نم ةحارلل ةايحلا ىف طسبأ بيلاسأ تدجو كنأ مث « ةفسلفلا نيعدت ال
 انطبري نأ لواح امدنع وأ . اهصخل امدنع « ةسلجلا ىبني نأ ديري ذاتسألا نأ اعيمج انسسحأو

 ةقراخن ةبيرغ ةعرسب هنكلو . اننيب قافتالاو فالتخالا هوجو ىأر امدنع وأ . دحاو طيخب اعيمج

 ؛ دحاو قيرط الإ كمامأ سيل .. انالوم اي عما: لاق مث « ةليمزلا ىلاو ىعويشلا انقيدص ىلإ تفتلا

 هذه جوزتت نأ الإو .. دونهلا ةقيرط ىلع شيعت نأ وه .. ةفيخسلاو ةيبلسلا كراكفأ نع عجرت ىكل
 ! ةلضافلا ةديسلا

 لهذم ءىش : تلاقو . ةليمزلا هجو رفصاو « ليمزلا هجو رمحا دقل .ةأجافملا تناكو

 نم ادحأ نأو ..العف جاوزلا ىلع انقفتا اننأ ذاتسأ اي ملعت له .. قراخ لجر تنأ .. ذاتسأ اي
 ! ؟ كلذ فرعي ال نيدوجوملا



 ! ةّينويهصلاو ةييزاشلاو تيراّفعلا

 كلذ دعبو . انلغشنا .. هرأ ل عيباسأ ةدع تضم دقف .. داقعلا نولاص ىف ةبرغلاب رعشأ ةرم لوأل
 ةديرج ىف اررحم لمعأ تنك تقولا كلذ ىفف . ةيمويلا انتايحح ةدعاق ذاتسألا نع لاغشنالا حبصأ

 ةديرج فو « فسويلا زور » ةلحم ىف تقولا سفن ىف لمعأو . ةعماجلا ىف اديعمو « مارهألا

 همسقأ ىنإف تقولا نم قبت امو .. ةيسنرفلا « هيتيلاوتكالا » ةلحم ىفو « ءادنلا » ةلحم فو « ساسألا و

 .. اشاب ناملس عراش ىف « ليزاربلا نبلا » لحم باب ىلع فوقولاو ةءارقلا نيب لدعلاب
 نم تمهفو . ارخأتم تئج دقل . نيريثك ذاتسألا نولاص ىلإ مويلا كلذ ىف ىنوقبس نيذلا ناكو

 ىندعسأ تقولا سفن ىو . كلذ ىنشهدأو . دعب هراوز لبقتسي مل هنأو « بتكي ذاتسألا نأ ةظحلس لوأ

 دق ىداع ريغ ائيش نأ دبال . هتداع ىه امك . هتذمالت ذاتسألا اهيف لبقتسي ال ةرم لوأ هذهف . اضيأ

 نم دحأ عم ذاتسألا ثيدح نم ىنتفي مل ائيش نأ ىندعسأو .. ةقيقرلا ةوافحلا هذه ءادأ نم هعنم

 نم اونوكي نأ دعبتسأ مل كلذلو ضعبلا مهضعب نوفرعي اوناك نإو . هفرعأ ال مهرثكأو . ني رضاحلا

 .. هارأ ىذلا اذه ريسفت ىلإ دتهأ مل .. براقأ مهنأ وأ . ةعمجلا موي ريغ ىف ذاتسألا ىلع نيددزتملا
 ةرابع ىنذأ تبرض نكلو .. ةينامألاو ةيسنرفلاك .. ةيبنجأ تاغل ملكتي مهضعب نأ تظحالو

 ىدوبيلا فوسليفلل « نيرئاحلا ةلالد ١ باتك ىف تءاج دقف .. اديج اهظفحأ ةرابعلا هذه .. اهفرعأ

 ناتديسو نالجر : دوييلا نم ةسمخلا ءالؤهف نذإ . . ىنويالا نيدلا حالص بيبط نوميم نب ىسوم

 .. ةدعابتم تافاسم ىلع نيددرتملا نم مهف نوقابلا امأ .. ةريغص ةاتفو

 . ؟ركابلا حابصلا نم مكدوجوب ملعي اعبط ذاتسألا : ىراج تلأسو

 | . ةعاس فسصن دعب رضحي فوسو . معن : لاق

 ةرم لوألو . اعيمج مهتحفاصو تلخد امدنع . انأ اهتعطق دق تنك ةشقانم نورضاحلا فنأتساو

 بيرغ ىننا تسسحا دقف . اجرح وأ الجخ مهتحفاص ىننا تفشتكا تسلج امدنعو . كلذ لعفأ

 . مهفرعأ ال سانأ نيب ىدوجول ؛ئىجافملا ىرتوت نم ففخأو ٠ مهتارظن قتأ ىدي تددمو . مهنع

 فويضلا ىلع مالسلا نأو . « تيبلا لهأ » نم ىننأب مهرعشأ نأ ىلإ ةحفاصملا هذه تدأ امبرو

 .. ءىجي امدنع ذاتسألا هلعفي فوسام تلعف ىننأو .. بجاو



 . مهرئاجس اوأفطاو . قاس قوف نم اقاس اولزنأف . كلذ لعفأ نأ ىنم عقوتي مل ادحأ نأ ودبيو

 ةبلط لعفي ايك « اهيقاس تنحأو تفقوف ةاتفلا امأ ءافقت مل نيتديسلا نأ تظحالو .نيفقاو اوضبنو
 .. ةيبنجألا سرادملا

 تبهذ ةنسب كلذ لبق ... : لاقف . ثدحي مل ائيش نأك  مالكلا نيرضاحلا دحأ فنأتسا ةأجفو

 ىلإ ترظنو  اديج ضرألا ىلإ ترظنو .. ذفاونلا تحتفو . ءاوضألا تلعشأو . تيبلا سفن ىلإ
 ىذلا ىخأ ةروصو . اهعضوم ىف نيك اكسلاو كوشلاو باوكألا تدجوف خبطملا ىلإ تبهذو . فقسلا
 ابارت اهيلع نأ تظحال . اهلك دضانملا ىعباصأب تسللو . اهعقوم ىف ةروصلا .. ىضاملا ماعلا ىف لثق

 تررقو . ةدخلا تحت سدسملا تعضو ىنكلو . ةمونم ةبح تعلتبا اليلق ةبرطضم ىباصعأ تدجو الو
 ىف مانأ فوس ىننإ قوخإل تلق . حابصلا ىف الإ تأتال مداخلل تلق . ىاوس تيبلا ىف دحأ ماني الأ

 اليل ال هكرتت ال تيرافعلا نأل ىدحو تيبلا اذه لخدأ الأ اعيمج ىلإ اولسوت . قدانفلا دحأ
 نأو . ليللا لوط ةلئاه ةعرسب اهئاكم ىلإ دترتو حتفنت ذفاونلا نأ اوظحال دف سانلا نأو . اراه الو

 دق تاما نأو .. امامت تمطحت دق قابطألا عيمج نأو . طقاستت نيكاكسلا نأو . رياطتت كوشلا

 نكلو . قاعأ نم ىفزبي مل فوخملا نأ ىعدأ الو . كلذل رثأ ىأ دجأ مل ىننكلو .. نارينلا اهبيف تلعتشا

 امدنع انأو .. هانيع هارت ام الإ قدصي ال ىذلا سانلا نم عونلا اذه ىلإ بستنأ . فسألا عم انأ
 نم ادحاو نأ ظحالأ مل ء اربش ةقطنم تويب دحأ ىف ثدح ىذلا نع مويلا فحص هترشن ام تأرق

 مت .. تيرافعلاب « نوكسملا » تيبلا اذه ذفاون نم رانلا روهظ ءانثأ ادوجوم ناك سيلوبلا مهأس نيذلا

 مهضعبو « ىناثلا رودلا ىف لاق مهضعبف ٠ رانلا اهنم تجرح ىتلا ةقشلا نم نيقي ىلع سيل مهضعب نإ

 ..راسيلا ىلع تيبلا نإ لاق ضعبلاو . نيعلا ىلع قييبلا نإ لاق مهضعبو .. ثلاثلا رودلا ىف لاق

 لك تكرت دقو .. طبضلاب ثدح اذام ةياور ىف نوكبتري سانلا لعج ىذلا وه فونملا ناك امبرو
 .. ثنو تيطغتو .. طئاخحلاب اقصتلم هناكم نم الدب . ةفرغلا فصتنم ىف ريرسلا تلعجو . ءاوضألا

 ىلع اعقو لقأ ةمدصلا نوكت ىكلو . أدهأ ىلاصعأ نوكت ىكلف « ةمونملا ةبحلا تذحأ اذامل امأ
 فيقخلا ءاطغلا نأ تسسحأ امدنع تيفغأ دق نوكأ داكأ امنإ . اهموي.تمن دق ىنأ دقتعأ الو .. ىسفن

 ىنلغ تحسمو .. ضرألا ىلع موكتي ةعرسبو « ديدش قفرب بحسن 'ىمسج ىلع هتعضو ىذلا
 ىنكلو ..نينيعلا حوتفم تمنو .. ىمسج ىلع هتعضوو ءاطغلا ىلإ ىدي تددمو . امامت توحصو

 . ةحيحص ةعقاو هذه .ريرسلا طسو اروف تسلج .. ىمأر تحت موكتيو بحسني ءاطغلا تيأر
 اهلك ايندلا نأ سمي نأ دعبتسأ ال كلذلو « نونجلاب باصي فوسف ناسنإ ىأل اذه ثدح ول تلقو

 ىذلاو .. رمحأ ءىش لك ىريف هينيع ىلإ ةوقب مدلا عفدي ىذلا هبلق ببسب كلذو « اران تلعتشا دق

 ذفاون لثم لوبطلا ىود حبصي دقو .. ةيئادب لوبط اهنأك تاقدلا هذه عمسيف هينذأ ىلإ مدلا عفدي

 كيت



 . كلذ ثدحي نأ ادج نكمم « مطحتت قابطأ وأ . عدصتت باوبأ وأ .٠ ةوقب حتفنت

 جرخأو .. نولاصلا ىلا « ةرفسلا » دعاقم اولقن دقو .. مهب رعشن ملو اوءاج دق اراوز نأ دقتعأو

 : لوقي لجرلا داع مث .. تقولا سفن ىف كلذ لعف انضعبو . قرعلا حسمو هبيج نم اليدنم لجرلا
 وج تألم دق بارتلا بحس تدجوو .. فقسلا نم تطقس دق بارتلا نم ةموك تدجو ةأجفو

 .. امامت ىنيع تضمغأو .. قنأو ىف ىلع ىدي تعضوو .٠ ىنيع تيفخأو « قنتخأ تدكو ٠ ةفرغلا
 ةراجح وأ بارت توص نكي ملو .. ةفرغلا ىف بارتلل ارثأ دجأ مل ىدي تعفرو ىنيع تحتف امدنعو

 .. ىمامأ تطقس اهلك .. للحو قعالمو نيكاكسو كوشو جاجزو ةراجحو بارت توص امنإ .. طق
 . ثدح ىذلا اذه ىف كش ىأ ىدنع دعي ملو .. طبضلاب فرعأ ال .. ىغامد قوف وأ .. ىلوح وأ

 مون ةفرغ تدجوو .. ةدحاو ةدحاو تيبلا فرغ تلخدو .. ىبمدسم تكسمأو . امامت تعزفو

 اصخش ريرسلا ىلع تدجوو . ةءاضمو ةحوتفم اهبتدجو .. مونلل تبهذ امدنع ةقلغم تناك ةرواجم

 اثداه ناك .. ةقيقح ىخأ ناك دقل .. هتيدانو .. ىخخأ ناك دقل «٠ سدسملا كرحأ نأ لبقو .. امئا

 لخدو ارس ةقشلا ىلإ للستف .« ىدحو تيبأ نأ ىلع قفشأ هنأ هنم تفرعو .. ءاج فيك هتلأس . امامت

 رصأو ٠١ شارفلا نم زفقف « ثدح ام هل تيورو ..! تعمس ىذلا لك عمسي مل هنأ بيرغلاو . مانو

 . . اروف لزنن نأ دبال . . ليللا نم ةرخأتملا ةعاسلا هذه ىف قدنف ىأ ىلإ بهذن نأ ىلع
 .ريخأتلا نع رذتعاو . ذاتسألا ءاج دقف . ضبن دق بابلا نم نيبيرقلا ءالمزلا دحأ نأ تظحالو

 . . اعم ثيدحلاب متعتمتسا مكنأ ظحالأ ىننإ : لاق هنكلو . هلجعتي رشانلا نأل اباتك لكي نأ ديري وهف
 . . ؟ انالوماي نولوقي اوناك اذام ؟ مويلا مكلغش ىذلا اف

 راوح هنأ دبال . اتوص كل عمسأ مل ىننإ . . ؟ اولاق اذام : ىنحفاصيل ىنم برتقا دق ذاتسألا ناكو

 . . مالكلل ةصرف كنوطعي ال مهنأ وأ . كبجعيال

 : كحاض عفترم توصب لاقو ٠ نيرواجتم اوسلج نيذلا دوبيلا ءالؤه نم ذاتسألا برتقا مث

 نرقلا ةبوجعأ انالوماي تنأ . . ؟ ؛ بئاخلا ىدوبيلا ١ بقل لمحت لازت اما . . ؟ انالوماي كلاح فيك
 ائيش كيلع حرتقأ نأ ديرأ ىننإ . . اه . . اهاه . . اه ! طيبع ىدوبي !ريقف ىدوبي . . نيرشعلا

 ءىسأ ال ىتح ايرهش ىل عفدت مك : هل لقو دلب ىأ ىف وأ رصم ىف دوييلا ماخاح ىلإ بهذا . .انالوماي
 . . طيبع ىدوهي تنأو .ريقف ىدوبي تنأف . . ! ؟ريقف ىننأ هلك ملاعلل نلعأو ىدوييلا بعشلا ىلإ
 روصعلا ىف ناكيتافلا اباب ىلإ بهذ ىذلا ىدوبلا ةتكن فرعت تنأ . . ليئارسإ ىنب ىلإ ةءاسإ تنأو

 ىأ . . اضيأ نارفغلا مهل عيبيو . . ءاينغألل رتملب ةنجلا عيبي ابابلا ناك ىطسولا روصعلا ىنف . . ىطسولا
 نم تاحاسم مهل عيبي مث مهبونذ ىرتشي ىأ . . مهاياطخ مهل رفغي ىكل « لاملا نم اغلبم مهنم ىضاقتي

 ًابئاخ ايدوبي سيلو . اقحح ىدوبي ٠ ىدوبي لجر رهظ تقولا كلذ ىفو . . مهسولف ردق ىلع « ةنجلا

 مو



 : هلأسو ء ىدويلا اذه ةجاذسل ابابلا كحضو ؟ منهج ىنعيبت مكب : لاقو ابابلا ىلإ بهذو . . كلثم

 ملو « ائيشرتشأ مل ليوط تقو ىضم دقف . . ةوزن اهنكلو . ءىش ال :ىدوييلا لاق ؟ منهجي لعفت اذامو

 ملو ! بسكن نأ دبالو عيبن نأ دبال هنأل . مارح اذه انتنايد ىفو . . ائيش بسكأ مل كلذلو . ائيش عبأ

 منهج هعابو ء ابابلا هيلع قفشأو . ىكييو ابابلا ىمدق لبقي ىنحنا لب « كلذب ىدويلا اذه فتكي
 نم ىدوبيلا بلط دقو . ءارشلاو عيبلاب دوبيلا نونج نع ةصقلا هذه ىكحي ابابلا حارو . . ىزمر غلبمب
 . . منهج ىف فرصتلا ىف قلطملا قحلا ىدوبيلل ىطعي « نهجل « عيبلا دقع» نأ بتكي نأ ابابلا

 ؟ منهجي تلعف اذام : هلأسو . هبلط ىف ثعبف « ىدوبللا لجرلا ةياكح ابابلا ركذتو . ةنس تضمو

 اريثك تبسك دقل . . ماريام ىلع ءىش لكف .. اركشو هلل ادمح : لاقو ههجو ىلع ةداعسلا ترهظف

 اذه مهلاسأ سانلا لك ىلإ تبهذ ىننإ . ءىش ال ؛ ىدوبيلا لاقف ؟ فيكو : ابابلا هلأسو . ادج

 هلانه : خيراتلا ىف ةديرف ةينيد ةلكشم مامأ هنأ ابابلا دجوو ؟ نهج لحخدت مل اذإ عفدت مك : لاؤسلا

 نأ لواح ؟ نوبهذي نيأف . اضيأ رانلا اولخخدي نلو ةنجلا اولخدي نل نورحخآ كانهو . ةئجلا اورتشا سانأ

 : مهل لوقتو كيراقأ مواست نأ انالوماي ىرأ كلذلو . . ضفر هنكلو . . ىرخأ ةرم ىدويلا مواسي

 ءايكذألا دوبيلل ةناهإ تنأف . . ؟ ىموقلا راعلا اذه ىلعو . . ةحيضفلا هذه ىلعرتستلا نمت نوعفدت مك

 ! ! ةركفلا هذه كتيطعأ ىذلا ىننإف « ةلومعلا » نم ىبيصن سنتاالو . . ءاينغألا

 +, ةاتسأابةلومح كليطعأ كوني ةركفلا هذه اوزتخا ول © لاق. ئدويلا" لعتزلا كيبشو
 ايكذ ايدوبي تنكولو . . طيبع ىدوبي كنأل ةلومع ىنيطعتس : لاقو رثكأ ذاتسألا كحضو

 ؟ ةركفلا هذه بحاص كنإ سائلل لوقأ اليكل عفدت مك : ًالئاق ىنتددهل
 ذاتسألا تفتلا مث . . ةتكنلا هذه كردأ ىذلا انضعبو ةاتفلاو ناتديسلاو لجرلا الإ كحضي ملو

 اعبط : لاقف ةيدوبيلا ةرسألا ىلإ هثيدح هجوي داع مث . هثيحم لبق انلغش ىذلا نع لأسي الامشو انيمي
 مهلك كبراقأ ائيب . . كلغشي ام مالكلا ةعانصو مالكلاف . . ىرارهاي ثدحتت تنك ىذلا تنأ

 . اهاه . . اهاه. . نولمعي اذام فرعت تنأو . . تمص ىف نولمعي

 وأ ىراره ىسوي وأ ىراره فسوي وه له . ملكتي ىذلا وه - همسا اذهو - ىراره ديسلا ناكو
 ىلالمز اوناك . ةرسألا هذه دارفأ ضعب فرعأ اضيأ انأ تنك دقف .. نآلا نيقي ىلع تسل .. ؟ عشوي
 ىف اهتفرع . ةبيجعو ةبيرغ ةديس مهنيب نم تناكو .. ةعماجللا ىف ىقذمالت ناك مهضعبو .. ةساردلا ىف

 امبر .. اهبتك ضعب ىنتعاب دقو .. نويحيسم نوينانبل اهكلمي ةبتكم ىهو . ةرهاقلاب « لزلز ١ ةبتكم

 ىف ةعتم دجأ ملو . . ىدوييلا خبراتلا نع ةميدق بتك اهلكو . ةيلاطيإلاو ةيسنرفلاب باتك ٠
 نييرصملا دوبيلا نع اعيمج تناك دقف . اريثك ائيش اهنم تدفتسا ىننأ دقتعأ الو ء اهتءارق

 . دوملتلا ىف كلذ نودجي الو . اسدقم اباتك اهنوريو « طقف ةاروتلا نوأرقي نيذلا ىأ - « نيئارقلا »

 نق



 .. ادوبي اوسيل مهنأ ىلع نيب رصملا نيئارقلا ىلإ نورظني ىرخألا بهاذملا لك نم دوييلاف ببسلا اذهو
 دوملتلا سدقت ىلا ةيدوبيلا بهاذملا نع نوجراخ مهنإ . . نويحيسم وأ نوملسم امبر وأ « ةرفك اعرو

 ! ةاروتلا نم رثكأ
 ..رحعسلا ىف لمعي ناك . نوميس ىمع نبا ذاتسأ اي فرعت تنأ : ىراره لاقو

 هلو .. ادج حجان رجات هنإ .. ةيرشب ةبوجعأ رخآلا وه كمع نبا نإ : الئاق ذاتسألا هعطاقو

 :لسالار فيرسلا سنقزل ىف هن ىف هنكلو .. ةذفان ةيسايس ءارآ هلو .. ةيملع تاعارتختا

 ..ريتسا هتجوز هتلاق ام ىسنأ ال .. هسأر ىف ةمظتنم ةبترم تامايهالا هذه لك عضي فيك فرعأ الو

 مث .. هبسك ىذلا امو هقفنأ ىذلا ام بسحي سلحي تيبلا ىلإ دوعي نأ دعب اهجوز نإ انل لوقت تناك
 عفترت نل اهنإف . هئاذحب اهساد اذإ هنأب هنم اناميإ .. اههسك ىتلا سولفلا ةموك هب برضيو ءاذحلا كم

 اذإو ! كلذب نمؤي ناكو .. طقف رثاكتت امنإ .. نيرخآلا بويج ىلإ هنم بربت ال ىأ .. ضرألا نع
 هذه نكلو .. كلذ ىف ةجح وهف ىكيجلبلا وأ ىسنرفلا ىروتسدلا نوناقلا ىف هشقانت هيلإ تسلج
 ! ىرخأ ةيضق

 ديسلا عفرف . اريثك ذاتسألا نم اهعمس هنأو . تاضفانتملا هذه فرعي ناك ىراره ديسلا نأ ودبيو

 ةلحنا ىف انتيب نع .. ذاتسأ اي اهفرعت ىتلا ىتصق ىكحأ تنك : لاق مث ٠ اعيمج انيلإ رظنو هسأر ىراره
 انأ ذاتسااي هللاو .. اريش تيب نع مويلا فحصلا هترشن ام ةبسانمب كلذو .. تيرافعلا تيب .. ىريكلا
 ةليللا سفن ىف ىعم ناك ىخأف .. ؟ صخش نود صخشل ثدحي اذه لهف . هلك اذه ىف امامت رئاح

 ؟ كلذ نوكي فيكف .تيأرام ري ملو عمسي ملو . ةقشلا سفنو

 ؟ ةلضافلا ةديسلا هذه نم : الئاستم هيلإ ذاتسالا رظنو

 «ىلا ١ ىهو نرفاس دق ءاسنلا عيمج نأل .. معن ؟ ةلضاف .. معن ؟ ةديسلا : ىراره لاق

 ! ىتجوز ةنبا ةريغصلا كلتو .. اهتخنا هذهو ..اه اه .. ةلضاف

 نوكي دعا . ايدوجم ايف نوكت ىتلا ةديحولا ةرملا ىه هذه : الئاق ذاتسالا كحضف

 : ءاشت امدنع اهنم بربت ىتح . كتجوز نم ءانبأ كل

 قركف هذه انه ىلإ ءىجناو . مدئفااي امتاد براه هنإ : كحضت نأ نود ةعرسب ةجوزلا تثدحتو

 ! ايئابن اكيرمأ ىلإ انرفس لبق كتيحتل انثج دقف . انأ
 اذإ .. ؟ اكيرمأ ىلإ بهذتل نيلفغملاب هللا هألم دق ادلب كرتت له .. طبعلا ىبتنم : ذاتسالا لاق

 اوقوفت دقو مكتذمالت ناكيرمألا نإ .. ؟ اكيرمأ ىف نوكت لهف رصم ىف اينغ نوكت نأ عطتست مل تنك
 ! ةيدوييلا ةيلقعلل ةناهإ .. نيمدق ىلع ىغمت « ةناهإ» كنأ ىل دكؤت موي لك تنأ انالوم اي .. مكيلع

 ذاتسالا ثيدح ىلإ عامتسالا مدع نع ىراره فسوي رذتعا دقو « ىراره ةرسأ تضبنو

 ناحيإ



 اكيرمأ ىلإ اهنمو ايلاطيإ ىلإ ارحب رفاسيل ةيردئكسالا ىلإ نآلا هجتم هنإ لاقو . عتمملا
 ىف قيفوتلا مهل ىنمتو « اهتحخأو اهتنباو هتجوز كلذكو « اليوط هحفاصف . ادج اقيقر ذاتسألا ناكو

 ىريئانز ةجاوخلاو نوساس ةجاونملا ىلإ هتايحت لقني نأو هرابخأب ثعبي نأ هيلإ بلطو . ةديدجلا مهتايح
 . ذاتسالا مهفرعي ناك . رصم دوبي نم مهلكو . اهركذأ ال ىرخأ ءامسأو

 . ىداعلا داجلا نوللا ذْحتاو . ههجو نول ريغت دقو داعو . ىجراخلا بابلا ىلإ ذاتسالا بهذو

 نم ةريثك ثداوح كانهف .. ةديحولا ةثداحلا ىه هذه تسيل : لاقو مامألا ىلإ هتيقاط داعأو لدتعاو

 لكف .. ديدجي تأت مل ةيبغ ةديلب « ةثيبنلا حاورألا » هذه نأ ىلع لدي امم . روصعلا لك ىف عونلا اذه

 . ةيرشبلا داسجألل سلو .. قئارحو .. طلزو بوطو تاوصا .. « ةيطمث ١ ثداوح فيضي خيراتلا

 لقنت نأ ديرت اذام ! فرعن ال ؟ اذامل .. كلذ نم رثكأ ائيش لعفت نأ ىف حاورألا هذه حلفت نأ نود

 ! فرعن ال ؟ ائيلإ

 فوس هنأو ؛ احاورأ كانه نأ ةركف قحسي فوس ذاتسالا نأ روصتأ تنك اذال فرعأ الو

 كانه نأ دكؤي هلاق ىذلاف . لعفي مل هنكلو . تافارخلا هذه لثم ديدبت ىف ىوقلا هقطنم مدختسي
 هذه نأو ؟ اذا فرعن ال انك نإو . كلذ لعفت نأ ىعيبطلا نم نأو . احاورأو احابشأو تيرافع
 ىدتبي نأ لواحي ناسنالا ناك نإو . الهج رثكأ نحنو « ةلهاج ىهف . . اضيأ فرعت ال حاورألا

 . اهيلإ انيدبت نأ لواحت مل ابنكلو « اييلإ
 له .. ؟رون وه لهف . ةدام سيل : لصألا ىف ملاعلا نأ ىرأ ٠ انالوم اي ىننإ : ذاتسالا لاق مث

 .. ةرذ ىلإ .. ءابرهك ىلإ .. ةقاط ىلإ داوملا لك لوحت ةثيدحلا مولعلا نإ .. ؟ حور وه له ؟ ةقاط وه
 مامأ تنأف . ءوضلاو تاجوملاو ءابرهكلاو ةقاطلا ىناعم ىف ريكفتلا اندعأ نحن اذإو . اهتكرح 0

 تافص نم . . ةدام سيل ام تافص نم ةفص ةداملا نوكت فوسف ثيدحلا ملعلا مدقت عمو
 ريكفتلا اذه ىلإ لب .. ةيداعلا انتايح ىلإ انرظن اذإ نحنو .. ساسحإلا وأ لقعلا وأ ركفلا وأ 97

 . مكنم دحاو لك نذأ ف ىف عضأ ال ىننإ . . ؟ اننيب ىذلا اف .. اعم ركفن نحنو ىأ .. ىعامجلا
 هذه ريكفتلا ةيلمعو .. ركفن اننإ .. مكلوقع ىف ىراكفأ عضأ انأ الو .. ءىشلا سفن نولعفت متن :أ الو

 هذه طاشن نمو . اماسجأ انل نأ حيحص .. ايدام ابواجت :سيل ىركفلا بواجتلاو .. ةيدام ب
 .. ىناسنإ ريكفت انل نوكيل ٠ ىناسنإ مسج دوجو نم دبال ىأ .. روعشلاو ركفلا نوكي داسجألا
 م نإو .. ىناويح كولس كانه نوكيل . ٠ ىئاويح مسج نم
 . ةداملا ىف ةدوجوم ةداملا نيناوقف . احيحص سيل اذه نأ دقتعأ نكلو « ةفسالفلا ضعب ىأر اذهو
 هذه دجوت نيأف .. ةداملا ةسارد نم اهانفرع دق ةيضرألا ةيبذاجلا نيناوق الثف .. اهدوجو ىلع ةقباس وأ

 تارئاطلا ىف ةدوجوم ناريطلا نيناوق لكو .. نفسلا ىف ةدوجوم ةحالملا نيناوق نا .. ؟ نيناوقلا
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 دوجولا ميظنتل نوكلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا اهعدوأ دق نيناوقلا هذه .. خيراوصلاو فئاذقلاو

 .. انأ هللاو . . هللا انأ : هسفن نع لوقي مهنم دحاولا ناك امدنع نيثطخم نويفوصلا نكي ملو .. ةكرحلاو

 ةروص وه نوكلا اذهو .. هسملن ىذلا نوكلا نم ءزج هنإ لوقي نأ ديري امنإ . ةيهولألا ىعدي الوهو

 اذه ناكاذإو .. ةردقلا وهو نوناقلا وه هللاو . . ةيدام ةرذ لك ىف هللاف . هللا ةردق وأ .. هللا روص نم

 . ةكح . ةدارإ . ةركف هنإ . . ايدام سيل ءىش لك لصأف .. ةيهلالا نيناوقلا ىف وأ . هللا ىف هلوقت ام

 حورلا هذهو .. ىناسنإلا مسجلا « مظنم ١ ىه هذه « حورلا ١ تناك امبر ىردي نمو .. ةياغ . نوناق

 ىف ةدوجوم ىهو .. ىونملا ناويحلا ىف ةدوجوم ىهو .. ةرذبلا ىف ةدوجوم ىهف .. ناسنإلا عم قرتت

 . هللا وه ءىش لكو .. حور ءىش لكو .. ىح ءىش لكف ..كالفألاو موجنلا
 اذهو .. كانه هنأ تظحال دق نكأ مل ؛ اممعم اباش ثدحتملا ناك نولاصلا ىف نيملا ىصقأ نمو

 .. هاوس ىرن ال نحنف : داقعلا نولاص ىف ةداع ثدحم ام

 ناميإلا وه ذاتسأ اي هتلق ىذلا ناك نإ فرعأ ال هللاو .. ذاتسأ اي هللاب ذوعأ : ممعملا باشلا لاق

 الإ انل رهظت ال اذامل .. ؟ انل رهظي ال اذالف ٠ ةدام لك ءارو هللا ناك اذإف .. هنيعب داحلالا وه وأ هنيعب

 .. ؟ ةكئالم دجوت الأ . . ؟ ةبيط حاورأ كانه دجوت الأ . ؟ ةداع ةثيبخن حاورأ ىهو « حاورألا هذه

 حورلا روهظ له . ةدحاو ةبيط حور نع ذاتسأ اي عمسأ مل ىننإ .. ؟ ءايلوألاو ءايبنألا حاورأ دجوت الأ

 لجت دقو .. ؟ دحأل هللا ىلجتي ال ببسلا اذهل لهو .. ؟ ةبيطلل فدارم اهؤافتخا لهو ؟ رشلل فدارم

 هللا ثوعبم الإ ري مل « مالسلا هيلع لوسرلا ىتح . ءايبنألا نم دحأل رهظي ملو .. مالسلا هيلع ىسولل

 .. مالسلا هيلع ليربج
 ىذلا مسجلا عم اهجضنو اهيعو ىف جردتت حورلاف . كعم فلتخأ ال .. انالوم اي : ذاتسالا هل لاق

 نأ نوري اوناك .. حاورألا خسانت نع اوثدحت امدنع « انالوم اي « دونهلاو .. هب دجوت وأ .. هيف شيعت

 نيتركفلا نكلو .. اضيأ حبحص كلذ سكعو « ناويح مسج ىلإ ناسنإ حور لقتنت نأ نكمملا نم
 هذه جضنت مث .. ريغصلا لفطلا دنع كلذو ناويح حور اهنأك ةلهاج حورلا نوكتف .. اعم ناتحيحص

 قرافت امدنع نيقاس الو نينذأ الو نينيع الب حورلا نوكتو .. ةلقاع نوكتف « اهيحاص جضن عف حورلا

 ىلإ فيضأو .. ةيلقعلا وأ ةينادجولا وأ ةيعامشجالا ةكراشملل تاودأ الب احور نوكت ىأ .. دسحلا

 دعب حلفن ل ىتلا رهاوظلا ىأ .. ةيملعلا ريغ رهاوظلا هذه مهفل ةيملع تالواحم كانه نأ انالوم اي' كلذ

 دكأ دق . ليلجلا ملاعلا جدول رفيلوأ ريسلا لثم رابك ءاملع ناك نإو .. اهدصر وأ اهسايق وأ اهباسح ىف

 امنإ .. ةيواهلا ىلإ زفق دق لجرلا نوكي نأ نكمي الو .. ةيملاعلا ةيملعلا هتعمسب رماغ دقو . ةحيحص اهمأ
 نكت مل نإ لئاسم ىه . حورلا ملاع ىف هيراجت نأ نيبي نأ ةيملع لئاسو نم كلمب ام لكب لواح وه
 الإ ةيوونلا ةقاطلا ىلإو ءابرهكلا ىلإ دتهي مل ىفاسنإلا لقعلا نأ امك .. ادغ نوكت فوسف « مويلا ةيملع

 مَ



 هسفن : ءايشألا برقأ ىلإ ىدتبي نأ اليحتسم سيلف «٠ ةظحالملو ثحبلا نم نينسلا تاثم دعب

 تالضعملا هذه لح نكمي الو .. انالوم اي ةليوط ةلحرلاف . اضيأ ةلبقملا نينسلا فولأ دعب ٠ هحورو

 فشكت نأل فاك للملاب هروعش وأ ناسنالا قيض نأك . اهب قاض دق ناسنإلا نأ ببسب . ةعرسب

 تسيل ىذلا ناسنإلل « مدا و هرخآل هلوأ نم نوكلا نأكو .. حيرتسي هلعل اهسفن نع ةينوكلا زاغلألا

 ىراره ديسلا نأ نوفرعت له .. اه اه !! طقف هسفن ناسنالا ىدل هتيمهأ امنإ .. ةينوك ةيمهأ ةيأ هل

 مهدحو مهراتخاو .. مهراتخا دق هللا نأو .. اهل كلم ايندلا نأ دقتعت ةيرشب ةعومجم ىلإ بستني اذه

 كلذكو .. ؟ اكحضم ائيش كلذ نورت الأ .. ؟ هلك ملاعلا ىلع اولوتسيل . صاخ- برو صا نيدب

 لوقي ىذلا وه هنإ ؟ كلذ هل لاق نم .. ناوكألا ديس وأ نوكلا ديس هنأ روصتي امدنع هسفن ناسنالا

 .. ضرألاب ةبيبش بكاوك نم نوكلا ىف مك نكلو . . ضرألا ناكس لقعأ هنا حيحص .. كلذ

 لك ناكس روصتي نأ ايلقع اليحتسم سيلو .. ؟ ضرألا ىلع ىتلا نم مظعأ وأ لقعأ ةايح اييلعو
 ! اضيأ هلك نوكلاو مهضرأ ةداس مهنأ ٠ ضرأ

 نود نيرضاحلا ضعب ضبنيلو .. ىرخأ ةرم هيلع دريل داع مث .. نوفيلتلا ىلع دريل ذاتسالا ضبمو
 .. ذاتسالا ةحفاصم نم اونكمتي نأ

 ءاجو . ديري هنأ هيلع رهظ الو . مبنع لأسي ملف اوجرخ ةعامج نأ ظحال هدعقم ىلإ داع الو

 ذاتسأ اي ةشقانملا نم ابناج- تعمس : لاقو . املقو ةقرو جرخخاو .سلجو ملسو ؛نولطنبو صيمحقب باش

 حيحص .. . ؟ اريش تيرافع ىه ماعلا ثداوح مهأ نأ ذاتسا اي دقتعت لهف .. جراخلا ىف فقاو انأو

 نع ءابدألا رابك نم اددعو تنأ كلأسأ نأب فلكم ىننإ . . ؟ ذاتسأ اي ىضاملا ماعلا ثادحأ ىه ام
 عوضوم ىلإ ثيدحلا تلقن ىننأل فسآ انأ .. ؟ ذاتسأ اي لوقت اذاف .. ىضاملا ماعلا ىف ثدح ام 1

 .. قحلا لوقأ ميظعلا هللاو .. اهب ىننوفلكي ةمهم لوأ هذهو . نيرقلا ثحن ىنحص ىنكلو .. 1
 .. ذاتسأ اي ا

 قدصلا انيأر دقو . فقاوملا هذه لثم ردقي وهو . لماحم لجر وهو .رفم ال هنأ ذاتسالا سحأ
 . انم ًائس رغصألا باشلا اذه هجو ىلع احضاو

 ركفي رهظو ؛ مامألا ىلإ اهداعأ مث « ءارولا ىلإ ةيقاطلا عجرأ مث .. هسأر ىلع هدي ذاتسألا عضوو

 لكاشملا ببسب هب ةقثلا تسينكلا بحس نأ دعب نويروج نب طوقس ناك امبر : لاقف ديدش زيكرتب

 ىف نييلوجيدلا زوفو . نيظفاحملل ةيبلغأب مكحلا ىلإ لشرشت ءىجمو .. ةينيدلا ةيبرتلاب قلعتت ىتلا
 ىلع اولصح نويكارتشالا ائيب ادعقم ١17 ىلع اولصح دقف « ةليئض ةيبلغأب ةيسنرفلا ةينطولا ةيعمجلا
 .. 51 ىلع نويروهمجلاو 18 ىلع نويلاكيدارلاو 44 ىلع نولقتسملاو ١٠ا/ ىلع نويعويشلاو 4

 : تاكرشل ناريإ ممأت دض ايناطيرب حلاصل تمكح ةيلودلا لدعلا ةكحم نأ ثادحألا مهأ نم كلذكو
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 اكيرمأ نيب حلص دقع كلذكو .. نيتلودلا نيب طسوتلا تلواح اكيرمأ نأ ايك .. ةيناطيربلا لورتبلا
 باختتنا ديعأو .. ىرخألا ةيعويشلا لودلاو ىتيفوسلا داحتالا هعطاقو « ةلود 44 ولثمت هرضح نابايلاو

 دئاقلاو نفيب تسينرأ ىلامعلا معزلاو ديج هيردنأ اسنرف بيدأ فوت امك .. نيتنجرألل اسيئر نوريب
 ةيجولكيس » نع رتراس فوسليفلا باتك رودص ناك امبر بدألاو ةفسلفلا ملاع فو .. ناتيب ىسنرفلا

 همسا ناميرل باتك كلذكو . « هللاو ناطيشلا » وأ « محرلاو مجرلا » ةامسملا هتيحرسم نظأو « لايخلا
 نإو .. ندنل ىف « ىموقلا حرسملل ١ ساسألا رجح عضو كلذ نم مهأو .. ؛ ةلزعنملا ريهامجلا و
 ةيفاك ةباجإ هذه له .. ايئاطيربو رصم نيب 191" ةنس ةدهاعم ءاغلا كلذ ىلإ فضأف تئش

 ! ؟ مالفألاو ىناغألا مهأ وه بولطملا نأل ىرخأ ةرم كب نوثعبيس له وأ . .؟ انالوماي

 مالفالا مهأ ذاتسأ اي تفرع دقل : ذاتسالا در ىف ةيرخسلا ىلإ هبتني نأ نود ريغصلا فحصلا لاقو

 .. ةيبرعلا ةغللاب تردص ىتلا بتكلاو ىناغألاو
 ةرملل ذاتسالا ضبنيو نوفيلتلا سرج قديل « نولاصلا جراخ ىلإ ريغصلا ىحصلا زفق م

 ىه اك اهتشقانم متت مل مويلا اياضق نأل قيضلاو تمصلا انيلع بلغتيو اعيمج اندوسيو .. ةثلاثلا

 داعو .. ارخأتم أدب دق نولاصلاو .. ةبيرغ هوجولاو .. عطقتم ثيدحلاو .. ةرئانتم اياضقلاف .. ةداعلا

 مغرلا ىلعف .. اهيرغ ائيش ظحالأ ىننإ .. ذاتسأ اي : ةحضاو ةروصب ايبصعو اداج لوقي ممعملا باشلا
 نيسح هط امنيب .. لعلو امبر مادختسا ىف فرست تنأف .. نيسح هط انذاتسأ نم انيقيرثكأ كنأ نم

 ةلالد مهفأ مل ىننأ ةقيقحلاو .. تاملكلا هذه لثمل امادختسا لقأ ءىش لك ىف ككشتي نأ بحي ىذلا

 فاشتكا نع لوقت كنأ هيف بيرغلاو .. كلاقم تأرق ذاتسأ اي مويلاف .. ةيسفنلا هتلالد .. كلذ

 ىذلا هدحو هنأ نيقيلا ملع ملعن اننأ عم .. ا فشتكم لوأ ناكامبر هنإ اكيرمأل سوبملوك فوتسيرخ
 ىف انككشت نأ نم الدب ءانل لوقت ال اذالف « اقح فشتكملا وه نكي مل نإف .. كلذ ىلإ ىدتها

 ناكام اياقب اهلعلو .. ذاتسأ اي اهنم صلختلا ىف حلفت مل ةداع وه « امبر » مادختسا نأ مأ .. انتامولعم

 ؟ هلسرو هبتكو هللاب رفكلاو داحلإلا نم مظعلا انذاتسأ اي مكيدل

 ىنملا هدي عباصأ ىف هغدل مث .رسيألا هبناج ىف هغدلف داع مث .. هافق ىف ذاتسألا غدل انابعث نأك
 قعصيل ةعرسب ذاتسألا ًايبتو « ادحاو ادحاو اعيمج انغدلف نابعثلا زفق مث .. هقاس ىلع ترقتسا ىتلا

 « ىمعأ باشلا دجو دقف « امامت هسفن ذاتسألا كسمأ ةعرسلا سفنب نكلو . ءىرجلا باشلا اذه
 ىذلا ءىشلا نع الإ بتكأال انأف .. انالوم اي كلذك نوكأ الأ بيرغلا : لاق كلذ عم هنكلو

 ةدقع اهإ .. كلذب حرصأ ىننإف ءىش نم نيقي ىلع نوكأ ال امدنع نكلو .. هتحص نم تدكأت

 ىلع سيل هنألف نيسح هط انوخأ امأ .. حوضولاو رونلا دلب ناوسأ ىف تأشن انأف .. ديدشلا حوضولا

 ىف تككش انأ اذإف . لوقعم ببس الب نيقيلا ف فرسي كلذلو . هدنع ةدقع هذهف ٠ ءىش نم نيقي
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 .. ابيف كوكشم رومأ نم هيدل ام ةرثكلف نيقيلا ىف فرسأ اذإ وهو .. نيقي نم دل ام ةرثكلف ء ءىش

 دق مويلا تنكاذإو .. « زوجي »وأ « لعل ه وأ « ابر » مادختسا ىف فرسأ ىندجأ ال كلذ عم ىنكلو

 كانه نألف « ةيداليم ١497 ةنس ىف اكيرمأ فشتكا دق سوبلوك فوتسيرخخ نوكي نأ ف تككش
 * تلا ضرألا هذه فشتكا دق مهتراحي دحأ نأ نودكؤي نوينيصلاف .. كلذ ىلإ هوقبس دق نيريثك

 نإ نولوقي دونهلاو .. ىسه همسا راحبلا اذه .. انرق نيرشعو ةتسب داليملا لبق اكيرمأ مساب اهانفرع
 نرقلا ىف اهفشتكا دق نوش روه نإ نولوقي نوينيصلا داع مث .. نورق ةيناؤب داليملا لبق اهفشتكا ناتوف

 ىف كلذ لجسو ابيلإ ىدتها دق نادرانرب سيدقلا نإ نولوقي نويدنلربالاو .. ىداليملا سماخلا

 ىف اكيرمأ ىلإ لصو دق نوسفليره همسا ايجيورن اراحي نإ لاقيو .. ىداليملا سداسلا نرقلا ىف هتارك ذم

 ىداحلا نرقلا ىف اكيرمأ لصو دق نوسكيرا همسا ايجيورن رخخآ اراخي نإ مث ٠ ىداليملا رشاعلا نرقلا
 كلملا نإ لب .. ىداليملا رشع ىفاثلا نرقلا ىف اكيرمأ فشتكا دق زليو نم اريمأ نإ لاقيو .رشع
 نإ لاقيو .. ىداليملا رشع عبارلا نرقلا ىف ةيكيرمألا ئطاوشلا غلب دق ىلام كولم دحأ ىناثلا ركب ابأ

 دعب . اكيرمأ ىلإ ايدتها دق ليرواخ همساو ىلاغترب ىناثلاو بلوكس همساو ىكرمند اهدحأ نيراحب

 ىلإ ناراحبلا ناذه لصوف . لاغتربلا كلم وسنوفلا كلملاو كرمدلا كلم لوألا ناتسيرك كلملا نيب قافتا

 دعب انالوم اي ىرت الأ .. اماع رشع ةتسب سوبملوك اهلصي نأ لبق ىأ ١417/1 ةئس ةيكيرمألا :يطاوشلا

 امالك لوقأ ال انالوم اي ىننإ .. ؟ « امبر » ةملك مدختسأ نأ اضيأ راصتخالا نمو ةككحلا نم نأ كلذ

 .. باسح ريغب اذكه

 ىدحإ ىف ديمع نآلا وهو ٠ خيراتلا مسق بادآلا ةيلك ىف بلاط وهو نيرضاحلا دحأ لاق

 .؟ حيحص اذه له . . ايدوبي ناك رلته نإ ذاتسأاي لاقي نكلو : تاعماجلا

 .انالوماي بجأ : لاقو ىتيحان راشأو ذاتسالا كحضو

 ىدوبي مظع لك نأ نودقتعي مبنأل وأ . . كلذ اولاق امبر دويلا نكلو . ايدوهي نكي مل : تلقف

 اوأطخأ دق مهنإو . . ةيلئاع ةلأسم مهل رلته بيذعت نإ اولوقي نأ نوديري مهنأل مث . . لصألا

 هيلع ىسوم انيبنو مهيبن مهنعلو مهبقاع ايكامامت . . مهنم دحاو نم باقعلا ءاجو . . باقعلا اوقحتساف
 ىدذلا معقاولا نع اريثك اودعتبي مل مهف . مهنم دحاو رلته نإ دوبيلا لاق اذإ نككلو . . مالسلا

 نيذلا مهو . . مهب صبرتي نأو مهذبني نأو مههركي نأ هلك ملاعلا ىلع اوضرف دق دوييلاف . . مهرظتنب

 دق مهنإ . . مهيلع دقحي هنأل « مهل ودع ملاعلا نأ نم لاقيام احيحص سيلو . . محل ءادعلا اوعرتمتا

 نأ ىنكيو « نوقزمبو نومسقم مريلا مهنإ مث . . مهنيب دحأ لخدتي نأ نود . . مهسفنأ ىلع اومسقنا

 ةزيرغو . ةيرسلا مهتاقالعو مهديلاقتو مهتاداع ىلعو مهسفنأ ىلع ناكم لك ىف دوبيلا ىوطني
 ابيف نوشيعي ىتلا ةلودلل جودزملا ءالولاو . فورظلا لك ىف بسكلا ةزيزعو ٠ مهدنع ىتلا سسجتلا
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 . ىرخألا لودلا نم نوبسكيو نوشيعي مه اهيب . . ليئارسإل ديحولا ءالولا وأ . . ليئارسإ ةلودلو
 ركسعمو . . دوبيلا ركسعم : نيركسعم عمتجلا حبصأ مهب + اوقاض اذإف . . سانلا مهب قيضي ىكل

 ىكل ةيبلغألا زفتست ىتلا ىه ةيلقألا اهنكلو « ةيلقألا ىداعت ىتلا ىه ةيبلغألا تسيلو . . مهريغ

 دحأ عاب نأ هلك خيراتلا ف ثدحي ملف . . ميياع ةقفشلا ريثت ىكلو ؛ ملظلا |ءابي رخاع يحلو « اهنيدت

 ابب اوثعبيل نييبوروألاو ناكيرمألا سولف نم نييالملا فولأ نوعمجي نيذلا دوبيلا لعف امب ىلغأب هعومد
 هبشت ىه . . ةدحاو ضرأ ىف دوييلا عيمجل ىسايس بهذم ىه ىتلا ةينويهصلاو . . ليئارسا ةلود ىلإ

 كشري هنم قبت ىذلا نأو . ددبت دق لاملا سأر رثكأ نأ ملعت مث « ميدق لام سأر نع ثحبت ةكرش

 نوضفانتم مهنيوكتب دوييلاف . . دوهيلا ىلع ىضقت فوس ةينويهصلا نأب نمؤم انأو . . اضيأ عيضي نأ

 مهو . بعصأ نيرخآلا عم مهتايح لعجو . اريسع ارمأ مهتايح لعج ديدشلا ضقانتلا اذهو

 ةلود مهل نوكت نأ اوررق امدنعو . . اولزعنا اوشاع اذإف « را بوعشلا نيب اوشيعي نأ نوديريال

 ريغ مهو . . ىرخألا لودلاو برعلا نع اولزعناو ماعلا دوبي نع اولزعنا . . ىرخأ ةرم اولزعلا دقف

 ٠ دراوملا ةليلقلا ةقيضلا مهضرأب نيضار ريغو « ةيبنجألا تانوعملا ىلع شيعت ىتلا مهتايح نع نيضار

 نأ اهلك ايندلا ىف نورشني مهف . . ناكم لك ىف ةرمتسم برح ةلاح ىف اونوكي نأ ىلع نيضار ريغو

 ةميظعلا مهيهاوم نودسحي . سائلا اهدسحي ىتلا ةيلقألا مهنأ ىأ . . مهنيب نم نيزاتمملا رثكأ

 ةطسوتم ةيدوبيلا بهاوملا ىتح . ةيدوبي تسيل بهاوملا 1 . . كلذ ىرأال نكلو . . ةيرقبعلا

 ىدوبب هنأل سيلف ٠ ايرقبع ناك اذإ ىسنرفلا ىدوييلا نإ مث . . اهنوخفني نيذلا مه مهنكلو ٠ ةميقلا
 . نوريثك مهريغو . ديورف لثم ىواسمن وأ . نيتشنيا لثم ىناملأ وأ - نوسجرب لثم ىسنرف هنأل نكلو

 . مولعلا نم ملع ىفوأ ةفسلفلا ىف وأ بدألا ىف ةكرح دجوتال هنإث . طرشلا اذه ىلعو ىنعملا اذهب

 نم فوخلاو عزفلاو قلقلا نأل « « اهيلإ مامضنالاب دوبيلا عراس الإ . ةيوضوف وأ ةيملع تناك ءاوس

 هذه تناك ول اذبحو . نولواحي مث . . ماع ىأ تحت نوفقي مهلعجي ىذلا وه . مهدحو فوقولا

 . مييداعت اهنأ دوبيلا دقتعي وأ ٠ دوبيلا ىداعت ىّثلا ةيبلغألل ةيداعم ىأ ٠ عمتجملل ةيداعم تاكرحلا

 نوكي نأ هيلع اوضرع ىذلا ةيبسنلا ةيرظن بحاص نيتشنيأف . . نويصعتم مهنم رابكلا ءاملعلا ىّتح

 هنكلو . درفلا ةيرحب ىداني بهذم .. هذه ةيدوجولاو ! « ابصعتم » اينويهص ناك مهتلودل سيئر لوأ

 دق ةيدوجولا تامدقمو . . ىدوبي فصن رتراس ةيدوجولا عزو . . ةيناويح ةزيرغ هلعجيو درفلا مطحي

 نترام كلذكو . مهريغو لاف ناجو كنارف نوميسو لرسوه دنومدأ لثم نم دوبي ةفسالف اهيلإ اعد

 , ةلودلا مايق ىلع اركش هلل نودجسي نيذلا ةئياهصلا نم نوريثكو . . بصعتملا ليئارسالا ربوب
 مايأ دعسأ نأ نوريو . . دوييلل ةيملاعلا ةوادعلا تفعاض ابنأل . ةلودلا هذه مدبي نأ ارس هلل نودجسي

 وبلا قلوب يأ مهب ىردي نأ نود ةلود لك ىف نوشيعي اوناك مايأ . . تبهذ ىتلا ىه دوييلا
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 دوببلا صلخي فوس ىذلا حبسملا عم ءامسلا نم طبمت لو ٠ تحن نم تدلو دق ةلود ليئارسإ نأ نوري
 . . اهئاوأل ةقب ةقباس ىأ « ةرستيم اهتدالو تءاج دقف كلذلو . . ضرأ لك ىف تتشتلا نم

 . ةيدوجولا دضو ةيئويهصلا دضو ةيعويشلا دضو ةيزانلا دض ذاتسأ اب تنأ : اندحأ لاق

 ء ادج طيسب دحاو ببسلاو . . ةيلايرسلاو ةيذوبلاو ةيئاهبلا دضو ةيوضوفلا دضو : ذاتسألا لاق
 . تاناويح مهنأب دارفألا ةيقب ىلع درفلا مكح ىه ةيزانلاف . . ناسنإلا ةيرح نبتمت اهنأ : وه

 ةعومجم لجأ نم ناسنإ لك ىلع ةيملاع ةرماؤم ةينويهصلاو . . ناسنإلل ريقحتو درفلل راكنإ ةيعويشلاو
 . . مالعإلاو لاملا لئاسو نم ريثك ىلع ةعيدنلاو ةليحلاب اولوتساو ملاعلاب اوصبرت نيسوبتملا نيبصعتملا نم

 دضو .ناويحلا ىوتسم ىلإ هب طحنت اهنكلو ناسنإلا ةيرح مارتحا ىعدت اهنأل ةيدوجولا دضو

 ةايحلا نم ىباجيإلا بناجلا ىهو ةيناسنإلا تاقالعلا قزمتو ٠ ءايشألا قطنم ركنت اهنأل ةيوضوفلا
 لءاستي امدنع هحيرتالو ىناسنالا لقعلا تالؤاست لك نع بيجتال اهنال ةيذوبلا دضو . . ةيعاتجالا

 ىف مبلسلا قوذلل هيوشت ابنأل ةيلايرسلا دضو . حورلاو هللا فرعنال اهنإ مث . ملاعلا ةياهنو ةيادب نع
 . ةيرقبعلا وه نونجلاو . قطنملا وه نايذحلاو . ةدعاقلا وه ضيرملا قوذلا لعجنو . نفلاو بدألا

 ىنكلو . . ةينايبص ةطبخلل وأ « ةجع » وأ ؛ ةطلص » اهنكلو « همرتحأ انيد تسيل ابمأل ةيئاهلا دضو
 ىلعو ٠ ةيركفلا ىسبياقم ىلع نئمطأ ىنلعجيو « ىلقع حيري ىذلا الإ ىنعنقيال انأو . ىنعنقيام ضفرأال
 . بعش نم لضفأ ابعش كانه نأ ضفرأ ىننإف ٠ درفلا مكح ضفرأ ىننأ اكو . . ةيلالا ىنيزاوم
 وه ىدوييلا بعشلا نأب اقلطم انامبإ نموأ ىننإ . . «راتحا بعشلا » وأ ىرآلا وأ ىنامرحلا سنجلا
 . كلذب لفكتي ىذلا وه هنكلو . دحأ هيلع ىضقي نأ ىلإ ةجاح ىف سيل هنأو . ىراحتنا بعش

 مهخيرات ىلإ عجرا . . سينأ ديسلا لاق ايك طبضلابو امامت ٠ ىعامتجالاو ىسفنلا هؤانب وه ببسلاو
 مهنإ . . كلذ ىف دحأل لخدالو ٠ مهدنع نامأ الو مهعم نامأ ال . . امهريغ فو رصم ىفو قارعلا ىف
 ! مهتيابنو . مهريصمو . مهردق اذهو - مه

 « كلذ ررقي وهو ٠ هنكلو . . ذاتسألا لثم ء رصم ىف مهل ايداعم ابتاك ىنويهصلا ركفلا فرعي ملو

 كلذ ىريو ٠ هثداوح رضحتسيو خيراتلا ضرعتسي وه امنإ . . لاعفنا وأ بضغ ةلاح ىف نكي مل

 , ديدش حوضوب

 ىف تسل « انالوماي تالاحلا هذه ىف : ممعملا انليمز ىلإ دا و لالا كف

 ىكيو ٠ . ةيادبلا نم فنعأ ةياهنلاو . امامت حضاو انمامأ جيران . لعل وأ امبر لوقأ نأ ىلا ةجاح

 هذه ىلع مهريصم وهام فرعتل . ميركلا نآرقلا هلاقام وأ . ةاروتلا ىف مهسفنأ نع هولاقام أرقت نأ
 ايأر هل نإ . . ؟ ةيردنكسالا ىلإ رفاسو انه ناك ىذلا ىراره ديسلا فرعت له . . سانلا نيبو ضرألا
 .. ةلودلا ةماقإ ىه ةيئيدلا بازحألاو ةينويهصلا ابيف تعقو ةطلغ ربكأ نأب نينمؤملا نم وهو . اهباشم

 نضل



 . هنوضفري فوسو مالسلا نوضفري دويبلا نإ . برعلا مهناريج نيبو منيب مالس نوكي نأ ليحتسملا نف
 عقاولا ىفاسنإلا ملظلاو . ممل بوعشلا ةيهاركو . مهيلع ملاعلا دقح : مهتحلسأ مهأ نم مهدرحي هنأل

 ىلع الإ نوشيعيال مهو . ايبدأو ايدام نورسخي فوسف ملاعلا ةقفش اوريثي نأ نم مهاندرج اذإف . . مهيلع

 : . راعسألا لغأب مهعومد عيب

 ناسنالا نوكي نأ ىنعم ذاتسأاي فرعتال تنأ : الئاق رثأتلا غلاب توصب نابشلا دحأ هعطاقو

 نأ ىلع اهلك ايندلا مواست نأو . . ببس ريغب اذوبنم اهوركم نوكت نأ ىنعم ىردتال تنأ . . ايدوهي

 . . ىدوبي كنأ مهعامس درجل ىحلا اذه سانلا ضفري نأو . ىدوبي كنأ درج - ءاقبلا قح كل نوكي

 تفلخت ىننأو . . ىدوبي ىننأ نوملعي امدنع ريغتت فوس انه نيرضاحلا لك ةرظن نأ نم نيقي ىلع ىننإ

 ىلا تالكلا رخآ نوكت نأ قطأ مل ىنكلو . . مهنم دحاو انأف . ىراره ةرسأ عم ادغ رفاسأ ىكل

 ء انه تومأ نأ لضفأ ىننإ . . ىدوييلا ىرصملل ةناهإلاو ةميتشلا هذه ىه رصم ىدلب نم اهعمسأ
 سفن مهقحل دق دلب لك ىف دوبيلا نأ دكؤملا نمو . . ىفذأ ىف ةقصال تالكلا هذهو رصم كرتأ نأ ىلع
 تاونسلا ىف ةرم ني رشع نم رثكأ ةودنلا هذه ىلع تددرت دق انأو .. دوبي مهمأل الإ ءىشل ال ..ريصملا

 قبأ نأ ىل ردق ولو . . انأ نم فرعي مل ادحأ نأل . صاخ عون نم ةلماعم قلأ ملو . . ةريخألا عبرألا

 ىلو ٠ ىزلا سفن ىدترأ نورت امك ىننأ عم . ابيرغ اريسفت ءىش لك نورسفت فوسف ءادحاو اموي انه
 . . ةيملاعلا ةينويهصلا نع كتالاقم تأرق انأو ! ىدوبي نكلو . . ةغللا سفن ماكتأو . حمالملا سفن

 مقالب ةلفس اذكه انكوأ ةيراض اشوحو اذكه نحن انكنإ هلأسأ ملادحأ كرتأ مل ىننأ ذاتسأاي كل دكؤأ

 فونملا ببسب كساقلا . ةيلقألا كولس فرعت تنأف « ناكم ىأ ىف ةيلقأ انكاذإو . نيدالو قالخأالو

 انملع دلب ىلإ دلب نم لقنتلا ناك اذإو « نارودلاو فللا انملع دق فوخملا ناك اذإو . . ةيبلغألا نم

 كلذ عمو ايندلا ءاينغأ اننأب انرعش اذإو .. انعم اهلقنن نأ عيطتسنال اننأل ٠ اتيب وأ اضرأ ىرتشن الأ

 ىدذلا وه هدحو هللا نأو . انضفر دق هلك ملاعلا نأ مهوتن وأ روصتن نأ بيرغ لهف ٠ انمرتحي دحأالف

 نإ . . ؟ ضرأ ىأب ملحن نأ بوعشلا انيلع مرحت لهف « ضرأ الب اننأب بوعشلا انتريع اذإو ؟ انراتخخا

 نأب ملحت ضام اهل سيل ىتلا بوعشلاو . . ضام اهل ناك نأب ىهابتت لبقتسم ال سيل ىتلا بوعشلا
 نم تبكترا ةميرج ببسب الماك ابعش ذخأت نأ نكمي لهو . . الثم ناكيرمألاك . لبقتسم اهل نوكي

 . . حبسملا اوبلص انرق نيرشع نم مهأل . مهتاولص ىف دوييلا نونعلي نويحيسملاف . . ؟ نيئسلا فولأ

 لك ىف مهونعلت نأ دوبيلا لك قحتسي . .حيسملا اوبلص دق تقولا كلذ ىف دوييلا نأل لهف

 تقو لك ىف بيرخت نع الو تارماؤم نعالو . دوييلا اهكتري تاقامح نع مفادأال ىننإ ! ؟ روصعلا

 دوعوملاو رقتحماو مولظملا هلعفي ىذلاام نكلو . . هنع عفادأ نأ حصيال بيرختلا نإ . . ناكم لك فو

 برلا نأ ىلع ليلد دجويال هنإ لاقي دق . . ؟ برلا وه دعولا اذه بحاصو ؛ نيلو لسع اهيف ضرأب

 نفل



 نومهوتيو نوملحي دوهبلا لعج دق . ىدبألا ملظلاو ليوطلا نامرحلا نكلو . نكيلف . كلذب دعو دق
 لك تهجتا اذإ مث . . ؟ ناسنإلا ةعيبط وأ « ءايشألا ةعيبطل فلاخم اذه لهف . ةقيقح مهمالحأ نأ
 مهطعي مل ملاع ىف كلذ اولعفي نأ بيرغ لهف . همدهو ملاعلا بارخ ىلإ مهتايونعمو دوبيلا راكفأ
 . !؟ نوقحتسيام

 . بابلا نم بيرق رخآ دعقم ىلع سلجو « هراوج ىلإ سولجلا نم ممعملا انليمز ةعرسب لقتناو
 ىذلاام فرعنالو ء بطم » ىف عقو دق ذاتسألا نأ انسسحأو . باشلا اذه ىلإ تارظنلا لك تلوحتو

 انئيبو ٠ ةيعويشلا مجاه تارملا نم مكف . . فقاوملا هذه لثم ىلع اندتعا دق نكلو . . هلوقي فوس
 هموجه نع ذاتسألا رذتعي ملو . اننيب اوناكو . نيسح هط ةذمالت مجاه ةرم مكو ٠ مهفرعيال نويعويش
 وه هراوز دحأ نأ كلذ دعب فرع مث ! ةفزلا شرطأ هنإ : لاق امدنع . ىعفارلا قداص ىفطصم ىلع

 ! ريبكلا بيدألا اذه براقأ نم

 هضرعتام وه اهيف ىنبجعي ىذلاو . ىنبجعت ةصقارلا هذه نإ هللاو : ذاتسألا لاق تارملا ىدحإ ىفو
 ىعدتال ىهف . . شاهتلا نم سيك ىف عوضوم هنأك . . هبحستو هدشتو هزبت اهمد- ضرعت ىهو . انيلع
 فرعتو . اهيدلام طبضلاب فرعت ىهف . ةعئاجلا بائذلا ىلع هضرعت ريثك محل اهنأ طقف امنإ . . ةنائف اهنأ

 . . قرأ مهدنع سانأ مهو شارف ىه وأ . . بائذ مهنأ مث ةسيرف امنأ : نيجرفتملا ىدلام طبضلاب
 تألتما دقو هدي عفري براشلاو رعشلا غوبصم لجرب اذإو ! ءفدلا نوديري مهو « فاحلا» ىه
 قالطلاب اهتددهو . . ىمالك عمست مل نكلو . . مدنفأاي اريثك اهتحصن : لوقيف ةيبهذلا ماوخلاب
 ! امامت نيلصفنم شيعن نآلا انئكلو .ادج كلذل ترثأتو . ىمدق تلبقو تءاجف

 طسولا نم ادحأ كلذ لبق رن ملف . انتريحو انتشهدل انكرت امنإ . كلذ ىلع قلعي نأ ذاتسألا أشي مو
 ! ذاتسالا مالك نم هيلع ضرتعا ىذلاام مهفث لو . ىفلا

 مدي مل ذاتسألا رثأت نكلو . ىراره ةرسأ نم باشلا اذه مالكب رثأت دق ذاتسألا نأ حضاولا نمو
 نسلا ىف رابكلا كلهأو . اريغص لازتام تنأ .انالوماي عمسا : لاقو اكحاض رجفنا مث . اليوط

 مكلتقي نل . . مويلا دعب خيرات مكل نوكي الأ وه ةيخيراتلا لكاشملا لكل ديحولا لحلا نأ نوملعي
 هنولعفت فوسام الإ سيل رلته هلعف ىذلا نإ . مكسفنأ نولتقت فوس مكنكلو « عيطتسيالو « دحأ

 نيذلا نإف . . نرقلا اذه ىتحالو ماعلا اذه سيل لاح لك ىلع . ! ةليوط تارتف ىلع مكسفنأب
 تسيل نكلو . . ىرخأ انورق ءاقبلا ىلع نيرداف نولازيام نورقلا هذه لك اوكساّتي نأ اوعاطتسا
 ! . . ةريثك

 باشلا اذه نأ اوفرع نأ دعب نولاصلا ةرداغم نم نيدوجوملا نابشلا عنمي نأ ذاتسألا لواح له

 . . ؟ نيزحلا باشلا اذه مهعنقي نأ نم ًافوخ وأ ذاتسألا هلاق امب ًاعانتفا اوجرخ له ؟ ىدوبي

 نقلح



 ةوعد اندي ىفو . نحن الإ داقعلا نولاص ىف قبي ملو . . جورخلا ىلإ انقبسأ ناكف ممعملا انليمز امأ

 . ةيدنهلا ةايحلاب اريثك ترثأت ىّتلا ةليمزلاو ىعويشلا ليمزلا فافز دهشي نأ ذاتسألل
 نايسن وه امنإ . . نيتفسلفلا نيب لداعتلا وه اهعمجي ىذلا نأ دقتعأ الو . جاوزألا دعسأ نآلا امهنإ

 هذه انتليمزو . . هتمعو هيبأ ةافو دعب اينغ حبصا دق ىعويشلا انقيدصف . . امامت نيتفسلفلا نيتاه

 . . هبانلا ىعماجلا ذاتسألا اهنباب امامت ةديعس

 . هدي ىف فورظم نم اباتك ىراره باشلا جرخأ دقف . امامت ةعقوتم ريغ تءاج ةيابنلا نكلو
 . ذاتسألا فيلأت نم .« ةيملاعلا ةينويهصلا » وهف باتكلا امأ . هيلع عقوي نأ ذاتسألا ىلا بلطو

 ًارمع لوطأ نوكت فوسف . رصم ىلإ دوعت نأ وجرأ » : ةعرسب بتكو « الق كسمأو ذاتسألا كحضو

 . ( ! ةيملاعلا ةينويهصلا نم
 ! هبلق لك نمو هتوص ىلعأب كحضي ذاتسألا هنإ - اهاه . . اهاه

 ضني



 ! ةَعاذمريَغ اهتكلو ..نوفوركيلا لوح

 : كريس ىف اننأكو . . ءاقرزو ءارضحختو ءارمح نيرضاحلا ناصق نأل « ميسنلا مش هنأك مويلا كلذ

 ءىشلا كلذ امأ . . ضيبأو رفصأو دوسأ : نول لك نم انروعش تناكو .. الاوطو اراصق انك دقف

 ءىشلا اذه نإ ..ايدنه ايواح حرملاب ءىللا لجرلا كلذ ناك الو انابعث نكي ملف انطسو ىولتي ىذلا

 لجر هنإ ..ريسألا حالص ىفانبللا رعاشلا وه ىواحلا كلذو .. نوفوركيملا كلس وه ىولتي ىذلا

 : ذاتسألا لأسأ نأ ؤرجأ ملو .. ذاتسألل اقيدص ناك هنأ ودبيو .. سأرلا ريبك توصلا ءىلم حرم فيطل

 . . ؟ انه ىرحم فوس ىلا ام

 .. هوجولا نم ريثكلا برغتسأ ىننأ : ءىش لوأ .. ذاتسألا نولاص ىف ةريثك ءايشأ تريغت دقل

 ءىجي امهيأ تيسن ىننإ لب .. نوميللا ريصعالو ءىجت ةوهقلا دعت ملف. تاداعلا نم ريثكلا برغتسأو
 تدجو لب . ذاتسألا نولاص سوقط ىف ادج ةماحلا تامولعملا هذه ححصأ نأ لواحأ ملو « لوألا

 ىف ةراجيسلا تعضو ىأ .. هل اهتطعأ مث اهتلعشأ . ةراجيس ذاتسألل تمدق ةديس نأ .. ابيجع ائيش

 .. اركاش هيتفش نيب اهعضي نأ ىف ةظحل ذاتسألا ددرتي لو « هافشلا رمحأ اياقب ابيلعو اهتلعشأو اهف
 مل ىذلا ام فرعأ نأ تلواحالو . ايش دحأ لقي ملو . ذاتسألا ىتفش ىلإ هجتت اهلك نويعلا تدجوو

 .. ايندلا هذه ىف ةريثك ءايشأ نع اريثك تلغشنا . كلذ نع اباوج دجأ نأل ىتقو عستا الو . ىنبجعي

 ىلإ ذاتسألا نولاص نم ىب ربتب ةديدجلا ةايحلا تماقوأ .. ذاتسألا ىنتبلسو . ةيلمعلا ةايحلا ىنتذخأ

 . ةريثك ىرخأ نكاامأ

 تفتلا دق دعاقمو .. نوفوركيم .. ؟ هارن ىذلا اذه ام : ادحأ لأسأ نأ ىف ةبغر ىدنع دجأ ىلو
 .. ؟ نوفوركيم ا لوح

 ىو ذاتسألا نولاص ىف تثدح ىتلا تاريغتلاو ىنعملو نيرضاحلاو ناكملا بعوتسا نأ لبقو

 ىف رثألا مظعلا ناكملا اذه ىف .. مويلا : الئاق فقي ريسألا حالص رعاشلا اندجو . هسفن ذاتسألا

 .. ةايحلا ىلع لبقملا بابشلا اذهو . ةليمجلا نويعلا هذهو .. ةولحلا هوجولا هذه ىرأ .. خيراتلا
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 وه اذه نأ وأ . اقح زتبي دعقملا ناك له .. ىتحت نم زتبيو هيلع سلجأ تنك ىذلا دعقملا اذهو

 .. ؟ هروضح ىف فجترأ لظأل دعقملا اذه ىل راتخا دق داقعلا ذاتسألا له وأ .. ؟ ىروعش

 ناك نإ : لوقي ريسألا حالص ىضمو . نيرضاحلا ضعب كلذكو . ايلاع ذاتسألا كحضو

 ةلصوبلا ةربإ فجترت امك .. ىخيراتلا ناكملا اذه ىلإ ءىجأ نأ لبق فجترأ ىننإف , فجترأ نأ دوصقلملا

 .. ةمظعلاو ةمكحلا فصاوع بهم ىف رجشلا قاروأ فحيترت ايكوأ .. ىلامثلا بطقلا وحن هجنت ىهو

 ىلع ليلد ربكأ ديدشلا ىفاجترا نكلو .. ابذاك طبضت امدنع . بذكلا فاشتكا ةزهجأ زتبت امكوأ

 ! ةقحاس ةيبلغأ . هللا دمحي « انه نيباذكلا نأ

 ةبيرغ ةينائبللا هتجهل تناكو « مدلا فيفخ ىنانبللا رعاشلا ناك دقف . انكحضو ذاتسألا كحضو

 ىلإ كوقبس دق نييسنرفلا نإ .. انذاتسأ اي : لوقي داع . ةكحضم تقولا سفن ىو . نذألا ىلع

 ىف نوفقي راوزلا اولعجو . ضفخنم ناكم ىف ةريقملا اولعج .. ممظعلا نويلبان ةربقم اوماقأ امدنعف . كلذ

 مهروطاريمإل امارتحا .. مهسوعر اونحي نأ دبال ناك ةربقملا ىلإ اورظني نأ اودارأ اذإف . ةيلاع ةفرش

 ضرألا ىلع عقيف طوقسلا ىشْخي ناسنإلا لظيل « ةعلخم » دغاقملا لك ترتخا كنأ دبالو . 8

 .. اروف كلذ لعفأ انديساي هللاوف .. بولطملا ىنعملا وه اذه ناك نإف . كيمدق لبقيو « اهلبقي

 نيأ دحأ ىنلأس ولو . ةروصلا هذبب سانلا ىلإ جرخأو ..ريماسملا نم ىنولطنب قزمتي نأل 0

 ! ذاتسأاي كفرش ىمحأو . ىتمارك نوصأ فوس ىننإف . . ؟ تنك

 ةجردلا هذه ىلإ - دعقملا قوف نم نيدوجوملا دحأ طققسو . راقولاو ءودلا نع نورضاحلا جرخو

 ىف قراغ وهو ٠ هدعقم ىلإ هدرأ نأ لواحأ انأو تفشتكا دقف . راغصلا نابشلا ضعب ىلع ريثأتلا نكمي

 ! امامت ملس هدعقم نأ «٠ كحضلا

 ىلع وه دري نأ همداحخ ىلإ ذاتسألا راشأو « هجمانرب ىف ىضمي نأ ريسألا حالص نم ذاتسألا بلط مث

 مامأ هلوقأ ىذلا ام فرعأ ال : لوقي ىفانبللا رعاشلا فقوو . . طق كلذ لعفي نكي ملو . نوفيلتلا

 نكن ملف ٠ طارقس نم اظح مظعأ انذاتسأ اي كنإ . . بلقلا عجوت ىتلا نويعلاو « ةولحلا هوجولا هذه

 .. اذكه تاليمج تاذيملت هل

 قرزو رعشلا تايبهذو تاوارقش . . . نولاصلا نم بناج ىف .. تابلاطلا ضعب ىلإ راشأو

 .. تايروس وأ تاينائبل نبنأ ودبي .. نويعلا

 ناك امبر .. لاجرلا نم نويراوح هل ناك دقف . . مالسلا هيلع حيسملا 3 لوقي ىضمو

 ناك قيرغإالا دنعو . . رويطلاو تاناويحلا نم عابتأ هل ناك دقف « الاح دعسأ وكسشنارف سيدقلا

 ةنجألاو لافطألاو كامسألاو تاناويحلاو رويطلا نإف هيف خفت اذإف . . ارامزم كسمي حمالملا ولح لجر

 نوكأ نأ الإ ةظحللا هذه ىف هانمتأ ءىشالو . :اةذوخأم ةروحسم هءارو ىبثمت . . تاهمألا نوطب ىف

 ىضلحل



 هوجولا هذه نم ذاتسألا حيرأو . . ىلارو اعيمج متنأو ةذفانلا نم زفقأل « قيرغإلا رامزلا اذه لثم

 ٠ صاصرلا ىلع اوقلطت نا نوديرت اعيمج متن , . ىوخحن ةبيطلا مكرعاشم فرعأ ىننإ ! ! ةليمجلا

 مكيلع دكنأ ىكل توريب نم تثج ىنكلو . مكيلإ هثيدحب وأ . . ذاتسألا ىلإ ثيدحلاب اوعتمتست ىكل

 . . اهدحو رصمل سيلو اهلك ةيبرعلا ةمألل قح وه ىذلا مظعلا لجرلا اذه نم مكمرحأو . . مكتشيع

 نم له : ةبرجتلا هذه ىرجأ تئج مويلا . . اضيأ بلقلا نم ةزاجإو .. لقعلا نم ةزاجإ مويلا
 الجر انم دحاولا هجاوي نأ نكمملا نم له . ؟ ةدحاو ةعاسولو اديعس ناسنالا نوكي نأ نكمملا
 نأب . اهاري ال مث سمشلا ءوض ىف ناسنإلا نوكي نأ نكمملا نم له . . ؟ امامت هنع لغشنيو . اهيظع
 نلو ٠ سمشلا ىرأ نل : هسفنل لوقي مث هينيع حتفي وأ .. هلك هسأر خي وأ . . هينيع ىلع هيدي عضي

 رشع ذنم ملكتأ انأف . نكمم اذه نأ دقتعأ . . ؟ نكمم اذه له . . ؟ كانه اهنأ مغر . اهدوجوب رعشأ

 نأ ىلإ ىنعفدي اذه ىحاجنو . . تحج دقل .. دوجوم ذاتسألا نأب مكنم دحاو ابيف رعشي مل « ق

 نم تاقيدص ىعف .. بجعلا متعمسل ٠ ةيسنرفلا ةغللا نوفرعت متتكولو . . كلذ نم دعبأ ىلإ بهذأ
 .. هلمع نكمي ىذلا ام ىرن فوس نكلو . .رحسلا لعف ىلع تارداق نانبل

 نأ ريسألا حالص ىلإ بلطو . . ؟رعاش وه له . . ؟ برطم وه له . .رخآ ىنانبل لجر فقوو
 اديعس كخضي ذاتسألا لازيامو .. هذه بجاولا ةملك روك ٠ . بجاولاب موقي فوس هنإو . سلجم
 . ذاتسألا ىتفش ىلإ ىرخأ ةراجيس تلقتنا ةأجفو .. امامت

 هوجو ىلإ تهجتاف . . ضومغو ةبارغ نم هيف ام لمتحأ نأ نم رثكأ هلك فقوملا ناكو
 برقأ نمو . ذاتسألا ءاقدصأ زعأ نم وهو . . ىوالبجلا رهاط ذاتسألا مهنيب نم ناك . . نيرضاحلا

 سلج اذإ . ئداه . نوللا رمحأ ةماقلا طسوتم لجر وهو . هبتك نم ريثك ىف هفصو دقو. هيلإ سانلا

 ىلع احضاو قيضلا ناكو . ذاتسألا شوبرط هبشي هشوبرط ناكو . سأرلا عوفرم رهظلا دودشم ناك

 نأ ىلإ ةجاح ىف ذاتسألا نأ فرعي هنكلو . جيربتلا اذبب ذاتسألا طاحب نأ بحي ال وهف . ههجو

 . ديعب دح ىلإ لماجم هنأ وأ . كحضي
 ىلإ سانلا برقأ نم وهو . سأرلا ريبك مسجلا ءىلم ةماقلا طسوتم وهو ءاقول ىمظن ذاتسألا ناكو

 تاكرح ىفو . مالكلا ىف ذاتسألا تاداع نم ريثكلا اقول ىمظن ذاتسألا بستكا دقو . ذاتسألا

 رثكأ وهو .. ىسنوتلا ةفيلخ دمحم ذاتسألا ناكو . امومع ةيرخسلا فو . كحضلا ىف انايحأو . نيديلا

 نم نكمتم وهو . مالكلا ىف ذاتسألا ةقي ةقيرط ىلإ برقأ هلعجت ةيديعص ةجهل هلو . اراقوو اءوده سانلا

 نوكيو . اضيأ داقعلا ةذمالتل هتيب ىف ةودن مهقيو . اضيأ همظنيو رعشلا قوذتيو . ةيبرعلا ةغللا بادآ

 دمحمو . اطرارمتساو . داقعلا ةودنب ةقحلم ىهف . ةودنلا هذه عوضوم وه - ةداع -- داقعلا ذاتسألا

 لاقي ىذلا بيجعلا باتكلا كلذ وهو « نويهص ءامكح تالوكوتورب ١ مجرت ىذلاوه ىبسنوتلا ةفيلخ

 نقرا



 . . باتكلا اذه تأرق دقو . هلك ملاعلا ىلع ءاليتسالل مهروتسد هولعجو « ارس هوبتك دق ملاعلا دوبي نإ

 دقو . هرشنت ىتلا رادلاو هعبطت ىّبلا ةعبطملا اوفسن وا هولتق دق همجرت نم لك نأ هتمدقم ىف تدجوو

 ةديرج ريرحت ريتركس « حيبص دمحم ذاتسألا نم « تالوكوتووبلا ١ هذه نم ةخسن ىلع تلصح

 . .رتساك شيزنيه همسا لصألا ىدنلوب ىناملأ فحص نم ةخسنلا هذه ىلع لصح وهو . « ساسألا :

 اذهل صخلم رهظو ..روهشب ليئارسإ ةلود مايق دعب كلذو « ةيبرعلا ىلإ هتمجرت ىف عمطي ناكو

 .. اهلك ةيبرعلا فحصلاو ةيرصملا فحصلا ىف هل تاراشإ ترهظو . «فسويلازور » ةلحم ىف باتكلا
 « ليئارسإ ةلود مايق : ىربكلا ةأجافملا نع ةباجإ هيف اودجو دقف . سانلل الغاش باتكلا اذه حبصأو

 اهنم ىحوتسا ىّتلا ىه تالوكوتوربلا هذه نا نورخنا فشتكاو ؛ مهدالب نم نيينيطسلفلا نييالم درطو

 ةيقب ىلع ىرآلا سنجلا ةدايسو « نيرشعلا نرقلا ةروطسأ ٠ هباتك ةيزانلا فوسليف جربنزور درفلا
 ..راتخلا هللا بعش وه ىرآلا سنجلا نأكف . سانجألا

 هنأ ودبيو . نوكي امنيأ هحضفت ىأ - ةحضاف ةكحض .. ةلجلحم ةكحض هل رهاط حالص ناكو

 .. ىنانبللا رعاشلا فرعي ناك ىدذلا ديحولا

 اذإ هنكلو « ةتفاخ هتكحض تناكو .. بابلا نم ابيرق سلجو « مهدأ ىلع ذاتسألا ءاجو

 هنأل . زازتها ىأل طقسي نأ نكمملا نم هشوبرط ناكو . سأرلا رعش ريصق ناكو .زتبي ناك كحض

 . سأرلا هيف رشحني الو سأرلا قوف رقتسي ناكو . اريغص ناكو اريصق ناك
 . ةلماجم تناكو ةئداه تناك اهنإ . نولاصلا باب راوج ىلإ تسلج دق ةفورعم ةبرطم تناك مت

 ىف رظنلا ىلع ىوقت ال اهلأ دعب ايف تفرع مث . تروصت اذكه وأ . ذاتسالا نع ابينيع عفرت مل نكلو
 ىلإ هيلع سلجت ىذلا دعقملا دحأ كرح ولو . تاذلاب دحأ ىلع زكرت الو « حرست » امنإ . تاهاجتالا لك

 نكلو . ىرت ال اهنأ انضعب مهوت دقو . ىندصقت ال اهنأ عم . انأ ىتيحان اهانيع تهجتال « نيملا ةيحان

 ىألو اهسفنل لعشتو «رئاجسلا ةبلع جرختو . ملالسلا ىلع فقتو .اهدحو ملالسلا لزنت اهاندجو

 ! نيخدي ناك نإ هلأست نأ نود « اهنلم بيرق دحاو

 ىنحنا مث فقو كحض اذإ ناكو . قوقحلا ةيلك ىف سردي . ىنادوس باش ىراوج ىلإ ناكو

 .. ىرخأ ةره سولجلا ىلإ دوعيو . ههجو ىطغي
 . . نآلاو . . نآلاو . . نآلاو -

 ملكتي نآلا .. ذاتسأ اي ىل لق . . هيلع انقفتا ىذلا جمانربلا أدبن نآلاو : ىفانبللا رعاشلا توص هنإ

 غلب دق ناكول اكودبي نكلو . . اليلق رثكأ وأ . . هرمع نم نيتسلا ىف هنإ . . داقعلا مظعلا انذاتسأ

 . . ةيوامس ءاقرز طوطخملاو . . ةططخم اماجيب ىدتري هنإ . . ىبنلا ىلع لص مهللا . . نيترم نيثالثلا

 دبال . . فرعأ ام هللاو .. ىدتري اماجيبلا تحتو .. نوللا نب بشبش هيمدق ىو . . ةيقاطلا كلذكو

 ضفن



 نودتري اوناكوأ .. ةافح ةارع نوشمي مهتما ناك نإ انل اولوقي نأ قيرغإلا ىسن دقل .. ائيش ىدتري هنأ
 , ةعضاوتملا سبالملا هذه نم لضفأو ٠ سبالملا نم اعون ىدتري ذاتسألا نإ .. بايثلا رخفأ
 هذه ءىجتل ةدحاو عبصإب راشأل ٠ بهذملا ريرحلا ىدتري نأ ذاتسألا ءاشولو .. ناسنإلا اهيدتري الأ
 قارعلاو ناريإ ىف مهنإ .. هينبو بلاط ىلأ نب ىلع نع هبتكام نوأرقي نيذلا نم ةرخافلا سبالملا
 .. ذاتسأ اي ىل لق . . نآلاو .. دجاسملا ىف هبتك نوعضي ةعيشلا ءالؤه نإ .. هنم ةراشإ نورظتني نائبلو
 نأ بحن ىذلا نم .. ذاتسأ اي ىل لق : هيلع درت نأ بجي دحاو لاؤس هنإ . امامت نوداج نحن نآلا
 .. لضفت .. اوعمسا .. ملكتي ذاتسألا .. ؟ هللا مهقلخ نيذلا ءامظعلا سانلا لك نم هب قتلت

 ىرسيلا هدي عضوو « اهفرعن ىتلا ةيدجلا ىلإ داعو . امامت هحمالم تريغت ىذلا ذاتسألا ىلإ انهجتاو
 مزو هسأر عفدو . هب تام ىذلاو هعجوي ىذلا ظيلغلا نارصملا قوف نطبلا نم رسيألا بناحلا ىلع

 ادمحم انيبن ىرأ نأو .. ةلئسألا ضعب هل ىدنعو . . مالسلا هيلع مدآ انابأ ىرأ نأ بحأ : لاقو هيتفش

 ملاعلا ىرأو سا قيرغإلا فوسليف ىرأو .. باطخلا نب رمع فاو و مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىرأو .. ةيبذاجلا نيناوق بحاص نتوين ريبكلا ملاعلا ىرأو ..روطتلا ةيرظن بحاص نوراد ريبكلا
 انل ىدهأ ىذلا لجرلا ىرأ نأ ىنتوفي الو .. نويلبان ىرقبعلا دئاقلا ىرأو ..ريبسكش ءارعشلا مظعأ
 ..ريسألا حالص

 ىفالإ . . ءىش ىف كعم فلتخأ ال ىننإ هللاو . .انديساي اركش : لاقو ريسألا حالص قفصو
 شاع امدنع هنأبو «٠ شاع نأب : نيترم أطخأ ىذلا لجرلا ىرأ نأ بحأ ال ىننإف « ةريخألا ةينمألا
 0 . كتيب ىف ةسلج ريدأو انه فقأ نأ ذاتسأ اي بيع هللاو ! ىدلاو همحري هللا .. جوزت
 . . مهضعب الإ فرعأ ال ىننإ . . نوركفي اذابو كتذمالتب ىردأ تنأف .. ذاتسأ اي تنأ
 .. ذاتسأ اي

 لراك ىرأ نأ بحأف انأ امأ : لاق « هلأس ادحأ نأكو « نوفوركيملا نم برتقاو اندحأ فقوو
 خبرات ىف ماظعلا ةفسالفلا رخآ وهو .. نييسايسلا نيركفملا مظعأ وه لب ٠ ىرقبعلا كلذ . . سكرام
 ىننإف .. ليبسلا ءاوس انيدبي نأ .. الح هيلإ بلطأ نأو « هيلإ سلجأ نأ ديرأ . . ىناسنإلا ركفلا
 نع ثدحتتي هنإ ..رصم ىف رقفلا ةلكشم لحأ نأ نكمي فيك فرعأ ملو . . بتك ام ريثكلا تأرق
 نأو .. ماعطلا ةرثك نم ناكيرمألا تومي نأو ء اعوج سورلا تومي نأ ىنمبي ال انأ .. ىملاعلا رقفلا
 ىلع ىنلدي نأ ديرأ انأ .. صقرلا ةرثك نم نويئانبللا تومي نأو .. تالبقلا فنع نم نويسنرفلا تومي
 ىف ىربكلا ةعتملا دجأ انأو .. ذاتسأ اي ريقف بعش اننإ .. ىرصملا رقفلا جالعل ؛ ةيرحس ةفصو »
 « ةودنلا هذه ىف تاعاسلا ىفمت فيك روصتأ ال ىنكلو .. كئيداحأ عورأ عامسو كيلإ سولجلا
 ناسنإلا ىبسني نأ نكمي فيك .. ؟ ىضرملل ءاودو . ةافحلل ءاذحو « عايجلل فيغر ةملك ابيف درت ال

 ضر



 .. ةرم لك ىف مهل عفدأ ىذلا ىدحو انأ . . ؟ نيذاحشلا نم ةئالث دجوي ذاتسأاي كتيب مامأ هنأ

 نوكأ ىكلو .. نوعفدي الو نوزتبي ال ةرابجلا لوقعلا وأ ةقيقرلا بولقلا باحصأ كتذمالت ءالؤهو
 لواحو .. نيذاحشلا ءالؤهل اهاطعأو هبيج نم اشورق جرخأ دق اقول ىمظن ذاتسألا تيأر ىنإف افصنم

 فيك ىرأ نأ ديرأ سكرام لراك دعبو .. كيب نع مهدعبي نأ طقف .. كتيب نع اودعبي نأ مهعانقإ

 اذه ىمسأ نأ ديرأ الو .. ةروثلا مايأ نم ادحاو اموي ىرأ .. ادحاو اموي .. ةيسنرفلا ةروثلا تماق

 .. مويلا

 نوفوركيملا ةيحان هجتاو هراوج ىلإ ىذلا بهذف . ةيئاقلت ةكرحلا كلذ دعب تحبصأو . سلجو

 . ةعيبر ىبأ نب ب رمع ىلإ سلجأ نأ ىنمئأ ىنلعجي « لزغلا ءارعش نع ذاتسألا هبتكام نإ : لاقو

 فرعي نأ نود ناسنإلا بحي نأ نم لمجأ ايندلا هذه ىف ءىش ال هللاوف . . هتيوبحم عم سلجأو

 شومر نم ادودشم ىندجأو . اراهنو اليل اهيف ركفأ . اهيلإ دودشم ىننإ . ةاتف بحأ ىننإ . هبحي ىذلا ام
 . اهعمسأ ىتحو . . اهارأ ىتح . . ىبلق نييارش نمو ٠ قوص لابح نمو « ىنذأ ةلبط نمو « ىنيع
 ىلإ طببنو ءامسلا ىلإ اعم ريطنف اهلك ايندلا ىنتخت نأو.. اناوس قبي الف ايندلا نم سانلا نتي ول ىنمتأو

 . .نييسايسلا نم بذكأ سيلو .نيبحملا نم قدصأ سيلف .. دحاو نضح ىف اعم تومنو رمقلا

 بحأ نع : لوقي لوسرلاو . قدصلا قدصأ وهف . انيد بخلا ناك اذإ الإ .. اضيأ نيدلا لاجرو

 ناهلولا ق قشاعلا دحي نأ نم مظعأ ءىش 5 كانه له .. ديهشلا كلذ ىننإ هللاو .. اديهش تام نيف مكن

 هئاقل نم ةظحل لعج هنإ . ايندلا نم ربكأ اهلعج هنإ .. ؟ ايندلا فام لك نم مظعأو مهأ هتبوبحم نأ

 اهيف ىري ةرم لك ىف .. هتاقولخم ىدحإ ىف ىنفي امدنع هلل دباع هنإ . دولخلاو ةيدبألا ىواست اهم

 ... ءافولا اذبب ايلق قلخو . لاهجلا اذهب ةدحاو قلخخ هنأ ىلع هركشي هلل تاولص هتارظن نوكت « هتبوبحم

 مضي ليوط روباط ىف ىشمأ ىننإ .. مايأ ىوس ذاتسألا ريكفت اولغشي مل نيذلا ءالؤه نم دحاو ىننإ

 ىلع اهلك ةيناسنإلل لعف در الإ اذه سيلو . تونجاب مهقشع تقصو ةيتاسنإلا مهترقتحا .نيللا ءالؤه

 نم دوجو الإ دوجولا لك انمدعأو ء بحت نم الإ سانلا لك انرقتحا دقل .. اهدجن ملف اييلإ 5 اننأ

 نولتقي الو مهسفنأ نولتقي نيبحما نإ .. التاق ابحم الو . امرجم اقشاع فورعت مل ةيناسنإلا نإ ..

 وه هللا نألو .. هللا ىه انسفنأ نأل ءانسفتأ دابع نحن .. انالتق نحن . . اناياحض اننإ 0

 ! بحلا

 « اضيأ ذاتسألا قفصو .. تافقاو عبرألا تايتفلا تقفصو ءريسألا حالص رعاشلا قفصو

 .. نكمي ام عورأ نع .. شهدم :.ةيديلقتلا هتملك الئاق رهاط حالص نانفلا قفصو

 ناسح ىماحملا باشلا هلاق ىذلا وه تعمس ام عورأ : لوقي نوفوركيملا ىلإ رهاط ح7 هجتا م

 دق هللا نإ : لوقأ ىننإف دبال ناك اذإو .. ائيش فيضأ نأ عيطتسأ الو 1 تعمس ام عورأ .. ىجيروشلا

 انضر



 « ةينوللا قيسوملا ىلإ ناسنإلا ىدتبي نأ ىف اهلك ةداعسلا لعجو .. ءوضلاو نوللاب هتكحو هلايج بتك
 .. ةرجش لك ىف امنإ .. ءامسلا ىف سيل هللا شرعو .. هشرع هللا اهب ماقأ ىتلا ةيلارتسكروألا طوطخملاو
 ناكاذإ .. لالجلاو لاهجلا دابعل عيصأ ةسمل لك ىف . . نالو قشاعل نيع ةرظن لك ىف .. ةرشح لك ىف

 لاف ملاو لالا لاس ما حرر . قرولا ىلع هتاشرفب ىنغتي اضيأ ماسرلا نإف . ضي كا ءاعلا

 .. نوكلا فام لمجأ وه .. نوكلا اذه وه هللاو .. هلل الإ بحاالو .. بح ريغب نفالو .. راجحألاو

 اهنأ مغر ةدماج ابولق كانه نإف ٠ عمستالو ةيغاص اناذآو ء ىرتالو ةحوتفم انوبع كانه نأ امكو

 ! ليمج ساسحإ ريغب نكلو .. قورعلا ىلإ مدلا « خضت » ىه امنإ « قدتال اهنإ .. قدت
 « مايأب هتوم لبق ىتحالو . . مويلا كلذ ىف هنم دعسأ هدجأ مل « اضيأ قفصي ذاتسألا تدجوو

 فيلأت ىف هلامآ نعو . نآرقلا ريسفت ىف هلامآ نع ملكتي وهو . هلوح- نحنو هريرس ىلع اددمم ناك موي

 قداص قطصم بتك امنيب . الزلق الإ هنع تكي. !و « اريثك هيف أرق ىذلا «لاجلا اعد نع بتك

 . لاجلل ةيساسح رثكأ ىعفارلا ناكو . ذاتسألا اهأرقي ملو . لاملاو نفلا ةفسلف نع تاعابطنا ىعفارلا

 ىف ذاتسألا ناكو . . هلقع ذاتسألا نأكو . لاهللا بلق ىعفارلا نأك . . هل امهف رثكأ ذاتسألا ناكو

 . ؟ توملا ةوحص ىه له : دحاو تقو ىف لوقنل انتفلتو . اديعس ةريخألا همايأ

 اهقلحي مل ةيحل حسم مث ؛ ههجو ىلع قرعلا تارطق هديب حسو ء انيزح ابضاغ دحلو فقو مت

 نفي امدنع ناسنإلا (ج سي ىتلا جلا ةظل نإ. هسأر رعش حسمو داعو . لعأ ىلإ هتولطنب عفرو

 نأك ضرألا ىلإ رظن مث .. هوقبس نيذلا نع افلتخم لوقي فوس ام نوبقرتيو هبلإ نورظني سانأ طسو

 . . هيلإ رظني ذاتنمألا ناكو ٠ ذاتسألا ىلإ رظنو ىلعأ ىلإ هنولطنب عفر ةعرسبو . هنم تطقس دق هسبالم

 ناكادقل . ةعرسب ثيأر ام ىنلهذأو - نوفوركيملا كلس عفرو نوفوركيملا نم برتفاو فقسلا ىلإ رظنو

 . همهفأ مل ! بيرغ ءىش . . ليجست زاهج ىأب اطبترم نكي مل ىأ . . اعوطقم نوفوركيملا كلس
 نكلو . . « ةصيلا» هذهل ىنعم فرعأ ال . . حالص رعاشلا ىنانبللا خألا . ىثالمز . . انذاتسأ : لاقو

 نحلف . احضاو ىنعم ال دجأ مل نإو . . ىنعم امل نوكي نأ دبالف « ابيلع قفاو دق ذاتسألا مادام

 رايتخال ناحتما وه له . . ؟ ةماعلا ةيوناثلا ناحتما وه له . . ىرود ءاجو متملكت متنأ . . ملكتن

 ءاعداو بحلا ءاعدا ىلع ..قدصلا ىلع ..بذكلا ىلع سانلا ردقأ وأ نيلثملا نسحأ

 *ىش لكلو . ىنعم ءىش لكل نوكي نأ ذاتسألا نم تملعت دقف . ىنورذعا . مهفأال . ؟ ةيهاركلا

 . ةملك الو هللاو . . رهاط حالص ىرقبعلا نانفلا هلاق ىذلا لك نم ةدحاو ةملك مهفأ م انأو . فده

 ايدج متو ايغ نوكأ نأ نكمي الو .ةملك الو . . مالكلاب ىنوقبس نيذلا لك نم ادحاو افرحالو

 ملو .. اهفرعي ذاتسألا . . ةلكشم ىدنع انأ . . نولاصلا ىف ديحولا ىكذلا تسل ىننأ امك . ءايكذأ

 ىنه امك ةمئاق ةلكشملا لازتالو . عطتسأ مل ىسفنب اهلحأ ىنكرت امدنعو ء اهلح نم ذاتسألا نكمتي

 ضرخن



 . ؟ ذاتسأ اي سلجأ له . . ىسقأو فنعأ

 انل لوقت نأ قب . . كلسفن تمتشو ؛ عيمجلا تمتش تنأ . . انالوماي : الئاق ذاتسألا هيلإ راشأو

 دق تمدام كنإ لب . اذامل مه لوقت نأ دبال « كريغ مت متشت نأ نكلو . . رح تنأ كسفن شت تنأ ١. ذام

 كسفن تنهأف تعوطت اذامل : مهل لوقت نأ بجي .: ةيضق هذهف « كلئالمز مامأ كسفن تمتش

 ضيبليف .. ءىشلا سفن كؤالمز لعفي نأ كيأر نم ناكاذإ الإ . . ببس كانه نوكي نأ دبال . اذكه

 مل نإو . ملكتت نأل ىعادالفع كلذ تلبق نإف . . همدقب كلكري اذهو ءكافق ىلع كعفصيو اذه

 .. ءاشت ام لق . . انالوماي ثدحت . . ؟ كسفنل كسفن نم اهلبقت فيكف « دحأ نم ةناهالا لبقت

 : كلذ ىلإ دحأ تفتلي نأ نود عوطقملا نوفوركيملا كلس عفرو « نوفوركيملا نم برتقاو

 طببت راكفالا دجأ انايحأ .. ديرأ ىذلا نع ربعأ" نأ ديرأ امدنع ىنفعست ال ىراكفأ نإ . . ذاتسأاي

 نابرغلا لثم انايحأو .. مهقوف هطقست ىذلا زاربلاب سانلا ىوكت مث « نادرق .ىبأ رئاط لثم ىغامد قوف

 ىف لزني مث ٠ جاربألا لوح موحي مامحلا لثم ىراكفأ نوكت نأ ردانلا نمو . ا

 ىيبرضت ىهف . ٠ ىثامد قوف ىرارطضا طوبه ةلاح ىف نوكت تقولا مظعم ىراكفأ نكلو ..

 . ذاتسأ اي هفرعت ناو  ىسفن ىف رودي ىذلا نع ربعأ نأ عيطتسأ ال كلذلو .. ىنقحستو

 5 . تقولا سفن ىف قافشإالاو قيضلا هيلع ادب ذاتسألا نكلو « مالكلا نع فقوت مث

 دق ىنعملا اذه .. ءىش لكب قيضت تنأ .. ريبعتلا نسحت انالوماي كنكلو : الئاق لككي نأ هيلإ راشأ مث

 كرعش ىف تلواح امك لواح .. طقف . . هب قيضت ىذلا ام لوقت نأ قبيو .. هنع ريبعتلا ف تعدبأ

 .. قيسوماو لامجلاب قيضيو ءرعشلاب قيضي رعاش نم تعمسام لمجأ .. اعئار ناكف
 نوفرعي ال مهنإ .. تعمس ىذلا لكل ىنعمال ..ءىش ىأل ىنعمال . 0 : لاق

 نإ .. تلعفل مالكلا ريغ ريبعتلل ىرحخأ ةقيرط تدجو ول .. ةّمكح ال . .. تولوقي ام

 نعريبعتلا ىف ناسنإلا اهمدختسي ىتلا قرطلا ريغ ىرخأ اقرط تدجو دق 0 تاناويحلا

 نأ ةميقام ؟ ديرأ نأ ةميقام هنأل . ءىش ىأ نعربعأ نأ ديرأ الو . اثيش ديرأ ال ىنكلو .. ديري ىذلا

 . ؟ايندلا هذه ىف دحأ ىأ ةميق ام وأ . . ؟ دحأ عمسي نأ ةميق ةميقام . . ؟ لوقأ نأ ةميق ام . . ؟ ربعأ

 كانه ناكاذإ الإ . . انه نحن اذاملالو . . انثج اذامل فرعن ال تاقولخم اننإ . . ذاتسأ اي انسفنأ طلاغت اننإ

 تاقالعلا هذه امو . . ةكوحضأ اننإ . . ةلزهم اننإ . . ةيلستلل نودوجوم اننإ . . اندوجو نم رخسي دحأ

 صاالخإالاو بحلاف . . بربتال ىتح كريسلا تاناويح كسمت ىتلا ةيديدحلا صافقألاك الإ ةيئاسنإلا

 ؛ اعم لظن ىكل لسالس الإ تسيل « ةيقالحألا مقلا نم هريغو كلذ لك . . ةليضفلاو ءافولاو

 كتيب ىف انه نحنو . . ةلزهم نحن . . ةكوحضأ نحن طقف . . ضرألاو تاوامسلا انيلع كحضتل

 عم « عاذي ىكل لجسم ءىش وه لوقن ام لك نأب انمهوي هنإ . . نوفوركيملا ىلإ رظنأ .. ذاتسأ اي ةلزهم

 سين



 ىف انلاحل ريبعت قدصأ وهو .. ةلزهم .. انراكفأ هيلع سلجت اقوزاخالإ سيل .. نوفوركيملا .. مهو هنأ
 ىذلا نأ انيسنو .اهانقدصو .اهقدصن نأ انوملع ةبوذكأ اهنإ .. ايندلا هذه ىفو نولاصلا اذه

 ةلزهملاو « ةينوكلا ةحيضفلا هذه ىلع انرتست « اهيلع انرتست اننأو .. انعنص نم ةبوذكأ وه هانقدص
 .. اهب انحراصي نأ ىلع ىوقي ال مث « ةقيقحلا نوفرعي نيذلا نم دحاو ذاتسأاي تنأو .. ةيقالخألا
 دحأبالو كسفنب اًديعس تسل تنأ .. ذاتسأ اي كتساعت تناك انه نمو . انمدصت نأ فاخت تنأ
 نأ كدعسي فيكو . . ؟ بذك : لوقئام لك نأ نم نيقي ىلع تنأو اديعس نوكت فيك .. ذاتسأاي
 حيرتسي فيك . . ؟ قدصلا وه لوقت ىذلا نأب نيبيطلا نابشلا ءالؤه عانقإ ىف كققطنم مدختست
 اننكلو « قرتحن ال اننإ .. ؟ كرون لوح فتلي اشارف انتلعج تناو . . طقاستن انارت تنأو كريمض
 ىلإ رظنا .. ةميدتسملا تاهاعلا ىوذ نم حبصأ دق « ذاتسأاي كرون لوح شارفلا نإ.. ىولتن
 .. ؟ ةيعاو بولق هذه له .. ؟ ةحيحص ماسجأ هذه له .. ؟ ةميلس هوجو هذه له .. كتذمالت
 لثم حبصأ هنإ .. عمشلا فحتم لثم حبصأ ذاتسأاي كنولاص نإ .. ؟ ةريثتسم لوقع هذه له
 قوم ءالؤه لك- ىبرحلا فحتملا وأ .. ىعارزلا فحتملا لثم هنإ .. ناولح ىف ةينابايلا ةقيدحلا
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .. اليلق الإ

 |! رخخآ ءىش ىأالو ةمحرالو مالسال لب : ةعرسب ضب مَ

 كلذ نكي ملو .. هيعارذو هيديو ههجوو هسأر ىف ناكم لك نم قرعلا حسمو « هليدنم جرخأو
 . 1 ضعب ىلع هضعب ىكبي همسج ناك دقل ..اقرع

 هراكفأ رثكأو . ىلاقدصأ زعأ هنإ . ىننزحأو ىنعزفأو ىنزه دقل . ماتا وه اذه نوكي نأ تينمتو
 . انأ يحض هنكلو ذاتسألا ةيحض سيل هنأ تسسحأو . عجشأ ناك هنكلو . ىراكفأ ضعب ىه
 ىلإ ىشمي انامثج « ىلاقدصأ زعأ نوكي نأ ةدحاو ةظحل روصتأ ملف .. اتيم تطقس ول تينمتو
 لب « هتيرج لوح رودي ىذلا مرججا ىننإ .. ةيح ةئيطخ .. ةرمتسم ةبوقع . ” نام جيشا . ىراوج
 ىلإ هديعأو هسأر ريدأ فيك فرعأالو . . ىسفن بيذعت ىلع صرحأف . . اهيلع صرحأو . اهشياعأ

 تءاش .. ءاقدصألا نم ةرشع نم دحاو هنإ . ناك فيك فرعأ ال ىنإ مث . . كلذ لبق هيلع ناكام
 نيملسملا ناوخالا نم ناك ىذلاف . .رخآلا دلج تحت دحاولا ىنتخي نأو .. اعم نوكن نأ ةساردلا مايأ
 ىذلاو .. نييعاطقإلا نم حبصأ نييعويشلا ناوخإلا نم ناك ىذلاو ٠ نييعويشلا ناوحنبالا نم حبصأ
 ىذلاو . *.لاجلا قاشع ريك أ نم حيبصأ ةراجتلاب قت يالاو» .وطسلل ةباصع ىف تام بحلل شاع
 ىذلاو . . ةعماجلل اسيئرف اديمعف اديعم هأدب ىذلا هقيرط ىف ىشمي لازيام ىذلاو « ء اكيرمأ ىلإ رجاه
 . هللا ناحبس . . ادحلم ناكو . ةئسحلا ةظعوملاب هللا ليبس ىلإ وعدي فيرشلا رهزألا ىف سلجم
 انلصو ام لك سيلو « هيلإ انلصو ىذلا وه ديرن ام لك سيلو . . انم دحاو لكل ادحاو قيرطلا سيلف

 ضطإ



 دبع ةماسأ . د نآلا هنإ .. ءىش لكب رفاكلا قيدصلا اذه الإ . . انمومه هدنع تفقوت ىذلا وه هيلإ
 عصي نأ بيج مش. ..ةيكيرمألا تاعماجلا ىف ةيويجلا ءايميكلا ءاملع دحأ ء ىناونشلا فيطللا
 حبصت نأو . . ةيضايرلا تالداعملا حوضو ىأ . . ىضايرلا حوضولا وه هتايح ىف ىلعألا لثما
 ةيهاركلاو بحلاو ةقادصلا ىمسي نأو .. ةيوامكلا تالعافتلا ىه سانلا نيب تاقالعلا
 لعافتت اككف . . ةفلتخم بسنب داوم عم داوم لعافت . . ءايميك : انتايح ىف ىناعملا لكو . . ةيحضتلاو

 لدت ىتلا ةيوبنلا ثيداحألا قمعأ نأ ىري وهو . . سانلا نيب تاقالعلا نوكت ضامحألاو نداعملا
 ىف تعضو اذإ نداعم سانلاف .. نداعم سانلا نإ : هلوقوه مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيرقبع ىلع

 ضامحالا رثأ نيابت ةفلتخم ضامحأ ىف تعضو اذإو « اهيف رانلا رثأ فلتخا ةدحاو ةرارح ةجرد
 نداعملاو ضامحألاو لئاوسلا نم ءاعو الإ سيل ناسنإلا نإ : اريخأ اهب ثعب ةلاسر ىف لوقيو - اهيف
 ءابرهكو ةرارح امل نوكتو ..رفانتتو بذاجتتو كرحتت اهلك .. ىرخأ ةضماغ ءايشأو ءابرهكلاو

 . | عاعشإو

 ناك هنأ تفرع نأ دعب الإو . . قيدصلا اذه رجاه نأ دعب الإ مئادلا باذعلا اذه نم حرتسأ مو
 ىف ىقلأ مث « ةيلاع ةيرارح تاجرد ىف هعضت نأ فورظلا تءاش اندعم ناك دقف . قح ىلع

 « هبلص » ةيرج نم قعارب تءاج اًريخأ ..رخآ اناسنإ حبصأ نأ ةجيتنلا تناكف « ةبيرغ ضامحأ

 ! ةايحلا ىدم ىننعلي احيسم : ىنتك ىلع هقيلعتو ايركف
 هنأ ىعدي ىجوز نإ . ادحاو ارطس ادر كنم ديرأ : هيف لوقت ةيديوسلا هتجوز نم اباطخ تيقلتو

 ىنغتي ناك ىتلا ةيركلا راجحألا هذه مسا كنم فرعأ نأ ديرأ نكلو « هقدصأ انأو . ارعش لوقي ناك
 ! ! اهب

 .ابلق اهجوزل نأ قدصتال اهنإ
 رعاش هنأ ىرتالأ ! بهذ : همساف دلولا امأ « قيقعو ةدرمزو زوريف : انتانب ءامسأ نإ : لوقتو

 | ؟ قيقر
 دقل .. ةثراكو ةحيضف تناكو ؛ دجاسملا دحأ ىلإ نابش نحنو انبهذ تارملا ىدحإ ىف .ركذتأو

 دقفي هنإ : سانلل انلق ةعرسبو .. ىلصي نأ لواحو هرهظ اهل رادأ مث « ةلبقلا ىلإ اذه قيدص هجتا

 ! ههجون نأ ىلإ ةجاح ىف هنإف « نينيعلا حوتفم هنأ مغرو .. انايحأ راصبالا ىلع هتردق

 ! ةالص نود دجسملا نم انبرهو

 ىلع هتيصو بتكي هتدجوو . .؛ةقنشم» هسفنل عنص دق هنأ تدجوف هتيب ىف هيلإ تبهذ موي ىفو

 ىف ىف قحلت فوس كنأ نم نيقي ىلع ىننإ : لوقي باطنملا رخآ ىفو . ىلإ هب ثعبي باطخ لكش
 . ! ءاقللا ىلإ . تقو عرسأ

 ضف



 ازكرم تحبصأ دقو ءدحأ ىناريالأو .. هارأ الأ تينمت ذاتسألا نولاص ىف مويلا كلذ ىفو

 نم ريثكف . . قياضت دق اضيأ ذاتسألا نأ دقتعأو .. نيرضاحلا لكو .. ىلوح رودت ىهف .. ضرألل

 .. ةيركفلا هتايح دصقأ ٠ تفلتخا دق نآلا هتايح تناك نإو « هتايح ذاتسألا اهب أدب دق انراكفأ

 .. ةيحلا هراكفأوأ

 نوفوركيما كسمأو « ةعرسب ضب: ىذلا ىنانبللا رعاشلا الإ موجولاو ةشهدلا نم اعيمج انذقني ملو

 اعيبر مويلا أدب دقل .. هللا بضغ نم هللاب ذوعأ : لاقو ٠ قيقح نوفوركيم هنأك « هيتفش نم هاندأو
 ىلع بولقلا تحتفناو « ةليمجلا نويعلا تعلو « ةولخلا هوجولا هيف تقرشأو « راهزألا هيف تحتفت
 .. دارأ اذإ ءىش ىأ ىسني نأ عيطتسي ناسنإلا نأو .. معط اهل ايندلا نأ اعيمج انسسحأو .. اهيعارصم
 عم .. بابشلا عم .. سائلا عم هسفن دجو اذإ نكلو « هدحو كحضي نأ عيطتسي ال ناسنإلا نأو

 دلب وه مكدلب نإ ..رصم ىف ةعرسلا هذهب بلقني نأ نكمملا نم وبلا نأ فرعأال نكلو .. لمألا
 ىتح ..نويعلا ىف دامرلل رذ اهنكلو ..نيساخملا مايأ ضعب كانه نأ حيحص .. مئادلا عيبرلا

 دالبو « ةيديلجلا ةيوارحصلاو « ةيلمرلا ةيوارحصلا دالبلا نم دحأ ةمعنلا هذه ىلع مكدسحيال
 نيسانلا بهذت ايكو .. ثدحام اذه نكلو .. مظع بعشاللب نايدولا دالبو « نايدو الب لابجلا

 ةظحلل تسسحأ اذإ ليللا مانأ نل ىننإف .. ةعرسب ةفرغلا هذه ءاوه ةيقنت ىلع هللا ىفدعاسب نأ وجرأ

 .. ايدوعس اقيدص ىعم نإ .. باش ةساعت وأ « نانف قيض وأ ناسنإ بضغ ىف اببس تنك ىننأ ةدحاو

 ىننأ مكل فرتعأو « هباضغإ ىف حلفأ نأ موي لك ىفادحتي وه : ةدحاو ةلكشم انلو .. اضيأ رعاش وه

 مستبي هنكلو .. كحضي ال هنإ .. ىلشف مكمامأ نلعأو « اراهتو اليل تاونس تس كلذ تلواح

 .. هيلإ اورظنا ..امثاد

 هتسلجو . ئداه ههجو ... ع : ريمألا همسا . . رمسأ اباش اندجوف ةفرغلا ىف نكر ىلإ هديب راشأو

 اهنأك ابناكم ىف ترقتساو تمسترا دق هتماستباو . ناتظيلغ هاتفشو « ناوادوس ناتعساو هانيعو . ةنزتم

 .. كولملا دحأل لاثمت ىلع ىنوعرف ليمزأب تمسر

 امنِإ . ىرخأ ةرم كحضلا ىلإ دوعن مث مغ ىلإ كحض نم ةودنلا ىضمت نأ أشي مل ذاتسألا نكلو
 بابشلاف . ءىش لك نم ادحاو ابناج نوكسمي مهأ بابشلا تامالع نم : لاقف « هناكم ىف ثدحت

 كلذ دعبو . . ىوضوف وأ ىدوجو . . ىلاثم وأ ىعويش .. ىلقعوأ ىنادجو .. مئاشتم وأ لئافتم

 نأ نوري مهنإف نوفرطتي امدنعو « نوفرطتم ىسفنلا مهنيوكتب بابشلاف كلذلو . ىأرلا اذهب ثبشتي
 .. ةحوللا ىف ناولألا لك ىرتال اهنأ ةباشلا ةرظنلا هذه بيعو . باوص ىلع مهنأو أطخ ىلع مهريغ

 انول ناولألا نم راتخا اباش نأولو .. دحاولا نوللا ىف ىتحوأ « ناولألا نيب قراوفلا لك كردتالو
 نوكي لهف « فخألا دوسألا مث . . فيفتملا دوسألا مث ليقثلا دوسألا نم هتاحول مسري حارو ادحاو
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 ول وأ . . ؟روفصعوأ ةرهز ةيأ ىف وأ . . ناسنإ ىأ هجو ىف اهاري ىتلا ىناعملا لك نع ريبعتلا ىلع ارداق

 نوكيف ريبعتلا ىلع ارداق هدجن لهف . اهضفخيو اهعفري « ةدحاو ةمغن راتخا قيسوملل فزاع لك نأ

 لوقي نأ لهسألا نم نإ . . ؟ةدحاو ةيقيسوم ةلآب فتكا ولو . . اعمتسم هل دحي وأ اعتمم وأ اليمج

 : هلك نوكلل لوقأو .. معن : ةايحلل لوقأ انأو .. معن : لوقي نأ بعصلا نم نكلو . .ال : ناسنإلا

 نكلو . . هنع ريبعتلا ىف اهلك ىساوح فظوأ نأو .. همهفأ نأو هفرعأ نأو هارأ نأ كيرأ قالا . معن

 « ناولألا لك فعن اننإف ٠ انيديا ف سيياقملاو نيزاوملا لادتعاو « براجتلا ةرثكو ؛ نسلا مدقت عم

 سيلف .. ءادعألاو ءاقدصألا نيبو « سبالملاو حئاورلاو ةمعطألا نيب لضافن امك . . اهنيب لضافنو

 الالدو الامجو ابح : ابيف ام لك سيلو . . ةيهاركو ارقفو اضرمو احبقو ارش : ايندلا فام لك

 بوبحملا الإ قبي الف « هيف نمو هيفام لك نم نوكلا م غرفن نأ ءايشألل املس اكاردإ سيلو . . الالجو

 ىف بوبحماو ةيفلخا ىف نوكت نأ درحم . . ءاقرز ءامسلا ودبت ديعب نمو « « اهتحت سلجي ىتلا ةرجشلا الإو

 . . ءىشال رخآ ءىش لك نوكيو « ءىش لك بوبحملا نوكيف . . ةمدقملا

 لكف . . هعمستام نذألا الو « هارتام قدصتال نيعلا تناك اذاو : لاقو قيدص ىلإ هجتا مث

 . . نايذه ريكفت لكو « ةغراف ىفاعملا لكو « ةشود وأ ةرشوش تاوصألا لكو « مهوو بذك ءايشألا

 لقعلا وهامو ؟ أطخلا وه اذه ناكاذإ حيحصلا وه ام ؟ هلك كلذ نع ليدبلا وه امن
 وه اذه ناك اذإ

 لالظلاو رويطلاو روهزلاو قاروألا نم ابيلع امب ةضيرعلا ةليوطلا ةرجشلا تناك اذإو ؟ نونجلا

 ..5 . ةرئاط تافارخو ماهوأ ةمامحلاو ةشارفلاو ةلحنلاو . . مهو : ةرذبلاف ء امهو قئادحلاو تاباغلاو

 ىسح عادخ وأ ةبوذكأ ناسنإلاو . . اضيأ مهو ريغصلا ءىشلاف « امهو ريبكلا ءىشلا مادام هنأل

 97 . ؟ ةفارخ وأ ةقيقح هسفن وه اذه انوخأ لهف . . حيحصلا وه ام انسفنأل تبثت : نأ انيلعف نذإ

 .. ؟ هيأرب ذخأت نأ انديريو . . . همهفت نأ انديري لهف ملكت ناكاذإو ؟ ملكتي موأ . داق كب

 |. اننع ملا سف ا اهمدختما ىلا تاملكلا ذأ ةوهفم ىو ةموهفم ةغل ملكت هنأ كلذ

 ها « سمحتم هنأ ىلعو . ملكت هنأ ىلعو . تالكلا ىناعم ىلع نوقفتم نحنف

 ىلعو ء تاركلا ىفاعم نم نيقي ىلع هنإ .. امهاو سيلف نذإ . هراوج ىلإ فقن نأ انمهف اذإو « مهفن

ف المأ هيدل نأو 2 عانقإلا ىلع ةردق هيدل نأو 2 مهفلا ىلع ةردق انيدل نأ نم نيقي
 . . هيأرب ذخأن نأ ى

 ىه امنإ . امهو تسيل ىناعملا هذه لكو .. ةوعد بحاصو ركفم وه امنإ « اثدحتم سيل وهف نذإ

 اهضعب ةمجسنم هسبالم ناولأ نأ نم دكأتم هنأ امك« « لاق ىذلا لك نم دكأتم وهو 0

 .. ىدامر بروجلاو دوسأ ءاذحلاو ىلحك نولطنبلاو قرزأ رفولبلاو ىوامس صيمقلاف . ضعب عم

 نكمب الو . . اضيأ قرزألا نوللاب ةبوتكم ىهو « همسا نم ىلوألا فورحلا هيلع هجرخأ ىذلا هليدنمو

 ةآرملا نأ نم قثو مث . ةارملا ىف هسفن ىلإ رظنو « اهراتخا هنإ . . هيلع تيقلأ دق سبالملا هذه نوكت نأ

 فه



 امدتعو . . هتيب نم جرخ « ةينوللا ةديصقلا هذه ىلإ حارتسا امدنعو . هعدختالو هيلع بذكتن ال

 لواح ىتلا ةروصلا هذبب سيل وهف .. ةعنقم نوكت ىكل ةمجسنم اهلعجو « اضيأ هراكفأ بتر ثدحت

 .. ىردأ ال : نولوقي نيذلاك ىأ -«ايردأ الو سيلو . .ايوضوف سيل هنإ .. انل اهروصي نأ

 ! ةحيبقلا ىناعملا نع ليمجلا ريبعتلا ىف ةيارد هلو « ىردي وه امنإ .. ىردأ ال
 .1 تقولا وه هيلإ نوجاتحي اه لك ! ! بابش : لوقيل ذاتسألا تكسو

 . .ايلآ اقيقد ايئايميك ايضاير املاع قيدص حبصأ تقولا عف .ذاتسألا ةسارف تقدص دقو

 هللا ىه وأ .. هللا نود نم هدبعي ىذلا مِصلا ىه ةداملا نإ لب .. ةداموه ام لكل اقشاع . . ايكيناكيم
 راثلا ىو ءاملا ىف اهب قلأ مث « ةداملا قلخ هللا نأ نوريو .. ءايميكلاو ءايزيفلا ءاملع همامأ ىنسني ىذلا

 . روطنت ةايحلا لازت الو ء ةايح ىلإ ةدالا تروطتف « ءاوهلا اهيلع خفنو

 نم انلعجو ؛ : ةينارقلا ةبآلا هذه اهيلع ةحول ةرهاقلا نم اذه قيدص اهلمح ىتلا تاحوللا نمو
 نإ : ناكيرمألا ءاملعلا نم هئالمزل لوقي وهو . ةيزيلجنإ ةمجرت ابتحت بتك مث . ٠ ىح ءىش لك ءاملا

 دحلم ملاع ىأ لعجت نأل ىنكت « انرق ١4 نم مالسلا هيلع دمحم هلوسر ىلع هللا اهزنأ ىتلا ةيآلا هذه

 أ امم اضادبف

 .. قئاخلا ولا اذه قيطأ الو .. ىنانبل ىننإ .. انذاتسأ اي : لاق همد ةفخيو ؛ ريسألا حالص مدقتو

 ىننإ « ةيلهاجلا ىف برعلا ىلإو قيرغإلا ىلإ برقأ ىننإو .. ةايحلا بحنو برشنو صقرنو ىنغن اننإ
 دعب مث « هباب دنع ىلاذح علخأ ىننإف « ادبعم اذه كتيب ناك اذإو .. اضيأ دبرعأو دباعملا ف صقرأ

 .. ةينانيل ةكبد ةصقر ىف نيرضاحلا لك ىنكراش ول اديعس نوكأو .. صقرأو ىسأر ىلع هعضأ كلذ
 هينيع نأكو .. نانبل رعاش انيلإ رظنو . اضيأ ذاتسألا الو . ديري اذام طبضلاب فرعن ملو . تكسو

 مث .. ثيدحلا ىف رارمتسالا ىلع هعجشي ام انهوجو ىف دحي ملف .. دراب طالب ىلع انرم دق نيتعساولا
 ىدحإ كل ىنغت فوس . نانبل نم ىلبج توص اذه . انذاتسااي : لاقو تايتفلا ىدحإ ىلإ راشا

 اذه ضفني امدنع كل لوقأ فوس نكلو .. تاذلاب ةديصقلا هذه ترتخا اذامل ىنلست الو .. كدئاصق

 .. انه ىلاعت .. ىلضفتا .. هلك دلوملا

 .. تاسلجلا هذه ىلع تبردت ابنأ ودبيو ..رعشلا ةيبهذ .. نينيعلا ةعساو ءاضيب ةاتف تفقوو

 اهتوص امأ .. ذاتسألا ىلإ تهجتاو .. اماكم ىف تسلجف تداع مث .. .. تقو ىأ ىف ءانغلا ىلع وأ
 مل ىّتلا ةبرطملا تلدتعاو . . ةريثم « ةحي » اهتوص ىفو . ةحضاو ثاربنلا . ىوق توصلا . اقح ليمجف

 اهمازح تمزو ترادتساو تفقو امدنع اهمسج نع تنلعأ ىه تناك نإو . اهمسا نع نلعي نأ أشي

 تجرخأو .. اهيفتك تفشكف تداعو .. اهقنع تفشكو اهسأر تعفر مث .. اهيفدرو اهردص تزربأو
 ةآرملا تجرخأ نأ دعبو .. ةآرملا ىف اههجو ىلإ رظنت نأ تلواحو .. درولا قاروأ نم ةموك هنأك اليدنم

 ارش



 .. ىمرم : مهل لوقتل اهديعت ىديألا تدتما « ضرألا ىلع ةراجيس اهنم تطقس امو .. اهتداعأ

 : ذاتسألا رعش نه تلاف

 اهاياطخ -كيتاهو  اهايابخ كلت : لجأ

 !؟اهايازم ىعدي ىذلا ك  اذام بىنيردت لهف

 مه م م

 ؟اهايانث تقذ لهو  اهايانث ءاهايانث

 اهانيع _هيبست مك  بلقللايو ءاهانيعو

 اهاياوز ابتناز عء  افيحمللا ةماقلا كلتو

 !اهادبن روجلا ماقأ اهافدر راجام اذإ

 اننويع تفلت اهنأكو . . اهسفن ىلإ ريشت امنأك « تيبلا اذه رركت تحارو . . « افيملا ةماقلا كلتو :

 كلذ ىف ام مظعأ ذاتسألا ةداعسو « اهماوق نم لمجأ اهؤادأو « اليمج اهتوص ناكو .. كلذ ىلإ

 .. مويلا
 . طيرش ىلع لجسي مل مالكلا اذه نأ حيحص : اكحاض لوقي نوفوركيملا مامأ ذاتسألا فقوو

 ىف هتبغر دسفي نأ أشي مل . . ةثاملا ىف ةثام ىنانبل حالص انوخأو . . ءاوملا ف عضي مل مالكلا نكلو

 هذه ةياهن ىف ىنعسي الو .. انكحضأف . . ةيليثمت ىه امنإ . ليجست ال هنإ ةيادبلا ذنم لوقيو « ةعتللا

 . ءىش لكل ريسألا حالص انوخأ دعتسا دقو . . ةعيدبلا تاعاسلا هذه ىلع هركشأ نأ الإ ةودنلا

 عيطتسي ال هنإف . . ادحأ قياض دق هنأ سحأ اذإ هقنع لوح هفلي ىكل هب ىلأ دق قلعملا كلسلا اذهف

 . .زرألا راجشأ ومسو لابجلا ةبالص مهيف . . ةايحلل نوبحم نائبل لهأ مهنإ مهنإ .. دارأول ىتح كلذ

 فالح ىلع مهف « تومل سدقن نحن انك اذإو .. روخصلا نيب نيبو نايدولا ىف لجلجت مهتاكحضو

 ةقيقحلا لعجو « ةقيقح مهولا لعج ىلع انم ردقأ مهو . . ءايحألاو ةايحلا نوسدقي مهنإ . . انعم

 تناكف . ةفخو ءاكذب ريسألا حالص لجع ىلع اهعنص ىتلا ةيليثمتلل زمر نوفوركيملا اذهف . . اليثمت

 اذهو . لثمي اذهف . . رود هل انم دحاو لكو « ةيليثمت انتايحف . . ةقيقحلا ىه نكت مل نإ . . ةقيقح

 نأو « انراودأ لبقتن نأ ىه ةايحلاف . . ءىش لكب قيضي اذهو « جرفتي اذهو « فلؤي اذهو « 2 جرخي

 ىذلا ديحولا وهف نيزحلا بضاغلا انوحنأ امأ . . متن ميسن امكامامت , لثمن اننأ ىسننو  اهيف جمدتن

 نكلو .. ةيادبلا ىف ءىجي نأ لضفألا نم ناك تحخألا هب تمئرت ىذلا اذهو . . ةيليثمت اهنأ سحأ

 م



 ءالؤه نيطايش . . اهاه . . اهاه . . كحضلا ىلإ انوعدي حار مث . . عاضوألا بلق دق ريسألا حالص

 .. نوينانبللا
 هعم ءادغلا ىلإ مهاعد دق ذاتسألا نأ دبالو . هناكم ىف قب مهضعب الإ نوفرصني نورضاحلا أدبو

 .. ذاتسأ اي : هل لوقأل ةقشلا لخخاد ىلإ ذاتسألا تعبتو .. اقولسم اماعط

 .. انالوماي معن -

 .. ىراره انوخأ : تلق

 ؟ هلام -

 ! رحتنا -

 ؟ ةرخابلا قحلي مل ؟ اذامل -

 وهف . امامت هتمدص تنأف . عطتسأ مل نكلو . هنع ففخأ نأ ةريخألا مايألا ف تلواح دقل -

 ىري ناكو . هدبعم تنأ تنك دقف . هسأر قوف دبعملا مدهت نأ عقوتي نكي مل هنكلو . ىفويهص ىدوبي

 نيثجاللا نييالم عم افطاعت الإ سيلو « ةلودلا مايق ىلع ابضغ الإ سيل ةينويهصلا نع هتبتك ىذلا نأ

 ىضري نأ « دادبتسالا هركيو ةيزانلا هركي لجرل نكمي الف . كيأر اذه سيل نكلو .. نيينيطسلفلا

 « دمحم ةيرقبع ١ باتك ىف ةدحاو ةرابع دجو دقو .. ادنلوبو ايناملأ ىف دوبيلل ةيومدلا حباذملا هذهب

 . روصعلا لك ىف ىدوهي ماخاح مظعأ كلعجت نأل كت
 ؟ ةرابعلا هذه ىه امو : لاق

 .. ةرابعلا هذه نيأ هلأسأ نأ أشأ ملو . هئاكب ةعاس اهاق هنكلو . اهفرعأال : تلق

 اهفذل دادعتسا ىلع ىننإ . . ؟ باتكلا اذه ىف ءاجام ضعب مهف ءىسأ ةجردلا هذه ىلإ : لاق

 ..زمرب .. ةملكب .. ةرابعب قلعتي هنإ .. روصعلا لك ىف ىدوبيلل جذومن هنكلو .. اهحيضوت وأ .. اروف
 ضرأ ءانيس نكت ملو .. نامألا ضرأ ىلإ ناوحملا ضرأ نم رحبلا اهب قشيل « ىموم اصعب قلعتي هنإ
 اوديعو قيرطلا اوعاضأو اوفلتخاف « مهسفنأل هللا مهكرت دقف .. اماع نيعبرأ عايض ضرأ امنإ « نامأ

 ضرأألا ىأ ناعنك ىنعمو « ناعنك ١» ضرأ ىلإ مهادهو « ىبوم مهذقنأو .. هللا نود نم بهذلا

 .. مهب قاض وأ هب اوقاض ميهنكلو مهلخدأ وأ .. اهلخدي ملو مهلخدأ .. اهلخدي ملو اهارو « ةئطاولا

 اقح اينويهص ناكولف .. ةيفاك ةجردب اينويهص سيلو .ريغص اذه كبحاص نكلو .. اهدنع اوقرتفاف
 تناك اهم هسفن ىلع صرحي نأ بجاولا نم ناك امنإ .. مهب رلته هلعفام ىنكي .. هسفن لتق ام

 نأ دوييلا عيطتسي له نكلو .. اهوبصتغا ىتلا نيطسلف ضرأ ىف هنولعفي فوس ام اذهو . فورظلا
 نيح مهف نذإ .. ؟ نوتومي ال فيكف اولتاق اذإو .. ؟ لاتق نود اهيلع اوشيعي نأو اضرأ اوبصتغي
 نيطسلف ىلإ مهقيرط اوقش دق اوناك اذإو .. ةوقلا سفنب نوتومي فوس ء ةوقلاب ةايحلا ىلع نوصرحي

 فض



 .. توملاب اهيلع نوقبي فوسف « ةليحلاب
 اهمجرت دقو .. كحدم ىف هنم اهعمست نأ بحأ ةديصق هلو .. ريغص العف هنإ .. ذاتسأ اي : تلق

 ةساردل الإ ءءىش لكل كتقو عستا .. ةيناسنإلا ءايبنأ نم ايبن كيف ىري هنإ . تاغل ثالث ىلإ

 اونوكي ىكل مهتقو عستي مل .. ليئارسإ ىنب ءايبنأ لك ةلكشم هذه نأ ىريو .. ىدوييلا 0

 اودجو اوركفي نأ اولواح امدنعو .. ةيفاك ةجردب اوركفي مو .. نيبراحم اوناكو ارشب اوناك . . ءايبنأ

 كنأ ول ىنمتي ناكو .. روصعلا لك ىف ليئارسإ ىنب تقرف ىتلا ةيركفلا بهاذملا تارشع 7 .

 نم ذوخأم هنيدف .. ةينوعرف ةيرصم ةيرقبع اضيأ وهف .. مالسلا هيلع ىسوم ىنلا نع اباتك تردصأ
 عجارملا تاثمب كيلإ اوثعبي نأ ىلع اوقفتا دق دوبيلا نيرشانلا ضعب نأ تعمس دقو .. نوتانخإ ةنايد

 أ -. ملكل ةيرقبع 0 هناونع اباتك فلؤت نأ تررق اذإ كينيع تحت نوكت ىكل ةينيدلاو ةيخيراتلا
 مهدنعف . . فوسليفلا نوميم نب ىسوم وأ لوسرلا ىموم نع بتكت نأ تئش اذإو . . هللا ملك ىبسوم

 ىف تاغللا تارشع ىلإ هنومجرتي فوسو . « نوميم نبا ةيرقبع » مداقلا كباتك نوكي نأب حارتق

 .. دحلاو تقو

 ناملس هللا فطل كقيدص ىنءاجو ..ولجنألا ةبتكم باحصأ نم اذه تعمس : ذاتسألا لاق

 ا قارعلا نم ةيدوب. هتجوزو ىرصم ىطبق هنأ فرعت تنأو . . « ىرصملا بتاكلا ١ بحاص

 ضفرأ ىنكلو .. ايدوبي ىتحالو ايطبقالو ايرصم سيل هنأ ةقيقحلاو .. ىكستورت عابتأ نم ىعويش
 جاردتسال ةيلاعلا ةينويهصلا ةرماؤملا نع ثدحتأ نأ ىنيرغت امنإ .. ىنيرغت ال اهنإف .. اهلك طورشلا هذه

 ريمألا ىسوم درجأ نأ ىلع نوقفاوي مهارتأ ..رخآ ائيش اولوقي ىكل رشنلا لئاسوو لاملاب باتكلا

 هونعل دقل ؟ ةجيتنلا تناكاذاف .. ديورف ىدوييلا ملاعلا كلذ لعف دقل .. ؟ ىناربعلا هلصأ نم ىنوعرفلا

 اودجو مهنكلو .. ةميظع ةيملاع ةيصخش هنأل « « مهخيرات نم هوفذحي نأ اوعيطتسي مل مهنكلو . هونادأو

 نم رثكأ هل تيرجأو .. هقلح ىفو هيتفش ىف ناطرسلاب اباصم ناك ديورف نأ فرعت تنأف .. ارذع هل

 ايسفن اريسفت دجو بيبطلا اذه . باذك بيبط ىلإ اودتها دقل ..ةيحارج ةيلمع نيرشع

 . ديحوتلا ةنايد نعو ىسوم نع هبتكام تابارطضالا هذه رهاظم نمو . . ةيلقعلا ديورف تابارطضال

 دقل . . ديورف دنع ىلقعلا للخلل ايسفن اريسفت دحي نأ لواح مهضعبو . . انونجم ديورف اولعج مهما ىأ

 لشفو ةيسنج دقع ىلإ ىركفلا هبارطضا اوعجرأو ءوه هروتسدب هومكاحو . . هتفسلفب هونادا

 0 ةأرلا هذه نكلو . . ىمولاس : اهمسا ةيدوبب ابوعل ةأرما بحي ديورف ناك دقف .. طاع

 .. ناطرسلاب اباصم اف لبقت نأ ةيناوهشلا اهتزيرغ اهعواطت لو .. نيرخآو وه هباذعب تفتكا

 هب ا ؛ اميظع ايدوبي ديورف نكي مل ولو . . ديورف دنع داقعلا لك مأ ىه ىتلا ةدقعلا دولا

 . كلذ نظأ ال . . ؟ ملاعلا ىف اهورشني مث ء ةصقلا هذه ىكحأ نأ نولبقي لهف .. هبتك اوهخأو

 نافيا



 دق ناك اذإ امأ .. ديتعلا ةيملاعلا ةينويهصلا زاهج ىف ريغص راسم .. ريغص باش اذه ىراره كبحاصف
 .. هيلإ ثدحنأ ادغ هتاه .. كلذ ىف لشف مث ء مهل ءىشب دهعت هنأ وه ..رحخآ ببسل امبرف ءرحتنا

 .. هتاه

 . ًادغ حرف ىلإ كوعدن اننإ : تلق مث
 . . ؟ لسعلا رهش ايضقي نأ لبق ىلإ ناسورعلا قيال اذال نكلو .. فرعأ : لاق
 .. كلذ لعفأ فوس . لضفأ اذه : تلقو . كلذ ىف تركف دق نكأ ملو

 نكمملا نم ناك نإ ذاتسألا لأسأ نأ ىنم ابلط دق نيمأ ىلعو نيمأ فطصم نيذاتسألا نأ تركذتو
 . كلذ ىندعسأو . هتاركذم بتكي نأ

 ! كلذ ىلع هعم قفتنل انيلع رمي نأ هيلإ بلطاف داقعلا ذاتسألا قفاو نإ : الاقو
 تدجو :نكلو . « مويلا رابخأ » فحص ىف هتاركذم بتكي هارأ نأو . هيلإ بهذأ نأ ىندعسأو

 .. نيمأ ىلعو نيمأ فطصم ىلإ تنأ بهذا : هل لوقأ نأ ىف ةبوعص

 ىلإ تهجتاف . هيلإ نانثالا امه ايهذي نأ ىف ًاقلطم ركفأ مل تقولا سفن ىفو ؟ امهيلإ بهذي وه
 ىلإ كقيرط ىف تنأو : ذاتسألل لوقأ نأ هيأر نم ناكف . ةحيصنلا هلأسأ قدص نمحرلا ديع قيدصلا
 . كراظتنا ىف نيمأ ىلعو نيمأ فطصم نيوخألا دجت فوسو « مويلا رابخأ دنع فقوت ءولجنالا ةبتكم

 ؟ انه نايتأي ال اذاملو : ىللاق ةعرسبو . هيلإ تبهذو « ةركفلا ىنتبجعأو
 ! كلذب اههريخأ فوس : تلق .

 بتكي نا ىلع هعم اقفتاو .نيمأ ىلعو نيمأ فطصم هيلإ بهذو .درلا اذه عقوتأ نكأ ملو
 . اهبتكو .. هتارك ذم

 ىلإ هرفس لجؤي نأ ررق دقو . . ههجو ىلع قداصلا نزحا تدجوو . ىراره ىلإ تبهذو
 لثمي ال هنأب ىنعنقأ كلذ لك « تايينج ةعضبو انولطنبو اصيق الإ كلمي ال هنأ مغر « ايلاطيا

 . دودح ريغ ىلإ . . هرمأ ىلع روهقم هنكلو .٠ بذكي الو
 ..اعم انديري . ادغ كديري ذاتسألا : هل تلق

 : تلق . ءاقللا اذه ذاتسألا ىلع حرتقأ نأ ىنم بلط ىذلا وه هنأ عم « ةركفلا هذهزتبي مل هنكلو
 ؟ كيار تريغ له

 . معن : لاق

 ؟ تررف اذام : تلق
 « بلك ىننأك ىفذأ نم ىنكسمي مث . لفط ىننأك . ىنيضزتسي ذاتسألا عمسأ نأ ديرأ ال : لاق

 .. تلقام لك ىلع مدان ىننإ .. كيدي نيب كدبع .. كيبل كيبش .. ىرارهاي : ىللوقي ىتح وأ

 نسسات



 اوكلمت نأ مكل بوتكم هنإو .. سانلا نسحأ متنأو .. بعش مظعأ متنأ .. ىتثيطخ ىلرفغت نأ وجرأف

 ىننأ ليختأ نأ ضفرأ انأو . لعفي نل وهو . 5 نأ نكمي ام رخآ ىلإ .. اهيلع نمو ضرألا

 رعشأ ىننإف ..رصم نم اودرط . . رصم نم اوجرخ دق ىدادجأ ناكاذإو .. كلذ نم ءىش ىلإ عمتسا

 ىننإ .. داقعلا سابع : ىيبرعلا بدألا نوعرف ؟ ىندرط ىذلا نمو .. ةيناثلا ةرملل ىدحو تدرط ىننأ

 هذه اوقليف .. انأ : وه صخشلا اذه ناكو . ادحاو اصخش مهلك ملاعلا ىف دوبيلا ناكول سمأ تينمت

 نم نييرصملا نم برعلا ضعب نكلو « رلته لعف ايكانولتقي مل برعلا نأ اوفرعيل .. ةدحاو ةرم ةناهالا

 . .رصم ىلع اكلم ذاتسألا ناكول . . ةطلس كلمي ناكول « رلته نم أوسأ وه ام لعفي نأ نكمملا

 !رصم نم جرخن ىكل ىسوم فلأ ىلإ انجتحال . .دالبلا هذه ىلع انوعرف
 نم ملعت له ..انالوماي كلذ تعقوت ىننإ . . كعم ءىجي نأ أشي مل: لاقف ذاتسألا ىلا تبهذو

 نيبو ىييب رادام لكب عمس دقل . . نيعوبسأ نم انه ناك ىذلا ىراره ديسلا هنإ . ا

 .. ةصقلا هذبب ملاعلا دوبي لك ملعي فوسو . . نوكساتم نوكباشتم اذكه مهنإ .. اذه كبحاص

 عئاب ضفري نأ ىلإ ةصقلا هذه ىدؤت دقو .. تاياكحو رداونو بهاذمو 6 فوسو

 ليئارسإ دحاو موقي وأ .. ببسلا هلرسفي نأ نود « برع دحاول نبلا نم اقودنص عيبي نأ ليزاريلا ىف

 ىننإ .. اذه كبحاص نيبو ىنيب راد ىذلا اذه وهف ببسلا امأ « قيرطلا ىف هدجو ىبرع لفط لتقب

 اكحاض ذاتسألا هلباقو . . ىراره ليمزلا لخديو حتفني بابلا تدجو ىناكم نم تضب: امدنعو
 . . اليلق كنع ففخأ لاعت .. مهنم الاح نسحأ كنإ .. انالوم اي كدادجأ نع ثدحتأ تنك : الئاق

 نم ةقطنملا هذه ىف ادج بعص كلهأ مامأ قيرطلاو . . ةدقعم اهنإ . . ةلهس تسيل ةلأسملا نإ

 « اضرأ هنوكلمت ىذلا بهذلا ناك اذإ . . نامألا معط اوفرعت ىكل الح مكل اودجت نأ دبال . .يولاعلا

 اذه لمحت ةدمعأ ىلإ ةجاح ىف متنأف « افتس بهذلا اذه ناك اذإو . . فقس ىلإ ةجاح ىف متنأف

 مكنإ منلق اذإو .. بوعشلا لك متقياض دقف « بوعشلا ةداس مكنأب ميرهاج تن 1 اذإو .. فقسلا

 ماعلاو « ريغص بناج ىف نأ : . نيفصت ندا مق نذل أف « ثالعخالا لح ثوصيرحو ثوفتغ

 نأ كل ىنمتأ ىننإ ! نيبالملا نم نافلأ ملاعلاو « نييالم ةرشع متنأ ..ريبكلا بناجملا ىف لئالا عساولا

 رهظي نأب حمسي كنيد نإ . . اهلك ايندلا ىف هقيقحت نع كدادجأ زجع ام ٠ تنار رقنلاب شن

 نم لوأ انأ نوكأو .. تنأ نوكت نأ وجرأ .. اهلك ةيرشبلاو دوبيلا ىدبم ملاعلا رخآ ىف كلثم دحاو

 .. اهاه .. اهاه ..انالوماي ةنجلا نم ىيصن سنت الف .. كلذب كلن أبنت

 . . اهاه . . ران الو ةنج مكتيد ىف سيل ىراره ديساي ةركف ىلع : لوقيو رثكأ كحضي داع مث

 , اهام

 مو



 نأ نود بابلا ىلإ عفدناو .. الفقم اباطخ ذاتسألا ىطعأو هدي دم امنإ « ىراره ليمزلا ملكتي ملو
 .. ةدحاو ةملك لوقي

 ىلإ .. ةيردنكسإلا ىلإ قلطناو .. ىسكات ةرايس لقتسا دق هتدجو . عراشلا ىلإ هءارو تلزن انو
 ! اكيرمأ

 تيب ىف ثدح ىذلا اذه ام مهفا ملو. . عوطقملا نوفوركيملا لمحي باش ىنارو ىثمي ناكو
 . . ذاتسألا

 : لوقي ناك انايحأو . ذاتسألا عم تاشقانملا هذه ىلإ ريشت لئاسر ىراره قيدصلا نم قلتأ تنكو
 .. انايحأ قح ىلع ناك ذاتسألا نأب كل فرتعا

 نأ ضفرو . . كلذ ىل ددحي نأ أشي مل هنإ . . قح ىلع ناكو ذاتسألا هلاق ىذلا ام فرعأ ملو
 هذه ىهام كل لقي ملأ : رركتملا هلاؤس نع ذاتسألا بيجأ فيك فرعأ مل كلذلو . . هناونع كرتي
 ! ؟ربكألا ماخاحلا نوكأ نأ اهلجأ نم انأ قحتسأ ىتلا ةرابعلا

 ما



 ! جالعَسيلخ نيم جلا ناكاذإ
 هبنتي مل ادحأ نأ ودبيو . تسلجو تلخد . حوتفم بابلا . ذاتسألا تيب ىلإ بهذ نم لوأ تنك

 ةرم لوألو . تسلجو . ىعباصأ فارطأ ىلع تيشم ىننأ وهف ببسلا امأ . ىدحو ىنتدجوو . ىلوخدل

 . . ذاتسألا ىتح الو . دحأ ءىجي الأ تينمتو . ىتحار ىلع نولاصلا ىف ءىش لك ىلإ رظنأ ىندجأ

 داجسلا نم وه ةفرغلا ضرأ هب ىطغتت ىذلا ناك نإ فرعأ الو . نول البف ةفرغلا ضرأ امأ

 بارتلاو طالبلا نيب « ماع داحتا » هنأ وأ .. طالبلا ىلع بلصت بشاملا نم اعون وه وأ . . ميدقلا

 : وهف نآلا امأ ء ضيبأ ناكوأ رفصأ ناك اهيشخ . اضيأ ال نول الف دعاقملا امأ . شيخلاو بشنملاو

 شينرولا تافلخم وه وأ ناولألا اياقب وه هارأ ىذلاو .. شاهقلا نمو بشخملا نم ناولألا باحسنا

 اياقب ريماسملا هذه ضعب ىف لازت الو ..ريماسملل ارقم تناك ةريغصلا تاحتفلا هذهو .. ةيوبلاو

 انرذحت ىكل وأ . كلذ ىلع اليلد طويخلا تيقبو . راوزلا تاتكاجو تانولطنبب تقلع دقف .. طويخ

 ارئاغ حبصأ دعاقملا ضعبف .. دحاو لكش وأ دحاو نول نم تسيل اهسفن دعاقملاو .. سولجلا دتع

 ىتح دعاقملا هذه كرتي ادحأ لعل « امامت رسكناف « نيسلاجلاب قاض دق اهضعبو .. لاعتسالا ةرثك نم

 ضرعتي ال ىذلا رادجلا ىف حضاو ذهو .. قرزأ نول اه ناك دقف ناردجلا امأ .. اهقوف نم طقسي ال

 كلذ ىرن نأ ردانلا نمو . سلجي امدنع ذاتسألا ءارو نم ودبي ىذلا رادجلا وهو .. ءوضلل اريثك

 دعقملا اذه مث .. نوفيلتلا ىلع دريل انكرتي امدنع وأ « فقي امدنع هارن امنإ . ماكتي ذاتسالاو رادجلا

 . ءارمحلا عقبلا ضعبو ىنبو رضخأ شاهتلاف . هناولأب ظفتحي لازي ام وهف .. ذاتسالا هيلع سلجي ريبكلا

 سلجي ىذلا ناكملاو . بشخلا ىف اهسوءر تقد دقو اهنكامأ ىف ريماسملاو . قماغ ىنب نول هل بشنخلاو

 وهف فقسلا امأو « ايلاع اعوفرم لازي امف هل رواجنا ناكملا امأ « هتحت ىنحنا ىذلا وه ذاتسألا هيلع

 ىرعت وه وأ .. ىلعألا قباطلا نم برست ءاملا اياقب ىه له . ءارفص عقب هبو . ضيبأ ناكو ٠ ضيبأ
 ىذلاو ء حتاف انل ودبي ىذلا . نينول نم بابلاو . نوللا ىدامر وهف بابلا امأ ؟ ةيريخا ةقبطلا نم

 . رمحأو ضيبأ اهطالبو ةريغص ىهف ةنوكلبلا امأ . ديعب فقسلاو ةيلاع ناردجلاو . قماغ هارئ ال

 لاثمت ةفرغلا نم نكر ىفو . ةعفترم امئاد اهكلو . بلطلا بسح طببتو ولعت . بشقملا نم ةذفانلاو

 دقف . هتيج مظعلا رعاشلا نع هنيه شيرنيه ىناملألا رعاشلا اهوقي ةتكن رركي ذاتسألا ناكو . ذاتسألل

 في



 دق ذاتسألا نأ ودبي نكلو . كحضي ذاتسألا ناكو ! ! هلاثمت نيبو وه هنيب اريبك ايش دجوف اموي هراز
 ذاتسألل باتك ىف كلذ ءاج دقو .رخآ لجر وه امنِإ . كلذ لاق ىذلا وه هنيه رعاشلا سيلف . ىسن

 نأل راكذت وهو . ءاهلاب سيلو ءايلاب هتيج بتكي وهو - و ىتيج راكذن » همسا هتيج رعاشلا نع

 .! هتافو ىلع ماع ةثام رورم ةبسانمب ١99 ةنس باتكلا اذه فلأ دق ذاتسالا

 .. كلذ بحن ال اننإ لب « اتماص ذاتسألا رن ملو .. ذاتسألل تمص ةظحلا الإ سيل لاثمشلا نكلو

 . تيبلا نم ىرخألا ةيحانلا ىف ذاتسألا بتكف . لخخادلا نم ءىجي ءاوه نولاصلا اذه لخئديو

 فوعن نحنو .. ةعابلا تاوصأ الإ ةذفانلا هذه نم لدي ءىش ال نكلو . ادراب كانه نم ءىجن ءاوهلاو

 . ذاتسألا تيب مامأ مهعلس ىلع اوداني نأ - نحن همهوتن ام اذهو - نوصيرح مهو . اعيمج مهتاوصأ

 كلذو .رايخلا عئاب اذهف « مهتاوصأ هوعمسي نأ نوديري مهنكلو . دحأ اهيرتشي ال علسلا هذه نأ عم

 لوقي ثلاثو . . . « ايسليتوب » لوقيف ةيلاطيإلا ةغللاب ىدانيو « ةغرافلا تاجاجزلا ىرتشي ىذلا

 .. ايكيف يفور : ةميدقلا سبالملا ىنعمب ناتيلاطيإ ناتملك لصألا ىف ىهو - «ايكيبابور »
 عئاب ىلإ بهذي انم دحاولا نأ : دلبلا دالوأ مد ةفخ نع اريثك ذاتسألا اهيوري ىتلا رداونلا نمو

 رايخ : لوقي هدجي ىتح عئابلا كرتي داكي الو . ىرتشي نأ نود هكرتي مث . هلصافيف . الثم خبطبلا
 امنِإ . خيطبلا ءارش ىلع ردقن ال اننإ : انل لوقي نأ ديري هنأ ىأ .. اه اه .. اهاه ..ايبولاي « ةشقلا ١

 ! رايخلا وه ةيلاملا انتردقمو انقوذ بساني ىذلا
 لوجتملا عئابلا نأ ظحاليف .. ؛ ةيرصملا ةرسألا ١ نع ثدحتي وهو ذاتسألا هلوقي رخآ ءىشو

 لمعلا ناكمو تيبلاف . ةكرحتم ةرسأ اهنإ .. هءارو ىشمت هتجوز نأو .. ةبرعلا ىلع هدالوأ عضي
 .. ةميمص ةيرصم ةعيبط هذهو ..نالصفني ال

 . نللا ىلاغ خيطبلا ناكو .اخيطب ىرتشي بهذ الجر ةذفانلا نم ىأر هنأ ذاتسألا ىوريو

 توصب لاقو ضرألا ىلع ةخيلهبلا ىتلأ نأ الإ هنم ناك اف . عئابلا قياضتو . عئابلا عم فلتخاو

 .. اهاه .. اهاه ! هروث محلب ىلوا احح .. مهادياك اي تنب اي ىذح : عفترم

 ! ثدح امم ائيش مهفتال ىتلا ةريغصلا هتنبا ىه هذه مهادياكو

 ىف ىللا لوقأ فيان : نوعمتسملا هبلطي ام جمانرب ىف باهولا دبع دمحم توص ءاج ةذفانلا نمو

 اريثك اهيلإ تعمتسا ىننأل له ؟ اذامل . اضيأ ىلقو ىلقع ىلإو « ىنذأ ىلإ تاينغألا بحأ نم ىهو
 دحأ ىنم بلطي نأ نود اهتينغ ىذلا انأ - ؟ ةيعاّتجالا تابسانملا ىف اريثك اهتينغ ىننأل له ؟ ريغص انأو

 ةيسفنلا قتلوفط ملاعم مهأ نم : فوخلا ٠ نأل له . . ؟ نيزحو طيسبو لهس نحللا نأل له .. كلذ
 تفخو « بائذلا نم تفخ دقف . ايزيرغ افوخ ناكامنإ .. ايبدأ وأ ايدام فوخ نكي ملو ؟ ةيعاّتجالاو

 انة تاول



 ىلإ هولقن دقف . ىخأ دجن مل ةأجفو ء قوخإ نم دحاو ىلع ضيرم بلك مجبت دقف . بالكلا نم

 ةصق ىكحي افيحن اضيرم ىخأ داع نيرهش دعب نكلو « ةرهاقلا ىلإ بهذأ ملو . ةرهاقلاب ىنيعلا رصق

 ىأ نم رثكأ ىنتعجوأو هتعجوأ ةصق ىكحو .. هنطب ىف اهولخدأو امابأ طئاحلا ىلع اهوقلع ىتلا نقحلا

 هلعل بابلا هيلع نوقلغي اوناكو . ائبراقأ دحأ تيب ىف ةهاقنلا ةرتف ىضقي ناك هنإ فيك .. رخخآ ءىش

 ةصقلا هذه ىكحي باطخي ىل ثعبف .. ءاشع هل اومدقي ال ىتح .. مهءاشع نولوانتي مث « ماني

 ! قيرطلا ىف تم ول ىتح ايشام لاعتو . . . برها : لوقأ هيلإ تبتكف « ةنيزحلا

 ىلقع وأ ىبلق ناكم فرعأ تنك ةينغألا هذه ىلإ ابيف تعمتسا ىتلا ةظحللا كلت ىف ىننأ نظأ الو

 ةروصب لوغشم انأو . اعيمج مومهم انأف . انه نم جرخيو انه لخخدي ىذلا ام تفرعاالو .. قدعم وأ

 ةدخملا كرتأ ىننأ ىأ . ةدخما قوف ىمدق دجأ ام اريثك ىننإف « مانأ امدنع ىننأ تظحال دقو .. ةلماش

 ىنثأ وأ . . نيمدقلاو سأرلا نيب ةريخلا ىه له . . ىمدق عضأ ىننإف ىسأر اهيلع عضأ نأ نم الدبو

 سحأ ىنتتلعج ىتلا ةفسافلا ةسارد ىه له . . ؟ نيمدق نم اسأر ىل فرعأ ال تقولا كلذ ىف تنك

 هذه أرقأ ىكلو « ضرألا ىلع ةبوتكم اهلك ايندلا نأو .. ىراكفأ ىلع . . ىمأر ىلع ىبثمأ لأ

 ءىش لك نأ انتملع دق ةفسلفلا نإ .. ؟ ضرألا هذه ىلع ىنيعب ىشمأ نأ بحي حوضوب ةباتكلا

 ايندلا هذه نم رن مل كلذلو - ةلوقعم بابسألا لك امنإ ٠ ببس الب ءىش دجوي ال هنأو .. لقعلاب

 . حوضوب عمسن ملو . حوضوب رن ملف .. ءىش لك انهجاوو اننويع انضمغأ دقل ..ائيش

 . . ىرخألا ةيحانلا ىف انسوءر لعجن نأو .. انمادقأب ضرألا ىلع ىشمتن نأ ىأ .. لدتعن نأ قبو

 وه هنأ وأ .. ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةفسلفلا لزنأ ىذلا وه طارقس نأ اضيأ ةفسلفلا ىف انملعت دقو

 نوطالفأ هذيملتو طارقس ةفسلف تناك كلذلو . ةايحلاو سانلا لكاشمب نولغشني ةفسالفلا لعج ىذلا

 ىلا ةيلاثما ةيناملألا ةفسلفلا انتقرغتسا دقف نحن امأ .. عقاولا عم .. سانلا عم راوحلا : وطسرأ هذيملتو

 نم ةعونصم ءامسلا ىلإ ملالسلا لعجتو . لقعلاب هللا ىلإ قيرطلا لعجتو .نوكلا ةق ىف هللا لمجت

 حصي الو .. هل ةميق الف رخآ ءىش لك امأ .. قطنملا ىه سانلاب انطبرت ىتلا لابحلا لعجتو . انراكفأ
 .. ةميق هل نوكت نأ

 ىأرو . ادج اديعب راط ..رسنلا لثم وهف . ذاتسألا ىف انربي ىذلا وه اذه نوكي نأ دبالو

 برض مث « ضرألا بارت راثأو . ةبقرلا ةليوط ةزوإ راص مث .. ةعيدو ةماح انيلا داع مث . فصوو

 تبثي ملو « ءاشي امك بلقتيو ريغتي هنإ .. حراج رسن ىلإ بلقنا مث .. حطسلا نم دعبأ ىلإ هراقنم
 دحأ الو ءىش الو . حوضوب لوقيو . حوضوب ىري لاوحألا هذه لك ىف هنكلو . ةدحاو ةلاح ىلع

 اعضاوتم اناكم الإ بلقلا اذه سيلف بلق ذاتسألل ناكاذإو .. هلقع ىف وأ هبلق ىف ام لوقي نأ هفيخي

 .. هلك تيبلا ةحاسم وأ ةفرغلا ةحاسمب نروق اذإ . هلاثمت لثم هبلق نإ . .ريبكلا هلقع ىف ادج

 فرغ



 امبرو . هنذأ تفلي ائيش تلعف ىننأ نظأ ال .. ؟ ىدوجوي سحأ امدنع ةعرسب ذاتسألا ءاج له
 تمطترا ناكرألا دحأ ىف ىراوتأل ىناكم نم تلقتنا امدنعو . درابلا ءاوحلا رايت ببسب تسطع
 .. ضرألا ىلع تعقوف ةدضتملاب

 .. انالوم اي الهأ -

 .. ذاتسأ اي الهأ

 ةروصنملا نم تنأ . . رايتلا نع اديعب تلقتنا تنأ هآ . . ؟ ىنيبنت ل فيك .. ؟ تئج ىتم ذنم -
 © درابلا ءاوملا فاختو

 . . هنم ةياقولل ةليسو دجأ نأ ىف حلفأ ملو .. اريثكهب تبصأ دقف . . ذاتسأ اي ةروصنملا نم ىننأل -
 .. قايح ىف اموكزم نكأ مل ىتم ذاتسأاي ركذأ الو . . ىرخأ ةرم هب باصأ ىكل هب باصأ انأف

 مل ىتم ركذأ ال : امهاد لوقي وهو . اًدج ةريغص نس ىف جوزت اقيدص ىل نإ .. اه اه .. اهاه -
 ركذأ الو : لوقي ناك كلذلو .. هبايغ ىف دلت هتجوز تناكف اريثك رفاسي ناك هنألو ! اجوزتم نكأ
 دقفي داك دلتل ىنشتسملا ىلإ تبهذو تلمحو هتانب ىلوأ تجوزت امدنعو ! الماح ىتجوز نكت م ىتم

 ىلع هتنبا نوكت ىتح جرخي نأ بيبطلا هيلإ بلط املو .. ةدالولاو لمحلا مالآ روصتي نكي ملف ؛ هلقع
 دج ملو .. هتجوز دجو ةدالولا ةفرغ باب مامأو .. ةوقلاب هوجرخأو . ضفر ٠ خرصت ىهو اهتحار
 ادحأ دجأ مل ىنكلو « اهلثم . خرصأ تنكانأ : ةجوزلا هل تلاق ؟ فيك : اهأسو .. اهينيع ىف عومدلا

 تناكامك ةديعس مايألا نم موي ىف هتجوز دحجي مل هنإ : لوقيو . . نآلا لعفت امك ىراوج ىلإ ىكبي

 موي ىف بأ كنأ رعشت مل : مويلا كلذ ىف هل تلاقو .. اهجوز ىف ةتامثلاب تسحأ دقف « مويلا كلذ ىف

 .. الهسو الهأ . . . ! ةرم لوأل ادج نوكت فيك كارأ نأ ديرأ نآلاو . مايألا نم
 .. نينثا نينئاو ادحاو ادحاو فويضلا دفاوتي أدب دقف ءذاتسألا ضبنو

 تنسحأ دقل هللاو ال .. كوربم .. ةسورع اي الهأ .. انالوم اي .. الهأ : لوقي وهو ذاتسألا ضبنو
 ؟ رايتخالا ةسورع اي تنأ تنسحأ لهو ..اه اه ..رايتخالا سيرعاي

 هراكفأ تريغت دق ىعويش ىداصتقا لجر وهو ةفسلفلا مسق ىف تجرخت ةليمز ىه . ناسورعلا امهنإ
 :ريصق تفوق اناك

 . الهسو الهأ -
 ةشعدلا تدبو .. هدلاو اذهو .. اهدلاو اذه نأ ىلإ ناريشي ناسورعلا مدقتو . ذاتسألا ضبمو

 . ذاتسألا نع بئاجعلا اعمس امهنأ دبال .ريغصلا نولاصلا نم امدص امهنأك . نيوبألا هجو ىلع

 لمعم ىلإ ةرمو تارضاحم ةعاق ىلإ ةرم نولاصلا اذه لوحتي فيك « اعبط نافرعي ال امبنكلو
 رداق ذاتسألا هنإ .. ءاوملا ىف ريطي نولاب ىلإ ةرمو ..رحبلا قامعأ ىف ةصاوغ ىلإ ةرمو .. براجتلل

 ان



 .. هنع اعمس امنإ « هايري مل امهنإ . ناروذعم اهبنكلو .. ءاشي ام ريغصلا ناكملا اذهب لعفي نأ ىلع
 لعف هنأ دقتعأ - ةفينع ةمدص « اههمدص » دق مويلا كلذ ىف ذاتسألا هلاق ىذلا ناك نإ فرعأ الو

 . فنعلا ىبتنمب كلذ

 ! كيلع تلغشنا دقل .. ؟ سمأ كل ىرج اذام .انالوماي الهأ -

 . ىنطب ىف ةديدش مالآب ذاتسأ اي تسسحأ . لاقف . هجولا بحاش ليمز ءاجو . ذاتسألا بنو

 . امونم اصرق تذحأ ىنكلو . ءاودلا ىلإ حرتسأ ملو . ابيبط تيعدتساو .لاهسإو ءىقو

 رجاشتت فيك . ةيكيتكت ةطلغ ابنإ .. كتامح تيب ىف ءاشعلا تلوانت كنأ دبال : ذاتسألا لاق

 نم مألا نأ قدصتال .. اه اه .. اه اه .. ؟ اهماعط ىلإ نمأتو كيلجرب اهيلإ بهذت مث . اهتنبا عم
 كل ءاضرإ . تقولا ضعب ثدحي اذه .. اهدض كعم فقتو اريثك اهتنبا عم فلتخت نأ نكمملا

 عم كتامح قفتت نأ نكمملا نم لب .. نيتأرما نيب لجر ةصق هذهو . ناتأرما امبنكلو .. طقف

 نأ عيطتست ال اهنأل « كتجوز ىلع وسقت نأ ىلإ ةامحلا كوعدت دقو .. فقوملا اذه ىلع كتجوز

 هذه ىف تنأ تعقوف .. كقيرط نع ابيلع وسقتو ٠ كديب اهبرضتف. . اهديب اهبرضت نأ الو اهبقاعت
 ىهأ .. ماعطلا ىف مسلا كل عضو ىذلا نم لأست نأ دبال نكلو .. ةيحضلا تنكو .. ةديصملا

 .. ؟انالوم اي ريقاقعلا نم تذخأ اذام ..اهاه ..اهاه ..؟ كتجوز ىه مأ كتاح

 لاق ذاتسألا نكلو . مويلا ف تارم ثالث هلوانت ىذلا بارشلاو صارقألا نع ليمزلا ثدحتو
 . ةدعملا ناردج بهلي ءاودلا اذه نإ انالوم اي .. ةيودألا هذه كل ررق ىذلا راما اذه نم : ابضاغ

 هنإ مث « ايرتكب نم اهيف ام لتقي هنإف ءاعمألا لد اذإ لئاسلا اذهو .. ماعطلا ضفرت اهنإف اهبهأ اذإف

 ةيوقلا ضاحألل رثكأ ضرعتتو « ةدعملا ناردج ببنلت كلذبو .. اهقلطي نكلو تازاغلا صتمب ال
 . . « ناقرح» كدنع نوكيف .. اهب ىتلا

 .. ذاتسأ اي ثدح ام اذه : ليمزلا لوقيو

 امم خافتنالا ببسبو ءاعمألا ىف ةريثكلا تارمختلا ببسب صغم كدنع نوكيو : ذاتسألا دوعيو

 ىلإ كرطضي امم « كيبناج نم ىأ ىلع مونلا نع كزجع ىلإو .. قرعلا ىلإو سفنلا قيض ىلإ ىدؤي
 .. مونملا مادختسا

 .. ذاتسأ اي ثدح ام اذه : ليمزلا لوقيو

 وأ رانلا هبشي ىبصعلا بارطضالا نإف « ةيبصع كتلاح تناك اذإو : لوقيل ذاتسألا داعو

 لاوحألا فصو نم لوأ وه ىمورلا نبا انرعاشو .. ةيوامكلا تالعافتلا ىف ابنم دبال ىتلا ءابرهكلا

 .. ؟انالوم اي ملقو ةقرو كعم له .. ميدقلا رعاشلا نم ةذف ةيرقبع هذهو - « ءايميك» اهنأب ةيسفنلا
 .. ةدحاو ةملك ىف اجالع بتكأ نأ ديرأ

 مع



 ةقرو كسمي ذاتسألا اهيف ىرن ةرم لوأ هذه تناكو .. املقو اقرو ذاتسألل مدقت ىديألا تقباستو

 نذإ .. هبتكي فوس ام حوضوب ىريل ىلعأ ىلإ هسأر عفر مث .. فكلا نطاب ىف ةقرولا عضو دقو . القو
 هنأك هعباصأ نيب الئام ملقلا كسمي ناك هنإ مث .. راظنمب الإ أرقي الو .. «رظن لوط » هدنع ذاتسالاف

 , | ..ملقلا نسب سيلو ملقلا نطبي بتكي
 ! ايموي تارم ثالث : ذاتسألا هل لاقو « ةقرولا ذخأي ليمزلا مدقتو

 ىف ام أرقي نأ ذاتسألا هيلإ بلطف « ائيش لوقي نأ أشي ملو . ليمزلا هجو ىلع ةشهدلا تدبو

 | مسرب : لاقف . ةقرولا

 . . انالوم اي كل تسيل هذه : ذاتسألا لاقو . مهفي نأ نود انضعب كحضو . ذاتسألا كحضو

 ! اهاه ..اهاه ! بييطلل اهنإ

 اريثك ثدحت دقف . ذاتسألا امهرييي ل نكلو . انيلإ نارظنيو ناكحضي نيسورعلا ىدلاو تدجوو
 .. تاومحلا نعو جاوزلا نع

 ؟ انالوماي ةلكشملا هذه ىف كلخدأ ىذلا ام .. الهسو الهأ -

 ىلع مالسلا دنع انم رثكأ ىنحني ناكو .. ذاتسألا ةذمالت نم نييفحصلا نم ادحاو مداقلا ناكو

 تزيتناف . ميدق رأث ىدنع انأو .. اشاب ساحنلا تمجاه تنأ .. ذاتسأ اي تنأ : لاقف .. ذاتسألا

 ديسلا لاق اك , رجحب هتيمر نأب تيفتكا ىننكلو ٠ صاصرلا هيلع تقلطأ تنأ حيحص ! ةصرفلا

 : اهموي لاقف ء حيسملا ديسلا ءارو ىشمت ةيلدجملا ميرم اوري نأ سدقلا لهأ ركنتسا امدنع خيسملا

 . رجحي اهيمري نأ ؤرحي مل ادحأ نإ انل لوقي سدقملا باتكلاو .. ةئيطمخ الب مكنم ناك نم رجحي اهمريلف

 .. ةئيطخملاو أطخلا ىف قراغلا وه هنأل رجح هتيمر ىنكلو .. اياطنلا ىف نوقراغ اعيمج سانلا نأل

 .. طيبعلا لجرلا اذه : لاقف

 .. لجرلا اذه وه نم كردي مل ادحأ نأ ظحال دقف ءذاتسألا فقوتو

 .. اشاب ساحنلا : ليمزلا لاقف
 انأو . اماع نيرشعب هنم رغصأ ةليمج ةاتف جوزت امدنع هيلع تضرتعا انأ : ذاتسألا فنأتسا

 نأل سانلا مهتو . سانلا مهت اهلك هتايحو . ةماع ةيصخش رهف ٠ ةيموق بابسأل كلذ ىلع تضرتعا

 هيطعي ىذلاو .. ةقرسلا وأ ةنادتسالا ىلإ ةرماقملا هعفدت دّتف ارماقم ناك نإف .. سانلا ةايح ىلع ارثأ اهل

 وه هلبقتسمب رماقي دقف ء هريغ سولفو هسولفب رماقي ناك نإو .. هيف مكحتي نأ ىلع رداقلا وه لاملا
 « هب بعلت نأ نكمملا نم ةريغصلا ةاتفلا هذه نإف « ةريغص ةاتف جوزت وه اذإو ..رصم لبقتسمبو

 اذإف .. ةسايسلا نابش وأ بزحلا بابش اهبلق وأ اهتايح ىلإ للستي نأ نكملا نمو . ةسايسلاب بعلتو
 نوكت كلذبو . .ريبكلا خيشلا اهجوز ىف ىه مكحتت فوسو « ابيف نوكحتي فوسف ء ايبلق ىلإ اوللست
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 ةلهجلاو . ماع ببسل امث إ ىصخش ببسل كلذ ىلع ىضارتعا نكي ملو . مكحت ىتلا ىهو كلمت ىتلا ىه
 هسفنب لعفي نأ ىف رح وهو .. نطاوم لك نأش اذه لب ال . . ! رح هنإ .. ىنأشام : اولاق نيذلا مه

 بزحلاو .. رح وهف جوزتو مكحلا نم جرخ اذإو .. ءاشي ام انب لعفي نأ ارح سيل نكلو « ءاشيام

 ءوسو فارحنالا اذهل ةلثمأ خيراتلا ىفو .. ارح دعي مل مكحلا ىلإ ءاج اذإ نكلو .. هذخاؤي نأ بحي

 دوقت تناك ةيناطيرب ةاتفب رواهنزيأ مارغ ةصق تفشكنا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبف .رومألا ريدقت

 ىف ىمتحا هنا الول . ةيسايسلا هتايح مطحت نا نكمملا نم ناكو . كراعملا ءانثا بيحلا هترايس

 ترهظ ىتلا لاكاب نيرول ةلثمملل ةصق هتحضف نامورت سيئرلاو .. ةيناثلا ةيملاعلا برحلل « هتلوطب د

 ىدحإ نأ الول .. اهيقاس نع هينيع عفري ملو ء ال فزعي ناكو ونايبلا قوف تساج دقو ةريبك روص ا

 امهتحت نم طقس دق ىلايللا ىدحا ىف هنا ليلدب هتجوزل قشاع هنأ تدكأ ضيبألا تيبلا تامداخ

 ماعطب امل تتا امدنع ابنا ةمداخلا تظحال دقف .. امهيب راجش ببسب كلذ نكي ملو ..ريرسلا

 نكلو . ديحولا بزعألا ناك ناناكوب ىكيرمالا سيئرلاو . . نيتغراف اينابمش ىجاجز تدجو راطفالا

 ىف ريسلا نم هوعنمو . ةاتفلا ترحتناو . اهجوزتي نا اهلهأ ضفرو . ةاتف بحأ . ةنيزح ةصق هل ثناك

 سيئرلاو .. ةيعايجالا هتارارق نم ريثك ىف ًايوق نزحلا اذه رثا ناكو .. اهظع اهيلع هفسأ ناكو . اهتزانج
 . هعم شيعت هتخأ تناك جوزت امدنعو . امبتايح ىف ديحولا بحا وهو .. هتحنأ بحي ناك زيه دروفرذر

 تحالا هذه تتام هظح نسحو !! اهتايح ىف ديحولا لجرلا ناك هنأب تفرتعا هتخا تجوزت امدنعو

 ع .. هقخا ةئبا بحا راته نا نوملعت متناو .. ليوط تقوب اكيرمأل ًاسيئر حبصي نأ لبق

 .. ةيرشبلا تانئاكلا ةبوجعا وهف جنندراه ىكيرمالا سيئرلا اما .. ةقالعلا هذه نع تئدحت

 7 تناكياب سنجلا ىف ًافرسم ناك دقف « ءاضعألا فئاظوو عاّوجالاو سفنلا ءاملع ةسارد قحتسي

 ناكو . ًاماع نيرشع هرغصت . هل ةقوشعمب اهيف قتلي ناكو . ةرذق ةقئناخن ةملظم ةفرغ هبتكم راوج

 ( دالبلل ةيداصتقالا ةلاحخلا هعزفت نكت ملو . نيراشتسملا وا ءارزولاب هعاتجا لبق قئاقد اهعم ىضقي

 ناك هنكلو . جوزت دقف نوطنشاو جروج ىكيرمالا سيئرلا اما .. ةقالعلا هذه هتجوز فرعت نا ردقب

 ىف اهرثأ تاحيزلا هذهل نوكي نا دبالو .. الفط ١4 بجنا دقف نوسرفبج سيئرلا اما . . نابشلا لضفي

 5 هللا ةيانع هتراتخا ىذلاو .. ةيحضتلاو رارقلاو ىأرلا فى سانلا ةودق وه ىذلا معزلاو سيئرلا ةايح

 متنأو .. هيلع اوكحض دق « طيبعلا لجرلا» اذه نأ دكؤملا نمو .. هللا تاقولخ ىف هللا ةدارا ذفني

 د تالاقملا لك نم امكح قدصأ ىهو .. جاوزلا اذه ىلع نويرصملا اهقلطأ ىتلا تكنلا نوفرعت

 . كيعب نم وأ بيرق نم عوضوملا اذه تشقان

 ذاتسألا داعو . ناسورعلا كلذكو . ذاتسألا 0000 ىدلاو نأ دقتعأو

 كلذ ناكو .. انس هنم ربكأ ىه نم جوزت نم كانهف .. كلذ سكع جذامن خيراتلا ىف نإ : لوقب

 مو



 كلذ ناك لب .. اهنس نع رظنلا ضغب ةأرملا مارتحا ىلع اليلد كلذ ناكو .. ىلئاعلا نزاوتلا ىف اببس

 نمربكأ نيرتاك ةكلملا تناك : الثم .. ؛ ىثنألا هرتخي ملو « ةيصخشلا ه راتخا دق لجرلا نأ ىلع اليلد

 ىدولب ٠ ةيومدلا ميرم  اهنومسي ىتلا ىلوألا ىرام ةكلملا تناكو .. تاونس تسب نماثلا ىرنه اهجوز
 ادنلتكسا ةكلم ىرام تناكو .. ةئس ةرشع ىدحاإب اينابسأ كلم ىناثلا بيليف اهجوز نم ربكأ « ىرام

 اهجوز نم ربكأ ىاوثيه نآ ةديسلاو .. تاونس تسب « اسنرف كلم ىناثلا اوسنرف اهجوز نم ربكأ

 ىرامو .. تاونس تسب نويلبان نم ربكأ نيفزوج تناكو .. تاونس عبسب ريبسكش مظعلا رعاشلا
 نمربكأ ناكند هرودازيا ةصقارلاو . . اماع رشع ىنثاب ىليئارزد ديتعلا ىمايسلا اهجوز نمربكأ سيول

 .ه.ر بيدألا اهجوز نم ربكأ نفوهتشير نوف ةديرف ةديسلا تناكو .. اماع نيرشعب نينسيإ اهجوز
 , ةديرف ةديسلا هذه نس نوكت مك مهي ال حيحص ..اهاه ..اهاه .. تاونس تسب سنارول
 ! ىسنجلا ذوذشلاب باصم هنأل ةأرملا همهت ال اهجوزف

 ىلع رداق ىننأ نظأ الو . ذاتسألا جرخو .. ةينوفيلت ةلاكم ىلع دريل ذاتسألا بلطي مدانملا ءاجو
 دق نيسورعلا نأ نظأ الو « ايبيدلاو هجو وأ نيسورعلا هجو ىلع ثيدحلا اذهل ةعجوملا راثآلا فصو
 . هيلإ اسلجحيو ذاتسألا ايريل امبيدلاوب ناسورعلا ىنأ دقو . ةيحتلل اوءاج دقف . ثيدحلا اذهب اعتمتسا

 ةئيه امهتبجعا دق نيدلاولا نأ نظأ الو .. ذاتسألاب باجعإلا ىف امبنم ةكراشم كلذ نوكيو
 سلجيو موقي وهو .. هلوح اوسلج دق راغصلا ةبلطلا ءالؤهو .. ةطيسبلا هسبالمب ذاتسألا ىأ : ذاتسألا

 هسبالم ىف تلخخد دقو هدي ودبتف ةشقانملا هقرغتست انايحأو .. ةرسكم اماجيبلا ودبتو .. دحاو ىأل ةيحت

 ىلإ ارظن دق « نيسورعلا تيب ثاثأب نيلوغشم نيوبأك امهنأ دبالو .. نطبلا نم بناج ىلع طغضت
 ثاثأ نم لضفأ ثاثأ وأ « ديج ثاثأب ناسورعلا كسمتي الأ ايشخ امبنأ دبالو . ذاتسألا تيب ثاثأ

 ةقبطلا ءانبأ نم . نييداعلا سائلا نم اعيمج ني رضاحلا نأ اظحال دق نيوبألا نأ دبالو . . تيبلا اذه

 هاري كلذكالو . ! اًميظع اًرصق ذاتسالا تيب اوأر اذإ نوروذعم مهف كلذلو .. ةطسوتملا وأ ةريقفلا

 ضرألا لكآتم ناردجلا تهاب فقسلا ىعادتم اتيب نيسورعلل نابحي كلذكالو . .ناوبألا ناذه

 وعدي هنأ دبالو اجوزتم سيل هنإ مث .. ذاتسألا لثم لمع الب ناسورعلا نوكي نأ الو . . دعاقملا عولخم

 لضفأ : لوقت ىتلا ذاتسألا ةيرظن نم ناسورعلا تلفأ فيك هللا نادمحي امبمأ دبالو . جاوزلا مدع ىلإ

 . ناردجلا ءارو قئتخي نأ ىلع ؛ قلطلا ءاوملا ف تومب نأ ناسنإلل

 دكأ سورعلا دلاو نكلو . ذاتسألا بتك نم ىأ ىف اهتأرق وأ ةرابعلا هذه هنم تعم ىننأ نظأ الو

 ىلع « دربلا نم تومن نأ انررق دق اضيأ نحن انك نإ انلأسو . ةرابعلا هذه أرق هنأ ذاتسألا بايغ ءانثأ انل
 ! ةيجوزلا ةايحلا ةرارح ةدش نم تومن نأ

 نأ ىرن نحنو  ذاتسأ اي مظع فرش : امهدحأ لاقو . ناوبألا نذأتسا ىتح دوعي ذاتسألا دكي ملو
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 مالس .. ذاتسأ اي ةفرعملاب فرشتن انثج دقو .. كعم سولجلاب موي لكو مويلا ناديعس نيسورعلا

 هتبتك ىذلا ام ( فحصلا انليمز ىلإ ريشي ) .. انالوم اي تنأو : لوقي ذاتسألا دكي ملو . هو

 تنأ . . اديج سردلا ظفحت مل تنأ .. كلأسأ نا تيسن .. ؟ ٠ طيبعلا لجرلا : اذه جاوز نع مويلا

 .. الهسو الهأ .. ىفاعملا لك نيب امامت تطلخ

 ةلثم اهنإ .. نيرضاحلا دحأ ىلاقو .. ةديس اهنإ .. بابلا ىلإ اننويعب انهجتاو . ةقيقر ةليوط اهل

 وه ادحاو اليف الإ قايح ىف دهاشأ مل تقولا كلذ ىتح انأف .. كلذ فرعأ نكأ مو

 .. هييريم ىسنرفلا بيدألا ةصق نع دروف نيلجو ثراويه اتير ةلوطب « نمراك 30

 ..رخآلا دنا ىلع هتلبقف تداع مث ٠ « نميألا وأ رسيألا هدخ ىلع هتلبق مث ذاتسألا تحفاص دقل

 ؟ حمست : تلاقو

 .. هدعقم اهل كرت دق انم ادحاو نإ لب .. اناكم اهل انحسفأ اعيمج اننأ مغر . هراوج ىلإ تسلجو

 .. ةلثم : اولاقو ءالمزلا سماهتو .. ةلاصلا نم دعقمب قأيل جرخو

 .. انمامأو نيترم ةليوط ذاتسألل اهتلبق تناك دقف .. اهنع ىنيع عفرأ مل. ةلثمم نوكت نأ نكمملا نم

 ىف ساملا ناعمل هينيع تطعأو . . ههجو رمح : اهيدخنو اببتفش ناولأ ضعب ذاتسألا تطعأ دقو

 ىف اهعضوو ةيقاطلا ٍملخو .. ههجو ىريل ةأرم نع ثحبي امنأك ذاتسألا ةبقر تعفتراو . 0

 ةرارحن ذاتسألا سحأ دقل نذإ . قرعلا تارطقو .. ىدامرلا هرعشو . . ةيلاعلا هتببج تدبو ..

 رييختلا هب بهذي نأ ىشحخ ذاتسألا نأكو .. جراتملا ىلإ لخادلا نم نم عفدني دراب ءاوملا نأ مغر ةئجافم

 لقأ مل ىننا : الئاق ىحصلا انليمز ىلإ رظنو . هئيدح ىلإ داعف « لوقي ناكامم دعبأ ىلإ « انل حضاولا

 .. لزغلاو قشعلا نيب قرفن نحن انالوم اي .. ىنع هتلقن ىذلا اذه

 اموجه عقوتت اهنأ وأ . لبق نم كلذ تعم امأكوأ ةيضقلا هذه فرعتامأك . مما تكحضو

 ىلإو اننيب اهدوجو ببسب . ةدح لقأ نوكي فوس موجملا اذه نأ نم نيقي ىلع اهنكلو . ةأرملا ىلع

 ىه وأ ةنيع ىهف ؛ اليمج اطغض تالبقلا هذه نكت مل نإف .. هيدخ تلبق اهنأ ببسبو .. هراوج

 . كلذ نم رثكأ وه امب دعو ىه وأ ..ةوشر

 احاحلإ نكلو « نوفيلتلا لع درب نأ ديري ال هنأ ذاتسألا هج ىلع ادبو . ىرخأ ةرم مداخملا ءاجو

 نأل ةريبك اهنأ دبالو . ةريبكلا ةيصخشلا هذه ىلع دري نأ ىرورضلا نم نأ هل دكأ « مدانلا نم اتماص

 . اعرسم بهذو دعقملا نم هسفن عزتنا دق ذاتسألا

 ناوادوس نانيعلاو .. رمسأ ىواضيب هجولا . . ةليمج : ةلثمملا هذه ىلإ رظنأ نأ عيطتسأ نآلاو

 متاق قرزأ : هينول تاجرد هتابحو قرزأ دقع اهقنع لوحو . . ناتجرفنم ناتثيلم ناتفشلاو .. ناتعساو
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 .. عوفرم ليوط اهقنعو .. بهذ نم راطإ ىف رمحأ بلق دقعلا اذه طسو قلعتيو .. حتاف قرزأو
 وه له . . « عو فرح مسر دقو طرقلا ودبيل . ءارولا ىلإ اهرعش تبحس دقو .. ناتريغص اهانذأو
 . . افرح ناكول ايكودبي نكلو . . فرعأ ال . . ؟ (5) مقر وأ . . ذاتسألا مسا نم لوألا فرحلا
 امنِإ .. قاس ىلع اقاس عضت نأ أش مل ىهو .. ليوط ناتسفلاو .. ضيبأ مازح هلو قرزأ اهئاتسفو

 .. نينيعلا لحكو هجولا ىبناج ىرتل اهترادأو ترظنو . . اهتآرم تجرخأو .. نيتمومضم اهيقاس تلعج
 ...ههجو ىف انم دحاو ىلإ رظنت ملو .. هناولأ ىف وأ هناكم ىف ءىش لكف .. هيوست نأ قحتسي ام دجت لو
 ..؟ كلام تنأ .. الهأ الهأ : ةفقاو تضبنو نيرضاحلا تحستكا ةعرسب امن

 .. ضيرملا انليمز كلذ ناكو

 ابنإ لاقو ء ضيرم كنإ ىل لاق ذاتسألا .. كتمالس .. ادج ةفسآ انأ .. كفرعأ مل هللاو : تلاقو

 نذإ . نولاصلا ىف كلذ لبق اهرن مل نحنو . ةقالعلا هذه فرعي ليمزلا اذهو . ذاتسألل ةقيدص ابنإ

 .. تييلا اذه ريغ ىف وأ . ةعمجللا موي ريغ ىف نايقتلي امهنأ وأ . امهنيب نوفيلتلاف
 ؟ ناسورع : تلاقو . نيسورعلا ىلإ ترظن ةعرسيو
 . معن : لوقت انتاوصأ تءاجف
 . هللا ءاش نإ ةديعس ةايح .. كوريم فلأ .. ةليمج سورعلاو ١ ممسو سيرعلا .. كوربم فلأ -
0 
 ! تنأ كب حرفن نأ الإ قبي مل : ضيرملا لاقو
 ركفأ ىببأ نظأ الو .. بيصنو ةمسق جاوزلا هللاو .. اهاه « ىف » حرفت وأ « ىف ه حرفت : تلاق

 تاجوزتملا فرعت تنأو .. انتايح .. فرعت تنأ .. ليوط قيرط ىمامأ لازي ام .. نآلا جاوزلا ىف
 . ؟ جوزتي فيك .. ذاتسألا .فرعي ىذلا نإ مث .. جاوزلاو لمعلا نيب عمجلا ةبوعص تناك فيك
 ,اهاه ..اهاه

 ؟ اعبط ذاتسألا ةذمالت نم : نيسورعلا ىلإ ترظنو

 ! اعيط : انلق

 ! مارح هللاو .. هيلع مارح هللاو .. ةأرملا ىلع موجهلا ىف الإو . جاوزلا ىف الإ : تلاق
 دقف .. مويلا تثج كنأ ىلع كركشأ : ًاضيأ وه اهفرعي هنأ ودبي ىذلا ىنحصلا ليمزلا لاق

 ىفو .. ملسو رتس هللا نكلو .. مويلا هتبتكام ىلع ذاتسألا هتشيس ناك فينع موجه نم ىتتدقنأ
 ىلإ ىرفس لبق هتيحتل تئج دقو ضيرم انأف .. كيلخي هللا ىنع هيفرصا .. ىنع هيفرصت نأ كتعاطتسا
 .. ةيردنكسإلا

 اح



 ! ىنيع نم ..رضاح : تلاق

 ةقانألا هذه عم بسانتتالو ..دلبلا تانب ةكرح ىهو -العف اهينيع ىلإ اهديب تراشأو

 فرعي دحأ ال .. رمع اهل سيل .. ؟ اهرمع غلبي مك .. ةيويحرثكأو ابابش رثكأ انل تدبو .. ةخراصلا

 ناك نإو . ةريثم ةديس ىهف اهاتفش تناك نإو . ةريغص ةلفط ىهف اهانيع تناك نإ .. طبضلاب

 ةرياسمو ثيدحلا ىلع تبردت دق ىهف مالكلا ىف اهبولسأ ناك نإو .. ةجضان ىتنأ ىهف اهادهن

 .. قمعأو ىوقأ ةلص ىلعو « هنم ادج ةبيرق ىهف « ذاتسألا راوج ىلإ اهسولج ناك نإو . لاجرلا
 نأ تلواحو .. اهدب تدم دقف .. اهدنع هتناكم فرعن نأ ديرت وأ .. هدنع ابتناكم فرعت ابنأ دبالو

 مستراف .. دعقملا فرط ىلع اهعباصأ تعضو مث .. ذاتسألا هيلع سلجي ناك ىذلا ناكملا ىوست

 سفب ىف اهنكلو . كلذل اهفسأ ىلع لدي امب اهيتفش تطمو . بارتلا نم ةقيقر ةقبط ىلع اهعبصأ
 كانه نكت مل اذإ . لاجرلا هعقوتي ىذلا امل .. ةأرما الب تيبلا ماد ام ىعيبط اذه نأ ىرت تقولا

 دعاقملا ىلع بارتلا نوكيو « ىوكملا فرعت مل ىتلا ناولألا ةتهابلا ةميدقلا اماجيبلا قبت فوس ؟ ةأرما

 .. ناكم لك ىف ةحلاكلا ناولألا نوكتو . نايرعلا طالبلا نوكيو . دضانملاو

 .. اهينذأ ءارو ليدنملاب رمت مث ليدنملا ىلع طغضت تناكو .. دي ىلإ دي نم اليدنم لقنت تناكو

 امنإ . ركفن نأ لواحن ملو . ةرم لوأل رضحتم ناسنإ ىلع جرفتن نييئادبلا وأ ءاهلبلا نم ةعومجمي اننأكو

 دق ةديسلا هذه نأ دبالو .. هارن ىذلا اذه لك ىنعم ام لوقيو ةعرسب ذاتسألا ءىجي نأ ديرن انك

 مهلس نيذلا نابشلا ءالؤه ىلع تقفشأ اهنأ دبالو .. نيرضاحلا نويع ىف طبعلاو ةجاذسلا تظحال

 ىلع . مهاكامأ ىف نوقبي فوسف لقي مل اذإف .. وه هلوقي ام الإ ايندلا نم نوفرعي الف , مهوقع ذاتسألا

 .. مهتجاذس ىلع وأ . مهلهج

 نأ عم ..ربكأ اناكم ذاتسألل حسفت ىكل . اهمسج ىلإ هتمضو اهناتسف تدشو « ذاتسألا ءاجو

 ديرت ىذلا وأ . هعيطتست ىذلا مارتحالا هنكلو .. « ةكرحلا ٠ هذه ىلإ ةجاح ىف سيلو عساو ناكملا
 ىدذلا ىنحصلا انليمز ىلإ تراشاو ) تلق امك .. ضيرم هنإ : ىه تلاقو .. هيلع انلدت وأ هل هدكؤت نا

 دقل .. اهتفصو ىتلا ةروصلاب سيل نكلو .. ( ءاج امدنع هتلهاجت ىذلاو .. اضيأ وه اضيرم ناك

 .. اهاه ..اهاه ..اريثك تغلاب

 هنأ تنقيأل « مويلا هرشن ىذلا تأرق كنأ ولو .. ةدحاو ةملك ىف غلابأ مل لب : ذاتسألا لاقف

 .. اقح ضيرم

 ىلإو « اهروضح لبق لوقي نأ ديري ناكام ىلإ اهجردتسا دق ذاتسألا نأ فرعت نأ نود تلاق

 ءىجأ الأ تفخو .. ةرخأتم مونلا نم تضهم دقل. .ائيش أرقأ مل : قحصلا انقيدص هنم اهرذح ىذلا

 .. ىدعوم ىف كيلإ

 نكد



 انأ : ىنحصلا انقيدص ىلإ هجتاف « هراوج ىلإ ةدوجوم تسيل اهئأكو .. انالوم اي : ذاتسألا لاق

 ضفري ال .. هل همدقت ماعط لك لكأي دحاو .. سانلا نم ناعون كانه . . ابيرق الثم كل راتخأ فوس

 كانهو .. هدجي امب هتدعم ألم ىأ .. ءىش ىأ لكأي هنكلو .. ماعط لك ىف ةعتم دحي ال وهف .. ائيش

 ةقاوذ نوكي نيلجرلا نيذه ىأف .. قولسملا ماعطلا الإ وأ .. ادحاو اماعط الإ لكأي ال صخش

 نود ءىش لك لعفي هنإ . ماعط ىأ قوذتي ال ء ماعط ىأ ضفري ال ىذلا نأ دكؤملا نم . ؟ ماعطلل

 امهالكف . ةمعطألا ايازم ىف هيأر ذجنأن نأ نكمي ال ادحاو اماعط الإ لكأي ال ىذلا كلذ . ريكفت

 وه هيأر قخأن ىذلا امنإ « ماعطلا ايند ىف اديج انكح الو اسايقم سيل امهالكو . هيلإ عجرن نأ حصياال

 .. ىأر بحاص وهو .. قوذ بحاص وهف ..هقوذ ىضري ام .. هبجعي ام ماعطلا نم راتحي ىذلا

 ىري الو ةدحاو ةأرما قشعي ىذلا وهو .. قشاعلا لجرلا كانهف .. انالوم اي سنجلاو بحلا ىف كلذكو

 عرفت دق دحاو لكو .. تيلوجو ويمورو . ةنيثب ليمجو ةزع ريثكو ىليل نونجم لثم .. اهريغ ايندلا ىف

 وه قشاعلا اذهف . ةدحاوب الإ بذعتي ملو عمسي ملوري مل وهف .اهلجأ نم تامو شاعو .٠ ةدحاول

 بحلا ىف هيأر فرعت نأ تلواح اذإ بسانملا ريغ صخشلا وهف كلذلو . ناولألا ىمعب باصملاك

 لك نم ءاسنلا لك ىلع لبقي ىذلا لجرلا اذه ؛ لزغلا لجر وهف رخآلا لجرلا امأ .. سنجلاو لاهملاو
 هنذأ دشن ةدحاو لكو .. هرظن تفلت ةدحاو لكو .. ةثونألا وأ .. ىثنألا الإ ىري ال وهف .. عون

 وأ هينيع مامأ وأ هعم نوكت امدنع طقف امنإ .. ةدحاو ةيأل اصلخ سيل وهو .. اهب لزغتي ةدحاو لكو

 انأ تضرعت دقو .. قوشلاو ةرارحلا نم ةجردلا سفنب اهريغ ىلإ هجتا تفرصنا اذإف ... هنم ةبرقم ىلع

 سيل امهالكو .. لزغلا رعاشل اجذومن « ةعيبر يلأ نب رمعلو .. قشاعلل اجذومن « ةئيثب ليمجل ةساردلاب

 . ةأرما لك ىف « لزغتي ١ ىذلا لجرلا نأ كلذ ىنعم سيلو . . ىلسلا قوذلا وأ بعتللا ىف اسايقم

 قوذتي ال ةدحاو ةأرما « قشعي ب ٠ ىذلا نأ احيحص سيلو . . تاليمجلا قوذتي لب . لاهلا قوذتيال

 ! كلذ دنع فقيو .اهدحو اهلاج قوذتي لب ء لاجلا

 ارطع تجرخأو اهدي ةبيقح تحتف دقف « هراوج ىلإ ةسلاجلا ةديسلا ىلإ رظنيل ذاتسألا فقوتؤ

 . اثيش تلاق اهنأك ةكحاض ذاتسألا ىلإ ترظنو .. اهردص ىفو ابينذأ لوحو اهليدنم ىف هنم تعضوو

 ! هفرعأ : ذاتسألا لاقو

 ملو ذاتسالا هجو ىلع نانتمالا ادبو .. كانه اننأ تكردأ اهنكلو اثيش لعفت وأ اثيش لوقت تداكو

 ! نيتعمد هل ىكبو رجشلا ىلع روفصعلا علط : تلاق ىتلا ىه امنإ . ائيش لقي

 ةميدق ةيديعص ةينغأ اهنإ .. هاي : لاق ىذلا فحصلا انبحاصو . اضيأ ىهو ذاتسألا كحضو

 اذه ناكو .. سورعلل هنومدقي ديعصلا ىف ارطع انل اوعنصي نأ تاجاونللا ضعب لواح دقو .. ادج
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 رجشلا ىلع روفصعلا علط : تاملكلا هذه ةينيتاللا فورحلاب دجن انكو .. سيراب نم ءىجي رطعلا

 .. نيتعمد هل ىكبو

 ..ىوه هنا .. كلذ لقأ مل انأ : لوقتل ىه تكحضو

 ةدياعصلا دنع رطع لكو « نوباص برعلا دنع ءىش لك نإ : لاق ىذلا ( ذاتسالا ىلإ تراشأ)

 .. نيتعمد هل ىكبو رجشلا ىلع روفصعلا علط : همس

 .. ذاتسأ اي ىنتحضف هللاو : لاقو هسأر ىنحصلا انقيدص ىنحأو

 تلق ليكولا بنيز نم ساحنلا جاوز تفصو امدنع انالوم اي تنآف : هثيدح ىلإ ذاتسألا داعو

 هتحرش ىذلا ىنعملاب نكلو , قشعلا نع تملكت ىننأ حيحص . . ذاتسألا انل لاق امك - قشع هلإ

 وأ تاتفلا لك نع ًالغشنمو اهب «انونمم» نكي ملهنأل , اقشع نكي ملف اشاب ساحنلا جاوز امأ .. نآلا

 وهف . ارذع لجرلل تدجول اقشع ناكولو .. عون ىأ نم ةقالع كانه نكت مل -رصم ىف لمارألا لك

 0 لك لب . نوروهقم نوريثك قاشع خيراتلا فو . هسفن ىلع رطيسي نأ ىلع وقي لو بحأ

 ءىش وهف هل هولاق ىذلا امأ .. هوجوز مهنأ وه 5 طيبعلا ىسايسلا ممعزلا اذه جاوز نكلو . نوروهقم

 .. ةطلسلاو ةبمألا تاتا ابنإ تلق اذإ هتجورت ىتلا ةاتفلا هذه ملظت كنإ مث . . كحضلا ىلع ثعبي

 - « روزم : جاوز وهف . اهوجوز دقف . اضيأ اهل اوراتخا دق اهلهأ امنإ « تراتخخا ىتلا ىه اهنأ نظأ ال

 ..رصم اهفرعت ةحيضفلا ةيقبو ! ةاتف هل « اوفيز ١و « الجر اهل اوروز

 ! ؟ ىدفو دحأ مكيف سيلأ : اعيمج انيلإ تفتلا مث

 انأ : ةعرسب ىه تلاقو

 ؟ اشاب ساحنلل ةجوز كسفن تدجو ول كروعش وهام : ذاتسألا لاقف

 ! ىروعش دقفأس اهتعاس : ةعرسب هيلع تدرف

 تبجعأ وأ .. تسلم رع 3 نا كرا ذاتسأ اي : لاقو ديدش قيض ىف سيرعلا عجشتو

 مظعو معز هنإ م . . ؟ ادغ هبحتو مويلا هجوزتت .. فيرلا تانب جاوز لثم هنم اهجاوز نأ وأ .. هب :

 ةأرما دجوت الو .. ةكلم اهنأك نوكتو .. 0 لبقتسمو .. اهلبقتسم هعمو هيف ىرتو .. ةيصخشو

 : اولاق « ابولصم حيسملا اوأر نيذلاو ..ريماسملا نم شرعلا ناكولو .. شرعلا ىلع سولجلا ضفرت

 : نولوقي سانلاو .. اقونشم ناكولو .. ايلاع ناسنإلا نوكي نأ مهملا نكلو .. بولصم هنأ حيحص

 تدارأ امبر ىردي نف .. ةنجلا ىف امداخن نوكي نأ ىلع « « منهج ىف اديس نوكي نأ ناسنإلل لضفأ هنإ

 فورعن ال نحن - ةيذاتسألاو .. ةوبألا نم اعون هيف تدجو اهلعل وأ . . ماهج ىف ةديس نوكت نأ ىه

 . ذاتسأ اي

 . هتاردق فرعنو لجرلا فرعن اننكلو . . قح كعم . . انالوماي فرعتال تنأ : ذاتسألا لاق
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 نإ - هلقعو هبلقب بعليو هسأر ريدي ىذلا نمو . مامألا ىلإ هعفدي ىذلا نم فرعنو . هقافآ فرعنو
 . . لقع هل ناك

 ؟ جاوز الب قب ول ذاتسأاي هنع ىضرت تنكأ : لوقي سيرعلا داعو
 دبالف جوزتي مل اذإ هنأل . . ؟ اشاب ساحنلا جوزتي مل اذامل : هبساحأ تنك لب . . ال : ذاتسألا لاق

 نأ بحي ىذلا هتقو قرغتست اهنأ دبالو « هرارق ىولت ىرخألا ةايحلا هذه نأ دبالو . ىرخأ ةايح هل نأ
 وأ ايوس الجر ناك نإ همك اح ىلع بعشلا نئمطي نأ دبال لب . . ةلودلا نوئش ةرادإل اصصخم نوكي
 نومتهم ىأ ..امكاحو ايسايس هب نومتهم نحن امنإو « ايصخش هب نومتهم اننأل ال . . اذاش الجر
 ! انسفتاب

 نحن اننأ ىأ . . جاوزلا هيلع ضرفي بعشلاف اجوزتم نكي مل اذإ وهف ذاتسأاي نذإ : سيرعلا لاق
 ىف انثأ عم . . هريغ ءاقلت نم جوزت هنأب هانمهتا « هسفن ءاقلت نم وه جوزت اذإف . . هجوزن فوس نيذلا

 ىضري نأ لجأ نم جوزتي ىأ . . امكاح هرابتعاب نككلو . هصخشلال « جوزتي نأ هيلا بلطن نيتلاحلا
 اذإ « هلعفي ىذلا نع الوئسم مكاحلا نوكي فيك . . ؟ ةدارإلا ةيرح نذإ ىه نيأف . . سانلا هنع

 ىبأتو ٠ انتيرحي بلاطن فيك . . ؟ ةيصخشلا هتدارإ وهو . ةدارالا نم ىندألا دحلا نم هاندرج نحن

 مهفأال ىننإ . .؟ اموكحم مكانا نوكيو « مكاحلا وه موكحا نوكي فيك ..؟ هتيرح هيلع
 لبق اعم انسلج . . كمامأ اهإ . . تجوز فرعت تنأ نكلو . ةريغص ايندلا ىف ىتبرجت نإ . . ذاتسأاي
 ى كيلع تكحض له . .؟ جاوزلا اذه نع ةيضار تنأ له : انلءاستو . انيوبأ حراصن نأ

 ىتلا ةيجوزلا ةايحلا تابوعص نيفرعت له . . ؟ كيلع تطغض له . . ؟ كتعدخ له. . ؟ ءىش

 انتايح لكاشم لاّتحا ىلع كتردق نم نيقي ىلع تنأ له . . ؟ تقولا رورمب اهتبوعص فعاضتت فوس
 نحن انتباجإ تناكو . . ؟ انسفنأ نم بعت مث لمعلا نم بعتو .. لمع اهلك ةايح : كلذ دعب
 تناك اهنكلو . . كلذ نم أوسأو جئاتنلا هذه لك عقوتن نحتو . . حوضوب كلذ فرعن نحن : نينثالا
 اهابأي ىتلا ةيجوزلا ةايحلا راتخت مث ذاتسألا ةذمالت نم نوكت فيك : ىنتلأس نيح ىنم ىكذأ وأ ثبأ
 « ذاتسأاي اهل هلوقأ ىذلاام فرعأ ملو . . ؟ جوزتي نلو جوزتي مل ذاتسألاو جوزتت فيك . . ؟ هسفن ىلع

 !؟ اهل لوقت لهف
 . اضيأ ذاتسألا ىفو . .اعيمج نيرضاحلا ىف لاؤسلا اذه هثدحأ ىذلاام كل فصأ نآللاو
 نأ نكمي ىذلاام ؟ لاّؤسلا اذه ىلع انبحاص ؤرج فيك : عالطتسالا بحو عزفلاب روعش هنإ

 ىنكي مويلا هلاق ىذلا نإ .. ؟ سورعلا هذهو ةلثمملا هذه روضح ىف لوقيس له . . ؟ ذاتسألا هلوقي

 مث - . ائيش فيضي نأ ىلإ ةجاح ىف ذاتسألا سيلف . . هبتك ىف ءاج ىذلاو . انل هلاق ىذلاو . . ادج

 . ةديدج ةايحل ةعيظف ةيادب اهنإ . . نيسورعلا نيذه « ةبسانمب وأ ٠ روضح ىف ةعورم ةشقانم اهنإ
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 . بحلاو جاوزلا نعلف داع . نيسورعلا ذاتسألا أنه نأ دعبف

 كلذ دعب انزح مث . كروتاتأ لامكر اصتناب احرف قوش اهلاق تايبأ ضعب وه نآلا ىنرضحيام لكو

 ىعني وهو قوش لوقي . . ةلودلل ىمسر نيدك مالسإلا ىغلأو . . ةيمالسإلا ةفالثملا ىغلأ دق هنأل

 : ةيمالسإلا ةفالخلا

 حاون عجر سرعلا ىناغأ تداع

 حارفألا ملاعم نيب تيعنو

 هيوثب فافزلا بوث ىف تنفك
 ! حابصإلا جلبت دنع تنفدو
 الإ قبي ملو . . نيباشلا نيذهل لسعلا رهش تاعاس ىلوأ ىف جاوزللو بحلل امتأم ذاتسألا ماقأ دقف

 « نفدلا ةفرغ » الإ سيل ذاتسألا نولاص نأ تسسحأ دقو . . ىزئانجلا شراملا ويدارلا نم عمسن نأ

 اهب قلن نأ بحي ىتلا لينلا سورع ىه هذه نأو ؛ مظعلا لينلا رب وه ذاتسألا نأو . . ريكألا مره ىف

 ! ةيفسلفلا انتايح هب تركعت ىذلا ءاملاب ضيفيل هناضحأ ىف ةيح
 اهعباصأب كلذ تسمل دقو . . اهترشب ىلع ارثأ كرتف اهبروج ىف رامسم قلعت دقو . ةلثمملا تنذأتساو

 نأ تبلطو سورعلا ىلإ تراشأ مث . . ذاتسألا تفتلي ملو ٠ ءارمسلا اهترشب ىلإ اننويع تتفتلاف

 ادب مث .رمألا لوأ ذاتسألا هجو ىلع حايترالا ادبو . سورعلا تجرخو . . دارفنا ىلع اهيلإ ثدحتت

 نكمتي ىكل كلذو « احمر وأ افيس كسمي ىذلاك ءارولا ىلإ عجارت هنكلو . . كلذ دعب قيضلا هيلع

 نم ءىشب رعش دقف سيرعلا امأ . ةريغص ةعرت قوف زفقيل ءارولا ىلإ عجارت ىذلاك وأ . ةباصإلا نم

 ةحارلاب نيرضاحلا لك سحأو . . ةتكاجلا ريارز حتفو . . هيقاس نيب ةفاسملا ثعستاو . . حابترالا

 جرخ اب رعشي ذاتسألا نأ ىلع ليلد ربكأ حايترالاب روعشلا اذه ناكو . . ةشقانملا هذه نم ةأرملا ءافتخال

 نأ عم . . اهروضح ىف احيرص نوكي نأ ىلع « اهبايغ ىف احيرص نوكي نأ لضفب هنأو . ةأرملا روضح ىف

 بحلا ىف فرط ىه اك فالخلا ىف وأ شاقنلا ىف افرط اهرابتعاب ةدوجوم ةأرملا نوكت نأ ىرورضلا نم
 . ةايحلاو

 نحنو « لجرلا بناج ىلإ ةأرما : « نيجوزتملا » دحن نأ وه انتايح ىف فولأملا : ذاتسألا لاق

 ادئاق وأ : اريبك املاع وأ بزعأ ازاتمم الجر دجن نأ فولأملا نم سيل نكلو . فولأملا اذه اياحض

 سانلا نم اوزاتما دق ءالؤهف , . ؟ ةجوز ريغب اونوكي نأ فلأن ال اذاملف . افولأم اذه سيل . .

 ةكراشملا نم عونلا اذه لعجتو . مهيلع اثبع ةيجوزلا ةايحلا لعجت بابسألا هذه . 0 مهنعو

 . هنم ةبيرق نوكت نأ عالطتسالا بح. اهعفديو « زاتمملا لجرلا اهريبي ةأرملاو . مهتاردق ىلع اديف

 دقو . امزق نوكي دقو . احيبق زاتمملا لجرلا نوكي دقو . . ابيلع يله رطل لل ان هاش يفتر

 ؟ها



 امدنع نكلو . اضيأ اهيلإ نوريشيف سانلا هيلإ ريشي لجرل نوكت نأ لضفت ةأرملا نكلو . اريقف نوكي

 نود ةجوز اهنأ الإ ركذتالو . ازاتمم الجر جوزتت اهتلعج ىِتلا بابسألا ةأرملا بسنت « تيبلا ىلإ نادوعي
 ىف كلذك سيل هنكلو . لاتقلا ىف زاتمم هن! : ءىش لك ىف ازاتمم اذه اهجوز دجتال ىهف . تاجوزلا ةيقب

 مظعأ اهجوز نوكي دقو . اهراوج ىلإ ىشمي نم أوسأ هنكلو « رايط مظعأ نوكي دقو « اهيلإ ثيدحلا
 ديع ىسنيو ةينازيملا ماقرأ لك ركذي وأ . . تيبلاو بتكملا نيب ةفاسملا بسحيال هنكلو . ىداصتقا

 نيذلا ةرقابعلا رثكأ نإ . . تقولا سفن ىف اجوزو ارح ناسنالا نوكي نأ امامت قاشرمأ هنإ . . اهداليم

 تاجوزلا لشف ناكو . لامهإلا اذه مهتاجوز مهل سنت ملو . . اوجوزت مهنأ كلذ دعب اوسن ء اوجوزت

 « اوجوزت دق نوريثك . نوجوزتيال اعيمج نيزاتمملا نأ كلذ ىنعم سيلو رايتخالا اذه ىلع نه اباقع

 مالستسالا ىلع اليلد جاوزلا رارمتسا نوكي دق لب . رارمتسالا امتإو . جاوزلا تسيل ةلكشملا نكلو

 لاقيال ىتح ؛ رخآلاب كسمتي اهبنم لكف ٠ ةميزهلاب روعشلا نم فوخملا وأ . . ةحيضفلا نم فوثملاو
 اليلد ةايحلا ىف انرارمتسا ناك الإو . هحاجن ىلع لديال جاوزلا رارمتساو . . تلشف اهنإ وأ لشف هنإ
 جوزتي نأ ىف ركف ىذلا «٠ تناك» ىناملألا فوسليفلا ىلإ برقأ ىسفن دجأ اناو . . اهب ءادعس اننأ ىلع

 هنيذجي نأ ءاسنلا ضعب تلواحو . جاوزلا ىف ركف ىذلا نفوهتيب راقيسوملا ىلإو . . امامت كلذ ىسن مث

 نأ دحأ قطي ملف ةبخاص ةفينع هتايح تناك دقف . اضيأ وه حلفي ملو . ةدحاو حلفت ملو . جاوزلا ىلإ
 ةينآلاو قرولاب تطغت دق ضرألاف . . ىضوف تيبلا تدجوف ةأرما هتراز دقو ..هنم برقي

 . . هينيع نم رياطتت ةيرقبعلا ءاوضأو . مخفلا رعشلاو مخضلا سأرلا دنع اهنيع فقت ملو . . ةغرافلا

 ءايشأ ىسن امك - امايأ اهلسغي نأ ىبسن دقف . امامت ةخستم تناك دقل . . هرفاظأ دنع تفقوت اهنكلو

 هذهو ! ؟ هرفاظأ تيأر دقو كلذ دعب هاقيسوم ىلإ عمتسأ فيك : اهتاقيدص ىدحإل تلاقو « ةريثك

 هعباصأ ىف اخستم اناكم هيف دجت نأ ةأرملا عيطتستال مظع لجر دجوي الو . . ةحيحص ؛ ةيوثنأ » ةرظن

 اضيأ ىفدجأو . . ؟ كلذ قيطت فيك مث . . ةيركفلا وأ ةيعارجالا هتاقالع ىفوأ هلقع وأ هسفن وأ
 وهو ةأرملا انل فصي انايحأ هنأ الول هينيعب ةأرما ىرأ داكأ لب . . روهبوش ىناملألا فوليفلا ىلإ ًابيرق

 امم رثكأ هينيع ىف قثي هنأ نايحألا ضعب ىف ىرأ تنك نإو . . امامت اهظفحي هنأل نينيعلا ضمغم

 طارقس ناك امك . ءاسنلا لكل هتيهارك تناكف . لشفو بحأ . . لشاف قشاع هنإ مث . . بحي

 .. اضيأ تاجوزلا لكلو ءاسنلا لكل ةيهاركالإ تسيل هتجوزل هتيهارك تناكف « نابشلا لضفي
 ديري . . هل ىثنأ تناكف لجرلا الإ دجت ملف « ضرقنا رخآآ ناويح ىثنأ اهنأ ىلع ةأرملا ىلإ رظني روهنبوشو

 دكت ةأرملا تناك نإو . . ةلشاف اههنيب بيرقتلل ةلواحم لكو . .ريبك امهنيب فالخلا نإ لوقي نأ كلذب

 : نلقي تاقشاعلا نأ دجن كلذلو . . اهسنج تانب لك تلشف ثيح حجنت فوس اهنأ لجرللو اهسفنل

 نم رثكأ . . دحأ ىأ نم رثكأ كبحأ ىننإ . . ايندلا فريظن هل سيل ىبح . . ديدج عون نم ىبح نإ

 هع



 مهولا اذه نكلو . . هل همأ بح فرعت ملو ىه اهبح الإ فرعت مل اهنأ عم . . كتحخأ نم رثكأو كمأ

 ةجوز نوكت نأ ةزجعملاو . . ةزجعملا ققحت نأ ىلع ةرداق ابمأ روصتت اهلعجي ىذلا وه رورغلا اذه وأ
 ةأرملا لمأ هنكلو . . ةيبعش ةيصخش نوذأملا لعج ىذلا ىه لمألا اذهو . . اًديعس اهجاوز نوكي نأو

 لاق ىذلاو .. كلمي ام زعأ ىه هتيرح نأ ىري ىذلا زاتمملا لجرلا لمأ سيلو . . لجرلا لمأ سيلو

 . لجر ىلإ تبسن دق ةرابعلا هذه تناكاذإو .. ةأرما ىه امنا . . الجر سيل ةأرما مظع لك ءارو نإ

 . . بذكو قدص نم ابيف امب ايندلا هيلع تناه امدنع ىأ . تاظحلب تومي نأ لبق اهلاق هنأ دب الف

 ىلع فينعلا هعقو نم ففخت نأ تلواحو . ذاتسألا هلاق ىذلا ىلإ تعمتسا اهنأكو ةلثمملا تداعو

 تسلأ : ةلثمملا تلاق . . كلذ نم اثيش تعمس دق ىرخألا ىه تناك نإ سورعلا ىلع وأ سيرعلا

 : تايبألا هذه بحاص

 ءافصال كنيع ةقرز

 ! ءاضف هنكلو ٠ ابق

 ءايح ال كيدخ ةرمخخ

 ! ءابتشا هنكلو ءابيف

 ماعم

 لادتعا ال حمرلا كماوق

 ! ءادتعا هنكلو . هيف

 اهارأ ةمعن ال كبح

 ! ءازج هنكلو . هيف

 ماما م

 باقع اهسح ةئجاي
 ! باذع ابمذع ةرمحاي

 باتكلا ىوطني ىتم ىتم
 ! ؟ ءاقل الب قارف ىتم
 وه تقولا كلذ ىف زيمم نحل هل ناكو . . ءابتنالا ىلع كشوأ دق نوعمتسملا هبلطي ام جمانرب ناكو

 هادص ددرتي ىذلا نيب بيهرلا قرافلاب تسسحأو . ةنيزاي ةولحاي ىرطخمتا : سورعلا ةفز قيسوم

 حارج هنألو . . حارج وه وأ . . بيبط ذاتسألا نكلو . . نولاصلا ىف هادص ددرتي ىذلاو عراشلا ىف

 ضيرم عجوتي مل اذإو . . امدقم اهفرعيو . . تارملا فولأ اهعمس دقل .. هاضرم عاجوأب رعشي ال وهف

 . هظيغ مظك دق ادحاو ىأرو عجوتن اًعيمج انآر ولو . . هشهدي ىذلا ديحولا ءىشلا وه اذه نإف

 انو



 . . هعقوتي ىذلا نع 'بيرغ وأ . . انع بيرغ اذكه هنإ فيك فرعيل هاعدتسال

 نم نأ ىرت ةسردم كانهف . . ىسفنلا ليلحتلا ف كلذكف ٠ سرادم بطلا ىف نأ امكو
 هذه سانلا هركي دقو . . اثيش مهبنع ىنخي الو . . مهضارمأب هاضرم بيبطلا حراصي نأ ىرورضلا
 . ةحارصلا

 امبر هنأ ىرت ةسردملا هذهف . ةريطخش تناك اهم هعاجوأ ضيرملا نع ىنخت نأ ىرت ةسردم كانهو

 ضيرملا ةحراصم نأ ةسردملا هذه ىرتو . اريثك ةزجعملا تعقو دقو . . ضيرملا ئشيو ةزجعملا تئدح

 ةدارإ ةحصلاو ةدارإ ةايحلا نأ ىرت ةسردملا هذهو . . ضرملل هتمواقم فعضت دق هضرم ةروطخي

 ؛ باذعلا اذه نم حيرتسيل توملا ديري هنإف . ءافشلا نم ضيرملا سأيي امدنعف . اضيأ ةدارإ ضرملاو

 مغر . . ضيرملا تذقنأو هللا ةدارإ تلخدت ام اريثكف . . هلل اًئيش اوكرتي نأ ءابطألا ءالؤه ىري كلذلو

 . ءابطألا زجع

 : ةثلاث ةسردم ىهف لجرلاب اهتقالعو ةأرملاو جاوزلاو سنجلاو بحلا حيرشت ىف ذاتسألا ةسردم امأ

 مهررحي مل نيذلا ديبعلا رخآ اهنألو ةفيعض اهنألو ةموكحم اهنأل « ةدقعم ةعيبط ةأرملل نأ ىري وهف
 لفطلاو . . بذكتو عدخت ىهو لجرلا ىلع رماتتو لياحتتو رودتو فلت ىهف اذكه اهنألو . لجرلا
 ةأرملاف ٠ لجرلل هتدارأ ىذلا ريغ رخآ ءىشل ةأرملا تدارأ دق ةعيبطلاو .. اضيأ فيعضلاو كلذ لعفي

 نوكي ال لجرلا نكلو . ةريغص نس ىف جوزتت ىهف ٠ امأ نوكت نأل ةزهاج حبصت ٠ ادج اركبم جضنت
 ةعيبطلا نأ كلذ ىنعمو .. ايسفن وأ ايلقع وأ ايمسج اجضان نوكي الو « ةأرملا نس ىف جاوزلل ازهاج
 نأ وه رخآ ءىشل هتدعأ امنإ . . اَبأ نوكي نأ لجرلل درت لو . .رخآ ءىش ىأ لبق دلت نأ ةأرملل تدارأ

 نيب تافالخلاو تافالتخالا تارشع نم ادحاو الإ اذه سيلو . . مامألا ىلإ اهعفدي نأو ةايحلا روطي
 العف بابلا لفقأ دقو . . ةشقانملا باب لفقي نأ لواحي وهو . ذاتسألا هلاق كلذ لك - ةأرملاو لجرلا

 هضرمب ضيرملا حراصي وهف « ىلابي ال هنكلو . . ناكم لك ىف انعجوأف انتئسلأ ىلعو انعباصأ ىلع نكلو
 هنيب داحلا فالخملا اذه لبقي نأ ناسنالا ىلع نأو . ءافشلا ىف لمأ ال هنأ هل دكؤي تقولا سفن ىو

 سفن وهف كلذ ببس امأ . . هيلع مدقي هنإف اًمامت كلذ فرعي ناسنإلا نأ نم مغرلا ىلعو « ةأرملا نيبو
 فوس ىذلا هدحو هنأو . ناسنإ لك نع اًفلتخم نوكي فوس هنأب نمؤي وهف ةأرملا هب شيعت ىذلا مهولا
 . . روصعلا لك ىف رهدلا هدسفأ ام حلصي

 . ىتعيبط ريغأ نأ ىلع اًرداق تسلف . .اندودح هفرعن انالوماي اننكلو : لوقي ذاتسألا داعو .

 اذإ مث . . ةأرملا ىلع قوفتلا ةكرعم ىف لاطبألا نم دحاو انأ الو ... ةأرملا ةعيبط ريغأ نأ ىلع ارداق الو

 . . ؟ اهايإ ىنيطعي ىذلا نمو ؟ ةأفاكملا ىه ام . . ؟ هب زوفأ ىذلا اًدج .مظعلا ءىشلا وه ءاهف تقوفت
 . . ؟ عقت فوس ةزجعم نأ ضرتفأو كلذ لهاجتأ اذالف اًمدقم جئاتنلا ةفورعم ةارابملا هذه .تناكءاذإف

 انكي



 دقف .. كلذ ىلإ ىفوعدت نيسورعلا هجو ىلإ ةرظن نإ . . ؟ اًعيمج انقوف تيبلا مدبني نأ تينمت له

 لحك نم اًبئاج حسم دق اهليدنم نإ لب . .رفصألا ىلإ ىدرولا رمحألا نم سورعلا نول ريغت
 هنإ . . هراكفأ باسح ىلع اًدحأ لماجي نأ أشي ل ذاتسألا نكلو . . امبر ؟ ىكبت تناك له . . نينيعلا

 امنإ . ةزجعملاب نمؤي ال وهف ةزجعملا تئدح اذإف . . ءادلاب مهحراصو . . هاضرم ءالؤهو . . بيبط

 . . عقت نأ ىف اًعيمج سانلا لمأ ىهوأ . . عوقولا ردان ثداح ىه

 2 عر توصب ركفي هنإ . . هلاق ىذلا لك ىف هتفسلف عم اقداص ناك ذاتسألا نأ دكؤملا نمو

 ذاتسألا هنم برتقا سيرعلا فقو امدنع نكلو . . . تارملا تارشع هلاق نأ قبس ام رركي وهو

 تعطتسا اذإف . . قولسملا ماعطلا ىلع شيعأ ىننإ . . انالوماي : لاقو هفتك ىلع هدي عضوو هحفاصو

 ءايشأ ىفو ماعطلا ىف قولسملا ىلع شيعأ انأو . . كل ائينهف كتدعم نم وكشت ال مث نجاوطلا لكأت نأ

 !؟ ماعطلا قوذت ىف سيباقملا نسحأ تسلف . ةريثك

 أرقي ىذلاو . . جوزتي نأب هيرغت ةأرما فرعي مل ذاتسألاف . . اقيقر ًاليمج اًراذتعا كلذ ناك

 نيذلا نم هاضرم نكلو . . مظع حارج هنأ دحي . اهللحيو اهسردي ىتلا جذافلا أرقيو ذاتسألا رعش
 .نيباصملا لكو ىضرملا لكل ؛ عيفرلا جذومدلا ؛ وه اذه سيلو .. تاراطقلا وأ تارايسلا تالجعع تحت نوعقي

 ل ل لوقي داع لب « « كلذب ذاتسألا فتكي ملو

 اهنيبو كنيب راد ىذلا سيلو « كجوز نيبو كنيب راد ىذلا دصقأ . . اككتيب راد ىذلا راوحلا اذه

 كريدقت نسحو كئاكذ ىلع لدي كجوز ىلإ كثيدح نكلو ٠ اًمدقم هفرعأ قاف ( ةلثمملا ىلإ راشأو )

 ةيادب تقولا سفن ىف ىهو . . ةريغصلا نسلا هذه لثم ىف نيجوزل ةردان ةيادب ىهو رومألل

 . هللا ءاش نإ حاجنلا

 ىنيع ىف تناك عومدلا نإ لوقي انضعبو . ذاتسألا ىنيع ىف عومدلا ىأر هنأ دكؤي انضعبو

 . . نيسورعلا تقئاعو اهيدخ ىلع عومدلا تلزن دقف ةلثمملا امأ . . نيسورعلا

 قردابو . نيسورعلا تدجو عراشلا فو . ضعب ىف هضعب بوذي ذاتسألا نانح انه تيأرو

 . ؟ ةقرلا ةياغ ىف ذاتسألا نإ كل لقأ ملأ : الئاق سيرعلا

 ؟ كساسحإ اذه -

 ..زجع ةوبألا نأو .. فعض ةقرلا نأ ىريو .. هتقر قْخي لجرلا نأ بيجع ءىبث . 0

 .. ءابآلا محرأو جاوزالا فطلأ نوكي نأ نكمملا نم ناك ..

 . . ناردجلا ىلع تدناستو طقاستيو ىوابتي هلك تيبلا نأ تا

 قنأك . ا . ىعومد تحسم ىلالسلا ىلع طقسأ ال ىتحو . ذاتسألا تحفاصو

 ! هل راهن ال ليل ىف ىشمأ مئان

 موو



 هر 0

 !؟ ذاتسأ اي ةّشمجلا يهرب

 نسح راقيسوملا ذاتسألا رصأ دقف . ةشفرفلاو كحضلا ىلع قردق مدع تفشتكا مويلا كلذ ىف

 ةدع ملكتن . ريزانفلا نم ةعومجم اننأ هيأر نم ناكو ىلع دمحم عراش ىلإ انجردتسي نأ ىلع ىعاجشلا

 رصمل ريخ هنأو . . ءىش لك نم اليلق الإ مهفن ال اننأو . ةيبنجألا ءامسألا نم اددع ددرنو . تاغل

 . ءىشال اننأ امئاد انل دكؤيو . ةحخوسمملا تانئاكلا هذه لثم ايف نوكي الأ ةعماجللو

 انرهس له ؟ ةبابرلا رعاش ىلإ انسلج له . . ءىش ال ؟ ةيرصملا نونفلا نع هفرعن ىذلا ام .. الثم

 ديع ىلإ لفط روهط ىلإ سورع ةفز نمو عراش ىلإ عراش نم لقنتن تاصقارلا ىدحإ عم ةلماك ةليل
 قالط مني ىكل ةيابنلا ىف نوذأملا ءىجي مث . ىدلبلا رامزملاو تاجاصلاو لوبطلاب ةقانخ ىلإ داليم
 ةحنار انقذ له ؟رمخلا انفرع له ؟ اهتقرف ىف ناسنإ فعضأو رقحأ وه ىذلا اهجوز نم ةصقارلا

 ؟ دحأ ىأ مامأ فقوملا اذه نع عفادن نأو . تيبلا ىلإ دوعن الأ ةدحاو ةرم ولو انررق له ؟ شيشحلا

 اذه ناكو . توملا ىتح تيبلا جراخ ءاقبلا انررق اننأ ةجردل تيبلا ىلإ دوعن الأ اندانع ىف انبهذ له

 نأ انررق جاجتحالا اذه حجن الو . انتايح ىف لوألا جاجتحالا وه وأ . جاجتحالا نم اعون فقوملا

 هراحتنا نوكيو رحتني نأ هبابش ناعير ىف انم دحاو ركف له ؟ جاجتحا دعب اجاجتحا انتايح نوكت
 لك اهيمدق تحت عضي نأو ةصقار جوزتي نأ ىف انم دحاو ركف له ؟ ءامسلا ىلع ضرألا نم اجاجتحا

 هذه نأل امتإ . ةصقارلا هذه ةيرقبعل الو بتكلا هذه ةراقحلا ال . نفلاو بدألاو ةفسلفلا بتك

 ةصقارلا لكش ال ىتلا « ةايحلا نألو . . ابارت اهنزو ىواست ال اهنألو . ةايحلا نع انتفرص دق بتكلا

 ؟ريرحلا نم اهقرو ناك ولو بتكلا لك نم عتمأو عورأو مظعأ . ةيناغلا وأ
 وه سحأ . ىعاجشلا ذاتسألا اهب انبرض ىتلا ةلئسألا هذه نع ةعبرألا نحن انم دحاو بجي مل الو

 ةيالصو . بابشلا ةوقب ةايحلا ىلإ انعفد ىف لوألا لضفلا بحاص هنأو . أطخ ىلع اننأو . رصتنا هنأ
 نأو . هنم عبش دق هارن فوس ىذلا اذه نأو . قيض هتقو نأب انل رذتعاو . هتبرجتو انبابش - ةبرجتلا
 هب انيقتلا اننأل ءادعس اننإ مث انسفنأ الإ مولن الو .. ارخأتم ناك دق - وه هايند - ايندلا هذه ىلإ انثيجم
 بحاص ناكاامبر ؟ ىردي نف . . ةبهوملاو ءاكذلا انيف مسوت ىذلا وه هنأو . ذاتسألا نولاص ىف ةفدص

 . . ىوضوف وأ ىروث وأ نانف وأ رعاش وأ فوسليف اننيب نم ناكامبر : انضعب ىلع وأ اعيمج انيلع لضف
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 ةدارإ : ديدحلا عم لماعتي لجر وه ىروثلا نأل . .نييروثلا هركيو ىوضوفلا ناسنإلا بحي وهو

 تومي فوس ىذلا وهف لشف اذإو . . ديدحلا ىف مهعضو سانلا مكح اذإف « ديدح قطنمو ديدح

 ! . .رشبلا الإ سدقي ال وهو . ءايينأ فاصنأ مهنأ وأ ء ةملآ فاصنأ راوثلا نألو . « ةديدحلا ىلعو
 « كلذك اوسيلو ءارعش مهنأو . . كلذك اوسيلو . ةفسالف مهنأ نومهوتي سانأ مهف نويوضوفلا امأ

 دويق نم سانلا نوررحي مبنكلو ةيرحلاب نونمؤم مهنأو . . نودسفم مهنأ ةقيقحلاو نوحلصم مهنأو

 ةيابللا ىف مهنإ مث ٠ قشاعلا ةمارك نمو . نطاوملا فرش نمو . بلقلا تامازتلا نمو . لقعلا
 . ةياهنلا ىف مهبيصن لشفلا نوكيو . . ءىش لك ىلع جاجتحالا فرش مهلف . كلذ لك نع نوزجعي

 لتاقلا وه نوكيو . ليتقلا ةزانج ىف ىشميو لتقي ىذلا صخشلا وه اريخأو . . دحأ مهلا ىثري الف
 ! ليتقلاو

 نكلو . لوقي امم ريثكلا هيف ىعاجشلا ذاتسألا نأ كردنل قيمع ليوط ريكفت ىلإ ةجاح ىف نكن ملو

 وهو . ةيقيسوم ةقرف دوقي هنإ مث . اهمهفو ةيبرغلا قيسوملا سرد دق لجر وهف . ايوضوف سيل لجرلا
 . نطبلا ريبك ةماقلا ريصق وهو . ةيرخسلا تافص نمريثكلا ذاتسألا نم ذخأ هنكلو . ةقاوذ وهو ملاع

 لكألتما . ةأجف فقوت مث « ايضاير ناك لجرك هنيوكتب وهو . نيعارذلا ظيلغ . نيفتكلا ضيرع

 ةكرح اهب تناك هينيع ىدحإ ىّتح . هيلع درمت دق همسج نأكو . ابسانتم دعي ملو همسج ىف رتميتنس
 امدنع وهو . هارت الو هعمست نأ لضفألا نف كلذلو . ههابتنا تتشتو . هيلإ رظني نم قياضت ةيبصع
 نوعباتي نوفزاعلا هيلإ رظني فيك فرعأ الو . هافقو هرهظاالإ ىرن ال اننإف . ةيقيسوملا قرفلا دوقي

 مل . كحضي ال هنإ مث . ةيرخسلا نم ريثكلا هتوص ىف ناكو . هيدي ىلإ نورظني مهنأ دقتعأ - هتاملعت

 هتربن ىف ابيرق هتوص ناكو . كحضلا فرعي ال ايصخش وه هنكلو . كحضلا ىلع اثعاب الإ هعمسأ
 . كلذ ىلع اومدنو اريثك اوملعت نيذلا دلبلا دالوأ تاوصأ نم ةمعانلا ةتفاخلا

 ةلمج هدنع تسيلف . اهلكرصم ىلع كحض دق لجرلا اذه نإ : مهفن ال نحنو انل لوقي ناكف

 مهو . ةلهج .سانلاو . . ديدجلاو ميدقلا نم . . كانهو انه نم فطخي هنإ . . هفيلأت نم ةدحاو

 . . ايئانغ امعز رخآلا وه نوكي نأ ىف حلفأ دقو . .ايسايس امعز ناك ول امك هل نوقفصي

 اددع ركذي هنإ مث . هشقاني دحأ الو . لوقي ىذلا ىنعم مهفن الو , باهولا دبع دمحم دصقي هنإ

 دمحم «اهشطل »وأ اهفطخ ىتلا ةيبوروألا ناحلألا ضعب ديعتسيو ةيبنجألا تاملكلا نم

 : لوقيف ىعاجشلا دوعيو . كلذ ىلع هقفاوي ذاتسألاو . لوقي ام ةحص ىلع ليلدتلل . باهولا دبع

 مه سانلا نم عونلا اذه نأ نوفرعت فوس نكلو « نيصصختم ريغ مكنإ مث « ًاراغص نولازت ام متنأ
 . بيجن ظفاحو نيبول نيسرأ لثم ءافرظلا صوصللا نم ةعامج

 هنإ انل لاقيف بيجن ظفاح امأ ء نالبل سيروم ىسنرفلا بتاكلا صصق لطب وه نيبول نيسرأو
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 تفناي مل ًادحأ نأ الول ةعتمم تاياور نوكت نأ نكمملا نم ناك هرداونو هتايح نإو . . فيرظ صل
 مأ تحخأ اهنإ هل لاقو ةفيطل ةاتف هل مدق ىذلا . بيجن ظفاح فرع هنإ ىعاجشلا انل لاقو . هيلإ

 حمالم هبشت اهحمالم تناك دقف . . ءارقش اتحخأ موثلك مأل نأ فرعي ملف ىعاجشلا شهدناو . . موثلك
 كسمت تسلج اذإ تناكو . ةيفير ةربنو ةحي اهتوص ىفو قنعلا ةدودشم ةماقلا ةريصق . ًامامت موثلك مأ

 بيج ظفاحب اذإو . . ءانغلاو قيسوملا ف مهفت تناكو . اضيأ ليدنملا كسمت تفقو اذإو . ليدنملا

 . ةعتمملا كحورو كتعاجشو ةيلوطبلا كفقاوم نع تعمسو كنار اهنإ ةحارصب : ىعاجشلل لوقي

 ؟ كيأر اف هل ىأر ال لجر ىأ ىلع ىأر هل ًالجر جوزتت نأ تلضفف ٠ اهلثم هللا باب ىلع كنأو
 . .دلبلا دالوأ لامجو ةوالح اوفرعت نأ ديرأ نكلو . . قايح ىف ةأجافم ربكأ : ىعاجشلا لوقي

 قرش اهقوذ نأ فرعت تنأو . . كلذب موثلك مأ ىتخأ ربخأ مل ىننإ : ىل لوقت ىهو ةاتفلا تمدقت دقف
 دقو . . كلذ ىلع رداقلا كدحو تنأو . . انترسأ ىف ةيبرغلا ةفاقثلا لخدأ نأ ديرأو . ةئاملا ىف ةئام

 ههجو ىفخأو هسأر ىنحأ دقل . . هدجأ ملف بيجن ظفاح ىلإ ترظنو . . ةاتفلا هذه هلوقت ام ىنلهذأ
 ىفخأ وأ هسأر ىنخأ هنأ وأ . . ىرارق ىلع رثؤي الأ دارأ هنأكوأ . . ىماردلا فقوملا اذهل ملستسي هنأك

 . ةيبلغأ اهنإ . ةاتف فلأ اهنأك ىمامأ ىتلا ةاتفلا تدجوو . . اهعم ىنكرتيل ًايئابن قتخا وأ . . هرارق

 ىف ىنبجعي ام اذهو . اهاعارذو . ريرح اهرعشو . حوبص اههجوو . ناتليمج اهانيعف . . ةيلقأ انأو
 ىلإ امهتدش دق . ناتبنرأ اهادهنو . . ةنامر فصن فتك لك . . ناتنامر اهافتكو . ناتفوفلم « ةأرملا

 انيب ىسأر تردأ املكو . . برحلاو زفقلاب ناددبي امهبنأك ابنم ةكرح لك دنع نازتبيو . اهردص
 هنإ . اهبعك تيأر . . ةأرملا ىف ًادج هبحأ ائيش تيأرو ١ بيجن ظفاح نذأ ىف سمه اهتدجو الامشو

 . . عئار ءىش . . ناعمللا ديدش هنكلو . اهريشقت متي مل ةلصب هنأك بعك لك . . لصب لحف فصن
 . . ناجوز امنأف . . انأ جرخأ : لاقو بيجن ظفاح ضقو انهو . كجوزتأ : اه تلقف . . ةينف ةفحت

 اهنأك ةعرسبو ةأجفو ءرخآ الكش ذختي راوحلاب اذإو . اهعم ىدحو ىنكرتو جرخو . . رارسأ تويبلاو
 ؟ تيبلاو : تلاق ىرخأ ةأرما ىلإ تبلقنا

 زهاج : تلق

 ؟ ةكبشلاو -

 . ةرهاج -

 ؟ حرفلاو -

 ؟ ىرورض -

 . انحرف ىف ىنغت نأو ىتخأ وعدأ نأ دبالو . اعبط -

 ؟ ىه نم ؟ كتحخأ -

 "هم



 ؟ نووعدملاو . موثلك مأ اهنإ 1؟ تيسن -

 . ادج ىوناث رما اذهف فرعا ال -
 مكحلاو نيسح هطو داقعلا ىجاوز دهاش نوكي نأ دبالو , سانلا لك فرعي نأ دبال . اعبط ال -

 . . هدبع دمحم خيشلاو نيمآ دمحاو ديدحوبأ ديرفو ديسلا طلو
 . . تام دقل ؟ هدبع دمحم خيشلا -

 . ىغارملا خيشلاف نذإ -

 امو . . تنأ كجورتأ فوس ىننإ ؟ ءالؤه لك هيمهأ امو ؟ ءامسألا هذه لك تفرع فيك تنأو -
 ؟ركذلا ةفلاس ءامسألا لد

 . . دوهش ىلإ ةجاح ىف انأو . . فرعت ايك نوباصنو نوباذك نفلا لهأ نكلو . مهل لخدال -
 ذاتسألاب كل تيتأ رخآ الجر تدرأ اذإو . . ىكي داقعلا ذاتسألا . . ؟انجاوز ىلع دوهش -

 . ةردان ةبرطملاب كل تيتأ ةديس تدرأ اذإو . . قدص نمحرلا دبع

 . . ؟ موثلك مأ ىتخأو -

 . فرشت . . الهسو الهأ -

 . . ؟ ىرت نأ بحت له . . ىنباصم ةعيدب نم نسحأ صقرأ انأ . . ىحرف ىف صقرأ فوسو -
 . . اهنع اهئاتسف طقس ةأجفو : لوقيف ١ ةصقلا هذه انل ىوري وهو ىعاجشلا كحضي ةرم لوألو

 بابلا نم لحد دق بيجن ظفاحم اذإو . امامت ةنايرع ىمامأ ىه اذإو . . ةعرسلا هذبب فيك فرعأ ال

 تناكو . سورعلا, ةفز قيسوم عاقيإ ىلع صقرتل ا قديو ٠ قعالملا نم ددعو ةلح ءاطغ هعمو
 لوقت اهب اذإو . ًاقرع طقاستي باحسلا لثم ىهجو ناكو . . قربلا جيبارك لثم ةاتفلا هذه تاكحض
 نافرق الجر جوزتأ انأ . ؟ نابيح اي نامدن اي نابلغ اي كجورتأ فوس ىننأ تقدص له ؟ تنأو : ىل
 ؟ تنئج له . . ؟ اذال ؟ بيجلا خوفنم سيلو . نطبلا خوفنم . حمالملا

 اقيدص حبصأ هنإ لوقيو . . دلبلا تانبو دلبلا دالوأ مد ةفخ انل حرشي ةعاس ىعاجشلا ىضقو

 مد ةفخيو . اهمد ةفخي ًاديعس ناكو . اهمسا ركذي نأ أشي ملو . . ةفورعم ةصقار ىه ىتلا ةاتفلا هذهل
 نم ءىش انتايح ىف سيلف ٠ انلاح ىلع فسأي هنإ . ههجو ىلع احضاو فسألا ناكو . بيجن ظفاح

 ىف ةجضلا تلاعت اكو . ىلع دمحم عراش رحب ىف انب قلي نأ ىلع هتردق نم نيقي ىلع سيلو . كلذ
 ىلع ىضم دقف .رمألا لوأ ناكملا ةبارغب رعشأ ملو . .رثكأ انم برتقي ىعاجشلا ناك ىلع دمحم عراش
 ذاتسألا نوري نيذلا رثكأ ناكو . ليلقب رهظلا لبق انكو . نيتعاس نم رثكأ ىهاقملا دحأ ىلع انسولج

 سلحجيو مييلإ ءىجي نأ ىأ : مظعلا فرشلا اذه نع نوثدحتيو هدي نولبقيو هنوحفاصي ىعاجشلا
 « ةرواجللا ىهاقملاو ىهقملا اذه ىف نيلماعلا عيمح هوجو ىلع ًايدا, بوحشلاو قاهرإلا ناكو . مهعم
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 ىلعسألا نع اريثك لأسي ىعاجشلا ذاتسألا ناكو . نيركبم انثج اننأ ودبيو . . ىلايللا نورهسي مهنإ

 . .ةمون عسات ىف . . . ةمئان ةمالسلاب ىطسألا : ماشتحالا عم ماستبالاو سأرلا نم ةزبب هل لاقيف
 لثم تمهف ىننأ نظأ الو . . ةشدندو ةشفرف اهلك سمألا ةلفح تناك دقف . . مويلا لحك ةيسوفلاو

 هذبب أجافي مل وأ ٠ كلذ مهفي ناك ىعاجشلا ذاتسألا نكلو . اضيأ ىلالمز نظأ الو ٠ تارابعلا هذه
 . . ةيظفللا بيكارتلا

 ؟ بح ةصق شيعي مكيأ : انل لاق ةأجفو

 , , دحأ درب ملف

 ؟ ةقيفر هل مكيأ : لأسي داعو
 اهبحأ ةدحاو تيب ىف شيعي دحاو مكنيب سيلأ : ًاحوضو رثكأ لكشب لوقي داعو . دحأ دري ملف

 . ةحالف وأ . . ةلاسغ وأ .. ةلمرأ وأ . . ةمداخ . . نوكت نم مهي الو . .؟ هتبحأو
 . . اماع 76 : تلقف ؟ةنس مك كدنع : ىنلاسو .دحا درب ملف

 ؟ ىنباصم ةعيدب تيار له -
 . . . طق هيرابك ىلإ بهذأ مل -

 ؟ قطصم ةيوبن تيأر الو -

 . هيرابك ىأ ىلإ بهذأ مل تلق -
 ؟ ةشاشلا ىلع اهرت مل دصقأ -

 . ادحاو اليف را مل -

 ؟ تنا دلب ىأ نم -

 , ةروصتملا نم -

 ؟ انيسلل رود مكدنع دجوت الأ -

 ريغو ةسردملا ريغ ربخآ ءىش ىأ وأ انيسلا ىرأ ىكل ىتقو عستي مل نكلو .رود عبرأ دجوت -

 . . ةماعلا ةبتكملا

 هللاو . . ًاعيمج مكتيمأ وحمب موقأ نأ ىنم بولطمو . . هللا ءاش ام . . هميسرب ىف هللا روث ىنعي -
 ! ةبيجع رداون هل ذاتسألا

 ؟ اذامل نكلو . انم بربي نأو ىلع دمحم عراش ىف انب قلي نأ هنم بلط ىذلا وه ذاتسألا نأ ىأ

 فوس ام ىلع كحضي نأ دارأ وهأ ؟ انصقني ام لك اذهأ ؟ انيلع هنئم قفشأو ذاتسألا هآر ىذلا ام

 ىلإ نيح نم هيلإ نوثيحي نيذلا جذسلا ءالؤهك ًامامت .. ةهاكفلل ةدام انم لعجي نأ دارأ له ؟ انل ثدحي

 ؟ نيح
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 دحأ لاق . فدهلا وه كلذ نوكي نأ اندعبتسا نكلو . اننويع تقتلاو ةشهد ىف ىلالمز ىلإ ترظن

 ؟ انه ىلإ انب ىتأت نأ كيلإ بلط ىذلا وه ذاتسألا له : ءالمزلا

 نوكي نأ بحأ ال انأف . . ةمدخ مكل ىدؤأ نأ تدرأ ىنكلو . . هللاو ال : ىعاجشلا باجأف

 دمحم عراشوأ ةعماجلا عراش . . ادحاو ًائيش الإ ايندلا نم ىري ال . . قفألا قيض . . اقلغم ناسنالا

 هيف شياعتي نأ وأ . . كانه هبلقبو انه هلقعب شيعي نأ وأ . . كاذ شيعيو اذه ىري نأ امنإ . . ىلع

 . . نف ةايحلاو . ةايح نفلا : ايندلا ىف ةلداعم عورأو مظعأ عراشلا اذه ىو . . ةايحلاو نفلا

 ! قوفدص

 . . ىتومالسلا فيطللا دبع خيشلا دجنل انءارو انتفلتو . . اه اه .اه اه ؟ انه نوعنصت اذام -

 نم تلزنف . . ديعب نم ىعاجشلا ذاتسألا تحن دقل : لوقي ىضمو . . انم برتقاو ًادعقم بحس دق

 مكل لاق هنأ دبال . . بجع رداونو تاياكحو صصق هيدلف . . ةذيذل ةسلج اهنأ دبالو « مارتلا

 مكل لاق هنأ دبالو . هنم اهانعمس اننأ ىلع لدي ام انهوجو ىلع ىأرو . . موثلك مأ تسلا تخأ ةياكح

 اعبط . . قيدصلا فسوي وهو رصم مكاح ةجوز ةخيلز اهنإ تلاقو ةيراع تفقوو اهسبالم تعلخخ اهنإ

 نكلو . رظنملا سفن ترركو . . هتيب ىف هيلإ تبهذ امدنع ةاتفلا هذه هتور ىذلا ام مكل لقي مل

 ! كرحتي مل ىعاجشلا ذاتسألا

 . . بلكاي سرا -
 ! دلو اي ةشيش ىل تاه ؟ متبرش اذام . لفلا حابص . .ريخلا حابص . . تسرخ -

 ءىشالو . سردي نيأ فرعن الو . . ررحتم حرم فيطل باش وهف . . فيطللا دبع خبشلا امأ

 دعب ايف تفرعو . . نيدلا لاجر سبالم ىدتري نأ ىلع اصيرح ناك نإو . . نيد لجر هنأ ىلع لدي

 ةنئالمز : . ًاردان الإ هيلع ددرتي ال هنكلو . . رهزألا ىف بلاط هنأو . تاوذلا ءانبأ نم دحاو هنأ

 لاجر نم ديحولا امهنبا نوكي نأ هيبأ ةيصوب تلمع ىتلا هتدلاو لاومأ زازتبال ةليسو ىه هذه

 . ناطيشلل هسفن رذن دقف وه امأ . هلل هترذن دقف . . نيدلا

 هجو ىلع ةحرفلا ترهظو . فيطللا دبع خيشلاو ىعاجشلا ذاتسألا نذأ ىف سمب. نوسرجلا ءاجو

 نأ فرعي هناك . هررزت هصيق ىلإ هدي تدتماو . ةئجافم ةسامح هيلع تدبو . . ىعاجشلا ذاتسألا

 تحص دق ؛ ىطسألا نأ ملع امدنع نكلو . . هيوسي نأ أشي ملو . صيمقلا نم تلفأ دق ارارز كانه

 سيلف ؛ اهوظقيأ مهنأ ودبيو . . كلذ هدعسا انعم حابصلا ةوهق لوانتتل لزنت فوس اهنأو ؛ مونلا نم

 ظفوت لظتو اراطفإ لوانتتو . . برغملا دنع وحصت امنإ . . رهظلا دعب ةدحاولا ف وحصت نأ اهتداع نم

 سافنأب ادحاو ادحاو اهمونت تحار اهلك تحص اذاف . ةداسلا ةوهقلاب ًادحاو ًادحاو اهءاضعأ

 ةوهقلاب ةرم . . اهمسج ىف ةظقيلاو مونلا عاقيإ « طبضت » حصألا ىلع وأ . . اهظقوت دوعت مث « ةشيشلا

 ضل



 تحببصأ اهنأ ىأ « ةنطلسلا » ةلحرم ىلإ لصت انهو . . نويفألاب اريخأو كاينوكلاب ةرمو شيشحلاب ةرمو
 . . ةشفرفلاو ليللا شرع ىلع ةناطلس

 ذاتسألا ىلع تمجهو ٠ ًاضيأ انضبنو . . فيطللا دبع خيشلا ضفتناو ىعاجشلا ذاتسألا فقوو

 . . ضرألا ىلع هتمامع تطقسو هردص ىف هتككل دقف فيطللا دبع خيشلا امأ . . هلبقت ىعاجشلا

 اهلريخو . . ىعيبطلا اهناكم وه اذه : ًالئاق امناكم ىف ةماعلا هذه كرتي نأ فيطللا دبع خيشلا مسقأو

 .. ىمأر ىلع لظت نأ ىلع . ةيح اهسفن نفدت نأ
 كلجر سوبت اهنإ . ةرخسم لجر تنأ امنا . ةمرتحم ةمامعلا هللاو : لوقتل ىطسألا تكحضو

 . قوناحلاك كلكش . كتيأر املك مءاشتأ ىنإ . . اهحارس قلطت نأ

 ؟ دالوأ اي مكلاح فيك : تلاقو انيلا ترظنو

 ؟ انعم نولمعيس له : ةلئاستم ىعاجشلا ذاتسألا ىلإ ترظنو
 . . ةعماجلا ىف اوجرخت مهنإ . .ال . .ال : ةعرسب لاق

 ؟ ىنعي ةيدنفأ -
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 . . نفلا ىف لغتشتو ىدنفأ تنإ . . ؟ هلامو -

 . . اريثك ىنع نوفلتخم مهنكلو -

 ؟ مييلع جرفتأ ىكل مهب تيتأ له -
 . . تنأ كيلع نوجرفتي اوءاج -

 ؟ هيلع اوجرفتي نأ نوديري اذامو . . الهسو الهأ -

 , انهيت تنأ: العاج
 بوذأ . . ىنوعلبا . . ىنوبرشا . . اوقلحب . .رخآلا ىلع مكنويع اوألما . . دالوأ اي اوجرفت -

 . ! مكيف ىفوتوم . . مكيف تومأ .. فومضها . .انأ
 كيلإ مهب تآ مل ىننإ . . ادج ىرط مهمحلا . . راغص مهنإ . . ىبساح . . . ىطسوأ اي ىعمسا -

 لوقأف ىحايسلا دشرملا رودب موقأ انأو . . ةيسارد ةثعب ىف مهمإ . . ةظحل لوأ نم مهدقفأ ىكل

 . . مرمحلا انها... محل
 . . ؟ مرهلا متيأر له ؟ مرهلا نيأ ؟ مرهلا : ةليوط ةكحض اهل تناكو . ًادج ءارولا ىلإ تعجارتو

 . اهاه . . اهاه . . لولا وبأ بحأ

 ىلع ديزت ال ةفاسملاف . . ةملاع نم وأ ةصقار نم ةريصق ةفاسم ىلع اهيف نوكن ةرم لوأ هذه تناكو

 لخدتو ةفاسملا هذه زاتجت ابتعضو ىتلا روطعلاف . . قالطإالا ىلع ةفاسم كانه نكت مل وأ . .رتم فصن

 ضن



 اننأك . ًاعيمج انهوجو نم قرعلا ببصت دقو . اييلإ اندشيو انلوح فتلي ةشيشلا ناخدو . . انفونأ ىف

 ةريثك ىهف . ًالامشو انيمي انب رودت تحارو ٠ انلوح ًادحاو ًاريكشب انففل مث . مامحلا نم انجرح

 قيض اهناتسفو . ءاضيب . . محللا ةثلتمم تناكو . . . الامشو انيمب سانلا لك ىلإ ثدحتت . تاكرحلا

 ىلع اقاس تعضو دقو . . اهافتكو نايرع اهردصو . نهج نم ةعطق ىف ةفوفلم اهنأك . رمحأ

 اههجو امأ . . ناتثلتمملا اهاقاس زربتل ىلعأ ىلإ هبحست اهئإف اهئاتسف ليذ تركذت املكو . . قاس

 ىف انم دحاولا ىلإ نارظنتو ناتحوتفم امهنإ . . ىنعم ىأ |مهيف سيل ناتعساو اهانيعو . .ريدتسف

 كارت اهنأو . .ريغص ءىش كنأ سحت كلعجت طقف ىه امن . . . ائيش فرعت نأ ديرت ال اهمإ . . هينيع

 تسلف . . تابرعلاو . . لمرلاب ةشورفملا ضرألاو دضانملاو دعاقملاك . . كلوح ةريثك ءايشأ نمض

 ةجردل ادج اريبك تسلو . كلهاجعتت اهنأ ةجردل ادج ًاريغص تسل تنأف . ماّهالاب دوصقملا كدحو

 مالك امبنيبف . همهفن ال هرثكأف ىعاجشلا ذاتسألا نيبو اهنيب ىذلا ثيدحلا امأ . . رظنلاب كصخت اهنأ

 ىلإ اهطقسي كحضو . ءارولا ىلإ اهيمري كحضو .ريصقو ليوط كحضو زومرو ءامسأو ىصصقو ريثك

 ريبك ددع اهب ةطنش ال مدقو ؛ نوسرجلا اهنم برتقاو . هردص وأ هدي سمل نم نكمتت ىكل مامألا

 . ليمجتلا تاودأو ةآرملا تجرخأ مث . ةدضنملا ىلع اهتعضوو « حيتافملا تجرخأو . . حيتافلا نم

 اطخن تدشو . . دخلا ىلع ةريدتسم ةرك تعضوو « رارمحألا ديدش هافشلا ىلع اطخ تعسر ةعرسبو

 . . دالوأ اي : تلاقف ٠ اهيف قلحبن انتأر امنأ ودبيو . . بجاحلا ىلع اًظيلغ اًطخو . . نيعلا تحت دوسأ
 ؟ كلذ نم ائيش امام لعفتالأ

 ىبساح .انه نم ةملكو انه نم ةملك . . جاجزلا نم مهنإ .ىبساح : ىعاجشلا خرصو

 مهثإ . . كضرع ىف . . دعب « سلحلا » ةسردم اولخدي مل مهنإ . . ةايح ىلوأ ةنس ىف مهنإ . كدنع

 * .. ىتمذ ىف «ةدهع»

 تيكلا تيكاتك . . تاك تيكلا ىلإ مهب بهذا . . ؟ حطنت حطشت ام لوأو ؟ تيكاتك -

 دمحم عراش ىف مكب الهأ ةداهشلا ىلع نولصحت امدنع ىيابح اي . اهاه . اهاه . ةولح . . تاك

 . . ةليوط نينس نم انبر تاقولخم نم عونلا اذه رأ مل ىننإ نامز هللاو . . ادج ولح مهلكش ىلع

 بيط . . مكقفويو مكلقعب مكلكي انبر . .رثكأ بالكلاو . . بالكو بائذ مهارأ نيذلا لك

 ْء ؟ اضيأ ال ىداعلا مالكلاو . ال سللا

 . . قيقرلا كلروعش ىلع اركش : تلق
 كمالك ينلاو ؟ قيقرلا ىروعش .. هللا مسا . . ىبنلا ىلع لص مهللا . . ملكتي هبإ . . هللا : تلاق

 ؟ ىوابلغلا حيصفلا ديحولا تنأ وأ نوملكتي كلثم مهلكو .ولح

 فلو



 : تلاقو امهيلإ ىطسألا تتفلتو . . . فيطللا دبع خبشلا ضبنو . . ىعاجشلا ذاتسألا ضبنو

 . ؟ ىرج اذام

 عراش ىف تابتكملا ىدحإ ىلإ هقيرط ىف هنإ . . ديعب نم ذاتسألا رهظ ةأجفو . ابيلع دحأ دري ملو

 ترظنو . اههجو ىلع تلزن بيرارش هل رمحأ ًاليدنم تعضو دقو ىطسألا ترظنو . . ىلع دمحم

 . .؟ مكعاتب ىطسألا وه اذه له : ءودحلا ىبتنمب تلاقف . ذاتسألا تدجوف اههجو بناجي

 . . اذهك الجر جوزتأ نأ ىدنع عنام ال . . لجر هللاو . . ءارزولا لك مشي ىذلا لجرلا هنإ . . هفرعأ

 . هموده ءلم لجر . . ةدحاو ةملك هل لوقأ نل هللاو . . ةقلع موي لك ىنبرضيو ضيرع ليوط
 انهجتا . فيطللا دبع خيشلا الو . . ةدحاو ةملك ةديسلا هذهل ىعاجشلا ذاتسألا لوقي نأ نودو

 ىف نم لك ءاجو . ةريغص ةزيبارت هل اودعأو . ادعقم هل اودعأ دقل . ذاتسألا بهذ ثيح ىلإ اعيمج

 . كلذ ىلع وه ضرتعيو .. هدي لبق مهضعبو . .هدي ىلع نونحنيو ذاتسألا نوحفاصي ةبتكملا

 دوجوم تنأ . . انالوم اي الهأ : لاق ىتح اعيمج اناري دكي ملو . بابلا نم برقلاب ذاتسألا سلجو

 مهنأ ىطسألا تمهفأ له . . ؟ انه مهب ىنأ ىذلا ام نيكاسملا ءالؤه نكلو . . كلذ مهفأ ؟ انه

 . . اهاه . . اه اه . . ؟ ايالمحلا لابج قوف ةرئاط ثداح ىف تتام ىتلا ىلوألا كتجوز نم كدالوأ

 ؟ ةصقلا هذه ىطسألل لقي ملأ
 مهلأسا . ثيم لبق ةبوذكألا هذه اهل ىكح امبر . . كلذ هنم عمسأ ل : فيطللا دبع خيشلا لاقف

 . ! ذاتسا اي

 . ذاتسأ اي عمسن مل : انلقف

 دق ىلوألا هتجوز نأ ةدحاو لك مهوي وهف . . ىعاجشلا انيخأ صصق ىدحإ اهنإ : ذاتسألا لاق

 لضفي وهف ٠ ببسلا وه اداح اينف افالخ نأ معزي ثداحلا اذه ىكحي امدنعو . . ثداح ىف تتام

 بحت اهنألو . . ىبعش اهقوذ نأل ةسماخلا ةينوفمسلا لضفت ىه انيب - نفوهتيبل ةعساتلا ةينوفمسلا
 مامأ ليقارعلا عضي ةبوذكألا هذه سانلا قدصي امدنعو . . لقتسم قوذ اهل سيلف . . سانلا هبحي ام

 هقوذ نأو ٠ نونجم نانف هنأب اعابطنا ىطعي وهف . كلذ ىف ركفتوأ . . اقلطم هجوزتت ال ىتح ةأرملا

 ىتلا ةطلغلاو . . جاوزلاب هنم قحأ مهو ارابك ادالوأ هيدل نإ مث . موهفمريغ تقولا سفن ىفو . . داح

 نم انايحأو . ةبراقتم نانسأ ىف نونوكي هتجوز نم مهنأ ىعدي نيذلا دالوألا نأ ىه ىعاجشلا اهيف عقي

 لك عنتقتو . . كلذ كردت نأ نم ةأرملا ىلع لهسأ سيلو . نيبباشتم اوسيل مهنإ مث . . ةدحاو نس

 نم ةيحضتلاو باجعإلا ىلع ثعبي ال هنكلو . ةقفشلا ىلع ثعبي . نونجم لجر ىعاجشلا نأب ةأرما
 كئكلو . . اهاه . . اهاه . جاوزلا نم نمأم ىف هنأو رصتنا هنأ ىعاجشلا انوحخأ سحي انهو . . هلجأ

 نم ددع اهيدلف . . ةاوحلا مأ ىهف ايواح تنك اذإف . . ىطسألا ىلع كحضت نأ عيطتست ال انالوم اي
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 نينأ فشتكت نأ بعصلا نم سيل نكلو . . اهتاوخأ نبنأ ىلع سانلل نهمدقت تاريغصلا تانبلا
 . . لشافلا جاوزلا ىف براجت ةبحاص وأ . . ازوجع ودبت نأ ديرت ال اهنكلو . . نيفلتخم جاوزأ نم اهتانب
 . . اهاه . . جاوزلا ىف امبرو بحلا ىف ىلوألا اهتيرجت هدحو وه هنأ ناسإ لك مهوت نأ اهدعسي امنإ

 . اهاه

 ردق هللا نكلو . . نابشلا ءالؤه سرتفت تداك هللاو : لوقيو ىعاجشلا ذاتسألا كحضيو

 . انذاقنإل ذاتسأ اي بسائملا تقولا ىف تثج تنأ . . فطلو

 ءىجأ مل ىنلا تارملا ددع مك نكلو . بسانملا تقولا ىف تئج ةرملا هذه : ذاتسألا كحضو

 . اهاه . .اهاه ..؟اييف
 . اهرومأ ضعب ىف كريشتست نأ ديرت اهنإ : ىعاجشلا لاق

 . امامت قفاوم انأ : ذاتسألا لاق

 . ذاتسأ اي هيف كريشتست فوس ىذلا ام فرعت ال كنكلو : ىعاجشلا لاق

 عم قفاوم انأو اهجوز نوكت نأ حلصت تنك نإ ىنلأست فوس اهنإ . . انالوم اي فرعأ : لاق

 كناكم ىف تنأ قبتو ةقرفلا جوزتت نأ وأ . . ةيقيسوملا كتقرفو تنأ كجوزتت نأ وه . . طيسب ليدعت
 . . اهاه . . اهاه . . عيمجلا دوقتو اصعلا كسمت

 ذاتسألا هيلإ راشأو . ذاتسألا دي لبقي باشلا ىنحناو اريغص ايرهزأ اباش حفاصي ذاتسألا فقوو
 باتكلا تدجو له ؟انالوم اي تلعف اذام : ةجرد ىصقأ ىلإ هعم افطلتم لاقو . سلجي نأ
 . ؟ انالوماي

 . هدجأ مل نكلو . قيزاقزلا ىف ىمع نبا ىلإ تبهذو . ذاتسأ اي تبعت : ريغصلا بلاطلا لاقف

 . تابتكملا ىف ردانو ميدق باتك وهو

 كيطعأ فوس . . ؟ ماع فلآ نم رثكأ ذنم ردص . . ؟انالوم اي ميدق : لاقو ذاتسألا كحضف

 . . عوبسأ دعب اهدرت نأ ىلع باتكلا نم ةخسن

 فقو ىذلا خيشلا ناك له فرعأ نأ طقف ديرأ ىننإ . . دحاو موي دعب لب : ريغصلا بلاطلا لاق
 . ؟راغصلا نيطايشلا نم ادحاو وأ هسفن سيلبإ ةكم ىف « ةودنلا » تيب باب ىلع

 : هل لاق امنإ .ريغصلا بلاطلا مدصي نأ أشي مل ذاتسألا نكلو . . ةلكشملا هذهل انشهدناو

 ىتح رظتنا نأ . ةنيدملا ىلإ ةكم نم رجابي نأ مالسلا هيلع لوسرلا ررق امدنع ثدح دقل . . انالوم اي

 نأ ركبوبأ لواح امدنع ىتحو . . بلاط ىلأ نب ىلع الإو ركبوبأ الإ هعم قبي ملو . . هل هللا نذأي

 ىف اذهو . لاقيو . . قيفرلا وه لوسرلا ناكو . . اقيفر دجي هلعل رظتني نأ لوسرلا هيلإ بلط رجابي

 لوسرلا دض ارارق اوذختيل . ةودنلا تيب ىف اوعمتجا شيرق لهأ نإ ..« ىببطلا خيرات:

 ني



 هنإو دجن نم هنإ لاقف ؟ دالبلا ىأ نم : هولأسف . اممعم اخيش بابلا ىلع اودجوو . . هتوعدو

 ىلع ءاضقلا لئاسو ىف نوركفي مهعمسو ةودنلا مهعم لخخدو . لوسرلا نم صلختلا ىلع مهنيعي ءاج

 اريهز نيرعاشلا كلذ لبف اوعضو ابك . ديدحلا ف هعضوو لوسرلا نجس حرتقا مهضعبف . . لوسرلا

 . . شيرق لهأ دض مالسإلاب نينمؤملا ةروث ىلإ و ةمواقملا ىلإ نجسلا ىدؤي نأ اوفاخ مهنكلو . ةغبانلاو
 هوبرضيو ادحاو افيس اوكسميو برعلا لئابق لك نم سانلا نم ددع ءىجي نأ حرتقا لهج ابأ نكلو

 هذه نأ سيلبإ ىأرو . . ةمبتلا ملاعم عيضت كلذبو . . لئابقلا ىف همد قرفتي كلذبو . . ةدحاو ةرم

 : هل لاقو . . اروف رجاهي نأ لوسرلا ىلإ بلط مالسلا هيلع ليربج نكلو . . ةحيصن نسحأ ىه
 نب ىلع ىلإ لوسرلا بلطو ثيبلا باب ماما اوعمتجا ليللا فو . كشارف ىف ةليللا هذه تبت ال

 نم ةنفح كسمأو لوسرلا جرخو . . لوسرلا هب ىطغتي ناكامب ىطغتي نأو هشارف ىف ماني نأ بلاط ىبأ
 كنإ مكحلا نآرقلاو . سي » سي ةروس نم تايآلا هذه ولتي وهو مهسوءر ىلع اهرثني حارو بارتلا

 ادس مهقلخ نمو ادس مهيديأ نيب نم انلعجو » ىلاعت هلوق ىلإ « مقتسم طارص ىلع نيلسرملا نم
 .« نورصبيال مهف مهانيشغأف

 هذه نإ لوقيو . . انبراقأ انروزي امدنع ةداع اهؤرقي ىدلاو نإ : اعطاقم ريغصلا بلاطلا لاق

 . كلذب نموأ انأو . . دسحلا عنمت تايآلا

 ىف الإ فلتخت ال ىربطلا اهيوري ىتلا ةصقلا نإ . . الوأ . انالوم اي عمسا : لاقو ذاتسألا كحضو

 ؟انالوم اي هيلإ لصت نأ ديرت ىذلا اف . ىرخألا تاياورلا نع ةريغص ليصافت
 نيطايشلا نم دحاو وه امنإ . هسفن سيلبإ نكي مل ةودنلا لخد ىذلا نإ : ريغصلا بلاطلا لاق

 مايأ ىلع سيلبإ نأل . . سيلبإ نذأتسي ملو . . هسفن ءاقلت نم فرصت دق ناطيشلا اذهو . . ةريغصلا
 نجلاو سلا هب نمآ دقل . . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب نمآ دقو .رفكلا نم سقي دق لوسرلا

 .رجشلاو ريطلاو

 ىناملألا قرشتسملا هبتك ىذلا ثحبلا كلد تأرق نذإ تنأ . تمهف نآلا : ذاتسالا لاق

 ؟ كلذك سيلأ . . ةيقارعلا تالحملا ىدحإ هترشن ىذلاو . . هكدلين

 . ىبج ىف ثحبلاو . . ىلب :ريغصلا بلاطلا لاق

 ريثك تحت ءارمح اطوطخ عضو دق ناكو . . انمامأ اهرشنو . . هبيج ىف اهاوط دق ةقرو جرخأ مث

 . روطسلا نم

 هلوقي ام ذخأن الأ بجي نكلو . انالوم اي اهتأرق : لاق امنإ . اهيلإ رظني نأ ذاتسألا أشي ملو
 ةغللا مهف نونسحي الو . . دوهيو نويحيسم بداجأ مهنإ . . ةحيحص ةيضق هنأ ىلع نوقرشتسملا
 عنام ال نكلو . . اياضقلا نم ةدحاو هذهو . . اًدحأ ديفت ال اياضقب مهسفنأ نولغشي مهو . . ةبيرعلا

 ضل



 « ثحبلا ىلع كتاردق بيردت ليبس ىلعو . . ةيلقعلا ةضايرلا ليبس ىلع . . اهب لغشنت نأ نم

 نم عونك . . لمرلا نم اسيك هيديب برضي نأ ناسنإلا لواحي امكامامت . .ربصلا ىلع كسفن بيردتو

 تانيرمت هقرغتست امكوأ . . هتالضعل امعدت روخصلا مطحي امكوأ . . ةمكالملا ىلع بيردتلا
 . . ىدجت ال اهبنكلو . . ةتقؤم ةدئاف تاذ ىهو . . ةعطاقتملا تالكلا

 ناك نإ اضيأ لأسي وهو ماتلا قارغتسالاو قدصلا ههجو ىلع ادب دقو . ريغصلا بلاطلا لاق
 امامت ضيبأ ناكوأ .. . نيتعطق نم وأ ةدحاو ةعطق نم ابوث ىدتري ناك مالسلا هيلع ليربج نأ احيحص

 . ءاقرز وأ .. ءارضخ طوطخ هبو ضيبأ وأ
 ثحبلا اذه نأ ىرت تنك نإو ال ةيمهأ ال ىتلا ةيضقلا سفن اهنإ . انالوم اي : ذاتسألا لاق

 . . هفرعي ال ىذلا سيلبإب لوغشم ريغصلا باشلا اذه نإ . . لعفاف . كلقع طشنيو كتمه ذحشي

 كسمي وأ اصع كسمي ناك نإ ىعاجش اي ةدحاو ةظحل ركفت ملو كتايح لوط سيلبإ رشاعت تنأ اهيب
 . افيس

 ديلا ف تاجاصلاو دي ىف سأكلا كسمي هفرعأ ىذلا سيلبإ : الئاق ىعاجشلا در ةعرسبو

 . . اهاه . . اهاه . . ىرسيلا وأ ىلا ىف سأكلا تناك نإ اريثك ىسفن لغشأ ال نكلو . . ىرخألا

 لأسب نمؤملا باشلا اذه ىرت نيح ابيلع ىمغيل ىطسألا ىلإ بيجنلا بلاطلا اذه ذحنآ نأ ىنتاف دقل

 . . كلذ همبي الو اهيلإ رظني الو . . سيلبإو ليربج نع
 . .نيطايش كانه نأب نموأ ال ذاتسأ اي ىتنكلو : لاقو اداج الكش ىعاجشلا ذختا مث

 . اهاه . . اهاه . . كسفنب نمؤت ال تنأف نذإ : ذاتسألا هعطاقو

 نم نابوكو ةوهقلا نم نيجانف ةئالث ابيلع ةينيص لمخ دقو . ىهقملا نوسرج ةبتكملا بابب فقوو
 ةوهق هذه .. كجازم بجعي ام رتخا ..لضفت . ذاتسألا ىلع ملست ىطسألا : لاقو . ءاملا

 لضفت . . جلثم ءام بوكو . . ةيفنحلا نم ءام بوكو . . ةدايز ةوهقو . . ةطوبضم ةوهقو . . ةداس

 . ذاتسأ اي هلك عراشلا رونم . . ذاتسأ اي كبيساحم . . ةمدخ ىأ . . ذاتسأ اي

 له : ذاتسألل لاقو . هبيج نم ةقرولا جرخأو ريغصلا بلاطلا عفدنا دقف . ثدحي مل ائيش نأكو

 ؟ ذاتسأ اي هلك لاقملا ركذت

 . . انالوم اي معن : لاق

 ىبوتج اهنأب عطقي لاقملا بتاك نإ . . ؟ ذاتسأ اي ةئجلا دجوت نيأف نذإ : ريغصلا بلاطلا لاق

 . قارعلا
 دجوي ال هنإ ؟ انالوم اي عطقي فيك نكلو ! هبجعيام لوقي لاقملا بتاك : الئاق ذاتسألا كحضف

 ةاروتلا ىلإ اندع ولو . . هضرأ ىلع نوكت فوس ةئجلا نأ انل دكؤت ةلدأ دحي ملو هخيرات ىف لقي ل بعش

 ضني



 ضرأ دنع قارعلا ىنونج اهنإ لوقت تايآ اودجوو اوداع مث . . ندع قرش ةنجلا اوعضو مهنأ دجن اننإف

 نإو . .رصم ىف اهنإ لوقت تايآ ةاروتلا فو . . اينيمرأ ىف قارعلا ىلامش لب لوقت تابآو . .رموس
 لكيه مدقأ ىلع اورثع 1841١ ةنس ىفو . . ايقيرفأ قرش ىف اهنإ لوقي نم كانهو . . ةنجلا رهن وه لينلا

 ىفو . . نجلا ىف ىأ . كانه اشاع ءاوحو مدآ نإ اولاقف « ايسينودنأب ةواج ةريزج ىف ناسنإلل ىمظع
 نأو . .ايرومل اهمسا ىدنحلا طيحملا ىف ةقراغ ةراق كانه نأ ىلإ ءاملعلا دحأ ىدتها ىضاملا نرقلا

 دق زيلجنالا ةايحلا ءاملع دحأ نأ امك . ةئجلا تناك ةراقلا هذه نأو . اهنكسي ناك روميللا ناويح
 هترب دقو . . نودروج زلراشت وه لجرلا اذه . . ةنجلل قيقحلا ناكملا ىه لشيس رزج ىدحإ نأب نمآ

 ىف تءاج ىنلا تايآلا نأ دقتعي تسنرت ىلسنرب فورعملا ملاعلاو . . روهزلاو رويطلاو رايثلاو راجشألا

 . . خيرملا ىلع الإ دجوت ال ةاروتلا اهنع تئدحت ىتلا ةعبرألا راهألاف كلذلو . . ةقيقد تسيل ةاروتلا
 نأ اودجو دق ناكيرمألاو . . ضرألا بكوك ىلإ ءاوحو مدآ اهنم طبه ىتلا ةئجلا ناكم وه خيرملاف
 دقف . . مهدالب ىف ريظن هل سيل رخآ ناكم ىأ ىف ءىش دجوي نأ مييلع زعي هنأك . . مهدنع ةئجلا

 ةيالوب لوتسيرب ةنيدم نم برقلاب دوجوم ةاروتلا هنع تثدحت ىذلا ربنلا نأ ةسواسقلا دحأ نلعأ
 ىف ةديحولا ةئيدملا ىه ةنيدملا هذه نإ مث . . عورف ةعبرأ هلو . . الوكيش البا همسا رهنلاف . . اديرولف

 سيسق بهذو .روفاكلا بشخ نم هتنيفس حون ىنب دقو .روفاكلا راجشأ اهب ومنت ىتلا اكيرمأ
 عفد ءاج امدنع نافوطلا نأو . ىكور لابجو ىسيسملا رهن نيب تناك ندع ةنج نأ ىلإرخآ ىكيرمأ

 نإف انيديأ نم تلفي فقوملا انكرت ولو . اينيمرا ىف تارارا لبج ىلإ تلصو ىتح اقرش حون ةنيفس
 ىذلا ناكملا اذه اهل راتخي نأ دعبتسأ الو . ةنجلل ةطيرخ هيف مسريو اباتك فلؤي فوس ىعاجشلا اناحخأ
 بلقلا نم . .انه نم ابيلإ قيرطلا أدبي ةنجلا نإ . . اهاه . . اهاه . .نآلا هيلع تنأ فقت
 . انالوم اي

 حفاصي وأ ذاتسألا حفاصي نأ نود فرصنا مث .امه دادزا هنكلو .ريغصلا بلاطلا كحضي ملو
 ةءارقلا نم كلذ دعب هلعفي فوس امث وأ مارتلا نم هيلع قفشن اننويعب هعباتن انللظو . . انم ادحأ
 . . ةباتكلا وأ

 انحفاصو ذاتسألا نذأتسا دقل . دحأ ال . هتيحتل فقو ىذلا نم ىزنل انتفلتو . ذاتسألا ضهنو
 . . فرصناو

 . ,دحاو تقو ىف انسفنت ةيقيسوم ةقرف ىف ءاضعأ اننأكو . ةدحاو ةجردبو . ةدحاو ةروصبو
 ةرشاعلا ةعاسلا ىف مويلا ءاسم : لاقو ىعاجسشلا ذاتسألا ائيلإ رظنو اعم تطبهو انرودص تعفترا
 . انه

 نأ ول ذاتسألا عم بهذي نأ نكمملا نم ناكو . انحفاصي نأ نود انكرتو . ىهقملا ىلإ راشأو

 نضل



 . . كلذ دارأ ىعاجشلا الو أشي مل ذاتسألا نكلو . هقفاري نأ هلأس وأ كلذ هيلإ بلط ذاتسالا

 . . هعم ريسن اننأك ودبن ال ىتح هب قحلن نأ نود . ىعاجشلا ذاتسألا ءارو اعم انرس نحن . . انقرفتو

 سولجلا ىلإ انوعدي نأ نود ىهقملا ىلإ داعو هدي ىف هتمامع كسمأ دقف فيطللا دبع خيشلا امأ

 . طينلا عطقنا هفرعن ال ببسلو . . قزم طيخب نيطوبرم انك اننأك . . انطرفنا . . انفرصنا دقل . . هعم

 . هاجنا لك ىف انرئانتف

 عراشلاف .٠ انناذآ نعو اننويع نع ابئاغ ناك دقل . . دوجولا ىلإ . . ةايحلا ىلإ عراشلا داعو

 ةشيشلاو كمسلاو ةيخولملاو ءاوشلا ةحمار ال ءاضوضلاو . ةاشملاو تابرعلاو مارتلا : ءاضوض

 ىراجملا ةيطغأ الإ اهيلع عملت الو . . ةبحاش ءادوس ضرألا . . ةتهاب اهلكن اولألا تدبو . . بارتلاو
 ةيقيسوملا ثالآلا ضعبو . . وراكلا تابرعلا ىلع نيزاوملل ةيساحنلا تاجاصلاو . . مارتلا نابضقو

 لئاه ددعو . . تانوكلبلاو ذفاونلا نم تلدت ةلوسغملا ةميدقلا سبالملاو . باوبألا ىلع تقلعت دق

 . تابرعلاو مارتلا ىف نوطبعشتيو اصعلا ىلع نودناستي نيذلاو نيذاحشلاو نيحسكملا نم

 . قيسوملاو ىناغألا ىلع ةحوتفم تاهويدارلاو

 . . دحأ لكو ءىش لك نيب انيشالتو . . ملكتي عراشلا ىف ءىش لك امنيب مالكلا نع انتكسو

 ةمالع وأ ىنعم وأ ةرابع وأ ةملك انتوفت ال ىتحو . .رخآ مالك ىأ عمسن ال ىتح انناذآ انددس اننأكو

 انئاقل ىف هتشقانم ىلإ دوعنل . هانعمس ىذلا ضعب انلجس انسفنأ ىلإ انولخ اذإف . . بجعت وأ ماهفتسا

 . اشاب ناملس عراش ىف « ليزاربلا نبلا » لحم مامأ ىعوبسألا
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 هل

 ! لشفلا َبُحَم بنل لشف

 برض لثم تايلكلا نوكت انايحأو .. كانه نم اهيلع درو انه نم ةملك . ةشدرد ءىش لكأدب
 ناكو . . الا فده الو اهارن وأ . اهل ةميق الو اهعمسن .. بللا ةزقزق لثم نوكت انايحأو . بوطلا

 انتلازإ ىلإ ةشقملا هذه تهجتا ولو . . ارابغ ريثتو ضرألا ىلع فحزت ةشقم هنأك .. اليقث ىشمي تقولا

 ىلع ضمي مل هنأ عم بءاثتي نيسلاجلا نم اًدحاو تيأر دقو . . كلذ ىلع دحأ ضرتعا ال ءاضيأ نحن
 ةسايسلا ىف ثدحتي ناك ذاتسألا نأ مغر « هتعاس ىلإ رظني نم تدجوو . ةعاس فصن ىوس انئاقل

 . . نيرخآ ءابطأو ريهشلا حارجلا مهاربإ ىلع . د نيب ةنراقملا ىلعو . فحصلا ىف ءاج ام ىلع قيلعتلاو
 هانيع تألتما فيحن ةماقلا ريصق لجر ىلإ ريشي « ءابطألا نع ذاتسألا ابيف ثدحتي ةرم لك ىفو

 ةلبقب ثعبي نأ ديري هنأك .. لفط اتفش امبنأك .. ناتريدتسم ناتفش هلو .. هانيع طقف . ةريحلاو ةيويحلاب

 ةملكب دري نأ أشي مل هنكلو . قيقرلا رعاشلا بيبطلا ىجان مهاربإ . د هنإ . ! ادحأ دجي ملو ٠ ءاوحلا ىف

 ملف . نيرضاحلا نيب هتارظنب لقنتي ذاتسألا ناكو . ءابطألا ىلع افينع اموجهو ادقن ليق ىذلا لك نع

 .. هزرابي وأ هئداحي ادحاو دحي
 .. ! مامح ديساي كيأرام : لاق مث

 . نينيعلا خوفنم شركلا ريبك سأرلا ريبك لجر وهو . مامح قطصم دمحم فيطللا رعاشلا هنإ
 ىلع ةلئاه ةردق هلو . ةتكنلا زهاج كحضلا مئاد وهف «٠ ببس ىأل كحضي نأ ىلإ ةجاح ىف سيل

 . ىدالا دبع اشاب مهاربإو ٠ بطخم وهو اشاب ساحنلا فطصم دلقي ناكف . تاوصألا ديلقت
 ءالؤه ىأ - كلذل كحضي انضعب ناكو . . « داهجلا ٠ ةديرج بحاص بايد قيفوت ريبكلا فحصلاو
 دلقيف نآرقلا أرقي نأو نذؤي نأ هيلإ بلطي ذاتسألا ناكو . تاوصألا هذه باحصأ نوفرعي نيذلا
 ىف هسفن ذاتسألا دلقي ناك هنأ كلذ نم برغأو .. امهريغو دومحم ىلع خيشلاو تعفر خيشلا توص

 .. ةيرخسلا فو بضغلا قو ثيدحلا
 ذاتسألا سلج دقف . ةرملا هذه الإ هينيع نم عومدلا تلزن ىتح ةوقلا هذبب كحضي ذاتسألا رن ملو

 هتربذو ذاتسألا توص ىف لاقو . ذاتسألا لعفي امك . نولطنبلا لخخاد ىف ىرسيلا هدي عضوو مامح

 . بعص ءامسلا ىلإ قيرطلا نإ : هينيع ىف بضغلاو هيتفش ىلع فرقلا ىف غلابو . ههجو حمالمو

 انضر



 نأ بحي ءامسلا ىلا قيرط لكف نذإ . تيبلا اذه حربأ ال انأو . تيبلا اذبب رمي ال قيرط دجوي الو

 ىف امو . لقع عم قفتت ال دعاوق دجوت الو . لوصألاو دعاوقلا هل تعضو هب تيرد اذإو . هب ىردأ
 وه اباوص هارأ ىذلا نإف ةدحاو تماد امو . ةدحاو ةيهلإلا ةكحلا نأل .. اضيأ هللا لقع ىف وه لقع

 نأب ىلإ ضيوفت ىدنعف هيف ىتفلاخ وأ لوقأ ام ركنأو ةكئالملا نم دحاو ىنءاج ولو .. اضيأ هللا هارب ام

 ى رورملا تامالع الإ سيل قطنمو . ىلقع ىف قطنملا عضو ىذلا هللاب رفاك هنأل هينيع ىف ىعباصأ عضأ

 .. انالوم اي كلذلو .. ءامسلا ىلإ ضرألا نم قيرط لك

 . اكحض انرثكأ ذاتسألا ناكو . مامح دمحم ذاتسألل قيفصتلاو كحضلا ىلاعت دقف . لكي مو

 « ةعرسب ركفي حارو مامح ذاتسألا لدتعاف . اضيأ نحن انبلطو . ىرخأ ةلثمأ ض ضرعي نأ هيلإ بلطو

 نيسح هط ثنأ نكتل : اكحاض لاقو . ههجو ىلع فرقلا رهظو ء سأرلا ةمدقم ىف هشوبرط عضو م

 رخآلا وهو . فيحن نوللا رمسأ باش وهف . تدوج حلاص قيقرلا رعاشلا ىلإ راشأو . داقعلا ذاتسالا انأو

 نود اذكه هكرتي مث . اليلق ءارولا ىلإ هسأرب قلي وهف . نيفتكلا ىلع هنزو لقثو هرعش فخ دق سأر هل
 . هيتفش نم ةراجبسلا عفري الو . ناتعمال ناتملاح ناتعساو نانيع هلو . كحضي امدنع ىتح هكرحي نأ

 ذاتسألا هيلإ راشأ انو . لوقي فوس امو لاق ام لك فرعي هنأك . ةشهد نود مامح ذاتسألا عباتي ناكو

 .. مامح اي بوكرملا ةياكح . . نيسح هط دلقت نأ لضفأ لب . ال : تدوج حلاص هل لاق مامح

 .. بوكرملا
 .. نيسح هط مكل دلقأ فوس . . نيسح هط دلقأ نأ ىنم ديرت تنأف نذإ : مامح ذاتسألا لاق

 ابكار تنك اذإ : لاقو . مامألا ىلإ هدمو . اليلق هسأرب طبهو . هبيج نم دوسأ اراظنم جرخأو

 ناك املو , مدقلا ىف هسبل ىذلا وه بوكرملا ناك املو . بوكرم رامحلاو بكار انأف . ارامح

 انأ الف . ايوكرم راها نكي ملو . ابكار تنكالو . ابوكرم سيل رامحلاف مدقلا ىف سبلي ال رامحلا

 . بوكرم نم رثكأ كانهف .. بيكارملا نم عونلا اذه ءالعلا وبأ فرع الو .. بوكرم راهملا الو بكار
 هل تناكاملو . اتيم سيل دلج هل راها ناكاملو .. تيملا دلجلا نم . مدقلا ىف سبلي ىذلا بوكرملاف

 بيكارملا عاونأ ىأف نذإ .. بيكارملا نم عونلا اذه ءالعلا وبأ فرعي ملف .. نانذأو ليذو لجرأ عبرأ

 ؟ ءالعلا ىبأ مايأ ىلع ةعئاش تناك

 قدص نمحرلا دبع ذاتسألا ناكو . كحضلا ىلاع ذاتسألا ناكو . اعيمج نورضاحل ا كحاضتو

 ! نيبوكرملا نيذه دحأ وه نيسح هط ناكول امك امامت : لوقيو فقيو 'سلجي مث . فقيو كحضي

 .اهاه ..اهاه

 ! ! ةظيلغلا ةرابعلا هذهل دحأ كحضي ملو

 .. لاقل بوكرملا نع ملكتي نأ ديري ىذلا وه داقعلا ذاتسألا نأ ول : لوقي مامح ذاتسألا داعو

 نسف



 ةيدجلاو فرقلا ملاعمو شوبرطلاو ةسلجلاو ديلا عضو ىف داقعلا ةئيه ىلإ مامح ذاتسألا داعو

 . هيتفش نم سيلو هترجنح نم مالكلا ءىجي مث ٠ نيرضاحلا لك نع اديعي رظنلاو رورغلاو ىلاعتلاو

 ارامح ناسنإلا بكري نأ نيب هيف نوقرفي اونوكي مل برعلا ىلع تقو ءاج دقل : مامح ذاتسألا لوقي

 ىهو . ةشوطربلاو راحلل ةدحاو ةملك سوماقلا ىف اندجو كلذلو . ةمبدق ةشوطرب وأ ءاذح بكري نأو

 . ةيماسلا تاغللا ةيقب نع اهفالتخاو ةيبرعلا ةغللا ةيرقبع ىلع ليلد كلذ ىو . بوكرم : ةملك
 ةشوطربلاو وه هنإف ةشوطربلا بكري امدنعو . ضرألا نع ولعي هنإف . رامحلا بكري امدنع ناسنإلاو

 نع هبكارب ولعي راها نأل . بوكرلا ىلع ةلالد رثكأ ةشوطربلا بوكر نإف . ضرألل نيقصالم نانوكي
 . ضرألا نع دعبت ال اهنإف . اضيأ اهبحاص لمحت ىهو . ةشوطربلا امأ .. هلك ءبعلا لمحيو . ضرألا

 موي ضرألا نم برقلاو ةيعقاولا ناسنإلا فرع دقف كلذلو . ءبعلا اذه ىف اكيرش ضرألا لعجت امنا

 هدالوأ لمحو . هرهظ قوف لكأو رامحلا بكر امدنع افرسم اغلابم ناكو . ةشوطربلا سبل ملعت
 . ةافخ نوشمب نيرشعلا ةرسألا ىف ةنعارفلا دجت نأ فدصلا ليبق نم سيلو . هءاروو همامأ هتجوزو

 ةينوعرفلا ةغللا فو . ضرألاب اومحتلا امنإ .. ةشوطربلا اويكر مهالو ءرامحلا اوبكر مه الف

 'لقعلا نع اديعب سيلو . ةشوطربلا بكري نأو . محللا ناسنإلا لكأي نأ هانعم ماحشلالا نأ : ةميدقلا
 ملو . ةنعارفلا نانسأ تيوق كلذلو .. شيطاربلا ىلإ برقأ ناك ني رشعلا ةرسألا ىف محللا نإ لوقت نأ
 دجو . قوملا ملاع ىلإ بهذ امدنع حاورألا نم ادحاو نأ أرقن .. باتك ىفو .. نانسألا بيبط اوفرعي

 ىلع هوعضو .امنإ . فقسلا نم ىلدت لبح نم هوقلعي مل . . طئاحلا ىلع نيمرجلا دحأ تقلع دق ةحلآلا
 .. شيطاربلل اعئاض ناك هنأ امإو .. ةشوطرب ناك هنأ امإ لجرلا اذه نأ ىلإ ةراشإ كلذ .ىفو . طئاحلا
 هسأرف . . ىعويش مع وأ لاخ هل دفولا بزح نم ادحاو ناك هنأ ىدنع ىأرلاو .. ارازج ناك هنأ امإو
 ةدودشم تحبصأ اذإف . . ادودشم ءاذحلا لعجتل ةيذحألا ىف اهنوعضي ىتلا ةيبشخللا بلاوقلا لثم

 امدنع ىكستورت ىعويشلا نأ ابيرغ سيلو .. اهيف مهسوعر نويعويشلا عضوو .. بلاوقلا ابنم اوجرخأ
 تاراعشلا دحأ وه ءاذحلا امتإ  مهددبي مل هنإ .. مهددهو هدي ىف ءاذحلا كسمأ هيلع ضبقلا اوقلأ
 مهسوءرف .. مهراكفأ ىلع ىأ . مهوقع ىلع ىأ مهسوءر ىلع نوشمي نويعويشلا ناكالو :. ةيعويشلا

 مهنإف . لاما سأر سيلو ركفلا سأر ىلع نيصيرح نويعويشلا ناك امو .. قوف مهلجرأو . تحت
 ىتلا ةقيرطلا ىلإ مكنم دحاو رظن ولو .. ةيبهذم شيطارب ىف .. ةيفسلف ةيذحأ ىف مهسوءر نوعضي
 اذه نأ كردأل . امئاد اراسي ناكرحتي شوبرطلاو رزلا نإ فيكو . هسوبرط اشاب" ساحنلا اهب ىدتري
 .. اهاه .. اه اه .. ويدخلا رعاش قوشو .. كلذل ىعيبط ليم هيدلف . ايعويش نكي مل نإ . لجرلا

 .. اهاه
 .. مامح ذاتسألا عطاق ام اريثكو «٠ الصاوتم اكحض نيرضاحلا رثكأ ذاتسألا ناك

 سف



 ىلإ تعمتسا ىننأ ركذأ الو .. تقولا كلذ ىف ةفورعملا هبطخو اشاب ساحنلا دلقي حار كلذ دعبو

 . ءارولا ىلإ هشوبرط عفد دقو ماسح لاق .. ويدارلا هعيذي ام ىلإ اضرع تعمتسا نكلو .. اهنم ةدحاو

 . .؟ مركم نيأ : لاقو لاعفناب هلوح رظنو . ةتكاجلا ىّوسو فقوو

 .. دفولا بزح ىف ةيناثلا ةيصخشلا .. ديبع مركم دصقب
 ؟ داؤف نيأ ..مركماي عمسا : لوقي مامح ذاتسألا داعو
 مهلك : لوقي مامح ذاتسألا داعو .. عماللا عطاسلا دفولا مجن نيدلا جارس اشاب داؤف دصقي

 ىلعو . تاطحم اهب تسيل ىتلا ندملاو تاطحم اهب ىتلا ندملا ىلع راطقلاب انررم دقلو .. نودوجوم
 اهيف محازت ىتلا تاطحملا ىلعو .. ثاطحملا ف فقت ال ىتلا تاراطقلا ىلعو ٠ تاراطق اهب ىلا تاطحمنا

 ريغ بعشلا معز اشاب ساحنلا ىنطصم عيفرلا ماقملا بحاص ىدفملا مهميعز ةايحب نوفتبي سانلا

 نكلو .. انل فاتهلا نم اونكمتي ملف مهرجانح تحبو سانلا اهيف محازت ىتلا تاطحملا ىلعو .. عزانم

 .. انيلإ مهبولق تلقتنا لب .. انبولق ىلإ مهبولق نم تلقتنا دقو , قربلاو دعرلا لثم تناك مهتاسم»

 نكمتت ىتح « ءافرشلا نينطاوملا ءالؤه لكل ةيعانص بولق بيكرت ىلع ىتموكح لمعت فوسو
 قوراف كلملا ةلالخللا بحاص ةّيعم ىف ةرهاقلا ىلإ ةيردنكسإلا نم انتدوع دنع انل فاتملا نم مهرجانح

 نيأ ؟ مركم نيأ .. داح قيفصت .. قيفصت .. نيدبآلا دبأ ىلإ مكحلا ىف قبيل هللا هظفح لوألا

 عيبي ىذلا دلولا اديج فرعأ انأ .. أفطنا دقف داٌؤف اي كراجيس لعشأ ؟ داؤف نيأ .. دوجوم ؟ ىلالهلا

 .. داح قيفصت .. هوكسمأ .. هفرعأ . ةيدعسلا ةئيحلا نم هنإ .. تيربكلا كل
 هط لوقي امك اليحن وأ افيحن هتوص ناكو . ىداهلا دبع اشاب مهاربإ توص دلقي حار كلذ دعو

 كلذلو .. دحاو تقو ىف ةرجنحلاو فنألا نم ىزاوتلاب اهجرخيو فورحلا ىلع طغضي ناكو .. نيسح

 فقو دق مامح ذاتسألاف . اينأ ناكو . ةيئانغلاو ةيبصعلا نمو . ةموعنلاو .ةوقلا نم طيلخ هتوصف

 ىف هلوح تفلتو . هبيج نم اليدنم جرخأو ةتك اجلا ررز مث . همامأ هعفد ىذلا دعقملا ىلإ هيديب دنتساو

 :ء ! سفنلاب ةقثو ةقانأ

 ش عيمجلا تكس ةأجفو

 ىتم فرعو .. ناكم لك ىف حرملا ةعاشإ ىلع داتعا هنأ ودبي ىذلا مامح ذاتسألا انكلبتسا دقل

 . رثكأ هنم ديرن اهيف ىّتلا ةظحللا سفن ىف ضبن دقف .٠ ضبني ىتمو سلجي ىتمو .. تكسي ىتمو ملكتي
 قاروألاب ةخفتنم هبويج تدبو . ةجارجر هشرك تدبو ائاتمم ادب مامح ذاتسألا ئقو امدنعو

 مهاربإو تدوح حلاص هعبتو ٠ ذاتسألا دي ىلع ىنحناو . ةريغصلا ةتالوكيشلاو سبلملاو ليدانملاو

 ثدحتي نأ ديري هنأل قبي نأ هيلإ بلطو . ةديدش ةوافحي ادحاو فقوتسا ذاتسألا نكلو . ىجان

 ضر



 كارأ نأ ديرأ : هل لوقي نأ نم ادب ذاتسألا دجي ملو ؛ ةدحاو ةملكب دري نأ أشي مل لجرلا نكلو . هيلإ

 .. ىركش اي
 ادب ىذلا هرعش غبص دقو . ةماقلا ريصق . نوللا بحاش هنإ . ىركش نمحرلا دبع رعاشلا نذإ هنإ

 قصتلم هراظنمو . ريصق هشوبرط نكلو . اتهاب ادي نوللا اذه ىّبح . ءانحلا نولب شوبرطلا تحت نم

 نمحرلا دبع ناك هيلإ ثدحتي ذاتسألا ناك امدنعو . نينذألا ىلع طغاض فألا ىف رئاغ نينيعلاب

 اذإ ىتح وأ . ذاتسألا هيلإ ثدحتتي نأ عقوتي ملو ٠ جرخي نأ ررق هنأك . هنع اديعب هسفن دش دق ىركش

 . ءىش هكحضأ الو . دحأ ىلإ عمتسي مل هنأ نظلا بلغأو .. ادحأ عمسي نأ ديري ال وهف هيلإ ثدحت

 ىلعو « ناكملا حربي نأ ررق الوغشم بيبطلا دجو الو . بيبط ةدايع ىلإ بهذ ضيرم لثم ناكامنإ

 ايش نولاصلا جراخن ىلإ ةعيرسلا هتكرح تناكو . ءابطألاو بطلا راقتحاو ةرارملاو بعتلا ههجو

 وأ ملسلا ىلعأ نم هسفن قلي نأب كلذو ٠ ءابطألا ىلإ ةجاح نود هسفن جلاعي نأ ررق هنأك . امساح

 : ذاتسألا لاقو . ىرقبع رعاش : هنأب ذاتسألا هفصو جرخ الو . ورتملا تالجع تحت هسفن ىمري

 . . هتمظع ىدم فرعي ال ىركش نكلو . ىرعشلا هئانب ةوقو هتفسلف قمع ىلإ عجرت ىركش ةيرقبع
 ريبك دوهجم ىلإ ةجاح ىف سيل هنأ فرعي ال وهف .. ةوقب ةريغص ةرك عفري ىذلا ىوقلا ناسنإلاك وهف

 لك ىلإ جاتحت نأ نم رغصأو فخأ ةركلا هذه نأ فرعي ال تقولا سفن فو . ةركلا عفري ىكل

 ناك كلذلو .. هسفن هللا وهف طارقس ىلإ ثدحت اذإو .. طارقس وهف لفط ىلإ ثدحت اذإ وهف . . هتوق

 ىمري ناكربلاف . . لتخم لمعلا اذه نكلو . لقع هل اناكرب هبشي وهو .اقيمع ايوق ىركش رعش
 هذه نأ ناكربلا كردأ ولو .. ابيلع ىضقي نأ دصقب . ةلئاهلا ممححلاب ةريغصلا راجشألاو باشعألا

 دهجلا اذه لذبي نأل ًايعاد دجو امل . طقف هريفز اهيلع ىضقي نأ نكمملا نم تاتابنلاو باشعألا

 لولدمب لوغشم طارقس نإ : لوقي ناك طارقس ةفسلفب نيرخاسلا ضعب نإ .. اهيلع ءاضقلا ىف لئاهلا

 ةشقانملا ادبتو .. ؟ريخلا ىنعم اف : هباجأل .. طارقس ايريخلا حابص هل لاقول ادحأ نأ ةجردل تايلكلا

 ىتح اليوط ىركش تكسل . نآلا تلق امك . ريخا حابص : ىركشل لاق ادحأ نأ ولو .. ةيفسلفلا
 مامأ لاقت نأ ةميق امو . اهتاربن ةلالد امو . اهءارو فدهلاو « ةرابعلا هذه نم ضرغلا نع لءاستي

 ! تيب ةثئام نم ةديصق ىف كلذ ىلع دري مث ٠ سانلا

 ةيرخسلاو ةج رشحلاو ةفيحنلاو ةظيلغلا تاربنلا نم ةريفض لثم قدص نمحرلا دبع توص ءاجو
 باشعألا ىطاعت ىف فرسأ ىذلاك ىركش نإ .. ةذايلإلا ف سوريموه تايصخش هبشي هنإ : لوقي

 عمتسي وهف .. ىرخأ نكامأ ىف رضاحو انع بئاغ وهف .. قيرغالا ةهلآ اهوانتب ناك ىِتلا تاردخاو

 ًاماعط ىرتشيل قوسلا ىلإ هتيب نم جرخ ىذلاك وهو .. مهعمسي ال نيرخآ ىري وأ ٠ اناري الو انيلإ
 موحللا نم نوزخما جرخم هنإ .. ةجزاطلا تاوارضنلا خبطي ال ابلاغ وهو دوعي امدنع هيوسي

 نضل



 موص نع هبارضإ ى انفلتخا اننأ ركذأ .. « تياب » هماعط نكلو زاتمم خابط وهو .. تاوارضخلاو

 هارأ ىذلا تقولا ىف .. ًاموي نيثالث موصأ نأ بولطملا نإ : ىل لاقف . فيصلا ىف ءاج اذا ناضمر

 .. مئاد مهؤاتشو متاد مهمالظف .. اوملسأ اذإ وميكسإلا لهأ مكح كلذ ىف ىكحو .. ىل ايسانم

 : لوقيو .. ةبباشتم تاقوألا نأل . تقو ىأ ىف نوموصي مهف كلذلو . ةبباشتم ةنسلا روهش لكو
 برشي ىذلاو .. ماعطلا نم مهأ نيخدتلا نأ ىري نخخدي ىذلاف .. موصلا ىناعم ىلع قفتن نأ دبال

 .. ماعطلاو رئاجسلاو رمذمللا نم مهأ هاري رامقلا بعلي ىذلاو . نيخدتلا نم مهأ اهاري رمخلا

 لوقيو .رخآ ءىش ىأ نم رثكأ هبحي ىذلا نع ناسنإلا موصي نأ بحي - هيأر اذه - كلذلو
 ماعطلا ىلع ةردق الو . ةيسنج ةردق هل تسيلو رامقلا بعلي الو برشي الو نحخدي ال هنإ : ىركش

 .. هبناج نم فشقت اذه نأ نظن الو  هدحو هل كورتم رمألا نإ .. ؟ موصي ءىش ىأ نعف . ىداعلا

 .. هدابع ضعبل هللا اهحنم ىتلا ةيرحلا نم ًادج ليلقلا ردقلا وه اذه امنإ
 .. قدص اي عمسا -

 مان هنأكو . هرعش ىوسو . ةقينأ سبالم ىدترا دقل ٠ ىعاجشلا نسح دمحم ذاتسألا ىرن انتفتلاو

 هريارز تحتفناف هصيق امأ . ارارمحا تدتشا هترشبو . قرشم ههجوف . ةيضاملا مايألا ةئالثلا

 . ادج ًاريثك ذاتسألا تاكحض تلاعتو صيمقلا ىف ةتفاركلا نم ًافرط لخدأو .. هشرك ترهظو
 ؟ سمأ تنك نيأ . .انالوماي : لاقو .. ءارولا ىلإ عجارتو

 ىأ .. تيب ىف ناك : قدص نمحرلا دبع لاقو . ًائيش لقي ملو . ىعاجشلا ذاتسألا كحضف
 .. اهاه ..اهاه .. تيب

 عضوو .. تويبلا هذه نم دحاو ىلإ بهذ هنإ .. ناك نيأ كل لوقأ انأ : الئاق ذاتسألا كحضو
 رك ذتي ملو .. ةعرسب اهادترا ةمون هيلع تحار املو .. ام ءىشب هركذت ىكل ةدخملا تحن ءاذح ةدرف

 ًارابم اهادترا ىتلاف .. ىرخأ ةدرف ىدتراف . ةعرسب لزتف .. رونلا أفطنا مث .. ةدخلا تحت اهعضو اذام

 ! رظنا 7 ءاضيب تناك اليل اهادترا ىتبلاو ,. ءادوس تناك

 كحضو .. نيفلتخم نينول نم ءاذح ىدترا دق ىعاجشلا ذاتسألا نأ اعيمج فشتكن ةرم لوألو

 ١ .. نورضاحلا

 ضيبألا ءاذجلاو .٠ ةنك اجلا عم مجسنيل دوسألا ءاذملا ىدتئرا هنإ ا قدص نمحرلا دبع خرصو

 .. دوسألا مويلا ىف عفني ضيبألا ءاذحلا نإ وأ .. رابنلاو ليلل نازمري امهنإ وأ .. نولطنبلا عم مجسنيل

 امأ . تحتل قوف نم لدعلا ىلع بردتي هنإ .. نيتنثا جوزت اذإ الداع نوكي فيك ىلع بردت هنإو

 . اعيش لعفي الأ وه نكمملا ديحولا لدعلا نإ .. كلذ بعصأ اف قوف امأ .. كلذ لهسأ اف ثحت

 .. اهاه ..اهاه

 مابه



 ريكرتب فرصنا هنأ وأ ٠ كحضلا ىلع ةردقلا دجي مل وأ ائيش عمسي مل ىعاجشلا ذاتسألا نأكو

 نوطبضي اعيمج نوفزاعلاف : ةيقيسوملا ةقرفلل هتدايق دنع ثدحي امكًامامت .. لوقي فوس ام ىلإ ديدش

 امب ورتسياملا اصعب برضي ةأجفو .. لوبطلا تاقدو ةيساحنلا تالآلا ىف خفنلاو راتوألا ىلع بعللا

 .. أدب دق فزعلا دعوم نأ ىلع لدي

 ريبكر ئاط ىحانج لثم هاعارذ نوكتو . أدب دق فزعلا نأك نيتيلاع هيدي ىعاجشلا ذاتسألا عفرف

 ىلع ناحانجلا ىوقي نأ نم لقثأو مخضأ همسج نأل . ةزجعملا نم اعون هناربط نوكيو . . ناريطلا ررق

 انتكسو . ماها ىلإ هنم ماعنلا ىلإ برقأ وأ .. روسنلا ىلإ هنم زوألا ىلإ برقأ كلذب وهف .. هلامتحا

 عفري ؛ اكحاض ذاتسألا توص ءاجو , تكسن نأ اعيمج انيلإ راشأ دق هنأل « لوقي فوس ام عمسنل

 .. بيط ذاتسألا لاق . نذإللا ىعاجشلا هيطعي نأ نودو ٠ لصف ىف ريغص بلاط هنأك هعبصأ

 .. اهاه . . ؟ هللا لوسر ادمحم نأو . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقأ نأ نكمملا نم له ذاتسأ اي

 .. اهاه

 اندتعا ىتلا حمالملا ىه هذهف .. ةفثكملا ةماهجلا ىلإ و داجلا هجولا ىلإ انهجتا امنإ « كحضن ملو

 انكحض دقف . انماّتهاو انهوجو نم ةراعتسم ىهو « ماعلا جازملل ساكعنا ىهو .. نولاصلا ىف اهيلع

 ىلإ اتكالسأ نم ءابرهكلل ابيرستو انتقاطل اديدبت تقولا سفن ىفو . انل اشاعنإ كلذ ناكو « اًديثك

 .. كلذ دعب شقانتنو لمأتنو ركفنل انثج دقف « ةيقيقحلا انتابغرل ًاريورت وأ . ضرألا ىلإ وأ طئاحلا
 مهو . هدحو ةيحان ىف وهف ٠ هيلع اودرمتو .. اوريك دق هتذمالت نأب ةأجف سحأ دق ذاتسألا نأكو

 لاقف ؛ تابغرلا ىلع رحلا ءاتفتسالا اذه ضفر هنأكو . ىعاجشلا ذاتسألا عم ىرخألا ةيحانلا ىف

 تبنناو ءارمح تأدب ىتلا . . ءارمحلا ةليللا نع ثدحتت فوس كنأ فرعأ : ىعاجشلا ًابطاخم ذاتسألا

 فرعأ .. دوسأ رخآو ضيبأ ءاذح اهل تيدتراف .. ضرألا ىلع اهلجست نأ تدرأ ىتلا وأ .. ءادوس

 ةعاسلا ىف دادش نبرتنع ةداع أدبت كنأ فرعأ انأو . . كتالوطبو كرود ىف غلابت الف .. انالوم اي كلذ

 .اهاه ..اه اه .. ةيليخألا ىليل نوكت رجفلا عولط دنعو . ليللا نم ىلوألا

 ناذاتسألا هفرعي نكاو . هفرعن ال ءىش ىلع هكحض ءاج ىذلا 0-8 عم انكحضو

 « ناكرألا دحأ ىف دعقم قى سلجت تناك ةديس ىلإ ذاتسألا هجنا مث ٠ . قدص نمحرلا دبعو داقعلا

 ةسلخ نويعلا تهجتا املكامنإ . اهسأر تعفر الو اهف حتفت مل ىهو ٠ حوضوب ودبت ال ثيحب نكلو

 .. فرعت ىتلا اهدحو ىه اهنإ : قدص نمحرلا دبع لاقو .اهردص ىف اهينيع تفخأ ء اييلإ

 . اهيلع وأ انيلع بذكي نأ عيل ا رهفاه تماد امو

 : لاق « مالكلا أدبيل تكسن نأ ىلع رارصإ ىف نكلو سأي ىف هيدي ىعاجشلا ذاتسألا عدو

 ةموعن ىركش رعش ىف دجأ انأف . ةيمنهج هسيياقمو ملاظ امئاد وهو .. ملاظ قدص خألا نكلو

 ف



 نم ىئضتو وه هينضت .. ةينضم ادوهج ىركش رعش ىف نإ « ذاتسألا لاق امك « حيحص .. ةبوذعو
 قيرطلا نأل . منهج ناوضر انديس هلخدأل هَ لوسرلا حدم ىف ةديصق ىركش مظن ولو .. هعمسي

 ةديصقلا هذه نوكت فوسف .. مالسلا هيلع لوسرلا لوقي امك « ةبيطلا تاينلاب فوفحم ماهج لإ

 ىركشل تايبأ ضعب نيموي ذنم تعمس ىننأ قدص اي كيأر ام نكلو « ىفابملا ةحيبق ىلاعملا ةقيمع

 نم ىركشل اتايبأ ىنغو ادوع كسمأ دق الجر تدجو .. حرف ىف مظعلا هللاو .. ؟ حارفألا ىف اهنونغي

 .. دوهش ىدنعو .. ثدح اذه مظعلا هللاو .. زاجحلاو ىايبلاو ابصلا تاماقم '

 ىنحتل « ناكرألا دحأ ىف ةسلاجلا ةديسلا ىلإ راشأو كردتسا مث ءرخآ لجرو انأ ىتيحان راشأو

 ىركش ملظ نم ربكأ ملظل ةيح ةروص ىهو «٠ ةيخولملا ةطرخم لكش ىلع ىههذلا اهطرق ودبيو اهسأر
 اههجو ىلع هعضت ىذلا جايكاملاو . ناولألا ةبيثك اهسبالم نكلو نسلا ةريغص ىهف « ىرقبعلا رعاشلا
 ىتلا ةليلقلا تارملا ىف انيلإ رظنت امدنعو .. ىرخأ ماقرأ عضوو « اهداليم ةداهش ىف اطشك هبشي

 تالا دوسألا لحكلاو ابينيع شومر وه شيشلا اذهو ٠ شيش ءارو نم اناري نمك نوكت ابتظحال
 ىفو اهقنع ىف اًبهذ تقلع دقف « اهيلإ رظنلا تيبثت ىف تمهاس دق ىرخألا ىه ابنأ امك .. ظيلغلا

 ىهو ! تيبلا ىف ةورثلا هذه لك كرتت نأ تفاح اهنأك « اهئانسأ ىفو اهعباصأ ىفو اهيعارذ ىفو اهينذأ

 ناريثلا اولعشأو . بهذلاب هلك اهمسج اوطغو ةليمج ةاتفب اوتأ امدنع قيرغإلا هلعف نأ قبس ام فرك ذت

 نأ دعب اميف انفرعو ٠ ببسلا قيرغإلا فرعي ملو . ليللا رخآ تت تتام مث .. ةيبهذ اران اهترشب تناكف

 هذه كلذكو . اًبهذ اهمس ناكو . ةمومسم تتام دقف « توملاو ممستلا ىلإ ىدؤي مسجلا ماسم دس

 نيرشع اهرمعب زفقف « ةباشلا اهناولأ ىف ىرس امس بهذلا ناكو . بهذلاب تطغت دقل .. ةاتفلا

 . اماع

 نم غلبيو ةشاكع ميهاربإ همساو ٠ لجرلا لاق .. قدص اي عمسا : لوقي ىعاجشلا ذاتسألا داعو

 : ادج ىنبجعأو اماع نيتس رمعلا
 اكبلا لوط ىلع عمدلا دفن

 ىمدو ىمحلا بحلا راعتساف

 ىفدهتست مالآلاو انأ
 ىمدن ىنغي ناك ول مدان

 ىننإ ىتح مونلا تهرك دق

 منأ مل مكفيط ىئانأ ول
 : لءاست مث . ىعاجشلا تكسو

 ؟ كلذ ثدحي ملأ

 ضف



 .. ةديسلا ىلإو انيلإ راشأو
 لجرلا اذه . . قدص اي اذه نم رثكأ . . ذاتسأ اي اذه نم رثكأ : لاقو جبتبا دقو داع مث

 نكلو .. هقنع تكسمأف اًعيمج انمتش امدنع انترهس انيلع دكن امنإ . . كلذب فتكي مل . . ةشاكع

 هللاو . . ًاضيأ ىركش مظن نم اهب انمتش ىتلا تايبألا هذه نأ تفرع امدنع هلتق نع ىدي تعفر
 : ةشاكع لاق . . . ذاتسأ اي ثدح اذه مظعلا

 دوقح بذاك مكلك

 قرسحو ىمأي لعشي
 ءافش مهبرق ىلألا نبأ

 قبركو ىمغ فشكي
 اوءانت اذا شيع شيعلا ام

 ىتشحول ىكبأ ترصو

 قافش مكب ىجرأ فيك

 ىتلع لصأ متن

 بيرغ مكنيب ىننأك
 قيرغو ىظح بدنأ
 روهط ةلفح ىف بهذن نأ امح ابيجع ائيش سيلأ نكلو . . هرعش لمجأ نم سيل اذه نأ حيحص

 لك نم ىشل كلذ ىركش فرع ول . .؟ ىركشل ىنغي الجر دجأف ةهكافلا راجت دحأ نبال

 . . هضارمأ

 روهط تالفح ىف هرعش سانلا اهيف ىنغي ىتلا مايألا نعلل كلذ فرع ول . . . ًادبأ : قدص لاق
 وه هنأب داقعلا ذاتسألا مهتي مث . ارتسكروألا دئاق تنأ نوكتو اربوألا حرسم ىلع اهنونغي الو لاجنألا

 .. هسفن داقعلا وأ . . داقعلا رعش فسختو فسكت ال ىتح « حرسملا ىلع روهظلا نم هيناغأ عنم ىذلا

 . . اهاه . . اهاه

 . .رخآ ءىش كانه نكي ملو .. كتليل ىف ناكام لك اذه نأب ىنعنقت نأ ديرتأ : ةأجف داقعلا لاق
 .اهاه . .اهاه . . ؟ ةيظفل ةلوحف ىّئحالو . . ةلوحف الو . . تالوطب ال

 نولاص لوحتي نأ نم قيضلاو قلقلا ىداب ناك ىراوج ىلإ اسلاج ًاليمز الإ نورضاحلا كحضو
 ىذلا ام « ذاتسأ اي نكلو : نيتيضاملا نيتعاسلا لاوط امئان ناك هنأك لاف . ىدلب ىهقم ىلإ ذاتسألا

 ثالثب ربكأ تناك . . ؟ نسلا ىف كنم ربكأ تناك اهنأل له . . ؟ ىم ةسنآلا جوزنت نأ نم كعنم

 له وأ . ًاضيأ ةيدوبيو ةيحيسم جوزت دق مالسلا هيلع لوسرلا نإ . . ؟ ةيحيسم اهنأل له وأ . . تاونس

 نضل



 كانه ناكوأ . . نيرخآب منبت تناك دصقأ . . نيريثك لاجرل تناكامنإ . . كلدحو كل نكت مل ابنأل

 بحت كنأ وأ . . . كل ةجوز ءاسنلا نم زارطلا اذه نوكي نأ بحت ال كنأ وأ . . اهب نومتبي نورخآ

 املاع وأ ةبيدأ جوزت ًابيدأ نأ بدألا ىف انفرع نكلو . . ؟ ةقيفرلا وأ ةليمزلا ةأرملا تسيلو ةجوزلا ةأرملا

 اهتجوزت ول لهو ؟ كفرط وأ اهفرط . . دحاو فرط نم بحلا ناك له وأ . . . اضيأ ةملاع جوزت اريبك
 . . ؟ يبدألا نولاصلا اذه نوكي نأ نكمملا نم ناك

 تارطق حسمو اليدنم جرخأو هبيج ىلإ هدي باشلا دمو . . . ًامامت دراب ءاوه ةذفانلا نم ءاجو

 نمحرلا دبع ذاتسألا نأ ودبيو . . هيلع ةريحلا تدب ىذلا ذاتسألا ىلإ هوجولا لك تهجتاو . . قرعلا
 تاقلط لثم ةلئسألا تناك دقف . . ةميرج هنأك ادب ىذلا لاؤسلا اذه ملاعم خي نأ لواح قدص

 تمت هتباصأ اهنأ وأ . . اًيود تثدحأ دق تناك نإو هبصت مل اهنأ حيحص . . ذاتسألا ىلع صاصرلا

 . حوضوب كلذ ىرنال نكلو دلجلا

 ًادحأ نإ . . ةيحانلا هذه نم ءىجت ةيحولملا ةحئار ايف مشأ ةرم لوأ هذه : اكحاض قدص لاق

 ؟ ناضحألاب اعيمج ائذخأت ةيخولملاو بحلا نع مالكلا نوكي فيك فرعأ الو « ةيلقتلا عنصي

 ىلإ . .رخآ بناج ىلإ ايئابن ذاتسألا تعفدف « قدص نمحرلا دبع هب سحأ ام انأ تكردأو

 ضعب نأ نم هيف رخسي نيسح هطل الاقم تأرق دقل : تلقف « تحجن دقو « ذاتسألا زفتسي بناج

 لكأ ىف فرسي ناك هنأل امنإ ةفسلف الو ايسفن اجازم سيل ءالعلا ىبأ مؤاشت ببس نأ فشتكا دق داقنلا

 دنع مؤاشتلا ةفسلف تءاجف . . صغملاب هءاشحأو بابتلالاب هتدعم بيصي ناك سدعلاف . . سدعلا

 مهتفسلف نوفصي ناملألا نإ ةرم انل لاق ذاتسألا نا مث . . ةيدام وأ . . ةيوعم وأ ةيدعم بابسأل ىرعملا

 لوفلا ببسب هنأ ىلع ءرصم ىف مالستسالا ببس نع سانلا ثدحتيو « ةريبلا ةفسلف اهنأب
 شبيب ال طئاحلا راوج ىلإ ضرألا ىلع ىتلأ الاوش حبصي هنإف امهلكأي امدنع ناسنإلاف .. ةيمعطلاو

 لوفلا بره دق اريرش نكلو « نينسلا فولأ نم نويرصملا راثل رصم نم لوفلا ىنتخا ولو . . شني الو

 خيشلا هذاتسأ مجاه دق نيسح هط روتكدلا نأ اضيأ ركذأو . . نيصلا ىلإ نويفألا اوبّره امكرصم ىلإ

 نأ ادكأف « ايملع اريسفت ميركلا نآرقلا ريسفت ىف افرسأ امهأل هدبع دمحم مامإلا كلذكو تيخب دمحم

 قئاقحلا نأل . . بولسألا اذه ىلع نيسح هط ضرتعاو « اهسفن لوح رودت ابمأو ةيورك ضرألا

 تسيل ضرألا نأ ثيدحلا ملعلا تبثأ ول هدبع دمحمو تيخب نيخبشلل ثدحي اذاف .ريغتت ةيملعلا
 رودتو انايحأ ةيورك اهنأ تبثأف ملعلا داعررا ثدح اذام مث : . ؟ اهسفن لوح رودت ال اهنأو ةيورك

 ةينلا نسحب مستت ىتلا تاريسفتلا هذه نع اديعب نوكي نأ بحي نآرقلا نأ نيسح هط ىريو ؟ انايحأ

 . ! ةيخولملاو .. ةيمعطلاو لوفلا رثأ نع ًاديعب نآرقلا نوكي نأ بحي لاقو . . ًاضيأ لهجلابو

 .. شيشحلاو رمخلل امك . . ناسنإلا ةايح ىف ًارثأ ماعطلل نأ دكؤملا نم نكلو :؛ دحاو لاقو

 ا



 مل هنكل . ناسنإلل ءادف تاناويحلا لكأ هتيلف « قابن ناسنإ هنأل كلذ لعفي حافسلا اذه رلتهو
 .. لاتقلا نيدايم ىف هكردتسا ةدئاملا ىلع هتاف ىذلاف .. لعفي

 ىدنهلا معزلاو .. اشوحو اونوكي ملو . موحللا نولك أيال اوناك ةنعارفلا نكلو : رخآ لاقو

 . مالسلاو ةمحرلل ةروص وهو ىنابن ىدناغ

 . قابن وشدرانرب ريبكلا بتاكلاو : ثلاث لاقو
 اذإف . تالكلا لئاق ناسللا ليوط وهف . .رشبلا مول لكأي داكي وشدرانرب نكلو : عبار لاقو

 .رشبلا لكأي نأ هتفي ملف رقبلا لكأب نأ رخآلا وه هتاف دق ناك

 . .ةيضقلا هذه ىف ىفاهنلا مكحلا اهيدل نإ : لاقف ةديسلا ىلإ ىعاجشلا ذاتسألا راشأو

 اذإو ىمأ برضي ىلأ ناكو . . . قابن نآلا ىمأ جوزو . . موحللا لكأي ىبأ ناك : ةاتفلا تلاق

 متشيالو برضي ال وهو . . . ةمحر هبلق ىفو قيقر همالك ىمأ جوز نكلو « ىنضعي ناك ىنبرض

 . دحا هب رعشي الو . . . هتوص مفري الو

 « رطاخلا ةهزنو رطاعلا ضورلا » همسا باتك . قدص اب ةيده كل ىدنع : ىعاجشلا لاق ةعرسبو

 ىلإ همجرت دقو . . ىرئازج وهو . ىوازفنلا خيشلا همسا . سلهلا ىف قمعت خبشل باتكلا اذه

 اذه ىف ثدحتي وهو . ةليلو ةليل فلأ مجرت ىذلا وهو « نوترب درشتير ىزيلجنإلا قرشتسملا ةيزيلجنإلا
 ةيسنجلا عاضوألل هتشقانم هيف ام مهأ نكلو . . اهعاونأ لكب ةيسنجلا عاضوألا نع باتكلا
 مه موحللا ةلكأ نأ ىري وهو « اهنولكأي ال نيذلاو موحللا نولكأي نيذلا بسانت ىتلا تاقالعلاو
 . .ناسنإلا محل نومعطتسي ال مهف ناويحلا محل ,عط نوفرعي ال نيذلا امأ . . قاشعلا لضفأ

 ىلإ عفتري باتكلا اذه نظأ ال : لاقو « ءاتفإلا لاجر لكش ذختيل قدص نمحرلا دبع لدتعاو
 ىرخألا بتكلا لكف . . مألا باتكلا وه اذهف « ارتوس اماك» ريهشلا ىدنهلا باتكلا ةلافس ىوتسم
 ناك اذإ .. سنجلا نونف ىلع سانلا ردقأ دونهلاف . هنم ةقورسم بتكلا لكوأ « هتانبو هدالوأ
 ! بحلا ةلوازم ىلع مهردقأ دونهلاف .. بحلا نف ىلع مهردقأ نويسنرفلا

 . . هعسأ نأ بحأ . .رخآ ايأر ذاتسألل نأ نظأو : لوقي ىضف ًاجرح دحي ملو « ةاتفلا ىلإ رظنو
 ذاتسألل ىتتادص تزبتنا دقو . . هيأر فرعأ نأ تينمتو « نيموي ذنم كلذ ىف شقانتن انك دقف

 ومجرب نأ عيمجلا نم بلطو .انه الاثمت ىل ماقأل اهفرعول ةريثك ءايشأب هناسل ىلع تثدحتو

 . اهاه . . اهاه . . مزجلاب
 قبي لو « هوزفتسي نأو ٠ ىرخأ ةهج ىلإ ذاتسألا اوعفدي نأو , ثيدحلا اوريغي نأ ىف اوحلفأ دقل

 ةباجإلاب ًاديعس نكي ملف ٠ كلذ ىف بغري ناك هنأ دقتعأو . هعلتباو . ملا اذه ذاتسألا علتيي نأ الإ
 ء لصألا ةينانبللا ةيروسلا ةيئيطسلفلا ةيحيسملا ةدايز ىم ةسنآلاب هتقالع نع ةئجافملا ةلئسألا نع

 اكمل



 اهيف ذاتسألا كراش ةميرج : ةيلقعلا تايفشتسملا دحأ ىف اهتياهن تناك ىتلاو « ارعشو ارثن اهيف بتك ىتلاو
 | دصق نود وأ دصقب

 فصو ىف دونهلا عرب دقل : لاقف . بحلاو سنجلا نع ثيدحلا راسم ححصيل ذاتسألا ثدحتو

 اوعرب مهنأ امك ؛ ىرخألا تاناويحلاو ءاسنلاو لاجرلا نيبو ةأرملاو لجرلا نيب ءاقللا عاضوأو . سنجلا

 ىذلا قيرطلاو سنجلا ىلإ قيرطلا اوفصو دق مهف ٠ بارشلاو ماعطلا ىف دهزلا دعاوق عضو ىف اضيأ
 ىف اوقوفت دق مهنإف , طقف بحلا ىف اوعرب دق نييسنرفلا نأ نظأ ال ىنكلو .. هيف قارغتسالا نم ذقني
 دق ايسنج ذاشلا لجرلا اذه نأ دجتل اهضعب وأ داس ىئد زيكراملا تافلؤم أرقت نأ ىنكيو . اضيأ سدجلا

 ىبهتنتو « هللاب أدبت ةفسلفلا نإ : لوقي بتك دقف ٠ سنجلا فوسليف هنإ لب .. سنجلا نونف ىف قمعت

 ء سنجلا اهنأب هذه ةشيعلا ىنعم ددحي وهو . شيعي ىكل ناسنإلل هللا همسر ىذلا قيرطلابو « ناسنالاب

 ناسنإلا درجتي نأ هلك سنجلا نم مهأو . فينعلاو ضيرملا سنجلا عاونأ لك . سنجلا الإ ءىش الو
 نم ولخت ال ةيسنجلا هراكفأو . . طبار الو طباض الب هسفن كرتي ناو ٠ ةفعلاو تبكلاو طغضلا نم

 ريثكب ماملإلا اذهب كشهدي وهو . ىوتسلوت ايسور بيدأ لوقي امك ةينيد » تارابع نمو ةيكذ تاحن

 ايش برقأ هنإ «مودوس ةنيدم ىف اموي ١٠١ » همسا باتك هلف . . ةبيرغلا ةبيجعلا ليصافتلا نم

 اوبره صاخشأ ةرشع نع ىكحي ىذلا . ويشتاكوب ىلاطيإلا بيدألل نوريماكيدلا صصق ةعومجمب
 نع اديعب لاجرلا نم ةعبرأب درفنا دق داس ىد زيكراملاف . سنجلاو بحلا ىلع اوفكعو نوعاطلا نم

 كانه ناكو . . ذوذشلاو سنجلا عاونأ لك ىلع اوفكعو . رشع عبارلا سيول كلملا دهع ىف ةسايسلا

 ' مهل نوتأيف . ىسنجلا غرفتلا اذه نيومتب حصألا ىلع وأ . . عورشملا اذه ليومتب نوموقي لاجر
 ىه ( مودوسا# و . . عون لك نم ىسنجلا ذوذشلا باحصاو ىراذعلاو تاريغصلا تايتفلاو ناملغلاب

 لالحمنا ببسب نيتنيدملاب فسخ دق هللا نأو ةاروتلا اهنع تثدحت ىتلا ؛ ةرومع » ىرخألا ةنيدملا ثحخأ

 . . « مونلا ةفرغ ةفسلف وأ «نينتسج » اهمسا ةياور هل كلذكو .. مالسلا هيلع طول موق نم امهلهأ
 نأ لجحي انلع داس ىد زيكراملاهلاق ىذلاو . .ةيبوروألا بادآلا لك ىف هلريظن ال قمعت ىلع لدت اهلك

 ةيفسلفلا سرادملا مظعت ء الجر ناك نإ ؛ لجرلا قحتسا كلذ لجأ نمو . ارس نوريثك هلوقي
 ىديس باتك نع هلوقتام امأ . لجخ وأ ءايح نود ناسنالا قامعأ فشك هنأل « ةثيدحلا ةيسفنلاو

 ؟8 ةأرملاو لجرلا نيب ةيسنجلا عاضوألا نأ ىري وهف . ةجذاسو ةعضاوتم ةروص وهف ىوازفنلا دمحم
 اهولعج دقف دونحلا امأ . اهفسلفيو اهفصي ء اعضو 7 اهنأ ىريف داس ىد ديسلا انوخأ امأ « اعضو

 ةخوسمي ةروص الإ سيل ٠ هابص ىلإ خيشلا عوجر » مماب اندنع عئاشلا باتككلاو . ايسنج اعضو

 . ةيدنهلاو ةيبرعلا بتكلا نم ريثكل
 ضعب تمجرت اهنإ : ( نكرلا ىف ةسلاجلا ةديسلا ىلإ راشأو ) لوقيل ىعاجشلا ذاتسألا هعطاقو

 نسما



 ىد زيكراملا نم ىنبجعي لو ىنيجعأ » ناونعب اريغص اباتك تفلأ اهنإ لب ٠ داس ىد زيكراملا تافلؤم

 . « داس

 ىنلاو « ةقيقد الإ ملكت مل ىتلا ةبيجعلا ةاتفلا هذه نع انلءاستو ٠ اهيلإ انرظنو « كلذ انشهدأو

 .. ءايحلاو جرحلاو لجنملا اهفلي
 ايلاطيإو سيراب ىف تشاعو « بطلا ةيلك ىف تجرخت اهنإ : لوقي ىعاجشلا ذاتسألا داعو

 . ايناخأو
 نهايإ تايتفلا نم ةدحاو تسيلو ةثحاب ىهف نذإ . مارتحالاو ةشهدلاب طلتخت انتارظنو اندعو

 .. ةريخألا فافزلا ةلفح ىف ىعاجشلا ذاتسألا عم نك قاللا

 ةلوغشم نآلا ىهو : لاقف ء اهب فيرعتلا نم ىأ ءرثكأ اهنم برتقا امنإ « انلوهذل انكرتي مو

 نأ ىه رظن ةهجو اهو .. ؛ ةيلقعلا ضارمألا ئشتسم ىف ىسنجلا جايطلا» : وه « بيرغ عوضومب
 ىسنجلا جايلا روصف كلذلو .٠ ًانونجم وأ ايئادب اناويح وأ الفط نوكي امدنع هتعيبط ىلع نوكي ناسنإلا
 . ءالقعلا دنع اهنم حضوأ ىضرملا دنع نوكت ىبسنجلا أمظلا وأ

 هنإ « فشتسملا ف ىضرملا دحأ روزأ تنك مويلا : تلاقف . لوقت نأب امل احيرصت كلذ ناكو

 قرافلا نأو « هسورع نيبو ىنيب اريبك اهيش كانه نأ ىل دكأ دقو . . هفافز موي ىف نونجلاب بيصأ
 هذبب ىلحلا هذه لك هل تعضو كلذلو . متاونملاو شياوغلاو دوقعلاو طارقألا عضأ ال ىننأ وه ديحولا

 ىنئثدحي نلف الإو لحكلاو ضيبألاو رمحألا ىف فرسأ نأ ىلع ضرف هنإ لب . . اهيف غلابملا ةروصلا
 . . . دكؤي انه ىلإ ءىجأ نأ لبق مويلا هنم هتعمس ىذلاو . . ءىشب

 : اهتبيقح ىف اهتعضوو ىلحلا هذه لك تعزن دق اهنأ تدجوف ابيلإ ترظنو « اهقير علتبتل تفقوتو
 . ةيقيقحلا اهداليم ةداهشو اهبابش تدرتساف « هيف تفرسأ ىذلا جابكاملا نم ريثكلا تحسم ابنإ مت

 قلعتت بابسأل اهتلحتنا ىتلا ىرخألا ةيصخشلا نم الجخ اهسأر ىنحت دعت لو , اهسفن تداعتسا دقل

 . مظع ريدقتب نيرضاحلا لكو ذاتسألا اهيلإ هجتاو « امارتحا رثكأو قرأو لمجأ تدبو . ابتنهمب
 هلاقام دكؤي هتعمس ام : تلاق . ائيش رربت نأ ىلإ ةجاح ىف نكت ملو . انل لوقت تداعو

 اًيرشب اًبيبط سيل ذاتسألا نأ مغر « ةأرملاب لجرلا ةقالع نعو ةأرملا نع ذاتسألا هلاق ام لك « ذاتسألا

 دسفي سنجلاو . سنجلا دسفي بحلا نأ نم « ةيلقعلا ضارمالل فشتسم لدي ملو ايسفن اًبيبط الو
 دجوي الو « سنج الب بح دجوي الف « املس سيل ةيناسنإلا تاقالعلا ىف مللسلا قيرطلا نأو ء بحلا

 ايف قالطلا ىلإ برقأ فالخ وهو . دحاو ءىش ىف ذاتسألا عم فلتخأ انأو . . بح هيف سيل سنج

 . . فرعن ال نحنو جاوز كانه ناك دقل نذإ : الئاق قدص كحض

 ناد



 ىناملألا فوسليفلا هلاق ام ذخأي ذاتسألا نإ : لوقت - ريغصلا اهمسا اذهو - لالجإ . د تداعو

 اذه ةايح ىلإ دوعت نأ دبال نكلو . . . كلذك لعفلاب وهو . ةقيقح هنأ ىلع ةأرملا نع روهنبوش

 ةيرظكلا ةدغلا زارفإ مدع نم وكشي ناك دقل « ءاضعألا ملس وه الو ةيداع ةايح ىه الف . . لجرلا
 « بارشلا ف فرسي تقولا سفن ىف وهو . اديلب الماخش ادماخس هلعجي اذهو . ةيلكلا قوف ةدغلا ىهو

 ملو . . ةفيظو نع ثحبلا ىلإ ًاجاتحم هلعجي ال اذهو « ىنغ لجر هنإ مث . . اضيأ الوسك هلعجي اذهو
 نمو ةرماغملا نم ردقلا اذهب ىفتكاو ءابيف لشف ةدحاو ةبرجت امنإ .. ةأرملا عم ةريثك براجت هل نكت
 نيب ةأرما تناك دقل . . نوريثك ابيلإ هقباسي ناك « اهءارو ىرج ىتلا ةأرملا ىتح « ةأرملا ءارو ىرجلا

 . ةدايز ىم لثم نوكت نأ ىلإ برقأ اهنإ . . نيريثك لاجر
 « كلذ كردت نأ نود ةيسفنلا ةبيبطلا تقلزنا دقل . اندعاقم ىلع انكرحتو . . ةمهمه تثدحو

 هلوقت ىدلا ام فرعت الو ريثكلا ملعلا نم ردقلا اذه ىلع نوكت نأ الوقعم سيلف . كلذ كردت اهلعل وأ

 . . هروضح ىف ذاتسألا نع

 روهئبوش فوسليفلا اهبحأ ىتلا ةاتفلا تناك نإو : تلاقو تقولا سفن ىف تكردتساو تفنأتساو

 ثدحتي ملو . اهآر هنإ . . اهب ةيوق ةلص هل نوكت نأ لواحي مل فوسليفلاف . . ةدايز ىم نع فلتخت

 اذه نأ دجوو . . ةاتفلا هذبب اماّتها دجو املف . . اهقامعأ ىف شتفي هسفن ىلع فكعو . . اييلإ
 هل قلي حارو فرغلا ىدحإ ىف هسبحف هشارف ىف اصل طبض نمك هنأ سحأ « ايقطنم سيل مايهالا

 عم راوح ىلع تناك ةدايز ىم نكلو . . هحارس قلطأ وه الو هبقاع وه ال . . بابلا تحت نم ماعطلاب
 . . اهسفنل ىتحاالو . . دحأل ةأرما تسيلو لكلل ةأرما ىهف . . عيمجلا عم ةفيطل تناكو « عيمجلا

 لكلا « اينابمشلا نم ضوح ىف تقرغ ىتلا ىلإ برقأ اهنإ . اهباصأ ىذلا ام طبضلاب فرعت مل ىهف
 تنام الو . .رانلا نم برقلاب اهوعضو مت .. اهقلح ىف سيلو اهسأر ىلع اهوبصف تاجاجرزلا اوحتف

 هنإ .. مهنيب لدعلا نم اعون اهنم عيمجلا نامرح ناكف . مهنم دحاول نكت مل ابمأل « عيمجلا حارتسا

 نأ لواح نمك ةيابنلا ىف اهنونج ناك له . . ؟ اهسفن تملظ له . . ؟ اهوملظ له . . فينعلا لدعلا

 ىلع هنزاوتب باجعإلل الداعم هطوقس ىلع فسألا ناكو .. طقسف هنزاوت لتخاف لبحلا ىلع ىشمي
 مهاربا انديسب باجعإلا لثم ناك ةدايز ىم ةسنآلا نع هتأرق ىذلا لك نإ . . ؟ طقسي نأ لبق لبخلا
 بدألا باطقأ ران تناكو « مهاربإ ىلع امالسو ادرب رانلا تناك دقل . . قرتحي ملو رانلا لخد ىذلا

 اهلقع تدقف امثإ « قرتحت مل اهنإ . . اهل امالس نكت ملو ؛ ةدايز ىم» ىلع اًدرب ةسايسلاو ركفلاو

 ىرقبع ىكذ عراب لجر هنإ . . ذاتسأ اي سنجلاو بحلل اسايقم سيل روهنبوش فوسليفلاو . . طقف
 : لوقي لثملاو . ادحاو اباتك أرق ىذلاكوأ « ةدحاولا ةأرملا ىرقبع وهف .. ةدحاو ةأرما ىأر لجرك

 ىف هيراحي نأ دحأل نكحمي الو ءامامت هظفحيو هفرعي هنأل ؛ دحاولا باتكلا بحاص نم سرتحا

 م



 . ةدحاو ةأرما وأ ادحاو اباتك ايندلا ىف نأ مهوت هنأ اضيأ هبيعي نكلو .. كلذ

 لك . . هيلا تنب اي : لاقو خرص امدنع اعيمج انعريبعتلا ف قدصأ قدص نمحرلا دبع ناكو
 هللا قددص - مظع نهديك نإ . . ! ؟ تسلج ذنم ةدحاو ةملكب قطنت مل تنأو كنم جرخي اذه

 انسبالم تذخأ امنإ « كلذب ىنتكت ملو . . ةارع اننأ سحن اعيمج انتلعج دق نآآلا تنأ . . مظعلا
 نطب ىلإ هتدعأ كنأ دبال امنإ . طقف ايراع سيل نآلا ىعاجشلا نأ دكؤملا نمو . . اهلك اهب تيطغتو
 ةقينألا اليفلا هذه تنأو .. ةقينأ اليف مامأ ةراحلا ىف بعلي الفط الإ سيل فرعي ام لكو وهف . . همأ
 ..! ةروتكداي

 ةعرسب ةعاسلا براقعب عفدو « ةشقانملا ىبنأ دق قدص نمحرلا دبع ذاتسألا نأ انسسحأو
 ىلإ انيديأ دمن نأ الإ قبي ملو « ةيخولملا ةحئار مشن دعن مل كلذ انكردأ الو . رهظلا دعب ةيناثلا اهلعجف

 دبعل هتوعد تءاجو « جورخملا لاجعتسا نم اعون هفوقو ناكو  فوقولا ىلإ انقبس ىذلا ذاتسألا
 نأ ىف ةبغرلا هيدل دحي مل هنأل « مهل انانتما ءادغلا لوانتل لالجإ . دو ىعاجشلاو قدص نمحرلا
 لشفلا بح اهنإ .. وأ . بحلا ىف لشف ةصق : تناك ىتلا ةدايز ىم نع ثدحتيل : ىضاملا رضحتسي

 ! جاوز ىلإ ضفي مل ىذلا
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 ! ةيدنفأ اي ركاذت ..ركاذت : ىراسككلا اناجأف تاظحلب ورتملا فقوتي نأ لبق

 . هانيطعأو انيويج ىلإ انيديأ انددم ايروعش ال اننكلو .. عفدن نأ نود ورتملا رداغن نأ انتين ىف ناكو
 لزتن نأ انتين ىف نكي مل هنإ هل لوقن نأ اندرأ اننأك .. ىرخأ ةطحم نيبكار انللظ « اننيب ايف قافتا نودو

 ةطحملا ىف لوزنلل ادادعتسا بابلا نم برتقن نحنو انكردأ وه امنإ . انطبضي مل هنإو « عفدن نأ نود
 .. ةيلاتلا

 . ىنقدصي مل هنكلو ..نيسح هطل تلق انأ : قيدصل لوقأ ىنتدجو ةأجفو
 ؟ نيسح هط وه نم ؟ نيسح هط--

 أرجأ وه باتكلا اذه نأ وه هيأر نم ناكو . ىلهاجلا رعشلا هباتكر يسفت ىف هعم تفلتخا امدنع -

 كنأل .. ءىرج ىبدأ لمع ايصخش تنأ لب: هل تلق نكلو . اهمظعأ نكي مل نإو . ةيبدألا هلابعأ

 .رصم ىف رارحألا نوركفملا هلعفي نأ بحي امل جذومن تنأ لب .. طقف اثدحتمالو ابتاك تسل

 .. ؟ لوقت اذام-

 .. ؟ لوقت اذام -
 ىننأب همهوأ نأب « ىراسكلا نم ىللجخخ ىرادأ تنك ىننأ كردأ ٠ هيلع درأ 0 ىنأ ظحال الو

 تسل ىننأ ىأ .. ىأرلا ىف تفلتخاو هعم تسلج ىننأو « ايصخش نيسح هط فرعأ ىننأو « فقثم

 . ىراسكلا نم بربي ىذلا زارطلا اذه نم

 لخدي ملف .. لخدا : تلق .. قدي بابلا تعمس امدنعف .. انأ امآ : لوقأو ىذهأ تيضمو

 ناكدقل .. ةأجافملا تناكو .. رامح اي لخخدا كل تلق .. لخخدا : قوص ىلعأب تحرصف .. دحأ

 قيرغإلا خرؤم قىربجلا نمحرلا دبع دي قو « قربجلا نمحرلادبع هدي ىفو « اشاب ديسلا نطل
 .. فدصلا نسامح اي .. ةلاّجر اي ناضحألاب .. تودوريه

 تيب ىلإ انمادقأ ىلع انيضمو .. كلذل دادعتسا ىلع نكأ مل ىنكلو .. ةيرخسلاب ىبعطاقي ناكدقل

 نولاص انلخد الو . ةعاس فصن نم رثكأ دعوملا نع نيرخأتم انبهذو .. مكتن نأ نود ذاتسألا

 انين



 « طئاحلا ىلإ هتدنسأف , روسكم نيدعقملا دحأ . نيرواجتم نيدعقم انل اندجوو .. ائاتمم ناك ذاتسألا

 دقف . ابيرغ ائيش تظحالو ء ىسركلل ةعبارلا قاسلا تقولا سفن ىف ىه قاس ىدحإ نأ تمسحأو
 « ىنعملا نعو درقلا بحاص نع هوجولا لأسأ نأ لبقو . سائسن هب ريبك صفق دعقملا ءارو ناك
 ىف دهاش هنأل درقلا اذهب تيتأ دقل .. ىنقدصت نل : ةعارزلا ةيلك نم ءالمزلا نم ادحاو تدجو

 تيدحن انأو .. هليذ دنع ءاضيب ةعقب هل نوكت نأ بحي دورقلا نم عونلا اذه نإ لوقي ذاتسألا . ةيضق

 مل .. بتكملا ىلإ تدعو تيبلا ىلإ تدع الو . ءاضيبلا ىه هعباصأ نوكت نأ دبال : الئاق ذاتسألا

 ىدلاو نأ فرعت تنأو ناويحلا ةقيدح ىلإ تبهذ الو . باوص ىلع ذاتسألا ناكدقف . ىنيع قدصأ

 سانسنلا اذهب تيتأو . قح ىلع ذاتسألا نأ ىل دكأ . ىدلاو تشقانو .. ةقيدحلا ءابطأ دحأ وه

 ناطلغ ىننأ ىلع اّيح اًناهرب

 .. ؟ ءاضيبلا طقنلا ىه نيأ نكلو : صفقلا ىف ريغصلا درقلا ىلإ رظنأ انأو تلق

 « ذاتسألا لاثمت قوف زفق دق سائسنلا اندجو ةعرسبو . صفقلا باب حتفو قيدصلا برتقاو
 .. هينذأ ىف انايحأو . هفنأ ىف لخدي انايحأو .. ذاتسألا هجو حسمب هليذ لعحو . هسأر قوف سلجو
 ىلع زفقو .. لاثتلا قوف سلجو ةمات ةقاشرب داع مث .. ةميدقلا رئاتسلا نم قلعتو .. ةذفانلا ىلع زفق مث

 ءاضيبلا طقنلا ىرنل هرهظ ىلع هبلق مث .. هفف ىف اهعضوو زوملا نم ةعطق هل جرخأ ىذلا قيدصلا ىنتك

 .. هلطب ىف ىرخأ ءاضيب ةطقنو .. ليذلا ىف

 .. ؟ ذاتسألا لاق اذامو ؟ تنأ تلق اذام ؟ ةيضقلا ىه امو : هتلأسو

 تاداعلا هذه نيب نف .. ةبيرغ ةيسنج تاداع اهل دورقلا عاونأ ضعب نأ هيأر نم ذاتسألا : لاق

 نمو .. اهنطب ىف انايحأو « اهليذ ىف ءاضيب ةمالع ال تناك اذإ الإ ىثنألا نم برتقي ال ركذلا نأ

 موقت ثانإلا ضعب نإ : ذاتسألا لوقيو .. اهتئونأ لمتكت امدنع الإ رهظت ال ةمالعلا هذه نأ بيجعلا

 انبل زرفت ىتح راجشألا هذه شبرخت لظتو ء راجشألا ضعب ىلإ ىثنألا بهذتف .. ةبيرغ ريوزت ةيلمعب
 اهليذ نبللا اذهب نهدت مث .. اهيمدقو اهناسل هيف سمغتو ضيبألا نبللا اذه ىلإ ىثنألا ءىجتو . ضيبأ
 .. اهيلع لبقأ ركذلا اهآر اذإف . اههجو انايحأو ء اهنطبو

 هنإو .. باصخإلا مسموم ىف هسفنب كلذ نم دكأتيل ناويحلا ةقيدح ىلإ بهذ هنإ ذاتسألا لوقيو

 هلخدأو ةدشقلا نم ءانإب ىأف ٠ هسفنب ةبرجتلا هذه ىرحب نأ ىف ناويحلا ةقيدح ءابطأ دحأ ندأتسا

 .. هلك اهدسج نهدت تحارو ةدشقلا ىلع تمجه نأ الإ ثانالا ىرغص نم ناكاف .. دورقلا صفق

 ثانإ هلعفت ام امامت لعفت ةدرقلا ثانإ نإ ذاتسألا لوقيو .. روكذلا دحأ ابيلع مجه تاظحلس دعبو
 ىذ اهئاذح ىف اهيمدق عضتو ٠ ةردوبلاو هافشلا مالقأ كسمتو . اهمأ ةفرغ لخدت ةلفطلاف .. ناسنإلا

 نإ .. ةعرسب ةثونألا ىلإ زفقتو ةلوفطلا تاونس رصتخت نأ ديرت اهنإ .. اهتعبق ىدترتو .. ىلاعلا بعكلا

 نس



 ءابطأ شهدنا دقو .. ناسنالا ةلوفط نم اريثكر صقأ ناويحلا ةلوفط نأل .. نكمم ناويحلا ملاع ىف اذه
 رزجلاب كلذل دعتسا دق هنكلو .. فوخ نود دورقلا صافقأ دحأ لخدي ذاتسألا اودجو امدنع ةقيدحلا

 نيذلا نم ادحاو ىدلاو ناكو .. اداه اريفص ابنم قلطي هم ىف ةريغص ةرافصو قادوسلاو زوملاو
 هلأسأ نأ ىلإ بلط دقو « ةرافصلا هذه مادختسا ىف ةئكحلا نع هلأسي نأ أشي ملو .. كلذ اودهاش
 ... دوعي امدنعو .. كلذ نع

 ؟ نيأ نم دوعي -

 . بيبطلا ىلإ لزن هنإ-
 ؟ هباصأ اذام-

 .. لاهسإ نولوقيو .. صغم نولوقي .. فرعأ ال -

 . اهاه .. اهاه -« ىرهشلا ضرملا » هنإ : لاقو نيرضاحلا دحأ كحض
 .. ىرهشلا ضرملا هيمسي ىذلا وه ذاتسألا : انل حضوي داع ؛ كلذ نم دحأ كحضي ىل الو

 همّرح ىذلا لك لوانتي .. اليقث اماعط لكأي رهشلا ىف ةدحاو ةرم هنكلو .. قولسملا لكأي ذاتسألاف
 هنإ .. ةطشلاو رضخألا لصبلاو ةحولملاو نيدرسلاو خيسفلا وه تامرحملا هذه بحأو .. هسفن ىلع

 رصي نكلو .. ةبجولا هذه نم اريثك بعتي وهو ... رهش لك ةدحاو ةرمولو هتدعم لاّتحا ىدم برجي
 ءاعمألاو ةدعملا رابتخا نم دبالو « لمحتلا ىلع اهتردق ىدم ةفرعمل ةدعملا ناحتما نم دبال هنأل « ابيلع

 مسجلا موقي فيكو .. ةحولملا ديدشلا وزغلا اذه ةهجاومو فيكتلا ىلع اهتردق ىدم ةفرعمو « دبكلاو
 ! ةضومحلا نم ةلئاطا تايككلا هذه « دييحتب »

 ؟ بيبط تنأ : تلأس

 نم اريثك اثيش اهيف نإ .. ةفينعلا ةفصولا هذهب ذاتسألا ىقأ نيأ نم فرعأ الو .. معن : لاق
 هزرفت ام ةرازغو « هتدعم ناردحي ناسنإلا رماغي نأ حصي ال ذاتسألا نس لثم ىف نكلو .. ةحصلا
 بيبطلا هلاق ىذلا ام سيلو .. بيبطلل ذاتسألا هلاق ىذلا ام فرعأ نأ ىنمتأ انأو .. ةرارملاو دبكلا
 .. بيبطلا وهو ضيرملا انأ ىننأك .. ىل حضوي ىذلا وه ناكف « اريثك هتشقان ىننأل .. ذاتسألل
 . 1 ةياهنلا ىف بسكي ىذلا وه هنأ فرتعأو

 دقف .. ةرما هذه ملكتي فوس ىذلا وه بيبطلا نأ دقتعأ نكلو : لوقيل بيبطلا تكسو
 طغضي هنأ اضيأ تظحالو .. ايلعلا هتفش ىلع روثب روهظو .. ذاتسألا ىنيع تحت افيفخخ امروت تظحال

 دقتعأ .. ىرخألا ىه تمروت اهنأك .. هعباصأ ىلإ تارم ةدع رظن هنأو . . ىرسيلا هدي ىلع ىنعلا هديب
 ءابطألل ابيبطو هئاقدصأل ابيبط .. هتايح لوط ابيبط لظ نأ دعب . اضيرم نوكيل ذاتسألا رود ءاج هنأ

 ديمعو ءابطألا سيئرو ءارزولا سيئر هنأ ٍلعرصي ىذلا لشرشتب ىفرك ذي هنإ هل تلق امدنعو .. اضيأ

 نكن



 لشرشت نكلو : ىل لاق ذاتسألا نكلو .. ءابطألا تاتشور ف فاضأو فذح ام اريثك هنأو .. ىضرملا
 هذهو .. ايراتئسودلاب اباصم ناك انيب لاهسإلاب باصم هنأ روصت دقف .. تارم ثالث أطخأ

 ىف فارسإلا ببسب هنأ ىلع « سفنلا قيض صخش هنإ مث ..رصم نم اهذخأ دق ايراتنسودلا

 هنإ مث ٠ هنخدي ىذلا راجيسلا عونل هرييغت ببسب ةديدشلا ةضومحلا اهنأ فرع نكلو « نيخدتلا
 ذاتسألا نكلو .. كلذ ىلع ءابطألا هقفاو دقو .. ركسلاب باصم هنأب هقاس ىف مدلا طلجت مدع صّخش

 وأ ركسلاب باصم هنأ ىلإ فحصلا رشت ملو .. ريخألا هداليم ديع ىف ةتروت فصن لكأ لشرشت نأ أرق

 جتنتسا كلذلو .. الصأ ةتروتلاب هل اوتأام اباصم ناكولو .. ماعطلا نع عانتمالاب هحصن ادحأ نأ

 ىف لشرشت فارسإب هذه مدلا ةلويس ذاتسألا للعو . ايطاخ ناك ءابطألاو لشرشت صيخشت نأ ذاتسألا

 ! ! داقعلا ذاتسالا اذه بيرغو بيجع ءىش . ةئاملا ىف ةثام حيحص اذهو - نيريبسألا ىطاعت

 ىف أطخأ دق ذاتسألا نأ دقتعأ نكلو : هل لاقو سانسنلا بحاص ىلإ بيبطلا تفتلاو تكس مث

 لثم دورقلاف ..نبللا ةحمار ىه امتإ .. روكذلا ريثي ىذلا وه نوللا سيلف .. هذه درقلا ةياكح

 هذهو .. ىثنألا اهزرفت ىتلا ةحئارلا ىه امن .. ناولألا زييمت ىلع ةردقلا اهدنع تسيل ةريثك تاباويح

 فمي دق لئاسلا اذه . اًثكم الئاس ىثنألا زرفت نأ اريثك ثدحيو . « سنجلا ءادن » ىه ةيوقلا ةحئارلا

 ابيلع لصحت ىتلا ىه لئاوسلا هذه مهأو .. هبيذيل رخخآ لئاس ىلإ ةجاح ىف ىهف .. بارتلا هصتمي وأ

 راجشأ ضعب انايحأو .. ضيبأ انبل زرفي ىذلا زيمجلا رجش لثم .. رجشلا عاونأ ضعب نم ةدرقلا
 اذه لقنتف .. اهب كتحتف كلذ ىلع اهتنبا دعاست تاهمألا ضعب نأ كلذ نم بجعأو .. غمصلا

 اهيطعتو ٠ ضيبألاو رمحألا اهل عضتو « ابتنبا قوزت اندنع مألا دجن ايك امامت .. اهتنبا ىلإ اهنم لئاسلا

 رثكأ فيرلا ىف ثدحي اذهو .. ناوألا لبق ىثنأ اهلعجتل . ىلاعلا بعكلا اذ اهءاذحو ابيلح ضعب

 نود انايحأو .. ةعساتلا ىف ىهو ةاتفلا نوجوزي مهنأ دنا ىف تظحال دقو ..ندملا ىف ثدحي امم

 «رمحألاو ضيبألا عضو ىف تفرسأ دقو . ةريغص ةاتف لفط انأو انتيب ىف تيأر ىننأ ركذأو .. كلذ

 طخشي نم ءىجي نكلو .. تيبلا مامأ لافطألا عم بعلت تناك لب .. امامت ابيلع احضاو لجخلا ناكو

 .. ىكبت ىهو لخدت تناكو .. لافطألا ةيقب نود ىه .. تيبلا لخدت نأ اهيلإ بلطبو . اهيف

 . ! اماع نيعبرأب اهربكي ىذلا ىدج ةجوز .. ةجوز اهنأ دعب ايف تفرعو

 سائسنلا زفق ةأجفو .. اهردص ىلع ريغص بلكو هتنباو هتجوزو لجر : ذاتسألا راوز ضعب ءاجو

 « صفقلا ىف ةعرسب هعضو سائسنلا بحاص نكلو .. هقنخي نأ انيشخو .. هقنع نم بلكلا كسمبل
 نكلو .. اعيمج مهايحو ني رضاحلا لك ىلإ تفتلا . اينانبل فيضلا ناكو . امامت كلذ ىلع بردت دقف

 .. نيتعماللا نينيعلا ىذ فيحنلاب الهأ : ىل لاق ةلماجملا نم ادج ريثكب

 .. الهسو الهأ -
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 .. هيلع هدسحأ ىذلا قانتسكلا رعشلاب الهأ -

 ةيل- براشلا ىلإ فاضأو . هبراشو هفلاوس لاطأ كلذلو . امامت علصأ ىنانبللا لجرلا ناكو

 هرعش عيزوت هللا ديعي نأ هينامأ نم نوكي نأ دبالو .. ليوط رعش ودبيل هردص نع نشك مث : ةريغص

 فوعي هنأكو .. هدسج ىف رعشلا عيزوت هوس نم وكشي هلأ دبالو .. بيصن هسأرل نوكيف « هدسج ىلع
 .. ىلأ رعشو ىمأ هجو تئرو .. ذاتسأ اي ىلأ نع هتثرو ام اذه : ىسأر ىف تراد ىتلا ىناعملا هذه

 ىذلا وه كفيخي ىذلا نأل .. ايندلا هذه ىف ىنفيخي ءىشاالو .. ىلأ هجوو ىمأ رعش تثرو ول تينمتو

 ! طقاستي رعش ىدنع .. فقي رعش ىدنع سيلف ليحتسملا وه اذهو . فقي كسأر رعش لعمي

 . ! اهاه

 .. هبلق برطضي ٠ هقير فحي ..هرعش فقي نأ نود فاخي ناسنإلا : تلق
 وهف كلذ ببس امأ . ىلثم نوملكتي مهلك ىلالمز نأ تظحالو . ةتكنلا تدسفأ ىننأك تسسحأو

 نكلو ٠ هنم رغصأ نحنف « همجح لثم ىف نكن مل نإ . رابك اننأ اعيمج رعشن ذاتسألا بايغ ىف هنأ

 باغ اذإ : هل لوقن نأ ديرن اننأك . اديدج ارئاز دحألا اذه ناك اذإ اصوصخو .. دحأ ىأ نم ربكأ

 . . ! داقع فلأ هتذمالت نم ماق « داقعلا ذاتسألا

 نم نيبربتم ىراسككلا انطبض امدنع « ورتملا ىف انكولس طبضلاب هبشت « ةيضيوعت » فقاوم ىهو
 ركاذتلا انيطعي نأ هيلع بجاولا نم ناك امنأك . لامهإلا هيلع لجسن نأ انلواح دقف : ركاذتلا ءارش

 ىاعملا هله لكذنأ انظاغأ ىذلاو .. ةدحاو ةطحمب انلوزن لبق انكردأ دق هلامهإب وه امنإ . لزنن نأ لبق

 ىلإ رظنلا نود « سانلا ىديأ ىلع داتعاو « نيبرهتملا ىلع داتعا دقف . ىراسككلا لاب ىلع درت مل

 . نولوقي ام عمسي الف « ةشودلا ىلع داتعاو . . مههرجو

 اذا مهفأ مل نكلو . هذه ىراسكلا ةياكح تركذت الك ىهجو ىلع ةمهم ةماستبا تفشتكاو

 اريثكف : عراشلا ىف انل ثدحي امك امامت ؟ كحضلاب هيرادأ ىذلا لجخلا وهأ ؟ ةماستبالا هذه

 ىذلا قئاسلا ىلإ رظننو فقن انلعجي ىذلا ام ؟ انكحضي ىذلا ام . كحضنو فقنف . ةرايس انتغابت ام

 انساسحإ وهف كلذ ببس امأ .. ؟ ضيرعلا ماستبالا وأ كحضلا ىف نوضام اننكلو .. انمتشيو خرصي

 ىلإ ىدؤي ىذلا أطخلاب روعشلا ىرادن ىكلو ىردن نأ نود انسودي قئاسلا داك دقف . أطخلاب

 سفن ىف اننكلو « انأطخأ انثأ حيحصو « انيسن اننأ حيحص : ٍكوقن نأ ديرن اننأك مستبن اننإف « لجخحلا

 اندك نيذلا نحن اننأك اضيأ وه سحي قئاسلا لعجن نأ اندرأ اننأك .. ثدح ام اًريثك متبن ال تقولا

 كياع دري نأ نم الدبف « الفط برضت ايك امام .. اضيأ ىضيوعت فقوم وهو . وه سيلو هسودن

 نم عون وه لفطلا هلعف ىذلاف . هسفن برضي وأ ةبعل مطحي وأ . ضرألا برضي هنإف « برضلاب

 . ! ىرخخأ ةيحان ىلإ لعفلا در هيجوت وأ . ضيرعتلا
284 



 انسرد امدنع نحنف .رخآ ىنعم هل نأ تفشتكا . ىراسككلا ةعقاو تركذت الكف ماستبالا امأ

 ةدحاولا ثداوح عقت نأ نكمملا نم نأ هيأر نم ناك . ميظعلا ىزيلجنإلا فوسليفلا ٠ مويه » ةفسلف

 هدعبو . حيصي كيدلاف : ةجيتن ةيناثلاو اببس لوألا نوكت نأ ىرورضلا نم سيلو . ىرخألا ءارو

 نأ نكمملا نم نأل . .رجفلا عولط ىف ببسلا وه كيدلا حايص نوكي نأ نكمي الف . . رجفلا علطي

 .. كيدلا حايص نود قرشت فوس سمشلاو علطي فوس رجفلا نإ مث .. . تقو ىأ ىف كيدلا حيصي

 ىراسمك ةرافصب : رخآ الثم تيرض « مويه دنع « ةيببسلا ١ ةيرظنل اديدج اريسفت تبتك امدنعو

 قلطني نأ نكمملا نمو ..ريسي مارتلاو رفصي ىراسكلاو .. فقي مارتلاو رفصي ىراسكلاف . . مارتلا

 لثملا اذهل ةثيدحلا ةفسلفلا ذاتسأ تنومال روسيفوربلا شهدنا دقو .. ةرافص نود فقوتي نأو مارتلا

 . ةيرظنلا هذه حوت ىلا ةيفسلفلا ةلثمألا ىلإ ةفاضإو اديدجت كلذ ىف دجوو . هب تدهشتسا ىذلا

 تنومال ذاتسألا نأل لهوأ . . هدالوأ ريدقت ىف ذاتسألاو بألا غلابي نأ ىعيبط ؟ كلذ ىف غلاب له

 ببسبو « ىراسكلا نم لجخلا ببسب ناك تمستبا امدنعو . امبر ؟ نييوتألا وأ مارتلا بكري ال

 .. ! ةثيدحلا ةفسلفلا ذاتسأ دنع ةصاخ ةناكم ىل نوكت نأ ىلع ىندعاس هنأل « هل نانتمالا

 هع ع راق ارجو بو اك سر ب ع

 اهب رودي حار مث . اعيمج اهارن ىكل ةحوللا عفر نولاصلا لخد امدنعو . ةريبك ةحوللا .

 ناك نإو .. ذاتسألاب اريبك اهيش اهب نأ حضاوو . اعيمج اهارن ىكل ةنوكلبلا ىف اهعضو من .انيلع

 ؟ ذاتسألا مسرت نأ تدصق له : هلأس دق انضعب

 ذاتسألا وه لب -

 ذاتسألا نإ .. بحي امم رغصأ فنألاو ..ناتجرفنم ناتفشلاو .. ةقيض ةيجلا ..وه سيل -

 .. اضيأ قنعلاو سأرلاب ليمب لب .. ءارولا ىلإ هلك هب ليمي هنإ .. مسجلا نم بناج ىلإ هسأرب ليمي ال

 .. ةجردلا هذه ىلإ نوللا رمحأ سيل ذاتسألا نإ مث -

 .. ةريغلا ىلع لدت ىتلا ءارفصلا ةدرولا هذه ةحوللا هذه ىفام لمجأ هللاو : ةينانبللا ةديسلا تلاق

 له .. ؟ كلذ ىنعم ام نكلو .. ةليمج ةأرما ةروص ابيلع اهتاقرو نم ةقرو لكنأ ةدرولا ىفام لمجأو

 نم ذاتسألا ىلإ برستت ةأرملا له وا .. ؟ ءاسنلا بولق قرحي نأ ىف ةعتم دحي وأ .. ةريغلا مشي ذاتسألا

 ءارفصلا ةدرولاب تيفتكا كنأ ول له .. ؟ همشي ىذلا درولا نمو .. كابشلاو بابلا نم .. قيرط لك

 .. ؟ ذاتسألا ىلع راغت ةلوهجم ةناسنإ نأ ىلع كلذ لدي الأ ءاسنلا نم ددعلا اذه اهيلع مسرت نأ نود
 .. ناولألا طلخ ىف هتيناع ىذلا رادقم طبضلاب فرعأ انأف كلذلو ٠ تحنأو مسرأ ىفإ .. ىفذحاؤت ال

 كنكلو .. هيتفشو ذاتسألا ىنيع ىف ىلاعتلاو ءاكذلا مسر ىف ةجرد ىصقأ ىلإ تحجن كنإ فيك ىرأو

 مهأ نم اذهف .. ةيغاطلا هتلوجر نم ذاتسألا تدرج دق « ةقيقدلا حمالملاو ةقيقرلا طوطخملا هذهب

 مو



 . ىتنأب لجر ساسحإ وه لزغلا ىف هرعشو .. لجر ىأر ةأرملا ىف هيأرو .. لجر ذاتسألاف .. هتازيم

 وه امنإ «ناوج نود » سيل ىأ . ابحم سيل وهف . ذاتسألا دنع ةركتبملا ةليمجلا تاريبعتلا مغرو
 ذاتسألا فرع ولو . بوكت ايأ ىثنألل امنإ . ةدحاو ةأرمال سيلو .. ةأرملل قشاع وه .. « افونازاكو

 دجت مل ذاتسألا نكلو . هدئاصق ىفو هبتك ىف ةأرملل مارتحالا ضعب اددجول ٠ هسأر المت ةدحاو ةأرما

 نم .. ةهكافلاو محللا لثمو فيغرلا لثم ىهف .. لجرك هل ةيرورضلا ةأرملا ىأ .. ؛ ةرورضلا : الإ
 نم اهبحيو ٠ اهيلع جرفتيو اهعضي ىتلا ةأرملا دجي مل هنكلو .. شيعيل ناسنإلا اهوانتي نأ ىرورضلا
 .. هضفرتو .. هيلع ىبأتتو همواقت . هلثم ةيوق ةيصخش اهنأل ءاهدجي ال مت .اهيلإ قاتشيو « دعب
 الإ دمي مل هنإف .. ال : هل نولوقي لاجرلا نم اريثك دجو دق ناك اذإ ذاتسألا نكلو ..ال : هل لوقتو

 .. ءاسنلا مرتحي لو .. لاجرلا مرتحا كلذلو .. معن : نلق نهلك .. ال : هل نلقي ءاسنلا نم تاليلقلا

 نأ ةأرما ةيأ ىلع بعصلا نم ناك نإو .. ال : هل نلق ءاسن ذاتسألا ةايح ىف لب : اندحأ لاقو

 .. ال : هل لوقت

 نكلو .. مظعأ رعاشو . مظع ركفم ذاتسألا نأ حيحص .. ؟ ال هل نلقي ال اذامو : ةديسلا تلاق

 .. ةلاسغ وأ ةمداخ مهت ال دق وأ .. ةيرقبع ةسدنهم وأ .. ةميظع ةبيبط مهت ال دق ةمظعلا هذه لك

 ىدلا وه نوكي نأ الإ ىبأيو .. كلذ ركذي نأ نم هعنمت لجرلا ءايربك نإف .. ال : هل نلق ول ىتحو
 ىكل ادحاو اف ءاسنلا لك نوكت نأ ىنمت امدنع نوريب ىزيلجنالا رعاشلا نإ .. ال : ءاسنلا لكل لاق
 كلتو .. ال : هده هل لوقت نأ نم الدب ء عن : هل لوقت طقف ةدحاو ديري هنإ , حيرنسيو هلبقي

 بحي وه امنإ . ةأرملا بحي هنأ ىلع اليلد تسيل ةرابعلا هذه نإ .. ةبرجتلا ديري ال هنإ .. معن : لوقت

 فلتخي ال ذاتسألاو .. كلذ دعب حيرتسيو .. نيتفش لكش ىلع معن ةملك بحي .. ىثنألا بحي .. ءاسنلا

 . ةرثكلا هذه ضفري هنأل . ءاسنلا فولأل اهوقي ىأ .. ال : ءاسنلا لكل لوقي هنإ . نوريب رعاشلا نع
 ةمئاق نوكي وأ ؛ ناحتما عضوم نوكي نأ ديري ال وهف . عيمجملا نع ةباينلاب ةدحاوب ىفتكي نأ ديريو

 . لاجرلا دنع فالخ هيلع ىذلا وأ .. هيلع فالح ال ىذلا ريبكلا ذاتسألا وه هنإ .. رح ءاتفتسال

 نركفي ال نبنأل « ءاسنلا دنع فالخ هيلع نوكي نأ ضفريو . نوركفي مهألو لاجر مب:أل

 .. ! ذاتسالا وه اذه .. نلقي ام ائيش مرتحي ال هنإف نعطتسا اذإو . نعطتسي الو

 نابش مهنإ : هل تلاق اهنكلو . اهقفدت فقوي نأ تاسمللاو تاسمهلاو تارظنلاب اهجوز لواحو

 ىف تارضاحم هنع تيقلأو .ذاتسألا بتكام لك تعبات دق انأو .. ملعلا ىف ءايح الو .. نوسردي

 ديدش وهف . ةأرملل اهراك نكي مل نإف . ليزاربلاو ادنكو اكيرمأ تاعماج ىو « توريب ةعماج

 فقوملا اذه لثم هلقع لبقي فيكف .. لقعلا هب لوقي ام الإ لبقي ال ذاتسألا ناك اذإو .. اهل راقتحالا
 . ؟ مظعلا رأثلا ىلعوأ ةتامثلا ىلع ىوطني لب .. ايلقع سيل ىذلا

 نكمل



 . هتيب ىف همتشت تءاج دقف ..داقعلا ةذمالت اهلمتحي نأ نم ىلعأ .. ةيلاع اهتربن تناكو

 .. هبايغ ىفو . مهمامأو
 امنأكو .. ديعب ىلإ بهذ دق لدجلا نأو . لدجلا اذه لكراثأ ىذلا وه هنأ ماسرلا ليمزلا سحأو

 ىه ةحوللا هذه نكلو : لاقف . قئاقد ذنم ناكايك . راوحلا ةرئاد زكرم وه نوكي نأ دارأ

 هارأ نكلو .. هروص ضعب تدعتساو .. هيلإ تسلجو ذاتسألا تيأر دقف .. ذاتسألل « ىروصت د

 'هلصأب زتعم وهو .. ةئداحلا ناولألاب هتدرأ ام اذهو .٠ قيقر هنإ .. ةعيبطلا نعو روصلا نع افلتخم
 وه امنإ .. امامت الداع سيل ذاتسألا نإ مث .. رارمحالا ةديدش هترشب لعجأ ىنلعج ام اذهو ؛ ىدركلا

 . كلذ ىف هتلأس دقو . بناج نود بناج ىلإ ليمي هنإف . ةيساسحلا ديدشو فطاوع هل ناسنإ لكك

 ناسنالا نوكي نأ بعصلا نم نإ مث .. ىرظن ةهجو ىلإ لام هنأ ىأ .. ساسحإلا اذه ىلع ىنرقأو

 ةظحلا ىف ناسنإلا تمسر دق انأو .. هزئارغ ىلع ناسنالاب ومسي ريكفتلا نإ ..ركفي وهو اركذوأ الجر

 . ءاسنلا نم اعون رقتحي هنكلو .. ةأرملا رقتحي ذاتسألا نإ اهوق ىف ةديسلا عم فلتخأ انأو ..ريكفت

 .. ةكحضم ةأرملا ىلع ىلاعتي نأ ذاتسألا ةلواحم نأ ىف كعم قفتأ ىنكلو .. لاجرلا نم اعون رقتحي اك

 نأ دبال لكأي امدنع ناسنإلا ظحالي ايكامامت .. ابيلإ هجايتحا ىلع ىلاعتي وه امنإ .. ابيلع ىلاعتي ال وهف

 هيلع طقس « ءانحنا نود برشي نأو لكأي نأ لواح اذإف .. ءانحنالا اذبب قيضي وهف .. هسأر ىنحي

 نإ .زجعلا اذه هقياضيف ٠ عيطتسي الف .. « ةرورضلل  ىنحني الأ لواحي ذاتسألاو .. بارشلاو ماعطلا

 هلإلاف .. كلذ ىف مهتيرح نودحي اوناك مهنإ لب . زجعلا اذه مامأ نونحني اوناك مهسفنأ قيرغإلا ةهلآ

 اهنأ ىأ .. ةاتفلا هيلع لبقتف . مسو باش ىلإ لوحتيف . هضفرتف « اهنم برقتيو ٠ ةاتفلاب بجعي
 « ةبلك اهسفن بلقت اهئإف « اهيلع كحض هلإ هنأ ةاتفلا فشتكت امدنعو .. اناسنإ هتلبقو الإ هتضفر

 نوكت اهقيرط نع ىتلا ةديحولا ةيرحلا ىه . ةرورضلا مامأ ةهنآلا ةءانحنا نوكتو .. ابلك هسفن بلقيف
 تتام ىتلا ةدايز ىم ةسنالل ةحول تمسر انأ .. كلذ نم رثكأ لب ! ةهآلا اهتدقتفا ىلا ةيناسنإلا ةعتملا

 مغرلا ىلعو . فلوو انيجرف ةبيدألاو نوسجرب فوسليفلا اهيف تام ىتلا ةنسلا سفن ىف ء 1441 ةئس
 نكلو .. ةريبكالو ةريغص ال اهرأ مل ىننأ عم .. ةريغص ةلفط اهتمسر دقف . ةنس هه ناك اهرمع نأ نم

 دقف .. ىنبجعت اهنكلو .. ذاتسألا بجعت مل ةحوللاو .. ةحوللا هذه اهل تمسر اهنع هتأرق ىذلا نم
 اددع اهلوح تلعج م .. مالقألا لكش ريماسملل تلعجو .. دونحلا ءارقفك .. ريماسملا ىلع مانت اهتلعج

 نم ابناج تمسر دقو .. مهسافنأ الإ ران كانه نكت ملو ..رانلا اهيلع نوخفني اوحار خويشلا نم
 .. امامت اهءاوش وأ اهقارحإ نوديري مهنأك .. خفنلا نع فقوتي مل ادحأ نكلو .. محفت دق اهدسج
 رتستلاو هءافخإ ذاتسألا ديري ىذلا ىنعملا ىلإو .. ثدرأ ىذلا ىنعملا ىلإ برقأ ةحوللا هذه نإو

 ةغماد ةنادإ اهنأكوأ .. مامتا ةفيحص اهنأك . اهب قاض ىتح ةحوللا هذه ىري ذاتسألا دكي ملف .. هيلع

 انادي



 .. ةحوللا هذه نع هثدحأ دعأ لو .. كلذ تمهفو ..هريغلو هل

 ىه هذه : ةينائبللا ةديسلا ىلإ هباطخ اهجوم لاقف . ةظحللا هذه رظتني ءالمزلا نم ادحاو نأكو
 ال لاق مث ..رمألا لوأ .. ال : هل تلاق ىتلا ىهو .. اهمرتحاو ذاتسألا اهبحأ ىتلا ةديحولا ةأرملا
 .. كلذ دعب .. ال : ذاتسألا

 ىلع . مارتحالا ىلع ثعبي ءىش ال ؟ اهنع هلاق ىذلا ام ؟ اهل هلاق ىذلا ام نكلو : ةديسلا تلاقف

 ىه نيأ نكلو .. مارتحالا ىلع ثعبي ارثن هلاق وأ ذاتسألا همظن ىذلا لك ناك نإو .. اهل وه همارتحا

 .. دوجو ال نوكي نأ ليحتسمو .. احل دوجوال ؟ ةأرملا ىف هيأر نم ىه نبأ ؟ هركف نم

 . ةلضافلا ةديسلا عم قفتأ انأ : مويلا اذه لثمل اًمامت دعتسا ةمكحم ىف ضاق ىننأكو انا تلدتعاو
 هنع فرعي هنإ .. سانسنلا اذه نع هتامولعم نع فلتخت ال . اهريغ وأ ةدايز ىم نع ذاتسألا تامولعف

 ثحبلا ىف وه ذاتسألا صالخإو .. اديدج ائيش فرعي نأ ديري هنأ اهببس ذاتسألا ةسامحو ..ريثكلا

 اذإف . هفرعي ىتح سانسنلا اذه ةسامح وه ذاتسألا بحو .. ةديدج تايرظن ىلإ لوصولاو ةساردلاو

 .. ةفارخ اهنإ .. دوجو اهل نكي مل هذه ةدايز ىم ةسنآلا نأ دقتعأ داكأ انأو .. هريغ ىلإ فرصنا هفرع

 . امامت اهئافخإ ىلع اوثواعتو ء اهوفرع مهنإ ..رصعلا ىركفمو ءابدأ لك اهفيلأت ىف كرتشا .. ةروطسأ
 ركفمو .. روصم مهنم دحاو لكو .. ماسر مهنم دحاو لكف .. اهتاحولو اهروص تددعت دقف

 ةحول ةئام تناكل ىرخألا راوج ىلإ ةدحاولا مهمالقأب اهومسر ىِبلا تاحوللا انعضو ولو ..رعاشو

 ءافخإ اهئافخإ ىو .. انع اهوفخأو .. اهوفيزو اهوهوش مهنإ .. هبش اهنيب سيلو .. دحاو صخشا
 مهنأ بيرغلا نمو .. اهب نومتبي اونوكي مل مهنأب انل ماهيإ اهبيوشتو اهريوصت ىو ..اضيأ مهلشفل
 مكحلا ناك كلذلو .. تومت نأ بحي وأ .. تتام اهنأ وأ .. ةدوجوم تسيل اهنأ ةيادبلا نم اوضرتفا
 ليلخ ناربج رعاشلا اهبيبح مث اهيبأ ةافوب اهيلع بئاصملا تلاوت امدنعو .. ايبايغ اهومك اح . ايبايغ اهيلع

 لماكلا اهنونج مث .. نانبل ىف ةيلقعلا ضارمألا ىئشتسم اهوخد مث .. ةثرولا مث . اهمأ مث ناربج

 اهب ثعب ىتلا تاباطخلا اهعاجرإو . اهسبالم لك لمحتو تاوارضنملا لمحت ةرهاقلا عراوش ىف اهريسو
 دعاس كلذ لك . تالاقملاو لئاسرلا ضعب اهقارحإو . ذاتسألا مهنيب نمو ٠ اهباحصا ىلإ نوبجعملا

 اماسر نيرشع نأ ضرتفنلو .. تنأ اهتمسر ىقلا اهتروص ىلإ دعنلو .. ىم ةسنآلا هذه ؛ ليهجت : ىلع

 هذه نوكت فيك .. ةدحاو ةحول اهل اومسر ىأ ..اعم اهومسر دق ايلايريسو ايعابطناو ايريبعتو ايببعكت
 بألاو . دحلملا ليمش لبش ذاتسالا اهمسر اذإ ةدايز ىم ةروص نوكت فبكو ؟ ةيابنلا ىف ةحوللا

 ىعفارلا قداص ىئطصمو داقعلا نم لك ةاشرفلا بوانتي فيكو ٠ نمُوملا سيسقلا ىلمركلا سائسنا

 قزارلا دبع فطصمو ىربص ليعامسإو نكي نيدلا ىلوو ديسلا طلو ىسوم ةمالسو نيسح هطو

 اودعتباو اهنم اوبرتقا اعيمج مهنإ .1 ؟ طالملا لبشو ضايف الوقنو قوش دمحأو ليمجلا نوطنأو

 مو



 قطلو .. ايفطاع سيل لجر وهو ؛ اهحالم فصي فيك فرع ىذلا ديحولا وه ىسوم ةمالس .. اهنع
 لوقي نأ ديري ىأ ؛ ىساسحإ ىف قداص ىننأ ىرذع نكلو عاط ىننإ : هيف لوقي اباطخ اهل لسرأ ديسلا
 ىلع لصحي نأل تكي اذهف . اقداص ساسحإلا اذه مادامو ٠ اهيبئشي وأ اهبحي وأ اهب بجعم هنإ ال
 رابكلا ءالؤه نإ . عئاج هنأ هرذعو . افيغر فطخيو معطم مامأ ناسنإ فقي ايك امامت . ديري ام
 نهركيو .. لجرلا نهركي نوزامألا تانبو .. نوزامألا تانب لثم اهولعجا .. ةروطسأ اهولعج
 تدلو اذإ ىتحو . ىثنأ ودبت ال ىتح اهييدث ةدحاو لك تعطق كلذلو . لجرلا ىلإ نهجايتحا

 ىلع هتكرح نإف حمرلاو مهسلا تكسمأ اذإ ىتح نهءادثأ نعطق نبنإ لاقيو .. اهلفط عضرت ال
 ةروطسأ ىنعمو .. اهل ىدث ال ىتلا : اهانعم ةينانوي ةملك نوزامألاو .. ءادثألا اهقوعت ال اهردص
 لاجرلا نإف « اهتثونأ نم تدرجت اذإف .. ةيوق نوكتل اهتثونأ نم درجتت نأ بحي ةأرملا نأ نوزامألا

 ىذلا وه هنأ ىأ .. ةثونألا نم اهدرحي هنإف ديري ام ةأرملا نم لاني ال ىذلا لجرلاف .. ابنم نورفني
 اهيدأ نع اوثدحت .. ةدايز ىم ةسنآلاب اولعف كلذكو .. هيف تدهز ىتلا ىه تسيلو ٠ ابنع بغر
 ىثنأ اهنإ لاقو داع . ىثنأ امنإ مهنم دحاو لاق اذإو . ىئنأ تسيل اهنأ ىأ . طقف . اهلقعو اهركفو
 م ءابدالا ءالؤه لك نم ادحأ نأ عم .. اهتثونأ ىف دحأل اكيرش نوكي نأ بحي ال وهو .. نيرخآل

 ىه تسيلو .. ال : لاق ىذلا وه هنأك .. ىه اهيف بيعلا لعج امنإ كلذب فرتعي ملو . ائيش اهنم لني
 هنإ .. اهيلع ءاعدا مهرثكأ ناك كلذلو .. اهنع مهدعبأ وهف ء اييف الّرغت سانلا رثكأ امأ .. تلاق ىتلا
 .. شرطأ ناك هنكلو .. مالكلا ةعانص ىو ةغللا ىو بدألا ىف ةجح ناك .. ىعفارلا قداص ىنطصم

 ىم تناك دقل .. سيلوبلا هل ىعدتست تداكو . هب تقاض دقو .. هبحت ال ىذلا زارطلا نم ناكو

 .. انلع لاجرلا سبالم ىدترت دناص جروج تناك دقل .. دناص جروج ةبيدألل ىرخألا ةروصلا ةدايز

 دحاولا مهتطقسأ وأ .. اهمارغ ىف اوطقس نيذلا نيمعانلا نينانفلا نم ريثك نم ةلوجر رثكأ اهنأ ىرتو
 امهريغ ىلعو هيسيم ىد ديرفلا بيدألا ىلعو نابوش راقيسوملا ىلع ايسنج تدتعا دقف . دحاولا دعب
 ىتح اهءارو نوريطي ريبابدلا مه اوناكو ٠ لحنلا ةكلمب هبشأ ىه تناك .. ءاينغألاو ءابدألا نم

 نوكت نأ ىف ةدايز ىم حلفت لو .. ةلوحف مهرثكأو اسفن موطأ الإ قبي الو . ءايعإلا نم اوطقاستي

 ةبرع ىف نوقلعتي مهلعجو .. هكلير رعاشلاو هشتين فوسليفلاو ديورف ملاعلا اهبحأ ىلا ىمولاس لثم
 ةرارملاو سأيلا اهرفاظأب تسرغ امنإ ٠ مهنم دحأ اهلني ملو .. طايسلاب مهروهظ بهلتو . ةدحاو
 ىف ةريبكلا ةناكملا هذه تذختا دف ةدايز ىم نأ دقتعأو . ةرقابعلا ءالؤه دنع ةأرملل ميظعلا راقتحالاو

 ةاتف ةدايز ىم تناك دقف .. اهوح رابكلا ءابدألا ءالؤه ببسب امنإ .. ةريبك ةبيدأ اهنأل ال بدألا

 اهنكلو « بيختو بيصتف ةليمجلا تاريبعتلا تحنت . ضقانتلاو ىسفنلا بارطضالا ةديدش ةساسح
 ملو .. شارفلا هلوح رودي ىذلا ءوضلا ىه امنإ .. نيركفملا نم ةدحاو ىه الو. . ةريبك ةبيدأ تسيل

 نفل



 . اهباصعأ قرحأو . اهرون أفطأ ىذلا شارفلا وه امنإ ٠ شارفلا قرحت ةجردل ايوق اهؤوض نكي
 ابيرغ ًادحاو تراتخا دقف تبحأ امدنعو . نائبلب ةيروفصعلا ىفشتسم اهلخخدأو رصم نم اهجرخأو
 اياقبو .. هبلق تاقد اهل دعي نأ هلأست تناك .. ناربج ليلخ ناربج رعاشلا هنإ . اهلثم اضيرم ؛ اهلثم
 هر يرغب هيلع اطلقوا . مهلماجتو مهيلإ ثدحتت تناكف اهوركفمو رصم ءابدأ امأ . . رئاجسلا
 اف ةلاسرلا هذبب ثعبي مل نِإف .. رذحلا ةديدش ةصاخ ةلاسرب اه ثعبيل هتيب ىلإ دحاو لك بهذيو
 تالا ١ هبتك ىف ٠ ىفارلا قداص ىفطصم كلذل جذومن نسحأو .. لقت ملامو لقي ملام اهنع بتكي

 ةبيدأ تناكالو بدألا ىف ثدحتت ةيناغ ىم نكت لو .. . نازحألا لئاسرو درولا قاروأو رمحألا

 وه نيسح هط ىّتح ..رصم ىف ةيركفلا بائذلا راكوأ دحأ ىف ةفدصلا ابتعقوأ امنإو .. روجفلا فرعت
 ىلإ سلجأ ال : تلاقو . .رمألا لوأ ترذتعاف . هارت نأ اهيلإ بلط .. اهعم هظح- برج دق رخآلا
 ثيدحلا ىبتناو . . ليحتسملا نيبلطت تنأ : نيسح هط امل لاقو ؛ ًاسيدق ناك اذإ الإ : :ىدحو دحأ

 تفوت ىذلا امو . ةسادقلا ىنعم وأ سيدقلا ىنعم ام دحأ انل لقي ملو .. نيسح هط اهرزي ملو .. امهنيب
 هتالاقم نم عزفت تناك لب .. .هتأرو اهآر دقف ذاتسألا امأ .. نيسح هط ىلع ىصعتسا ىذلا امو ..

 نم رثكأ وه ام وأ نجسلا هيلع ىشْت ىهف . ا ل

 .. رذحلاو ةيزمرلا نم ريبك جيزم هيلإ اهلئاسرو ابيلإ هلئاسرو . اهئاجرل بيجتسي ذاتسألا ناكو .. كلذ

 .. ةحيضفلا ىشخت اهنإ .. دحأ قودنص ىف لئاسرلا هذه عقت نأ فاختو . ةريثك ءايشأ ىلإ زمرت ىهف
 اذهو . اهلبقتسم نمو اهتايح نمو . لجر لك نمو بيدأ لك نم افوخ حبصأ ةحيضفلا نم اهفوخو
 برهلا ىف ةبغرلا ةق ناك اهباصأ ىذلا نونجلا لهف .. برحلا ىف ركفتو .. اهتئونأ هركت اهلعج فوخلا
 تطبترا ىلليش ىزيلجنالا رعاشلا نإ . . رصم ىلإ اهئيجمو تابهارلا سرادم نم اهجورخ ذنم تأدب ىتلا
 .. ءاملا ىف اهب قليو قرولا نم قراوزلا عنصي ناكو .. ءاملا ىف ههجو ىلإ رظني ناكو .. ءاملاب هتايح
 هذه هيلع نوبي نأ دارأ دق توملا نأكف .. ةيابتلا ىف وه قرغ مث .. ءاملا ف تقرغ ىلوألا هتجوزو
 ام ةرثكل ةئيكسملا ةاتفلا هذهف .. ىم كلذكو . هتايح ملاعم دحأ ءاملا نم برقلا لعج امدنع ةيابنلا
 اهوفرع اذإو . اهوفرعي الأ بيعلا نم نأ نوري اهرصع ءانبأ لكف .. ىه نم فرعت دعت مل .. ابنع هولاق
 ءرخآ دحاول نوكت نأ مهيلع زعي تقولا سفن ىفو . اهوبحأ مهو مهتبحأ ىه . مهل اهبح اوفيزيالأ
 ناك دقو . دحأ بيصن نم نوكت الف ٠ ابيلع اوضقي نأ ىلع - بوتكم قافتا نود - اونواعت كلذلو
 ىف فقي نأب ةهلآلا هيلع تنكح ىذلا قيرغإلا سولاتنتل ةديدج ةروص ةدايز ىم نإ .. كلذ مهل
 ىنحنا اذإف « هيتفش غلبي ىتح ءاملا عفترا هشطع دتشا الكو « سمشلا ةعشأ تحت بذعلا ءاملا نم ةريجب

 سولاتنت لظيو . دبألا ىلإ اذكهو .. هيتفش ىتح عفتري مث « هيقاس ىّتح ءاملا طبه ٠ برشي هيلع
 لخدم دنع هتعضوف .. باذعلا اذه تريغو هب تقفرتف ةلالا تداع مث .. هيتفش تحت ءاملاو ناشطع

 مو



 رعش ةفاح دنع رجحلا فقي مث . فينع ىود هل نوكيو فهكلا ىلعأ نم طقسي ارجح تلعجو فهك

 سويثمورب لثم ةدايز ىم اولعج مث .. دبألا ىلإ اذكه طببيو رجحلا عفتريو .. هبيصي نأ نود هسأر

 ىلإ اذكهو .. ديدج نم هشبنتو روسنلا ءىجتف .. ديدج بلق هل تبني مث .. هبلق روسنلا شبنت ىذلا

 حبصي هيلإ نرظني ءىش لك . نوجرجلا تانب لثم ةدايز ىم اولعج دق ءابدألا ءالؤه نأ وأ . دبألا

 اهولعج مهنإ وأ .. دحأ نهب زوفي ال ىتح هيف ةايح ال ادماج افحتم اهلكايندلا حبصت كلذبو .. ارجح

 نيذلا لك نأ ةدايز ىم تأر اذكهو .. اريزنخ حبصأ ناسنإ ىلإ ترظن اذإ ىتلا اكريك ةرحاسلا لثم

 رصم ىركفمو ءابدأ لكل احضاف اماهتا عيمجلا نم اهنونج ناكف . باذعو راجحأو ريزانخ اهلوح

 . نائبلو

 ءىش ىف كفلاخأ نأ ىل حمسا نكلو . لوقت ىذلا لك ىلع كقفاوأ : ةيئانبللا ةديسلا تلاق

 رظنلاو رظنلا هنم انظح .. نيم بحيب رمقلاو رمقلا بحن انلك : لوقت ةينغأ رصم ىف مكدنع .. ريغص
 ىم فصو ىذلا وه داقعلا ذاتسألاو .. ةدايز ىم ةسنآلا ىلع قبطنت تابلكلا هذه .. نيم ىضري حار

 ةعينمو ةديعب اهنأ ىأ .. ؟ قدتنملا ىنعم امو .. ؟ نصحلا ىنعم اف ! ! قدنخم طاحم نصح اهنإ : هلوقب

 تبحأف اهبحأ ىتلا ةاتفلا فصي وهو .. ميدقلا رعاشلا لوق ىم ةسنآلا ىلع قبطنيو .. ةعيظف ةجرد ىلإ
 : رعاشلا لوقي . اهحي ال هنكلو ىرخأ ةدحاو هتبحأو . هريغ

 اهديرلال ةنئونع اه ىرخاو

 نمو .. هل اهلعحي نأ دحأ حلفي مل نكلو .اهوبحأ مهنأ دكؤملا نمو : لوقتل ةظحلا تتكسو

 اوفرعي مل اهنولاص ىلع نيددرتملا ءالؤه لك نكلو .. ناربج ليلخ ناربج رعاشلا تبحأ اهنأ دكؤملا
 تيقب دق مهلئاسرو اهلئاسر نأ ول ىرخأ ةصق انفرع امبر .. تتام نأ دعب الإ فرعن مل اننإ لب .. كلذ

 .. اهقرحت نأ نود
 اهمسر دحاو لك « نيماسرلا رابك نم ةعامج مامأ انثإ .. ةدايز ىم ىه نم فرعن ال نحن : تلق

 ةبرطضم قاعأل ةروص الإ تسيل ةدايز ىم روص لكف .. اههركي ىّتلا وأ اهحي ىتلا ةروصلاب
 .. اعيمج اهوملظ دقل .. رصعلا كلذ خماوش قايعاو . هيف تشاع ىذلا رصعلا قامعأ .. ةجهوتم

 « مهتافص هذه لكو - ملظي ىنانألاو . ملظي لشافلاو .. ملظي ناهملاو .. ملظي حيرجلاو .. ملظي بحماو

 مث . اهدلج ىف اهوقرحأو اهمد اولعشأ امنإ كلذب اوفتكي ملو ٠ مهتاشرف اوسمغ ناولألا هذه لك ىفو

 بايغ ىلعو ةاضقلا نايغط ىلع ليلد ربكأ ال مهتنادإ تناكف « اهونادأو اهتافو دعب اهومكاح

 رثكأ رصعلا اهاطعأ دقف اريبك ملظلا اذه نكي مل نإو .رصع اهملظ دقل . مهسفنأ اونادأ دقل . نوناقلا

 نفك



 اهوعضو دق ةقلاعلا نم اددع نأل ةريبك ىه امنإ . اهدحو اييلإ انرظن اذإ ةريبك تسيل ىهف'« قحتست امن
 اهنزو الإ ءىش لك نم اهدرجف توملا ءاجو . مهب تلاط اهنكلو . ادج تلاط دقل .. مهسوعر ىلع

 وهو دحأ اهلع بتكي مل . اهتزانج ىفوأ اهئولاص ىفالإ اهنع دحأ بتك نأ ثدحي مو .. اهمجحو
 . اهسفن ىلع ىكبتو قرتحت ةجاجز ىف ةعمش لثم اهنإ . امهدحو اهعم سلاج

 ابتفرع انأ : لاق . هانيأر دق نكن ملو . لخادلا نم قدص نمحرلا دبع ذاتسألا توص ءاجو

 نكت مل نإو حمالملا ةليمج ةاتف روهظ ناكر صعلا كلذ ىف نكلو .. لوقت امك اهب بجعأ مل نكلو

 اريثمو اديرف اثيش ناك « ةباطقا فو بدألا ىف تالواحم الو .. تاغل ةدع فرعت ةيكذ .. ةنئاف

 دحاو بيصن نم اهنأو . ءامسلا نم مييلع تطقس ابنأ نوري اهوح لاجرلا ءالؤه لكو .. اضيأ

 ادحاو الجر تضتراو ةيرحلا ضعب اهسفنل تطعأ تناكول اهنأل ..اقح ةلفغم ىهو « مهنم
 اهتوصب .. اهب بجعيس ناك .. نيسح هط ال لضفأ تنك ايصخش انأو .. ءالؤه لك اهنع فرصنال

 قفاوي ملو .. اريثك اهنأش ىف ذاتسألا عم تشقانت دقو . ءايمعلا ىه اهنكلو .. ةيسنرفلا اهتفاقثو اهتقرو

 فرعأ الو .. درق .. طق .. بلك : ناويح حيرشت ىلإ برقأ ىأر وهو .. اهيف هيأر بتكأ نأ ىلع
 ىمو ءاضيبلا ةمالعلا عضت ىتم دورقلا نم تملعتل « درقلا اذه لثم . ةدرق هذه ةدايز ىم تناكول

 ابيلع رثاكتف ... ءاضيبلا تامالعلا تارشع تعضوو نائبل نم تءاج دق « ةلفغم ابنكلو .. اهيفخت

 .. اهاه ..اهاه ..دورقلا

 . كحضن نحنو ذاتسألا لخدو

 ليق امك هجولا بحاش سيل هنأيو .. هتدوعب انجابتباب تاكحضلا تفتخاو « اعيمج انفقوو

 بحاص هنم مدقتو .. اعيمج انحفاصيو نيينانبللا فويضلا حفاصيل ضبم مث . ذاتسألا سلجو .. انل

 . ذاتسا اي قح كلعم : لوقي درقلا

 .. ؟ انالوم اي ءاضيبلا ةمالعلا تدجو نيأ ..هآ : ذاتسألا لاق

 .. ذاتسأ اي تلق امك ابتدجو -

 .. ؟ اريخأ كوبأ عنتقا لهو -

 ... ذاتسأ اي امامت -

 نييرطيبلا ءابطألا عم شقانأ تنك .. انالوم اي ىرخأ ةرم كدلاو ىدحتأ نأ ديرأ : ذاتسألا لاق

 . اضيأ ناويحلا ةقيدح ىف بيرغ دهشم ىف ..نآلا

 هينتقي ىذلا سانسنلا وه امنإ .. اضيرم نكأ مل : لوقي داع ..رثكأ فرعن نأ ىف انتبغر ىأر الو

 ةعارب ىنتبجعأ دقو .. هل اهبنورجي ةيحارج ةيلمع ىلع جرفتأ تبهذو .. اضيرم ناك ىربص . د انوخأ

 ةيحانلا نم افارسإ تاناويحلا رثكأ وه درقلا نأ ىري كوبأو .. سائسنلا اذهل هصيخشت نسحو بيبطلا
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 انايحأو .. ثانإلا روهظ روكذلا ولعت ائيح ارابكو اراغص دورقلا هلعفي ام كلذ ىلع هليلدو .. ةيسنجلا
 ىف هارن ىذلا اذهف .. كلذ ريسفت ىف انالوم اي فلتحأ ىنكلو .. اضيأ ثانإلا روهظ ثانالا ولعت نيح

 ءىش ىأب وأ ىنادوسلاب هنوفذقيو نوحياصتي سانلا ىري داكي ال درقلاف .. فوخلا هببس دورقلا صافقأ
 نأ ةياوللا لكش نمو . ةياهللا بلطتو روكذلا ىلإ ىوأت ىهو .. فاخت ثانالا .. فاخي ىّتح ءرخآ

 فاخت وأ سانلا نم فاخت امدنع كلذ لعفت ثانالا .. امدقم ةياهللا نمت هيطعت اهنأ ىأ . هل لستست

 ركذلا عيطتسي نأ لبق هتلكأو ثانإلا ىدحإ تزفقف . زوملا ضعب درقلل تفذق تنأ اذإف .. درقلا نم

 ىلإ ىدؤي مالستسالا اذهو .. هل ملستست هنم افوخ ابنكلو . فنعب اهيرضي دق هنإف « زوملا ىلإ لصي نأ

 . اريثك كلذ ركذلا لعفي دقو .. ىناودعلا هكولس نم للقي تقولا سفن ىو . ركذلا رتوت فيفخت
 سيل ببسلاو .. ىثنألا عم ىثنألاو . ركذلا عم ءىشلا سفن ركذلا لعفي دقو .. اضيأ ىثنألاو
 فدذقي ائيب . افصنو ارايلم فذقي درقلا نأ انالوم اي فورعملا نمو . فوثملا وه امن! . ىسنجلا فارسالا

 اهل نوكت ال فونملا ةلاح ىف ةدرقلا نأ ظحول دقو .. ةدحاولا ةرملا ىف طقف نويلم فصن ناسنالا

 دقو .. طقف باصعألا ةئدبت ىف ةبغرلا ىه امنإ . ةيسنجلا ةبغرلا ىه تسيلف نذإ .. ةيونم تاناويح

 ىلع لصح ىفاطيربلا شيجلا ىف حارج ةيلمعلا هذه رضحي نأ ةبيجع ةفدص تناكو ..انفلتخا

 هذه كدلاول لقنت نأ انالوم اي كيلعف .. ىتيرظن ديؤي هب اذإف « دورقلا دنع مقعلا ١ ىف هاروتكدلا

 ةقيدح ىف ناويحلا كولس نع تايرظنلا نم ريثك ىف ىدحتلا لبفأ ىننإ اضيأ هل لوقت نأو .. ةيرظنلا

 .. ةباغلا وأ . ناويحلا

 . هللا ءاش ام .. ذاتسأ اي ايبايغ كتمكاحم تناك مويلا : الئاق قدص نمحرلا دبع ذاتسألا هعطاقو

 ةداح مهلاخمو مهياينأ نكلو .. ذاتسأ اي كتذمالت مهنإ ..رشبلا موحل ةلكأ نم نيرضاحلا رثكأ نإ
 .. اقح

 ؟ روصنم سينأ ديسلا اننادأ اذامبو : ذاتسألا لاق
 . هدض ةلدألا رفاوت مدعل .داقعلا سابع مهما نع جارفإلاب رمأ هنإ لب : قدص نمحرلا دبع لاق
 ؟ انالوم اي ةمبتلا تناك اذام -

 .. ذاتسأ اي .. ىم-
 . ؟ انالوماي مابتالا ةفيححص تأرق ىذلا تنأو -
 .. ذاتسألاب اهتقالعو ةدايز ىم ةياكح كلذ لبق راثأ دق ناك ىذلا ءالمزلا دحأ ىلإ راشأو
 . مداخلا هلمح ىذلا اذهل ذاتسألا شهدناو .. قتسفلا نم ةموك اهيلع ةينيص لمحي مداخملا ءاجو

 . ديج قتسف هنأ ودبي .. اركش : لاق . ةينابنللا ةرسألا ىلع هانيع تزكرت امدنعو . فرعي تفلنو
 .. ىبلح قتسف هنإ : بألا لاقف

 ضلي



 ىلإ ليمألاو اليلق ضيرعلا وه ىبلحلا قتسفلا نأل كلذ نظأال ؟ ىبلح لوقت : ذاتسألا لءاسن

 .. كلذ دعب ةبحلا ومنت مث رضخأ وهو حتفتي ىذلا وهو .. ضايبلا
 نع ةدوج لقي ال وهو « نانبل لبج نم هنإ .. بلح نم سيل هنإ . ذاتسأ اي مامت : ةجوزلا تلاق

 هدي دميو سلجي فيك ىرت تنأو ةريبك ةيمك هطعأ .. سانسنلا طعأ : سانسنلا بحاصل لاق مث
 .. هطعأ .. ةدحاو ةدحاو طقتليل

 .. هيطعي سانسنلا بحاص مدقتو

 ىنك : لاقو .. هينيع ىدحإ نم ةعمد حسمو .. ءارولا ىلإ عجارتو كحض ذاتسألا نكلو

 . ! اهاه . اهاه .. انيلإ هرهظ رادأ دق هنأ ىرت الأ .. فئاخخ هنإ .. قتسفلا ديري ال هنإ.. انالوم اي

 نذل



 ! مورللإ نَع «ةدايز” .. ىق

 كلذ نم ائيش لعل الامشو انيمي ىسأر زهأ تسلج . سمألا لوبطو خارص اياقب ذأ فو
 ىف سمأ ىترصع ىتلا ةفينعلا تاوصألا هذه نأ سحأ نايحألا ضعب ىو .. ضرألا ىلع طقسي
 روصلا نإ لب .. هدجأ مل هلتقأ نأ تلواح املكو .. ىلوح ريطي بابذ لثم « ىداعملاب رازلا ةلفح

 دقل .. دحأ وأ ءىش ةيؤر ىلع ارداق دعأ ملف . ىنيع ف تقصتلا دق اهتدبش ىتلا ةيومدلا ةفينعلا
 .. ايئادب ايشحو ائيش ناك هتيأر ىذلاف . ةروصو توص راصح - امامك رصاحم ىننأ تسسحأ

 , ةقدب نهحمالم اوفصوو .. تاليمج ءاسن كانه نأ اوظحال دق ىلالمز نأ نم مغرلا ىلعو
 .. كلذ ةماش أ مل ىننإف .. نهناقيسو .. نهرودصو نهدودخ ىلع نهعباصأ رثأو .. نهسبالمو

 هذه ىنعم ىلإ دتهأ ملف .. « راز » ةملك ىنعم نع ثحبلابو لوبطلاو تاخرصلاو ناحألاب تلغشنا امنإ
 ايقيرفأ نيب مهلاوجت ىف رجغلا تبحاص دق ةيبنجأ ةملك ىه له ..تءاج نبأ نمو ةملكلا
 لحت امدنع كلذو .. ؟ ةرايز روزي راز : ىبرعلا لعفلا نم ةذوحخأم «رازلا » ةملك له .. ؟ ابوروأو

 تيرفعلا وأ ٠ هراز حورلا ىأ .. هراز .. هراز : نولوقيف .. نوصقري نيذلا نم دحاو مسج ىف حورلا
 ..رضح دق

 هذه تءاج نيأ نف .. ةيدوكلا : ال لاقي . ةيشبح ةداع ىهو - ةيشبحلا ةديسلا هذه مث
 : لاقيف . ةيرجغ ةينابسا ةملك نم ىهوأ .. ةدئاك .. ةدئاق ةملكل فيرحت ىه له ؟ ةملكلا
 صقرتو . تاجاصلاو ىانلاو لوبطلا دوقت اهنأل .. ؟ ةدئاقلا ىأ ؛ ايدوك» و .. دئاقلا ىأ ؛ويدوك»
 .. ايرتسيهلا وأ .. جامدنالا ةلاح ىف اعيمج ءاسنلا لخدت ىّتح عيمجلا نم رثكأ

 هذه ىفو .. ءايعإلا نم نطقاستي ىتح نهروعشو نهسبالم نقزمي ؛ نخرصي رازلا نرضحي ىتاللاو
 هوجولا نهدت مث .. دهادهلاو ريفاصعلاو نابرغلاو فارخلاو كويدلا حبذب ةيدوكلا موقت ةظحللا
 .. نيتعاس وأ ةعاس ضرألا ىلع تايقلم ءاسنلا لظتو .. ةراخلا ءامدلاب ىديألاو

 تقلطأ نأ دعب « ةماتلا ةحارلا وأ .. ديدشلا قاهرالا هببسف كلذ دعب هوجولا ىلع ءودحلا اذه امأ
 مهتنعلو مهتبرضف ٠ اهوبذع نيذلا لك نم تمقتنا نأ دعبو .. ةموتكم عاجوأ نم اهيدل ام ةدحاو لك
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 تمطلو اهبوث تقزمو اهسفن تبرض اهنأ اعبط ىردت ال ىهو .. نيطايشلاو حاورألا مهيلع تدعتساو

 . اهسأر اهعباصأ تعجوأو اهدخ
 ذاتسألا نولاص نأ رعشأ ىنلعج ىذلا وه ؛ هنم صلختأ فيك فرعأ ملو « ىلخاد ىف ىذلا له

 تفحز لهو .. ؟ بحي امج رثكأ ةفرغلا تقاض له .. ؟ قباس موي ىأ نع موبلا كلذ ىف ًافلتخم ناك

 لبق اعم اوءاج نأ مهل قبسي مل مويلا كلذ ىف اورضح نيذلا له .. ؟ ناردجلا نع اديعب دعاقملا

 نكمملا نم وأ .. عقي نأ نكمملا نم ابيرغ اثيش نأ تسسحأ ىنكلو .. ادج فولأم اذهو .. ؟ كلذ
 ىدنع ناك ..؟ هباصعأ دقفي فوس ذاتسألا نأ : ةءوبن ىه له.. ةئيس جئاتن هل نوكتل لاقي نأ

 تعلاط امدنع ىننأ روعشلا اذه ببس له .. احضاو اريسفت هل دجأ مل نكلو « كلذب قيمع روعش

 سيلو اوملكتيل اوءاج دق نيرضاحلا ضعب نأ وأ .. ذاتسألل زفحت ةلاح ىف اهضعب نأ تكردأ هوجولا

 أودرفنيل فنعب مالكلا ىلع نيصيرح مهلعجي تقولا قيضو نيرضاحلا ةرثكب مهساسحإ نأو ؛ اوعمسيل
 .. ؟ مهيلع هتروث وأ هبضغب وأ .. ذاتسألا ماّهاب

 سأرلا ريبك هجولا رمحأ ةماقلا ريصق لجر هنإ . نيمأ ناؤع . د انذاتسأ سلج بابلا راوج ىلإف

 لك ىلع هقفاويو دحأ ىلإ عمتسي هنأك . الاهشو انيمي هسأر زبي هارت هدحو سلج اذإ وهو . . راظنملاو

 .. لوقي ام
 ىكل الإ ملكتي ال وهو . ماستبالا مئاد ئداه لجر وهو . ىريضخ دومحم دمحم ذاتسألا سلجو

 , نيمأ ناثع . د عم ءاج دق هنأ نظأ الو .. عضاوتلاو ةقرلا ةياغ ىف كلذ لعفب وهو . ايش ححصي
 .. ةلامزلا وأ ةقادصلا همسا سيل امبنيب ىذلاف

 ففوتي الو ؛ جرخيو لخديو سلجيو موقي وهف « تيبلا لهأ » نم هنألف « رهاط حالص انفلا امأ

 وه هلوقي وأ « مداخلا هلوقي اعيش ببسلا نوكيو . ًايلاع كحضي انايحأو .. هنذأ ىف سمهلا نع مداخملا

 ىضايرلا ملاعلا فوت دقف .. هلك ملاعلل ةريبك ةراسخ : عفترم توصب لاق ىذلا وه هنظأو .. دحأل
 ىرخأ عيباسأب هدعبو « جنملف ردنسكلا نيلسنبلا فشتكم ىفوت عيباسأب هلبقو « نيتشنيا ثيبلا ريبكلا
 . ماعلا اذه ىف ءالؤه لك .. نام ساموت بيدألا قوت

 ماعلا سفن ىف اودلو دق نيرخآ ةرقابع نأ دبال نكلو .. اوتام حيحص : ني رضاحلا دحأ لاقو

 نم مث ..راطقلا ىفمب فوسو .. خيراتلا راطق نم اوطقس دق ةرقابعلا ءالؤه نإ .. مويلا سفن ىفوأ

 9 مهصاخشأ نم قمعأو ىوقأ دادتما ىه مهلاعأ نكلو .. اوتام ماسجأك مهنإ .. ؟ اوتام مهنإ لاق

 .. نحن انيديأ ىف امئإ مهيديأ ىف دعت ملف ةايحلا امأ .. سفنتلا نع اوفقوت دق مهنإ

 . لئافتم تنأ : رهاط حالص هل لاق

 .. متاشتم تنأو



 ٍإ 3

 اهدئاصق ضعب تقلأ دق تناك ء ةماقلا ةريصق ءارمس .. ىنيلقلا ةيحور ةقيقرلا 0

 : انل تلاق . ذاتسألا اهعمسي ىكل ةديدج ةديصقب تنأ اهنأ ودبيو . ةقباس تاسلج ىف ذاتسألا ىلع

 ىذلا وه هنكلو . افوخ دعترأ لب .. همامأ ىرعش قلأ نأ ىحتسأ ىننإ .. كلذ ىنم بلط ىذلا وه

 .. كلذ ىلع رصأ

 ةيحور ةسنآلا تحارتساو . حيحص هلوقت ام نأب هسأر زهف ء هب دهشتست ءالمزلا دحأ ىلإ تراشأو
 . اهدي ةبيقح ىف ةديصقلا تعضوو .. كلذ ىلإ ىنيلقلا

 .. اريثك كلذ ىف انشقانت دقف .. لوقي 00 امدقم فرعأ انأف .. ف . .١ نسح قيدصلا امأ

 اقيقر الجر ناكو .. تايزلا نسح دمحأ بيدألاب ا امدنع

 ةأرجلا نم اعون هعم انراوح ناك دقف . اضيأ قضي مل هنكلو . انلق امل هردص عستي مل .. ظفحتلا ديدش

 ناكو .. ؟ ةيناملألا فرعي ال وهو . هتيج ىناملألا رعاشلل  رترف مالآ » مجرت فيك هانلأس دقف . رورغلاو

 ةغللاب اهبتك هنأ ول لوقي اهتمدقم ىف بتكو . ةيسنرفلا ةمجرتلا هتبجعأ دق هتيج رعاشلا نإ : هدر

 ىناعملا ضعب هل تحضو دق ةيسنرفلا ةمجرتلا نإ اضيأ لاق هنإ لب .. كلذ نم لضفأ لعف امل ةيسنرفلا
 نذإ .. اضيأ هحرش امنإ ٠ ةيسنرفلا ىلإ ىناملألا صنلا لقني مل مجرتملا نأكف ..وه هريكفت ىف ةصقانلا

 .. ةيناملألا نع سيلو ةيسنرفلا نع اهتمجرت لضفألا نف
 بجاولا نأ انيأر دقف ء ةيسنرفلا وأ ةيناملألا ديجن نكن مل تقولا كلذ ىف اننأ نم مغرلا ىلعو

 اندجو دقف . انشقاني نأ تايزلا نسح دمحأ ريبكلا بيدألا أشي ملو . ةيلصألا اهتغل نم اهتمجرت

 ذاتسأ اي نكلو : نسح ليمزلا هل لاق امدنع انم بضغ هنكلو .. ايبدأ نيقهارم اندجو وأ - اراغص

 ةيبرعلا ىلإ لقنت فيك .. ؟ راحتنالا ىلإو مؤاشتلا ىلإو ةيبلسلا ىلإ وعدي ىذلا باتكلا اذه ةميق ام

 .. ؟ ةيرج عوقول ةوعد وأ .. ةميرج هذه نأ ىرت الأ ؟ اذكه سفنلا حيرتسم لظت مث «٠ ضرملا اذه
 له .. ؟ باتكلا اذه ةءارق نم تغرف نأ دعب ترحتنا دق ةئراق نأ تملع اذإ كروعش نوكي فيك م

 عمسن مل اننأ حيحص .. ؟ ىرصملا مجرتملل وأ . ىناملألا فلؤملل ةميظع ةيحت وه راحتنالا اذه نأ ىرت

 ىلع ضيرحت وه « ةلاسرلا ٠ كتلجم ىف هيلع قيلعتلاو هرشنو باتكلا ةمجرت نكلو . هسفن لتق دحأ نع
 ! كلذ

 نم برتقاو ءرثكأ هيتفش قبطأو هتتكاج ريارز مكحأو ديدش ءودهب تايزلا ذاتسألا ضبنو
 ليلق ناك هنأب نسح ليمزلا عانقإ ىف حلفأ مو . اتجرخو . اروف جرح نأ هانعم امب .. هحتفو بابلا
 بساحن نأو « سانلا ءالؤه بساحن نأ ىرورضلا نف . ملعلا ىف ءايح ال : هدر ناك نكلو . قوذلا

 نوعضي نيذلا ىلع نيجرفتم فقن الأو .. اضعب انضعب بساحي نأ بحي .. مهيلع انتكس اننأ ىلع انسفنأ

 تح



 ! اضيأ وهو .. مهنم دحاو لجرلا اذهو . سانلا ىلإ ةبذاك ةماستبا عم هنومدقيو ٠ لسعلا ىف مسلا

 ؟ نم وه : تلق

 ..وه : لاق

 | ؟ داقعلا ذاتسألا : تلق

 1 ! معن : لاق

 مث « انباصعأ أدهت نأ ىلإ فينعلا شاقنلا ؟ئجرن مث . ةداع قفتن الو اننيب داح شاقن ىضميو

 دقف . هيلإ ترشأ اذإ الإ ملكتي الأ هيلع تطرتش رتشاو . ذاتسألا نولاص ىلإ بهذنو .. كلذ دعب هيلإ دوعن

 بضغو باصعألل اريثم اخراص ايخاص هقالطنا نوكيو . هسفن ءاقلت نم اخوراص قلطني ناك

 ىهقم برقأ ىلإ انروضح نم ةعاس فصن دعب هتبحس ةريثك تارم ىفو . اعيمج نيرضاحلاو ذاتسألا
 .. ذاتسألا هيلإ عمتسي نأ بحي ناك ىذلا ثيدحلا لمكنو

 نم ىجورخ مث ىجارحإ ىلإ هتالاعفنا ىدؤت ال ىتح ادرفنم انم دحاو لك ءىجي نأ ىلع انقفتا مث
 .. نولاصلا

 ىو .. انماظعو انباصعأ تمطح دق سمألا ةرهس تناكو . اعم انثج دقف « مويلا كلذ ىفالإ . .

 اننإ وأ .. انسوءر ىف امب نولوغشم اننإ وأ . . لاقي ام اننيب نكي ملف . مالك اننيب ردي مل ذاتسالا ىلإ قيرطلا

 .. اننويع ىفام وحميو انئاذآ ىفام بيذيو لسغيو سنكي ائيش عمسن نأ ديرن

 ىفانويلا بدألا سردم وهو ... تفأر ذاتسألا بادآلا ةيلك ىف ليمز سلج ىراوج ىلإو

 ةيقيرغإلا ةراضحلا ىلإ دحأ فضي ملف قيرغالا دنع تبتناو تأدب اهلك ايندلا ىري وهو . ىنيتاللاو

 ةفسلفو ريطاسمأ نم اروص الإ اهلك تاراضحلا ةرقابع سيلو .٠ ةرقابعلا مه قيرغإلا ةرقابع نأو . ائيش

 قيرغالا ىركفم نم ددعل اديدج اثعبو ًاديسجت الإ سيل ذاتسألا نأ انل دكؤي وهو .. قيرغإلا

 فويسلا مهل عنصي ىذلا « ةهلآلا دادح » وهو ناكرب هلإلا وأ ناكلوف هلإلاب هبيشي نايحألا ضعب
 ..رتبمالو ضرأألا زبي ىذلا وهو .. داصحلا تالآو لثتقلا تاللآو

 , امامت هفرعي ىذلا .. نسح ليمز هل تمدقو . انحفاصو فقو ذاتسألا نولاص ىلإ انمدقت امدنعو

 .. لزتعا نوريب ناوخ سيئرلا : نيثداحلا نيذهل ايسكرام اريسفت ديرن : هل لاق ىتح هاري دكي ملو

 ببسب ةدحتملا متألا نم اسنرف باحسنا مث .. ةيبلق ةمزأب بيصأ رواهنزيا سيئرلاو .. هدالب نم جرخو

 ىف اروصرص هل اوعضو دق نوريب سيئرلا نأ : وه .. انالوم اي دحاو ريسفت ىدنع .. رئازجلا نم اهفقوم
 « كلذ ةقياض دقف رواهتزيأ امأ .. دالبلا كرتي نأ لضفف ... الإو هلكأي نأ ىلع هومغرأو .. ىدابزلا

 رمتؤم دقعنا كلذلو . ةدحتملا مألا نم اسنرف تبحسنا ايسنرف ءاود ىرتشي نأ رواجنزيأ ضفر الو

 .. اهاه .. اهاه .. وسراو ىف ىعويشلا بابشلل



 نإ : تلق ء اشاب ناملس عراشب « ليزاربلا نيلا » لحم ىف مايأ ذنم هب تيقتلا اقيدص هل تمدقو
 .. مصاع ليروس همسا .. بيرغلا ديحولا ءىشلا وه اذهو .. ذاتسأ اي بيرغ همسا

 .. 1 ؟ لايروس سيلو ليروس : ذاتسألا لاق

 ... ذاتسأ اي ملسم هنإ : تلق

 .. ؟ اليروز وه له ..؟ ليروز وه له : لاق

 .. ىنوس هوخأو .. الوريهو .. الابما : كلذ نم بجعأف تانبلا هتاوخأ ءامسأ امأ : تلق

 .. ىفورع وأ .. ىلارع همسا رغصألا هوخأو . ىتس وأ
 ناك اذإف .. ةبيرغ ثتسيلو .. ةبيرغ : اليلق ءارولا ىلإ هسأر ىلع ةيقاطلا عجرأ دقو ذاتسألا لاق

 هدلاو نأ ىلع اهلك لدت ىهف .. ةبيرغ تسيل ىهف ٠ ىيرعو ىنوسو الابماو اليروز : حيحصلا اهقطن

 .. تاناويحلاب اماّها هل نأو ..ايقيرفأ طساوأ ىف شاع دق

 .؟ اذال نكلو . ىرطيب بيبط هوبأ : تلقف

 ىتلا ةشحوتملا ططقلا نم عون وهو « اليروز نم ةذوخأم ليروس نأل : ةعرسب ذاتسألا در ناكو

 امأ .. موحللا ةلكأ نمو لوطلاب ةططخمو رعشلا ةليوط ىهو .. ايقيرفأ طساوأ ىف لابجلا ىلع شيعت
 .. وسو ىيرعلا لازغلاو .. الابماو .. الوريه : نالزغلا نم ةفلتقع عاونأل ءامسأ ىهف ىرخألا ءامسألا
 ! ؟انالوماي كلذك سيلأ

 هذه لاوط الوهذم لظ هنأ دقتعأو . امامت حيحص ذاتسألا هلاق ام نأل ٠ ليروس قيدص شهدناو
 ىدل ىتلا ةبيرغلا تامولعملا هذه لثم ىلع اندوعت اننألو .. كلذ دعب الإ هف حتفي ملو . ةسلجلا

 هذه لثم ذاتسألا فرعي الأ وه . اقح ةشهدلا ىلع ثعبي ىذلا امنإ .. كلذل شهدنن ملف « ذاتسألا

 .. موجنلاو بكاوكلاو تارشحلاو ناويحلا ملاع نع تامولعملا

 ديدش نوكي هنإف ٠ هيلإ ثدحتي امدنع ذاتسألاف كلذلو . لجخلا ديدش ليمز سلج انراوج ىلإو

 ىتح ..رابكلا ةذتاسألا ىبحيو انهوجو ىلإ علطتيو سلحي ذاتسألا دكي ملو . اهوقي ةملك لكل رذحلا
 مث . فجتري ىذلا وه هنإ .. هدي ىف فجترت ةقرولاو .. هبيج نم ةقرو جرخأ دق لوجخلا ىراج تدجو
 : لاقو « افولأم سيل اذه نأ عم . فقوو . هقلح ىف فقوت ائيش علتباو اقرع حسمو اليدنم جرخأ
 ' تافصو تافصاوم نع « ادوجوم نكت ملو ةيضاملا ةسلجلا ىف ( ىتيحان راشأو ) ملكت دقل .. ذاتسأ اي
 اهومتعنص نيذلا مثنأ .. ةيبدأ ةعانص ىهف .. اهل دوجو ال .. ةفارخ اهنإ لاقو .. ةدايز ىم ةسنآلا
 اهروصت نع امامت ةفلتنغ ىهو .. ائيش ابلع فرعن دعن ملو .. اهومتالضو انومتللضو .. اهومتفيزو

 دارأ اذإ : (أرقو هيئيع نم اهاندأو ةفجترملا ةقرولا كسمأو ) ذاتسأ اي اهسفن نع لوقت ىهف .. اهسفنل
 رقلاكوأ نيلاك ءارمس ةاتف تاه : كلذ ىلع .مكلدأ انأف ةيسفنلاو ةيمسجلا ىحمالم فرعي نأ دحأ

 لي



 نم اريثكو « مدلا نول ابيلع عضو . ةيرماعلا قشاع لوقي امك كسملاكوأ « ءارعشلا لوقي ابك . ىدنهلا
 . رورسلاو برطلل اريبك ًادادعتساو ٠ ىحورلا شطعلاو ىلقعلا عوجلاو لوهذلاو قشعلاو دجولا

 وهو « اهسفن نع اهمالك اذه ..؛ ىم ىه اعيمج هذه : ملألاو نزحلاو نجشلل ربكأ ًادادعتساو

 نول ام طبضلاب فرعن ال اننإ لب .. اهتافو دعب وأ اهتايح ىف اهنع ليق ىذلا لك عم ءىش ىف قفتيال
 نويعلاو .. اهمالحأب ةيدامرلا نويعلا .. نويعلا كشهدت الأ : لوقتف نويعلا فصت ىهو .. اهينيع

 ىّتلا نويعلاو رعشت ىتلا نويعلا . اهتيبذاجم ةيئبلا نويعلاو .. اهتوالحب ةيلسعلا نويعلاو .. اهعونتب ءاقرزلا
 تنش اذإو : (أرقيو هبيج نم ىرخأ ةقرو جرخيو ) .. ؟ مترتت ىتلا نويعلاو عنمتت ىتلا نويعلاو ركفت

 . ؛ كنم مغرلا ىلع كرظن ىف ىندجت كيتقدح ىف سرفتف - ةلوهجملا انأ - ىنفرعت نأ

 ىف انيرابتو .. ىم بدأ نع انذاتسأ اي ةودن انل تناك : تلاقو « ىييلقلا ةيحور ةسنآلا تعجشتو

 ىف ذاتسأ اي تنأ هتلق ام هعورأ نكلو .. ليق ىذلا لك ظفحأ انأو .. ءاثر نم اهيف ليق ام ةوالت ةداعإ

 : لوقت تنأ .. اهئاثر

 ؟ باحص اي ىم لفحملا ىف نبأ
 باطنملا لصف انهه انتدوع

 بانجلا عوفرم ربنملا اهشرع

 باجتسم ٠ ىعدي نيح بيجتسم

 ؟ باحص اي ىم لفحما ىف نبأ

 هيبتشن نسح لك اهانج نم
 اتبن بجني عفاي تبن لك
 ىتح ضرألا ىف تفوط تاغل نم
 اتمس برغلا ىف وأ قرشلا ىف عدت مل

 باجعلا بللا اهلك اهاوحو

 ايم عبتي نم نإ ؛ايه١ ىح
 ايبرعلا ناسللا ايح « اغصنم

 ايدمرس اقح ءاوح ىزجو

 ايحيرأ ءازج ايم ىزجو
 باتكلا مأ ىلإ تدسأ ىذلل



 نيوبألا دقف دعب اهارتأ

 نيبو وجش نم رهدلا ىف تملس

 نيسحلا ملظ اهملظي ىبسأو

 نيعو عمس نع تمصلا ىف ىوطني
 ؟ باذملا عمشلاك بلقلا بيليو

 الاصخ « ىهو ىلع هللا ةمحر

 الاعف 6 ىم : ىلع هللا ةمحر

 الامج « ىه» ىلع هللا ةمحر

 الاجس «ىمه» ىلع هللا ةمحر

 باتك سرطلا ىف لجس املك

 اهارأ تلزام ةعلطلا مكلت

 اهالح ناولأ رشنت ةضغ
 اهانس ف تءاضأ ءارآ نيب

 اهاجر ىف ىدابتت عورفو

 باغو لصألاو عرفلا باش مث

 ىربص لبيعامسإ : ىبلق ىلإ ءارعشلا بحأ وهو . ادج قيقرلا رعاشلاو : ىنيلقلا ةيحور ىضمنو

 : امهيف لوقي نيتيب اهيلإ ثعب ءاثالثلا موي اهتولاص ىف اهترايز نع فلخت امدنع « اشاب

 ةمئاح ىلا ضعب رود ىلع ىحور
 ءاملا ىلإ اقاوت ريطلا ”يماظك

 ادغ ىرظان ىم عتمأ ُ نإ

 ! ءاثالثلا موي اي كحبص تركنأ
 : لاقف ىومألا ةمرلا ىذ رعاشلل اتايبأ رانا دقو . اهئاثر ىف نيسح هط هلاق ىذلا وأ

 اكاوه نم ىتجاح ادع ليلخ
 ؟ اهليلخن الإ سفنلا ىساوي اذ نمو
 ىونلا حرطت نأ لبق « ىميب » املأ

 قرح



 اهليزي نيب لبق وأ احرطم انب

 ةعاس للعت الإ نكي الإف
 ! اهليلق ىل عفان ىنإف « اليلق
 فصو امدنع قزارلا دبع فطصم خيشلا ةليضف نأ ايك .. ةرم نم رثكأ ريخألا تيبلا اذه داعأ مث

 اوغل عمسي ال هنإ فطصم خبشلا لاق . ميركلا نآرقلا ىف تءاج اك « ةئجلا تافص راعتسا ىم نولاص

 . «امالس امالس اليقالإ اميثأت الو اوغل اهيف نوعمسي ال٠ ةئجلا نع لوقي هللاو .. اهثأت الو

 هسفن لوح رودي وه له ؟ دعقملا ىف ءافتخالا ةلواحم نم اعون هدعقم ىلع ذاتسألا ةكرح تناك له
 .. كلذ ناك امبر ؟ ضرألا تحت وأ هتحت ىنتخيل دعقملا بقثت نأ ديرت ٠ ةميرب » هنأك . هدعقم ىف

 هيناعي ىذلا جرحلا ىلإ تفتلي نأ نود لاق . ابجع ائيش ناكف نيمأ نامثع . د هلاق ىذلا امأ

 برعلاو .. اضيأ هبذكأ وه ىم ةسنآلا ىف ليق ام لمجأ نأ تفشتكا دقل : دومصو ءايربك ىف ذاتسألا

 ىعفارلا قداص نطصم هيتك ىذلا لكف .. هبذكأ رعشلا لمجأ وأ .. هبذعأ رعشلا بذكأ : نولوقي

 تدجو ىنكلو .. قرتحي هتكرت مث ةليمجلا ىناعملاب قفدتي اناكرب هيف تكرح اهنإ وأ .. هلايخ نم ىه نع
 ذاتسأ اي كحضوتسأ تثج ىننأل . ىعم نآلا اهب ظفتحأ ةفدصلابو .. ىم ةسنآلا اهب تشعب ةلاسر
 هبيج نم ةلاسرلا جرخنأو ) .. ىعفارلا قداص ىنطصم ذاتسألا بتك ىف ءاج امو « اهيف ءاج ام ضعب
 ىم بولسأ الحتنم ىم ىلإ ةلاسر بتكول ىعفارلا ذاتسألا نأ .. ةلاسرلا هذه نم مهأ نكلو ( أرقو

 اهطخب ةلاسرلا هذه نأ الولو .. هبولسأو اهبولسأ نيب ادج بيجع هباشت كانهف .. كلذ ريغ بتكام

 مدع نم وكشأ ىلابش ىف تنكاانأو .. هسفنل اهبتك ىذلا وه ىعفارلا ذاتسألا نإ تلقل  هفرعأ ىذلا

 ىسفن ىلإ لئاسرلا بتكأ تنكف .. ءالهج نابش عم نسلحي انيب .. ىعم سولجلا ىلع تانبلا لابقإ
 عم انسلجف انيقتلا ذإ ركذتأ : ( أرقي ) .. اهاه .. اهاه .. تاراجلاو تاليمزلا ءامسأب اهعقوأو

 نيب اف نينئاب صاخللا بولسألاب انئش ام انلق اننأ ريغ . ثيدحلا بيلاسأ نم اثيش لقن مل نيسلاجلا
 رظتتي ابلق انيلك ىف نأك . ليوط قارف دعب قالتلا ىف الإ هلثم نوكي ال امب ءاقللا لوأ انرعشو ؟ امييبلق
 ءاقللا تبثأو .. اهتحلسأ امهاتلك تذحأ ىتح نيعلاب لحتكت نيعلا دكت ملو .. ديعب نمز نم ابلق

 نأب انفشاكتو ... انأو : ىنيعب كل تلقو ...انأ : كينيعب ىل تلقو ! بحلا ءاقل هنأ هذوذشب

 ةليبنلا 'ةيركفلا كتتحس ىنتبذجو .. اهئبب ضيفت نأ مهت ىوكش انيلك نأك اننازحأب انفراعتو .. انمتاكت

 تدوعو ؟ بح وه اذإف « رابكإ وه اذإف « باجعإ وه اذإف « اهاري نم سفن ىف نزحلا عضت ىتلا

 هيف نأك « افعاضم اروعش كلوح امب رعشت كارأ تلعجو . كيلإ رظنت فيك ةعاسلا كلت نم ىنيع

 نم عورأ سيل ..« ةيناث ةرم انمتاكت ناكف « ةيناث ةرم انفشاكتو .. انبلق وج وجا ناكو .. دزت ل ةدايز

 .. الكتي الأ ىلع ناقفتيو .. دحاو وحن ىلع ناركفي نينثا نيب تماص ثيدح رودي نأ . مالكلا اذه

 نفي



 اب ديعس وه له . ؟ اههبشي هنأل هب تقاض ىه له .. ةدحاو ةغل نالكتي امهنأ وه اقح ىنشهدأ ىذلاو

 نافوطب هتبهوم احيرصت ضفرلا ناكف .. هتضفرو هتبذعو هتمرح اهمأل دعسأ ناك لهو .. ؟ ههيشن اهنأل

 ىف تاقشاع فرعن نحنف .. ثيدحلا ىبرعلا بدألا ىف ةبيجع ةلاح هذه نإ .. ؟ ءاطعلا نم

 رصعلا ذنم .. تارثانو تارعاش فرعنو .. ةيبدأ ةيدنأ تابحاص فرعنو .. ًاقاشع فرعنو .. بدألا

 |! اذكه سيل نكلو ىلهاجلا
 ناكو .. ىلزان ةريمألل ىبدألا نولاصلا ناك تقولا سفن ىف : ىريضخ دومحم دمحم .د لاق

 اذه ناكو . مهريغو ىناغفألا نيدلا لاج خيشلاو هدبع دمحم خيشلاو نيمأ مساقو لولغز دعس هرضحي

 الول .. ىم ةسنآلا نولاص ناك كلذكو .. اياضقلا لك ىف اوشقانتي نأ ءاملعلل ةميظع ةصرف نولاصلا

 كلذ ناكو .. ايروث ايحالصإ ناك ىلزان ةريمألا نولاص اهيب .. ركفلا طيشنت ىلإ ليمأ تناك ىم نأ

 نوكت نأ دبالو .. ةكلاملا ةرسألا نم وكشي نم اهداور نوكيو ةكلاملا ةرسألا نم ىه نوكت نأ ابجع

 . اهدنع نامألاب نوحلصملا ءالؤه سحأ امالإو ءةميظع ةيصخش ةريمألا هذه

 كلذكو « ءاقرزلا مساب ةفورعملا نسحلا تنب دنه ةودن انفرع دقل : لوقي نيمأ نامثع . د داعو

 نسلجي ءاسن كانه تناك كلذكو .. ةيلهاجلا ىف ءابطخملا ريهاشم نم تناكو سياح تنب ةليمج ةودن
 .. سيقلا ئرما ىلهاجلا رعاشلا ةجوز بدنج مأ تناكف .. مهدقنو ءارعشلا ةشقانمو رعشلا عامسل

 ظفحت مالسلا هيلع لوسرلا جوز ةشئاع تناك كلذكو ! اهجوز رعش ىلع ةمقلع رعش تلضف ىتلا ىهو
 امنيد ذخأت نأب حصني ايوبن اثيدح كانه نإ ىتح نيدلا ىف شقانت تناكو « هيورتو هشقانتو رعشلا

 ةئيكس ةديسلا ةودن كلذكو .. لبهد ىلأ ةجوز ةرمع ةودنو ؛ ءاقرخ » ةودن كانه تناكو .. اهنع

 اهئأب اهفصوو .. ةيكذلا اهراكفأو اهرداون انل ىوري ناكلخ نبا خرؤملاو .. ىلع نب نيسحلا تنب
 اهنأل خيراتلا بتك ىف مظعألا بيصنلاب ىنكتسملا تنب ةدالو تزاف امبرو .. اهرصع ءاسن لضفأ

 ةلطب اهولعجف .. كلذ ىلع مهعجشت تناكو .. ايف نوعمطي عيمجلا ناكو .. ةررحتم اهنالو ةليمج

 ىتلا هتديصق هلمجأ .. اريثك ارعش اهيف لاقو نوديز نبا ىسلدنألا رعاشلا اهبحأ ىتح ةروطسأو

 : اهعلطم

 اتينادت نم  اليدب  ىلانتلا ىحلضا

 هذهب زفت ملف ٠ اهئامز ءابدأ نم دحاول نكت مل ىم ةسنآلا نألو : لوقي وهو نيمأ نائع . د زتهاو
 ةيليخألا ليلو « سيقو ىنبلو ٠ نونجملاو ليل لثم تابوبحملا اهب تزاف ىتلا ةحضافلا ةحراجلا ةرهشلا
 دنهو « ةورعو ءارفعو «٠ شقرمو ءامسأو « لمؤملاو ءافلزلاو « ليمجو ةنيثبو «ريثكو ةزعو « ةبوتو

 كلي



 ايرثو ؛ ىدعسلاو ءالجحلاو . سوباقو ةينمو . ةمرلا ىذو ةيمو . بذهملاو ةذلو « نالجع نباو

 نهريغو « صيشلا ىبأو ةمامأو ٠ فنحألا نباو زوفو ٠ صوحألاو ةمالسو « ةعيبر ىلأ نب رمعو

 ةبوبحم نانجو ء قطانلا ةيراج نانع : قاشع نملو اضيأ تارعاش ىبرعلا بدألا ىفو .. تاريثك
 .. تاريثك نهريغو .. برغملا ءاسنخ ةدمحو ةدالوو ةيطانرغلا نوهزن دجن سلدنألا فو « ساون ىبأ

 رمأ لهسلو انحرتسال ء دحاو قشاع ةدايز ىم ةبيدألل ناكولو .. قشعلاب اوربتشا ءارعشو ءابدأ كانهو

 اهتيب لدي ناكو .. سأر نم ابلق اه فرعن مل كلذلو .. ةبرطضم تناك اهنكلو . نيخرؤملاو نيثحابلا

 ال ذاتسألا لأسأ نأ ديرأ انأو .. بد ئراقو بئاك لكو ٠ به ىوهو ءاوه لك .. بدو به نم
 .. ةرعاشلا ةسنآلا اهيلإ تراشأ ىتلا ةودنلا ترضح دقف .. اهنيبو هنيب تداك ىتلا ةقالعلا نع

 .. ىيلقلا ةيحور : تاوصأ تلاقف

 لمجأ وهام تلق دقو ..ءاشتام لوقت نأ ىف رح تنأف : لوقي نيمأ ناؤع . د فنأتساو

 انأو ةبيدألا هذه نوكت نم ىلع ليلدتلا ىف ايفاك سيل هتلق ىذلا نكلو .. نآلا ةسنآلا نم هانعمس امم
 ىّتح كحضي حار انانف نأ قيرغإلا ىدل نأ امكو .. روصنم سينأ ىذيملت هلاقام ىلا ليمأ تحبصأ

 ىلع تكب « ءاستخلا ةميدقلا ةرعاشلا لثم اهنإ .. تتام ىتح ىكبت تحار ةييدألا هذه نإف ء تام

 .. ةيدبأ ىهف اهعومد امأ . اهنويع تشالت دقف « اهرعش تام امو .. تنام ىتح اهدالوأ ىلعو اهتوخإ

 همسا تام ىتح كحض ىذلا نإ : لاقف « اليوط ةظحللا هذه رظتنا دق تفأر ليمزلا ناكو
 ىذلا .. ةداورط ناصح عنص ىذلا لجرلا هنإ .. انرق نيثالث نم تامو شاع دق وهف ٠ ساخلاك

 هل تناك لجرلا اذه .. نصحلا ىلع اولوتسيل لاجزلا جرخخو نصحلا هولخدأ مث لاجرلا هيف اوعضو

 تومي فوس هنأو .. بنعلا اذه نم روصعملا ذيبنلا قوذي نل هنأب دحاو هل بنتو .. ابنع ةعورزم ةقيدح
 رصع امدنعو .. اهلخدي ملو داعملا ضرأ ىري وهو مالسلا هيلع ىموم تام اكامامت .. هقوذي نأ نود

 ىندأو « اسأك هسفنل المو اسأك هل مدقو . هقوذي نل هنأب هل أبنت ىذلا لجرلا اعد بنعلا اذه نم ذيبنلا

 ! ذيبنلا قذي ملو .. تام ىتح كحضي لظو .. ةءوبنلا بحاص ىلع كحضي حارو ' هف نم سأكلا

 ةاتفل ةحول ممر ىذلا سسكيوز قيرغإالا ماسرلا عم ءىشلا سفن ثدحو !! ةءوبنلا تقدصف

 تءاجف .. قيقح بنع هنا رويطلا تمهوت ىتح ناولالا نقتم ناكو بنعلا نم دوقنع اهدي ىفو ةليمج

 تناك اهنإ نولوقي فيك مهفأ ال نكلو .. تام ىتح كحضي نانفلا لظف « بنعلا رقنت رويطلا

 اوناك نيذلا مهو « ىعبت تناك ىتلا ىه لهف .. تتام ىتح ىكبت تناك اهنإو « ةليرح

 ىلإ جاتحي رمألا نإ .. مهفأ ال .. ؟ اهل اقشع اوتام نيذلا ببس امو .. ؟ اهتوم ببس ام .. ؟ نوكحضي

 ناعم اهل قيرغإلا دنع زاغلألا ىتح « قيرغإلا بدألاو ىبرعلا بدألا نيب قرفلا وه اذهو .. حيضوت
 ىفو .. ةكحضملا تايحرسملا بتكي ناك .. نومليف هما اريهش افلؤم نإ لوقأ نأ تيسن .. ةحضاو
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 دهشملا هكحضأ دقو .. ديدج نم هؤرقي حار « ةيحرسملا نم الصف بتك نأ دعب تارملا ىدحإ
 . ! ليتقلاو لتاقلا وه ناكف .. تام ىتح كحضي لظو .. نولثمملا هلوقي امو

 ةلاسر ةشقانم ةنحل سيئر هنأك « ليق ىذلا لك ىلع ايئابن انكح قلطي نيمأ نايع . د داعو

 سفن ىف ةدقعمو ةررحتم ةاتف اهنإ لاقي نأ نكمي : لاقف . بادآلا ةيلك ىف هاروتكدلا وأ ريتسجامل
 لاقي ناكاذإو .. اهرصع ءابدأ اهقلخ دقف تافصلا وأ ةروصلا ةيقب امأ . ةيبدأ ةعاجش اهدنعو تقولا

 ةصالخ ىه هذه . مهئامز ىف يبدألا ثدحلا كلذ فييزنتو فصو نع اوتكسي ملو .. اهرصع ءامظع

 .. ةدايز ىم ةسنآلا ةياكح ىف ىأرلا

 .. فارصنالاو .. ةشقانملا باب قالغإ بحي كلذ ىلعو « امكح ردصأ هنأك تكس مث

 جرحلا اذه ىف وهو هيلإ رظنن نأ انضفر - ايروعش ال - اننأك وأ « هنع انلغشنا وأ .. ذاتسألا انيسنو

 ىفو هنولاص ىف تدقعنا ىتلا ةودنلا نم ابناج فرعي نأ دارأ وه له ..راظتنالا وأ .. قيضلا وأ

 نأ دارأ وه له .. ؟ ىم ةسنآلا ىلع امئاد ىنايغ مكح وه ايكامامت .. ايبايغ هيلع مكحلا ناكو « هبايغ

 بألا اهيف عتمتسا ةظحل ىه له .. ؟ هداورو هذيمالت لوقع ىف اهعضو ىّتلا روذبلا ترمثأ فيك ىري
 بيغي امدنع . هبايغ ىف هنع لاقي فوس ام اهيف فرعي ةيضيرات ةظحل ىه له .. ؟ ءانبألا جضنب
 .. ؟رازلا تالفح ىف حورلا ةدوع لثم « ليوطلا تمصلا اذه دعب مالكلا ىلإ هتدوع له .. ؟ امامت

 نائج قزمت رفاظأو باينأو ٠ ةيودم لوبطو ةيواع تاملك : رازلا نم اعون ةداحلا ةشقانملا تناك دقف

 ناك له .. هلك ناكملا وأ نيرضاحلا سبلتت احور ديعب نم ذاتسألا ءاج مث .. اهخيراتو اهحورو ١ ىم »

 .. ؟ حوضوب عمست دعت ملف ذأ ةلبط فعضأ ىذلا قاهرالا هنإ وأ . تسسحأ ابك افيعض هتوص

 دومحم سابع انأ : لوقي طيسولا عمسأ ىنأ تليمت حاورألا ريضحت تاسلج ىف ثدحب امكو
 ىرثن ناكو « ازمر ىرعش ناكف .. كلذب حوبأ نأ عطتسأ مل نكلو .. ىم بحأ ىذلا انأ .. داقعلا
 .. اديدش ارذح

 ىم ةسنآلا ىلإ ذاتسألا لئاسر أرقي ىذلاو .. كلذب اهيبش ملكت امدنع ذاتسألا توص ناك دقل

 ةسنآلا قديسو .. ةسنآلا قديس مث . ىنديس : اذكه تادب ىهف .. اهنم برتقا الك روطتت اهدحي

 .. ةزيزعلا ىتقيدص اريخأو .. ىم ةغبانلا ةسنآلا قديسو .. ىلضفلا ةسنآلا قديسو .. ةزيزعلا

 .. هيلإ اهتبتك ىتلا تاباطنملا مظعم اييلإ داعأ .. هيلإ ذاتسألا تاباطخ ىم ةسنآلا تداعأ امدنعو
 ىدنعو .. اضيأ رشنلا نعو نويعلا نع ةديعب تاباطخلا هذه لظت نأ ىصوأو .. اهضعبب ظفتحاو
 فاسد انا تنكر ملألا ىلع ثعبي وهف .. هرشن عيطتسأ ال « هيلإ تاباطخلا هذه نم دحاو
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 .. كلذ دعب ءىش لك نم اهفوخو اهتريحو ديدشلا اهئامرح
 .. امتافص مهأ ىه ةعاجشلا تسيل : الئاق ذاتسألا ثدحتف « كلذ لبق اثيش لقي ل ادحأ نأكو

 سيلو ةبهوم بحاص نوكي نأ نكمملا نمو .. ةبهوم الب اعاجش ناسنالا نوكي نأ نكمملا نف

 امامت .. هب نمؤي ال ىأر نع عافدلا ىف اعاجش ناسنإلا نوكي نأ نكمملا نمو .. ةعاجش بحاص
 نوتاقلا مهف ىف دهتجي ىماحملا نكلو ٠ مهي ال ىصخشلا كيأرف .. كتيضق ىف هلكرت ىذلا ىماخناك

 اشاب نودروج نأ نوري نيخرؤملا ضعبف .. اضيأ راحتنالاو ةعاجشلا قتلت نأ نكمملا نمو .. كحلاصل

 نأ هيلإ اوبلط دقل .. نوسلن لاريمألا كلذكو .. تومب نأ ديري اًيسنج اًذاش ناك هنكلو « اعاجش ناك

 هنويدو لشافلا همارغو ةيسفنلا هتلاح نأ دعب امف انفرعو ..أشي مل هنكلو « ةنيفسلا رهظ قوف نم لتي
 نأ ديريو اًيسنج ذاش برعلا قيدص سنارول .أ . ت كلذكو « راحتنالا ىلإ هتعفد اهلك ؛ ةيلاملا

 نكي مل اهنيد نكلو . ةدحاو ةظحل اهنامبإ دقفت ملو . اضيأ اهمأو . ةئيدتم تناك ىم ةسنآلاو .. تومب

 « اهنيد اهفعسي ملف « ةريبكران ىلع اليلق ءام ناك امنإ .. مهاربإ ىلع امالسو ادرب لزن ىذلا ءاملا لثم

 هبتكأ ىذلا ىف اريثك ىنشقانت تناكو .. اهسنج تانئبل اضيأ ةبصعتم تناكو .. اهؤايربك اهتذقنأ الو

 وعدأ نأ ىنم بلطتو .. نالربلا لوخدو تاباختنالا ىف ةأرملا لوخد ةرورض ىرت تناكو .. ةأرملا نع

 بحت ال .. ةيروتاتكذلا بحت اهنإ .. ةيطارقومبدلا بحت ال ةأرملا نإ : اهل لوقأ تنكف ؛ كلذ ىلإ

 اهل راتخي ىذلا لضفت اهنإ .. راتختو ركفن ىكل اهلقع ىلع ءبعلاب قليو ٠ اهتيرح ابيطعي ىذلا لجرلا

 .. اهرهاوظب رومألا ىلع مكحت اهنإ .. رومألا ىلع مكحلا نسحت ال ةأرملا نإ مث .. كلذ ىلع اهمغريو
 امنإ . درت نأ أشت ملو .. ةرايس بكري حشرمل وأ ايفاح ىشمب حشرمل اهتوص ىطعت تناك نإ : اهتلأس ةرمو

 جازملا ةبنتكم ىهف . اهكاحضإ لهسلا نم نكي ملو .. ةرايسلا بحاص تراتخا ىتلا ىه اهمأ

 ىهف ةبرغلاب روعشلا تناك امبرو .. ةينيدلا ةاشنلا تناك امبر . ميدق كلذل اهدادعتساو « امومع

 ةصيرح ىهف .. اضيأ ةيوغللا ةبرغلاب رعشت ىهو ء اضيأ ةملاع ىه مث .. ةيرصم ةينانبل ةيروس ةينيطسلف
 اهب ارعش مظنتو فلؤتو « ةيناملألاو ةيلاطيإلاو ةيسنرفلا ىلع ةصيرح اهنكلو « ةيبرعلا ةغللا ىلع
 كلذلو .. اكيرمأ ىف نوشيعي نيذلا رجهملا ءابدأ لثم تسيل ىهف اهدلب نم ةبرقم ىلع اهنألو . اعيمج
 .. كلذك نوكت نأ ىلع ةصيرح ابنإ وأ .. حضاو هنكلو ىزمر اهيولسأو . اضماغ ايزمر مهبولسأ ناك
 حمقلا لوقح ىف اهقلطأ مث رابجلا نوشمش اهقرحأ ىتلاو .. ةاروتلا اهنع تئدحت ىتلا ططقلا لثم اهنإ مث

 نود ةلعتشم ىه لظت نأ : ليحتسملا لواحت تقولا سفن ىف اهنكلو ةلعتشم ىهف ..رانلا اهيف لعتشتل

 اهتقيرطو « فلتخم اهيولسأف .. ةفلتخم ودبت نأ ىلع ةصيرح تناكو ! ادحأ قرحت نأ نودو .. قرتحت نأ
 اهنولاص ىف همدقت ىذلا ءاملا ىتح .. مهب ةوافحلاو سانلا ةحفاصم ىف اهتقيرطو .. مالكلاو قطنلا ىف

 . رطعم وهف اولح نكي مل نإف . درولا ةصالخ هيف تعضو دق « اهيولسأ لثم هنإ .. افولأم ائيش نكي م

 قلم



 اهيلإ بذج ىذلا وه اذه امبرو .. ةفولأم ريغ نوكت نأ لواحت اهنإ .. معطلا ذيذل وهف ادراب نكي مل نإو

 .. سانلا نم ريثكلا

 انيب لأ دق ذاتسألا نأك وأ .. ةخراص ةينوناق ةفلاخم تدجو اهمأك ىيلقلا ةيحور ةسنآلا تعفدناو

 اهتفصوو ءرعشلا لمجأ ايف تمظن ذاتسأ اي كنكلو : تلاق ..وحنلا ىف أطخأ هنأ وأ . اروسكم

 انل هلوقت ىذلا اذه ىف كلذ لك نم اهدرجت مث ٠ تبتك ايف لاجلا اذه رسفت فيكف ءرثنلا عورأب

 مكتحأ ىننإف ىل تنذأ اذإو .. امامت هظفحأ انأف ٠ ذاتسأ اي هتمظن ىذلا تيسن تنكاذإ .. ؟ ذاتسأ اي

 .. كتذمالتو قذتاسأ نم نيرضاحلا لك ىلإ

 .. اهتيصخش فصأ ىننإف .. ىم نع ثدحتأ امدنع ىننإ انتالوم اي نكلو : ذاتسألا لاق

 مل هتلاق امم ادج ريثكلا نإف فسألا عمو .. ىم ةسنآلا هبتكت ىذلا نم قمعأو اريثك لمجأ اهتيصخشو
 نأ وأ .. ىسايسلا بتاكلا بولسأ ريغ بيدألا بولسأ نأب اهعانقإ ىف حلفأ مل انأف .. هلجست ملو هبتكت
 نم : هببس فالتخالا نأل . ةسايسلا ىف بتك اذإو بدألا ىف بتكااذإ هبولسأ فلتخي هسفن بيدألا

 هلوقأ ىذلا نع افلتخم ائيش لوقأ . راغص لافطأ ىلإ تثدحت اذإ انأف .. بتاكلا هيلإ هجوتي ىذلا

 .. فلتخي ال ناسنإلا نأ ىرت ىم ةسنآلا نكلو ..نيتلاحلا ىف ثدحتي ىذلا ىننأ عم .. مهئابآل
 نإ : اهل لوقأ دوعأف . ةعرسب ةتكنلا مهفت ال تناكو .. ؟ كسبالمب نيمحتست له : اهأسأ تنكف

 .« تيبلا ىف ىرخأ سبالمو .٠ ماها ىف هسبالم ضعب ىدتريو .. ايراع شدلا تحت فقي ناسنإلا
 ناسنإلاف .. صخشلا سفن وه هنأ عم .. ةضايرلل كلذ ريغ سبالمو .. عراشلا ىف اهريغ سبالمو
 تابسانملا ىف ةفلتخما تارابعلاو ظافلألا مدختست كلذكو . اهيساني ىذلا ىزلا ةبسانم لكل ىدتري

 نم دحاو عون وأ ٠ دحاو صخش ىلإ ثيدحلاب هجوتت اهنأل . دحاو بولسأب بتكت اهنكلو .. ةفلتخما
 كلذلو . دحاو صخش اهدنع بتاكلاو ئراقلاف .. اهسفن ىلإ ثدحتت حصألا ىلع ىه وأ .. ءارقلا

 .. لاوحألا عيمج ىف اهييلاسأ فلعت ال

 .. ؟ اهسفنب ةنونحم ىأ - « ةيسجرن 9 تناك ابنا ىلع لدي اذهأ : ىريضح دومحم دمحم . د لاسو

 اهانعم تاءاقللا هذه نأل . . امامت لشف دق هتماقأ ىذلا ىبدألا نولاصلا نأ هانعم ناك كلذ حص اذاو

 هنولغشي .. هسفن نيبو هنيب نودعابي .. هسفن نيبو هنيب امف نولخدي سانلا لعجي نأ لواحي ناسنإلا نأ

 نم اعون تناك اهتاودن نإف ء كلذ نم ائيش ققحي مل نولاصلا اذه ماد ام نكلو .. هسفن نع هريغب

 تلواح .. كلذ أشت مل اهنأل دحأ اهحري ملو .. دحأ اهحارأ الو . ادحأ تحارأ ال .. رركتملا لشفلا

 نأ نم ابيلع ةطلستملا ةركفلاو .. داهطضالاب روعشلا نم اعون ةيابنلا ىف اهبنونج ناك كلذلو .. تلشفف

 ! اهبذعي هلك ملاعلا

 ىم ةسنآلا نأ الول تلق ام حيحص .. ابيط امالك تلق تنأ انالوم اي : لوقيل هسأر ذاتسألا عفرو

 فكلدي



 تناك لب . امامت اهقرغتسي اهنولاص ناكو . ةباتكلا ىف دجت امم رثكأ . ثيدحلا ىف ةذل دجت تناك

 امنإ هردصتت ال اهنإ افيض تناكول امك نولاصلا ىف سلجت تناكو .. اهراوز لك نم هيلع صرحأ

 ةلطبو « ةودنلا زكرمو تببلا ةبحاص اهنأ ةركف نم ررحتت نأ اهدعسي هنأك .. هنم بناج ىف سلجت
 ضيبني نأ هيلإ ريشت اثيش دحأ بلط اذإ ناكو .. مالكلابو ةرايزلاب ةدوصقملا اهدحو اهنأو  ةسلجلا

 .. انأ ثتسلو تيبلا بحاص تنأ كنإ : هل لوقت اهنأك .. هرضحنيو

 .. ىنعمست نأ وجرأ . داقعلا ذاتسأ اي .. انذاتسأ اي -

 .. ؟ نذأّتست تنك ىتم ذمو .. انالوم اي نذإ ىلإ ةجاح نود كعمسأ ىننإ : الئاق ذاتسألا كحضو
 .. هاتفش تددشتو هايجاح برتقا دقو هارأ دكأ ملو .. ف . نسح قيدصلا وه ثدحتملا ناكو

 دق راجفنالا ةعاس نأ تكردأ ىتح . ىرخأ ضفخيو افتك عفري حارو .. دعقملا فرط ىلإ عفدناو

 عجرتسا هنأو . ةيافكلا هيف امب حارتسا هنأ كلذ ىنعمو .. اثيش كرادتأ نأ عيطتسأ ال ىننأو .. تناح

 ىلع بييس ىذلا فينعلا شاقنلا اذه ىبتني نيأ ىلإ ملعي ىذلا وه هدحو هللا نأو . راوحلل هتيهش

 نأ نود دحاو ىأ ناسل ىلع ءىجت نأ نكمملا نم ةدحاو ةملك نأ امدقم فرعأ انأو .. ذاتسألا نولاص
 ىري الو اهريغ عمسي الف « هينيعو هينذأ دست ةملكلا نإف اهعمس اذإو .. هزفتست دق « ائيس ىنعم دصقي

 اهنأ ىلإ تيدتها ةعرسبو . ةبيرغلا ءامسألا ضعب ىنعمب تلغشنا كنأ ذاتسأ اي ىرأ : لاق . اهاوس

 نأ ىلعف . ءىش ىلع اذه لد اذإو .. فرعأ ال .. ةيرب وأ ةيلبج نالزغ وأ ةيشحو ططق ءامسأ

 قفصأ فوسو .. تفي مل تقولاف .. كل قفصن نأ انتاف دق ناك اذإو .. ذاتسأ اي ةريزغ كتامولعم

 درغزأ نأ ىنم ديرت تنك اذإو .. ؟ ذاتسأ اي اذه كيضري له ( ةدشب قفصي ذخأو ) ىدحو نآلا كل

 رثكأ اقح ىنقياضي ىذلا نكلو .. ةمداقلا ةودنلا ىف درغزأ تئج مث تملعت تئشولو .. لعفأ فوسف

 مكنأ وه ذاتسأ ايانأ ىنقياضي اف نذإ .. قياضت دق انه ادحأ نأ نم نيقي ىلع تسلو .. انه ىريغ نم

 ىلإ هترصتخاو ىرام قيقحلا اهمساو .. ليصأ ىثرع مسا هنأ ىلع .. « ىم » ةسنآلا مسا ىلإ مترظن اعيمج

 ةينيت ال سايبوك ةملكو ٠ سايبوك ىرام وه رخآ اما تذختا دقف ةدايز ىرام اهمسا نألو .. ىم

 انه خألل امدقم رذتعأ كلذلو ئطخم انأ لب ..اتطخع نوكأ دقو . تأرق اذكه .. ةدايز : ىنعمب

 هذه ممحيذ اعيمج متنأ ذاتسأ اي .نآلا ملكتي نأ هديرأ الو « ةينيتاللاو ةينانويلا ف صصخت ىذلا

 رصم نع ةبئاغ لازت امو .. تباغو تنام ابمأ وأ .. ةتيم تشاع ىتح اًردخم اهومتيطعأ وأ .. ةاتفلا

 وأ ةايحلا ىلإ اهديعت نأ ذاتسأ اي لواحت دقو .. ببسلا متنأ .. ؟ كلذ ثدح فيك .. اهيلإ تءاج ذنم

 دجت خيراتلا ىفو .. اهيلإ حورلا ةدوع ىلع نولصي فوس سانلاف تلعف اذإف .. اهحور رضحتست

 ىف ةمون هيلع تحار وأ .. ىنتخا هنإ : لوقت هل ءافولا ليبس ىلعف « لتق وأ اهمكاح تام اذإ بوعشلا
 اسور ابراب نعو ناملرش نعو رلته نع كلذ اولاق .. ىرخأ ةرم رهظي نأ ثبلي الو .. فوهكلا دحأ



 .. ليبقلا اذه نم ائيش ةعيشلا دنع بئاغلا مامإللا ةركف تناك امبر ىردي نمو .. ءارمحلا ةيحللا ىذ

 ًاله/ ملاعلا ةيابن ىف وحصي فوسو « امتان لازي الو . فهكلا لهأ لثم فوهكلا دحأ ىف مان مامإلاف

 ريغ ىلإ تمان اهنأ وأ . . ذاتسأ اي ىم ةسنآلا ظقوت نأ ديرت تنأ لهف . الظ تألتما نأ دعب الدع ايندلا

 امدنع هلمكتل ةيح ىهو هتلاق ىذلا ام ؟ انل هلوقت : ىذلا اف . . اهمو نم تحص اذإ ىتحو . . ؟ ةظقب

 نم غراف مالك هنإ .. ةذخخاؤم ال .. تعمس ىذلا اذه لك مهفأ ال انأ .. ذاتسأ اي .. ؟ ةايحلا ىلإ دوعت

 « اهليمجتو اهقيوزتو ةغرافلا بلعلا ةعانص لثم . اهرثن وأ ىناعملا هذه مظن ىف ةعاربلا نإ .. ىنعملا

 ىلإ اديدج فيضي ال ماد ام غراف مالك ىهف .. لخادلا نمو جراخملا نم اهانيز امهم ٠ ةغراف ابنكلو

 فاشتكا ىلع سانلا دعاسي ال ماد امو « ةايحلا لاّيحا ىلع سانلا دعاسي ال ماد امو .. سانلا ةايح

 ىف لمألا مهيدل نوكي نأ ىلع وأ ٠ سابللاو ماعطلا داحيإ ىف ةحارلا .. ةحارلا مهلرفوت ةديدج تاقالع
 نم ةعونصم تناك ول بلعلاو « ابيدأ سيل ةايحلا ريغي ال ىذلا بيدألاف .. كلذ ىلع لوصحلا

 نعو ةايحلا نع ريبعتلا ىف ءارعشلا ةعارب تغلب اهمو .. قرو بلع ىهف ٠ ىنعملا نم ةغرافو « بهذ
 سلفملاو رعاشلاو - غراف مالك ىهف . سانلا عفني ءىش ىلإ ىدؤت الو . ةايحلا ىف ام لمجأ

 « مويلا ليف ىذلا لك نم ذاتسا اي دحاو ىنعم ىلع ىبلدت نأ ديرأ . امامت نوبباشتم ةنوناو نوجرفتملاو

 .. ادحاو المأ ىنيطعي « اريثك انه ليق وأ

 سرد امبر : نيطخاسلا نابشلا نم هريغ ىلعو « انقيدص هلوقي ام ىلع داتعا هنأك ذاتسألا لاق

 ريعتست الأ . ناسنإ لكل كتدارإ ىطعت الأ .. اجرفتم فقت الأ .. اهلثم نوكت الأ وه « انالوماي دحاو

 « حيحصلا وه سانلا لك ءاضرإ نأ روصتت الأ .. كسفن ىلإو مييلإ اهب رظنتو نيرخآلا نويع
 نم عون ىأ ىنمهي نكلو « تيضرأ سانلا نم مك ىنمهي ال انأف .. أطخلا وه سانلا لك باضغإو
 مأ» اهنأب روعش ابيدل ناك دقف « اضيأ أطخلا وهو بعصلا تراتخا دق ىم ةسنآلاو .. تعنقأ سانلا

 .. لافطألا 20 مألا هلبقت ام مهنم لبقت . . اهدالوأ سائلا لكف .. امأ تماد امو « ةيرشبلا
 - ضيم دقل .. .. ؟ ةيقيرغالا ريطاسألا سراد انبحاص نيأ - ةدحاو ةظحلا ددرتت نم دجوت الو

 نوكت وأ « هنوبرشي اهمد مهل ىلغت وأ .. هنولكأي اهافطأل هيوستو اهمحل عطقت نأ ىف ددرتت ال مألاف

 ع دحأل ةربع اهتايح نكت مل نإف .. كلذ لعفت ىم ةسنآلا تناكو .. دربلا نمو سمشلا نم مهءاطغ

 ةعساولا اهتفاقث نإف ٠ ةيلاهللا ةيحانلا نم نكلو .. ةيوبرتلا ةيحانلا نم اذه .. اهتايح ةءارقل ىنعم الف

 . . ةعونتملا ةفاقثلا نم الإ ءىجي ال بولسألا اذهو .. اًصاخ اًقاذم اهبولسأل لعج دق « نيزحلا اهجازمو
 كلذ لك .. ةلفنرقو .. ةنسوسو .. كانه نم ةرهزو انه نم ةدرو ..درولا نم ةقاب لثم ابيولسأف

 اهقفأ وه .. اهتيصخش وه .. اهقوذ وه ضعب ىلإ اهضعب اهدشي ىذلا طيخلا نكلو « عونتمو فلتخم

 نم لقتنت ةينيطسلف اهنأو ةيحيسم اهنأو ١ تابهارلا سرادمو ةينيدلا اهتأشن كلذ ىلإ فضأ .. عساولا
15 



 لكأت اًسمش اهلعجت .. رعاشملا ةبهتلم ةساسح ةيكذ ةاتف اهنأ مث .. دلب ىأ ىف ةيلقأ نوكتف دلب ىلإ دلب

 نم ةلتك ىهف ..اهدمخت اهعومدو ءقرتحتو ءىضت .. اهناخدب قنتختو . اهرائب قرتحتو ءاهسفن

 نأ عيطتستو .. عقوقتلاو ةيملاعلاو . حوضولاو مثكتلاو ةنخاسلا عومدلاو ببتلملا نامرحلا : تاضقانتملا

 كدالوأ ملعت نأ دبالف أرقت امدنعو . بتكت امدنعو أرقت امدنع كديفي ام ىناعملا هذه نم جرختست

 ءىش دجوي الو .. نكمم حاجنلاك لشفلا نأو .. نكمم جاوزلا نأو .. نكمم بحلا نأ كتجوزو
 .. براجت ةبحاص نكت مل اهنأ .. ىم ةسنآلا ةطلغ هذهو .. ةيناسنإلا تاقالعلا هذه ىف امامت نومضم

 ىف لصافت ال ىهف .. ةيراجت ةيلقع تاذ نكت ملف ٠ ىراجت قينيف لصأ نم امنأ نم مغرلا ىلعو
 ىف ضفانتلا وه اذهو .. ةرظن لوأ نم ىرتشت نأ ديرتو .. ةقفص لك ىف بسكت نأ ديرت امنإ .. بحلا

 نم فاخت ىهف .. ةبرجت نود بسكت نأ ديرت تقولا سفن ىو برجت نأ ديرت ال ىهف .. اهكولس
 .. ةبرجتلل ىعاد الف كلذلو . امدقم ةلشاف اهنأ تررق اهنأ ىأ .. لشفلا نم فاختو .. ةبرجتلا

 ثدحتي نم هجاوي ىذلا بعصلا فقوملاو .. كلذ ىلع اليلد الإ اهرخآل اهوأ نم اهتايح تسيلو

 نكلو .. ةياهنلا ىف اهب زوفي ىكل سيلو ٠ هللا هجول اهحصني امنإ هنأ امامت اهعنقي نأ بحي هنأ : اهيلإ
 بعص اييلإ ثيدحلا نأ تدجو « اهصئاصخ صخأ وه ىذلا قيمعلا كشلا اهفوخ ىلإ تفضأ اذإ

 سانلا ىلإ اهئيدح ناك كلذلو .. اهب ادرفنم وأ ء هب ةدرفنم دحأ ىلإ ثدحتت نأ فاخت ىهف .. ادج

 هءانثأ كعطاقي ال ىذلا صاخلا ثيدحلا نم عون ىه ىتلا اهلئاسر تناكوأ . سانلا نم عمسم ىلع

 هعم ناك .. اهعم هدحو نوكي نأ أشي مل ٠ ةرم لوأل اهراز امدنع نيسح هط نأ بيرغلا نمو .. دحأ

 ! ؟ ىه اهنم بلط ىلع ءانب ناك كلذ نأ بيجعلاو ..ريتركسلا

 مالك ليق ىذلا لك نإ تلق امدنع ذاتسأ اي كتبضغأ له : لوقب ف . نسح قيدصلا داعو

 ءابدأ نمو كنم بيجعلا كولسلا اذه انل رسفت فوس كنأ فرعأ نكأ مل .. ىنرذعا .. ؟ خراف

 .. كرصع

 .. تبضغ معن : ذاتسألا لاق

 .. ذاتسأ اي كهجو ىلع رهظي مل بضغلا نكلو : نسح لاق

 ريمحلاو دورقلا نم احجيزم اذكه ودبأ نأ ىسفن ىلع تفخف « كهجو تيأر ىننأل : ذاتسألا لاق

 ! انالوم اي

 تنأف .. ةميتش هتلق ىذلا نأ نظأ ال نكلو .. ذاتسأ اي ادج تبضغ تنأف نذإ : نسح لاق

 عونلا اذه لثم ىننأ دصقت كلعلف ..ريمحلا لك لثم راح هنإ .. ه راح تايموي » نع اباتك تمجرت
 اهنأ ذاتسأ اي ىرت تنأف دورقلا امأ ..ريكفتلا ىف كعم قفتي نأ ىرورضلا نم سيلو ركفي ىذلا

 نإو .. نانفلا وأ بتاكلل ىلوألا تالواحما هبشت دورقلاف .. اناسنإ قلخت ىكل ةعيبطلل ىلوألا تالواحما
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 .. ذاتسأ اي كتبضغأ ىننأ ىرأ ال كلذلو .. اضيأ هعنض نم ىهف « ةريخألا هتالواحم عم تفلتخا

 سيل ىم ةسنآلا نع ليق ىذلا لك نأ ىرت الأ .. ذاتسأ اي .. ةريخأ ةرم لواحأ نأ ىلإ ىنوعدي اذهو
 دوقتع لكأي نأ لواح ىذلا بلعثلا ةصق فرعت تنأو ..« بنعلا ةرارم : ةياكحلا اراركت الإ

 دحاو نضح ىف تمان هذه ةدايز ىم تناكولف ! رم هنكلو : لاق هغلبي نأ عطتسي مل الف « بنعلا

 تقحسو . اهسفن تنضتحا .. ةدايز ىم نضح ىف تمان اهنإ ..اهيف مكيأر اذه ناكام مكنم

 نأ ىلع : ةروتسم تومت نأ تلضف وأ .. تتامو .. اهفوخي اهنامرح ترصتعاو .. ابيعارذب اهعولض

 بلعث الإ مكنيب سيلف ذاتسأ اي مكسفنأ متحضف ىم نع متبتك امدنع متنأف كلذلو .. ةروجهم شيعت
 .. ذاتسأ اي بيجت نأل ىعاد الو ! ؟ ذاتسأ اي كيأر ام . لانملا ديعب بنع دوقنع الإو .. بتذ الإو

 .. طقف دورقلا وأ طقف ريمحلا ةليصف ىلإ نمضت فوس ةرملا هذه كنإ .. امدقم كتباجإ تفرع دقف

 .. ذاتسأ اي بضغلا فيرش ىننإ .. ليبنلا ىىضغ كيلإ لقنأ نأ تدرأ امنإ ..ذاتسأ اي مهيال
 فورعأ ال ىننإ مث .. ءاغببلا وأ ٠ كتوصل ىدصلا رودب موقأ نأ الو « كنم ةروص نوكأ نأ بحأ الو

 تيأر امكامامت « راح ىننأ نوريو .. كلثم نوملكتي كلوح نيذلا لك تدجو اذإ قيضت ال فيك
 نم ةعومجم نيب فقو ىذلاك كنإ .. ! ؟ ذاتسأ اي اهشيعت ةعيظف ةلزع هذه نأ ىرت الأ .. تنأ

 كتروص وه كلوح ىذلا لكو .. ةربكمو ةرغصمو . ةبدحمو ةرعقمو ءارمحو ءارفصو ةفافش .. ايارملا
 ىل نوكي نأو فلتخأ نأ لضفأ امنإ .. ذاتسأ اي كلذ بحأ ال ىننإ .. ةآرم ىلإ ةآرم نم فلتخت ىتلا

 نم ادرق وأ . درق لصأ نم اًراهح نوكأ نأ ىلع صيرح نآلا ىننإ لب .. أطخ ناكول ىتح صاخ ىأر
 ذاتسأ اي فرعت له .. تاواغببلا هذه لثم نوكأ الأ وه . . ذاتسأ اي ادج طيسب ببسل « راح لصأ

 الو .. ةيذوبلا ىلإ تهجتا ىننإف .. قوخإو ىمأو مالسإلاب كسنقلا ديدش ىبأ تدجو امدنع ىننأ

 ىلإ تهجتا . ةيدنهلا ةرافسلاب لمعأ انأف « ةيدنهلا ةرافسلا فظوم ضعب نيب ةرشتنم ةيذوبلا تدجو

 قلتي نأ ىرورضلا نم سيل هنأ ىلإ وعدتو ٠ لمأتلا ىلإ وعدت نزلا ةنايدو .. ؟ « نزلا » بهذم

 . .رشابملا ساسحإلا قيرط نع ابيلإ لصي نأ نكمي امنإ « ةيوامسلا بتكلا قيرط نع ةقيقحلا ناسنإلا
 كلذلو .. هل لصأ ال ٠ هيلإ لصأ ال ىذلاو « ةقيقحلا وه لمأتلا قيرط نع هيلإ لصأ ىذلاف كلذلو
 لك نم رمتسملا ليلضتلا ببسب « اهتقيقح ىلإ دتهأ مل ىننأل .. ىلاسح نم ةدايز ىم تطقسأ دقف

 وأ دورقلا نم مأ وأ بأ ىل نوكي نأ فرش نم ىدرجت نأ لبق ناكملا حربأ فوسو .. اهوح نيذلا

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ..ريمحلا

 ءابدألا نم كلذ ىلع داتعا دقف .. ءىش ىلإ عمتسي مل ذاتسألا نأكو .. ف . نسح جرخو

 امم أوسأ اذه اناخأ نكلو : لوقي داعو .. ةصاخ ةفصب ف .أ . نسح قيدصلا نمو .. نييعويلشلا

 نإ . جراخلا نم اريثك ملعتي نلف كلذلو .. هسفن ىف سيبحو .. هسفنب لوغشم اضيأ وهف .. تروصت
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 نم هيدلام لك نم درجتي نأ ناسنالا نم بلطت اهنإ .. كلذك تسيل اهبنع ثدحتي ىتلا نزلا ةنايد

 لوقي اك « تاضويفلا » وأ .. تاحمللاو ىناعملا هل ديصتي نأ هنادجوو هبلقل كرتي نأو .. تامولعم

 .. هفرعي ائيش ضرعتسيل هينيع قبطي وهف « هراكفأ لك هيدلو ةبرجتلا هذه لخخدي هنكلو .. ةفوصتملا
 ميدقلا ديعتسي وه امنإ « ديدجلا عقوتي نل وهف .. هديعتسيل هينيع قلغأ مث ايئانيس اليف ىأر ىذلاكامامت
 .. هفرعي ناك ىذلا لك نم درجتب نأ لواحيو ناسنإلا سلجم نأ عادخمو ةطلاغم اهنإ مث .. هفرعي ىللا

 ائيش ناسنإلا فرعي ىكلو .. انخيراتبو انتاردقبو .. ةيبرعلا انتغلب ركفن نحن .. امامت كلذ ليحتسم

 نأ دقف .. لوألا كيتامسبأ ىنوعرفلا كلملا اهواح ىتلا ةبيرغلا ةبرجتلاب موقي نأ بحي امامت اديدج

 فرعي نأ هفده ناكو .”ائّيش اههملعيل دحأ لخخدتي نأ نود « امامت نيلزعنم امهابرو « نيريغص نيلفطب

 تناك اهجئاتن نكلو . اقح ةيرقبع ةبرجت ىهو .. هدحو هانكرت ول ناسنإلا اهملكتي ىتلا ةغللا ىه ام

 لوألا كيتامسبأ كلما دعبو .. ةينوعرفلا تاجهللا ىدحإ الكت نيلفطلا نأ ةنهكلا همهوأ دقف ؛ ةثطاخ
 ةغللا الكت نيلفطلا نإ لاقيو .. ةبرجتلا سفنب موقي نأ عبارلا سميج كلملا لواح ةنس ىفلأب
 ! دوبيلا نظ ىف « هللا ةغل ىأ .. سدقملا باتكلا ةغل ىأ .. ةيربعلا

 نكلو . ادج بيط ناسنإ هنإ : تلقو « نسح قيدص هلعف ىذلا اذه نع « ذاتسألل ترذتعاو

 وهو .. ةينغ ةرسأ نم ىعويشلا ديحولا وهو .. هترسأ ىف نيدتملا ريغ ديحولا وهف .. ةلكشم هدنع

 عم « لمعي نأ لضفو تويبلا نمو ضرألا نم هبيصن عاب ىذلا وهو .. هميلعت لككي مل ىذلا ديحولا
 .. لمع ىلإ ةجاح ىف نكي مل هنأ

 نع ىنلطعو . نيتعاس ملكتي لظو .. سمألاب نوفيلتلا ىف ىنثدح دقل .. انالوم اي : ذاتسألا لاق

 نأ تلواحو .. نيتقيقد ىف هيلع تددر انأو ء نيتعاس ملكت وه .. . تقولا انمستقاو .. ةباتكلاو ةءارقلا

 نكي ل نإو . . «راموح و تنأ . نسح ديس اي : هل تلق . عنتقي ملف . ةعضاوتملا ىرظن ةهجوب هعنقأ

 ةهجوب انالوم اي كعنقأ هنإ ىل لاقو .. هتشقانم ىلع ىوقأ ال ىننأ نظو .. كحضو ! كلذك كوبأ

 ؟ اذامب ىعانقإال . ىعانقإال مويلا نائيجت فوس انكنإو .. هرظن

 نف كلذ مغرو . ىبصعو ساسح ناسنإ هنأو .. كلذ نم ءىش ىلع قفتن مل اننأ ذاتسالل تدكأو

 . ادج هعانقإ لهسلا

 .”ةغانفإ ! لهسلا نم .. انالوم اي قح كعم : ايلاع ذاتسألا كحضبل ةقرو محب مدا ا لخدو

 5 .. العف : هل لوقي بتك نسح قيدصلا دجأل ةقرولا ىئاطعأو .. اه اه .. اه اه .. عنتقا دقل

 ! ذاتسأ اب تلق

 لي





 ١كك سبا ع لاوس

 خنررلا نم فيتم

 هلا نيم نو لوألا ىباطخ ف ةتدك الك لدبلا رف ابجي لداجا ثا ووأ ةف
 ا حمد اع ١ هممت ب وقساب ادجار اً قفرشت الثا وأ انيراقم انلا

 ةياورا ىئاملا ا لوخا انأو « اديص# مهمت دلو ارمع قع ةلرمرا املا ىا

 ربا فلز وقسرل مكاو ٠ كيس دب تسالي هموم دل يح نليصق اغار لازل ثم رب

 أ طل هيريرف ىلا هلل لبا ني دمك ضعوا رابهضترلا ع خب داعتي به

ر رغي رم ىلا مدعم اهلا ةييطعلا ىئاتضا لي تير
 اكتم زيرلا .سبرط سلا لمتلا ط

 يعد يح ىعلا اريل تروح دباب رصاص نوهس بر اياعن مم ) يم

مت لكل او ىتعم دل هيج هيما ىرولا اروكدصحلو)
 ىوأ دهيلا ف ةرسعرلا 

 جير دنا ديه تلا ناع دهاو وح دال يو < بالا

 كيناداو ههح (نايرلا حر وملاك يشل دير ا دبا نفح وقس كو

لا بريط اعس دل بلغم اولا ب هكا "5
هب مما مف سوس امف راوصر

 ملكاص ااا ل
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 و ايعلار ير سِط ال زر سرلا هن دريضري منتو ةدرجملا طنط اب يدع طرخريب ىلا
 هعرللا دما اهبرشو , معريرو لاليع ف مط ابقتاانم بايع دولا ممول ايم يزل
 اسيمر رداع سبي ىلا ايش وها ف كل شخ سأر مدعو ممونسس.امي طعما دلل ميرشنا

 سلس ا ديلا داهظلا مشيام لع برهفعتيف طرد هع وع ا اصح

 اورج روراولو ٠ رع وهم ع ةرروعص ىرأ يش لك ع انضر اغ امش رلخانلا ا

 ممسر طال ةرعهلا هم ا رقتكا ل ةريمس رعت ارع ومما هنن مسحسلا ليسو

 رع وفر تول هلا عر عرش لا صر اعقا هدض مف ١ لم اشاب تاوزلا

 ممر ٠ لرلع ى نحت ربل طل م ادام رع رسل هع لص ارتعا دم ىيللا رارغا سلع

 امار عّئشيو فلا ن تردلا نينئوز ٌتولسلان ضخ ناارا ردع صرتعلا

 ريطحر درهو اًنببم اعطرم طع بعشلا ى 3

 لت هيأ ىلا ةظهرمملا اشنع ىا انسه انا ثلا فمه“ نو ف

 ىلع فاقع اخ ض طرب هترشأ تلا ةروشلا وا ىأرا رصو نونا
 - 3 2 0 توام ا ل

 ماسلا مسمع فلولا معو -- بئارطاى ا - هل ايو . < بلارق ادعم اسنل

لعدلا سلا ىلا ازعل ب اغلا نعيمي و
 لع هدرطغ الا هدشيي ىذلا ى

 يدلل

 ل لععلا هققوي د طابو عمو
 بصعت رلو ةمس روج رف ءأو 0

 نلت و . لربح سديم لا وسفب و مسا سشي اع عرش درر روع ردو

دض ى كلل بمصرع بش نأ تدر
ف ىضرت ا طيبتك لوقلا ا

 ”عيهل اي

ر ًأوهكي لجرب مهيرشل قون اغم لا عواطا دو
 ماع زب ئانسأع مسا

 قرح



 ّمَء ماج بصر و لمص هياعس رلاو تبارُص دل ١

 ا ّرلا سدد اعبض وا الس البا دعع
 تيلأ !. 0 70

 / ليغ ماظ ده باتقا ما دعي قو
 نو

 ا صم المع انصعمس مرا انقنو هزئام مطدلا

 --- ططاس لع ردع طلو يباس ىف دتص و طرم ةدهاو 0

 بط ى اضم هنه خاغرصاسم لون دل اننا (انضرأ تئونا رظو) ىط

 مما وما انف ىبستوو < ءامصعرل ١ قاطع هع عصام -مهلفووا دالسرلا

 ا. مولا نيم انيح اص صّناو رق ارق هش هبعيرج انس دلا يجو فاك

 انضر. ءاضت العار دعو ام يعزل ع ممل يرخارا فرسل ىتاو

 فطر ظل هلع ع اخسلا ىنمدلب و طرأ هلع ىلع ء رو لعرو ءص ىلا يترك

 دعوا قتلا نا انضرأ

 سلا

 هنأ ىسلاخ

دمأ سيكو هل اي دنا سهرت هلعرتا
 هلل و شيفر 

هداقتللا رم رمزا ةطاعت هدف # لينك عد دنع رع امهعد هجأ لا
 طش 

را سه ام ئسملا هيض لعرشو ا مما ىلع قمف و
 دضع اقوم تارا 

 فق وما ىم أر ريف ِباَعَتِي ىللا مثلا رص اد ع. اراتخم هان

 طترأو رتبخت هرئاشل ١ م ارسبسى ا مق اونا ليي دف و

 ىو رضا طب تاع ىلا عربا هدد ويك هنوثا د. هى
 مداه ولو

 هع ايستلا هدير ليف لقص لعرم ةضاع يمت قاع هفتذل رك ف



 انفه احر ريب لل سمو يُو املا طي امس ىف عاصم لع دعو اروسطوو دل دج
 ربو ةرلاولا رعو بياعم ىف مط انلا مم املا ْطَدلَس١ هطملل لق اص ىلا
 ىلع با هنا طرا دنس. يملا م ازص لف هسا لكم دامررهق حك ةرزغان لع
 لني. رِدْصَسف ٠ طر ابكت سيطا تينا شت دك ىءاس بلو طاع 86 ا

 عيلابمب كو سيمرل ١ هسسيئاولا ىلا صارخ ارو يمر د
 مل

 ويلا
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 تدي ايلوع مط و ١ ين ارعُش اع و رت ى اهيفر داعم ع عاق“

 ماولو فاز نا نبع اعدها خاقق ظاطاو لبق نفقا

 مهررملا نم لرماو كف ىلع اع رك ماعلا بالاك رع الصف هج

 ءارعم روهرش وازن مول. قو او هررطسرم ءازياع موتي

 نرصتلا وقرب ىلإ صاحب انعرأ موجلا نا هس دلو . معلا

 درو 7 اركرم أ شعب ال رق لكي له دئاولا يقام
 هس لوح ىركى ا نبت ٠ طلق ا دما عيطتس ١ رف ىتكو عغ كرخا ما

 لمأ ةررغسصو قايح مد ريك قسرا قارا ىل < راطم يرشم فهلا

 علف < برر يبا قا سروا دلو ىلا دقق دلو ىم بهل دي لازم دثرو

 مرثفوا ىلفسلا طاسلا رواشم معيَحَت ! ىئرطلا نقب م عج

 اأو رهف !ر ات امأأ 7 ىف ىف يسآ لم سيكو -.. موصسلا برر

 قديس ا ْسْطملا هلا لع 7 اكو ملا ىان امي ميجا ف فقردتت

 محاسم ول هوقو غو يو درعل اي ول خروج لاب نساهو برتملا راثأ#

 ء”" سلا بع افلا قيوم سس املا ريب ةرهار ةروص برذ

 يق وفق نم تطع ولك بارو < ةريتعمكا لطعس ةص طرز صا

 كفو



 تتاغر ريغ ظ دعب انتي يمجاب ول ىلا هس وفق هلم فوسل اي خل

 عد اخ الاخ هوك طر اَديَعَدلا ول مس رغت - ءابوو رلا
 ترو ؤزا١ اننلخ اف م طئامرعبو# لسع ةرهاأ و -م داعب اننى ع

 ام كرات 1 م ىلا رك ال ١ ذاك - راملا 2 طم ول و ماع ف

 كفل طمع رم د اهعَن و طيقو مع تاع ام يلا مدع و وج

 هضرحااو همر يس ده ميعع رك اسير لم غطا ١ هع نس

 7مل ةرظضا بع ص طبعي دلق

 ميدلسس ١ سا يبحا ىاخ طب دعصض اح ةديرجلا يلويلا اما

 لملف و - "عيبطرل ري دليلا اهرمفم يعز موزت ارا رو < طرابسا

 انأ اعرزيعو ! هبكارقا ةسييط رق مس حنان ةهيمط مف

 انض -زئعوع و اهي مه م :هماك ”عيسطد صرع مع 86

0 
 أثمن سعد ١ لظا 5 00 00
 207 للا دلو ايلا دز ضعف » لشكل ا بع ىف نم

 5 هع ريو اظك شع ولا وخلا قل مي -- .
 امم - صعمساا اريو :رب مر

 30 . 30 - هو مد ض0

 رطرلا يع نار © اينأ ١ سعوتم
 53 ام ليف تعارنا يوم ل ركرلو

 * جاغلا تلت ىف ١ انمي رط ف زرفع ىرقرلا :
 مي اامث م ارز جنو

 ما اي ١ م ىلع وو اعئمم 9 نسل ١

 ريك 7 ايعق سحق نا وق دمار

 بلعتا ىئرط نم معا ريع 5

 بهطر ل ىلا لَو زب يره

 مك مالا ىذ ىعا ادع ىنا
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 مماريدرتا و ةّررغلا سر 5

 كيفن



 مايا ارض ىاطط لرص و دمي كرض انهقا نا قمماب

 موعع , رح رطا 8 لمصنا حئالا تاقئاعع ميلف ىقف هماسو

 صعشلا ىلا مادعار ىرش و

 مدخلا

 اعمل اروي

 تيان



 سف و ا عش ماس

 قر ام ءاعبجر# دجأل رونا ىلا . ميفتلا ددصنا يع حش اركش

 راعم سرق لحاوما ءارسإ ف اجرب نا لقرع قرارقل جام

 الم هعويع ل وارر يوما هده يصل و سلال 1 ينج ليبي اثق ١ لق اس لك بف

 هثيلرو سقت هانوتما ان را ارق دع ع الواو تار سلا دع اور

 ردخ مهب بايت سدشما ع ةونم لاا سكر - هولا يبا تارت نع تأ
 سرا « كد حش وما م اع اه اح ارو مرو سجاروو ماع لا ءاوشا

 وسلا هترط عهنا روحو سس وم ١

 صاغ اًراعخ نكرم اهم اه ارق ا بحأرع ورا ىلا عزاع اعاق

 ل الانا هدض انس 2١ ا ىف و شت ل ميغ لرغا اع تع ر ممص 1

 ا اءو رم ٠ هس درر سيكو أ يشن عار رك ام لك يار ثلا قع اتم نع ضخم

 كلا اصانطرب ةررص صم سنو اير اذا ىع ءامت ملعب هدضان نر ولا ماعلا

 هز تلا طانما_ تادللا لت ا عراولا رظلا اوس سو خلا

 ءاتلاو رجا اط دعا هع نعي رم ها اخ وسلا اذه قلع ثعح هنو

 ع انولاو ىشوم ا والا لق انني ص طر ا سدعلا حر 1+ بلا

 ويسشنبلاررثبإ رشا دم «يبيعد زل دوما ايات تح و « لدلا

 رع اعلا اص هكا يبس ترها ب سيقما نا صفح ين ريرررا اناو

 دلع فهمت . :مويسلاع هضععلاس زمن ل دع ربا ان شرع لقى شر تح ١

 [س عش اتناك ايم « لطولأ» يصل ستملاو شفاك او ىو ارك ا

 فرط



 يشخ أور رورو ... طلاب ارو توطسل رعت ده ى ا ةطلا بع اع ارو

 ثأوم _ رطارما دع نقش لف 2و ءابع الع اددع هنا يشن اهل فرق 5 1

 لأ سات وماي لق رنا مهعأغ هقاعلا ءارو ام آو! ىتاع ثدرز فرخ ١"

 تدر طيّسو . رظناناقتش اب ضو هشللا رج أر ص ام ةوقالا

 0 اا لاير وعر هلك دع قم

 5 5220000 جوش طم بهذلا غن قلعت

 هفعرش طع ولو شرم ل عطل ل لا ضررا 4 ايس ب 1 مكو

 ماي اع لم اص ار لعق تير مش ل انام اطر ريغ غلا ةلاتل

 71 اسروفارروما « راسنا نم ارح هلي رم رولا مريض رع ه2 رو

 هده دايما )يع م ىئترم ام ضرعأو روفكلاو زنا - اعوأ رجم ١ تع

 راع انت آو ام سيعأو ًارزاركاع عا ٠ سام أمورا اصرمتولوتلا سديمما

 راطرأو هلو كلاس شم دلو دنا [صتتين رم دتنا ذنبلا راوخ ت هاف ا

 هلل سيمر | ع اروهشا زل يسطع" و 2000 جرشلا لا

 أ ام ف ب اهيهدس ا دمر رع ارا مععرأو م تح جت سأ شرعت م

5 7 5 1 5 16 
 < .سقسشاأ راظما رع نست عر رهتشلا ىلا همسه أ همر مقلق ]ل

 سمكا

 س ا4#«#* م ٠

 د مة و :

 ففي



 دمعت مَلَو ءارمّسللا تجرخو

 .. رمحأو رفصأ المر اهيلع اوعضوو .. اهولسغ .. ةفيظن ةداعلا ريغ ىلع ذاتسألا تيب ملالس تناك

 ىتح ..ءارضخ قاروأ اياقب ملالسلا ىلع نأ تظحالو .. ؟ تيبلا ىف دحأ تام له . بيرغ ءىش

 حوتفم هنإ .. ةقشلا باب مامأ ىنتدجو ةعرسبو .. اشعنم ادراب ءاوهلاو .. اللبم ناك نيزباردلا
 . اللبم لازي الو الوسغم طالبلا ناكو .. نيتفلضلا

 ديدج مداخي ىنأ دق ذاتسألا نأ دبال .. ليلقب دعوملا لبق تثج ىننأ تدجوف ىتعاس ىلإ ترظنو

 فحصلا قاروأ كلذكو .. ملالسلا ىلإ بارتلا دوعي ىتح ليوط تقو ىضمي نلو .. ناوسأ نم
 انيويج ىف انيديأ عصضن فوسو . . قلغم فصن وأ اقلغم ةقشلا باب دج فوسو .. بللا سيطارقو

 فاصتنم ىف اهعضن ةيبشاملا ةدضنملا ىلع ىنحنن مت . . دعاقملا قوف نم بازنلا ابب ضفتنو ليدانملا جرخت

 ا ةنوكلبلا ىلع ةلطملا ةذفاثلا فصن ىلإ شيشلاب طببم مث . . دحأ اهب مدطصي ال ىتح نولاصلا

 ءرسيو .. نولاصلا ىف دعاقملا راوج ىلإ اهئاكم ىلإ ةنوكلبلا ىف تعضو ىتلا درولا صصأ ديعت

 9 ةقشلا لحئاد ىلإ اهتلقنو . دعاقملا دحأ تحت كينفلا ةجاجز تدجوو « كينفلا ةحنار ثممش

 مداخلا ءاج ةعرسبو .. ذاتسألا لاثمت قوف تعضو دق تناك ءارفص ةطوف تعفر مث .. طئاحلا راوج

 ا « ةطوفلا دوجو نع ارذتعم هسأر زهو « تعقوت اك « ديدجلا

 . هعضو ىذلا ريثكلا ركسلا هدسفأ دق نوميللا معط نكلو . ازكرم ناك ةقباسلا تارملا فالخ

 . ذاتسألا ءاجو . . ةدراب تناكو . ةوهقلاب أو .. ذاتسألا تيب ىف قيفوتلا هل تينمتو « هتركشو

 بحت له ؟ كلغشي اذام ! ىنبجعي ال كلاح نإ .. ؟ انالوم اي كلام : ذاتسألا ىل لاق ةعرسبو

 .. ؟ انالوم اي

 . ذاتسأ اي هللاو ال : تلقف

 ىرت كنإ وأ .. بحت نأ تقولا عايض وأ .. بحت نأ بحن الوأ .. بحت ال ؟ اذام هللاو ال : لاق

 لاق اذام فرعت له .. ؟ بحت نأ فات كنإ وأ .. كقلقو كمهل اردصم نوكي نأ نم هفتأ بحلا
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 ةليمجلا هذه ؛ هل لاقو . ةليمج ةاتف هعمو افئاخ ءاينغألا دحأ هءاج .. ؟ربكألا ردنكسالل دونملا
 هولأس املو .. ةليمجلا ةاتفلا هعمو ىدنهلا لجرلا جرخو .. اهديرأ ال : ردنكسإلا لاقف .. كل ةيده

 وه له .. ؟ ةليمج تسيل ىه له .. اهديري ال هنإ .. فرعأ ال : لاق ؟ كعم ةاتفلا تداع اذام

 له وأ .. ؟ ءاسنلاب وأ .. لاجرلاب نظلا ئيس وه له وأ .. ؟ ةأرما بحي ال وأ .. ةيدنهلا ةأرملا بحي ال
 تنأ كتكلو : نيلئاق ىنغلا لجرلا اذه اولأس دونهلا نكلو . فرعأ ال .. ؟ هدالب نم ىرخأ ةاتفب نأ

 لوقي .. ؟ تمهف ىذلا اف ردنكسإلا لاجر ىلإ تثدحت ىذلا تنأو .. تعمس ىذلاو تيأر ىذلا

 ةردق هل تسيل ردنكسإلا نأ ىدنع ىأرلا : لاق مث « اليوط قرطأ ىدنملا لجرلا نإ : نوخرؤملا
 .. اهاه ..اهاه | ةيسنج

 ىلع ةصقلا هذه تءاجف ىنكحضي نأ دارأ هلعلوأ .. ةفاج ةظيلغ ةتكنلا هذه نأ ذاتسألا سحأو

 : لاقف ىكاحضإ لواحي ةعرسب داع كلذلو .. كحضلل وأ مالكلل ىتيهش حتفي هلعل اهقلطأف هتركاذ
 مهف .. نيخرؤملا تلغش دق ردنكسإلا ةلوحف وأ ردنكسالا دنع ةيسنجلا ةايحلا ةيضق نأ ودبيو

 .. رخخآ ءىش لك ىف الطب نوكي نأ ىرورضلا نم .٠ نريلبان وأ ردنكسإلا لثم . لطب ىأ نأ نودقتعي
 . ربكأ الحف نوكي نأ بحي اريبك ارعاش ناكاذإو ء مظعأ افوسليف نوكي نأ بحي اهظع ادئاق ناكاذإف

 ةحيضف وأ ةتكن هذهو - كلذلو . . ًاريدق ًاجوز نوكياالو ًاميظع ًاميعز نوكي نأ نكمملا نمو
 ..ربكألا ردنكسالا كلذكو .. ىسنجلا هوضعبو نويلبان رعش نم ةلصخب لايجألا تظفتحا - ةيخيرات

 عم .. ًابويع هل نأ اوقدصي نأ اوضفر نيخرؤملا نأ هانعم اذهو .. علصأ ناك نويلبان نأ بيجعلا نمو
 كلذلو .. ادج اليلق الإ محتسي ال ناكو .. لمامدلاب ائيلم ههجو ناكو . ةماقلا ريصق ناك نويلبان نأ

 نيبو هنيب ةفاسم نوكت نأ بحي روطاربمالا نإ : نيلئاق هنم نورخسي اوناكو .. ةبيرك هتحنار تناك

 ةصق لازت الو .. دحأ هنم برتقي ال ىتح ةبيركلا حئاورلا قلطي بلعثلا لثم وهف كلذلو .. سانلا
 لفطلا لوبتو . هرجح ىف هلافطأ نم ًادحاو سلجأ دقف . جذومن نسحأ ىه ةريهشلا رصيق سويلوي
 همأو ملاعلا مكحأ انأف . . قح هعم .. هوكرتا : ًالئاق كحضف ةيشاحلا لاجر جعزناف هسبالم ىلع
 ! ًافيعض اذكه تمدام ءاشيام لعفيلف .همأ مكحي وهو ىنكحت

 نأ الإ قبي مل : لاق ادراش ىندجوو .. ءىشل ىتيهش حتفت مل ةصقلا هذه نأ ذاتسألا كردأ الو

 مويلا كلاقم تأرق ..اهاه ..اهاه .. ىماعلا ىنعملبو حيصفلا ىنعملاب ..انالوماي كغدغدن

 نظأ ال نكلو .. ايعيبط ءاج ىنعملاو . قطنم لسلستلاو .. ةقرشم ةرابعلا .. بيط مالك هنإ .. انالوم اي
 هب ىضريو . دحاو ءىش ىلع ناسنالا فكعي نأ ىه ةينابهرلا نإ لوقت تنأف .. انالوم اي كلذك كنأ

 انه نامدإلاو ةينابهرلا نأل .. انالوم اي كعم فلتخأ ىننإ .. كلذك كنإ لوقتو .. اهلك ايندلا نم

 نمدي ىذلاو . رمخللا نمدي ىذلاو .. اليدب اهنع ىضري ال تاردحملا نمدي ىذلاف .. دحاو ىنعمب

 قيخإ



 .. نابهرلا نم اوسيل اعيمج مهنكلو . هب اوفتكاو ءىش ىلع اوفكع دق اعيمج مهف .. اضيأ ةديقعلا
 لكاشمب قيضتو « ةأرملاب لغشنتو « رعشلا مظنتو « بدألا أرقتو . ةفسلفلا أرقت « انالوم ايء تنأف

 ايكامامت .. ائيش ءىش لك نم ذخأت انالوم اي تنأف . ةقيقحلا نع ثحبلاب كسفن قهرت وأ .. ةايحلا

 لكأت الو « ةطلسلا نم ريثكلاو « زرألا نم ليلقلاو « كمسلا نم ريثكلا لكأتف .. ةملو كمامأ دجت
 هلضفتو .. كمسلا بحت انه تنأف .. قرألا نم افوخ ةوهقلا برشت ال مث « ماعطلا ةيابن ىف ةهكافلا

 هدحو رايخللاو اهدحو مطاطلا بحت الو ةطلسلا بحتو . ةنوركملا ىلع زرألا لضفتو « موحللا ىلع

 حللاو زبخلاب ىفتكي نم وه ماعطلا بهار امنإ .. ادهاز الو ابهار تسل انه تنأف .. هدحو سنلاو

 ةايحلاو رعشلاو نيدلا برقي ال نم ةفسلفلا بهارو « ايندلا برقي ال نم نيدلا بهارو « ءاملاو
 ناك مايخلاف .. اضيأ ساون وبأف ابهار مايخلا ناك اذإف . ابهار مايخا نومسي داقنلا ناكو . ةيعاّجالا
 طارقس ناك اذإو .. اضيأ نابلغلاو رمذلا ىلع فكعي ناك ساون وبأو ٠ اهقرافي الو رمخلا ىلع فكعي
 سكرام لراكو « همدق ىلإ هسأر نم فوسليف طارقسف .. اضيأ سكرام لراك ىرأ ىنإف . ابهار

 ىف حاتفملا عضوو اهتذفانو اهماب قلغأو . هعنص نم ةعموص راتخا دق امبنم الك نكلو .. كلذك
 بهار كنأ نظأ الو .. ناملغلاو ءاسنلا نم ءاشي نم عم اهلخديو « ءاشي امدنع اهنم جرخي .. هبيج

 .. ؟ تيسن له .. ىنترشتسا دق تنأو .. كلذك نوكت نأ ديرت تنأ امنإ .. انالوم اي ىنعملا اذهب

 نوكت نأب ايهلِإ ارارق كدلاو ةافو تءاج دقف .. عطتست مل كنكلو .. ةفسلفلل غرفتت نأ تبلط

 ىننكلو .. لثم غرفتت نأ بحت تنكو . اضيأ ىأرلا اذه تيأر انأو .. كلذ ىف عرست نأو .. ًايفحص
 ناطلسلاو هاجلا نيبو ىتيرح نيب راتخأ نأ دبال ناكف .. بعتلا اذه ىلع تدوعت مث .. اريثك تبعت

 ملو .. كدويق ضعب راتخت تنأ امنإ .. كتيرح راتخت نأ عيطتست ال تنأو .. ىتيرح ترتخاو . لاملاو

 .. الحنم الو « اتولفم ٠ تسلو .. قطنم لجر كنأ عم ةيدوجولا ةفسلفلا تنأ ترغخا امدنع شهدنأ

 تايعمجلا ىلع كددرتو .. كلذب كراختفاو ميركلا نآرقلل كظفحو .. ىديلقت قالخأ لجر تنأ لب

 لضفأ ىأ ٠١ ئدابملا لضفأ وأ ٠ دعاوقلا لضفأ راتخمت نأ ديرت كنأ ىلع لدي كلذ لك .. ةينيدلا

 وأ .. ةيعويشلا : ةيسايسلا بهاذملا ىلع ددرتت مل كنألو .. كتينابهرل عماوصلا بسنأ ىأ .. دويقلا

 ىضوفلا ضفرت « انالوم اي . كنأ ىلع لدي كلذف « ةيبيغلا ةيرسلا تايعمجلا وأ .. ةيوضوفلا
 سدقي نأ نكمملا نمو .. ةيرحلل كسيدقت ىلع ليلد ةيدوجولل كرايتخاو .. ضومغلا قيطت الو
 موصي ال هنكلو « مالسإلاب ناسنالا نمؤي امك امامت .. اهنم ليلقلاب ىضري هنكلو « ةيرحلا ناسنإلا
 كسيدقتل « ةيدوجولا ترتخا تنأف .. هملاعت قبطي مل هنكلو . نيدلا راتخا هنإ .. ىلصي الو

 .. اههلاعت لك قيبطت ىلع ىوقت ال كنكلو « ةيرحلل
 ايلف .. لضفأ ةيونعملا ىتلاح تناك نإ دكأتي نأ ديري هنأك « ديدش ناعمإب ىهجو ىلإ ذاتسألا رظنو

 قوذب



 وأ « لوقي امل ددجتلا ديدشلا ىماّها ناكو .رخآ ءىش ىلإ لقتنا ء ذفانلا هئاكذب كلذ نم دكأت
 . كلذ دعب راوح ىأ ىلع امدقم: ةقفاوملا وه . لوقي فوس ام

 « ءارعشلاو ءابدألا ضعيب بجعت تناك دقف .. ىم ةسنآلا عم فلتخأ تنكو : ذاتسألا لاق
 نمب كباجعإ ءالؤبب نيبجعت تنأ : ال لوقأ تنكو « اهتعيبطل ةمات ةفلاخع كلذ ىف ىرأ تنكو

 جوزتب ىذلا لجرلاب بجعت ىه .. هب نيبجعت تسلو هل نيبجعت تنأف « جازملاو ىأرلا ىف كفلاخي
 مالسلا هيلع بويأ نأ ىرت تناكو .. تاعاس ملألا ىلعربصي ىذلا لجرلاب بجعتو .. ةأرما نيرشع
 ميدقلا خيراتلا ىف باذعلا بتك عورأ وه ةاروتلا ىف بويأ رفس نأو .. نيرباصلا مظعأ وه

 . باذعلا ىلع ىوقت ال ىهو .ربصلا ىلع ىوقت ال ىهف . امام اهنع فلتخي كلذ لكو .. ثيدحلاو

 جاوزلا ىأ . توملا ىتح ةأرملل لجرلاو لجرلل ةأرملا نأ ىرتو . ةأرملاو لجرلا نيب تاقالعلا مرتحت ىهو

 ءىش .. ةزوإ علتبي الجر ىرت ايك امامت .. اهنع فلتخم نمب ةبجعم ىهف .. هيف قالطال ىذلا ىحيسملا

 دعب ةرم هارت نأ ىلع صرحتو .. لبحلا ىلع ىشمي الجر ىرت وأ .. كلذ لعفت ال كنكلو .. بيرغ
 ىرأو .. عيطتست ال امبو انايحأ بحت ال امب بجعم تنأف .. كلذ لعفت نأ لواحت ال كنإ مث .. ةرم

 .. ! ؟ تنأ نيأ .. الهأ .. الهسو .. الهأ .. كنأو .. ىنعملا اذه نم بيرق سينأ ديساي كنأ
 نينيعلاو سأرلاو نطبلا ريدتسم ةماقلا ريصق هنإ .. ىوانشلا لماك قيقرلا رعاشلا مداقلا ناكو

 نيب نم دعاصتي ناحدلاو ..ريارزلاو ءاذحلاو ةتفاركلاو هجولا عمال .. توصلا ظيلغ .. نيتفشلاو

 .. هعباصأ

 ىف ذاتسأ اي انأطخأ : اضيأ كاحضإلاو كحضلا متاد وهو « اكحاض ىوانشلا لماك لاق

 ىف وحصت كنأ فرعأ انأف .. احابص ةسداسلا نم ةديدجلا رصم عراوش نيب كرحتن اننإ .. ناونعلا

 فو « لزنت نأ ررقت مث .. ؟ لزنت ال وأ تيبلا نم لزنت له ىف ةسماخلا ىلإ ةعبارلا نم ركفتو ةعبارلا

 ةعشأ اهقرتخت ىتلا عراوشلا له .. اهب ىشمت عراوشلا ىأ ىف ريكفتلا ىلإ دوعت امامت ةسماخلا ةعاسلا

 تيب ماما كسفن تدجو اهيف ترس اذإ ىتلا عراوشلا ىه وأ .. برغلا ىلإ قرشلا نم سمشلا
 عراوشلا ىف ىشمت نأ ررقت ةسداسلا ىفو .. ؟ لولغز دعس حيرضب ارام ىتيس ندراج ىف اشاب ساحنلا

 ىو ..اهاه ..اهاه . ةعباسلا ةعاسلا ىتح كلذك لظتو .. قرشت امدنع سمشلا اهارت ىتلا

 ءىجيو .. مويلا علطت مل سمشلا نأ انضرف ول : لءاستت امامت ةعباسلا ىفو .. اه اه . , اه اه .. ةعباسلا
 اشاب ىشارقنلا ناك اذإف .. نوفيلتلا ىلع درت تنك نإ ديدج نم ركفتف .. كريكفت عطقي نوفيلتلا نينر

 ىف ةعامسلا لفقت لهف ىعفارلا قداص ناك نإو .. ؟ ببسلا امف اشاب رهام ىلع ناك اذإو ؟ اذالف

 نم دكأتت ةنماثلا فو .. كل هلوقي ام هدنع سيلف ٠ ىعفارلا نوكي نأ دعبتست تنك نإو .. ؟ ههجو

 دادعتسالاو ريكفتلا ءابنإ ىلإ عرست ةنماثلا ىفو ..١كلذ تمهوت دق تنأ امنإ .. قدي مل نوفيلتلا نأ

 فرضت



 كنقو تلغش الإو .. ءىجأ فوس ىننإ لوقأو سمأ كبلطأ مل ىننأ هلل دمحلاو .. كفويض لابقتسال
 تنكالإو نيدلا جارس اشاب داؤفو نيسح هط ةرايز دعب تءاج ىتلا ةرايزلا هذه بابسأ ىف ريكفتلاب
 .. اهاه ..اهاه .. ةرشاعلا ىلإ ةعساتلا نم ركفت لازت ام

 .. ًايبك نوكت نأ ديرت الو « ًاريغص تسل ..لماكاي ثنأ امك لازت ال : ذاتسألا لاق
 نوكي نيأ انفلتخاو ٠ ىيلقلا ةيحور ةسنآلا عم ىسكاتلاب تثج دقل : لوقي ىوانشلا لماك داعو

 ذاتسألا تحلو ..رخآ الو اه لوأ ال عراوش ىف انلخدو .. ذاتسألا تيب فرعأ انأ : اهل تلقو - تيبلا
 ناطلسلا تيب : قئاسلل تلق ىننأ ىتطلغ تناك دقل .. انه ىلإ اعم انثج ىتح هءارو ترسف مهدأ ىلع

 مقر وه تيبلا نأ فرعأ ملو .. وجافملا اهئبخي ىنيلقلا ةيحور ىنتكرتو .. ١ مقر داقعلا عراش ملس
 اههجاويس ىّتلا ةلكشملا نم لهسأ انتلكشم نإ .. عراشلا اذه انلخد امدنع الإ ملس ناطلسلا عراش ٠

 فوس مهنأل .. ىسكاتلا وقئاس مهنعلي فوسو ٠ تيبلا اذه ىلإ نوجحي فوس ..ديدجلا ليجلا
 ..اهاه ..اهاه ..داقعلا عراش ٠ داقعلا تيب : نولوقي

 .. جرخو انكرت مث .. كلذ لواح وأ .. داقعلا فقوف .. ةيوثنأ ةيلاع ةكحض تءاج ديعب نمو
 هدحو ثدحتي نأو « داقعلا نولاص نم ربكأ انولاص ريدي نأ ىوانشلا لماك ةعاطتسا ىف ناكو

 نيدذلا لك نم رثكأ كحضي ناكو .. ةسايسلاو بدألا ىف ةهاكفلاو تكنلاب ىقأي نأو .. هل كيرش ال
 لك لعجي نأ ىلع ةلئاملا ةردقلا هيدل تناكو .. ههجو حمالمو همسج لكب كحضي هنأل .. هلوح
 رداق وهف كلذلو ..رعشلا نم تيبو .. ةصق انم دحاو لكل هدنعف .. ةياكح ةيأ ىف افرط نيرضاحلا

 وهو .. ىساويو عجويو ٠ ىواديو حرحي وهو .. اضيأ كيكبيو .. هسفن ىلع ىتح كحضي نأ ىلع
 .. تاظحل دعب كقيدص

 رعش نإ .. قفاوم .. ؟ ذاتسألا ىلإ ىكتحت نأ نيديرت : اهل لاقو ىنيلقلا ةيحور ةرعاشلا ىلإرظن مت
 ىتلاف .. بواجتلا نم مورحم وهف كلذلو .. سلف داقعلا دنع لزغلا ىتح .. هقابعأ ىف ىنسلف ذاتسألا

 برطملاكو .. ىدص الب ليمجلا ثوصلاكو هف .. هتيرقبع ىوتسم ىلإ قرت الو . همهفت ال اهيف لزغتي

 ىف بيعلاو .. مظع برطمو مظع فوسليفو مظع رعاش هنأ دكؤلا نم نكلو .. روهمج الب رحاسلا

 .. اضيأ روهمجلا ىفو ةقوشعملا
 نانسألاو ٠ عمال هجولا : رونلاب لوسغم اهيف ءىش لك .. ةولح ةباش ةقوشمم ءارم» ةاتف تءاجو

 جرخلا ناكو . اهردص ىف ةيبهذلا لسالسلاو . اهبروجو اهعباصأو ٠ اضيأ ةافشلا رمحأو . نائيعلاو
 ثحارو « دوسألا اهراظنم تعلخف . ىوانشلا لماك تدجوف تلخد امدنع هب تسحأ ىذلا ديدشلا

 ىلعو .. ىواتشلا لماك هجاوتل اهتحلسأ ةيقب ىلإ ايوق احالس فيضت نأ تدارأ اهنأك .. اهينيعب هيلإ رظنت
 اهفرعأ ال ىذلا انأ ىنتحفاص دقف « هدي دم نم لوأو فقو نم لوأ ناك ىوانشلا لماك نأ نم مغرلا

 فيفي



 مث .. ذاتسألا نم برقلاب تسلجو تلخد دق ةديس مث .. مهدأ ىلع ذاتسألا مث « ىنفرعت الو

 ! ةروق اي الهأ : ةلئاق ةيحور ةسنآلا تحفاص

 ىف ىنتخي ىتلا سمشلا وأ .. ةعبسلا راقألا ةديس تنأ « نذإ ؟ ةروق انأ : ىنيلقلا ةيحور تلاق

 ! رق صعجأ اهرون

 كاتلأس : لوقت ىهو هتبعادو . ةقينأ ءاضيب ةمامع ىدترا دق ًاريغص ايرهزأ اباش تحفاص مث
 ىذلا باجحلا تعضو دقل فيرشلا فحصملاو مظعلا هللاو .٠ عيمسلا دبع خيشلا معاي تاوعدلا

 رخآ باجح ىلإ ةجاتحم انأو « ديكأ هلوعفمو .. ( اهردص ىف ) .. انهو ىدي ةبيقح ىف ىل هتيرتشا

 .. اهلع كئدحأ فوسو .. ادج ةريبك ةلكشم ىدنع نأل ..ربكأ

 . تيبلاو ملالسلا اولسغ اذه . . هآ

 ههجو دادزاو سلجو . ىوانشلا لماك قياضتو . ةرارح ريغب نكلو ىوانشلا لماك تحفاص مت

 لعشأو .. امامت تقرتحا دق هعباصأ نيب ةراجيسلا نكت ملو ..رياجسلا ةبلع جرخأو .. ارارفصاو ةرمس

 ىف انالوم اي لوقت تنكااذام : هل لاقو ذاتسألا داع نيح ضرألا ىلإ رظني حارو .. ةديدج ةراجيس

 ؟ ىبايغ
 تيب نسحأ اذه نولوقي برعلا ناك دقف .. ىديلقت فالخ انذاتسأ اي هنإ : ىنيلقلا ةيحور تلاق

 لاقام فخحسأو .. ىرتحبلا لاق ام لمجأو .. ىبنتملا لاق ام نسحأو .. رعش تيب لمجأ اذهو ..رعش

 .. انفلتخناو .. ىمورلا نبا

 : ةلهذم ةعرسب لاقف « ةماسلا هتحلسأو . ىطايتحالا هئاكذ لك ىعدتسا دقف ىوانشلا لماك امأ

 ىه ام ىرت اي : ىسفن تلأسف .. تالؤاستلا هذه لثم نع بيجأ نأ نآلا ىل رطخ ذاتسأ اي هللاو انأ

 000 .. مؤاشتلاو .. سأيلاو .. بحلاو .. ةايحلا ىف داقعلا ةفسلف لك عمجت ىتلا تايبألا

 .. اضيأ ناسنإلا فعض راقتحاو .. بحلاو .. ةأرملا : ةايحلا ىف ام لمجأ راقتحاو .. ءايربكلاو

 سدا ا كدبعت نع ىكحن ىتلا تايبألا كلت ذاتسأ اي كرعش ىف تدجو ام عورأو مظعأ

 ىف دبرعت نأ تضفر اهسفن كيلع تضرع الو .. هيرابك تحبصأف « ادجسم اهارت تنك .. كلذ دعب

 : تلقام عورأ امو .. ذاتسأ اي لوقت .. هدبعت تنك ىذلا ناكملا

 ىوهلل مويلا كب ىضرأ نأ نيديرت
 دبعتلا دعب وهللا كيف داترأو
 امللطو احابتسم امسج كاقلأو

 ددرتلا مج فونلا مج كنتيقل

 ةثيلم كارأ ال ىفإ .. كديور

 دف



 دهشم بيط الو نائج ةذلب
 ةرثعو عولضلا ىف مس كلامج

 دهمم ريغ وفصلا داهم درت
 الطلاو ناحلا نم دب نكي مل اذإ

 ! ىدجسم سمألاب ناك ء تيب ريغ ىفف
 « هنول عقتما دقف ذاتسألا امأ .. نيرضاحلا نويع ىف اهرثأ بقاريو هتايبأ قلي ىوانشلا لماك ناكو

 .. اههجو ىلإ دوسألا اهراظنم تداعأ ىتلاو .. هب ةقصتلم تسلج ىتلا ءارمسلا ىلإ ايثكرظني حارو
 طقسي فوس اثيش عقوتي هئأك . ءارولا ىلإ هدعقمب بحسناو .. اقرع ببصت دقف 0 ىلع ذاتسألا امأ

 .. طئاخلا ىلع دئاستي نأ دارأ هلعل وأ .. ذاتسألل رواجما دعقملا نم وأ فقسلا نم
 دقلف نذإ . .رهاط حالص ذاتسألا هءاروو .ذاتسألا اهءاروو . . ءارمسلا ةديسلا تجرخو

 لماكل تلاقو ىنيلقلا ةيحور ةرعاشلا تعزفو . . ةيادبلا ىه هذه لعل وأ . . عقوتأ تنكام ثدح
 عوضوم اهنإ .. ؟ هذه نم فرعت الأ .. ؟ كباصأ اذام .. ؟ كب لماكاي كل ىرج اذام : ىوانشلا
 .. ءادوس ةبيصم .. تايبألا هذه

 امنأك .. اقينأ اخف اهتوم لعجو . . ةدراب باصعأب ةنخاس نيكسب اهنعط دق ىوانشلا لماك نكلو
 لمجأ اماقتنا قتايح ىف رأ مل . دوهشلاو ليتقلاو لتاقلا نم عمسم ىلعو ليمج ءادأب اهعيش مث اهلتق
 . فنعلا اذبم اذالو .امبنيب ىذلا ام مهفأ مل تنك نإو . كلذ نم عرمأو فنعأو

 ةيوعصب لواحو . هدعقم ىف لدتعاو . ةئلاث جرخأو « قرتحت مل ىتلا هتراجيس ىوانشلا لماك افطأو

 دسحم ىذلا ديحولا ءىشلا وه اذهو . ةياهنلا ىف كلذ نم نكمت مت . . قاس ىلع اقاس عضي نأ ةديدش
 اقاس أوعضي نأو « دعقملا فرح ىلع اوسلجي نأ ىلع نورداق مهنأ : ةفيحنلا ماسجألا باحصأ هيلع
 انيب .. كلذب اوفرتعا اذإ سانلا مهقدصيال م « ةدحاولا ةبجولا ىف افورخخ اولكاي نأو «٠ قاس ىلع
 | سائلا هقدصي نلف روفصع نم رثكأ لكأيال هنأ فحصملا ىلع مسقأ ول ىواتشلا لماك

 لماك لازيام له وأ ؟ ةليمجلا ةديسلا عم ذاتسألا جرخ امدنع امامت تاوصألا تأده له
 اننإ وأ . . ديرن ال اننإ وأ .. هيلإ | عاّمسالا ىلع نيرداق نكن مل نكلو ؛ ءىش ىأ ىف ثدحتي ىوانشلا

 هنأ .. ءىش ىف اوطروت الك هفويض عم ةقر دادزي ةداع ذاتسألا ناك نإو .. ؟ ثدحي فوس ام عزف ف

 ! هل امارتحاو ابح سانلا دشأو هب نوبجعم اننأ : رخآ ءىش لك انلرفغي دحاو ءىش نم نيقي ىلع
 « عيمجلا نعو ذاتسألا نع جرحلا عفرب عرسا أ ىتح ذاتسألا بارتقاب رعشي ىوانشلا لماك دكي ملو

 : لاقف « اهبكترا ىتلا ةميرجلا ملاعم ءافخإ ىف اريبك ادهج لذبي وهو . ائيش لقي مل هنأكو ملكتي ىضمو
 توثالث . فصنو ناتيب «ايندلا هذه ىف دحأ هلاق ام وأ . ذاتسألا لاق ام مظعأ نأ ىئاهنلا ىبأر نكلو

 قوت



 ( ىتيحان هجتاو ) « ةيدوجو » ةفسلف كانه تناك اذإف .. مدعلاو ةكحلاو ةفسلفلا لك تعمج ةملك

 : داقعلا لوق ىف تءاج ىّبلا ىه ةيمدعلا ةقو ..« ةيمدعو ةفسلف كانهف

 قرشت مل ول كرض ام سمشاي
 قبعت مل ول كرض ام ضوراي

 قفخت مل ول كرضام بلقاي
 قمحألا دوجولا اذه ىف نايس

 | قلحي مل نمو اقولخم ناك نم
 ناك نم وأ . . ئجأ مل ىننأو تكج ىننأ كدنع نايس ىرت اي لهف : الئاق ىوانشلا لماك كحمض مث

 ىف ةسردم ىلإ بستنأ ذاتسأ اي ىننإ .. اهاه .. اهاه . . ؟دجوي مل نم وأ نولاصلا اذه ىف ادوجوم

 بهذت ال اهنإ .. ةسردملا هذه ئدابم حرشأ نأ تركف دقو .. ةيديشيلاملا وأ .. ةيشيلاملا اهمسا ةفسلفلا

 .. ذاتسأ اي كرعش نم ريثك ىفو .. فصنلاو نيتيبلا نيفه ىف ءاج ىذلا ىنعملا نم دعبأ

 .. ةسردملا هذه نع أرقأ مل انأ .. لماك ذاتسأ اي نكلو : مهدأ ىلع ذاتسألا لاق

 لب ..اهاه ..اهاه .. كمايأ ىلع تناك ابنأ مغر .. بيجع : ىوائشلا لماك كحضو

 سرادملا لك ترهظ اهببسبو ةسردملا هذه لجأ نمو .. ةفسلفلا ىف ةسردم مدقأ ىه هذه تناكامبر

 .. اهيلع ضرتعتل ةيفسلفلا
 ةيوشتينلا لوقي الو ةيشتينلا اهيمسي نأ لضفي نيمأ دمحأ خبشلا نإ ؟ ةيشتينلا لوقت : ذاتسألا لاق

 ىلإ ةبسن .. ىنسلف بهذم العف ىهو .. ةيشيناملا دصقت كلعل وأ . . . هشتين فوسليفلا ىلإ ةبسن

 ماهخلوا اضيأ ايحيسم نوكي نأ ىسرافلا فوسليفلا اذه ا دقو .. ؟ ىنام ىسرافلا فوسايفلا

 ىأرلا اذه نع لدع مث . ىحيسملا ىسرافلا بهذملا اذه قنتعي نيطسغوأ سيدقلا انيأر لب .. حلفي

 باب حتفت نآلا تنأو ..  ىلمرلا يدجلا ل يقينا بلع ايا كام تست( كلذ دعب

 اذهب لماك لع لع تنك نإ فرعأ الو. . كرظن ةهجو ىرأ ال انأ لماك ديس اي نكلو .. ايملإ مامضنالا

 عارصلا اذه نأو .. رشلاو ريخلا نيب . . مالظلاو رونلا نيب اعارص كانه نأ ىلع مئاق هنإ .. بهذملا

 نوكت الأو . هيلع هيلع جرفتلا ىه وأ .. باحسنالا ىه عارصلا اذه نم صالخلل ةليسو نسحأو .. ىدبأ

 لكأ نع عاتتمالاو . . ماتلا دهزلا ىلإ وعدي ىنام لوسرلا وأ ىنام فوسليفلاف كلذلو .. هيف افرط

 لازت ام كلعلو .. اليل وحصتو ارابن مانت تنأف « مدلطلا زهاف تنأو .. موحللا لكأت تنأو .. موحللا

 !؟ لوقت اذام امامت ىردت ال كنأو .. مالحأ ثاغضأ هارت ىذلا لعلو « امان

 ىذبي هنأو ٠ سولهم ناك هنأو . لاق ىذلا ام ىردي ال ىوانشلا لماك نأ دصقي ذاتسألا لعل

 ! ءارمسلا ةديسلاب تحاطأ ىتلا تاببألا كلت الت امدنع مئانلا ىذبي امك

 قران



 ىثيلالا بهذملا .. ذاتسأ اي نكلو : لاقف ذاتسألا هدارأ ىذلا ىنعملا اذه ىوانشلا لماك كردأو

 اياضقلاو لئاسملا هذه لك نم فعضأ ناسنإلا نأ هساسأو .. انأ ىعارتخا نم وه اذه ىديشيلاملا وأ

 لاي الأ ىه ناسنإلا اهشيعي ةقيرط لضفأ نأو .. ةطلسلاو لاملاو بحلاو سنجلا عارصو .. بهاذملاو
 اعيمج نحنف .. ىلابي ال وأ ىلابي ناك وه اذإ هب رعشي دحأ الو .. هل ةميق ال ناسنإلا نأل .. ءىشب
 اهمبي الو .. دحأل نتمت الو ىردت الو تومت ال ىهو اهلجأ نم تومنو « انبحت ال ىتلا ةقيقحلا بحن
 .. ذاتسأ اي كرعش ىف لوقت اك انتم وأ انشع نإ اريثك

 وه ىديشيلاملا وأ ىشيلالا بهذملا نإ : لاقف نذأتسي فقو دقو ىوانشلا لماك كحض مث
 راصتخا ىه « ةيديشيلالاف » . . اضيأ نينانفلا لكلو ىتايحلو قايح ىف هتذختا ىذلا راعشلل راصتخا
 .. اهاهاه .. اهاه .. كانه ام لك اذه ! ةوعد شيلام : نيتملكل

 .. ايداع ودبي نأ ادهاج ذاتسألا لواحو . ىوانشلا لماك جرخو . هحفاصو ذاتسألا كحضو
 جردتساو « هنومضمو راوحلا عاقيإ ريغي نأ . مهدأ ىلع ذاتسألا لواحو . كلذ ىف حلفي مل هنكلو
 نيذلا نيهفاتلا نعو .. بدألا ىف لبون ةزئاج نعو .. ةديدجلا بتكلا نع ثيدحلا ىلإ ذاتسألا
 ةيمبداكأ ترتشا دق لودلا نأو .. ةيبدأ دعت ملو ةيسايس تحبصأ ةزئاجلا هذه نأو .. ماع لك اهنولاني

 . لبو
 نأ عاطتسا ءاكذو ةعاربب نكلو .. اضيأ عوضوملا اذهب لوغشم هنأ ذاتسألا ىلع حوضوب رهظو

 لك ادرتسمو اكردتسمو افنأتسم لاقف . كلذ لبق تريثأ ىرخأ تاعوضومو . عوضوملا اذه نيب عمجم

 وهو . فقوتي ملو هب رم هنكلو . ابيط ائيش سمل دق ىوانشلا ديسلا انالوم نكلو : ةيسفنلاو ةيلقعلا هتقايل
 لوط ىشمتي هريكفت نكلو ٠ تقولا لوط سلجي هنإ .. فطاخ عيرس هنإ .. فقوتي نأ ىلع رداق ريغ
 تايصخشلا ىلع صصلتيو « ةيعانجالا ةيدنألاو « ةيبدألا بهاذملا ىلع كلعصتي .. تقولا

 . . سدكتو موكتو ىولت دق اليؤط اناسل الإ سيل همسجف .. انيدب سيل ىوانشلا لماكو .. ةفورعملا
 لعشي هنإ .. ئفطي ال هنأ الول .. ئفاطملا مطارخ لثم .. نالشيم شتواك تانالعإ لثم همسج نإ

 ريغ كلذل ىهو ةكحضم ةداع ةصقلا نوكتو . اهتصق ىكحيل بربيو اهيلع جرفتيو نارينلا
 نإ .. هنع جرفي ادحأ دحي ناكنإ فرعأ الو .. كنع جرفي هنإ .. هيفام لمجأ وه اذهو .. ةحيحص

 نم نومورحم مهف كلذلو .. ثدحتي دحأل ةصرف نوطعي ال ءافرظلا نيثدحنا نم عونلا اذه لثم
 ةيرخس تسيلو .. ةيابللا ىف هعتمي دحأ الو .. سانلا عتمب حرسملا ىلع رهظي ىذلاك و هف .. ةكراشملا
 ةظحالملا ىلع ربصي ال وهو ..اضيأ سانلا ةايحبو وه هتايحب « ةابحلاب اقيض الإ ىوانشلا لماك

 بعذملا نيبو ..ىل هراتخا ىذلا رعشلا نيب هبشلا هجو ةلهذم ةعرسب ظحال دق وهف .. ةقيمعلا
 ةعرسب ظحال هنأ الول . ىريغ لاقو .. تلق ىذلا نع اريثك فلتخي ال هنإ .. هراتخا ىذلا ىهاكفلا

 قرف



 .. ةدحاو ةظوحلملاو .. تقمعتو لهم ىلع تظحال انأو .. ىشمو

 ىرجأ نأ عيطتسأو ... : لاقو ءارولا ىلإ ةيقاطلا عجريو هسأر رصعي أدبو ذاتسألا تكس مث

 نيب هبشلا هجو ام : انلءاستول الثم .. تدرأ ىذلاو دارأ ىذلا ىنعملا اذه ىلع ةلالدلل ةريغص ةبرجت

 جربدنرتساو رسنبس تريرهو نيوت كرامو ىدراهو فوخيشتو ىكروجو ىوتسلوت : ةرقابعلا ءالؤه
 نم سيلف .. دلاريجزتفو موم تسرموسو زليو .ج.هو ةشتوركو ىريلافو تسوربو ديورفو هكليرو
 ءاكذ ىلإ جاتمي ناسنإلا نكلو .. ءارعشلا وأ ةفسالفلا وأ نيركفملا نم اعيمج مهنإ لوقت نأ بعصلا
 ةزئاجلا هذه تيطعأ انيب ؟ اهب اوزوفي ملو لبون ةزئاجل اومدقت دق اعيمج مهنإ : لوقيل ىوانشلا لماك
 ! ! مهرصع ىف نيهفاتلا نم ريبك ددعل

 .. ةردان وأ .. ةرداق ةبرطملا : اعيمج انل عومسم توصب لوقي مداخلا ءاجو

 .. ةرداقو ةردان .. كلذك العف ىه . الئاق ذاتسألا كحضف

 ىلع ذاتسألا تلأسف « اهقلفأ ىنعم نع لاؤسلا ىلإ ىنيلقلا ةيحور ةسنآلا هجنتل ذاتسألا جرخو
 نيب هبشلا هجو وه ام نكلو : تلاق . ىلعأ ىلإ هينيعو هسأر عفرو ىرخأ ةيحان هسأرب هجتا ىذلا مهدأ

 دقف . ةراس ةديسلا فرعأ انأ .. ىم ةسنآلاو ةراس ةديسلاو .. انه تناك ىتلا ةليمجلا ةديسلا هذه
 نع تأرقو .. انه تناك ىتلا ةديسلا ةوالحو لامج ىلإ قرت ال ىهو ٠ اهبراقأ نم اددع تيأرو اهتيأر
 .. ؟ نينيب هباشت نم داقعلا انذاتسأ هدجو ىذلا اف .. ةراس نيبو اهنيب هبش ىأ دجأ الو .. ىم

 ىنلا ةلئسألا هذه لثم نم مهقيض ءافشإ ىف نورضاحلا كلذكو مهدأ ىلع ذاتسألا حلفب مو
 نم ةدحاو فرعأ ال .. ةسنآ اي هللاو : ذاتسألا نع اعفادم لاقف . ذاتسألا تايصوصخ محتقت

 مايألا ىف أرقأ تنك .. هباشت كانه نوكي نأ ىرورضلا نم سيلو . . ىسفن جازم ةلأسم ابنإ .. ءالؤه
 ةأرملا دنعو لجرلا دنع ىسنجلا كولسلا نع « ىرتك» درفلا ىكيرمألا ملاعلا هبتك ىذلا ريرقتلا ةريخألا
 ةأرما نم رثكأ بحي نأ نكمملا نم لجرلا نأ ىأرلا تاعالطتساو ماقرألاب عطقي وهو .. اكيرمأ ىف
 نإ لوقت ىتلا ةميدقلا ةيرظنلا فلاخي وهو .. تاضقانتملا بحي دق لب .. دحاو هبش نبنيب سيلو
 اعيمج نبنيب نألف ةأرما فلأ بحأ اذإف .. ةدحاو ةأرما تافص وأ .. ةدحاو ةأرما بحي ناسنإلا

 .. افلتخم الكش نيرشعب هنع ريبعتلا نكمي ىذلا دحاولا ىنعملا بحي هنأك ىأ .. اهباشن

 .رودنم دمحم . د هل ههجو ىذلا فينعلا دقنلا ىلع دريل ةصرف اهدجو دق مهدأ ىلع ذاتسألا نأكو
 : الئاق حضوي مهدأ ذاتسألا داعو . . اهديدحت بعصي ةملك ةيصخشلا نأ ىري رودنم روتكدلاف

 عانقلاف .. ههجو ىلع لثمملا هعضي ىذلا عانقلا اهانعم ةينيتاللاو ةينانويلا ىف « ةيصخش و ةملكو

 هانعم ليثقلاو .. ىديجارتلا لثمملا ىلع لدي ىكابلا عانقلاو ٠ ىديموكلا لثمملا ىلع لدي كحاضلا
 قرزألا نوللا نيبحت تنأف .. ناسنإ ىأ دنع ةتباثلا تافصلا اهانعم ةيصخش ةملكو .. صيخشتلا

 قيخفيإ



 ةتباث طوطخ هذه لك ..ىشنفادو داقعلاو موثلكمأو . ةداسلا ةوهقلاو ءادوسلا ةمزجلاو

 ىف كلذكو ..ريغتي ال دحاو جازم وأ .. ةتباث تافص هل ناسنالا نأ هانعم اذهو .. كتيصخش

 دبالف كلذلو .. اهيلع صرحي ةدحاو ةمغنو طخو نول ناسنإلل نوكي نأ قطنملا نم نأ ىأ .. بحلا

 ةكسانم هتيصخش نأ دكؤي اذهو ..ةأرما نم رثكأ ىف هبجعت ةدحاو تافص كانه نوكت نأ

 كلذ سيل هنأ وهف « ديدجلا مهفلا امأ .. ميدقلا مهفلا وه اذه نأ ودبي نكلو . ةلماكتم وأ

 ... لدبتيو نولتيو ريغتي فافش عانق ةيصخشلاف .. ايرورض

 . رثكأ حضوتست نأ ديرت اهنإ « ىنيلقلا ةيحور ةسنآلا تكست ملو . مهدأ ىلع ذاتسألا تكسو
 ىتلا ةمنآلا دنع ةحوتفم ةيهشلاو امئاق دادعتسالا تدجوو . مهدأ ذاتسألا ىدل ادادعتسا دجت مل نكلو

 ةسنآلا تلاق .. ةشقانم ةيأ ىف كراشت مل نإو ةبيدأ اضيأ ىه .. ةفيرش ةسنآلا اهنأ ىلع انل اهومدق

 له فرعأ الو .. دحأ اهيحي نأ وأ بحت نأ ةبوعص تكردأ ةبيدألا ىم ةايح ىف تركف الك : ةفيرش

 .. ةلمرأ ىتح وأ . ةجوزتم تناكول يبدأ نولاص امل نوكي نأ نكمملا نم ناك

 اذه لب : لاقف « ذاتسألا صخشب ساسملا نع اديعب هلوقي ام مهدأ ىلع ذاتسألا دجو انهو

 مالعأ اهدنع قتلي ناكو .. يبدأ نولاص ةبحاص روبنبوش ىناملألا فوسليفلا مأ تناك دقف .. ثدح

 اههرك كلذلو .. اهنبا نع قاض هنكلو سانلا لكل اهنولاص عستا دقو .. قيسوملاو بدألاو ةفسلفلا

 .. ةباشلا هتفسلف نع نوثدحتي سانلا ذأ دقف .. هنم راغت تناك ابنأل هتهرك اهنأ ايك .. اريثك اهنبا
 بادآلا ةيعار اهنأ ىلع همأ ىلإ نوريشي الو .. باشلا فوسليفلا مأ اهنأ ىلع اهيلإ نوريشي اوذخأو

 ىه تناكو .. ليمج ىبدأ نآلاص ةبحاص تناك .. تويلا جروج ةديسلا اندجو كلذكو .. نونفلاو

 تناكو .. ادج اريخأ اهعادبإ نم غرف دق هللا نأب نوخرؤملا اهفصو نانيع اهل تناك .. ةليمج اهسفن

 تناكو .. اماع نيرشعب اهرغصي ناكو . ثدحتي ىذلا وه بيدآلا اهجوز امنإو . اريثك ثدحتت ال

 فينجروت ايسور بيدأ لثم رصعلا ةقلامع اهنولاص ىلع ددرتي ناكو .. ندنل ىف ةيبدألا ةايحلا ةكلم

 تناكو ..رنجاف ىناملألا راقيسوملاو نوسريما ىكيرمألا بيدألاو رسنبس تربره ىزيلجنإلا فوسليفلاو

 دوجو عنمي ملو .. اثيدح سانلا رثكأ ناك اهجوز نكلو .. ارحاس اهتوص ناكو . اليلق مهيلإ ثدحتت
 نظأ ال ..رشع عساتلا نرقلا ىف ةيبدألا تاودنلا شرع ىلع ةجوتم تويلا جروج لظت نأ نم جوزلا
 اهباصأ ىذلا نإ .. ةصاخلا اهتايح وأ ةيبدألا اهتايح ىف ءودحلا وأ ءافصلا اذهب عتمتست تناك ىم ةسنآلا

 نونجلاب تبيصأ دّقف .. اماع ١١ نم تيفوت ىّتلا فلوو اينيجريف ايناطيرب ةبيدأ باصأ ىذلا لثم

 ارجح عضت اهلعج اهيدل قبت ىذلا لقعلا نم ليلقلا نكلو .. اتاوصأ عمستو احابشأ ىرت تأديو

 ىتح وأ سانلا كحضل اريثم اهنونج نوكي ال ىتح « تومتو ربنلا ىلإ هب طببت مث اهسبالم نيب اريبك
 . ! ةرهاقلا عراوش ىف ةيفاحو ةيراع فصن ىلثمت اهمايأ رخآ ىف ىم ةسنآلا تناكو .. اهيلع مهقافشإ

 قيل



 تنك كلعل .. مهدأ انالوم اي : لاقف « هأدب ام لكي نأ ديري ةعرسب سلجو « ذاتسألا ءاجو
 ؟ تلق اذام ..ائيش لوقت

 نأ نيب لضافن انك : ذاتسألل ةيصخشلا رومألا نع اليلق دعبي نأ ديري وهو « مهدأ ذاتسألا لاق

 ؟ ًارحتنم تومي وأ انونحي بيدألا توم

 ةجيتنلا هذه ىلإ متلصو فيك .. اهاه .. اهاه ! انالوم اي نوئج . . نيتلاحلا ىف : داقعلا كحض

 ءاوس « اهفرعن ال ىتلا ةيابنلا ءىجن فوس ؟ اذامل . ةيابنلا نولجعتست متنأ ٠ . ةيضاملا ةليلقلا قئاقدلا ىف

 نأ نكمملا نم ناك ةاتف نع تعم“ دق نوفيلتلا ىف ىننإ .. اح بيجع ءىش .. اهدرن مل وأ اهاندرأ

 تبهذ « سمأ ةيسردم ةلفح ىف تنغ نأ دعبف .. ةيابنلا هذه تلجعتسا دق اهنكلو .. ةبرطم نوكت

 : لوقت تبتك .. فارتعالا ىلإ اهنم ةيرخسلا ىلإ برقأ ةرابع اهتافو لبق تبتكو .. ترحتناو اهتيب ىلإ

 اهنأ فرعت ال اهنإ .. ةنيكسم .. توملا ليئارزع ديب سيلو تتام ىه اهديب ىأ .. ورمع ديب ال ىديب

 .. ليئارزع ديب : نيتلاحلا ىف
 0 ناسنإلا نكلو : لوقيل ةضيرعلا ةيلاعلا هتببج ىلع اليلق طببت هتيقاط ذاتسألا لمج م

 .. عقي الأ لواحي هنإ .. . ىثملا ناسنإللا ملعتي اك امامت .. انونجم نوكي الأ لواحي هلك رمعلا ىضقي

 0 ةقيقد انونمم نكي مل ايندلا ىف لقاع دجوي الو .. دحأ هعقوي الأ لواحي وهف ىثثملا 1

 ةعاس دجوت الو .. موي ىأ ىف قئ قئاقدلا تارشع القاع نوكي ال نونحجم دجوي وأ .. موي لك ىف قئاقدلا

 . فصنلاو ةيناثلا دنع تفقو دق ةعاسلا تناك اذإف .. مويلا ىف نيترم ةطوبضم تسيل ةفقاو

 . كلذك اهبتدجوف ةعرسب ىتعاس ىف ترظنو

 ىف امامت ةطوبضم نوكت ةعاسلا هذه نإف : ًالئاق هرظن ةهجو ىلع نهربي ىضمو ذاتسألا ىنقمرو

 الوجيلاك ىنامورلا روطاربمإلاو .. ءاسم فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا فو .. احابص فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا

 نيب دئاصقلا ءاقلإ ىف اورابتي نأ ءارعشلا ىلإ بلط تارملا ىدحإ ىفو .. انونمم ناكو احافس ناك

 زهبو ةديصقلا قلي رعاشلا ناكف .. لبجلا نم زفقي نأب هبجعي ال ىذلا رعاشلا ىلع مكحي ناكو .. هيدي

 .. ارعاش نيثالث ىلع ىضق ىتح .. اتيم رعاشلا زفقيف .. هبجعي مل رعشلا نأ هانعم امب هسأر الوجيلاك

 .اهيلع نمل ناك ىاللا دعقملا لع عاما 3 . وه اهمظن دق ناك ةديّصق هبيج نم جرخأ اريخأو

 هذه ىف كيأر ام : الئاق جاتلا ىلإ رظنو .. تكس مث . . هتديصق قلي حارو ءارعشلا فقاوم لختاو

 مث . . اضرلا ىلع ليلد توكسلا نإ : الوجيلاك روطاربم رالا لاق اعبط جاتلا دري مل انو .. ؟ ةديصقلا

 هئاقبإ ىف القاع ناكو « ءارعشلل همادعإ ىف اقح انونحم ناكدقل .. . اديعس سلجو هسأر ىلع جاتلا عضو

 | هسفن ىلع

 بحأ اذإ ناسنإلا ناك نإ نوثدحتي اوناكوأ . . ثدحتن انك لب : تلقف تمص ةظحللا تداسو

 قولا



 ةرم بحي ناسنإلا نأ ىأ .. ةدحاو ةفص نبنيب نوكت نأ ىرورضلا نم . لهن « ةدحاو نم رثكأ

 ىلع ايقيسوم هعيزوت نكمي ىذلا دحاولا نحللا لثم بحلا نأ ىأ .. ةفلتخم روصب نكلو .. ةدحاو

 هوجولا هذه لك ىف نكلو .٠ ةريثك اهوجو مسري ماسرلا نأ ذاتسأ اي ظحالن اننإ . ! ! ةقيرط نيرشع
 ديري امدنع وهو .. ةددحم طوطخي هعباصأ ىفو هينيع ىف ظفتحا دق نانفلا نأك .. ةبراقتم حمالم دجن

 نانفلا نأ ذاتسأ اي ىرت له وأ .. ةدحاو ةأرماو .. دحاو بحل ائيجس هسفن دحي هنإف « اهم تلفي نأ

 سكع ىلع .. ةدحاوب ىنتكي الو ةدحاو نم رثكأ ىف لزغتي .. لزغلا رعاشكو ه تاريثكلا بحي ىذلا
 ؟ ةثونألا لكو لاهلا لك ابيف ىري ةدحاو لجأ نم توميو شيعي ىذلا قشاعلا رعاشلا

 ىف ناك ىذلا نع اريثك تدعتبا ىننأو « ىفسلفلا هلسلستو هريكفت تعطق ىننأ ذاتسألا سحأ دقو

 مل : هل لوقأف «رثكأ ذاتسألا نم برتقأ نأ ىلع نيرضاحلا رثكأ نمو ىنم ارارصإ ناكو . هلوقي نأ هتين
 دف تفاوت ملعلا ىف ءايحاالو .. . انه تناك ىتلا ءارمسلا ةديسلاو ةراسو ةدايز ىم نيب هبشلل اهجو دجن
 .. ةقيقدللا نم لجخن الأ ذاتسأ اي انتدوع

 ةصرف اهنإ مث : تلقف « اننيب ثيدحلا ىف ئجافملا بطملا وأ فارحنالا اذه رربأ نأ ديرأ ىأكو
 بتكن نأ اديعب سيلف .. خيراتلا مامأ كسفن نع عفادت نأو . كتفسلف حضوت نأ ذاتسأ اي
 . كمامأو كعم ابيلع فلتخن نأو قفتن  نأو « كنم اهعمسن نأ لضفأو .. كتريس

 ا فوس ىذلا وه نآلا هلوقأس ىذلا نأ انالوم اي نظت لهو : الئاق ذاتسألا كحضف
 تبرج دق تنأ نوكت نأ دعب كلذك قبي فوس « نآلا كعنقي ىذلا نأ وأ كلذ دعب نوحخرؤملا
 ف ةدحاو ةقيقح قبتو .. ةيبسن ةلأسم اهنإ .. ؟ ىنيضري له ثنأ كيضري ىذلا وأ .. ؟ بحلا

 قبت فوس نكلو .. مهيلع سانلا فلتخي امك .. نوبنلا فلتخي دقو .. اوبحأ نيذلا ىأر : ةياهنلا
 نكلو .. بذكي دقو ريبعتلا قدصي دق .. اوبذكوأ اوقدص .. اوربعو اوسحأ مهنأ ىه ةدكؤم دكؤم ةقيقح
 نأ ىف لمأ الف « ادج ةيصخش ةبرجتلا تمادامو .. اوبرج مهنأ وه بذكلاو قدصلا لمتحي ال ىذلا
 نإ .. خيراتلا ىف تاقشاعلاو قاشعلا رعاشم ةقيقح ام فرعن ال اننإ .. احيحص اهنع ريبعتلا نوكي
 ادحاو نأ : هيلع فالخن ال ىذلا نكلو ..ربكألا رودلا امل نوكي نأ نكمملا نم قيفلتلاو لايخلا
 فارطألا هذه لك ىلع دمتعت ةقيقحلاو ! ادحاو تبحأ ةدحاو وأ .. ةدحاو بحأ دق لقألا ىلع

 .. ىلازغلا كقيدص نإ ..اضيأ اهنيب عيضتو

 .. ؟ ذاتسأ اي وه نم : تلقف

 .. ىلازغلا مامإالا : لاق

 ىلازغلا ةفسلف نيب ةقالعلا نع بادآلا ةيلك ىف ةرضاحم ءاقلإ ىلإ هتوعد تنك ىننأ ىلإ ذاتسألا ريشي
 .. نيتشنيا دنع « ةيبسنلا » ةيرظنو ىلازغلا دنع « ةيببسلا 9 ةيرظن نعوأ .. ةثيدحلا مولعلا ةفسلفو

 فل



 انربب دقل .. تقولا كلذ ىف ةفسلفلا مسق ةبلط عم ام عورأ نم هترضاحم تناكف . ذاتسألا قفاوو

 .. ةثيدحلا ةفسلفلل هقمعتو « ةيمالسإلا ةفسلفلاب هتطاحإب ذاتسألا

 ةيرظن هل تناك ىلازغلا مامإلا : دارأ ام امامت تركذت ىننأ نم دكأت نأ دعب ثيدحلا فئأتسا م

 نع ىذغتي وهو همأ نطبب طبترم نينجلا نإ لوقي ناك .. جذاس اهنطاب نكلو بيط اهرهاظ .. ةطيسب
 هنإف همأ نطب نم لزني نأ دعبو .. هسفنب ماعطلا ىلع لوصحلا نع زجاع هنأل « ىرّسلا لبحلا.قيرط

 ؛ هيلع فاختو اهلفط بحت مألاف .. بحلا قيرط نع اهلفطب مألا هللا طبر كلذلو . ازجاع لظي

 ىلازغلا مامإلا نأ الول ءاهب سأب ال ةركفلاو .. لفطلا هنم ىذغتي ىذلا ىرّسلا لبحلا لثم بحلاف

 سانلاو .. ضعب ىلع مهضعب دمتعي سانلا نإ لوقي نأ ديري وهف .. كلذ نم دعبأ ىلإ بهذي ال
 ..رخآ ناسنإ ىلع دمتعي ناسنإ لكو ..رخآ ءىش ىلع دمتعي ءىش لكو .. نوكباشتم نوطبارتم
 ىذغتت ال مألاو « همأ نم ىذغتي لفطلاف ٠ كيلع دمتعي نأ ىرورضلا نم سيل هيلع دمتعت ىذلاو

 دمتعي هريغو .. اهريغ ىلع داّعالا أدبي فوسف « مألا نع لقتساو ربك اذإ لفطلاو .. اهلفط نم
 .. قشعلاو بحلا صصق نوسردي نيذلا داقنلا بيع وه ىلازغلا ةيرظن بيعو .. اذكهو .. هيلع
 قلخ دق هللا نأل .. ناسنإلا ىلع ناسنإلا دمتعي نأ دبال ىأ .. « لكاوتلا » ىلإ سانلا وعدي ىلازغلاف

 كوبأو كمأ : كنع ثدحتي نم نسحأ نإف . هذه ىلازغلا ةيرظن ىلع ءانبو .. اذكه سانلا

 حدفأ أطخخ كانه نأ نظأ الو . ةوخإلا نم دحاو : بألاو مألا نع ثدحتي نم نسحأو .. كوخأو

 ىلع مكحلا ىف ةهازن رثكأ اسيل نيوبألا نأ اك « هيوبأل افاصنإ رثكأ سيل نبالاف .. أطخلا اذه نم

 اليلق دعبي نأ ٠ حضوأ ىري نأ ديري نمل دبالف .. قاشعلا نيب اذكهو . . ةوخإلا نيب اذكهو .. اههنبا

 .. قصأو قدأ عمسي ىكلو .. لمشأ ىري ىكل
 مث أطخ انجاتنتسا ىف انبهذ اذإ نكلو .. ذاتسأ اي كلأسن نأ حصي ال اننأ كلذ ىنعف نذإ : تلق

 نأو ءاشن ام لعفن نأ لضفت كنأ وأ .. كلذ حيحصت ىرورضلا نم نأ ىرت الفأ « هيلع كانعلطأ

 كمي الفأ ٠ نحن انمهي اذه ناكاذإو .. ؟ كلذ كمبي نأ نود . ةقيقحلا نم دعبأ ىلإ نحن بهذن

 . . ؟ ذاتسأ اي كتايح ىف ةماه ةقيقح ىلع انصرحي كل انفرتعا نأ دعب ىتح ..اضيأ تنأ

 ةيئادع ةرهاظم لكش ىلع ىراكفأ هيلإ لقنأ نأ تلواح «ذاتسألا هجو ىلع ارثأ دجأ مل انو

 سكرام لراكو نيسح هط قاشع نمو سفنلا ملعو ةفسلفلا ىمراد نم نيرشع انك سمأ : تلقف
 ةيصخش كنأ انرذعو .. هنع انبيجي ىذلا نم فرعن الو . دحاو لاس انل ناكو .. اضيأ نييدفولا نمو

 كنإ فيك مهفن ملو .. تنأ هتيفخأ ام الإ .. صاخ ءىش كتايح ىف سيل هنأو « ذاتسأ اي ةماع

 ةلسلس .. ةقيمعلا ةينيدلا تاساردلا هذه لك كل نوكت كلذ دعبو « ىقشعلاو بحلاب رهاجت ذاتسأ اي

 ىأ .. ! مالسإلا دض ةبذاكلا تاءاعدالا لطبت ىتلا ججحلاو نآرقلا ىف زاجعإلاو .. «تايرقبعلا :

١ 



 دقف انأ امأ .. - تقولا ضعب وأ - تقولا سفن ىف هدعب نم خيشلاو قشعلاو لزغلا رعاش نوكت فيك

 نوكت نأ نكمملا نم نإ تلق انأ .. ذاتسأ ايريسفتلا اذه ىل ححصت نأ وجرأو .. كلذ ريسفت تيلوت

 .. ناتسف وه امنإ بايلج هل سيلو ليوط هرعشف .. ةاتف ناكول اك اهيف ودبي روص لفط وهو ناسنلل
 دقو .. حمالملاو ءايزألاو روصلا تريغت ناسنإلا ربك الكو .. اضيأ ةاتف مسا هل نوكي نأ نكمملا نمو

 ىف وه وه صخشلاو .. ةتنازنز مقرب هنودانيف انيجس نوكي دقو ٠ هتبترب هنودانيف اطباض ناسنإلا نوكي

 تنأ وه دحاو صخشل ةينادجولاو ةيمسجلاو ةيلقعلا ةايحلا نم لحارم اهنإ .. لاوحألا عيمج
 هنأل .. حوبي نأ الإ عيطتسي الو .. اناسنإ نوكي نأ الإ عيطتسي ال نانفلا وأ رعاشلا نأ الول .. ذاتسأ اي
 ىفف .. كلذ نعريبعتلا ىلع مهردقأ نكلو « اقشع سانلا رثكأ ءارعشلا سيلو .. سانلل لوقي نأ دبال
 .. ةضبن لكو ةملك لك مهنع فرعن نحنو .. اوجوزتي مو .. اوبذعتو اوبحأ ءارعش ةيملاعلا بادآلا لك
 .. اوجوزتو اوبحأ نيذلا نم نييالملا تاثم فرعن ال انتكلو .. مهلالظ لاطأ ىذلا وه ليمجلا ريبعتلاو
 مهوق نكي ملو .. اولوقي مل مهنأل .. اثيش مهنع فرعن نأ نود اوتامو اوشاع مث .. تارم ةدع اوجوزتو
 تيبحأ نأ دعب تنأف . اريثك كلذ نم بعصأ وه ذاتسأ اي كنم هبلطن ىذلا رودلا ناك امبرو .. ادلاخ

 خرؤملاو قشاعلاو رعاشلاو بيدألا داقعلل اخرؤمو ادقان نوكت نأ اضيأ كيلإ بلطن تلقو تربعو

 ..رثكأو ءالؤه لك كارن اننأ وه ذاتسأ اي كلذ ببس ناكامبر .. ىمالسإلا فوسليفلاو
 عجرأو عفترم توصب سفنتو هيتفش ىلع طغضو هسأر زهف « هتلق ىذلا ىلإ ذاتسألا حارتساو

 «ضرعلا ةيابن نع انالعإ ائيسلا ىف ةلاصلا ءىضت امك .. ةئيضم هتماستبا تناكو . . ءارولا ىلإ هسأر

 .. انالوم اي كيف هللا كراب : لاقف .. ءاسم ةثلاثلا نم ةعاسلا تبرتقا دققف .. سانلا جورخب احيرصتو
 .. كسفن نع اديعب تنك حابصلا ىفو . كتعيبط ىلإ برقأ نآلا تنأ .. تنكامم نسحأ نآلا تنأ
 نأ دحأ دارأ اذإ : لوقي ناك و طسرأ كذاتسأو .. ةفسلفلا : دحاو كؤادو كؤاود انالوم اي تنأف نذإ

 .. ىرخأ ةرم فسلفتي فوسف ريكفتلا ركني نأ دحأ دارأ اذإو . فسلفتي فوسف ركفي

 ىتلا هلئاسرف . كلذ دعب رهظ هافخأ ىذلا نكلو .. ةدايز ىم نع ائيش لوقي نأ ذاتسألا أشي مل

 تعلطا دقو -ربكتملا مايهلاو . رذحلا بحلا نم ادج ريثكلا اهيف هيلإ اهتداعأ ىتلا هلئاسرو ٠ ال اهبتك

 . تقولا كلذ ىف ارس اهيلع

 هباتك اهيدبب وه ثعبف .ديدجلا اهباتك ذاتسألا ىلإ ىدبت نأ ىم ةسنآلا تيسن امدنع الثم
 .. لباقم هل نوكي نأ عقوتي وأ رظتني الو ناسنإلا همدقي نابرقلا لثم هنإ : لوقيو « تاعلاطم » ديدجلا
 ادج اريثك نوهأ ةبوقعلاف . ديدجلا باتكلا اهئادهإ مدعب هتبقاع دق ةسنآلا نوكت نأ ذاتسألا وجريو

 .. لامهإلا نم

 وه ديدجلا هباتك اهءادهإ نإ : لوقيف اهوحن هروعش ىف كلذ نم قمعأ ىلإ ذاتسألا بهذي مث

 قب



 ! اهمرتحنو اهبحن ىتلا . ةسدقملا ةثونألا مامأ ةلوجرلا مازهنال ايضار اعئاط هب مدقتي ليلد

 .. ! مظعلا يىبدألا هردق نوفرعي نويرصملا ناك نإ : هلأست اهل باطخ ىو

 .. اهوقأ نأ عيطتسأ ال نكلو . معن : ذاتسألا امل لوقيو

 سانلا نيبو هنيب نأ ملعي وهف . رابكلا ءابدألا اهب سحي ىتلا ةرارملاو قيضلاب رعشي تقولا سفن ىفو
 رهنلاو .. هيلع دتري الو سانلا ىلإ ربنلا ىضمبو .. هلامآ ةصالخو همدب رهنلا اذه ىف قلي وهو «ارهن

 . ىضمي هنكلو .. فحيو ىنتخيو جرعتي

 نأ عيطتسي ثيح ءارحصلا ىف هدحو ىشمي هنإف ىبدألا اهنولاص ةرايز مدع نع رذتعي امدنعو

 لوأل رشنت ىتلا ةديصقلا هذبب ابيلإ ثعبي هعم اهتروصو ةدحولاو ءارحصلا ىحو نمو .. هلايخ ىف اهاري

 : اهعلطم ىف لوقي . ةرم

 اقبع امو ىنغام 6 ىم ١ اي كايح

 ارش ام لك : ارشب كلوح ضافو
 : هسفن نع لوقي ةديصقلا رخآ ىو

 اهب بولقلا وفبت ىّتلا رودصلا ىفو

 اقمر هل ايحتسا ام كيجاني بلق

 اسبتقم كينيع نم رونلا ىلع ايحي
 اقفش ةضمغ وأ احرف ةضمو نم

 ةملاع تنأ لب ؟ هب نيملعتأ

 اقدص اذإ ايندلا هذه ىف دولاب

 هب تقثو نإ فوط فلأ - هل ىبوط
 امثو دق ٠ سانلا نود « كب هنإف
 .. اب قثي « اعيمج سانلا فالخ ىلع وه ناك اذإ اهدعسأ امو ء هب تقثو اذإ هدعسأ ام ىأ

 .. قفاوت الوأ « اهجازم قفاوت تناك نإ فرعي الو . ةعبرأ تايبأو باطخب ابيلإ ثعبي اريخأو
 دلاخلا لفطلاو ريبكلا ذاتسألا لوقب .. اهتأرق دق اهنأ ىنكي ٠ تايبألا هذه ظحب ديعس هنإف قفاوت مل اذإف

 : ةرم لوأل تايبألا رشنن نحنو .. لوقي . اضيأ رمؤي نأو ءرمأي نأ بحي ىذلا

 اوللد نكلو ىأش اوربكأ

 ربكي ال ادلاخ الفط ىف
 مكتدعسأ نإف ىنونيعأو

 اورذعاف الإو اوضراف « اهدعب

 كادوا



 اوبرج نكلو .. ىنورذعاو

 اورظناو « ىدنع ةعاطلا ةذل

 اذإف « ايحأ ةعاطلاب انأ

 !!رمآ ىنإف ارمأ دجأ مل

 . ( 1 اهيطعي نأو هعيطت نأ . . ةعاطلا : لالجلاو لامجلا هنإ)
 ىدحإ نم اهبلط دق ناك ةديدجلا بتكلا ضعب هيلإ لمحأ ذاتسألا ىلإ تدع ليللا ىفو

 لوبق نع ترذتعاو « ىنركشف ٠ بتكلا هيلإ تمدقف . أرقي هتدجوو هبتكم ىلإ تلخدو .. تابتكملا
 ةراس نع داقعلا لأست تئج .. انالوم اي : اكحاض ىنفقوتساف .. ةيركفلا هتولخ داسفإ نعو ركشلا
 ىه اف .. ؟ريثكلا ىنع تيفخأ ىذلا تنأو .. قايح نم ليلقلا ليلقلا ىنخأ نأ قطن ملو .. ىم نعو
 .. اهاه .. اهاه ! انالوم اي انافليس عم كتياكح

 ىف ناكام ةعرسب عجرتسأ تلعجو . ورتملا ف ىسفن تدجو فيك فرعأ الو .. هلوقأ ام دجأ مو
 .. نولاصلا

 اهمسا ةيلاطيإ ةاتف بحأ ىنأ قدص دق رخآلا وه ذاتسألا نإ .. اهاه : ىسفن ىف تكحضو
 مهوأ ىلعل .. ايينجأ امسا اهل ترتخا ىدئاصق ىدحإ ةلطبو .. ىراكفأ تانب ىدحإ اهنإ .. انافليس
 ىننأ ايكو .. ابوروأ تانب ىلإ تهجتا نهب تقض نأ دعب ىننأوأ . .رصم تائب ىف دهاز ىلأ ىسفن
 .. اهاه .. اهاه ! اضيأ بلقلا بيرغ ىننإف . لقعلا بيرغ

 قف



 ! تقولا لوط اًقوسايف َنوكت نال يحتستأ

 لقح ىف درو ةرجش دجو دق ًالجر نإ . . ؟ مويلا فحصلا هترشن ام ذاتسأ اي تأرق له

 ًالوط فلتخت اهنأ دجو ةرجشلا نم برتفا امو . لقحلا ةيقب نع فلتخم اهنول نأ هرظن تفل دقو . . ريبك
 اهب نأ دجوف دورولا ىف بلقي حار . .رثكأ برتقا الو . كلذ هشهدأو « راجشألا ةيقب نع ًاضرعو
 نول هل ةرجش لك ىف درولاف . . درولا ةعيبط نع ًامامت فلتخم اذهو . . ناولألا نم اريبك ًاددع

 ىلع هولدي نأ تابنلا ءاملع نم بلطو اهتروص فحصلا ىف رشنو . . جردتم نوللا اذهو . . دحاو
 . . ايلارتسا ةراق نم دالبلا كلت ىلإ تءاج فيكو اهلصأ

 . . عيمسلا دبع خيش اي أرقأ مل : ذاتسألا لاق

 ةعمال ةدودشف هترشب امأ « هتسلج ىف ىتح ماوقلا دودشم ىرهزأ بلاط عيمسلا دبع خيشلاو

 ةدحاو ةفص نإ . . ةيدجلا وأ قلقلا وأ ةشهدلا ىناعم لك ىنخت نأ تحلفأ دقف ةدودشم اهنألو « ةباش

 ناوادوس نانيع هيبناج ىلعو ٠ ضيبألا ديلجلا نم حول هنإ . . ؛ئطخت نأ نود هيلع اهقلطت نأ نكمب
 امهدشي هنأ ىف ببسلا وه اذه ناكامبرو . . ًادج ناتريغصف هانذأ امأ . . جاجزلا نم ناتعطق امهنأك

 سأرلا ةماخض عم ابسانتتو اربكتو الوطت نأ نكمملا نم نأ هربخأ دق ًادحأ نأك ةيبصع ةكرحي ًامئاد

 امهلسغيو ًاريثك ًاضوتيل ًايرهزأ ابلاط نوكي نأب هحصن ًادحأ لعل وأ . . فاتكألا ضرعو قنعلا لوطو
 . ؟ تاذلاب رهزألا اذامل : هلأسن انك دقف . . ًاريثك

 نم اهوبأ ناكو ٠ ىئانوي لصأ نم هتدلاوو , ةيلوحكلا تابورشملا مدقي ,عطم بحاص لجر هوبأو
 ةعانص ىف لمعي « تيرك ىف شيعي نأ ررق دق ربكألا هوخأو . ةروصنملا ىف تاناحلا باحصأ رهشأ

 قداص وهو لوقي نأب ىفتكي امناو : هلوقي ام دجي عيمسلا دبع خيشلا نكي ملو . تارابلاو تاناحلا

 نأو . . امأو ابأ قرسأ تاءوسو تائيس لك نع رفكأ نأ هللا ءاش دقل . . هللا ىده ىدحلا نإ : اما
 روهظ نم جرخ ىذلا ملاعلا تنكف « دساف ملاعلا رهظ نم جرخي : لوقت ىتلا ةدعاقلا سكع نوكأ

 . . ةدساف
 نم دعبأ ىلإ بهذن نأ انعجشيال ناكو . الوقعم ًاريسفت كلذ دحي عيمسلا دبع خيشلا ناكو

 هذه تناكل « انالوم اي ىضقناو ىضم دق تاوبنلا رصع نأ الول : هل لوقي ذاتسألا ناكو . . اذه

 ظ1؛ه



 . ىبن ىأب نمؤي نم ريخ وأ ابن كلعجت تالهؤلا
 ىبأت . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب نا تنك لب : هل لوقي عيمسلا دبع خبشلا ناكو
 مساب «ًانميت » عيمسلا دبع وه ىمسإ نوكي نأ ىلع ىمأ ترصأ دقل . د ع
 امدنع كلذو . . تاونس ذنم ًاضرف هتضرف دق مسالا اذهو . . ًاضيأ قئاسلا مس . . ىجرفسلا

 . .دمحم دمحم ىهما نوكي نأ نم ًالدبف . . ىمسا ريغو ىبأ بهذو . . نيدلا 0
 ىلع ضارتعالاو ىفأشل ريقحتلا نم ًاعون الإ ىمأ فقوم نكي ملو . . دمحم عيمسلا دبع نآلا حبصأ
 ةعارزو راقبألا ةيبرتيو ضرألاب متهأ ًايعارز ًاسدنهم نوكأ نأ اهمالحأ نم ناكدقف . . ىنيدلا ىكولس
 ىف تشع امدنع ةرم نم رثكأ ايرالملا ىنتباصأ دقف . . كلذ تهرك ةيحص بابسأل نكلو . . بنعلا
 وعضو ثدلو امدنعف . . ًايعارز ًاسدنهم نوكأ نأل ًامامت ىتتأيه دق ىمأ نأ بيجعلا نمو . . فيرلا
 لوأ وه بنعلا ريصعو . . بنعلا ديقانعل ىتفرغ ىف ىتلا تاحوللاو . . بنعلا ديقانع نم موك ىلع
 ذيبنلاو بنعلا ريصعو بنعلا نم رثكأ هركأ تسل نآلاو . .نبللا ةعاضر بناج ىلإ تبرش ام
 نانويلا ديلاقت عم ًايشمتو . . لفط ىأ دلوي امدنع كلذ نولعفي تيرك ةريزج ىف مهن! . .:فيرلاو
 ةروص انأف . . اهعواطأ ملف ( ىعينصتب ) موقت نأ ةيقيرغا ءامد نم قاعأ قام لكب ىمأ تلواح

 ةثارولا نوناق ىف ءانثتساو . لشفلل

 ىبرع لصأ نم ًائراق نأب ىلارتسالا ةعرزملا بحاص 000 ب عيمسلا دبع خيشلا داعو

 : ةملك ابيلع بوتكم ةدرولا نأ فشتكي

 ؟ انالوماي ةغل ةيأب : ذاتسألا لاق

 ىرتالأ . . ًاضيأ . ل كمحت : ةملك اودجو مهنإ لاقيو . . ذاتسأ اي ةيبرعلاب : عيمسلا دبع باجأ

 ا ا ا ل
 . هللا ءاشام . . هللا ناحبس

 ربكألا مهلا ماقأ ىذلا سدنهملا مسا أرقن نأ ىلإ ةجاح ىف نحن لهو . . انالوم اي : ذاتسألا لاق
 ةرابج ةيلقع نأ ىلع ليلد ربكأ 0 هئاقبو همايق ىف نإ . , ؟ هماقأ دق ًاريبك اسدنهم نأ فرعنل
 ةفصب وفوخ مره . . مارهألا ةسارد نم كلفلاو ءايزيفلا ءاملعو نييرثألا بتك ىبتنت الو . . هءارو
 , هل ةيكلفلاو ةيراعملاو ةيسدنهلا ةئيطأ ىأ . . مرهلا اذه ىف اهلك نوكلا رارسأ اولعج ىتح . . ةصاخ

 . ؟ هتحت ىه وأ . . هفصتنم ىف ىه له . . ةيرسلا ةفرغلا هذه نيأ فرعن الو . . هفرغ ىدحإ ىف لب
 عت ىلع ليلد ىلإ ةجاح ىف انسل نحنف . ةدرولا هذه ىلع دمحموأ هلا ةملك سانلا دجي مل اذإ نحو
 . بكاوكلاو موجنلاو ناسنإلاو تاناويحلاو تارشحلاو تاتابنلا . . تانئاكلا عادبإ ىف ةيهإلا ةردقلا
 دوجو ىلع ةلدأ هذه تناك اذإ نكلو . . هللا الإ هلإ ال لوقت اوقت ارويط كانه نأ روصتي سانلا ضعب نإ

 تح



 اذإ تاتابنلا هذه وأ رويطلا هذه نإ مث . . كلذك اهدي ال ةيبرعلا ةغللا فرعي ال ىذلا نإف « هللا

 اذه نكلو . . ةلود لك ةغلب نوكت امنإ . . ةدحاو ةغلب نوكت نأ ىغبني الف رشبلا لك ىلإ ةهجوم تناك

 اهوصأو تابلكلاف . . خيرات اهل ةملك لكو . ةملك هل ةغل لك ىف هللاف . . هللا ةردق مهف ىف أطخ
 وه ىنعملا اذهو . .رخخآ الو اهل لوأ ال ةقلطم ةردقو ىنعم هللاف . . مهت ىتلا ىه ىناعملا نكلو . . مبتال

 ةدابعلاو لمعلاو ماعطلا تاودأ ىلع ىنعملا اذه رهظيو . . ةنس نويلم فصن نم ناسنالا هنعربع ىذلا

 . . نأ دجن ةيدنهلا ةنايدلا ىنف . . ناسنالا هيف تامو شاع ناكم لك ىف
 ةءارق اهنإ . ذاتسأ اي رطاوخو دراوت اهنإ . . ةءوبن هذه نإ . . ؟ دنلا نع ثدحتي ىذلا نم -

 . . ذاتسأ اي دعب نم ساسحإلاو ةيؤرلا اهنإ . . ىراكفأل
 ذاتسألا لخد مث . .ذاتسألا تيب لخخاد نم قدص نمحرلا دبع ذاتسألا توص كلذ ناكو

 رفصأ صيمقلا ناكو « ًابنب ًاغوبصم رعشلا ناك دقف . ًاضيأ نحن انكحضو . .ًاكحاض قدص

 كلذ ىف ةضوملا اهنإ لاقبو « نينول نم ةمزجلاو . ًاضيأ نولطنبلاو تاعبرم ةتكاجلاو ءارمح ةتفاركلاو

 . ءىشلا ضعب ًايلدتم ًاقماغ قرزأ ناك دقف ردصلا بيج نم جرخ ىذلا ليدنملا امأ . . تقولا

 اهجوزت دقل . . تاسلجلا ىدحإ ىف ابنع انثدح ىتلا ةيلاطيإلا هتجوز ىهف هعم ىتلا ةديسلا امأ
 ملو . هرعشرثكأ اهيف مظن دقو . تيفوت دق ىلوألا هتجوز تناك . . ةونج ةئيدم ىف فاطصي ناك امدنع

 ةبيطلا ةجوزلا هذه لثم . ةصاخن ةفصب وهو . ءارعشلا ةايح لمتحتو رعشلا قوذتت ةأرما هتايح ىف رب
 ىلع نددمتي ءاسنلا لك نأ ظحال دقل . . ةونج جالب ىلع ةفدص اهآر دقف هذه هتجوز امأ . . ةليمجلا

 . اهلم برتقاو . هربيو . كلذ هبجعأو . ًاباتك أرقت اهدجو دقف هذه الإ . . نحبسي وأ نبعلي وأ لمرلا

 . .رمسأ ليوط : : لاؤسلا بحاص ىلإ ترظنو . . لاؤسلاب تشجوفو . . ؟ ىننيجوزتت له : ال لافو

 نم جرخ اذإ . . شجأ هتوصو « ناروسكم ناحر امهئأك ناعوفرم هابجاحو . .ريبك ليوط هفنأو
 روسكملا جاجزلاب طلتخا حلم ىلع فحزي هتوص نأكوأ . . لاعسلاو ةجرشحلا نيب ًاطسو ناك هترجنح
 . ةيئادب ةلبط دلج قوف

 ! ةقفاوم : هل لوقت ةيلاطيإلا ةاتفلا هذه نأب قدص ذاتسألا ءيجوفو

 . ةرماغم تايبوروألا تايتفلا لككابنأو . مألاو بألا ةميتي ةاتف اهنأ فرع امدنع هتشهد تبتناو

 فشتكا مث ..بحالب جاوزلا وأ « جاوز الب بحلا ىلإ ةرماغمللا ف بهذت نأ نم اهدنع عئام الف

 ايكأرثن الو ًارعش نكي ملو - ىهطلا نع ناك اهدي ىف ىذلا باتكلا نأ جاوزلا دعب قدص ذاتسألا

 هتجوز ىركذبو « بتكلاب اهقيض نم رثكأ امبتايح ىف ءىشب قضت ةت مل كلذ دعب اهنإ مث 11 مهن

 . . ىرصم وأ ىلاطيإ ماعطل ةيهاط نسحأ تناك اهنكلو . ىلوألا

 ةريدتسملا اهتيج ترهظف ءارولا ىلإ اهرعش تدش . .ريغص اهسأر ماوقلا ةريصق ةفيحن اهنإ

 تحي



 ردصلا : ةيلاطيإف اهحالم ةيقب امأ . . ليحنلا اهقنعو ناتقيقرلا اهاتفشو ناتعساولا اهانيعو . ةريغصلا

 ناتميقتسم ناقاسلاو « ةريدتسم فادرألاو « ةيبهذ تاقلح نم مازحب قونخم رصنلاو « ريدتسم 'ىلتم

 . . قاس ىلع ًاقاس تعضو نأ تسلج امدنع هتلعف ام لوأ ناكف ٠ كلذ فرعت ىهو . . ناتليمج
 تقولا كلذ ىف ةضوملا تناك دقف « ىلعأ ىلإ ليوطلا اهناتسف تبحسو « مامألا ىلإ نيقاسلا تدمو
 هزيلجرفأ و وه ةضوملا شاهقلا ناكو . . ةبكرلا فصتنم دعبام ىلإ لزنت ىتلا ىأ - كولوينلا نيتاسف ىه
 . ةزراب طقن هل ىذلا شاهقلا كلذ ىأ

 'ىراقب كل ىنأ دق - نمحرلا دبع ىأ - ناماربا نإ : ذاتسألل لوقت قدص ةجوز تمدقتو
 . . ةطوسبم نوكت مزال .. ( طوسيم ىأ) ةطوسبم نوكت ناشلع ىدنملا فكلا

 هرهظ ىلع ةليوط :ةبذعو اه تلدت ءاضيب ةماع هلو « رفصأ رمسأ ىدنه لجر ىلإ تراشأ مث
 ريغص ًاباتك هدي ىف كسمأو .. ههجو رثكأ ىنخأ مخض لاشب عفلتو . ًاظيلغ ًاراظنم هفنأ ىلع عضوو

 . تاحفصلا ريثك مجحلا

 بيجن ناميلسل لاقو . . تاوشابلا تاجوز نم ريثك فكأرق دقل : ًاضيأ ذاتسألل لوقت تداع مث

 . . قرتحي فوس تيب ىلع ًارم ءاكب ىكبي فوس هنإ . . بغار ىركشل لاقو . . ًابيرق تومي فوس هنإ
 . . نمحرلا دبع ثرأ فوس ىننإ : ىل لاقو . . كلذ دعب هعومد فجت فوسو

 ىفديرت ال اهنإ . . تافورصملا لك ىف رفوت هذه . . . لا تنب نإ لاقو « قدص ذاتسألا كحضو

 . . ةديدحلا ىلع اهكرتأ ال ىتح ًاريثك قفنأ نأ
 مهفي ىدنملا رحاسلا اذه ناك نإ فرعأ نأ ديرأ : لوقتل قدص ذاتسألا ةجوز تفقوو

 ضرمب . . ثدح امب كل تأبنتو . . كفك تأرق ىننأ ذاتسأ اي ركذت . . ىنم رثكأ فكلا ةءارق ىف

 نع ًابيرغ تومت نأ كل ررقملا نم ناك هنإ كلل تلقو . . ًاليوط شيعت نل اهنإ كل تلقو . . كتدلاو
 داك امخض ًانابعث نأو . . ةيدوعسلا ىف كتدعم عجوأ دق ًادساف ًاماعط نأب ىل تفرتعا تنأو . .رصم
 نكمملا نم ناك هنأو . . نجسلا ىف تناك كتباصأ دق ةيوعم ةمزأ لوأ نأو . . نادوسلا ىف كغدلي
 مويلاو « هب نمحرلا دبع تحراص كدي ىف ًائيش ًاريخأ تيأر ىننأ الول . . فورظلا هذه ىف توم نأ
 نلو . قدص نمحرلا دبع تنهار دقو . . هفرعي فوس ىدنهلا رحاسلا اذه ناك نإ فرعأ فوس

 . . ناهرلا نع لدعأ

 ةجاح ال اهل لوقأ انأو . ناهرلا اذه ىلع ةرصم . . . لا تنب نإ : لوقي قدص ذاتسألا كحضو
 هذبب اهنأ فرعأ تنكول . . ناهر نود كلمأ ام لك نيئرت فوس ةياهنلا ىف تمد ام ناهرلا ىلإ كب
 . . ىعادخ ىف تحلفأ رامح ىننألوأ . . ىلع تكحض اهنكلو . . اهبتجوزت ام ةيعفاولا

 . . انأ ىفدصقي وه لهف «رامحو ةملكالإ نمحرلا دبع هلاق ىذلا لك نم مهفأ مل ىننإ : تلاقو
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 انأف « هسفن دصقي ناك نإو . كلذ سكع هل تبثأ فوسف ء ىندصقي ناكنإ . . ؟ هسفن دصقي وأ
 .! كلذ ىف هديؤأ

 لوبق ىف هيأر ىدبأ دق ذاتسألا نوكي نأ نود « ذاتسألا نم برتقاو ًادعقم ىدنهلا لجرلا بحسو

 نع انثدحيل « انيديأ هيطعن نأ اندرأ اننأك . «انلكأت» انفكأ نأب ًاعيمج انسسحأو . هضفر وأ كلذ
 كحضف . نيرضاحلا نع هب دعبي نأ ذاتسألا نم بلط دق ىدنهلا رحاسلا نأ ودبيو . . انلبقتسم

 . . ًاديدج ًائيش ىل لوقت نلو . . انالوم ايرس انتايحح ىف سيل : ةيزيلجنإلاب مث ةيبرعلاب ًالئاق ذاتسألا
 ىبعاتم نإف . . ًاليوط. هنظأ الو لبقتسملا الإ قييالف . . كلذكف رضاحلا امأو . . هفرعأف ىماملا امأ
 كيلإف . . اهرمع لاط دق ىمأ تناك نإو . .رمعلا لوط ىلع لديامم تسيل ىلاعمأو ىلغاشمو

 . .راوزلل ةحوتفم ةفرغلا هذه لظن فوس ةنس مك ىلإ عيمجلا فرعي ىتح كتوص عفراو أرقا . . ىدب
 . . تمي مل ء تحتفنا ذنم ةريغصلا ةفرغلا هذه داور نم أدحأ نأ هللا دمحت اننإو . . اهاه . . اهاه

 هيلاوح اهيقليو اهيوليو فورحلا فطخي وهف . . ةيدنه ةجهل تاذ ةيزيلجنإ ةغلب ىدنهلا رحاسلا لاق
 تناكاامبرو . . ذاتسأ اي ًادج ىصع تنأ : لاف « ىري ام قدصو حوضو ىلع ةلالدلل . . هسأر زبيو
 ىف ةأرملا رودو . . ةأرما كتايح ىف تسيلو . . ةيمسجلا كعاجوأ لك ببس ىه ةيبصعلا ةلاحلا هذه

 . . كدالوأ مهنأك لافطأ كتايح ىف نكلو . . دالوأ كدنع سيلو . . ًاماه الو ًايبك سيل كتايح
 ىلع هقفنت ليلقلا نكلو . . كفك ىف ةريثك تسيل لاومألا نإ . . ءارقف ىلعو لافطأ ىلع قفنت تنأ
 ىف مانتو . . تيبلا اذه ىلإ دوعت ةلحرلا هذه دعبو . . بونجلا ىلإ ةلحرب موقت فوس . . نيريثكلا

 . . ادج اليوط كريرس
 . . ؟ بونجلا ىلإ ةلحرلا هذه ىنعم ام . . اًحضاو مالك لق ىرداش ديس اي : قدص ذاتسألا لاق

 . . ؟ناوسأ ىلإ ىه له . .؟ايقيرفأ بونج ىلإ ىه له . .؟ نادوسلا ىلإ ىه له
 ةفرغ ىلإ لخدي نأ ذاتسألا ىلإ بلط مث . . ًادحاو ًادحاو نيرضاحلا ىلإ ىدنهلا رحاسلا تفتلاو

 فوسف نذإ :؛ ىدنهلا رحاسلا لاقف . هعواطي ل ذاتسألا نكلو . نيرضاحلا ناد نه اديب ىرخأ

 هذه . . ةقانخ كلهأ نيبو كئيب رودت فوسو . . اهجراخن سيلو دالبلا هذه ىف . . بونجلا ىلإ رفاست
 لوطيو . . ضرمت نأ اهحئاتن نم نوكي فوسو . . ةيحصلا كتايح- ىف لوحت ةطقن نوكن فوس ةقانثلا
 . .دحاو موي ىفوأ دحاو رهش ىفوأ ةدحاو ةنس ىف نينثالا نحن انتم امبر . . كضرم

 " همامأ سيل . . كل لقأ ملأ : ةيلاطيإلاب هل تلاقو « قدص نمحرلا دبع ةجوز تكحضو
 . . ناهرلا ذحنآ نأ دبال . . ؟ تاونس رشعالإ

 . لجألا بارتفا لبق ٠ تيبلا اذه ىلإ . . انه ىلإ -ىجت نأ دبالف نذإ : ًالئاق ذاتسألا كحضو
 اذإ الإ . . قافو ىلإ كتافو ىدؤت فيك فرعأ ال نكلو . . كت ءوبن قدصتف كلتقأ نأب ليفك انأو
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 رخآلاو كقنع لوح ًادحاو فلتو . . نيباعثلا نم نينثاب دنطا نم كعم ىأتف ةرطبويلك ةياكح اندعأ
 ةايحلا نالضفيو تيبلا جراخ ىلإ ًاعم ابره نل نينابعثلا نيذه نأ نمضن فيك نكلو . . ىتنع لوح
 . . ؟ انالوماي تومتس ىتمو . .ًاعم انتوم لع « اعم

 . . باسحلا ىفءيطخأ مل اذإ : رحاسلا لاق

 نإ . . ًاماع نيئالثوأ نيرشع ىف ئطخت نأ لضفألا لب . . ؟ ىطخت ال اذالو : ذاتسألا لاق
 ..اه اه ..اه اه ..ىلو كل ةمعن وه أطخلا

 هو ةعاس ١١و ًاموي 7" و تاونس رشع دعب : اهلبقتي الو . . ةتكنلا مهفي مل ىذلا رحاسلا لاق

 ! |! قئاقد

 ًادغ بسكن اذام فرعي ىذلا هدحو هللا نإ . . رفك اذه . . هللاب ذوعأ : عيمسلا دبع خيشلا لاق
 ثعبي ةعاسو . . ناسنإ لك تومي ةعاس . . ةعاسلا ملع هدنع هدحو هنإ . . توم ضرأ ىأ ىو
 . , هللاب ذوعأ . . هللاب ذوعأ . .رفاك ٠ ىكودنه » تنأ . . اهلك ةيرشبلا

 امهتطغ دقف نيعارذلا ةيبهذ . . غوبصملا رعشلا ةيبهذ ةماقلا ةريصق ءاضيب ةديس تعراسو

 « ذاتسألل هرهظ رادأو . ىدنهلا رحاسلا لدتعاو . . عباصألا ةريصق ةيدرو ًادي هتطعأو . رواسألاب

 تومت . . ةرم لك ىف نيلشفت كنكلو . . تارم ثالث نيجوزتت : اط لاقو « كلذ ىلإ هبنتي نأ نود

 ثدح ىأ . .ًاييرق . . ةدالولا دنع لفط كل تومي . . هيبسبو ىناثلا جاوزلا ىف كتخأ وأ كتدلاو
 ةراكالإ سولفلا ةرثك لداعت الو . . كتايح- ىف ًادج ةريثك سولفلا . . ثدحب فوسوأ « ًابيرق كلذ
 كوبحأ نيذلا دحأ . . كوبحأ نيريثك نكلو .. طق ىبحت مل . . بلق كدنع سيل ..موممحلا

 ىف ناكو . . اهجوزت وه وأ . اهجوزتي فوسو . . كتلاخ ةئبا وأ . . كتخأ بحي ناكدقف . . كعدخ
 ىف زكرم هدنع سيل نكلو . . بيدأ وأ ىسايس . . ةماقلا ليوط ..مظع صخش كتايح

 ديدش ماحز هتايحف . . كيف ركفي نلو . . كيف ركفي ال هنكلو . . سولف هدنع تسيلو . . ةموكحلا
 دبال . .ركسلاب نيباصت فوس نكلو . . ةديج كتحصو . . لكاشملاو ءاسنلاو لاجرلا . . سانلا نم

 ! ضرملا اذه تثراوت دق اهلك كترسأف « ركسلاب ةباصإلا نم

 اههجو لك نم ببصتملا قرعلاو بحاشلا اهنول ناكو . . . ةدحاو ةملكب ... س ةديسلا قلعت ملو
 رحاسلا هلاق ىذلا لك نأ دكؤت قدص ذاتسألا نذأ ىف تسمهو .. اهياصأ ىذلا عزفلا ىلع ًاليلد
 . . ًامامت حيحص ىدنملا

 ىلإ هجتاو ىدنهلا رحاسلا لدتعاو « هفك هل مدقو « ىضايرلا دهعملا نم ريغص باش مدقن ةعرسبو
 بيرغلا ءىشلا اذه نع انلغشي نأ ىف دحأ حلفي ملو . انتكس دقو . عيمجلل هرهظ رادأو ناكرألا دحأ

 . . ذاتسألا نولاص ىف
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 لاقو ٠ ىدنحلا رحاسلا هجو ىلع ةلباذ ةبيرغ ةماستبا اهيف ترهظ ىتلا ةديحولا ةرملا هذه تناكو

 ًائيش ىرأ قايح ىف ةرم لوأ ىه هذه . . فرعأ ال . . تبتنا اهلك كطوطخ نكلو : باشلل

 | ردان ءىش اذه . . ةردانلا كفكل ةروص طقتلأ نأ ديرأو . . اذهك

 . . ةقرولا ىلع هفكب طغضي نأ انليمز ىلإ بلطو . . دوسأ ًاربح اهيلع عضوو ءاضيب ةقرو جرخأ مث
 ىذلا اذبب ًادج ًاديعس رحاسلا ناكو . . ءاضيب ةقرو ىلع ةيناث ةرم هفكب طغضي نأ هيلإ بلطف داع مث
- 

 ىلإ هاعدتسا ىذلا راهوي ىرداش ىدنهلا رحاسلا ددرتف . كلدل ًاريسفت قدص ذاتسألا هلأسو

 « كلذ لبق نيترم اشاب دوبع دمحأ هاعدتسا لاقيو . . ىدفولا لاغشألا ريزو اشاب مرحم ناؤع ةرهاقلا

 نذأ ىف سمه ىذلا قدص ذاتسألا هجو ىلع قيضلا ادبو . ءىشب قدص ذاتسألا نذأ ىف سمهو

 «نونظلا» هذه ةهجاوم ىف نيداج نوكن نأ حصي ال هنأ هانعم امب هسأر زه نكلو قياضتف « ذاتسألا
 . . ةيدنهلا ديلا ةفحو
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 ةرايس ثداح ىف ىفوت دق ىضايرلا اذه انليمز نأ هيلإ انلقن امدنع كلذ دعب ذاتسالا شهدنأ دقو

 . . بيجع ءىش : لافو . هتوص ةرين تريختو ههجو عقتماو ذاتسألا جعزناف « ىوارحصلا قيرطلاب

 ذنم تومي نأ ىرورضلا نم ناك هنأو . . تبتنا دق هتايح نأ . . هانعم ام لاق ىدنهلا رحاسلا اذه نإ
 ! نآلا ىح وه فيك فرعي ال هنأو .. بيرق تثفو

 . . نيعوبسأ لبق ىئابرهكلا رايتلا هقعص دق ناك اذه ىضايرلا انقيدص نأب ءالمزلا دحأ انربخأ دقو

 ءردقلا وأ  ةفدصلا نأ الول . تومي نأ نكمملا نم ناكو . . هيلع ًايشغم ضرألا ىلع طقس هنأو
 . . ةظحل رخآآ ىف هكردأو . .نيمويب اهدعوم لبق هتزاجإ ىبنأ دف ًابيبط اخأ هيلإ قاس

 . . هتايح لبقتسمو هتحص نع ىدنهلا رحاسلا هلاق ام لك عجرتسي أدب دق ذاتسألا نوكي نأ دبالو

 . . بيرقلا هتوم نعو
 دق « ليوطلا هضرمو ةرهاقلا ىلإ ًابضاغ هتدوعو ناوسأ ىلإ ذاتسألا رفس نأ دعب امف انفرع دقو

 . ! خيراتلا كلذ نم ًامامآ تاونس رشع دعب توما ىلإ ىبتنا
 مل امك « اهريدم بغار ىركش ذاتسألا ابيلع ىكبو اربوألا راد تقرتحا تاونسب كلذ دعبو

 ! ؟ هيدل سانلا زعأ ةافو ىلع كبي
 ناك امك مهدعب نولاصلا نكي مل نكلو .. ىدنهلا رحاسلاو هتجوزو قدص ذاتسألا جرخو

 انتحاتجا دقف .. ىسن دق رخآلا وه ذاتسألاو .. هيف ثدحتن انك ىذلا ام انيسن دقف . كلذ لبق

 دق راجحألا هذه نأو .. ءيطاشلا ىلع راجحأ اننأك ًاعيمج انسسحأو .. ةيتاع ءادوس ةجوم ًاعيمج
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 ىدنملا رحاسلا اذه نأ وه ًاقح انقياض ىذلاو .. ربلا ىلع اهتقحس وأ .. رحبلا ىلإ جاومألااهتبحس

 دحأ الو .. ةيهلإلا ةزجعملا نع مالكلاب تأدب ىلا ةشقانملا لبقتسم وأ .. ةشقانملا انيلع دسفأ دق

 رمحألا نوللاو ةحارلاو ءودحلا انم قرس دق ىدنهلا رحاسلا اذه نإ مث .. هجتت تناك نبأ ىلإ فرعي

 انليمز عزفأ هنإ مث .. ةفسلفلاو حرملل ةحوتفملا ةيبشلاو .. هينيع ىف ناعمللاو .. ذاتسألا هجو يف

 .. ىضايرلا انقيدص مدعأو ... س ةديسلا بلق عجوأو عيمسلا دبع خيشلا

 : رخآلا دعب دحاولا هنومهتي مهنأك ذاتسألا اولأسيل ةبسانملا هذه مهتفت ملف نويعويشلا ءالمزلا امأ

 . . ذاتسأ اي ةيدنملا تافارثللا هذه نم نيدلا نع مالكلا ًاديعب سيل

 نع ثيدحلا ىف كلذو . . فكلا ةءارق ىلإ برقأ ةريثك ءايشأ ةيوامسلا بتككلا ىف نإ : رحتآ لاقو

 . .رانلاو ةنحلاو ةمايقلا

 اهروعش مدع ببسب ةأرلاف « ثدح ىذلا اذهب ةأرملا مهن نأ ذاتسأ اي مهفأ ىننإ : ثلاث لاقو

 طقف امنإ . . ةرخآلا وأ ايندلا ىف ةنينأمطلا ديرت ال ىهو . . اهنثمطي ءىش لك نع ثحبت نامألاب

 ًالقع نأ روصتي ال ذاتسأ اي ىلقع نكلو . . كلذ نم رثكأ سيل . . اهبيبح عم وأ اهجوز عم ةنينأمطلا
 . .ءىش لك كنع فرعي ىذلا قدص ذاتسألا هب ماق ىذلا ثبعلا اذهل زتبي كلقع لثم ًارابج ًاميظع
 ىذلا ىدنهلا لجرلا اذه لعل وأ . . كيلإ ءىجي نأ لبق كتايح لك ىلع ىدنلا اذه علطأ دق هلعلو
 كقيرط ىف هوقاس دق نييسايسلا كموصتخ لعل وأ . . ءىش لك كنع فرع دق ًاريثكر صم ىلإ ءاج
 ىف اهتوعضيو « تالّمَعلا » نوعنصيف ةرحسلا ىلإ نوأجلي نييسايس موصحخ نع عمسن اننإ . . كل افيوخت
 ةلوقعمو ةعورشم ريغو ةعورشم ةليسو لك نومدختسي مهف . .نييسايسلا مهئادعأ بتاكم وأ توبب

 . ةذخاؤم ال « ذاتسأ اي كل رفغأ ال ىنكلو . . ةرازولا ىف وأ ناملربلا ىف دعاقملا اوبسكي ىكل ةيفارخنو

 . . فيرختلاو ثبعلا اذه ىلع تكست ىتحوأ . . لماجت وأ . . كلذ ىف كراشت كنأ

 ذاتسألا نأ تيأر كنكلو : ج . دلابخ همساو نيملسملا ناوخإلا نم وهو ني رضالا.دحأ هيلع درو

 نم هيلع اوطبه دقل . . هوريشتسي لو مهنإ مث . . لماجمو بذهم لجر ذاتسألاو . . هب ئجوف دق
 . . ضرألا مهنع تقشناوأ . . ءامسلا

 . .ءىش لك ىف ركفيو . . ءىش لك بسحي ذاتسألا نإ . . اذهك ًافيخس ًائيش لقت ال -
 هب مدهي ىأر لك باقعأ ىف وهف « هسفنت ىف مكحتي هنأ ىرأ انأو . . هسفنت ىف مكحتي نأ عيطتسيو

 نم نيجيسكوألا بحس هنأك . . ءارولا ىلإ هسأر عفريو هيتفش مزيو هفنأ نم ءاوملا بحسي رخآ ًايأر
 تناكاكو . . رهاط حالص ذاتسألا لعفي اكمام . . كلذ دعب سفنتلا ىلع ةردق دحأل دعت ملف ةفرغلا

 ىتلا ةيدارإلا ةكرحلا وأ . . ةيبصعلا ةكرلا هذه ذاتسألا نم اقرس دق امبنإ . . ءارمسلا هتبوبحم لعفت

 ىو بلقلا تابرض ىو سفنتلا ىف نوكحتي نيذلا اجويلا لهأ ىلع قوفت دق ذاتسألا نأ ىلع لدت

 فيفي



 اذه نع رذتعي نأ نكمملا نم ناكو . . ًاعيمج انل ةودق ذاتسألاف . . ًاضيأ مضحلا فو ءاعمألا تاكرح
 قحلا ىف لماجي ال وهو . . انعم ًافينع نوكي ةريثك نايحأ ىف ذاتسألا نإ مث . . بدألا سفنب جيربتلا
 هنكلو . . نيريثكو ًاريثك حارأو حارتسال « ًالماج ذاتسألا ناكولو . .رخآآ ناكم ىأ ىفوأ انه ًادحأ

 . . هيلع موللاو ء هل رذع الف . . كلذك سيل

 ىلع ءاوضألا ءافطناو « مالكلا نع ذاتسألا سفن دادسنا تظحال دقو ... س ةديسلا تلاقو

 . . الجر سيل ىدنهلا لجرلا اذه نإ . . هوطخت ال ىتسارف نإ . . ذاتسأ اي فرعت : هينيع فو ههجو

 معان ههجو نأ تظحال دقو . . ذاش لجر هنأ وأ . . ًالجر سيل هنأ تسسحأ ىدي كسمأ امدنع هنإ

 نوروهشم دونهلا نأ عم « هعارذ ىف ىتح الو . . هتيحل ىفوأ هيتفش قوف ةدحاو ةرعشل ناكم ال هنأو

 ةأرمال همسج ةبيكرت نأ دكؤي كلذ لك هردص عافتراو هيفتك قيض نإ مث . .ريزغلا دوسألا رعشلاب

 . . 'ىطخت ال ةسارف ىل نإ مث . . ىثنألا ةزيرغ مدختسأ انه انأو كلذ ىلع نهارأ . . لجرل تسيلو
 رحاسلا اذه ناك ءاوس . . ذاتسألا ةيلوئسم نم للقي ال اذه نكلو : ةثالثلا نييعويشلا دحأ لاق

 . , ةظحل لوأ نمو .. ًايرورض ناك هراكنتساو ذاتسألا ضارتعا نإف « ةأرما وأ ًالجر

 بلط ولو « ىدنهلا رحاسلا ءارو فحزت كتيأر ىننإ ؟ اراكنتسا تنأ تلعف اذاف : ةديسلا تلاق

 . . كتيأر انأ . . نيديلا هتيطعأل كدي هيطعت نأ كيلإ
 . . عالطتسالا ليبس ىلع فرعأ نأ ديرأ تنك . . حيحص : اهيلع درف

 دونه هيلإ ءاج دقو . . اضيأ ذاتسألاو . . ببسلا سفنلو كلذ انلعف اعيمج نحن : تلاق

 ناك ةرهاقلا ىف ةيدنملا ةرافسلا لاجر دحأ نأ تاونس رشع نم ركذأ انأو . . هدي مهاطعأ . . نوريثك
 . .رمع كل . . كتمالس ىلع هلل ادمح . تارملا ىدحإ ىف ذاتسألل لاقو « فكلا ةءارق ىف اريبخ

 راحتنالا لواحت ملأ . . هدصقأ ىذلا ام فرعت تنأ : لجرلا باجأف ؟ دصقت اذام : ذاتسألا هلأسو

 . . ةبعادم وأ ةلماجم كلذ لعف دق ذاتسألا ناك اذإو . .احيحص كلذ ناكو ؟ ةيناثلا ةرملل

 ةيرح ىلع رجحت نأ ىف كل قح ىأف ء ىخأ اي كلذ دارأ هنأ ضرفنلو . .رفكي مل وهف . . ةيلستلل وأ

 نإ . . ةملآ مهو . . نولزبم اوناك قيرغإلا ةحلا نإ . . ! ؟ ةدحاو ةرم ولو الزاه نوكي نأ ىف ذاتسألا

 . . كحضلا فرعي ال ىذلا وه طقف ناويحلا

 أرقيو ناجنفلا أرقي فكلا ةءارق ىلع ضرتعي ىذلا اذه نأ نيفرعت له : لاقف نييعويشلا دحأ درو

 هتيلقع نأ مغر كلذ نع لدعي هلعجن نأ ىف حلقن مل نكلو . . هعم فالخ ىلع اننأو . . فكلا

 . . ! ؟ ةئاملا ىف ةثام ةيداحلإ ةيدام ةيداصتقا

 ىلإ ةعرسب داع مث . . ههجو نم ةددعتم نكامأ ىف الوجخخ عملي رونلا أدبو « ذاتسألا كحضو
 حبصأف ةيلمع هل تيرجأ مث . . ةاتف ناك دقل . . ؟ بخي مل كساسحإ نأ نيفرعت له : هيلع ناكام

 فو



 ىأي نيأ نم فرعأ ال انأ . . اهاه . . اهاه . . قدص نمحرلا دبع ناطيشلا ىل لاق دكه وأ . . الجر

 .. سانلا نم ةبيرغلا تايعونلا هذبب نمحرلا دبع
 . . ئطخت ال ىتسارف : تلاقو . . . س ةديسلا هجو ىلع ةحضاو ةداعسلا تناكو

 رحاس هلعل . ذاش ءىش هلعفي ىذلاف « اًيوس وأ اًذاش ناكنإ مهي ال : نييعويشلا ءالمزلا دحأ لاقو

 ريبسكش : ءارعشلاو « طارقس : كلذ ميبعي ملو ةرقابعلا نم اددع قفار دق ذوذشلا نإ مث . . ىرقبع

 . .ولجنتولكيم ماسرلاو « ىكسفوكياشت راقيسوملاو « ساون وبأو ندوأو نيلرفو
 ءىش لك مغر ةرقابع مه لب . . مهذوذش ببسب ةرقابع مهنإ انالوماي لوقت داكت : ذاتسألا لاق

 . .رخآ

 ىف منهن ال اذامل . . ؟ مهريغو ءالؤه دنع ىسنجلا ذوذشلاب نحن متبن اذال نكلو : ةديسلا 'تلاف

 لوقت اذامل . . نالغلا بحي بيدأو « ةأرملا بحي بيدأ لوقت ال اذال . . ىنفلا مهعادبإب لوألا ةجردلا

 + لان بدار + قلتو بدأ
 نوكي نأ وه مهلا : فينع ردحنم ىلإ ةعرسب مالكلا تلوح دقف .. ةأجافم اهثيدح ناك دقو

 ىأ مهل نكي ملو . سنجلا ىف اوفرسأ نيريثك كانه نإ . . انف وأ ابدأ سيل وأ « انفوأ ابدأ انمامأ ىذلا

 ىفاملألا فوسليفلا نإ « هرخآآل هلوأ نم خبراتلا اوُّرهو سنجلا اوفرعي مل سانأو . . خيراتلا ىف رثأ

 ةأرما فرعي نأ نود تام « نتوين ريبكلا ملاعلاو . . ةدحاو ةأرما ري مل تام « تنك» ميظعلا

 ةأرما هتمدص دقل . . تام ىتح ةدحاو ةأرما فرعي مل « ليوطلا هناسل مغر « وش درائربو . . ةدحاو

 ؛ ةروكذلا » نع بتك امنإ سدجلا نع بتكي مل كلذلو . . هرمع نم نيرشعلاو ةسماخنلا ىف وهو

 ةنبا تناك « اهنم بارتقالا لواح ىتلا ةاتفلا نإ . . ةدحاو ةأرما برقي مل رلتهو . .« ةثونألا »و

 ةلص امبنيب نوكت نأ دحأ روصتي ال ةاتفب ةلص ىأ . .ام ةلص هل نوكت نأ لواح دقف . . هتخأ

 « مارحلا ءىشلا اذه نع ثدحتت نأ تلواح الو . . اهل هتبارق ىف ىراوتي نأ دارأ هنأ ىأ . . ةيسنج

 ىسنجلا هزجعل اراتس الإ نكي مل « نيلرب ضاقنأ تحت هراحتنا لبق نوارب اميإ نم هجاوزو . . اهلتق

 دق ءالؤهو . . ةدحاو ةاتف سمي نأ نود تامو شاع « سيلأ كوليفاه ريبكلا سفنلا ملاعو . . ماتلا

 . . ىسنجلا مهزجع ببسب ةيسايسلاو ةيملعلاو ةيكلفلا مهتروث نوكت نأ نكمي الو . ضرألا اوزه
 . . مهتايح ىلع افينع اديق ىسنجلا زجععلا نوكي دق لب . . ةيعيبطلا ةيسنجلا ةايحلا نم مهنامرح وأ
 : ىه ةريبك ةلكشم مامأ مهعضي فوس ديقلا اذه مطحت نكلو . . ديقلا اذه مطحت نولواحي كلذلو

 وه نيذلا لاجرلا هركي هلعجي زجعلا اذه نإ . . ؟ كلذك سيل وهو « ايداع اناسنإ دحاولا نوكي فيك

 . . نهلع ردقي ال قاللا ءاسنلا هركيو « مهنود
 قتي . . افيفع ناسنإلا نوكي نأ نكمملا نم نإ .. ذاتسأ اي نكلو : عيمسلا دبع خيبشلا لاق
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 ارداق ناسنإلا لعجت ىتلا ةيرورضلا طورشلا ىه امنإ . . اديق الو انجس تسيل ىوقتلا هذهو . , هللا

 دييقتو « سفنلا طبضب أدبي هللا ىلإ قيرطلاف . . هللا ىلإ قيرطلا كلسي نأ ىلع ارداقو ء لمأتلا ىلع

 ىلع هدجن ىذلا بابضلا لثم تاوهشلا نإ . . هللاب رشابملا لاصتالاو « لايثللا قالطإو « دسحلا

 ىننإ هللاو . . ملسلا ريكفتلاو « ىفاصلا عاّتسالاو ء ةحضاولا ةيؤرلا بج 9 . . كفاونلا جاجز

 . . ةعرسب جاجزلا ولجت ىهف . . اهتمدقم ىف :رطملا تاحسام » ىرأ امدنع ذاتسأ اي تارايسلا دسحأ

 ىلعو قدارإ ىلعو ىلقع ىلع هعضأ اذهك ائيش كلمأ ىننأ ول ىنمتأ . . اريثك كلذ ىنمتأ ىننإ هللاو
 ىف ققحتي نأ ىف لمأ الو . . كلذ نم ائيش دجأ ال - فسألا عم - نكلو . . نيرخآلا وحن ىرعاشم

 ىف اوحجن ول ءاملعلا نأ نظأو . . هجراخ ىف ناسنإلا هققحي امم فلأ ىلع دحاو ء ناسنإلا لخخاد

 : ةيفوصلا ىفاعم نم اماه ىنعم انيلع اودسفأل « ناسنإلا لقع ىف اهلخدن رطملل تاحسام عارتخا

 كلذ دعب رصنلا نم دبالو . بذعتلا نم دبال «٠ سفنلا تابغر ةمواقم نم دبال . . سفنلا ةدهاجم
 ةطرولاو « ةيلقعلا ةخودلا نع ثدحتي ىلازغلا مامإلل اهتأرق ةرابع ىسنأ ال ىننإ . . انسفنأ ىلع

 « هتدارإ ددسيو « هلقع ذحشي نأ لبق « مامإلا اهيف عقو ىتلا ةيفسلفلا ةرشوشلاو « ةينادجولا

 نكمملا نم له - ىلازغلا لاق . . ذاتسأ اي نيقبلا ىلإ . . هللا ىلإ اهجتم هتمه شعنيو « هتوطخ طبضيو

 ىف ةمئألا فالتخا مث لّلملاو نايدألا ىف قلفلا فالتخا نإ : مامإلا لوقي - ؟ روطس ةعضب أرقأ نأ

 أرقأ نأ ذاتسأ اي ىل حمست له . . نولقألا الإ هنم اجن امو نورثكألا هيف قرغ . قيمع رحب : بهاذللا

 رحبلا اذه ةَّجل محتقأ « ىلابش ناوفنع ىف لزأ ملو» :ىلازغلا مامإلا لوقي . . ةدحاو ةقيقد ةدل

 « ةملظ لك ىف لغوتأو .روذحلا نابجلا ضو ال ءروسجلا ضوخ هتارمغ ضوخأو . قيمعلا

 رارسأ فشكتسأو « ةقرف لك ةديقع نع صحفتأو « ةطرو لك محقتأو « ةلكشم لك ىلع مجبتأو

 علطأ نأ بحأ الإ « اينطاب ١ رداغأ ال ٠ عدتبمو ننستمو « لطبمو قحم نيب زيمأل « ةفئاط لك بهذم

 ىلع فوقولا دصقأ الإ « ايفسلف ٠ الو . هتراهظ لصاح ملعأ نأ ديرأ الإ « ايرهاظ »الو « هتناطب ىلع

 « ايفوص هالو « هتلداجمو همالك ةياغ ىلع عالطالا ىف دبتجا الإ ؛ الكتم » الو « هتفسلف هنك

 .« هتدابع لصاح هيلإ عجري ام دصرتأ الإ ادبعتم الو « هتوفص رس ىلع روثعلا ىلع صرحأ الإ
 قئاقح كرد ىلإ شطعتلا ناك دقو . . هتقدنز ىف هتأرج بابسأل هينتلل هءارو سسجتأ الإ اقيدنز الو

 ىرايتخاب ال « ىّلبج ىف ةرطفو ةزيرغ « ىرمع ناعيرو ىرمأ لوأ نم « ىنديدو ىبأد ءرومألا

 ابصلا نسب ىدهع برق ىلع « ةثوروملا دئاقعلا ترسكناو « ديلقتلا ةطبار ىنع تلحنا ىتح « ىتليحو
 ةدهاجملا ىأ . . ىنادجولاو ىلقعلا باذعلا ةق ناك ىلازغلا مامإلا هلعف ىذلا اذهف . . « بابشلاو

 امدنع هنأ ىلازغلا مامإلا نع ىوريو . . اقاس وأ ادي وأ امسج هل نأ ناسنالا اهعم رعشي ال ىّتلا ةيماسلا

 هراوج ىلإ ماعطلا اوعضو ام اريثكف . . كلذ ىلإ هنوهبنيو ماعطلا هل نومدقي اوناك هسفن ىلإ ولخي ناك

 عه



 : ىلازغلا لاقو . . كماعط لوانتو . . كدي ددمأ : هل ليق تارملا ىدحإ ىو . . هب رعشي نأ نود

 ىسسن دقل . . ايندلا تاجايتحا لك نع بلقلاو لقعلاب لاغشنالا ةق ىه هذهو ! دي ىل تسيل نكلو

 . .رخآ ىنعم ىلإ . .رخآآ ءىش ىلإ هاوق لك تفرصنا دقف . . اهكيرحت نع زجع هنأ وأ . . ادي هل نأ

 رداق وهف . .زجعلا ةقو ةردقلا ةق قتلت ةلاحخلا هذه ىفو . - ةيفوصلا لوقي امك - ىرحخخأ كلاسم ىلإ

 ىو « هزئارغ حبكي رهف . . ةايحلا ىف ام هفتأ نع زجاعو ٠ سفنلا ىف ام بعصأ ىلع رداق ء هسفن ىلع

 كلذ ببس سيلف ٠ هللا ىلع لبقأ وه اذإف . . هنيع حتفي نأ الو « هدي دمي نأ عيطتسي ال تقولا سفن

 مهلع تعمس نيذلا ءالؤهك سيل وهف . .زجعلا ببسب تسيل هقردقف . .ايندلا غولب نع زجع هنأ
 . . نومقتنم وأ نوهراكوأ نوبضاغ زجعلا اذه ببسب مهنأو . نوزجاع مهنأ مهلكاشم لك . . نآلا

 مهل رفاوت امو . . مهتقاط اورفو دق مهنأكف . . ةيحان ىف مهصقن ببسب ىه مهتيرقبعو مهتمظع نأو

 عمسي ىريال ىذلا نأ ىأ .رابج ةهاع ىذ لك نإ نولوقي كلذلو . . ىرخأ ةيحان ىلإ هوهجو
 اذه سيلو . . لضفأ ركفي عمسي الو ىريال ىذلاو . . حضوأ ىري عمسي ال ىذلاو « ىرقأ

 قاس هل ىخأ نإ . . خيراتلا ىوق تكرح ىنلا تايرقبعلا مه تاهاعلا باحصأ ناكالإو . احيحص

 دقف نم لك كلذكو . . ةحابسلا ىلع مهردقأ وأ ايرج سانلا عرسأ هنإ لاقي نأ نكمي الو « ةدحاو

 . . ىحاونلا نم ةيحان ىف اعيمج سانلا نم ردقأ نوكي نأ ىرورضلا نم سيل « ائيش
 ايفسلف « افييكت ١ كلذ لكل دعأ هنأ دبالو « عيمجلا نم هعمس ام ىلإ حارتسا دقو ذاتسألا لاق

 الول . . كيلع حتف دق هللا نإ . . ابيط امالك تلق دق عيمسلا دبع خيشلا انالوم اي هللاو : اعنقم ادر وأ
 . . اهاه . . اهاه . . سكرام ناوخإ عم كلذكو . . ءىش ىف كنع قرتفأو ءىش ىف كعم قفتأ ىننأ

 هتيرقبع تسيل نكلو . . اضيأ ةيلقعلا ايازما رثكأ امو . . سكرام لراك كولس ىف ضقانتلا رثكأ اه
 شيرديرف هقيدص ىلع نئاشلا هداتعا وأ . . نويدلل هنامدإو . . ةريبلا بارشل هنامدإ ببسب ةيفسلفلا

 ىف اعمطو افون ةيحيسملا ىلإ الوحت دق هيدلاو نأو . ىدوبي لصأ نم هنإ هساسحإ ببسب وأ . .زاجنا

 شريي هلعجي ناك ضرملا اذه . . هتايح لاوط هقرافي مل ىدلج ضرم ببسب الو . . لاملاو بصنملا
 فقفوت ةيلودلا تارمتؤملا دحأ ىفو « هنع ةباينلاب رذتعي ناك هئاقدصأ ضعب نإ ىتح ةحضاف ةروصب

 هسبالم دجو ام اريثك هنإ لاقيو . ىبصع لكشب شري حار نأب « ةفينعلا ةلداجملا نع سكرام لراك
 نيرشع نأ اهيبس ديورف ةيرقبع نوكت نأ نكمي الو . فحت ال ىتلا لمامدلا ببسب ءامدلا ىف ةقراغ
 نوكت نأ نكمي ال نكلو . . قلحلاو ةثللاو مفلا ىف ناطرس ببسب « هف ىف هل تيرجأ ةيحارج ةيلمع
 ف ريبك دوهجي ريغب وأ . . هنع ريبعت ريغب ملأ دجوي الو . . ملأ ريغب ةيقالخألا وأ ةيقلخلا بويعلا هذه

 . . اضيأ مهقايعأ ىنخت امنا « امئاد مهقامعأ انل فشكت ال ءامظعلا ةريسو . . هلوح نارودلاو هئافخإ

 مهنإ لاقي نأ نكمي الف . . الهس ارمأ كلذ سيلف . ىسنج فارحنا نم نوناعي ريهاشملا ضعب ناكاذإو
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 ةلوهسلا هذهب سيل . . لاجرلا عم الإ نولماعتي ال مهف كلذ ىلعو « مهتايح نم رخآلا سنجلا اوفذح
 . .رثئاجسلا ءارش هباسح نم فذحيف « نيخدتلا نم ءابطألا هعنم انالف نإ الثم لاقي امك . . امامت

 مهتيساسح ببسب ءامظعلا ءالؤه لثم نكلو . .رومخلا برشل وأ ةيذحألا ءارشل اهسولف رفويو
 رجعلاب روعشلا اذه نمو . صقنلاو زجعلا نورعشتسي ةرطيسلل مهبحو مهتوق ببسبو ةديدشلا

 كلم نإ الثم لاقيف . . نيرخخآلا نم ماقتنالا ىف ةبغرلاو ةيهاركلاو ةرارملا مهدنع دلونت « صقنلاو
 تناك ناملس كلملاو « اسيتوم ىمسي ىذلا ادنغوأ كلم كلذكو . . ةجوز فالآ ةعبس هل تناك مايس

 هنأ هديب شقن ىذلا وه مايس كلم ناكو . . جوز 5٠٠ اهل ناك ةيبرغملا ةنهاك ةكلملاو ةئامعبس هل

 امأ . ايسنج ازجاع ناك هنأ ةكلاملا ةرسألا تفشتكا تام نأ دعب نكلو . . لئاحلا ددعلا اذه جوزت
 لعجت تناك ابنأ دعب امف انفرع نكلو . . اهاجر ددع نع تنلعأ ىتلا ىهف ةنهاك ةامسملا ةيبرغملا ةكلمل
 ةايح ال نكت ملف . . اذكهو .. ىلغملا ءاملا ىف مهب قلت مث مهيلع جرفتتو مهسبالم نوعلخي لاجرلا
 نع كلذ تفخأ ابنأو « ةأرماو الجر تناك ةيوضعلا ةيحانلا نم ابنأ نوخرؤملا تبثأ دقو . . ةيجوز
 . . عيمجلا

 ذاتسألا شهدنا دقو . . امامت مسلاك ناك امالك بدأو ةقر ىف نييسكراملا ةوحخالا نم دحاو لاقو
 ىنإ .. مظعلا انذاتسأ : ليمزلا لاق . . ةوالحب اماس م « ةموعنب التاق نوكي نأ ناسنإ عيطتسي فيك

 صقن ىلإ ةجاح ىف تسيل ةيرقبعلا نأ ىرت تنأف . . هب انعنقتو هحضوت نأ ديرت ام لك امامت مهفأ

 مه اوناك نإو . مهبويع ضعب ةرقابعلل رفغن نأ بحي اننإ لب . . اهراوأ ىوقيو « اهران لعتشت ىكل
 لقنأ ىنعدو « ذاتسأاي ىرت له . . ةيويحو ةماه ءايشأ نم مهتمرح ابنأ ءامسلل نورفغيال مهسفنأ

 ايك ءالثم . . جوزتت مل تنأ . . ؟ ىرقبعلا خوزتي نأ ىرورضلا نم له . . بيرق ىنعم ىلإ مالكلا

 ليلراكو ... لولغز دعسو ىمورلا نباو ريبسكشو قوشو ىنزاملاو مكحلاو ىعفارلاو نيسح هط لعف

 ىرقبعلا جوتي نأ ىرورضلا نم لهو . . اهتافو موي ىلإ ءارذع تلظ ةليمج ةاتف جوزت ىذلا

 ةرشع ىدحإ وأ « ارشع وأ .. ناميلس كلملا لعف امك « ءاسنلا نم تائثم ىنلا ىتحوأ بوهوملا وأ

 نوكي « الشاف ناكوأ هجاوز ىف احجان ناك اذإ لهو . .”؟ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لعف امك

 ةيلئاعلا ةايحلا عمو « جاوزلا عم ىاانتت ةيرقبعلا نأل ىأ . . هتيرقبع مغر وأ هتيرقبع ببسب كلذ
 فرعأ ال .. كتايح ىف حلفت تنك . تجوزت ول ذاتسأاي كنأ نظأ ال . . ؟ ةيجوزلا ةداعسلا عم وأ

 ةعانص نعو بابذلا نع لءاستت ذاتسأاي كنإ كتجوزو تنأ ..امكنيب رودي نأ نكمي ىذلاام

 ريوزت نعو . تاناحتمالا ىف شغلا نعو « ىحولا نعو « ىرهزلا نعو . كاسمإلا نعو ةيلحألا

 اهكلمت تناك ىتلا ةبلكلا نعو « سكرام لراك تانب راحتنا نعو « رظتنملا مامإلا نعو « تاباختنالا

 تقولا سفن ىفو « ةيرحلا دجمتو .. ةبتاكلا ةلآلا ىلع بتكت فيك اهتملعو نام ساموت بيدألا ةئبا

 عاب



 هلوعضو دق مهف .. فلتخم قاذم اهل نجسلا لخاد ىف ةلزعلا نأ ىرتو . نجسلا لخخاد ىف ةلزعلا دجمت

 عصوف «ء كايند اوقيض مبنإ . . اه ناردج الف كلقعو كلاي امأ .. كمسج اوعضو . . ناردجلا نيب

 2 مه ناكف كونجس .. كردق تنأ تيلعأف « كونيبي نأ اودارأ مهن ..ءامسلاو ضرألا كلايخ

 . كملق اوتجسي نأ هركت كنإ . . تدرأ ىتلا ةروثلاو ةدارإلا كل تناكو « اودارأ ىذلا

 0170 نجسلا . . ةرورض نجسلا نأ ىرت داكت كنإ . . قيلط كلقع نكلو « هونجسو
 ىذلا شتئافرسو « دايرنه » هتفحت فلأ ىذلا ريتلوف لثم نوجسلا ىف اوعدبأ سانأ كاتهف . . كرايتخا

 لينادو « ةيناغ تارك ذم - ليه قاف و ةياور فلأ ىذلا دناليلك نوجو « ةتوخك نود د ةياور عدبأ

 نم تاحلو بتك وربنو . . هدئاصق عورأ نجسلا ىف مظن دق « وزورك نوسنبور » ةياور فلؤم وفيد

 وكرام تارماغم » ىلمأ ولوب وكرام ىلاطيإلا ةلاحرلاو . . « ىحافك» فلأ رلتهو « ملاعلا خيرات

 . وأ ىكيرمألا بيدالاو « قاعألا نم » هباتكو هيناغأ عورأ دلياو راكسوأ مظن كلذكو . . ءولوب
 ىلع ةروثلا هذه : ذاتسأاي كيف ىنريحي ىذلا نكلو . . ةريصقلا هصصق عورأ ىف هلايخ قلطنا ىرنه
 ديدجتلا ديرت تنأف .اضيأ ديلاقتلا ىلع مجبتي نم ىلع كموجه تقولا سفن ىفو . . ديلاقتلا

 رعشلا ىلع اوروثي نأ ءارعشلا لواح اذإ تقولا سفن فو . . ىأرلا ىف لالقتسالاو عادبإلاو

 تمبتا « ناسنإلا ةمارك تنبتما ىتلا ةيملاعلا ةيلامسأرلا مظنلا ىلع اوراث اذإو . . مهتمجاه « ىدومعلا »

 ابنأ ىرت ىتلا ةرشعلا بتكلا نع كولأس مويو . . نوفرحنم ذاوش كلذل مهنأو نويعويش مهنأب عيمجلا
 ىللفايكيلل هريمألا » باتك ترتخخا تنأف . . اضيأ اعئارو ابيجع كرايتخا ناك خيراتلا هجو ترّيغ

 بألل ناكسلا ةدايز»و نتوينل « ئدابملا » و سوكينربوكل « ةيوامسلا كالفألا ةرود و باتكو
 لراكل ؛ لاما سأر و « نيورادل «عاونألا لصأ»و ثيمس مدآل «بوعشلا ةورثهو ء سوثلام

 بتكلا هذهو . .رلتل « ىحافك »و نيتشنيأل «ةيبسنلا ١و « ديورفل « مالحألا ريسفتدو ١ سكرام

 هل لوست وأ اهيف ركفي نم لك دضو « ةيسكراملا دض كنكلو « ةيسكزام ةيملع ةيلقع ىلع لدت اعيمج
 خيراتلا ةساردو دقنلاو رعشلا ىف ديدجتلا ةسردمل كتماعز عم كلذ لك مقتسي فيكف . . كلذ هسفن

 ةثالثلا نحن انلثم . نيقراملا نيفلاخخا ءالؤه لك ىلع ةطلسلل كئادعتساو « كفلاَحي ركف لكل كلاقتعاو

 . . ؟ نولاصلا اذه ىلع نيددرتملا نم نيرخآو

 لكو هاجتا لك ىف ثيدحلا عزوتو . اريثك عمتسا دقف « ذاتسألا هجو ىلع قاهرإللا رهظ

 . . ةدع تابسانم ىف ءاج دق ليمزلا اذه ىلع درلا نإ مث . . تارم ةدع عطقت هنإ مث . . عوضوم

 داتعا دق نكلو . . ىرخأ ةرم هلاقام لوقي فوس هنأل الإ ذاتسألا ىلع رهظ ىذلا قاهرإلا سيلف

 مهتنسلأ ىلإ زفقي نولوقي ةرم لك ىف مهف . . نوعمتسملا هبلطي ام اورركي نأ نوبرطملاو ءامعزلاو ءايبنألا
 هنودحي ىذلا ديحولا ضيوعتلا وه اذهو . . ةبئاغ ةجح . . ديدج رون . . ديدج ىنعم . . ديدج ءىش

184 



 نع مايأ ذنم هترشن ام ىلع ثيبخاي قلعت كلعل : ذاتسألا لاق . . هولاق نأ قبس ام نولوقي ةرم لك ىف

 ءادعأ اريثك هلوانتي ىذلا عوضوملا وهو . . لوسرلا تاجوز ددعت وأ . . مالسلا هيلع لوسرلا جاوز

 ةوعد بحاص نوكي فيك نوشهدنيو « اجاوزم ناك مالسلا هيلع لوسرلا نأ نودحيو ؛ مالسإلا
 . انالوماي طيسب كلذ ىلع درلاو . ءاسنلا نم ريبكلا ددعلا اذه هيدل تقولا سفن فو « ةمخض

 ةشئاع ىه ةدحاو ءارذع نم الإ جوزتي ملو . ةليمج ةدحاو ةأرما رتخي مل مالسلا هيلع لوسرلاف

 ء نيسمخلا ىف ىهو نيرشعلاو ةسماخلا ىف وهو ةحيدخن نم هجاوز ناكو . .ركب ىلأ هقيدص تنب

 اهمع نباوهو اهجوز تام ةّدؤس ةديسلاف . لمارأ نك لوسرلا تاجوز مظعمو . . ةديمحلا هقالخأل

 هللا دبع اهجوز تام ةيمأ لأ تنب دنه ةديسلاو . . اهل ىوأم الو ةشبحلا ىلإ ةرجحلا نم اهتدوع دعب
 . كتبيصم ىف كرجؤي هللا ىلس : لوسرلا اهل لاق . برحلا ىف تام . اضيأ اهمع نبا ناكو ىموزخغا

 اهابطخخ دق رمعو ركب ابأ نأ ملعي لوسرلا ناكو ؟ هنم اريخ نوكي نمو : تلاقف . اريخ كفلخي نأو

 تر عملا تح مرارا . تلبقف ةبطخلا اهيلع داعأو اهرطاخن لوسرلا بيطف . ترذتعاف

 كلم ىلإ لوسرلا لسرأف « اهتبرغ ىف اهقرافو اهجوز رصنتف « ةشبحلا ىلإ اهجوز عم ترجاهو اهابأ
 نم تناك ثراحلا تنب ةيريوج ةديسلاو . . تداع اذإ اهلهأ نمو ةبرغلا نم اهذقنيل اهبلطي ةشبحلا

 . اهقتعأو اهجوزتف « ىرسألاك ةليلذ نوكت ال ىتح لوسرلا اهمركأف قلطصملا ىنب ةوزغ ىف ابابسلا

 لوسر مرح ىف ءاقبلا تراتخاف « هللا لوسر دنع ءاقبلاو هيلإ ةدوعلا نيب ء هموق ديس وهو اهوبأ -

 ىلع اهضرعف « تكسف ركب ىلأ ىلع اهوبأ اهضرعف اهجوز تام « رمع تنب ةصفح ةديسلاو .
 اب فرش ىتلا ةرهاصملاب هيلوو هقيدص ىلع نضي نأ أشي ملف ؛ ل

 ةيفص ةديسلاو . . ناؤعو ركب ىلأ نم ال ريخ وه نم ةصفح جوزتي : لؤسرلا لاقو . هلبق ركب ايأ

 « اهقتعي نأ نيبو « اهلهأ ىلإ اهدري نأ نيب لوسرلا اهرّيخ دقف « ةظيرق ىنب ديس تنب ةيدوبيلا

 دقو . كلذ اهيلع نبعي اهتابحاص تناكو . ةماقلا ةريصق تناكو . هدنع ءاقبلا تراتخاف . اهجوزتي وأ

 بيط دقف . هتردكل رحبلا ىف تيقلأ ول ةملك تلق كنإ : هانعم ام ال لاقف اهبيعت ةدحاو لوسرلا عمس

 « ةثراح نب ديز نم اهجوز دقف « هتمع ةئبا « شحج تنب بيز ,ةديسلاو « ةبيرغلا ةريسألا رطاخ
 . اهقالط ىف لوسرلا هل نذأف . اهضيورت ىف اهجوز حلفي ملو هنم ترفنف . لوسرلا هانبت ىذلا وهو

 ةنبا ىهف « ةيادبلا ذنم « هيلع ايفاخ الامج ناكامو ء اهجاوز نع لوثسملا وه هنأل لوسرلا اهجوزتو

 ىف اهتلعج ىتلا فورظلا ىه امنإ . . . هل اثجافم اهلاج ناكاالو ةليمج نكت ملف « هتلوفط ىف اهاري هتمع

 نم دحأ نكي ملو دحأ ةوزغ ف شحج نب هللا دبع اهجوز تام ةميزخ تنب بنيز ةديسلاو . . هقيرط
 . هتيب ىف ماعطلا ةلقب لوسرلا ءاسن تق تقاض دقو . . لوسرلا اهب لفكتف « لل داق لو كحل

 نهرجبم نأو . . اعيمج نهقلطي نأ نم ادب لوسرلا دجي ملف . , كلذب هنبلاطي نأ ىلع ءاسنلا تقفتاو
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 ىف ناكو . . ةقاش ةايحلا تناك . . هنع اديعب ةايحلا وأ هعم ةايحلا نيب كلذ دعب نهريخي مث . . ارهش

 هروصت ام ريغ . . كلذ ريغ هنكلو . . ةثنالا ةيضرلا ةايحلا هل نوكت نأ نيملسملا ديس وهو هتعاطتسا

 نبنم جاوزلا ناكامنإ . . لوسرلا هدارأ ىذلا وه سنجلا سيلف . . نيد لك ءادعأو مالسإلا ءادعأ

 « تاجوزلا ددعت نع عفادأ ىننإ لوقت نأ نككمي ال انهو . . ةيقالخأ وأ ةيعاتجا وأ ةيسفن ةدقعل الح

 دق ىرقبع مظع لجر مامأ انسل نحنف . . امامت فلتم انه ىنعملاف . . جوزتأ ال تقولا سفن ىفو
 جاوز امنإ . . كلذ ىلع نيرداق ريغ مهنأل « اوجوزتي مل نيرخآ ةرقابع مامأو « جاوزلا ف فرسأ

 لماكلا لجرلا نيب ةنراقملل هجو الو . . فلتخم ىنعم هل جاوزلا نع نيرخخآلا زجعو « ىنعم هل لوسرلا
 ىنلإ لوقت كنأ امأ . . نيفرحنملا نيصقانلا ةرقابعلا ءالؤه نيبو « مالسلا هيلع لوسرلا وه ىذلا
 نإف اذكه ثدحتأ تقولا لوط ىننأ روصتت تنك اذإف « كعم قحلاف احجان اجوز نوكأ نأ عيطتسأ ال

 ثحبأو تكلا لوقأو اريثك كحضأ انالوماي ىنكلو . . ةعاس لوأ نم بربت ةجوز ةيأ لعحي اذه
 ثيدحلا نسحأ ىننإ مث . . ىدحو كحضأ انايحأو . . سانلا هاوفأ نم اهعمج ىلإ قباسأو . . اهنع
 رودي دقو . . فحصلا ةعابو عباطملا لامع عم كلذكو . . ةعابلا عمو ىعاسلا عمو خابطلا عم

 انالوماي تنأف . . ابدأ وأ ةفسلف عونلا اذه نم ثيدحلا نوكي نأ نكمي الو . . تاعاس اننيب ثيدحلا

 ىننإ لوقأ نأ دصقأ ال انأف . . ءىش نع رذتعأ الو . . ةددعتم بناوج نم ادحاو ابناج الإ ىرت ال

 رارق ذختأ نأ عطتسأ مل ىذلا انأ امنإ . . جاوزلل حلصت ال ىتلا ىه ةأرملا نإو « جاوزلل حلصأ

 ناسنإلا بيصي ىذلا قاهرإلا ببسب ثدحي امنإ . . ليوط ريكفت ةجيتن نوكي ال رارق وهو . . جاوزلا
 اذهل جاوزلا ىلع الابقإ سانلا عرسأ مهنأ وه خويشلا هب باصي ام رطخأف كلذلو . .ريكفتلا ةرثك نم

 : نيترم اوملستسا مهنأ ةقيقحلاو « نوملستسي كلذلو . .ريكفتلا ىف قاهرإلا ببسب ىأ . . ببسلا

 -نذإ -مهف . . اهنم جاوزال نومدقتي ىتلا ةأرملا دنع قئافلا ىلقعلا طاشنلل ةرمو . . قاهرإلل ةرم

 ةبيدأ بيدألا جوزتي نأ ىرورضلا نم سيلو . .اهتوقل نوملستسي م مهفعضل نوملستسي

 « اليمز جورتت نأ لضفت ال ةأرملاف . . اقفوم وأ احجان نوكي ال جاوزلا اذه لثم نإ لب . . ةرعاش وأ

 ىلإ تسيلو ةلامز ىلإ ةقالعلا هذه تبلقنا « اهلثم ابيدأ تجوزت اذإف . . اذاتسأ جوزتت نأ لضفت ا

 . . ةيبدألا تاحيزلا هذه لك ىف ميظعلا لشفلل روص ىملاعلا بدألا لك ىفو . . ةذيملتو ذاتسأ

 . . !؟ ذاتسأاي ىم ةسنآلا جوزتت مل كنأ ىف ببسلا وه اذه نإ لوقت نأ ديرت له : ليمز لاق
 ىلع ةرداق ىه تناكالو . تركف انأ ال . . جاوزلا ىف طق ريكفت كانه نكي مل : ذاتسألا لاق

 رفنت وأ اهنم رفنأ نأ روصتي مل ادحأ نأ بيرغلا نمو . . ةداع ةياهنلا نولجعتي سانلا نكلو . . كلذ

 خيشلا انالوم هلاق ام ىلإ ىفديعي اذهو . . اننيب ةعيطقلا وأ فالخلا ةيابن اولجعتي مل مهنأو . . ىنم ىه

 ىوأ حاجنلا ىف ىساسألا طرشلا وه سيل « بحلا ىتحوأ سنجلا نأ نم انه نورخآو عيمسلا دبع

 نمل



 ةوخإ ىلإ دوعأ ىننإ مث . . ةيرورض ةماه طورش نم ادحاو نوكي نأ نكمملا نم نكلو . . لشفلا

 رعاش وأ ركفم ناسنإلا نأ حيحص له نكلو . . ةريثك تاهاجتا ىف لمعي لقعلا نإ لوقأف سكرام
 نم صلختت تنأو لكأت تنأو كلذك تنأ له . . ؟ هلعفي ام لك ىف ىنوأ معز وأ فوسليف وأ

 تنأ له . . ؟ ةأرما بناج ىلإ لجر تنأو ءالؤه نم دحاو تنأ له . . ؟ اهركم وأ اراتخم ماعطلا

 ىف املأ وأ ةدعملا ىف ةضومحوأ نارصملا ىف اجنشت وأ نطبلا ىف اصغم وكشت تنأو ءالؤه نم دحاو

 ىف رجحب ناسنإلا بعلي نأ نكمملا نف . . تقولا لوط افوسليف سيل ناسنإلا نإ . . ؟ سرضفلا
 الفط كرتت وأ . . كلذ لعفأ تنكو . . بلك ليلدت ىف تاعاسلا ىضمت نأ نكمملا نمو . . قيرطلا

 . . كلذ هب نالعفي نيسحلاو نسحلا كرتي مالسلا هيلع لوسرلا ناكو . . هيلجر زبيو كبكري اريغص
 اريبك اددع نأ بيجعلا نمو . . كلذب وهلت وأ . . ناجنفلا وأ فكلا تنأ أرقت نأ ابيجع ائيش سيلف
 ثادحألا اوقبسي نأ نوديرب مهنأل . . ؟ اذامل ءرحسلابو مجنتلاب نونمؤي اوناك ءامظعلاو كولملا نم

 نم مهريغ ىلع ىسفنلا ءبعلا اوقلي نأ نوديري مهنأ وأ . . نامألا نم ديزملا نوديري مهنأو « اهوفرعيف

 نكلو . . ءىش لك لق : هل ايكلف لمعي ناك ىذلا لجرلل لوقي رلته ائدجو ام اريثكو . . سانلا

 ىف وهو . . مهريغ نم وأ نييكلفلا نم ءاوس . . هدعسي ام عمسي نأ ديري وهف . . ىنقياضي ام لقتال
 ىتلا ةقلطملا ةوقلل جذومن وهو . . لفط وهو . . ناسنإ وهو معز وه لب « طقف امعز سيل ةلاحلا هذه

 . . اضيأ ةقلطملا ةريحلا ةجرد تغلب
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 كحضي وهو ذاتسألا توص انعمسو . . نوفيلتلا ىلع دري نأ ذاتسألا نم بلطي مداخلا ءاجو

 قدص نمحرلا دبع نإ : الاهشو انيمي انل لوقيو كحضي وهو ذاتسألا داعو . . ! الصاوتم ..ايلاع

 ماسح الإ نكي مل ىدنحلا لجرلا نأ ىف مكلضف ماد مكيأر ام . . اضيأ ةناطيش هتجوزو . . ناطيش

 ماق هنأو . ! اهاه . . اهاه . . ؟ ةسردملا ىف ليثقلا قيرف سيئر هنأو نيدلا حالص دمحأ انقيدص نبا

 . ! نيطايش مهنإ .. لجر هنأ فشتكت نأ ىرخأ ةديس عطتست ملو حرف ىلإ تيعد ةديس رودب سمألاب

 تكل



 ! ةبلاط توكبرألاو ..ىه

 . ذاتسألاب نقصتلاو ؛ دعاقملا ىلع نسلج دقو . سرادملا تاذيملتب التما دق نولاصلا ناك

 . قرشم ههجو . اقح اديعس ذاتسألا ناكو . ةشقانملا مظنتو . روصلا طقتلت تاسردملا ىدحإ تفقوو

 ناكو . هنم بارتقالا ىلإ اعيمج نهوعديو .. كلت نذأ كسميو هذه بعاديو . ةيفاص هتكحضو
 تناكو . لوقي ناك ىذلا ام طبضلاب نيبتأ ملو . نكحضي نهلعجن امب تاذيملتلا ناذآ ىف سمهي

 نأ ول : ذاتسألل لوقت تناكو . ناكملا مارتحاو بدألا مازتلا ةرورض ىلإ تابلاطلا هينت ةسردملا

 .. نيفراعلا ديس تنأو .. نيتاكحضو نبتاوصأ ىلاعتت فوسف كلذ ىلع نبتعجش كترضح

 .. ماحزلا اذهب ديعس وهف . كلذ ىلع قلعي نكي مل ذاتسألا نكلو

 لأست فوس ..انه انؤاقب لوطي نل ذاتسأ اي نآلاو .. نك .. تانب : ةسردملا تلاق ةأجفو

 فوعت ال ذاتسأ اي تنأف .. ةلئسألا هذه نع بيجت نأ انفرشيو .. ادحاو الاؤس ةدحاو لك كترضح
 .. كتيب ىلإ تابلاطلا ءىجم ىلع تقفاو دق كترضح نأ نلعأ امدنع اهلك ةسردملا ةداعس ىدم

 ةلئسألا نع كترضح بيجت نأ دعبو .. تيبلا مامأ سيبوتألا ىف نلزيام تابلاطلا ءالؤه فصنو

 اذه فرعت ال اعبط تنأف .. ةرظانلا تسلا رذعو ىرذع لبقت نأ وجرأف .تابلاطلا ةيقب ءىجت فوس

 نم هنأ . ذاتسأ اي نيفراعلا ديس تنأ نكلو .. ماظنلاو ءودهلا بحت كنأ فرعن نحنف .. بخصلا

 نم تاذيملتلاف .. ذاتسأ اي فورظلا ردقت تنأو .. نسلا هذه ىف ةبلاط نيعبرأ ىف مكحتن نأ بعصلا

 لاؤسب مدقتت ةدحاو لك .. تانباي .. تانب .. ذاتسأ اي كتانب لثم نهنإ مث .. كب تابجعملا دشأ

 . . ذاتسألل
 هنإ . اهراذتعا ىلإ ةجاح ىف نكي ملف . ةسّردملا هتلاق امم ةدحاو ةملك ىلإ عمتسي مل ذاتسألا نأكو

 نإ لب . نهليبقتو نهناضتحاو تايتفلا ةبعادم نع فقوتي مل هنإ مث . تاديعس تايتفلا تمادام ديعس

 الكو .. اهلبقو اهدي ىلإ هدي تدتما ةدحاو بعاد املكو . هيقاس ىلع اهسلجا دق ةريغص ةلفط

 كف نم ةلفطلا عنمت نأ ةسردملا تلواح اهلكو .. كلذ ضفر هيقاس قوف نم اهزنت نأ ةسردملا تلواح

 تلاق امدنع تارضاحلا عيمج ةلفطلا هذه تكحضأ دقو .ذاتسألا اهعنم « اماجيبلا ريارز

 . 1! ؟ هيإ اهنول ىد اماجيبلا هيه ..ودجاي : هل

 تحي



 لأسأ نأ عيطتسأ ال انأف .. ىعم ىشيعت نأ بجي اذه لجأ نم : لاقو ذاتسألا كحض دقل
 ىف اهعضوو . ءارمحلاو ءاقرزلا طوطخللا نم نول اهل ناك دقف .. اماجيبلا هذهل قباسلا نوللا نع مداخلا

 تزجعل اهنول كل فصأ نأ تلواح ول هللاو .. اهاه .. اهاه .. ليدانملا ىلإ اهناولأ تلقتتاف ىلغملا ءاملا

 هتظن ىذلاف .. اريثك لأسنال قديساي انه نحنف . اضيأ ماعطلل ثدحي اماجيبلل ثدحي ىذلاو .. امامت

 نيللا امأ ..رضحخأ لوف هنأ فشتكن ايلوصاف هنأ ىلع هلكأن ىذلاو .. ايلوصاف نوكي « سمدم لوف
 ليسغ ىلع فرشأو ىخبطاو ودج عم ىشيعو ىلاعت .. ةصلصلاو نبلاو ىاشلا نم طيلخ وهف

 .. سبالملا
 .. ؟ زوجتم شم تنأ : ةلفطلا

 .. ال : لاق

 .. ؟ هيل : ةلفطلا

 .. كجوزتأ فوسف نيربكن امدنع : لاق

 .. امام زوجتا : ةلفطلا

 .. اباب تجوزت امام نكلو : لاق
 .. تيبلا اه بيسيو ..ريتك هاعم قئاخمتتب اهنكلو : ةلفطلا
 .. ىثتخا تنباي : ةسردملا

 .. قفاوت ال امام نكمي : لاق

 . كاعم ةشياع كتمام ناشلع قفاوتح شم امام : تلاق مث تقولا ضعب ةلفطلا تتكسو

 .. ةرهاقلا نع ادج اديعب .. ناوسأ ىف شيعت اهنإ .. انه تسيل امام : لاق

 .. ! ؟صلاخ صلاخ ىجيتح شمو : ةلفطلا

 ..ال : لاق

 .. ودج اي اهل لوقأ .. كزوجنتح قبي : ةلفطلا

 .. كبرضت ال ىتح احل ىلوقت ال : لاف

 .. اهماد ىنبرضت ابنكلو : ةلفطلا

 .. امام مالك نيعمست ال نذإ تنأ : لاف

 .. اباب هبش تنا : ىل لوقت امباد ىه .. ادبأ : ةلفطلا

 .. ادج ليمج هلكش اباب قبب : لاق

 ..9؟ بنش شكانعام هيل تنأو ., شاهدنعام امامو بنش هدنع اباب .. هآ : ةلفطلا

 .. ! ىتكسا .. بيع تنباي : ةسردملا
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 .. بنش ىل نوكي فوس ةمداقلا ةرملا : لاق

 ؛ىكبت تلظ ابنكلو . ةلفطلا هذه ءىجت نأ انباسح ىف نكي مل .. ذاتسأ اي اهذحخاؤت ال : ةسردملا

 بيترتلاب ةدحاو لك نآلا .. تانب اي .. ذاتسأ اي هذخاؤم ال . .ابتحنأ عم تءاجف ءىجملا ىلع ترصأو

 .. تنأ .. ىلدبا .. ذاتسألا ىلإ ةقرولا ىلع بوتكملا لاّوسلا هجوت

 كل نأ وأ .. ةأرملا هركت تنأ لهف . ةأرملا مجابت كنأ ظحالي ذاتسأ اي كبتكأرقي ىذلا : ةذيملت

 ..؟ اهل اودع اذكه كتلعجف « ةأرملا عم ةلشاف ةبرجت

 نم بحن ال ةأرملا نأل . رخآلا سدجلا نم وأ « ةأرما نم ءىجي نأ دبالو . هيجو لاؤس اذه : لاق

 لضفب ناسنإلاو . اضيأ لجرلا امنإ . ةقيقحلا هركت ىتلا ىه اهدحو ةأرملا تسيلو . اهتقيقحب اهحراصي
 اهل ةحراصم الإ سيل ةأرملا نع انأ هتلقامو . قيقح قلق ىف شيعي نأ ىلع . ديعس مهو ىف شيعي نأ

 ةياح ىلإ ةجاح ىف كلذل ىهو . فيعض ناسنإ اهنإ تلق .. ؟ ةأرملا نع هتلق ىذلا ام مث . اهتعيبطب

 لجرلا نإ مث . هسولفبوأ هتطلسب وأ هتيصخشب ىوقلا لجرلا وه اهتياح ىلع ردقي ىذلا لجرلاو. لجرلا
 اهلعمي ىذلا ىأ . اهرهقي ىذلا لجرلا لضفت ةأرملاو . هنم جاوزلا وأ هبحب ةأرملا عنقي ىذلا وه ىوقلا
 تلفام ضعب اذهو .. كلذ دعب اهدالوألو امل ايماح هراتختف . هعم اهرمأ ىلع ةبولغم اهنا سمحت

 ىلع ىننإو .. هللا تاقولخم مظعأو ىوقأو قرأو لمجأ كنإ : اهل لوقي نم كانه نكلو .. قتنبا اي

 اذإو . ىافق كل تردأ . ىدخ ىلع ىنتبرض اذإ .اليلذ ادبعو اعيطم امداخ لظأ نأل دادعتسا

 اذإو .. ةمزجلاب ىيبرضاف كدي كتعجوأ اذإو .. ىديعأ .. نامك .. هللا : ال تلق ىافق ىلع ىنتبرض

 له ؟ هفعضو اهتوقب ىنغتيو ةأرما بحي ىذلا لجرلا وه اذه له .. باقبقلاب ىنيبرضاف ةمزجلا تقزمت
 مدلا تايرك نأ ببسب وأ « داحلا فعضلا ببسب ههجو ىف بوحشلا اذه نإ ضيرمل بيبط لاقول

 لوبذ لثم كبوحش نإ : اهل لوقي ىذلا وه اهبيبح له .. ؟ هودع نوكي « ءارمحلا لكأت ءاضيبلا

 امهيأو ةأرملا قيدص امييأ .. ؟ افعض تددزا الك ةوق نيدادزت كنإو ءرمقلا نول فو ء رجشلا قاروأ

 اميف قداص لجر وه له .. ناولألا عورأ وه هذه اماجيبلا نول نإ ىل لاقو دحاو ءاجول .. ؟ اهودع

 مث « نولم خيرات امل ناك اماجيبلا هذه نأ نم ةريغصلا ةتيرفعلا هذه هتلاقام لوقي ىذلا وأ .. لوقي

 ىلإ فقأ انأف « اهقدصي نم بحت الو « اهيلع بذكي نم لضفت ةأرملا تناكاذإ .. © امامت نوللا مدعنا
 .. ملاعلا ءاسن لك ترسخولو ةقيقحلا بناج

 يتلا ةأرملا دجت مل كلنأل وأ .. ةأرملا بحت ال كنأل له ..؟ذاتسأ اي جوزتت مل اذامل : ةبلاط

 .. ؟ كبسانت

 نأ اك .. بحلا ىلع اليلد سيل جاوزلاف . اهنوجوزتي اهنوهركي نيذلاو ةأرملا نوبحي نيذلا نإ : لاق
 جوزتي نأ ناسنإلا ىدل ىواستي نأ اهانعم سيل ةبوزعلاو .. ةيهاركلا ىلع اليلد سيل قالطلا

 تل



 ابنإ .. جاوزألا نيب ةفينعلا تافالتخالا هذه تناكام « بلا ىلع امئاق جاوزلا ناكولف .. جوزتي الأو

 تاهجو ىف قافتا وه جاوزلا نكلو .. ةنايخلا ىلإو لتقلا ىلإو مكاحا ىلإو ةحيضفلا ةجرد ىلإ لصت

 وه لوألا نوذأملاف .. نوذأم دعب نوذأم دي ىلع متي جاوزلاف .. انوذأم بحلا ءىجيو . حلاصملا ىو رظنلا

 قافتالا الإ قبب الف .. امبنيب امف ةأرملاو لجرلا هيلع قفتا ىذلا دقعلا قّثوي ىناثلا نوذاملاو .. بحلا

 امنإ بحي ىذلاف « ةيعاّجا ةقالع جاوزلا نأل .. سانلا مامأ نوكي نأ دبالو .. سانلا مامأ ىاهنل
 مل تنك اذإو .. اضيأ وه ةلئاع هل نوكتل ةلئاع نم اصخش جوزتي امنإ جوزتي ىذلاو . اصخش بحي

 ةدحاو هفرغ ىلع ىجرفتتو ىتيب ىلخدت نأ كيلإ بلطأ نكلو .. ادغ جوزتأ دقف « نآلا ىتح جورتأ
 .. اروف جوزتأ فوسف ةيجوزلا ةايحلا بساني تيب اذه نأ ثدجو نإ « ةدحاو

 .. ! ذاتسا اي كحجوزتا نأ ةدعتسم انأ : ةبلاط

 .دحاو طرشب قفاوم انأ .. اهاه ..اهاه : لاق

 .. ؟وهام : ةبلاط

 .. ! كتاليمز لك تيبلا اذه ىف كعم مبقت نأ : لاق
 ىأ .. ةئس 15 اهرمع ةلفط ةناليه تناس ةريزج ىف جوت نويلبان نأ .. اباب نم تعمس انأ : ةبلاط

 اهجوز نوكي نيح ةديعس هذه هتسورع نوكت نأ دبالو .. ادج اديعس نويلبان ناكو .. ىنس لثم ىف

 .. اهلك ايندلا نع نيديعب ةريزج ىف امهدحو ناشيعي امهمأو .. نويلبان مظعلا روطاربمالا
 .. كعم اديعس نوكأ نلو .. ةريزج ىف تسلو .. اروطاريما تسل ىنكلو : لاق
 .. ؟ ذاتسأ اي اذامل : ةبلاط

 نأ عراشلا ف كعم ترس اذإ بحأ الو .. ادج ةليمج قأرما نوكت نأ بحأال ىننأل : لاق

 ةدرو : ىل لاق درولا عئاب ءاج اذإف .. حبش ىننأكافقاو ىنوكرتيو مالكلاب اعيمج كيلإ سانلا هجوتي
 ىننأ دحأ سحأ اذإو .. ىنم كدي نوبلطي باش فلأ ءاج ماع ناكم ىف انسلج اذإو .. ةليمجلا كتنبل

 اذه ىف نرناقلا نيأ .. هسولفب اهارتشاف ةاتفلا هذه رقف لغتسا دقل .. مرجم لجر اذه : اولاق كتجوزت

 .. ؟« ىعرشلا باصتغالا » اذهب نوناقلا حمسي فيك .. ؟ دلبلا

 .. تيبلا نم جرخأ نل : ةبلاط

 نع ىل ثحبأ فوسو .. نيرشانلا نيبو بتكلا رود نيبو فحصلا نيب لقنتا فوسف انأ امأ : لاق

 ..اهيف بتكأو أرقأ ىكل ىرخأ ةقش
 .. ! ؟ ذاتسأاي تيبلا كرتت اذاملو : ةبلاط

 نم ددعلا اذه لك ةيؤر ىلع ىوقأال ىننإ مث .. تاريثك كتاقيدصو .. ءاضوض تيبلا : لاق

 « نويلبان وه ال لجر نم كجاوز ىفو .. كلمأ ةبيخ ىو كبابش ىف كتيزعتل نئج ىناللا تابلاطلا
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 كيناج نم عالطتسالا بح وه امنإ .. بحلا وه امكنيب عمج ىذلا الو « طيحنلا ىف ةريزج هتيب الو
 .. اهاه .. اهاه .. ىناج نم ريدقتلا ءوسو

 .. ! ؟ ةايحلا ىف كتفسلف ىهام : ةبلاط
 .. معن ةايحلل لوقأ نأ : ذاتسألا

 .. ؟ ذاتسأ اي كلذ ىنعم ام : ةبلاط
 نأ ىعيبطلا نم نأل .. تانسحو بويع نم اهيفام لكي اهلبقأ .. ايندلا ضفرأ ال ىننإ : لاق

 نوكي نأو + ضرملاو ةحصلا نوكت نأو .. ىرخألا ناولألاو دوسألا كانهو ضيبألا كانه 0

 نأ نوئمتيو بابشلا دنع نوفقي نيذلا نكلو .. ةخوخيشلاو بابشلا نوكي نأو .. بذكلاو قدصلا

 تمادامو .. ةرورض هنأ ىلع ةايحلا هذه ىفام لك لبقأف انأ امأ .. ةايحلا نونعلي قبي الف دبألا ىلإ قبب
 تنأف « اهلكاشمل الح ىدجت مل مث « ةايحلا هذه كبجعت مل اذإو .. مارتحالا قحتست ىهف « ةرورض

 وه ةايحلا ىفام لمجأ نكلو .. ةايح كل نوكت الف ديقلا ىرسكت وأ « ةايحلا ديق ىلع قبت نأ ىف ةرح
 لبقن نأ بجي اننأل ةايحلا ىفام لمجأ ىهو « ايعاتمو اهلكاشم ةايحلا ىفام أوسأف . اضيأ ابيفام أوسأ

 اهعفدن .. مامألا ىلإ ةايحلاب عقدت نأو .. كلذب دعسن نأو اهلحن نأو اهمهفن نأو « لكاشملا ىلع

 ىلإ اوفاضأ نيذلا لكو . ةيناسنإلا ةراضحلا ملاعم دحأ وهو . مدقتلا وه اذه . اضيأ اهعم مفدننو

 تاراطق هولعجو ديدحلا اوكسمأف .. معن : ةايحلل اولاق نيذلا مه اديدج ائيش ناسنإلا ةراضح

 .. دئاصقو تاحول هولعجف لامجلا ىلإ اوتفتلاو .. ءافشو ءاود هولعجو ءاملا اوكسمأو .. تارئاطو

 هب ساسحإلاو لاجلا الولف .. ايندلا بعاتم لك نع قيقحلا ضيوعتلا وه لامجلاب ساسحإلا ناكو
 نأ اينغ اباش تضفر ةليمج ةاتف نأ قيرغالا ريطاسأ ىنف .. اعقنتسموأ اليطصا وأ ةشرو انايند تناكل

 اهلهمي نأ هيلإ تبلطف . اهلتقي نأ ررقو اهب درفنا ىتح .. هنم برهتو اهدراطي لظو .. اهل اجوز نوكي

 ىف روطعلا ضعب عضتو اهرفاظأ غبصتو اهيتفش مسرتو اهيبجاح ججزتو اهرعش ىوست ىكل تقولا ضعب
 لاعت : هل تلاق مث . اضيأ اهفنأ ألمت نأو ضمضمتت نأو اهيمدق عباصأ نيبو اهينذأ ءاروو اهردص
 رفاظألا رذق ىلتاق نوكي نأ بحأ ال ىنكلو : هل تلاق اهنم برتقا الو .. ايندلا ىف ةأرما لمجأ لتقاو
 بهذا .. مانغألا ةحئار لثم هقرع ةحئار نوكت نأ الو . ةشوكتم هتيحل نوكت نأو .. نائسألاو

 داعو لجرلا بهذو .. ايندلا هذه ىف هارأ ءىشرخآ تنأ نوكتف .. كسبالم نسحأ دتراو محتساو
 لجرلا وه ىلتاق نوكي نأ ىفدعسيو .. ىنلتقت نأ عيطتست نآلا : هل تلاف .. اقرشم افيظن اقينأ اهيلإ

 مل .. كتجورتل لاجلا اذبب كعباصأ نأ ملعأ تنكولو .. انأ قوم ىتح .. توما ىتح ىنبحأ ىذلا
 انأف نآلا امأ .. كرأ مل ىنكلو .. كينيع نم اناعمل رثكأ كرفاظأو ةمعان ةيماخر كعباصأ نأ روصتأ

 اهيوث فشكي مسنلا ءاجو .. اهينيع تضمغأو ضرألا ىلع تددمتو .. كدقف ىلع مدنلا ةديدش
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 تضبنو .. اهيمدقو اهيدي لبقي حارو .. اديعب فيسلاب قلأف .. عورأو لمجأ اهآرف « اهرعشب بعليو
 الجر جوزتأ ال ىننإ .. كجورتأ نأ ىغبني ناكام اذاملو .. كجوزتأ ال اذا تفرع نآلا : تلاقو ةاتفلا

 .. هينيع هل تحتف ىذلا انأ نوكأو ٠ ىمعأ الجر جوزتأ ال ىننإ .. هيلع هتللد اذإ الإ ىلامحي رعشي ال

 دقل .. كئاقدصأ نيب كلذب ىهابتت نأو ىنكلتمت نأ تدرأ تنأ امنإ . ىنبحت مل كلذلو « ىنرت ل تنأ
 ىلإ تنأ دع .. ىلتق نع تعنتما موي قح ريغ ىلع تنأ تنكو .. كتضفر موي قح ىلع انأ تنك

 ىعارملا ىه كايندف .. تاناويحلل ايعار نوكت نأ الإ حلصت ال تنأف كمانغأو كلويخو كبالك

 هذه نأ بيرغلا نمو .. ةمحرلاو بحلاو لاهللا ىه ىايندو .. مئايلا قوسو بئارزلاو تاعقتتسماو

 هارأ ىننكلو : تلاق كلذل سانلا شهدنا الكو .. قيرغإلا تاقولخم حبقأ تجورت دق ةليمجلا ةديسلا

 ةجوز نوكأ نأ تدرأ « ادباع هتدجوف اقشاع هتدرأ .. نانتمالا ديدش هنأ هيفام لمجأو . اليمج

 .. هيلع ةلإ ىنلعجف « هل

 ؟ ذاتسأ اي اهبحت ىلا ةجوزلا تافصاوم ىه ام : ةبلاط

 ىنكلو « ىنبجعت دق .. ؟ هنيبحت ىذلا جوزلا تافصاوم ىهام اضيأ ىه اطأسأ نأ بحي : لاق

 .. اهجعأال

 لبق وأ . . اهدي بلطل تمدقت ةأرما ىف اهتدجو اذإ ىتلا طورشلا ىه ام فرعأ نأ ديرأ : ةبلاط

 نأ ثدحي ملأ . . اجوز ىل ىضرت تناكول : كسفنل لوقت وأ . . اهجوزتت نأ ىف ركفت اهدي بلطت نأ
 . . ؟ ذاتسأاي كسفنل كلذ تلق

 « اليمج هارأ ىذلاف . . ايبسن لالا ناك نإو . . ةليمج نوكت نأو ةيكذ نوكت نأ دبال : لاق

 ريغو ء جضان لجر انأو هارأ ىذلا ريغ «٠ باش انأو هارأ تنك ىذلاو . . كلذك ىريغ هاريال دق

 ةيسفن ةنحم ىف انأو هارأ ىذلا ريغ «رطاخلا نئمطم انأو هارأ ىذلاو . . خيش انأو هارأ فوس ىذلا

 اهنإ . . ةرطبويلك تجوزت تنكول ثدحي اذام ىل رطخ . . نيترم وأ ةرم ثدح نكلو . . ةيدام وأ

 ةريغص ةماقلا ةريصق ىهف ؛ حبقلا ىلإ برقأ تناك لب . . ءارعشلا مهوتي امك ةليمج ةأرما تسيل

 باصعأب بعلت تناك نامألاب روعش مدعو فو ةلاح ىف اهنألو . . ةبلقتم ةأرما ىهو « سأرلا

 نينثا دجت نأ هركت ىهف . . اهل انامأ اهموصخو اهئاقدصأ نيب عاقيإلا ىف ىرت تناكو . . اهوح لاجرلا

 , ةقرفتم طويلا هذهو . . طيخ ىف دحاو لك . . سانلا طبرت نأ ىف ةعراب تناكابنكلو . . نيقيدص

 . اهيلع هيأر ضرفي امنإ . اهشقاني ال ىذلا لجرلا بحت اهنأ . . ضعض ةطقن اهدنع تدجو ىننكلو

 نم عونلا اذهب قيضت تناكو . .اهروضح ىف ائيش لوقي ال ىذلا لجرلا بحت تناك انايحأو

 هيلع سسجتي نم ثعبت تناكو . . اهروضح ىف مونلا هيلع بلغي اهتيشاح نم دحاو ناكو . . لاجرلا

 مونلاب رهاظتي هنأ جتنتست اهئاكذب تناكو . . حابصلا ىلإ مني مل هنإ اه لوقيل سوساجلا دوعيف « هتبب ىف
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 ىف لازأام تنكو « ىسفن تليختو . . ةعتمم ةيسفن ةبعل هذه نأ تدجوو . . ايأر لوقيال ىتح

 . . اهثدحي ال اهب درفنا اذإف . اهروضح ىف ءاسنلا لك ىلإ ثدحتي . . اهل اجوز ٠ ىرمع نم نيرشعلا
 ل اهب تدرفتا اذإف « تايتفلا لكل اباذج الماجم افيطل اقبل اذكه نوكأ فيك ذإ « اريثك اهبذعي اذهو

 نأ وأ . . ةليمج ىندحي ال وأ ىنقيطي ال هنإ : اهسفنل لوقت فوس اهنأ دبالو . .؟ ةملكب قطنأ
 ةدحاو ةبطخ ىلإ مدقتأف ةيناثلا ةلحرملا ىلإ لقتنأ كلذ دعبو . اهمهف ىلع ارداق انأ ىندجت ال هرطبويلك

 ةيمههأ نم للقت نأ لواحتف .رثكأ اهبذعي اذهو . ىنبحت اهنأ نم امامت دكأتأ نأ دعب اهتاقيدص نم

 اذهو . ةقيدصلا هذه ىل بطخت نأ اهبنم بلطأف ةئلاثلا ةوطخلا ىلإ لقتنأ انأف كلذ تلعف اذإف . قنقوم

 بلطأ نأب ةيلايخلا ّتصق ىبنأ ةلاحلا هذه ىفو . ىنبطختتل مدقتت ىتلا ىه اهلعجأ مث .رثكأ اهعجوي

 تركف كلذلو « ةركفلا هذه ىنبجعت ملو . .رصم شرع ىلع اكلم نوكأو طقف ةجوز نوكت نأ اهيلإ

 ءاسنلا نيككحت تنأ : رصم ىلع نيكلم نكتل اطل تلق ىننأ تليختتف . امامت ةفلتم ةياهنلا لعجأ نأ ىف
 ىننأ تليختو ؟ أجلن نم ىلإف اعم نحن انفلتخا اذإو : لاؤسلا اذه ىنلأست اهتلعجو . لاجرلا مكحأ انأو

 كتقيدص ىلإ بهذأ فوسو « جاوزلا اذهل ىعاد الف الإو . . انأ ىلأرب ىذحخأت نأ دبال : اه تلق
 . . ! بابش ثبع كلذ ناك . . اهاه . . اهاه . . امل اجوز ىنلبقت ىكل اهيمدق تحت ضرألا لبقأ

 نملكتي تابلاطلا انكرت ول ذاتسأ اي فرعت . . جاوزلاو بحلا ريغ تانباي ىرخأ ةلئسأ : ةسردملا

 ةقهارملا نس اهنإ . . ذاتسأ اي نيفراعلا ديس تنأو . . ةيصخشلاو ةماعلا ةلئسألل ةياهن الف « بحلا نع

 . . ! اضيأ ةنونجملا ةريبكلا مالحألاو

 رودي امعالإ لأسن مل اننإ . . ؟ نيناحم اقح نحن لهف . . ذاتسأ اي نيناجم اننإ امئاد لوقت اهنإ : ةبلاط

 ذاتسألا ةلبأ اي نكلو . . ؟ اهدجن نيأف ذاتسأ اي كدنع ةلثسألا هذه نع ةباجإ دجن مل اذإو . . انسوفن ىف

 . . ةلئسألا هذه نم قياضتي مل

 اعيمج  هيلإ نرشأ امنإ . . اهدي دمت مل ةدحاو نكلو ..نوميللا باوكأ اهيلع ةينيصب مداخلا لخدو

 ىف بوكلاب تظفتحاو . تبرشو اهدي تدم ىتلا ىه ةسردملا طقف . . دعب ايف ءىجي نأو . . جرخي نأ

 . . اهئاكم ىف تابلاطلا فقتل دضانملا نم نولاصلا ىلخأ دقف . .اهدي
 . , ؟ دالوأ كدنع تنأ : ةلفطلا

 . ادج ةريثك دالوأ ىدنع : لاق

 ؟ همه نيف : ةلفطلا

 . . ةسردملا ىف : لاق

 . . ؟ ةدحاو ةسردم ىف : ةلفطلا

 . ةريثك سرادم ىف : لاق

6 



 . . ؟ ةعماجلا ىف مهتم دح شيفم : ةلفطلا

 . ةعماجلا ىف مهضعب : لاق

 . . مهلك مهحت تنأو : ةلفطلا

 . . ؟ مهيرضت الو : ةلفطلا

 . .. . مهيرضأ ال : لاق

 . . زوجتم شم تنأ نكلو : ةلفطلا

 . جوزتأ فوس ىنكلو . . ةتيرفعاب . . اهاه . . اهاه : لاق

 , . ؟ امام مك مهل مه : ةلفطلا

 , . تاهما عيرأ مهل : لاق

 . . ؟ دلو ماك اهدنع امام لكو : ةلفطلا
 . . ةعبرأ : لاق
 . ؟ دالوأ مهلك : ةلفطلا
 . تانب مهفصنو دالوأ مهفصن : لاق

 . . ؟رثكأ دالوألا الو رثكأ تانبلا بحت تنأو : ةلفطلا

 . : ضعب ىز مهلك : لاق

 ةمزج بيجت ىدل ةمزج بيجت الو . . ىدل ناتسف بيجت « ىدل ناتسف بيجت امل ىنعي : ةلفطلا

 . . ؟ ىدل

 . . ةبعل هل دحاو لك . . مهيلع اهعزوأو . . اضيأ بعللا مه ىرتشأو : لاق
 . ! ؟ىد ةلوقعم . .؟ بعل مهل ىرتشت ةعماجلا ىف ىللا ىتح : ةلفطلا

 . اهاه . . صلاخ ةتيرفع تنأ . . اهاه . .اهاه : لاق

 . . ؟ريرسلا ىف كاعم مانيب ىللا نمو : ةلفطلا

 . ةدحاو رغصا : لاق

 نم عقت نكميو . ءاطغلا اهقوف نم عقيو فرطلا ىف مانتب الو . . طسولا ىف مانتب هيهو : ةلفطلا

 . . قاوخا عم مانأ ىنتلخ امام نيدعبو . .ريرسلا قوف نم تعقو ةرم انأ . .ريرسلا قوف
 ..؟ طسولا ىف ىمانت نأ نيبحت تنأ : لاق

 ..هأ : ةلفطلا

 . طسولا ىف ىمان ىلاعت ..ريرسلا ىف ىنج ىمان ىلاعت : لاق
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 . قفاوتح شم امام : ةلفطلا

 .. ؟ اذال : لاق

 .. ىنبحتب شم هيه ٠ ةلفطلا

 .. ةيبهذلا ةروسألا هذهو .. ليمجلا ناتسفلا اذه كل ترتشا اهمأ دبال .. اريثك كبحت اهنإ : لاق

 .. ةليمج تنأ .. ىهذلا كرعش ىف ةدرولا هذه كل تعضوو
 .. ايليماك ىتحأ ةعاتب ةروسألاو .. اباب هارتشا ناتسفلا .. طلغ ةجاح لك .. طلغ : ةلفطلا

 .. ىنبحتب شم ىه .. شتيضرام هيه .. اهتدخ ىللا انأ .. امام بالود نم اهتدخأ انأ ةدرولاو

 .. ؟رثكأ كتوحخإ نم امام هبحت ىذلا وه نف نذإ : لاق

 . لداع : ةلفطلا

 .؟وه نم : لاق

 .. بنش شودنع ام ناشلع لجار شم وهو .. لجار تنأ : هل وقتب اهتعمس انأ .. ىخأ : ةلفطلا
 .. تتاف ىللا ةنسلا نم

 اهنضتحا رم مكالو .. ةلفطلا هذه ىدي لّبق وأ ذاتسألا اهيف كحض ىتلا تارما ددع مك فرعأ ال

 اباش هديعتل ذاتسألا رمع نم فذحت نأ ةلفطلا هذه تعاطتسا تاونسلا نم مكالو .. هردص ىلإ

 ىلإ اهرعش دش مث .. ضعب قوف اهضعب اهيولي حارو اهتريفض كف «ايروعشال هنإ مث ..اريغص
 .. اهئاتسف ىو مث .. هجولا نم بناج ىلع ةدرولا عضوو .. اهنيبج ىلع ةلصخ لزنأ مث .. ءارولا
 ..ريغصلا اهيروج اهسبلأ مث .. اماجيبلا نولطنب ىف ايروعش ال هحسمو اهءاذح عزن مث .. اهتقاي حلصأو
 .. ةيلخادلا اهسبالم دشي هيتبكر ىلع عكرو ةدضنملا ىلع اهسلجأ مث .. اهلبقو ةريغصلا اهمدق كسمأو
 امام نإ .. ايندلا ىف ةدحاو لمجأ تنأ .. ةكلم نآلا تنأ : اهل لاقو .. اهئاذح نم بارتلا ضفنيو

 .. كتوخإ لكو ابابو ادج كبحت
 شيعن هللاي ابابل لوقاح ربكأ ا ناشلعو .. ةفراع انأ .. أل امام نكل .. ىنبحيب اباب : ةلفطلا

 .. امام بيسنو اندحول

 . . ؟ اهدحو امام نيكرتتو : لاق

 لكألا . . لكاي فرعيب شم هللاو . . ؟ لجار هنإ لوقتب شم هيه . . لداع اهاعم : ةلفطلا

 . . ةجاح الو شوتبرض ام امامو . . ةسردملا سبل ىلع سطاطبلا تعقو حرابما . . هموده ىلع عقيب

 . . نايك غاص ةرشع هئداو

 . . ىسفنب اهتعمس انأ . .رثكأ كبحت اهنإ ىل تلاق امام نكل : لاق
 . . ؟ هيإ اهمسا امام بيط . . اهزوجت زواع شم تنأو . . امام شفرعت ام تنا نكل : ةلفطلا
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 تايانع اهمسا امام : اهل لاقف ذاتسألا نذأ ىف تسمهو ةبلاط تبرتقاو

 . ؟اهحتب تنأ . . حص : ةلفطلا

 معن : لاق

 . . ؟ اباب الو رثكأ ثنأ : ةلفطلا

 . .رثكأ اهيحي اباب : لاق
 . مانب ام انحا دعب اباب . . ةضوألا سفن ىف اهعم ماني ناكاهبحيي ناكول اباب . . طلغ : ةلفطلا

 . . ؟ ملسم تنأ . . قاوخإ عم مانيو هعباوص فيطارط ىلع ةضوألا نم جرخي

 آ ة
 اندنع دح شيفم . . ىلصيب شم ناذآلا عمسيب امل اباب . . شتلص ام انأو نديب رهظلا : ةلفطلا

 . سب هدبع مع خابطلا . . ىلصيب
 ةلئسألاب قيضي الو . الماكاموي ةلفط ةيأو ةلفطلا هذه عم ثيدح ىف ذاتسألا قتبي نأ نكمملا نمو

 . . هتجهبو هحرمل ةياهن الو . . لاؤس ىأ نع ةباجإلاب الو . ةشقانملاب الو
 ذاتسألا همدقو « سبلملاو نابللاو ةتالوكيشلاو تيوكسبلاب ًألتما سيك هدي ىفو مداخلا ءاجو

 . ؟اذال : لاق . ةزواع شم : تلاقو اهدي دمت نأ أشت ملو . ةلفطلا

 . ! اهبحاب شم انأ . . لداعل ىد تاجاحلا ىرتشتب امام ناشلع : ةلفطلا

 هللا اي . . انه ىلاعت . . ذاتسألا تقياض تنأ . . بعل ةيافك . . ةليمجاي انه ىلاعت : ةسردملا

 ةلثسأ هيف اعبط . . ىبدأ تابلاط . . جاوزلاو بحلا نع امالك ىنك . . ةداج ةلئثسأ . . تانباي

 . تنأ لوق . . ةريثك

 مالسإلا ترتخا اذانو ؟ ثالثلا ةيوامسلا تانايدلا نيب فالخما هجوأو هبشلا هجوأ ىه ام : ةبلاط

 نكلو . . كلذكانرثكأ . . ناملسم كيدلاو نأل ملسم تنأف ..؟ ةثارولاب ملسم كا وأ . . ذاتسأاي

 . ىرقبع كنألو ركفم كنأل . سانلا ةيقب نع افلتخم ذاتسأاي تنأ نوكت نأ دبال

 . ؟ انه تثاملسملا ددع مك : لاق

 . تايحيسم ثالث ؟ تايحبسملاو . . ةملسم ةرشع ىدحإ . . اهدي عفرت ةملسملا : ةسردملا

 . ! بيرغ اهمسا . .زيزعلا دبع تيليل وأ ليل ىه ةيدوبي ةدحاوو
 . نيئاّرقلا دوهيلا نم تنأ . . ابيرغ سيل : لاق

 . . ذاتسأاي معن : تلاق
 « طقف . . ةاروتلا وه سدقملا باتكلا نأب نونمؤي نيذلا مهو . . نويرصملا دوهيلا مهنإ

 نم ادج ريثكب مهأ دوملتلا نأ ىرت ىرخألا ةيدوهيلا بهاذملا ةيقب انيب . . دوملتلاب نونمؤي الو
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 هسفن هللا نأ ىلإ نوبهذي مهنإ لب . . ةديقعلا حرش ىف تادابتجالاو ملاعتلا لك دوملتلا ىفف . . ةاروتلا

 موهفمب ةيدوبي تنأ اعبط . . ةرفك نيئاّرقلا نأ ىرت ةيدوهيلا بهاذملا ضعبف كلذلو . . دوملتلا أرقي

 . . نيرخآلا دوهيلا نع فلتخي صاخ
 ءىجافملا هلاعسو « هقيرل هعالتبا سيلو . . لاسرإلا تاجومل رييغتب موقي هنأك . ذاتسألا تكسو

 نأل ةرمتسم ةلواحم الإ « هردص ىلع تمان اهنأ ودبي ىتلا ةلفطلل لماكلا هئاضتحاو هدعقم ىف هلادتعاو
 « ةريغصلا ةلفطلا اهب تثبع دق اهلك ةتكاجلا ريارز نأ فشتكا مث . . ةداجلا ةيعيبطلا هتلاح ىلإ دوعي

 ةيوامسلا تانايدلا هذه نإ : لاقو هيتفش مضو ءارولا ىلإ هسأر عفرو . . هيلع تناكام ىلإ اهداعأف

 تالولدم ال ىرتو اضيأ هللا دحوت ةيحيسملاو هللا دحوت ةيدوببلا . . دحاولا هللاب ىدانت ثالثلا

 ةينادحولا نيد وه مالسإلاو . . دحاو هلإ سدقلا حورلاو نبالاو بألا : ىه ىرخخأ تائيه وأ

 لوبق ىلع ىناسنإلا لقعلا ةردق عم ايشمتم وحنلا اذه ىلع تانايدلا هذه بيترت ءاج دقو . . ةلماكلا

 مهنكلو . .ادحاو هللا نوري ةيدوييلا ةنايدلا ىفو . . دحاولا هلإلا لوبق ىلع ىأ . . درجملا ىنعملا

 هنومولي انايحأو هنوشقاني اوناك ءاكحملا ضعب نإ لوقت ميبتكو « هنوريو نايحألا ضعب ىف هنودسحي
 اروضح ةرضاح ةقلطم ةوق ىذ هلإ روصت ىلع ارداق سيل ىناسنالا لقعلا نأ ىلع لدي اذهو . . فنعب

 سدقملا باتكلا دجن كلذلو . . ةديدجلا ةيدوبيلا الإ تسيل ةيحيسملاو . ايئابن ال الع ةملاع اقلطم

 دحأ سيلو . . حبسملا ديسلا ةذمالت ليجانأ وهو ديدجلا دهعلاو « ةاروتلا وهو ميدقلا دهعلا : نيمسق

 ىحولا اهب لزن ةيوامس ابتك تسيل اعيمج اهنإ لب . الماكافيرحت تفرح بتكلا هذه نأ ىف كشي
 هلوسر ىلع لزنو « لدبتي ملو ريغتي مل ىذلا لماكلا باتككلا وه هدحو نآرقلا هنإ . . هيبن ىلع هللا نم

 نإ لب . ةيبعش اصصقو تافارخ انايحأو ةريثك ىرخأ تانايد مضت ةيدوييلا ةنايدلاو . مالسلا هيلع دمحم

 مهؤاكحو مهئاضقو دوييلا ءاملع عاطتساو . اهيلع ةقباسلا تانايدلا لك نم تسبتقا دق ةاروتلا رافسأ

 ىلإ هنوبسنيو امامت افلتخم ائيش هنوجرخيو هنوعلتبيو هنوغضميو هنولوانتي ىأ . . كلذ لك اومضيي نأ
 تاونس ىف نويراوحلا اهلجس دقف ةيحيسملا ليجانألا امأ . . نوتانخنا ةنايد كلذ ىف امب « مهسفنأ

 هظفحو نيملسملل هظفحو هللا هلزنأ دقف ميركلا نآرقلا الإ . . حيسملا ديسلا دوعص دعب ادج ةدعابتم

 . . دوملتلا اهمهأ ىرخأ بتك ىف هولمكأ دق ةاروتلا ىف دوبيلا هب سحأ ىذلا صقنلاو « نوملسملا

 . . سانلا نيب تالماعملل عيرشت ةيحيسملا ف سيلو . ىعاتجالاو قالخألا كولسلا نيد ةيحيسملاو

 . . نامز لكو ناسنإ لكل اهحلصأو اهلمشأو تانايدلا لمكأ ناك مالسإلاو

 لئاهلا ددعلا اذه دجوي اذامل مهفأ مل نكلو . . ذاتسأ اي اديج ةيدوييلا انتنايد سردأ مل ىننإ : ةبلاط

 . . دوهيلا نم لسرلاو ءايبنألا عيمج نإ انل ليق ىتح . .؟ ءايبنألا نم
 ميياح موحرملا عم فورعم ليوط ثيدح ىل ناكو . مالسلا هيلع ادمحم الإ . . حيحص : لاق
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 ةغل نيرشع فرعيو افيطل الجر ناكو . . ىوغللا عمجما وضعو رصم ى ةيوسوملا ةفئاطلا سيئر موحان

 « تبسلا موي دقعنت تناك عمجملا تاسلج نأل ىوغللا عمجملا ىلإ هيمدق ىلع ءىجي ناكو . . ةمات ةفرعم

 . ةرايسلا بوكر كلذ ىف امب . مويلا كلذ ىف ائيش لعفي نأ ىدوبي ىأ ىلع مارحو ١ سدقم مويوهو

 ىو وأ « ىمألا ىبنلا » ةملك ىنعم نع ميركلا نآرقلا ىف ءاج ام ريسفم ىف تقولا ضعب انلغشنا دقو

 اهانعم نكلو « بتكي الو أرقي ال هنأ اهانعم سيل ىمأ ةملك نأ ىري ناكو . . ؛ مبنم الوسر نيبمألا

 ىننلا رهف كلذ ىلعو . . ةيدوييلا ريغ ىرخألا بوعشلا نم ىأ ؛ نييمألا » نم مالسلا هيلع لوسرلا نأ

 ناك هنأ ةفص لوسرلا نع ىثني هنأ الول « الوبقم ريسفتلا اذه نوكي دقو . . ايدوبب سيل ىذلا ديحولا

 أرقي ال هنأ طقف هتمظع رهاظم نم سيلو . اهظع اهكح ناك لوسرلاو . . بتكي الو أرقيال

 لثمو ىرعملا ءالعلا نأ لثم . اميظع نوكيو بتكي الو ناسنالا أرقي الأ نكمملا نف . . بتكي الو

 .٠ سوريموه

 . . تعفر دمحم خيشلاو . . نيسح هطو : ةبلاط

 .. ةيلقعو ةيسفنو ةيمسجو ةيقلخو ةيصخش ىرخأ تافص ىف لوسرلا ةمظع نكلو : لاق
 ىذلا دنع ةريبك ةزيم تسيل ةباتككلاو ةءارقلاف . بتكي الو أرقي ال ناك هنأ لوسرلا ردق نم صقني الو

 نم تارشع الإ ايندلا ىف سيل نكلو « نوبتكيو نوأرقي نييالمللا تاثم ايندلا ىفف . . هل ةيرقبع ال

 ىلع لدتف ليئارسإ ىنب دنع ءايبنألا ةرثك امأ ةباتكلاو ةءارقلا ىلغ نيرداقلا ءالؤه نيب نم ةرقابعلا

 دقف . مهعم هللا نأ ىلع مهثمطي نم ىلإ اوجاتحا كلذلو . . نامألاب روعشلا مدعو ةريحلاو قلقلا

 هدالوأ دقنيل قارعلا نقرأ نم جورخلا ىلإ مالسلا هيلع مهاربإ ىدون نأب ةيدوبيلا تانايدلا تأدب

 دبعي نأب مهاربإ دهعتي نأ وه دهعلاو . مدقلا ديملا رهاذخ . دهع هللا نيبو هئيب ناكو . . هدافحأو

 تناكو . ناعنك ضرأ هللا هاطعأ . دهعلا اذهب ىفو اذإف « ملاعلا ىلإ هتلاسر لقني نأو ٠ هدحو هللا

 ةيدوبيلاف . مهنيب امف ةوعد دوييلا اهلعج كلذ دعب نكل . سانلا لكل ةوعد رمألا لوأ ةيدوييلا ةنايدلا

 ةيحيسملا ىف وه انك. ةيدوهيلا ف ريشبت الف كلذلو . دوبيلا ىلإ دوبيلا نم « ىكالم » نيد . صاخ نيد

 . . هللا نيبو هنيب دهعلا ددجت « ءانيس ىلإ رصم نم جرخي نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأ امدنعو . . مالسإلاو

 اوفلتخاو نوريثك رهظو . مهدشري نم ىلإ جاتحا ناكم ىلإ ناكم نم مهترجهو دويلا لاقتناو

 ا . ةحصلا ىلع لدي ال ءابطألا روهظ لثم ءايبنألا روهظف . . اولتاقتو

 . مهعم دحأ نامأ وأ ءدحأ َ نامألاب روعشلا مدع ببسب فوخلا وه دوييلا ضرمو

 عم قانتت ىه لهو ؟ الثم رصم ىف رشتنت دنت م اذالو ؟ ذاتسأاي ةيذوبلا ةنايدلا ىهام : ةبلاط

 . ؟ مالسإلا

 . ةيدوبملاو ةيحببسملاو مالسإلا نع ثدحتن امدنع هدصقن ىذلا ىنعملاب ةنايد تسيل ةيذوبلا : لاق

 تفر



 نرقلا ىف دنا ف شاع « اذوب همس بيط لجر ىلإ ةبوسنم ىهو « كولسلا بادآ : ىه ةيذوبلا امن
 اناسنإ ىأر مث ةيفاعو ةحص ىف اناسنإ ىأر دحاو موي ىو . افرتم اينغ اباش ناك . داليملا لبق سداسلا

 ..هل ةهجوم ةلاسر الإ سيل ثداحلا اذه نأ سحأو . دحاو موي ىف كلذ لك .. ةئج ىأر مث اضيرم

 ىف ةحار ال هنأو .. تومو باذعو ةدالو : ةايحلا ىه هذه نأ سحأف . ائيش لعفي نأ هيلع ىأ

 . اضيأ بلاطم مهو نورخخآ سانأ كانه مادامو .. بلاطم مسجللو ٠ مسج ناسنإلل ماداف . ايندلا

 ةحار الف نذإ . ةجيتنلا وه عارصلا نوكيو . دحاولا ءىشلا ىلع دحاو تقو ىف مهيديأ دتمت نأ دبالف

 بحسناف .. لتقلاو لاتقلاو عارصلا بابسأ نمو مسجلا بلاطم نم هسفن حيري نملالإ ايندلا هذه ىف

 مدقي نم ىلإ ةجاح ىف لازي ال وهف . ةيضقلا لحي مل دهزلا نأ دجو هنكلو . ادهاز شاعو . ايندلا نم
 لحلا ىلإ ىدتها كلذلو . نيدهاز اوسيل نيرحتآ نم دبالف « ادهاز نوكيل ىأ .. بارشلاو ماعطلا هل

 ىلع ارداق هلعجي ىذلا ليلقلاب اهنم ىضري هنأ ىأ .. اهفارطأ ىلع ايندلا ىف شيعي نأ وهو .. طسولا
 .. هلإ اهيف سيل ةيذوبلا ةنايدلاو .. ةيعاتجالا تاقالعلا طغض نمو « دسجلا دويق نم ارح ءاقبلا

 مهو . اذوب هكلس ىذلا قيرطلا سفن وه قيرطلا اذه . قيرط ىف ىثمي: لكلا امنإ . ادحأ دبعي دحأ ال

 امأ . مييلع قدصتتف عوطتت سانلا نأ وأ ء مهوطعي نأ سانلا نم نوبلطيو . لوستلا ىلع نوشيعي

 لكب ساسحإلا مادعنا ىأ - « انافرثلا » اهنومسي ةلاح ىهف هتياغ وأ قيرطلا ىبتنم وأ « قيرطلا ةياهن

 رونلا نيلفقت مث .. هايملا تايفنح نيلفقتو ويدارلا نيلفقت كتيب ىف تنأ : الثم كلذل برضنلو .. ءىش

 دحأ تيبلا ىفام لك نم قبي ملف .. كيلع ءاطغلا نيبحستو كينيع نيقبطتو كتفرغ باب نيلفقتو
 ىف كدنع ةبغر لك نيدرطتو .. كينذأ نيدست كلذ دعبو .. تنأ كيعو الإ .. ىعو وأ ساسحإ وأ

 ىأ «انافرنلا ١ ةلاح اهنأب هذه كتلاح فصوت نأ نكمي طقف انه .. نيبحت نم ءاقل وأ برشلاوأ لكألا

 هنأل ءافص وهو .. ماتلا ءافصلا اذه الإ هدنع قبب الف ناسنإلا رعاشم لك اهيف مدعنت ىتلا ةلاحلا

 .. اهلكايندلا قوف وه وأ .. لاع لبج قوف ناسنإلا نأب ساسحإ دجوي امنإ .. ةلجاع تابغر دجوت ال

 لك نم ىمسألا .ساسحإلا وه وأ ..رخآآ ساسحإ لك ىلع ىبغقي ىذلا ساسحإلا وه اذهو

 .. ةيحيسلا ىفو مالسإلا ىف .. نايدألا لك ىف نويفوصلا اهفرع دق براجتلا هذه لثمو .. ساسحإ
 تسيل ةيدوييلا ةنايدلا نآل « ايندلا ىف نودهزي ال مهف .. نويلمعو ءالقع سانأ مهف ةيدوبيلا ىفامأ

 نأ ةمكحلا نم سيلف ةدحاو تمادامو . ةدحاو ةايح .. طقف ةايحلا هذه . .ران الو ةنج الو ةرخخآ اهيف

 . ! كانه ىرخأ ةايحال تمادام - ىرخأ ةايح ىلإ اهب عاتمتسالا لجؤي وأ .. ايف ناسنالا دهزي

 نأ عم .. تقولا سفن ىف املسمو ايئاهب نوكت فيك . ؟ ةيئاهلاب تنمآ له ذاتسأ اي : ةبلاط

 . .؟ هدبعن ىذلا ريغ رخآ اهلإ نودبعيو « مالسإلا دض ةيئاييلا
 ملسم ىفأ وأ ةثارولاب السم تنك نإ ىنتلأس ىتلا ةسنآلا لاؤس ىلعو كلاؤس ىلع درأ فوس : لاق
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 قلقلا نم ىنارتعاو . ةساردلاب تملسأ كلذ دعب نكلو . ىعيبط « ةثارولاب تملسأ انأ .. ةساردلاب

 ةيسايسلاو ةينيدلا بهاذملا ف تفصع دقف . ىربكلا اياضقلا ىف نوركفي نيذلا لك باصأ ام ةريحلاو

 مالسإلل تلق انأو . .رثكأ نينمؤملا دنع تفقوت ىنكلو . نيدحلملا دنع اليوط تفقوتو يدلل

 هللاب انمؤم ناسناإلا نوكي نأ لوقعملا نم هنأ ىأ . معن ناميإلل تلق . معن مالسإلل لوقأ نأ لبقو . من

 نأ ىرورضلا نم سيلو « ةدقعمو ةقاش ةليوط ةلحر هذهو . هيف ءاجامو هباتكب انمؤم كلذ 3

 سيل هئكلو .٠ ةحابسلا ماح ىف ناسنإلا قوفتي دقف .. طيحما ىف ةحابسلاك امامت .. ناسنإ لك اهيشمي

 ةرورضلاب سيل لينلا ىف حبسي ىذلاو .. الثم ناوسأ دس ءارو ةحابسلا كلذكالو .. ربنلا ىف كتذك

 : ةرئاط ىف هربعي وأ ٠ ةئيفس ىف طيحلا ربعي نأ هتعاطتسا ىف ناكاذإ مث .. طيحملا ىف ةحابسلا ىلع ارداق

 نيذلا نوليلق مهنإ . .؟ ةيبشخ حاولأ ىلع وأ .. ئطاش ىلإ ئطاش نم احباس هريعي نأ ىلع رصي اذالف
 نفسلا هذه ىلإ عجري كلذ لضف سيلف اوحجن اذإو .. ضرألا لوح ةيعارش نفس ىف اوراد

 ةبهوم ىلإ نكلو .. برقأ اهقامعأ تناكو ءرغصأ اهجاومأ تناك تاطيحملا نأ الو : ةعضاونملا

 «ريثكب هنودف « مالسإلا ريغ « ةينيدلا بهاذملا ةيقب امأ .. نيرماغملا ةلاحرلا ءالؤه دنع ةيرقبعو

 اهل نوكي نأ تعاطتسا اهنأل « ةيئايبلا » نأ روصتي سائلا ضعبو . مظعأو لمشأو قمعأ مالسإلاف

 نرقلا ىف سانأ اهب نمؤي فيكف الإو . ةروطتم ةنايد نوكت نأ دبالف « ثيدحلا رصعلا ىف عابتأ

 ةروطتم ةنايد ىلإ نوجاتحم ن نيرشقعلا نرقلا لهأ نأب لوقلاف .. ةطلاغم هذه نأ ىرأ ىنكلو .. نيرشعلا

 ىف دجن اننإ لب .. ناكيرمألاو نامألا لثم نيروطتم نيرشعلا نرقلا ىف نوشيعي نيذلا لك سيلف . أطخ

 .. دنا ىف راقبألا نودبعي نيذلا وأ .. تازجعملا بلطيو ةحرضألا لوح رودي لازي ال نم فيرلا

 تهجتا دق ةيئايبلا ةئايدلا نإ مث . نيرشعلا نرقلا ىف نوشيعي اعيمج مهو . . ناريإ ىف رانلا نودبعي وأ

 ةيئايبلا ريبك ىأ « بابلا ٠ تلباق دقو . ىضاملا نرقلا ىف ناريإ ف تأشن ةنايد اهنأل . ناريإ ءانبأ ىلإ

 امأ . ليوط ثيدح انل ناكو . ةيئاهبلا ةنايدلا سسؤم هللا ءابب دبع ىأ . . ءاييلا دبع ىدنفأ سابع همساو

 اذإ اذه . . « لالحلا ىف نيسأر قفوت ١ ىأ . . اهلك نايدألا نيب حلص دقعب موقت نأ ىهف ةيئابيلا سسأ

 تدهعت دقو .. اهاه .. اهاه ! ؟ ًاسأر نيرشع نيب لالحلا ىف قفوت فيكف « نينثا نيب فالخلا ناك

 « ىذوبلا ىلع ملسملاو « ملسملا ىلع ىحيسملاو . ىحيسملا ىلع ىدوبيلا حلاصت نأب ةيئاهبلا ةنايدلا

 ىلع ىنومروملاو « ىنومروملا ىلع ىتشدارزلاو ٠ ىتشدارزلا ىلع ىشوفنوكلاو « ىشوفنوكلا ىلع ىذوبلاو

 تمدقت ىذلا لحلا وه ام مث ؟ فدهلا وه امو ؟ ةكحلا امو ؟ ىنعملا امو ؟ اذامل فرعأ الو . ىسكراملا

 اعم اهدوجوف . ةدحاو ةبلع ىف زرألاو نطقلاو ةفاوجلاو خوخملاو درولاو لصبلا انعضوول اننإ ؟ هب

 نوكت فوس ةجيتنلا نإف « ىلغي دحاو ءانإ ىف اهانعضوولو .. تلاز دق اهتافالخ نأ ىلع لديال

 نإ ! ؟ ىرخألا نايدألا صئاصخخ لك هيف مدعنت ىذلا نيدلا اذه ةميق اف . عيمجلا صئاصخ مادعنا

 قفين



 قوذتلاو ىلقعلا ريكفتلا نم هفاتلا ردقلا اذهب نوكي اهب نمؤي ىذلا نأ دبالو .. ثبع ةيئاهيلا
 ىف سائلل انكرتو ةطيسب ةدحاو ةبرجتتب انقول كيأرام : ءاهبلا دبع ىدنفأ سابعل تلق دقو .. ىنادجولا
 انولطنب ىدترتو انايتوس سبلت نأو .. كبراشو كنتيحل قلحت نأ . .! ؟ كيلع وأ كل اوكحي نأ دلب ىأ

 نم ملكتت نأو « كينفلاب رمخلاب نبللا جزمتو .. اشاشر اعفدم كسمت نأو هافش رمحأ عضت نأو قرزأ

 ىضرأ ىننإ . . ؟ ناكم ىأ ىف سانلا كنع لوقي اذام « كنم برتقي نم لك هجو ىلع قصبت مث كفنأ
 ىئنكلو . قفاوي مل .. اهاه .. اهاه .. رخآ نيد ىأو ةيئاهبلا نيب الصاف امكح هب ىضرأو .. مكحلا اذه

 ةين هذه تناكامبر .. نايدألا نيب ةداحلا تافالخلا ةلازإ ىف كتبغر مرتحأ ىنكلو .. هنع افيفخت تلق

 .. هلمعن ال مث ءءىش لمع ىف ةبغر ىه امنإ . اريبك ايش تسيل ةبيطلا ةينلا نكلو .. ةبيط
 رذتعأ فيك فرعأ الو .. كركشأ فيك فرعأ ال انأ ذاتسأ اي هللاو .. تانب اي ىتك : ةسردملا

 هللا اي .. فرعت تناف .. ىنرذعت نأ ذاتسأ اي وجرأ . سيبوتألا ىف ةاتف نورشع كانه لازت الف .. كل

 .. هللا اي . . جورخ .. تانب اي

 انيب ٠ تايتفلا حفاصي ذاتسألا فقو دقو .. ةنوكلبلا نم ادراب ءاوهلا بهو .. تايتفلا تجرخو

 تعضو دقو هفتك ىلع اهلمح مث .. هردص ىلع اهلمح .. اهمون نم تحص ىتلا ةريغصلا ةلفطلا لمح

 . ةلاصلا ىف نيفقاو نحن انللظو .. اهتاليمز ةعدوم اهديب ريشت تحارو هسأر ىلع اهسأر
 . ! ؟انالوماي ةعماجلا ىف كتاذيملت عم لعفت اذام : ذاتسألا ىنلأسو

 . اذه لثم ائيش : تلق

 . ؟ كلذ ىف ةعتم دجت له : ىنلأسو
 ىراكفأ حضوأو لوقأ ىندجأ نأ ىه ةعتملاف .. ىرخنأ ةروصب نكلو .. ةعتملا هذه دجأ : تلق

 د نيرشالا نم: عبس له ىنغل
 .. دحأ عم ثدحتت ال تناف نذإ : لاف

 .. ىبتنيال ىسفن عم ىثيدح نإ : تلق

 ىف نيرخآلا عم ثدحتت كلذ دعبو « كسفن ىلإ ثدحتت نأ .. ةداع ةيادبلا ىه هذه : لاق

 « فوسليف تنأف كسفن ثدحت امدنع تنأف .. كسفن بايغ ىف نيرخآلا ىلإ مث « كسفن روضح
 امأ « ءاملا حطس قوف هسأرو حبسي ىذلا لثم تنأف نيرخآلا روضح ىف كسفن ىلإ ثدحتت امدنعو

 ةيوبنأب طبترا دقو رحبلا ف صوغي ىذلاك وهف « هسفن بايغ ىف نيرخآلا ىلإ ثدحتي ىذلا
 ىلإ ثيدحلاب أدبي ىفسلفلا ركفلاو .. قابعألا ىلإ لزن اههم امامت نمآ وهف ٠ نفسلا ىدحإ نم نيجسكوأ
 لثم ىسايسلا مبعزلاو .. ةسايسلا ىه هذه . نيرخآلا ىف قارغتسالا مث ء نيرخآلا ىلإ مث « سفنلا
 نم حورلا هب لحت ىكل ةيرورضلا ةداملا دمتسي طيسولاف .. حاورألا ريضحت طيسو لثم . برطملا

 عااك



 نمو نيرخآلا روضح نم هتيويح دمتسي برطملا كلذكو .. هديب مهسملي نيذلاو هلوح نيذلا داسجأ
 سلجم ىف اوضع هلعجت نأ ةكلملا تررق امدنع لشرشت نإ . . ىسايسلا لجرلا كلذكو . مهقيفصت

 ءاوملا ثيح مومعلا سلجم ىه ىئايح نإ .. ءودهلا نمو قنلا ءاوملا نم .. قنتخا : لاق تادروللا

 ! اضيأ سانلا لكو دساف

 ةلفطلا ندجو امدنع نشهدناو . ذاتسألا ىلع نمحازتو . تايتفلا نم انس ربكأ ةعفد تءاجو

 .. نلخدي نأ نييلإ راشأو .. ذاتسألا فتك ىلع ةريغصلا

 تلاقو هسأر قوف نم ةيقاطلا تعلخ مث .. هنذأ نمو هفنأ نم ةريغصلا ةلفطلا هتكسمأ ةأجفو

 .. تيلاوتلا حورا ةزواع : هل
 دعبو . لخادلا ىلإ اهذيخأو . ضفر ذاتسألا نكلو . اهدعاست نأ تابلاطلا ىدحإ تعوطتو

 .. ىنتدرط .. اعيطم امداخوأ امأوأ ابأ نوكأ نأ تلواح هللاو .. ةتيرفع : لوقي اكحاض داع تاظحل

 .. اهاه .. اهاه .. ليلجلا لمعلا اذه لثمب ايف فرشتأ ىتلا لوألا ةرملا اهنإ

 تنأ .. بيع : تلاقف .. اهيلع نئمطأ ةظحلا ثتفقوو .. اهتلشدأ : اكحاض حرشي داع مت

 .. اهاه .. ضرألا ىف كشوو بابلا لفقت مزال تيلاوتلا ىف ةدحاو نوكت امأ .. كيبري دح شتيقلام

 .. اهاه
 سابع .. سابع مظعلا ذاتسألل ركشلاب مدقتن نأ بحي .. تانباي : لوقت ةسردملا تمدقتو

 .. ءاضوضلاو ىضوفلا هذه نع ذاتسألا ةذمالتل رذتعن نأ دبالو .. اريثك اتقو هنم انذخأ اننأل داقعلا

 اذهل ئيس لالغتسا اذهو .. هنم مرك اذهو .. هترايزل ءىجن نأ ةنس لك اندوع دق ذاتسألا نكلو
 نع لئس دق ذاتسألا نأ امولعم نكيل نكلو .. هب مدقتتلف .. لاؤس ةبلاط ةيأ دنع ناكاذإو .. مركلا

 .. ةعرسب اهلقتلف ىرخأ ةلئسأ ةبلاط ةيأ ىدل تناك اذإف .. نيدلاو قالطلاو جاوزلاو بحلا

 . . ذاتسألا عم ةيراكذت ةروصب ىنتكنفاالإو

 تلاق امدنع هيقاس ىلع اهساجأو هردص ىلإ ذاتسألا اهعفرو تمدقتو . ةريغصلا ةلفطلا تءاج مث

 .. راصرص تيقل : هل

 .. همأ نع ثحبي بهذ هنإ : لاقو ذاتسألا كحضو

 كدنع شيفمو ..ريغص راصرص اهءارو ناكو .. امام ىللا وه راصرصلا .. طلغ : ةلفطلا

 .. نوفيس
 .. كديب هيلإ ىلصت نأ ىعيطتست مل ةريغص كنأل نكلو .. دوجوم : لاق

 تنأ . ؟ ىازإ نوفيسلا اودشيح اوناك لامأ .. نيريغص دالوأ شكدنعام تنأ قبي : ةلفطلا

 .. ىلع كحضتب

 عا



 ريثك توصلا ىلاع اديعس ذاتسألا ناك « اهتغدغدو .. اهنذأ كاسمإو اهرعش دشو كحضلا طسوو

 هسأر قوف اهعضي نأب اهددهو .. هردص ىلع ةرمو هيقاس ىلع ةرم اهعضي مث دعقيو اهب موقي ةكرحلا

 . ؟ كريسلا ىف لغتشتب تنأ هوه .. كريسلا عوتب ىز : تلاقف كلذ عيطتست تناك نإ اهأسو

 ثدجو ثنأ : رخآ اناسنا ! حبصأ دقو تايتفلا ىلإ هجتاو ههجو ابطقم مث « اكحاض ذاتسألا لاقف

 هنكلو ىنقهري هلمعأ ىذلا نأ رعشأو .. ةريثك نايحأ ىف كلذب رعشأ ىنإ ٠ . حيحصلا ريبعتلا

 اذإ ىننأو .. موي دعب اموي هرركأ ىننألو ١ لعفلاب قهرم هنأل ىنقهري هنإ .. سانلا نم ادحأ كحضي ال
 « تبلصت دق تالضعلاف نآلا امأ .. ةنورم رثكأ تناك قالضع نألف ء اموي كلذ تعطتسا تنك
 نإو . تدعتبا دق تافاسملاف .. اديلج حبصأ سانلا نيبو ىنيب ىذلا ءاملا كلذكو ء فج دق قيرلاو

 دقل ..ايروتكيف ةكلملا هلوقت تناك ىذلا لثم اريثك لوقأ تحبصأو .. تبرتقا دق ةياهنلا تناك

 رورسلا لخخدي نأ لواحي ءارزولا سيئر ناكف .. ةمورحم ةبرطضم ةيساق ةفاج ةايح ةكلملا هذه تشاع

 نوري مهنأل اموتكم اكحض كحضت ةيشاحلاو بلقشتيو تكنلا اهل ىوري جرهمب اهل قأيف اهسفن ىلع
 تناك « ةكلملا كلاحضإ ىلإ دؤت مل ىتلا هتمهم ءادأ نم ناولهبلا اذه غرفي امدنعو .. كحضت ال ةكلملا

 ىف ةعتملا دجن دعن مل اننإ : سانلا اهوقي نأ لبق نآلا اهوقأ انأو ! كحضن مل اننكلو : هل لوقت ةكلملا

 نأ سحأ ىننإ .. ىنسلفلا داهتجالا وأ يلدألا لمعلا ريدقت نونسحي الو نومهفي ال نيذلا ىلإ ثيدحلا
 رودب موقأ انأو .. مصألاو ىمعألا رود وه دحاو مهرود نإ . المم حبصأ سانلا هب موقي ىذلا رودلا

 . . زوجارألا وأ ىوابلغلا

 كلذ لعجت نأ كيلإ تبلطو « كعم ءاقللا اذه فصت نأ ذاتسأ اي كيلإ تبلط ول : ةبلاط تلاق

 . ؟ لوقت اذا ةدحاو ةملك ىف فصولا

 . بايش : باجأ

 . ؟نيتملك قو -

 .. بابشلا حرم -
 .. ؟ تاملك ثالث قو -

 . بابشلا حرم ةيادب -
 ؟راتخت ىتلا نمل « اننيب نم اسورع كل رتخا ذاتسأ اي كل تلق اذإو

 . ىنراتخت ىتلا راتخأ -

 .؟انم ةدحاو كرتخت مل اذإو -

 . ةدحاو راتخأ ال ىننإف -

 ,.. ؟ دبال ناك اذإو -
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 . 1 تنأ كترتخا -

 ؟ اذامل-

 . 1 كل اباقع -
 نيعبرأ مويلا تيأر كنإ . .؟ كلذب تنأ هدصقت ىذلا اف « ةيرصملا حمالملا لوقت امدنع : ةبلاط

 . ؟ ةيرصملا حمالملا ىهام انل حرشت نأ نكمي له . ةبلاط

 تسيل رعشلا ةيبهذلاو ةيرصم تسيل ءاضيبلا .. امامت ةيرصم حمالم اهل ةدحاو دجوت ال : باجأ

 قيت نلف ةفرغلا هذه نم نجرخي نأ تايرصملا ريغ نم تبلط اذإو .. ةليوطلاو نينيعلا ةنولمو ةيرصم
 . ةدحاو

 . دحاو قبي نكلو -

 .؟ نم

 ! ذاتسأ اي تنأ -

 ى ناوسأ ىلإ اورجاه دقو . . قارعلا لامش نم .. ىدرك لصأ نم ىدادجأف ..انأ ىتحالو -

 تيب نم ىأ فارشألا نم اوناك دقف .. ءارضخلا ةمامعلا ىدتري ناك مهضعبو .. اشاب مهاربإ مايأ

 ريبك اهسأرف .. ةيدوهيلا ةسنآلا ىه .. انه نم جورخلا ىلإ انقبست تناك ةدحاو لوأو .. هللا لوسر

 اهافتكو .. ناتزراب اهانذأو .. ناتثتات اهاتتجوو ناتثلتمم اهاتفشو ناواقرز اهانيعو دعجم رفصأ اهرعشو

 ميلس ةيبرعلا ةغلذ اهقطنو ليمج اهتوص نإ مث . لقألا ىلع بوعش ةرشع ةصالخ ىهو .. ناتضيرع
 ىلع ىتلا ةناطيشلا هذهو .. ةأرج ريغ ىفو مهف ىف ةرشابم اهثدحم ىلإ نارظنت اهانيعو .. اضيأ عيدبو
 نيتينوعرف اهانيع تناكامبر . . ركبملا ىثنألا ثبحخ وه اهؤاكذف .. ىرصم دحاو ءىش اهيف سيل تك

 .. ىرصملا فحتملا ىف ةروهشملا ىانلا تافزاع تايتفلا نويعو .. ىقيترفن ىنيع لثم .. امامت

 بوعش ىأ نف جوزتت نأ ىرورضلا نم ناكو لف . . ةيسنرف ةديس نيسح هط جوزت دقل : ةبلاط

 . ؟ ذاتسأ اي كتجوز راتخت ضرألا

 جوزتي وأ . . ةأرما جوزتي هنإف جوزتي ىذلاف . . اهناكمو اهناسل ريغت اهم . . ةأرملا ىه ةأرملا : لاق

 . ! ةدحاو اهنإ . . نوفيوإ وأ اتيفيإ'وأ . . افيإ : ةملك اهقباطت ءاوح تناك ءاوس .. ءاوح وأ ىثنألا

 ؟ اهراتمت ىتلا نف .. ةيرصم ريغ ةدحاو راتخت نأ دبال ناك اذإ : ةبلاط

 مهف ىلع اهدعاسأو .. ىفاملألا ركفلا مهف ىلع ىندعاست ىكل ةيزيلجنإلا فرعت ةينامأ راتخنأ : لاق

 .. يرعلا ركفلا

 .. ةريتركسلا نع سيلو ةجوزلا نع كلأسأ : ةبلاط
 ىلع ةبوعصب قفاوأف « ةدحاو جوزتأ نأ ىنم نيديرت .. تاجوزلا ددعتب نيرشبت تنأ نذإ : لاق

 ا



 .. اهاه .. اهاه .. اضيأ اهجوزتأ ةريتركس ىل نوكت نأب ىننيعنقت كب اذإ مث .. كلذ

 .. ذاتسأ اي ةباجالا نم تبره تنأ : ةبلاط
 .. اهاه .. عافدلل هيوارع ترف عم : لاق

 .. ذاتسأ اي رعشلا مظنأ ىننإ : ةبلاط
 .. كرعش قيعمسأ : لاق

 رهظي الف ةرمقملا ىلايللا امأ .. موجنلا عملت ىلايللا هذه ىف « ةملظملا ىلايللا بحأ ىننإ : تلاق

 . ىنتختف اهبحأ ىنلا موجنلا امأ « تاقرطلا الإ اهيف

 .. ىنيعمسأ .. بيط ىنعم : لاق

 : تلاق

 . اهنسح ىف ءارمقلا رثوأ ال

 . موحي هيف فرطلاو . ىجدلا ىلع
 ىرثلا ىنيري ردب اي كانس

 000 ! موجنلا ىنيرت ليللا ةملظو
 نأ تدرأ امنإ « ذاتسأ اي تنأ كرعش اذه اعبط : تلاقو ةبلاطلا تكحضو ذاتسألا كحضو

 ىرعش كعمسأ نأ لجخأ ىنكلو .. هبحاص نم عمسم ىلع هيقلأ فيكو رعشلا ظفحأ فيك كعمسأ
 .. كيلإ ثدحتأو كعمسأو كارأ . . كترضح ىف ىننأ درجم فجتري هلك ىمسج نإ ..ذاتسأ اي

 ىهو ..رعشلا ةعاج ةسيئر ىهو ةسردملا ىف ةبلاط نسحأ اهمإ : ةسردملا تلاقو ةبلاطلا تتكسو

 ال تناكو .. ةيبرعلا 5:1 :ذئاسأ قياضت اهنأ الول ..ريزاوفلاو ىناغألا فلؤتو ةينيدلا دئاصقلا مظنت
 .. ءىش نع ترفسأ دق تناك نإ فرعأ الو .. ةقان ىضاملا عوبسألا ىف

 نم اتايبأ ةروبسلا ىلع بتك دقل .. ذاتسألا عم تفلتخا امنإ « ذاتسأ اي ةقانخ تسيل : ةبلاطلا

 .. انمامأ تايبألاو .. كلذ سكع ىرأ انأو .. رمذلا برش نع بوتي نأ ررق اهبحاص نإ لوقي رعشلا

 .. بحلا ىه اهنع ثدحتي ىتلا رمخلا لعلوأ ..رمخلا نم ديزملا ديري هنإ لوقأ تدك ىننإ لب
 .. ىزمروأ .. ىزاجم ىنعم ال رمخلا نأ ىأ .. قشعلا وأ

 . .؟ ةسنا اي تايبألا ىه امو : لاق
 : لوهمجلا رعاشلا لوقي : ةبلاطلا

 ىبر تركذ لوقي نمل تبجع
 : تايبألا لمكي ذاتسألا ىضمو
 !؟ تيسنام ركذأف ىسنأ لهف

 كرب



 ايحأ مث كتركذ اذإ تومأ

 تبيح ام ىف :نسح الولو
 اقوش تومأو ىنملاب ايحأف

 تومأ مكو كيلع ايحأ مكف

 ساك دعب اساك بحلا تبرش

 تيور الو بارشلا دفن اف

 هبح وه هيوري ال ىذلا بارشلاو سأكلاو رمذاو . . ىفوصلا رعشلا نم هنإ .. كعم قحلا ىتسنآ اي

 ليحتسيو « ىوتري نأ ديري الو « ىوتري الو « نيح اصلا رمح برشي وهف .. ىلاعتو هناحبس هلل

 . ! كعم قحلاو ! كلذ
 ةغللا شتفم عم اضيأ ترجاشت دقل . . ؟ ةديحولا ةقانثللا ىه هذه لهو .. ءافص اي : ةسردملا

 .. لصفلا نم شتفملا اهدرطف اهتوص تعفر دقو ذاتسا اي ادج ةيبصع ابنإ .. ةيبرعلا
 . ذاتسألل ىلوق .. كترضح لوقت ىتلا ىه ءافص .. ذاتسأاي تنأ وهف ببسلا امأ

 مامأ تيقلأ اهنإ لاقو .. كل ةديصق شتفملا راتخخاو .. ىسايسلا رعشلا نع ثيدحلا ناك : ةبلاطلا

 نإ لوقي وهو .. حيحص ريغو لوقعم ريغ اذه نإ تلق انأو .. نجسلا نم كجورخ دعب داؤف كلملا

 حيرض مامأ داقعلا ذاتسألا اهلاق تايبألا هذه نإ تلق انأو .. داقعلا ذاتسألا ترتشا دق ىارسلا

 . . ؟ ذاتسأ اي تلقام ضعبب كركذأ له .. دعس

 ةوطخ لك ىو ىعسأ هل تجرخ
 دكؤي ءالو وأ « ىدؤي ءاعد

 اهدويق نم ىطنخملا كف نم لوأل

 ديقتي ال موي ىوطخ لئاوأ
 رهشا ةعست نجسلا نينج تنكو
 دلوأ دلخلا ةحاس ىف اذنأ اهف

 اجحلا وذ ءرملا دلوي موي لك ىف

 دحلي ةلاهجلا وذ موي لك ىو
 ةمزع نجسلا ةملظ ىنتدقفأ امو

 دقرم كلاشغي نيح ليل لك اف
 مييلع فالتخا ال ىحصو ادع

 ! دهعي ناكاك لك ىدهعيس
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 . ؟ ذاتسأ اي رانلا وأ ةنجلا لخدتس له : ةبلاط
 | اركاش نوكأ « انل ىطسوتت نأ كتعاطتسا ىف ناك اذإ نكلو . ةسنآاي فرعأ ال هللاو : لاق

 .. اهاه .. اهاه

 .. ذاتسأ اي راثلا لخدتس تنأف نذإ ٠ ةنجلا لخدتل ةطساو ىلإ ةجاح ىف تنأ : ةبلاط
 . « اهدراو الإ مكنم نإو» : لوقي هناحبس هللا : لاق

 . ؟ اهحصنت ءىش ىأبف ةئبا كل تناكول : ةبلاط
 ره بجني ىذلا لجرلا نأل .. ةحيصنلا ىنم لبقت نأ حصي الو .. اهحصنأ نأ عيطتسأ ال : لاق

 عمتسي م , نيرخآلا بئاصم نم ملعتي مل ىذلا لجرلا وه جوزت ىذلاو .. جوزت ىذلا لجرلا
 ملعتت نأ اهنم بلطأ فيك . . ؟دحأ ةحيصن ىلإ عمتسأ مل انأو ىتنبا حصنأ فيكف . . دحأ ةحيصنل

 . ؟دحأ نم ملعتأ مل انأو ٠ ىنم

 . ذاتسأ اي كلذ انل حضوت نأ وجرأ : ةبلاط

 ىه هتئاضحو لفطلا ةيبرتو . . ىرخأ ةطلغ دالوألاب قأي ىذلا جاوزلاو . ةطلغ جاوزلا : لاق

 ره جاوزلاف . . ؟ ةقاشلا لاغشألا عم نجسلاب اماكحأ كانه نأ نيفرعت الأ .. ةطلغلا هذه نع ريفكت

 ةقاشلا لاغشألا ىه لافطألا ةيبرتو ٠ نجسلا
 ىلع مألاو بألا نانح رسفت فيكو ..؟ةمومألاو ةوبألا فصت فيكف نذإ : ةبلاط

 ءاج امو « ىلوألا ةثيطخلا وه جاوزلا له . . ؟ ةقاش لاغشأ ةيزيرغلا ةداعسلا هذه له . . ؟ امهراغص

 .. ذاتسأ اي اضيأ ةينيدو ةيوبرتو ةيفالخأو ةيفطاع ةيضق هذه . . ؟ ةثلاثلاو ةيناثلا ةئيطخللا وه كلذ دعب

 دحأ كلاثمتو « ىنيع مامأ ايندلا المت كتروصو تئج انأف .. تيبلا ىلا دوعأ نأ نآلا عيطتسأ ال انأو

 قوف دبعملا اذه مدهو كتروص قيزمتب ذاتسأ اي موقت تنأو هلعفأ ىذلا ام فرعأ الو .. ةككحلا ةدمعأ
 ملعت دقو « نآرقلا ولتيو ؛ رعاش وهف .. . كبحأ نأو همرتحأ نأ : نيئيش ىنملع دق ىلأ نإ . . ؟ اتسوعر

 ىف نذاتسأل ذاتسأ اي ةصرفلا هذه زبتنأ انأو .. كيلإ تئج ىننأل ىندسحي وهو .. اكيرمأ ىف ةسدنملا
 .. مويلا تقولا لكب درفنأ نأ ديرأ ال انأو .. ذاتسأ اي مداقلا ةعمجلا موي .. هعم انأو كيلإ هروضح

 .. ةريثك ةلئسأ نبيدل قاليمزف

 ىربكلا ةلكشملا هذه نم صلختلا تنسحأ : لاق

 . ؟ ذاتسأ اي ىمع نبا جوزتأ له : ةبلاط
 نأ تايرخأ ىلإ تبلطو اهتتكسأ ةسردملا نكلو ء اضيأ نحنو ذاتسألاو تابلاطلا تكحض

 دعومو ذاتسألا ءادغ دعوم اذه : تلاقو . ءاسم ةيناثلا تبراق دق ةعاسلاف « ةعيرس ةلئسأ نهجوي
 نحنو . . ذاتسأ اي موي لك كارن اننإ .. ةديدجلا رصم عراوش ىف ىشملا ةضاير دعوم كلذ دعبو .. همون

 عمى"



 .. ىشملا أدبت امامت ةعبارلا ىف تنأف .. كديعاوم ىلع ةعاسلا طبضن

 .. ظيلغلا نارصملل ذاتسأ اي ديدج ءاود اذه : لوقت ىهو ةريغص ةبلعب ذاتسألل ةبلاط تمدقتو

 .. ندنل نم اريخا داع بيبط وهو .. كيلإ ىدلاو هب ثعب دقل

 ةقيرطو ءاودلا بيكرت نع ثدحتت ىتلا ةقرولا جرخأو « ةبلعلا حتف ةعرسبو « ذاتسألا اهركشو

 .. ةريغصلا ةلفطلا هفتك ىلعو . هبتكم ىلا هجتاف .. راظنم نودب أرقي نأ ذاتسألا عطتسي ملو . هلاعتسا

 تلاقو . اعيمج نفرصني هدعبو .. نهادحإ ههجوت دحاو لاؤس ىلع نقفتاو . تايتفلا تسمابتو

 اذه ءىش ىأ نع ..ايصخش وأ ارركم نوكيالأ بجي ..لاؤسلا فرعأ نأ ديرأ : ةسردملا

 . هيدل ةمعطألا بحأ نع : هلأسأ فوس ةدحاو تلاق . . ؟ لاؤسلا

 ةبيبش ةاتف نوكت فيك ىرأل . ةرسألا تانب نم ةدحاو ىنيري نأ بلطأ فوس : ةيناث تلاقو

 سلجن نأ بلطأ فوس : ةثلاث تلاقو . . ؟ اهلكش نوكي فيكف تنب هل تناكول ىنعي .. ذاتسألاب

 .. ةعئار ةركف ابنإ .. ةلئسألا سفن نع نابيجي امهو اعم امهارنو دحاو تقو ىف نيسح هطو وه هيلإ

 ىه اموأ .. تيبلا اذه ىف ةروص ىم ةسنآلل تناك نإ هلأسأ نأ ديرأ : ةعبار تلاقو .. ةينونج

 ةبلاط تلاق .. همون نم وحصي امدنع هاري نأ بحي ىذلاام وأ .. تيبلا اذه ىف اهب ظفتحي ىتلا روصلا

 نوكيل : نلقو تايتفلا تكحاضتو .. اذه نم نسحأ نولاصلل اهقط هيلإ ىدهأ نأ ديرأ : ةسماخ

 عوضوم ىف هثدحأ فوسف انأ امأ : ةسداس .تلاقو .. اهاه .. اهاه .. كدلاو ةشرو نع انالعإ

 نأ ىنمتتو تاونس رشعب ذاتسألا نم رغصأو ةلمرأ ىهو .. ادج هبحت ىتلاخ نإ هل لوقأ فوس .. صاخ

 اذإ نكلو .. اكيجلب ىف ريفسلا اهبخأ عم شيعت نآلا اهنإ .. كلذ ىف ةداج اهنإ مظعلا هللاو .. هجوزتت

 .. مظعلا هللاو .. حرفلا ناتسف اهعمو رضحت فوسو ةيقربب اهيلإ ثعبأ فوسف قفاو

 نأ عيطتسأ ال بطم ىف تعقو دقل نآلا : لاقو ةريغصلا ةلفطلا هدي ىفو اكحاض ذاتسألا ءاجو

 .. ةجوزلوأ لفطل اريرس دجت ملف .. تيبلا فرغ لك نم اهسفنب تدكأت ةناطيشلا هذه .. هنم جرخأ

 ةملك ىف دحاو لاؤس ريغ قبي لو . هلردص ةعس ىلع ذاتسأ اي كركشأ فيك فرعأ ال : ةسردملا

 .. ةعرسبو تنأ ىلوقف نذإ .. نيديرتال .. ةيرداي تنأ ىلوق .. ئصنو

 . كوبأ ىز تنأ اهل لوقتبو .. اهبحتب شم امامو .. ةريبكلا ىقتخأ ىد : ةلفطلا

 .؟ امام لثموأ اباب لثم ىنوكت نأ نيبحت تنأو : ذاتسألا

 , ال : تلاقو « اهتخأ ىلإ ترظن مث تابلاطلا لك ىلإ اههجو ترادأ نأ دعبو ريكفت دعب « ةلفطلا

 .. تنأ كيز نوكأ نأ بحأ

 .. اهسأرو اهيدي لبقو ذاتسألا اهقئاعو
 . 1 شحو كتيب سب : لوقت ثداع ةلفطلا نكلو

 كلر



 . ! ؟ اذامل : ذاتسألا

 .. اهيف بعلأ ةتح شيفمو .. باوبأ نايلم ناشلع : ةلفطلا

 .. ةعرسب . . ةريمأاي لاؤسلا : ةسردملا

 ههجوأ نأ حصي له فرعأ ال رخآ لاؤس ىدنع نكلو .. دحاو لاؤس ىلع انقفتا : ةبلاط

 ىأ نع لأسأ نأب ىنيرغي ىذلا وه كعيجشتو ةفرعملل كبحو انل كتوبأو كيدأ نكلو .. كيلإ
 .. ءىش

 .. ةعرسب .. تقولا ةعاضال ىعادال . لاؤس ىلع انقفتا دقل .. هيإ ىرج : ةسردملا

 ىرسيلا كعارذ امأ .. ىنلا كعارذ كرحت كنأ تدجوف ذاتسأ اي نآلا ىشمت كتيأر : ةبلاط

 . .؟ طيلغلا كنارصمب وأ .. لاقي اك ىرسيلا كتئرب ةقالع كلذل له ؟ ذاتسأ اي اذامل .. كرحتت الف

 فتكلا ىلع ديلا ةطئش ىفلعن اننأ وه رخآ ببسل نكلو ءىشلا سفن نلعفي تايتفلا ضعب ىرأ ىننإ
 عارذلا هذه كرحت ال ةداعو ىرسيلا عارذلا ىف ةطنشلا كسمن وأ .. اهيلع انعرذأ عضن كلذلو ىرسيلا

 كريسفت اف .. ةفصلا هذه ابدل اندنع ةيضايرلا باعلألا ةسردم ىتح .. كلذ ىلع اندتعاف

 . . ؟ ذاتسأ اي

 سلجأ ىننأ نيفرعت تنأف .. كلذل ىداع ريغ ببس دجوي ال .. ىالوماي بيط مالك : ذاتسألا

 ىه ىرسيلاو .. كرحتت ىتلا ىهف ىنهلا امأ .. ةليوط تاعاس ىرسيلا ىعارذ ىلإ دنتسأو بتكملا ىلإ

 فصولا ناك امبرو .. كرحتتالأ ىرسيلا ثداتعا ىتح تاوئنس تضم دقو .. ىمسج لكل ةأكت

 ىف بويع الو ةيمسج بويع اهل ةنهلاف .. ةنهملا تاهوشتوأ .. ةنهملا بويع اهنأ كلذل بسانملا
 .. ءارولا ىلإ هرهظب عجارتي سوسقرعلا عئابو .. ةيوق ةدحاو اعارذ هل نيدجت دادحلاف .. كولسلا

 ..نيقاسلا ةجرفنم ىشمت هيلابلا ةصقارو .. مامألا ىلإ ىنحني ب هرهظ ىلع ةبرقلا لمحي ىذلا اقسلاو

 ىلإ رظني ىزرتلاو .. سانلا سوءر ىلإ رظني هسفن دجي قالحلاف : كولسلا ىف تاهوشت اضيأ كانهو
 ىزيلجنالا بيدألا ناكو . . ءاذحلا ةيعون نم سانلا رادقأ فرعي ةيذحألا عئاصو .. مهسبالم

 ضرألا حطس ىلع ىتلا ةذفانلا نم ىري نكي ملو .. ضرألا تحت تالحملا دحأ ىف لمعيزليو. ج . ه
 ةينالأ ةصق تأرق .. اذكهو .. مهتاراظنو سانلا نويع ىلإ رظني نويعلا بيبطو .. سانلا ةيذحأ ىوس

 بعشلا ىري نأ كلملا نم بلط نأ الإ دالجلا نم ناكاف .. اديدج ادالج نيع دق كلملا نإ لوقت
 ىف ةبوعص دجيس ناك نإ فرعيل .. سانلا قانعأ هديب سسحتي دالجلا ناكف .. كلملا قفاوف .. هلك
 مكحي الأ نكمملا نم نأ ةدحاو ةظح روصتي مل د دالجلا اذه نأ بيرغلا نمو ., ةدحاو ةطبخي اهبرض
 ائيش ركاذتي هتلعجو . . ملظلاو لدعلا موهفم هتسنأ هتنهم نكلو . . مادعإلاب دحأ ىلع كلملا

 .. مادعإلاب مييلع موكحملا قاثعأ ةبالص ىدم : وه ادحاو
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 . ذاتسأ اي اركش .. ذاتسأ اي اركشو

 نأ ذاتسألا لواحو « ةريغصلا ةلفطلا كلت جورخلا ىلإ انتقبسأ تناكو « اعيمج انجرخو

 . عطتسي ملف .. اهب قحلي نأ .. اهلبقي نأ .. اهحفاصب

 ايندلا عاتم لق » . ةرباع .. ةنتاف .. ةعئار .. ايندلاك اهنإ : هيدي عفرو هسأر زهو اكحاض لاقو

 1 ميظعلا هللا قدص « ليلق
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 ة[كيوبملا ىلاتيللا ىكحإ

 . اضيرم اضيأ تنك ىفأل نكلو . طقف ةضيرم تناك ىقدلاو نأ ببسب سيل . ةيضاملا ةليللا منأ م

 ىسنرفلا رعاشلا ناويد تأرق نأ دعب الإ كلذ ىف ركفأ ملو . ايسفن ناكامنإ . ايمسج ىضرم نكي لو

 ىناغأ» ناويد تأرق نأ دعبو .. « نافره صيصاقأ » تأرق نأ دعب الإو .. «رشلا راهزأ » ريلدوب
 اهيف تبلق دقف ىعفارلا قداص قطصمل ؛ درولا قاروأ » امأ .. ليعامسإ نسح دومحم رعاشلل « خوكلا

 نوكيو . هتاريبعت ليمجت ىف الئاه ادهج لذبي وهف . ًاريثك هب بجعأ مل ىننكلو « هل تبجعتو . اريثك
 ساملاو بهذلاو قيحاسملاو غابصألا عضيو « هسئارع قيوزت ىف فرسي وهف . ىنعملا باسح ىلع كلذ
 ةعانص نف كشال وهو .. ىه اهيلإ رظنلا نع نيعلا لغشنت ىّتح .. اهينذأو اهردصو اهعباصأ ىف

 ءايزالا رود تلدع كلذلو .. ءايزألا لمجأ ىف سئارعلا نفد نف تقولا سفن ىف هنكلو . .تارهوجما

 تاضراعلا ىف قامحتف نيتاسفلا ىلإ رظنلا نع نيعلا لغشت ال ىتح تاليمج تاضراعب ةناعتسالا نع

 ! تانتافلا

 دادزت اماسجاو . ترعت اذإ اهامج ودبي ةريثك اماسجأ كانه نكلو . ةيراعلا ىناعملا بحأ ال ىننإ
 حتفب - اقهرم هارأ امنإ . اضيرم ىعفارلا قداص فطصم ىرأ ال ىنكلو .. اهسبالم تدترا اذإ ًالامج
 سيل هنإ .. ىبسفن نم ةريثك نكامأ ىف ىنعجوأ ىذلا وهف ريلدوب رعش ناويد امأ . اضيأ اهرسكو ءاملا
 تاخرصلاو ىناغألاو تاناوطسألا اهيف ريديف نذألا لخدي « ءايميكلا نم عون وه امنإ « ارعش
 ىذلا امو ؟ اذامو ؟ تام ىذلا وه نم : ئراقلا لءاستي نأ دبالو .ريثكلا ليوعلاو ليلقلا كحضلاو
 وهف لتاقلا امأ .ئراقلا وهف ةيحضلا امأ « ةنيزحف قيسوملا امأ « ةفيخف ىفاعملا امأ ؟ نحن هلعفن
 .. ؟ اذال نكلو ..رعاشلا

 نأ وه بولطملا امنإ .. بابسألا نع اريثك لأست ال : نيدلا ىفو قيسوملا فو مسرلا فورعشلا ىف

 تاحوللا نوكت دقو . . دعستال وأ هعمست امب دعست نأ .. هبحت ال وأ هارت ام بحت نأ . نمؤت ال وأ نمؤت
 تنأف كلذ عمو . للايخلا دوسألاو ىبابضلا دوسألاو ىدامرلا دوسألاو متاقلا دوسألا نوللا نم اهلك

 . روبقلا ةرايز ىلإو تازانجلا ىلإ نوبهذي اوناكن ييسنامورلا ءارعشلا نم ريثكو . هارت ىذلا لاجلاب ديعس
 ىف ىه نكت مل : لوقي ريلدوبو .. الاج تدادزاو تنادزا داوسلا تدترا اذإ ةأرملا نوري اوناك دقف
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 جاعلاو .. اهادبم : حافتلاو .. اهاتفش : ذيبنلاو .. اهانيع : ةيفاصلا ةقرزلاف : ىرخأ ناولأ ىلإ ةجاح

 .. ! اهيلع اهدسحن ةيرعاش توملا ايسكأ دقو . اهاقاسو اهعباصأو اهئانسأ : لمألاو رونلاو

 ةنونجي ةينمأ الإ ىدنع نكت مل : لوقيف « تتام ةديس فصي هتافارتعا ىف وسور كاج ناجو
 .. ! ضرألا تحت اعم ىشالتنو .. ةدحاو ةريقم ىفو .. دحاو نفك ىف اهعم نفدأ نأ ىهو ء ةدحاو

 ناسنإ كيداني اك امامت . كلذ دعب ءىشاالو ةخراص طقف .. ناولألا ةخراص ةحول نوكت دقو

 دجو . ردصلا عساو ةرجنحلا ىوق ناسنإ هنإ . خارصلا اذه لداعي ام هيدل نوكي ال مث . هتوص ىلعأب

 « تاسموملا ٠ هبشت ناولألا ةخراصلا تاحوللاو . كلذ دعب ءىش ال نكلو . خرصف خرصي نأ ىف ةبغر

 كناوعدت اهاتيعف : نيناولأ لك ىف تاسموملا تايناغلا ةغلابم ببس اذهو .. كيداني اهيف ءىش لك

 ىف ةضورعم ةعاضب ىهف ةوعد نكت مل نإ ةيراعلا اهباوثأ مث « اهيلع كلدت اهغابصأو . لجخ الب
 : ةلوذبم : اهنأل نكلو « فشكتسي نأو فرعي نأ ديري ىذلا ناسنالا ةعتم دسفت ةيناغلاو . قيرطلا

 .. لواحتو رماغت نأب كيرغي ءىش الو .. اهءارو رسال .. ةصيخر تناك « ىناعملاو باوثألاو ناولألا

 اهفصو دقو . طوطخملا ةثيرجلا ناولألا ةيودملا تاحوللا هذه لثم كلذكو .. ةيابنلا ىف اهب زوفتل
 .. ! ماعلا قيرطلا ىف ضرع كته : اهنأب ورلام هيردنأ اهتفاقث ريزوو اسنرف فوسليف

 قلغم هنكسأ ىذلا تيبلا ناك دقف . ىلوح اتيم ليللا ناك نافوه صيصاقأ ىف اليوط تبلق البو

 باوبألاو ذفاونلا حتف نأل امبر « اببس كلذل فرعأ الو . اهحتفأ نأ لواحأ ملو . باوبألاو ذفاونلا

 ىوأ ةذفانلا ف ترهظ ول اذامو : ةدحاو ةرم ىسفن شقانأ لو .. دحأ ىناري وأ رهظأ وأ ودبأ ىنلعحي

 .. ؟ سانلا هلوقي نأ كفيخي ىذلا ام .. تالحملو نحصلا ىف ةروشنم كتروص نإ . . ؟ ةئوكلبلا

 ىتح اديعب ودبت نأ ديرت كنأ كلذ ببس له .. كلذ نوفرعي نوريثك .. ؟ ناكملا اذه ىف نكست كنأ

 رغصأ وأ ربكأ كنأ .. ؟ نولوقيس اذام .. ؟ حوضوب كوأر ول اذامو .. ؟ حوضوب سانلا كاريال

 نأ ثدحي ملو .. هعم فلتخنو هشقاننو هارن ذاتسألا نإ ! ؟ كلذ ىف اذامو . . ؟ فحصلا ىف ودبت ام

 تأدب ىقلا هنانسأ ىلإ ىتح الو .. بشبشلا نم جرخت .ىتلا هيمدق عباصأ ىلإ وأ هسبالم ىلإ انرظن

 ساومأ اهببست ىتلا حورجلا ىلإو . . هينذأ لوح افاج ادب ام اريثك ىذلا نوباصلا ىلإ الو .. لكآتت

 اهمدختسيوأ ةميدق اساومأ مدختسي ذاتسألا نأ اهببس حورجلا هذه تناك نإ فرعن الو . . ةقالحلا

 انيأرو .. ايئابن هتيحل قلحي هلعجي ىذلا ام ىتح وأ . . كلذ ىف لجعتسي هلعجي ىذلا امو .. ةعرسب

 نولطني ودبيف . نولاصلا نم اجراخو نوفيلتلا ىلإ ابهاذ ذاتسألا انيأرو .. اسلاجو امئاق ذاتسألا

 هيف ىرن ال اننأ كلذ ىنعمو . ارذع هل دجن نحنف ؟ اذامل : لءاستن الو . اعقبم انايحأو ارسكم اماجيبلا

 نإ : لوقنو اريثك كحضن اننإ لب .. بويعلا لك ىلع ىطغت هتمظعف « بيع كانه ناك اذإو . ابيع

 . . عورأو مظعأ سمشلا نإف ٠ عقبلا هذه تناك امهم .. « ةيسمشلا عقبلا ١ لثم ذاتسألا بويع

 كنف



 .. اهيلإو هيلإ نورظني نيذلا داقنلا مه امنإ . ساسأ امل سيل « ذاتسالا ةايح ىف ةيسمشلا عقبلا هذهو

 : ! مهداقحأ الإ .. مهبويع الإ ٠ . مهسفنأ الإ نوريال مهف

 قرف سيل اذه ىتيب نأ سحأ ام اريثكو .. ةنوكلبلا وأ ةذفانلا تحتف ىننأ نظأ الف كلذ عمو

 .. مدلاب رجضتيو : مالظلا ديدش بلقلاو .. ضرألا بلق وه امنإ اهتحت سيلو . ابتحت وه امنإ ضرألا

 وه بلقلا هعفدي ىذلا مدلاو « ةايحا هذه ىف ةجيبلاو بحلاو رونلا ردصم وه بلقلا مالظ نكلو
 .. نانكلاو ةمحرلا ردصم

 ايدث ىل دمي نوكلا نأو .. نوكلا نطب ىف نينج ىننأك رعشأ ةدحولا فو ءودهلا فو ليللا ىفو

 .. ةريثك ءايشأب رفكلاو سأيلاو فونملاو قلقلا نم فحيال
 ؟ ذاتسأ اي رونلا ىأي نيأ نم : اموي ذاتسألل تلق امدنع اثباع نكأ مو
 .. انالوماي موجنلا نم : لاق

 . . ؟ ذاتسأ اي رونلا ىنلخدي نيأ نف ..ىلق ىو ىلقع ىف رونلا اذه ناك اذإو : تلق
 .. انالوماي موجنلا نم : لاق

 . . ؟ ذاتسأاي هذه موجن ىأ : تلق

 .. لامجو ريخو قدصو قح : ائيش نأب ناميالا : لاق

 . . ؟ ذاتسأ اي نيسح هط هآر فيكو : تلق

 .. انالوم اي نيعلا هارت ال رون هنإ : لاق

 وه نيعلا هارت ىذلا نإو .. ايؤر كانهو ةيؤر كانه نإ لوقن نأ ذاتسأ اي نكمي سيلأ : تلق

 ىأ . نيعلا هارت ال ام نيعلاب ىرن نأ ىه ةقحلا ةيادلا نإو .. ايؤرلا وه نيع ريغب هارن ىذلاو « ةيؤرلا
 كلذك بحلا لهف .. نيعلاب هارن اننأك حوضوب انقامعأ ىف ريخلا ليمجلا قحلا قداصلا رونلا ىرن نأ

 . ؟ ذاتسأ اي

 ىري ال بحلاف . كمالك ةياهن ىف بحلاب تيتأ كنأ الول .. هتلق ىذلا انالوماي بيط مالك : لاق

 هنكلو لقع هل بحلاو . عمسي ال هنكلو نانذأ هل بحلاو . ىري ال هنكلو نانيع هل بحلا . انالوماي

 .. قدي الو لعفني ال بلقلا اذه ىتح « بلق هل بحلا نإ لب .ركفيال
 .. ذاتسأ اي مهفأ مل : تلق
 نع ثدحتت نأ ثىش اذإف .. اهروص ىلعأ ىف ةيفوصلا ىناعملا نع ثدحتت تنأ انالوم اي : لاق

 « هللا بحت امدنع تنأف .. هللا دابع بح سيلو .. هللا بح وه كلذ نوكي نأ دبالف « بحلا

 كردت لقع وأ « اهحتفت ةفش وأ « اهدمت عارذ ىلإ ةجاح ىف تسل تنأف . ةفاسم هنيبو كنيب تسيلف

 ءىشب تمطترا دق كتوقو كتايحو كمسجو كسفن دجت تنأ امنإ . كلذ لكل قفخي بلقوأ ءاهب
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 «تمدعأ » دق تنأف « امامت مدعنت نيحو .. ائيش دعت ملو تقحسناو تمطحتو تمشهت مث .ريبك

 توص نأل عمست ال تنأو ءرهاب هللا رون نأل ىرت ال تنأو ..رخآ ءىش ىف اهدجوت ىكل « كسفن

 عمسيو هينيعب ىري ىذلا وهف هللا دابع بحي ىذلا امأ .. اضيأ اهكلمو اهألف كنذأ لحد دق هللا

 .. بويحملا ىلإ لصتل ةريثك فارطأ هنم دتمت نأ دبالو « هينذأب

 قورشلا لبق ءامسلا رون هبشي هارأ ىذلا ناك اذإو . . ؟ ذاتسأاي كلذ لك نكي مل اذإف : تلق

 ىطط راظنم ءارو نم اعيمج اهارأو . فيثكلا باحسلا نم ذفني ىذلا ءايضلا هبشي وأ .. بورغلا دعبو
 . . ؟ حضوأ نوكأ وأ .. حضوأ ىنارأ .. حضوأ ىرأ ىكل هلعفأ ىذلا اهف .. بارتلاب ىطغت دق ظيلغ

 نإ ىلالمز ىلإ تفلتو ء وه هباصأ ام ىلع وأ ؛ ىنباصأ ام ىلع نيزح هنأك ذاتسألا تكس اهمويو
 عساتلا نرقلا مسا هيلع قلطن نحنو .. ذاتسأ اي كلذك هدحو وه : دحاو لاقف « لثم اعيمج اوناك

 .. ةيلقعلا تايفشتسملا ىجيرخ ءابدألا رصع .. ةضيرملا ةيسنامورلا رصع ..رشع نماثلا وأ ..رشع

 نينائفلا رصع .. ةراعدلا تويب تاحيرخ ءاسنلا رصع . ةيردصلا تايفشتسملا ىجيرخ ءارعشلا رصع

 ىف ةعتم نودحي نيذلا داقنلا نم نيحافسلا رصع .. ءارمألاو كولملا ىلع ةلاع نوشيعي نيذلا ةيجطلبلا
 ةيفسلفلا تايبيغلل نينمدملاو تاردخملا راجت رصعو .. نيحالفلاو لاعلا نييالمو نينانفلاو ءارعشلا حبذ

 رصع .. ضاهجإلاو ةيقلخلا تاهوشتلاو ناليسلاو ىرهزلا رصع . . ةيسنجلا تابيغملاو ةيئيدلاو
 ديس ناسنإلاو ةيدرفلا ةيرحلا اهمسا ىتلا تيرافعلا رصع .. نوعاطلاو سوفيتلاو لقلاو ثيغاربلا
 ءاطقللا لك اهب نمآ دق ةرابعلا هذه نأ كحضملا نمو .. تاهمألا مادقأ تحت ةنجلاو .ناوكألا

 ةيناملألا ةيلاثما ةفسلفلا نه رشع عساتلا نرقلا تاهمأف . .امأ الو ابأ خيراتلا مه فرعي مل نيذلا

 ةينطولا ةدحولاو ةيناطيربلا ةيعانصلا ةروثلاو ةيكيرمألا ريرحتلا برحو ةيسنرفلا ةيسنامورلاو

 ضرألاف. . اضيأ نوكلا زكرم ىه ىتلا ةيسمشلا ةعومجملا زكرم ىه ىتلا ضرألا رصعو .. ةيلاطيإلا
 .. ىفاطيربلا جاتلا طسوتت ىتلا « رونيهوك» ةريهشلا ةساملا لثم نوكلا طسوتت

 . اضيأ ذاتسألا تنادأ ىتلاو نوعلم دقع ىف ةموظنملا ةنادالاو ةناهالا هذه نم ذاتسألا قياضت دقو

 اذه نأك انسسحأف . ةريثك تارم اضيأ وه هنادأو هسأر ىف هرادأ دق هنأكو . كلذ لك فرعي هنأكو

 ةحاقولا جاوز نم عون هنأكوأ .. ذاتسألا ىلع لواطتلا ةجرد غلب زازفتسا هنأكو « ميدق ماعطلا

 .. ةدحاو ةرابع ىف ةحارصلاو

 ىلع اذكه مجبتن نأ حصي ال ذاتسأ اي : لوقي رخآ دحاو زفقف « ءالمزلا ةيقب ىلإ ذاتسألا رظن مث

 . احيحص هانعمس ىذلا نكيلف .. اههيوشت ةجرد ىلإ لئاسملا طيسبت ىف بهذن نأ الو .. عقاولا
 دجي هنأ وأ .. انونجموأ اضيرم ناسنإ ىأ نكيل . رربن نأو رسفن نأو .. اذامل مهفت نأ كلذ دعب انبجاوف

 ضيرملا ىلع مجبتن نأ ىري دحاو نيرشعلا نرقلا ىف ءىجي نأ اقح كحضم ءىشل هنإ..كلذ ىف ةذل
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 دبالو .. ضيرملا تنكس دق ةريرش احاورأ نأ هانعم ضرملا نأل . . جالعلا ليبس ىلع اصعلاب هبرضنف

 ابرض الإ سيل رازلاف . .رازلا تالفح ىف ثدحي امك امامت . . برضلاب حاورألا هذه درط نم

 ءرازلا تالفح ىف اذه حص اذإ نكلو .. بورضملاو براضلا وه نوكيو . . فنعب ضيرملل

 . هسفن ناهأ هنكلو « اعيمج انناهأ دق اذه انليمز نإ . . فوصتلاو لمأتلاو ركفلا تاودن ىف حصي الف
 انمامأ رهظ دقف . . هل ةنادإو انل ةئاهإ : نآلا انل هلاق ىذلا نكلو .. قطنملاو لقعلاب رهاظتي وهف

 تايفشتسملا حتف دق تقولا سفن ىف وهو . هفلاخي ادحأ دحي نأ قيطي ال هنأل .. اضيرم ابصعتم

 ايسكرام سيل نم لكابنم جرخيو اهلخديل طقف : اهباوبأ عسوأ ىلع ةراعدلا توببو ةيلقعلاو ةيمسجلا
 نوكي نأ ضفري هنأ ىلع لدي امنإ .. ملس هنأ ىلع لديالو « فشتسملا لدي نأ ضفر هنإ .. هلثم
 اذام فرعأ الف « اديدج اضرم كلذ نكي مل اذإو .. ءاودو ءاد كانه نوكي نأو ء ضرم كانه

 .. نوكي

 . ىناعي لازام رخآلا وه ذاتسألا نأ قدصأ تدكو . اليوطو اريثك ذاتسألا ثدحت مويلا كلذ ىف

 حيباصملا نم ديزم ىلإ ةجاح ىف لازيام هنأو . ايفاك سيل هقيرط ىف ءوضلا نأ وه هنم ىناعي ىذلا نأو
 وه . . دحاو قيرط ىلع اعم اننأو . . لمشأ ىريل رثكأ هينيع حتفي نأ ىلإ ةجاح قو .. ىري ىكل

 هراوج ىلإ ىشمأ ىننكلو .. ةماق لوطأو ةوطخ عسوأ ذاتسألا ودبي دق .. هءارو ىنكلو « اريثك ىنمدقتي
 ةيرانلا تاقلطلا هذه نإ مث .. دحاو قيرط ىف ىشمن انتكلو .. فقوتأ انايحأو .. هيلع مدقتأ انايحأو
 ةيفسلفلاو ةيسايسلا بهاذملا تايراطب ىه مفادملا هذه .. ةدحاو عفادم نم ردصت اهعمسن ىتلا

 « قلقلا عادصو « ةرماغملا عافدناو « كراعملا بط ةفسلفلا تبستكا انه نمو .. انل ةيداعملا ةينيدلاو

 .. ءىش لك نم صالحللاو ةحارلا نم سأيلا ةرارمو
 ليخدتي حار ىذلا شاشحلا ىناملألا بيدألا كلذ « نافره صيصاقأ » ف بلقأ تدذحأ امدنعو

 ىلع اعانق عضي نأ درجمب « ىنغلا ىلإ رقفلا نمو « ةرخآلا ىلإ ايندلا نم لقتني وهف « هعنص نم املاع
 معط ابرج دق اعم ريلدوبو نافوه نأ ةقيقحلاو . . هنذأ ىلع هعبصإب طغضي نأ درجمب وأ . . ههجو

 ءارعشلا ريمأ فشتكا امهدعب نمو . . لسكه نايلوج بيدألا هبرج امهدعب نمو . . نويفألاو شيشحلا

 قيرغإللا نأو . . نيشاشحلا نم ةعومجم الايخ الإ تسيل قيرغإلا ريطاسأ لك نأ زفيرج تربور زيلجنالا
 ةغالل دلانللا فحتملا عنص ىذلا وه قاروألا هذه ريصع نأو . . ستوللا قاروأ اوطاعت دق

 .. لاطبألاو

 .. ةردقلا هذه ىدنع نأول تينمت ةريثك نايحأ ىف ىننأ دقتعأ ؟ صصقلا هذه ىنتقرغتسا له

 نم توحص مكو . ءاود عرسأو .. ءابطألا مظعأب ىمأو ىبأل ىلآ ىلعل هلك ملاعلا تايفشتسم داترأف

 تلمحو ىلهألا كنبلا نئازخ ىدحإ تطخد ىننأ محلا ىف ىرأ تنك دقف « ةدوربلاب رعشأ مونلا
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 ىأ .. كلذ ببسب وحصأف .. درابلا ىديدحلا ةنازثلا باب قلغأ ةأجفو ٠ سولفلا نم عيطتسأ ام
 سوباكلا اذه نأو .. ةدراب ةنارخلا نأ ببسبو « ىعبصإ ىلع قلغأ دق ىديدحلا بابلا نأ ببسب

 ىف تطقاستو .. قيرطلا لوط ىرجأ تللظ ىننأو .. ىدلاول ءاودلا نم ةجاجز تيرتشا ىننأ ببسب
 تببصو ٌقاذح تعلخف . ةينلا نسح تنك دقف . هللا ىنحماسيلو . ةجاجزلا تمطحتو .رفحلا ىدحإ

 ثدحي اذام اريثك تلأسو كلذ دعب تأرق ىننأ حيحص . ايفاح تيبلا ىلإ تدعو . هيف ةجاجزلا ةيقب
 ناكَو . . كلذ نم ررض ال هنأ ءابطألا ىل دكأو ؟ دلجلا ةحنارو ضرألا بارت هب قصتلا اذإ ةئرلا ءاودل

 . مزيتامورلاب قاس ىدحا تبيصأ دق مويلا كلذ ىف تنك نإ فرعأ الو . ءاتشلا ىلايل ىدحإ ىف كلذ

 صلاخ تنك ىنكلو . هب ضار انأف . يباقع كلذ ناك نإف . مويلا اذه ىتح- ىنعجوت لازت ام اهنأو

 .. قوم ىتحو اهتوم ىتح ىأ - توملا ىتح ىمأ بحأ تنكو « ةينلا
 نم لزنأو .. ريرسلا ىلع كرحتأ تنك دقف اضيرع ناكو .. اهل ددع ال هتاعاس . . اليوط ليل ناك

 ًادحأ دجأ الف الامثو انيمي تفلتأو .. سلجأو حوطسلا قوف دعصأ مث .. ضرألا ىلع بلقتأو ريرسلا
 حطسألا نم زفقت ىهو ىوآ تائبو بالكلاو ططقلا ركذتأ امدنعو .. حطسلا ىلع ددمتأو ىخارتأف

 .. سمشلا عولط راظتناو هيف سولجلا ىلإو ..ريرسلا ىلإ ةفرغلا ةيضرأ ىلإ ملسلا طبهأ ةرواجملا

 « ىنالمز نع اديعبو ىسفن نيبو ىنيب امف « تررق دقف . ريثكءىشف ةليللا كلت ىف هتبتك ىذلا امأ
 ىننأ الإ فرعي ال ذاتسألاف . ىماسحإ اذه . اديج ىنفرعي ال هنإ .. قامعأل ةروص ذاتسألل مدقأ نأ
 بهاذملا نيب رئاح باش .. نيرخآ نمض دحاو .. هيلإ دوعأو ركفأو شقانأو أرقأ ٠ نيريثك نم دحاو
 ودبيو « عيطتسي ال هنكلو . ملعلل طقف .. ملعلل غرفتي نأ همالحأ نمو .. ةيسايسلاو ةينيدلاو ةيفسلفلا

 . ةقيرع ةرسأ نم وهف . ةروصنملاب ىلاقدصأ دحأ تيب ىف كلذ تلواح دقو .. عيطتسي نل هنأ

 .. لمأتنو أرقن : حوطسلا قوف نيتفرغ ىف شيعن نأب اعم انعنتقا اننأ وأ هتعنقأ دقو . ريبكرصق مهدنعو

 ىف أرقي وه .. انبارشو انماعط انلمح دقو ء حوطسلا قوف امامت ىنتحن وأ . ىشمتن ءادغلا دعب قتلت مث
 ليلقلا ىعاتم تلمحو , كلذ ىلع قيدص قفاوو .. ةفسلفلا ىف أرقأ انأو ء ىناسنإلاو ىرصملا خيراتلا

 أشت ملو . ريخلاب ىل تعدو . ىدلاو تقفاوو . ةرهاقلا ىلإرفاسم ىننأ ىقدلاو تربخأو « ةريثكلا ىتكو

 تلمع دق تنكو . . اهجلاعي ادحأ دجت الف ضرملا اهمهادي نأ ىشخت اهنإو . ةضيرم اهنإ ىل لوقت نأ
 . نينثا نيموي ىوس ضمي ملو .. ىندلاو ةحص نع مهأسأو ارس قوخإب قتلأ نأب : كلذل ىلاسح

 . كديري اشابلا ةداعس : ىل لوقيف هل حتفأف ٠ بابلا قدي نم تدجو ةأجفو

 حارو ةفرغلا لخخد ىنيداني ءاج ىذلا مداخلا نكلو ىبسبالم تيدتراو . قيدص دلاو وه اشابلاو

 ىنبا نكلو . كلذ كنع فرعأ انأو . داج تنأو . بيط باش تنأ ىنبا اي عمما : اشابلا ىل لاقو

 حلل



 ندعصي ىتاللا تايتفلا نأ انمهوأ دقو . . همأو انأ هتيبرت ىف حلفأ مل . لفاس دلو وهو . كعدخ دق
 انأو .. ىنبا اي كلذ فرعأ انأ . بذاك هنإ . . هتعدخ ىذلا تنأ كنأو .. تنأ كل نمي امنإ « هيلإ

 .. كيلع فاخأ

 ل . مداخلا عم ىتكو ىسبالم تيأر امدنع نكلو .. كلذ دعب اشابلا هلاق ىذلا ام فرعأ الو

 ةلزعلا هو « ةيفسلفلا ةعموصلا و « ةيملعلا ةينابهرلا  ةبرجت تلشفو . ملكتأ نأ ىلإ ةجاح ىف نكأ
 لابجوأ .. بلألا وأ ايالمهلا لابج ةق دنع ايندلاب روعشلا مدع ةلاح ىأ - « انافرنلا هو . . « ةسدقملا

 .. قيرغالا ةحلا اهتتكس ىتلا ايبملوألا

 نم ةيحرسم ىفو .. ةريصق ةصق ىفو .. ديجلا رعشلا نم تسيل .. ةديصق ىف ىفاعملا هذه تلجسو
 عمسي نأ وه : ديحولا للمأو .. هلك كلذ ةباتك ديعأو بتكأ ليللا لوط تللظو .. دحاو لصف
 لاععألا هذهل « ناكايأ « هريدقت ذاتسألا بتكول تينمتو .. هيأر لوقيو ىيبدألا جاتنإلا اذه ذاتسألا
 .. بدألاو ةفسلفلا ملاع ىف اهب مدقتأ «داّتعا قاروأ» اهنأ تدجو ىتلا .. ةيبدألا

 اهنأ امدقم فرعأ ىننأل . ةركبملا ةيبدألا لامعألا هذه ىلع ذاتسألا مكح نم افئاخ نكأ ملو

 وه ام بتكأ فوس ىننأ نيقي ىلع تنك نكلو .ريثك ءىش ىدنع نكي ملو . ىدنعام نسحأ تسيل
 .. ىسفن نيبو ىيب اهف تددرتو .. اعجشم امالك لوقي فوس ذاتسألا نأو .. قمعأو لمجأو لضفأ

 . . ؟ذاتسأ اي عيطتست ام ىسقأب ىنذقنأ : لوقأ له

 ةيذاتسألا اهثإ : اريثك عجشيو اليلق دقني فوس وه امنإ . كلذ لعفي فوس هنأ دقتعأ ال ىنكلو

 .. ةوبألاو

 هاهو

 مث .نولاصلا باب ىف ىدي تيرضو .احوتفم بابلا تدجوو . احابص ةئماثلا ف تبهذو

 لازتامأ .. مهاربإ اي : لخادلا نم ذاتسألا توص ءاجو .ةدضنملا كلذكو ادعقم تحزحز

 .. ؟ تالجملاو حابصلا فحص رتشا كل لقأ ملأ ..؟ كانه

 .. احوتفم بابلا كرتو لزن دق مهاربإ نأ ودبي ..ذاتسأاي انأ : الئاق هيلع تددرو

 .. حرتسا .. الاح كينآ فوس ..انالوم اي الهأ : ذاتسألا توص ءاجو

 « لثم اركبم ءالمزلا نم دحأ ءاج اذإ ىتح . ةقشلا باب تقلغأو . ىعباصأ فارطأ ىلع تيشمو

 .. ىجراخلا بابلا مامأ فقيل دوعي فوسف اقلغم هدجوو
 ناك نإ فرعأ ال .. ضرألا ىلع بشبشلاب فحزي نأ هتداع نم ناكو . امداق ذاتسألا تعمسو

 دقف « كلذ ناكامبر .. نيقاسلا دورفم ىشمي وهف كلذلو . هيتبكر ىنث ىلع ىوقي ال هنأ كلذ ببس

 .. سولجلا ءانثأ اريثك هيتبكر كيلدتب موقي ذاتسألا نأ ةقباس تارم ىف تظحال
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 ل انأف .. ةليللا هذه امامت ىلع قبطني رعاشلا لوق نإ .. انالوم اي الهأ : اكحاض ذاتسألا لاق

 : لوقي رعاشلاو ..مثأ

 مثأ مل نكلو ليل لطي م
 ! مني مل نم ىلع ليللا لوطأ ام

 مل انالوم اي تنأو : هينيع ىف هتيأر ام ىنيع ىف ىأرو . ىهجو ىلإ نيتذفانلا هينيعب رظنو تكس مث

 . ذاتسأ اي ىلب : تلق

 ؟ كباصأ اذام : لاق

 . ىنباصأ اه ضعب وه كباصأ ام ضعب : تلق
 . . ؟وه اف كباصأ ىذلا امأ . هفرعأف ىنباصأ ىذلا امأ : لاق

 . ذاتسأ اي ةضيرم ىمأ : تلق
 .. ؟ اهب اذام . هللا اهافش : لاق

 .. ذاتسأ اي ريثكلا ابب : تلق

 اردصم مهتاهمأ تناك اذإ « ءانبأ ىلإ كلاثمأ سانلا ةجاح امل ..رثكأ كب ىذلاو : لاق

 اهنأ : اهتجح تناكو . لافطألاب نابتإلا نع فكت نأ ةرم تاهمألا ىدحإ تحصن دقل . . مهباذعل

 فيك فرعأل الافطأ بجتأ نأ دبالو : تلاق مث . كلذ ىف قح ىلع ىهو .رخآ ءىش ىأ لبق مأ

 رعت ىكل الافطأ نيبجنت ال كنأل . . كعم فلتخأ انه : تلقف . . ال ىنانتما دادزيف . ىمأ تبذعت

 ةرورض هذه . كلذ ىف كل ةليح ال هنأل الافطأ نيبجنت تنأ امنإ . كيلع اهلضفو كمأ باذع

 ناسنإلا ريخستب موقت روهنيوش فوسليفلا لوقي ايك ءاقبلا ةزيرغ نألو . كلذ نيديرت كنألو . ةيويح

 .. اضيأ ءايحألا ددع اوفعاضيل ءايحألا جردتست ىتلا ىه ةايحلاف .. ةايحلا ىف دمي نأ ىلإ ناويحلاو

 كمأ : كيدل سانلا زعا نعو . ءىش لكو سانلا لك نع مهب كلاغشنا ىلإ كلافطا ىدؤي فوسو

 داز اهمو كنس تمدقت اهم « ةيدبأ ةلفط كارت كمأ نأ : اهنيفرعت فوس ةلكشم كانه مث .. كيبأو

 تربك كنأ نيرعشت كنكلو .. ةعاطلاو بحلا كنم رظتنتو .. اذكه كلماعت ىهو .. كلافطأ ددع

 نم موي. ف تنكاذإ هنأو .. كدنع وأ كيلع اهل قحالو ىبتنا دق كمأ رود نأو « امأ تحبصأ كلنأو

 وه اذهو .. كمأ ىلإ ةجاح ىف ىدوعت ملو كيلع نودمتعي لافطأ كانهف « كمأ ىلع نيدمتعت مايألا
 لاثم نسحأو .. ضعب ىلع اهضعب ىضقيو ضعب نم اهضعب دلوتي لايجألا هذهو .. لايجألا عارص
 ىف ةرذبلا عضن نحن : هنم نويسكراملا هقرسو لجيه ىناملألا فوسليفلا ةنس ىتئام لبق هلاقام كلذل

 دلوتت ةتبنلا نمو . . ارودو الكش ةرذبلا ىغلي ةتبنلا جورخو .. ةّبنلا جرخت ةرذبلا نمو .. ضرألا

 لي



 اهيغلتو اهضراعتو ةقباسلا ةلحرملا ىلع دمتعت ةلحرم لكو . . ةرجشلا دلوتت ةريجشلا نمو ةريجشلا

 ىغلت ةمومألاف . . ابيلع ىضقتو اهضقانتو اهضراعتو « ضعبلا اهضعب نم دلاوتي لايجألاف . . اذكه
 نوكت فوسو .. ىرخأ مأل ةنبا دعت ملو . امأ تحبصأ ةلفط بجنت ىتلا ةجوزلاف . . ةقباسلا ةمومألا
 .. اذكهو . . امأ ةلفطلا

 لك نع افلتمم نوكي فوس هنأ دحاو لك روصتي نأ ىهف ةأرملاو لجرلا دنع ةيدبألا ةطلاغملا امأ
 . جاوزلا ىلعو بحلا ىلع سانلا لبقي كلذلو .. هتونب فو هتوبأ قو هجاوز ىو هبح ىف سانلا
 كلثم نكلو .. ءابآو ءانبأ ءنوعودخمو نوعداخ : سانلا لك لثم مهنأ ةداع نوفشتكي مهنكلو

 سعتأ نوكي فوس . . ةريحلاب هلقع ضفتناو . قلقلاب هبلق قفخو ةفسلفلاب ًالتما دقو « انالوم اي
 فوس هنأب ىدبألا مهولا ىف عقي نلو . ثدحي امو ثدحام ىسني نلف . . ءانبألا سعتأ هنأل « ءابآلا

 نيناوق لكل ايدحت هتداعس نوكتو ء سانلا ضرم ثيح ابيبط نوكيو « سانلا زجع ثيح ارداق نوكي
 ىلع ةروثلا مايأ ىف هنأ انثدحي قربجلا نمحرلا دبع خرؤملا نإ .. خيراتلاو نيدلاو قالخألاو عمتجما

 ىفف « نويلبان ىدي نيب فوقولا اونسحأو مهسبالمو مههوجو اولسغ اذإ مهنأ نونطاوملا مهوت نويلبان
 اوقلو . هيلإ اوبهذف . مهولا نم ةجردلا سفن ىلع اوناكو .رصم نم هلويحي هوجرخي نأ مهتعاطتسا
 دحأ نأ ىكحف « ىنعملا اذه كردأ دق هتاركذم ىف نويلبان نإ لب .. درطلاو ضفرلا نم ةجيتنلا سفن
 0 عماسم ىلع لتري حارو « مجرتملاو وه هب درفني نأ بلطو هيلإ بهذ دق رهزألا خويش
 أ : الئاق خيشلا عزف . ؟ ةيحيسملا ىلإ كمالسإ نع لدعتل تثج له : نويلبان هلأسف « ليجانألا
 0 « كمعنقت مل تايآلا هذه تناك اذإ : ديدش ءاكذب نويلبان هلأسو . ميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 كفلاخي نم بحت كنإ مظعلا دئاقلا اهيأ اولاق امنإ : : بيطلا خيشلا هل لاقف . ؟ اهب ىنعنقت تثج
 .. كلعانقإ نم نيقي ىلع تنكو . دحأ هبرج ملام برجأ كيلا تثجف . كلداحجي نم بحتو . ىأرلا

 كلذ تلعف دقل : بيطلا خيشلا لاق ؟ ىنفرعت مل تنأو « نيقيلا اذه كءاج نيأ نمو : نويلبان هلأسو
 صلخملا ىنطولا ىرهزألا جرخو ؟ نويلبان نم رثكأ ملاعلا فوأ رصم ىف له : نويلبا هلأسو . اريثك
 نكلو . لاجرلا ىوقأ هنأ روصتي دحاو لك ؛ جاوزلا ىف امك ةسايسلا ىف : ةميكحلا ةرابعلا هذه الئاق
 ىذلا مداخللا جوزتت جوزتت , الأ « نينسح رابجلا دبع ىضاقلا ةأرما عنقي نأ ىف حلفي 0 مهانغأو لاجرلا ىوقأ

 .. ! ةرهاقلا ىراوح ىف هناصح بحسي ناك

 .. انالوماي ءىشلا سفن هنإ : لوقيل ذاتسألا تكس مث
 دحأ نع ثحبي هنأك الامشو انيمي تفلتو , مامألا ىلإ ةيقاطلا بحسو . امامت مالكلا نعت تقرت م

 ضرمت ىه .. كتدلاول دادتما انالوم اي تنأف نذإ : لاقو . اناوس دحأ ال هنأ نقيأ مث . ةفرغلا ىف انريغ
 توملا نم برتقت ىه .. فسلفتت تنأو ىكبت ىه .. ىكبت تنأو هآ : لوقت ىه . . هآ لوقت تنأو

 لا



 نم تمهف نآلا .. كبلق اهربق نوكي نأ الإ ىبأتف « انالوم اي ىه تومت دقو .. اهشعنب قلعتت تنأو
 دحاو ةافو نع هلوقت ام تأرق مايأ ذنمو .. اضيأ هبتكت امفو .. كراكفأ ىف قيمعلا نزحلا اذه لك نيأ
 ىلإ كسفن تيعن .. ةقادصلا تيعن تنأ امنإ .. قيدصلا ىعنت نأ أشت مل تنأو .. كئاقدصأ نم

 لوقت تنأف . . ؟ ةيدوجولا ةفسافلا ىف كراكفأ ضعب عجارت كلعحجم فقوملا اذه نأ ىرت الأ .. سانلا

 صخش لكف . حيحص اذهو .. ىصخش توملا نإ « فسويلازور » ىف اريخأ رشن ىذلا كلاقم ىف

 ةيحيسملا ةنايدلا تناك نإو .. نبالل ءادف سيل مألا توم نأ ىأ .. دحأل تومب دحأ الو . توم

 تبذعت ةيرشبلا نكلو ..ةيرشبلل ءادف بذعت حيسملا نأ ىرت « ةميدقلا تانايدلا نم ريثكو
 نونيدي سانلا ناك ءاوس « ىفاسنإ باذعلا نأل « بلعتت تشاع دق ةيرشبلا نإ لب .. لازتالو
 كمأل بذعتت نآلا تنأف .. لوقت ايك انالوم اي ايصخش سيل توملا نكلو .. هنونيدي وأ حيسملاب
 ىبتنت نأ دعبو . . سائلا ابيف ككراشي ةزانج اهل مقت فوسف « تنام اذإف . تمت مل اهنأ عم اهيبسبو

 ابنأ حيحص . . كقامعأ ىف ةزانجلا مقت مث . . امتزانج ىف اديحو ىشمت كسفن دجت فوس ةزانجلا
 ىلع فحزي توملا لعج دق اهتوم نكلو .. سانلا هاري ال ام وأ هاري ام اذه نكلو « ايصخش تفتخا

 عفد عفترا اذإ . . رزجلاو دملا ةرهاظ لثم توملاف . , كريكفت .ىف اّيح نوكيل فحزي وأ . . كتايح

 . هعم ايحس ضفخنا اذإو « ؛ئطاشلا ىلإ ءايشألا
 اذه ىلع اليدعت تلخدأ دقل 1500 العف كلذ ثدح دقل : لوقأل ذاتسألا تكسو

 ضعب كيلع ضرعأ تئج دقف . . ؟ ذاتسأ اي تبتكام كل ًارقأ له . . ىتبرجت عقاو نم . . ىنعلا
 .. ذاتسأ اي كمامأ ضرعتأ تئثج ىلعل وأ . . ىسفن

 ةقرو تكسمأو .. ةريغصلا ةيحرسملا تيوطو ةديصقلا تيحنو .. ىبييج نم ةقرو تجرخأو

 « احضاو قاهرإلا ناكنإف .. سلف ثحب وأ لاقم عورشم ىه امنإ .. ذاتسأ اي ةليوط تسيل : تلقو

 ريغ فورحلا تناك اذإو .. ىلقعلا هيثلاو ىنادجولا لالضلا نم ةلاح ىف اهتبتك ىننأ كلذ ببسف

 ىنعملا ناكاذإو .. بتكأ تحرو هيلإ ةقرولا تدنسأف « فيثكر ادج ليللا نأ تمهوت دقف « ةحضاو

 ىشميو ابوك كسمي ىذلا لثم تنك دقف .. اضيأ ىراكفأو فجترت ىعباصأ تناك دقف ء احضاو سيل

 ىنكلو .. كلذ ىنايعأ دقو « انزتم نوكأ نأ تلواح دقل .. جئاه رحب ىف ةئيفس رهظ قوف هب

 .. يبدألا لمعلا اذه ىلع مكحلا ففخت كلعل راذعألاب مدقتأ نأ ذاتسأ اي ديرأ ال انأو .. تلواح

 . .؟ ذاتسأ اي أرقأ له .. ةقيقحلا اهبنكلو

 ؛ حضاو ريغ طخلا تدجو امدنع نكلو .. ىرخأ ةرم ذاتسألا نذاتسأ نأ ىلإ ةجاح ىف نكأ ملو

 هللاو : تلقو .. امتءارق نم نكمتأ ىلعل ىنيع نم ةقرولا برقأ نأ ةصرف ىسفنل ىطعأ نأ تدرأ

 وه له .. تلخادت .. تحاس .. تباذ اهنإ .. روطسلا باصأ ىذلا ام فرعأ ال .. رظنا .. ذاتسأ اب
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 فوس ىنكلو . .؟ ىرعاشم ةقيقح ىلإ زمري اذه له .. ؟ قرعلا وه له .. ؟ قرولا وه له . .؟ربحلا
 .. ذاتسأ اي لواحأ

 ادادعتساو أرقأ نأب ىلاناذيإ هسأر عفرو « ههجو ىلع ديدشلا مهملاو مامتهالا ادبو ذاتسألا قرطأو

 .. عمسي نال هنم

 .. هتوق بوركيملاو .. هنول ليللا صتما ىذلا بحاشلا اهدسج ىلإ ترظنو . . . : تأرقو

 تركذتو .. ةيودألا لعفب تمان دق ىهف .. فئاز اهمون نأ فرعأ ىذلا ىدحو انأو .. ةمئان تناكو

 تويبلا ىلع ةبهتلملا ممحلاب قلي حار « فوزيف » ناكرب راث امدنعف .. ةيلاطيإلا ىبموب ةنيدم ليثامع
 ناكو .. ليثاقلا نم اعيمج اوحبصأ دقل .. ةدحاو ةئيط ىلإ تويبلاو ءايحألا تلوحتف .. ءايحألاو
 نطقلا نم عونصملا تمصلا اذه ىه ىمأ تناكو .. ازراب اتمص بضغلاو شعنلاو نفكلاو لاثقلا
 ملف « ايلاع هعمسأ ىذلا سفنتلا امأ .. ادحاو ائيش تناك اهمسجو ةيئاطبلاو فاحللاف .. فوصلاو
 ىف ناك اذإو .. ىردص وهف ء طيبمو ولعي اهردص ناك اذإف . . ىننأ نم ناكامنإ : اهفنأ نم نكي
 نم رارف راحتنالا نإ .. هلك فقوملا اذهف راحتنالل ببس كانه ناك اذإو ء اهضرم وهف ملظ ايندلا
 الف « ةمئان ىهو تومت ىمأ تناكول . اعم ءامسلاو ضرألل ضفر تقولا سفن ىف هنكلو . . ايندلا
 ةقيقد ىدعب شيعت الأ هللا وعدت تناك اهنإ .. اهبلع تحار ةمون نأو . . تتامو تمان اهنأ ىردت

 ىدعب نيشيعتس كنإ اهل لوقأو اهبعادأ تنكو . . ءىش ىدعب سيلف - ىدعب نوكت ال ىتح .. ةدحاو
 ةيناث الو : لوقتو ءامسلا ىلإ نيتعوفرملا اهيعارذ ىف اهاوق لك زكرتتو عزفت تناكو .. ةدحاو ةقيقد

 شيعأو لبق تومت نأ ىنعمام كلذ دعب تفرعو .. ةعزفملا ةروصلا هذبب اهبعادأ دعأ ملو .. ! براي

 « ىنع لوقأ امنإ .. اهنع اثيش لوقأ ال ىننإ مث .. طفلا اذه ىلع لاقملا ةيقبو .. ذاتسأ اي ىفك .. « اهدعب

 ىننأ ىرت الأ .. اهيوادأ الو « ىسفن ىوادأ انه انأف .. اهنم ةبرقم ىلع وأ .. اهتيسانمب وأ .. اهتهجاوم ىف

 ..؟بحلا وه اذه نأ تمهوتو ةينانألاو زجعلا عم تفلاحت دق
 : ذاتسأ اب تلق ىذلا تنأو
 اعسلا نيأ لئاس اي

 ؟ نيأ شيعلا وفص نيأ ؟ ةد

 ارت نل ةداعسلا نإ

 نيتلقمب ةايحلا ىف اه

 نيعأ عبرأل تقلخ

 نيتجسهملو اهب ولحت

 الف ..ال ..وأ ابي رذدعاف

 كك



 نيع فلأ اهنع كينغت
 ةجهمو ناتلقم كل

 ! ؟ نيثرطش ةداعسلا ىرتأ

 .. ةداعس كانه نكت مل كلذلو .. ىانيع امه طقف نانيع الإ دجوت الف « ذاتسأ اي تقدص كنإ

 انيع ضمغي نأ بجي اديعس ناسنإلا نوكي ىكلف .. ذاتسأ اي عبرأ وأ نينيع دوجو عم ةداعس ال هنإ لب

 نويع كانه نوكت الأ ةداعسلا لب .. هيلإ سانلا بحأ نم هقياضي ام وأ هحجوي ام ىري الف .. نينيع وأ

 . اهاريال هنأكو هايند ناسنإلا لبقتي نأ امنإ .. ذاتسأاي

 : لاق ىذلا وه ةعمج نب نمحرلا دبع ريثك رعاشلاو

 هقيدص نع هئيع ضمغي ال نمو

 ! بتاع وهو تمي هيفام ضعب نعو

 ةرثع لك ادهاج عبتتي نمو
 ! بحاص ٌرهدلا هل ملسي الو . اهدجب

 نأ الول .. لضفأو لمجأ ىرن ىكل اهضمغن .. انيديأب اننويع ضمغن نيذلا ذاتسأ اي نذإ نحنف

 نيزحو ٠ هاري امل نيزح وهف .. هقاعأ ىف ىرخأ نويع هل تحتفلا الإ نيع هل ضمغت ال ذاتسأ اي نيزحلا

 .. هاري نأ بحي الامو هاري ال ام ليختي هنأل
 « ىنيع هب ىطغي وأ ىعومد هب ففحي نأ دارأ روشنم ليدنم هتاملك نم ةملك لكو . ذاتسألا لاف

 . دوعأ ال ثيح ىلإ اديعب اديعب حيرلا ىنلمحتو . هيلع ىنسلجي نأ ديري حير طاسب هليدنم نأكوأ
 . . هسفن نم هصلخي نم ىلإ جاتحي ال كلثمو . اهتعجوأو .. انالوم اي كسفن ىلع تلقثأ دقل : لاق

 ةايحلاو . . عقاو توملاو .. مقاو ضرملا .. عفاولا اذه لبقتت نأ كيلعو .. كلذ تنأ لعفاف

 اضيرم شعت الو  ىح تنأو اتيم شعت الف . . هدعوم ىف ءىجي فوس . توملا لجعتن الو . . عفاو

 ناك ايأ . . دحأ شماه ىلع نكت الو . . تومي ىذلا وه كيلع سانلا زعأو تمت الو . ملس تنأو

 هذه نم كبيصنو كرود ضفرتل ىأ . . اهضفرتل وأ . اهيف دهزتل ةايحلا كطعي مل هللاف . . دحألا اذه

 امبر . . نيجرفتملا فوفص ىلإ زفقف تايحرسملا ىدحإ ىف ًالطب هوراتخا ىذلاك نكنال . . ايندلا

 ريغ . حرسملا ةبشخ ىلع ففقاولا وهو ءرود هل ىذلا نكلو .. ةحيرم نيجرفتملا دعاقم تناك

 اموي كل ىورأ فوسو .. ءىش لك كتوفي نأ لبق كسفن كردأف .. قوف كناكم انه .. حيرتس

 اهب اذإو .. كلذ ىلع انقفاوو .. اهعم اهونفدي نأ ابتنبا تررقو .. تتام ىتلا قابيرق ىدحإ عم ىتصق

 . اعجارتو اطروت كلذ ناكو .. سفنتلا عيطتست اهلعل ةريغص ةفاط ربقلا ىف اهل اوحتفي نأ بلطت

 ةكئالملا ري مل ادحأ نإو .. ةليبن ةركفلا نإ تلقو ..ربقلا ىلإ اهعم تبهذو . . كلذ ىلع اهتدعاسو

 ا



 ًالتما دقف كلذلو ليوط تقو ذنم روجهم ربقلا نإ : ال تلق مث . . ىقوملا نوبساحي امدنع
 نم ائيش تررق دق كنظأ الو .. اهتركف نع تلدعف . . روصرصلا فاخت تناكو ..ريصارصلاب

 نإو . . كرارق نع لدعت كلعل ناكم ىأ ىف اروصرص كل عضن نأ ىلإ ةجاح ىف كنظأ الو .. كلذ

  ةأجف وحصت نأ كتدلاول ردق ولو .. رارقلا هبشت ةلاح ىه امنإ « انيزح نوكت نأب ارارق نكي مل
 .. امامت كلذ تركنتسال كينيع ىف عومدلا تأرو

 .. ذاتسأ اي اريثك ثدح : تلق

 ىلع امامت انيزح تسل كنأ كيلع قلقأ ال ىنلعجي ىذلا نكلو .. كلذ نم نيقي ىلع انأ : لاق

 ةزهجأ هبشت تنأف .. ءىجي نيأ نمو .. كلخاد ىف ىذلا اذه قمع فرعت نأ ديرت تنأ امنإ .. كتدلاو

 ءزجف .. قاعألا ىف شيعت ىتلا تاناويحلا ىهام فرعيل « ءاملا ف سطغي ىذلاكوأ .. لزالزلا دصر

 تاريماكو أ . .رتمومرتلاو دصارملا لثم كنإ لوقأ الو .. بواجتو فطاعت ابنم ءزجو .. ةبرجت ةنحملا نم

 . . فنعب رتها هنكلو . مطحت ادصرم تسلو . . صاوغ تنأ امنإ . اقراغ تسل تنأف .. نيصاوغلا

 ةرئاد نم لقتنتو لوزن فوس ةلاح- كلذل ىهو . . رومألا قمعتيو سردي نم. ةيرورض ةلاح ىهو
 كنأ ىربخأو «ولجنألا » ةبتكم ىف سمأ كئالمز نم ادحاو تلباق دقو . . لظلا ةرئاد ىلإ ءوضلا

 ىزرتلل تبهذ كنأو .. ديدج باتك رادصالو رفسلل دعتستو .. ديدج نكس نع ثحبلا تررق

 .. لضفأ اذهو .. كسفن ىلإ تفرصناو تلغشنا كنأ ىلع لدي كلذ لكو .. ةديدج لدب ءارشل
 بابلا تحتفو تعوطتو . ةذفانلا تحتفو تقو . اضيأ هتلق ريثكو . ذاتسألا هلاق ريثك مالكو

 - فويضلل ةوهقلاو نوميللا دعي نأ ىلإ مداخلا هبنأ ذاتسألا ةقش قاعأ ىلإ تبهذو . ىجراخلا

 تلخد الو . لغشنأو كراشأو لعفأ نأ ىلإ ىتجاح اهنكلو .. لبق نم كلذ تلعف ىننأ نظأ الو

 ىلإ ىدي تدتما ركفأ نأ نودو .. ةعرسب هبلقو ةزيبارتلا شرفم ىلع ىنحنا دق ذاتسألا تدجو نولاصلا

 . هتيوسف شرفملا
 .. ! مامت : الئاق ذاتسألا كحنض كانهو

 ..؟ اذام : تلقف

 ناسنإلا نأ ىلع ليلد ريكأ نأ نوري مهف .. ىسفنلا ليلحتلا ىف ةديدجلا ةسردملا ةيرظن اهنإ : لاق
 تنأ هتلعف ام اذهو .. ريكفت نود تلعف امك امامت . . . شرافملاو دعاقملا ىوسي هنأ وه هعيطب ىلاحيإ

 كلذ اهيفكيف « كيلع نئمطأ ىنتلعج دق اهنأ الإ ةلجاع ةميق نم ةسردملا هذه نكي مل نإو . امامت

 روزتو سيرع .. ؟ تنك نيأ .. انالوم اي الهأ .. الهأ . . هب ىدانت امو . لوقت ام ةحص ىلع اناهرب

 ةبجو ى لسعلا رهش لسع لك تلكأ له .. ؟ كيلإ اوئيحي ىتح مهرظتنت الأ . . ؟ سانلا
 .. اهاه . . اهاه . .؟ ةدحاو

 قليل



 . هيلإ باهذلا نم نكمتأ لو . مايأ ذنم جوزتو جراخلا ىف هتسارد ىهنأ دق اقيدص كلذ ناكو

 انكمتي ل هسورعو وه ءاج امدنع نكلو . ىمأل هقيدص هتاحف . ىقدلاو ةرايزل هسورعو وه ءاج هنكلو
 « اهنع عمست وأ اسورع ىرت داكت ال ىمأف . كلذب تدعسو .. ةمئان تناك دقف « اييلإ ثيدحلا نم
 .. تاهمألا هلوقت ام رخآ ىلإ .. ىدالوأ ىرتو ىفارت اهلعل جوزتأ نأ ىنلجعتست ىتح

 . . ؟ انالوماي لسعلاب تلعف اذام : ذاتسألا هل لاق

 ! موي لوأ نم انرجاشت دقل .. ذاتسأ اي لسع كانه نكي مل هللاو : سيرعلا لاق

 .. ؟ اذال-
 .. انعم ىمأ شيعت نأ ديرأ انأو . انعم اهمأ شيعت نأ ديرت ىه-

 .. ! امكعم ناتنثالا شيعت الأ وه رارقلا -,

 .. ةديحولا اهتنبا ىهو .. ديحولا اهنبا انأ -|

 ىلع ءاضقلا ىف عرسأ |مهيف نم ,. اهتراطشو ىه ةدحاو لكو . اعم ناتديسلا شيعت نأ لحلا -

 .. ! ىرخألا

 .. اهمأ ىلإ اضيأ ىه تداعو . ىمأ ىلإ تدع دقف ..ذاتسأاي رخآ الح اندجو دقل -

 ؟ دعبو -

 ! ذاتسأ اي قالطلا : « لبق » ناك املثم « دعب » نوكي فوسو -
 وهف ٠ اديعس الح اذه نكي مل نإو . .؟ امكدنع ارهشوأ اعوبسأ مأ لك مقت ال اذاملف نذإ -

 .. ! ةداعسلا نم ضعبو لحلا نم ءزج

 ةحص ىف مهئاهمأ تناك اذإ ءانبألا هنم ىناعي ىذلاام انالوماي تيأرأ : ىنبطاخي ذاتسألا لاق

 ىلع لوصحلا بلطاو . كتجوزو تنأ ةيدنهلا ةرافسلا ىلإ بهذا .. انالوماي لح ىدنع .. ؟ ةيفاعو

 .. ةيسنجلا ىلع نالصحت اهدعب ,. تاونس سمخ دنملا ىلإ ارفاست نأ انكيلإ نوبلطي فوسو . . ةيسنجلا

 رقفلاو ةاهملا نأل .. كتيب كتامح لوخدب حمست الأ ديلاقتلا كيلع تمكح « ايدنه تحبصأ اذإف

 .. اهاه .. اهاه .. نامأوت سحنلاو ةاحلا نأ وأ .. ناجوز

 . نوفيلتلا ىلع دريل ذاتسألا ىعدتسي مداخل ءاجو

 تنأف .. سانلا دنع ةضقانتم اهتافص ودبت ىتلا ةلاحلا اهنأب ةيرقبعلا رسفي ذاتسألا نإ : ليمز لاق
 نوكي نأ لواحي ذاتسألا نأ ظحالت الأ .. اهفات هارتو اقيمع هارتو .. الفط هارتو اهظع ىرقبعلا ىرت

 .؟ افيخس الإ هدجن الف افيطل
 .. كحضلا ىلع ثعبت ىتلا ىه كتلكشم نإ .. كدعاسي نأ لواحي هنإ ىخأاي-

 . اهضفرو ىنم رخس اذإ ىندعاسي ال هنكلو -

 حلا



 نأ ىلع انعجش دق هردص عاستا نإ .. قيطي ام رثكأ ذاتسألا فاتكأ ىلع عضت تنأ ىخأ اي

 ءافخس نوكن نأ انتطلغ اهنكلو « احماستم نوكي نأ هتطلغ تسيلو . . ةهافتلاو ةفاخسلا ةياغ ىف نوكن

 دقف .. تاونس ثالث ماد فالخ دعب هتجوز ىلإ اليمز داعأ دق ىضاملا عوبسألا قف هنإ .. ءاهفسو

 دحاو ىدل نكت مل نكلو .. دحأ امهدعاسي نأل دادعتسا امبيدل ناكر . . ةلوقعم امهتلكشم تناك

 .. ىلوألا ةلبقلاو ىلوألا ةوطخملا ىلع ذاتسألا امهدعاسو ..رخآلا وحن وطخي نأ ىف ةعاجشلا امبنم

 . اهداعبتساو اهعمو اهدضو ةيضقلا هذه لوح ريثك مالك رادو

 ابتعنقأ انأو .. نآلا كتبلط ىتلا كتجوز ابنإ .. انالوماي اهتدجو : سيرعلل لوقيل ذاتسألا ءاج مث

 كتاوحخأو ىه ةرواحملا ةقشلا ىف شيعت فوسف كمأ امأ ..اهعم اهمأ شيعت فوسف .. انالوماي

 .. ثانبلا

 . ضفرت ىمأ نإ . . ليحتسم اذه نكلو : لاق
 . تقفاوو . . اضيأ كمأ تعنقأ دقل انالوماي : ذاتسألا لاق

 جاوزلاو .. نكمم قالطلاو .. نكمم جاوزلا . . ءىش لكانه اندنع : لوقي وهو ذاتسألا كحضو

 نيبراهلل لصبلا عونو . جاوزألل لسعلا عون نمضن نأ وه انكمم سيل دحاو ءىش .. نكمم ىرخأ ةرم

 . اهاه .. اهاه . جاوزلا نم

 .. بدألا ةلق ىبتنم : جردلا طب نحنو عفترم توصب لاق ىذلا نم فرعأ الو

 نوكي نأ هتلواحمب مهفافختساو .. هوحت داقعلا ةذمالت ضعب كولسل ًاراكنتسا الإ كلذ كيلو

 0 عيمجلل ًادلاوو ملا ايداه

 طبهأ ىننأو . مالسلا هيلع فسوي اييف ىقلأ ىتلا رثبلا ىف ىننأ ٠ ملالسلا طبهأ انأو تسسحأو

 هلوق تركذتو .. مالسلا هيلع سنوي ىبلا علتبا ىذلا توحلا نطب تلخد ىننأ وأ .. قمعأو قمعأ

 تنأ الإ هلإال نأ تاملظلا ىف ىدانف . هيلع ردقن نل نأ نظف ًابضاغم بهذ ذإ نونلا اذو » : ىلاعت

 ىف نونلاو . «نينمؤملا ىجنن كلذكو مغلا نم هانيجنو هل انبجتساف . نيمللظلا نم تنك ىفإ كناحبس

 فوسليفلا نكي ملو .. مالسلا هيلع سنوي توحلا بحاص وه نونلا وذو . توحلا اهانعم ةيربعلا ةغللا

 نطب ىف سنوي لثم اهنأب ةشحوتملا ةدحولا وأ ةشحوملا ةدحولا فصو امدنع ًاغلابم ىماكر يبلأ ىدوجولا

 .. توملاو ةدحولاو مالظلا ىف ىأ : توحلا

 ةشحولا وأ .. شحوملا ملظملا توملاوأ ةتيمملا ةدحولا مالظ وه ىذلا توحلا نم ىنجن مهللاف

 نيمآ .. ةكلهملا ءادوسلا



 2 رى للا ا 3 ب

 ؟.. هللاب نمؤت له : لاؤس
 تبرض كنأك ؟ اذكه نيدلا نع لاؤسلا اذه ءىجي نأ نكمملا نم له .. ؟ لاؤسلا اذه ام-

 . ؟ اذه نم طسبأو لهسأ كيدل دجوي الأ .. شوكاشب ٠ ىخوفاي»
 'ئطاش ىلع لامرلا ددع مكالثم .. ةلئسألا نم لهسأ سيل لب . ةبوعصلا ةهباشتم ةلئسألا لك-

 . ؟ كيدلاول ىعرش نبا تنأ له . ؟ ىدالا طيحملا كامسأ نيب ثانإلاو روكذلا ددع مك . ؟ ةرومعمل
 تنأ كلأسن ىكل انرود ءىجيس لهو ..انم دحاو لكل ةلئسألا ددع مك فرعأ نأ ديرأ -

 تايزلاو مكحلاو نيسح هط نيبو كنيب راد ىذلا نع كلأسن نأ ملظلا نم نأ دجأ تنكنإو .. اضيأ

 .. سمأ لوأ

 ناوئع رايتخاب الوغشم ىندجأ لاؤسلا اذه نع بيجأ نأ لبقو .. سمأ اعيمج ائنيب رادامو
 .. وأ .. هعم سيلو داقعلا راوجي .. وأ .. داقعلا بايغ ىف داقعلا نولاص : الثم ..راوحلا اذه باّذج

 للحتن نأ انلواح اهم .. وأ .. هنم عمسم ىلع سيلو داقعلا نم ىأرم ىلع وأ .. داقعلا نم ةبرقم ىلع

 .. ؟ كيأر ام ,. اهمناد بعتت داقعلا عم تنأ و .. رثكأ انطبترا 6. هلم

 ؟ . هللاب نمؤم تنأ له : لاؤسلا نع بجأ -
 . ؟ داقعلا ذاتسألاب اذه ةقالع ام نكلو -

 ! بجأ . داقعلاب ةقالع هل ءىش لك-
 .. ناويحلاو ناسنالا نيب قرافلا وه اذه نأ ىرأو .. معن -

 ؟ تنأو -

 اهل

 ؟ تنأو-

 . هلسرو هبتكب نموأ نأ ىرورضلا نم سيل نكلو . معن ؟ هللاب -
0 



 ىف اهدجأ ال ايازم مالسإلا ىف ىرأ ىنكلو .. نيمآ دحاو هلإ سدقلا حوورلاو نبالاو بألا هنأب -

 .. انئيد

 .؟ تنأو-

 خيش وأ بألا الإ سيل هللاف .. هل دوجو ال ءىش نع لأست كنأل .. هل ىنعم ال لاؤسلا نأ ىرأ -

 ىف هانعضوو .. تارتموليكلا نيبالم هعارذ انلطأو نينسلا نييالم هرمع انلطأ دقو مكاحلا وأ ةليبقلا

 ةميدقلا تانايدلا ىف دجن نأ ابيرغ سيلف كلذلو .. ضرألا ناكسو ضرألا ىلع رطيسي ىكل ءامسلا

 .. ةلئاعلا « بر هوه بألا نأو .. بعشلا وبأ وه معزلا نأ ةثيدحلا روصعلا فو .. بألا وه هلالا نأ

 ءاضيأ اهءادعأ فيخيو اهفيخيو ةرسألا ىمحي بألا نأ اكو .. بألل ةربكم ةروص الإ هلالا سيلف

 امنإ كلذك لعفلاب هنأل ال .. كلذ لعفي هنأ دقتعن ىذلا وه وأ .. فيخيو ىمحي ىذلا بألا وه هلالاف

 ىتلا ىربكلا ةوقلا اضيأ وهو .. انمالحأل ديسجتو .. انئابآل ةروص وهف .. كلذ لعفي نأ هديرن اننأل

 هذه لك لعجن ىكلو .. باقعلاو باذعلاو فوخملا انعنص نيذلا نحنو . بذعتو بقاعتو فيخت
 ةدمعلاو ىدنجلاو سردملاو بألا تاصاصتخا لك هلالا اذهل انيطعأ اننإف ةيقطتم فواخغلا

 ىف ىأ ىلاعلا ىف لجر ىوقأ وه ىدنجلا ىرث انك اًراغص انك امدنعف .. انعم ربكي وهو .. روطاريمالاو

 ظفاحملا ىرن كلذ دعبو .. ىدنجلا نم ىوقأ ةدمعلا نأ ىرن ربكن امدنعو .. لافطألا نحن انملاع

 مظعأو لمجأ ىه اندالب نأ ىرن مث .. ةيروهمجلا سيئر وأ .. كلملاو .. ءارزولا سيئرو ريزولاو
 دحاو لك نأو .. سانلا مظعأ اننأ ىأ - بعش مظعأو ىكذأو بيطأو نسحأ وه انبعش نأو .. دالبلا

 هنم اهبحسن مث « هلإلل ةمظعلا لك ىطعن اننأ كلذ ىنعمو .. دلب ىأ ىف نيرخآلا لك نم نسحأ وه انم
 نم دحاو وه لاؤسلا اذهو .. انماهوأو انفواختو انحاصم عارتخا نم كلذ لكو .. انسفنأ ىلع اهعزونو

 .. ةيفارخا ةيمهولا ةلثسألا نم فولألا تارشع

 ؟ تنأو -
 عستي مل انأف . لقعلاو سفنلل ةحار مكلقأ تنكنإو . اعضاوت مكراكأ انأف .. ىبأر فرعت تنأ -

 .. ةريطنملا ةيضقلا هذه ىف رظنلا لجؤأ ىننأ كلذ ىنعم سيلو « اياضقلا هذه لك ىف ركفأ ىكل ىتقو

 هذه لثم ةساردل اينيدو ايلقع الهؤم تسل ىننأ وه ادج طيسب ببسل .. اقلطم اهيف رظنأ ال انأ امنإ

 نوكي « رذتعاف . اًضيرم جلاعي نأ هيلإ اوبلط اذإ ىذلا ىماحملا نأ دقتعأ ال انأو .. ةريطخلا ةيضقلا

 « ضارمألا جالع ىف اصصختم سيل هنأ وهو لوقعم ببس هيدل امنإ .. اضفار وأ ارفاكوأ الهاج

 نالطبب عفدأ ال طقف انأف .. ءاضقلل سولجلا وأ مكاحما مامأ ةعفارملا ف اصصختم سيل بيبطلا نأ ايك

 « هللاب نموأ انأف .. كلذ ىلإ تحرتسا دقو .. ايضاقو ايماحم انأ ىنالطبب عفدأ انأ امنإ .. ةيضقلا

 ةهءآ



 ىأ .. لدعلا همتحي هدوجو نإو .. دوجوم هنإ لوقي قاعأ ىف ءىش ىلعو .. ىلادجو ىلع ادمتعم

 ؟ ىرورض جاوزلا نأ ىرت له : رخخآ لاؤس

 ٠ كلذك هارأ ال -

 5 ؟تنآوت>

 . جاوز ريغب بح نوكيو ١ بح ريغب جاوز نوكي نأ نكمملا نمو . ىرورض بحلا نأ ىرأ -

 ؟ ثنأو

 نيب ةيويح ةرورض جاوزلا نإ : لوقت ال اذامل .. ؟ ىخأ اي نسحأ ةروصب لاؤسلا عضت ال اذامل -
 كلذ دعب ىنلأست .. ؟ كلذل ةيعيبط ةجيتن جاوزلاف ٠ ةدوجوم ةرورضلا هذه تمادامو . ةأرماو لجر

 هلاقام لك ىتمزجي سودأ نأ دعتسم انأو ! ةعفنملا .. ةحلصملا : اهنإ كل لوقأف ؟ ةرورضلا ىهامو

 ىف قينألا غرافلا مالكلا اذه لكو .. ةسمل لوأ نم جاوزلاو .. ةرظن لوأ نم بحلا نع ءارعشلا هلوقيو

 .. اهتوفرعت متنأو .. ايليماك جوزتأ نأ ديرأ انأ تنك اذإف .. هلك ىناسنإلا رعشلا لب « ىبرعلا رعشلا

 ىهو .. ضرأ ةعطق ىدنع انأو تيب اهدنع ىه .. امامت نامهافتم نحنف .. ادج ةحضاو بابسألاف

 لقتنأ وأ .. ىتقش ىلإ ىه لقتنت نأ امن .. ةكبش الو ارهم انفلكي نل انجاوزو . القعو الكش ىنبجعت
 ىلإ رفاست نأ ديرت ىهو .. هب سأب ال لخد اذهو . ةشورفم ىرخألا ةقشلا رجؤنو .. اهئقش ىلإ انأ
 نورت متثك اذإو .. نموأ امب نمؤتو « نموأال امب نمؤت ال ىهو . اضيأ انأو .. اهتسارد لثكت جراخلا

 مل اذإو .. ىلثم ادحاو جوزتت نأ تلبق اهنأ ىفكي .. اضيأ ىهف ةلافسلا نم هب سأب ال ردق ىلع ىننأ

 نأل لصتي فوس .. لوغشم هلعل : تلاق ةثالثو اموي اهنع لأسأ مل اذإو « اهيساحأ ال اينوفيلت ىل لصتت
 هذهو . اهنيبو ىنيب ىذلا لك ىبتنا .. انجاوزب انلهأ غلبن نأ لبق اهلح نم دبال ةقلعم ارومأ انيدل

 .. ! جاوزلل ةلوقعم بابسا

 ؟ تنأو -

 سيل جاوزلا نكلو .. ةزيرغ سنجلا نأ فرعأ تنك نإو .. جاوزلل الوقعم اببس فرعأ ال -

 نكلو .. لاجرلا نم نييالمو خويشلاو لافطألا .. نيجوزتم اوسيل سانلا نييالم نأ ليلدب « ةزيرغ

 دعبو .. مهدلقن نأ انتاهمأو انئابآ نم انملعت ايكو .. اعم نوشيعي انتاهمأو انءابآ اندجو .. ةداع جاوزلا

 ىلع اريثك مهركشن نأ مهنم انملعتو .. جاوزلا مهنم انملعت كلذكف « لقتسم ريكفت انل نوكي نأ كلذ

 تلعج ىلا تاقالعلل ركشلا مظعب نيدن اننأ ىسنن « كلذ ىلع انءابآ ركشن نيحو ..انل هومدقام

 اركش لوقن ؛ انئابآل اركش لوقن نيح نحنف .. دوجو انل ناكام كلذ الولو « انكمج ائيش اعم مهتايح

 جاوزلا لعج ىذلا نيدللو .. جاوزلا مرتحا ىذلا عمتجملل ةعاطو اعمس : لوقنو .. اضيأ جاوزلل

 كيلذوي



 « هديرن ىذلا جاوزلا اهبس ةيناسنإلا تاليو لك نأ عم .. دحأ اهسمي نأ حصي ال ةسدقم ةقالع

 .. ةيجوزلا ةنايفللا ةيمتح وأ « جاوزلل صالخإإلا ةرورض وأ ٠ هنم صلختتن نأ ديرن ىذلا جاوزلا وأ
 نيذلا دسحت نأو . هيلع لصحن نأ ةرورضو .. لاما نع اضيأ ثدحتن جاوزلا نع ثدحتن امدنعو

 ايندلا بئاصم لك .. كلذ ىلع ردقن ال نحن اميب مهدالوأ نوملعي نيذلاو .. كلمن ال نحن انيب هنوكلمي

 ىلع هضعب ضقنا مث كسامتو عمتجملا مقأ ىتلاو « اهببسب اندلو ىتلا ةقالعلا هذه وأ « جاوزلا اذه اهببس

 . اضيأ اهببسب . ضعب
 ؟ تنأو -

 سيلو .. اديدج اباذع هل فيضأ نأ ىرورضلا نم سيل هنأو .ريثك ايندلا ىف باذعلا نأ ىرأ -

 بلاطي وه : اكحضم هسفن دحي مث ..رخآ ناسنإب اطوبرم وأ اطبترم هسفن ناسنإلا دجي نأ نم ىسقأ

 لوحي نم راتخا هسفن دحي مث « ىأرلا لالقتساب بلاطي وه .. هسفنل اهضفري مث ٠ سانلا لكل ةيرحلاب
 قيرطلل اعطاق هقيرط ىفو هتدئام ىلعو هشارف ىف عضي مث « ةليبنلا ةلزعلاب بلاطي وه .. هيأر نيبو هنيب
 « ادحاو اثيش هللا نم بلطأ انأو .. هلوسرو هللا ةنسو ٠ ةيعانجالا ةهاجولاو ةينادجولا ةكراشملا ماب

 ةوقلا هذه . ىلاسحو ىبيصن نم امصخ ةوقلا ضعب هدنع ىل رخدي وأ .. ةيفاضإ ةوق ىنيطعي نأ وه
 هذهب هلعفأ ىذلا ام امأ .. سأيلا وأ رقفلا وأ ضرملا ببسب ةايحلا نع امامت زجعأ امدنع اهايإ ىنيطعي
 تأ وأ خأ وأ ةنباوأ نبا ىلإ ةجاح ىف ىندجأ ال ىتح ىسفن ىلع اهب ىضقأ نأ ىهف .. ةوقلا

 ىكبي وأ نفكب ىلع قدصتي وأ .. قزانج ىف ىشمي وأ ةربقم وأ قشتسم ىلإ ىنلقني ودع وأ قيدص وأ

 ىنأ ىتحالو .. ادحأ مهنم بحأ ال انأو « ادحأ نوبحيال مهو . نوبذاك اعيمج سانلاف .. ىلع

 شارف ىف نيكيرشلاو « مألاو بألاو « ةأرملاو لجرلل ةروص أوسأ ٠ اههيف تدجو دقف .. ىمأ الو

 اهل فحي مو .. ءانبألا نيب نالدعي ال اههف « ملظلل جذومن أوسأو .. دحاو تيبو ةدحاو ةفرغو دحاو
 ابأ نوكأ نأ تهركو : قايح تهرك ىننأ ىف ديحولا لضفلا اهو .. سانلا ضارعأ شب: نع ناسل

 ااجوزو

 .؟تناو-

 اندالب ىفف .. اقشاع ابحم لوقأ الو . اجوزتم ىسفن تدجو انأف .. ادج ارخأتم لاؤسلا اذه ءاج -

 فرعأ الو .. اهجوزتأ فوسو .. ىتلاخ ةئبال بوطخم انأو .. ناريكي امدنع ةنالفل نالف : نولوقي

 متنأو معن .. نابج : نولوقتو . اضيأ منأو . ناويح انأ معن .. ناويح : ىنع نولوقت فوسو ! فيك

 .. عقاولا ةهجاوم نم هب برها ارارق ذأ نأ امنإ . رارق ذاَْا نم برهأ نأ وه نبجلا سيلف . اضيأ

 .. كلذك اعيمج اننأ دقتعأو .. هللا ىلعو نيرخآلا ىلع لكوتم وأ لك اوتم ىردق لجر ىننإ : نولوقتو
 دمحمو ىسيعو ىسوم وه رخآلا اذه ناك ءاوس ..رخآ ىلع اثكوتمو الكاوتم سيل دحاو انئيب سيلف

 هم:



 نل ىذلاو « جاوزلا مواقي فوس جوزتي ىذلا نا مث .. سولفلا وأ ةحلصملا وأ عمتجملا وأ سكراموأ
 « ةيبذاجلا مواقي ضرألا ىلع ىشمي ىذلاف .. ضرألا ىلع ىشم ايكامامت .. جاوزلا مواقي فوس جوزتي

 فينع مالستسا ةلاح ىف اعيمج نحنف .. ةيبذاجلا مواقي ريطي ىذلاو « ةيبذاجلا مواقي اهقوف زفقي ىذلاو

 تسيل نيناوقلاو نايدألا لكو .. اهيلإ دترن ىكل اهنع دعبن .. ضرألا ةيبذاجل فيطل مالستساوأ

 دعي مل لاؤسلا اذه نإ .. قرولا سيبابدلا كسمت امك عمتجا كسمت ىتلأ ىهف .. عمتجا ةيبذاج الإ

 هذه ىنعم فرعأ ال لب .. بزعأ ىننأ ةدحاو ةظحل ركفأ ملو .. جوزتملا مكح ىف انأف .. ىنعم هل

 ! متنا اهم نورعشت ال ىّبلا ةمعئلا هذه .. ةملكلا

 ؟ ىرقبع ذاتسألا نأ ىرت له : لاؤس

 .. ثيدحلا ىمالسإلاو ىبرعلا ركفلا خيرات ىف ديحولا ىرقبعلا هارأ معن -
 ؟ تنأو -
 دجن ىذلا وه فوسليفلا نأل . افسلفتم هارأ امنإو . افوسليف هارأ الو . مظع ركفم هنأ ىرأ -

 ىف تاداهتجاو تايرظن ذاتسألا ىدل نكلو .. ناسنإلاو نوكلا لكاشم لكل الماكتم اريسفت هدنع

 ةفسلف وأ ةيناسنإ ةفسلف هل تناكل . ةسايسلا نع اديعب ذاتسألا ناكولو . ةيركفلا اياضقلا لك

 افوسليف ناك امبرو . ايسايس افوسليف ناكل رعشلاو دقنلاو بدألا نع ذاتسألا دعتبا ولو .. ةيلاج

 ساسحإ نكلو .. ىرخأ تافص ةيأ هل نوكت نأ لبق ىمالسإ برع ىرصم ذاتسألا نأل .. ايمالسإ

 نويعماجلاو نوملعتملا مهتمدقم ىفو « سانلا لك مبلعت ىلإ هجتي هلعج « هميلعت لككي مل هنأب ذاتسألا
 ساسحإو .. ىمهف روصنمو ديسلا ىفطلو كرابم ىكزو نيمأ دمحأو نيسح هط لثم تاعماجلا ةذتاسأو

 سمحتي تقولا سفن ىفو « ىزيلجنالا بدألل سمحتي هلعج . ةدحاو ةغل الإ فرعي ال هنأ ذاتسألا

 نكلو « ةيزيلجنإلا الإ فرعي ال هنأ ببسب تسيل ىزيلجنالا بدألل هتساح نأ رربيو .. ىناملألا ركفلل

 0 .. ةايحلل اهف حصأو اسايقم ملسأ ى ىزيلجنالا بدألا نأل

 .. ةأرملا ضفر ةيرحلاب ناميالا قيرط نعو « ةيرحلاو ةيدرفلاو ةلوطبلاب ناميرالا وه ذاتسألا جازمو

 ل دست ال ىهف كلذلو . ةبهوملا ىف لجرلل ةيواسم تسيل ةأرلا

 ديعتو . ةيرح لا ضفرت اضيأ ىهو .. لجرلل ةيواسم ريغو ةفلتخم اهقلخ هللا نأل ةاواسملا قحتست ال

 قشاعلا دويق نم ةيرحلا بحن ال ىهف . هبحت ىذلا صخشلا وه اهديقي ىذلا ناكاذإ ةصاخ . دويقلا

 نع اديعب سيلو « هشتين : نامربوسلاو ةلوطبلا فوسليف نع اديعب هسفن ذاتسألا دحي ل كلذلو .. اه

 ىف هجازم عم قفني رعاشل رابتخا وه ىمورلا نبا رعاشلل ذاتسألا رابتخاو .. روهنبوش مؤاشتلا فوسليف

 داقعلا لثم ىمورلا نباو .. ةأرملا مامأ هفعض ىأ . ةأرملا راقتحاو ناسنالاب نظلا هوس ىفو رعشلا مهف

 ! ىرقبع امالكو .. افوسليف سيلو « فسلفتب

 هم



 ؟ تناواح
 رصعلا اذه مهفي مث .. روصعلا نم رصع ىف ناسنإلا شيعي نأ اهانعم ةيرقبعلا تناك اذإ -

 مهلإ داع مهيلع مدقت هنأب سحأ الكو .. ليبسلا ءاوس مهيدبيو هي رصاعم مدقتيو هنع ريبعتلا نسحيو

 مجارتي مل اريثك مهنع دعتبا اذإو « هءارو سانلا راس مث مهضراعو مييلع قصبو مهعفصو مههجاوو
 بابضلاو مالظلا ىف اهقش ىتلا ةدهمملا قرطلا ىلإ مهتاوطخ تفل نأب ىنتكاو « مهيلإ عجري ملو

 ءابآلا لك ةاسأم ىه داقعلا ةاسأم نكلو .. زارطلا اذه نم داقعلاو .. ىرقبعلا وه اذهف « ضومغلاو

 اوربك ايلك ءانبألا نكلو . هل نانتمالا مظع قحتسي كلذل هنأو . اريثك ىطعأ هنأ سحي هنإ . تاهمألاو

 مهنأو . مهسفنأ اودلو امنإ . مهدلي مل ادحأ نأ اييف نوسحي ةظنل ءىجت ىتح . دحأل مهمانتما لءاضت

 : همسا العف ةغللا ىف نألف ادحأ اوركش اذإ مهنأو . مهسفنأ اوفلخ أ مهسفنأ اودلو .. « نويماصع ١
 ةيفسلفلا ةوبألاب ساسحالا اذه هيدل ذاتسألاو .. ةيوغل ةسرامم اهنأ ىأ .. طقف .. اركش ركشي ركش

 ىذلا بألا لثم هنإ .. لضفلا اذه هل ركذب ال ادحأ نكلو . اريثك ىطعأ دقف .. ةيدقنلاو ةينيدلاو

 .. ضعب قوف مهضعب اوطقاستف مييف خرص هيلع اومحازت الف .. هيلإ نوجاتحي ام لك هدالوأل ىرتشا

 نم مغرلا ىلعو .. ىرخأ ةرم اوخرصف مهقوف نخاسلا ماعطلا لزنف ماعطلا ةدئام تحت مهطوقس ءاجو

 مهل هاطعأ ام اوسن دق مهنإف « هنم هوبلط ام لك مهيلع عزوو مهل رذتعاو مهلبقو مهحلاص دق بألا نأ

 حضوأو .. مهليب عقوأ وأ ضعب للع مهضعب مهعقوأو ميهيف طخش هنأ الإ نوركذي اودوعي ملو « بألا
 اهيلع لضفتي هنإ .. اريثك ائيش ىواست ال ةأرملا نأ ىري وهف .. ةأرملا نع داقعلا ثيدح ىف كلذل ةروص

 امل نانتمالا قحتسي ىذلا وه هنأ ىريو .. ارعش اهنع مظن وأ اهبحأ وأ اهعم مان وأ اهيلإ سلج اذإ اريثك

 ةأرملا ةلكشم نكلو .. ىطعأ امك تطعأ دق اهنأ ىرت ةأرملا نكلو .. اهلجأ نمو اهعم دهج نم هلذب
 ىلاعتي داقعلا ناك اذإو .. هسأر ىف رودي ام امامت فرعت ال اهنأ : اضيأ لجرلا ةلكشم لثم داقعلا عم

 نإ لوقأ داكأ ىننإ لب .. ةأرملا ىلع ايلاعت كلذ نم رثكأ هنإف « ةفسالفلا وأ ءامعزلا وأ لاجرلا ىلع
 اباتك فلأ مث ةيفسلفلاو ةيخيراتلاو ةينيدلا تايرقبعلا بتك امدنع وهف .. اضيأ هللا ىلع لواطت داقعلا

 ىنعملا دكؤي باتككلا اذه روطس لوأ ىفو .. اضيأ هللا نع اباتك فلأ نأ دعب الإ حرتسي مل « سيلبإ نع
 نم هانعم روطت دق هللا نإ : لوقي رطس لوأ ىف وهف . باتكلا تاحفص لك ىف كلذ دعب هافخأ ىذلا

 لك لثم « اضيأ وه هللا نأ ىأ .. هرمع لحارم لك ىف هسفن صخشلا عم روطتو ..رصع ىلإ رصع
 نم هللا نأ ىأ .. هل ناسنالا ريوطتل لباق ىأ .. روطتلل لباق وه امنإ . ايئابن سيل « ىرخألا ىناعملا
 وه داقعلاف .. ىرعاشلا وأ ىسايسلا وأ ىسلفلا وأ ىنيدلا هاوه ىلع هروطيو هروصي .. ناسنإلا عنص

 ىاعملا لك ىلع مجبتلا رصع وهو .. دعب هتني ملو رشع نماثلا نرقلا نم أدب ىذلا رصعلا اذه نبا
 ميبدؤيو مييلإ دوعيل .. هءارو نوثهلي سانلا كرت م .. سانلا سوءر ىلع اهئاقلإو اهكاردإو اهمهفو

 ل



 . نويعلا نع بيغي ىتح اديعب ىضمي مث .. هل نائتمالا مدع ىلعو مهلهج ىلع

 ؟ تناو-

 قوش دمحأ ادعام نوسردم انيركفم لكو .. انرصع ىف نيسردملا ءامظع نم دحاو وه داقعلا -

 ريدمو ديمعو ذاتسأ نيسح هطف .. تايزلاو كرابم ىكزو ليعامسإ نسح دومحمو مكحلا قيفوتو
 روكدم مهاربإو دمحم ضوع دمحنو نيما دمحاو ىسوم ةمالسو ديسلا طل كلذكو ..ريزوو

 دومحمو ىناوهألا داؤف دمحأو نيمأ نايعو ضوع سيولو دومحم بيجن ىكزو ىودب نمحرلا دبعو

 ظفاحو بيلص ليمجو ليوطلا قيفوتو مرك فسويو دارم فسويو ىفاو دحاولا دبع ىلعو ريضخ

 مهنوكو ٠ هدبع دمحم خيشلاو لماك فطصمو ىواطهطلا ةعافرو ىعفارلا قداص قفطصمو مهاربإ
 اذه وأ ةنهملا هذه نأو . تاعماجلاو سرادملا ف سيردنلا نولوتي طقف اوناك مهنأ ىنعي ال نيسردم

 اوناك .. نيمجرتم اوناك .. قرشلا ىلإ برغلا نم راكفألا نولقني اوناك امنإ « مهيلع بلغ دق عباطلا

 لقنل ىربك اروسج اوناك .. ةثيدحلاو ةميدقلا تاراضحلا لكل نييحايس نُيدشرم اوناك .. « ةمجارت»

 امبرو ...ءالؤه نم ادحاو ذاتسألا ناكو .. ميدقلا ىبرعلا وأ ىناملألا وأ ىسنرفلا وأ ىزيلجنالا ركفلا

 « افورعم سيل ذاتسألا رعش نألو . . قالطالا ىلع هراثآ مظعأ دقنلا ىفو رعشلا ىف ذاتسألا ديدجت ناك

 افورعم سيل دقنلاو رعشلا ىف ذاتسألا هب ماق ىذلا ماهلا رودلاف رعاشك ةيبعش هل تسيل ذاتسألا نأ وأ

 ىأ .. داقعلا ةيصخش ىامرسيأو نوهأ فرعن نحن وأ .. داقعلا ريغ رخآ اصخش فرعن نحنف .. امان

 سردملا مهدأ ىلعو سردملا ىركش نمحرلادبعو سردملا ىنزاملاك امامت .. سردملا داقعلا

 ءالؤبي تأدب دق ةيبوروألا ةضبنلا نأ ىف كش الو .. اربوألا ريدم وأ سردملا قدص نمحرلا دبعو

 اراكفأ نوضرعي مهمأ ىأ .. ةثيدحلا روصعلا ىلإ ميدقلا ىنامورلاو قيرغإلا بدألا نولقني نيسردملا

 ةيفسلف تاباغو ةديدج ةينف عيباني ىلع نويعلا نوحتفي مهنأ وأ .. ةديدج تاراطإ ىف « ةميدق
 نوملعم اضيأ لسرلاف . الوسر نوكي نأ ملعملا داك : لاق امدنع اغلابم قوش نكي ملو « ءارذع

 نيسردملا ءالؤه لكن إف « سدقم عباط اذ ملعمللا نوكي ىكلو .. ترعشإل لسر تؤجلملاو سرعت

 دق مهنم نودحلملا ىتح .. ةعساو ةيبرع ةيبعش ىنيدلا ماتهالا مهيسكأف .. ةينيدلا اياضقلاب اولغشنا دق

 « نيملعملا رابك نم دحاو وه ذاتسألاف .. نيدلا اولهاجتي نأ مهعسو ىف نكي مل ىأ .. نيدلا اولوانت

 .. اضيأ ىمالسإلا خيراتلاو دقنلاو رعشلا ىف ةضبنلا ةاده

 ؟ تنأو -

 هنكست تناك ىذلا « رقبع ١ ىداو ىلإ ةبسن اهنأ الإ هذه ةيرقبعلا ةملك ىنعم طبضلاب فرعأ ال -

 هنأ ىرأو .. ةقراخلا ءايشألا لعفي نأ ىلع رداق تيرافعلا لثم ىرقبعلا لجرلاف كلذلو .. تيرافعلا

 ذاتسألا نع فرعأ ملو .. نيناجم ةرقابعلا رثكأف .. نونجلا نم ليلق وأ نونجلا نع ةيرقبعلل لاصفنا ال

 هما



 بتر دق وهو . ديدح نم هقطنمو . قطنم . لوقعم لجر وهف . ةبيرغ تاداع هل نأ وأ اذاش ائيش

 .. نييندملا ىلإ هنم نييركسعلا ىلإ برقأ وهو . هريصم ديسو . هسفن ديس وهف . ايئابن ابيترت هتايح
 .. تناك ىناملألا فوسليفلا كلذل لاثم مظعأو . ةفرطتملا ةينامرجلا ةيسوربلا ةيركسعلا ىلإ برقأو

 امدنع هنإ لاقيو . امام ةددحم تاعاس ىف هيلإ دوعيو هتيب نم جرخم ىذلاو . هماعطو هسبالم نزي ىذلا

 نأ عقوتي ناك دقف ! ةقيقد الإ رخأتي مل : لاقو هينيع نم اهيرقو ةعاسلا ىلإ عرسأ ١ توملا حبش هءاج

 .. نيثالثلاو ةسماخلا ةقيقدلا ىف توملا بارتقاب سحأف « احابص ةقيقد "4و ةسماخلا ةعاسلا ىف تومي

 ةرقابعلا نم سيلف . نونجلاو ذوذشلاب خيراتلا لك ىف ةطبترم ةيرقبعلاو .. كلذ نم ريثكلا هيف ذاتسألاو

 ىوقأ ازاهج هسأر ىلع لمحي ىرقبعلا لجرلا نأ وهف كلذ ببس امأ . ةينونج هتياهن نكت مل دحاو
 قرحيو . ىمسجلا هنيوكت مطحي ىوقلا زاهجلا اذهف .. سانلا هلمتحي وأ همسج هلمتحي نأ نم مخضأو

 رعشلا مظن نع اوفقوت مث ٠١ نيرشعلا نود مهرعش اومظن نيذلا ءارعشلاو .. هرمع فصقيو ٠ هباصعأ

 نييسنامورلا ءارعشلا نم ريثكو .. ةركبم نس ىف تقرتحا تايرقبع مه « اوتام ىتح نينسلا تارشع

 ضارمألا ىفشتسم ىف اهفصن اماع نينامث شاع نيلردليه ناملألا ءارعشلا ريمأ نإ لب .. كلذ ميباصأ

 .. مييلع ابعص ىعاّتجالاو ىركفلا قفاوتلا ناك ةرقابعلا دنع ةقرانللا تاردقلا هذه بيسبو .. ةيلققعلا

 ضف نم اعون مهمطحت ناكو .. مهسفنأ مه اومطحت وأ .. مهونعل وأ مهورجه وأ سانلا اوضفرف
 هاضترا ىذلا سيعتلا لحلا وه امن . اديعس الح كلذ نكي ملو .. نيفرطلا دحأ ىلع ءاضقلاب ٠ عازنلا

 باصي ىتح ذاتسألا رظتنأ ىننأ كلذ ىنعم سيلو .. ةرقابعلا نم عونلا اذهل ةيابن الو .. هسفنل ىرقبعلا
 ةايح ىف تسيلف . ةياهنلا هذه لثم ذاتسألل عقوتأ ال ىننكلو .. ةميظعلا هتيرقبعب فتهأف « نونجلاب

 دق ذاتسألا امنإ .. هودحت سانلا لكالو .. سانلا لك ىدحت وه الف .. ؛ ىربك تايدحت » ذاتسألا

 امدنع سانلاف .. ذاتسألا ىلع ةيانج ةيرخسلا هذه تراصو . سانلا نم ةيرخسلا ىف هتايدحت ىنحأ

 بتاكلا حبصي نأ كلذ ىنعمو .. مهكحضت ىتلا ةتكنلا نورظنتي و ىنعملا نوسني ارخاس اصخش نوأرقي

 ةيبدألا هلاعأ نع سانلا لغشنا دقف « ذاتسألا باصأ ام اذهو .. سانلا ةيرخس معضوم «رخاسلا

 ىذلا نأكو .. سانلا لك اهيف متشِي ىتلا ةيسايسلا هنالاقم ىلإ اوهجتاو « ةعئارلا ةيداقنلاو ةيمالسالاو

 تناكو ..نييعويشلا وأ دفولا ءامعز ةميتش ىف ادغ داقعلا هلوقي فوس ىذلا ام : وه سانلا لغشي

 هودارأ سانلاف . سانلا تابغرل ملستسا هنأ ذاتسألا ةطلغو .. ذاتسألا ىلع ةيانج ربكأ ىه هذه

 اولستو هب سانلا ىلستف .. ةيسايس « ةيلست » ذاتسألا حبصأ كلذبو .. سانلا دارأ الثم ناكف « اماتش و

 ىدحتي ىذلا نأل .. ىربك تايدحت هل نكت مل سانلا كاحضإ ببسبو .. اضيأ ةميظعلا هلاعأ نع

 م .. مهناثوأو .. مهدياعم مييلع مدهب .. مهزيم .. مهظفوي .. مهعجوي اغإ . مهكحضي ال سانلا

 نوشمش لثم ناك , فسألا عم « ذاتسألا امنإ .. اضيأ دبعملا هيلع مديني ٠ نوشمش لثم نوكيال

 هدم



 حارو .. هسفن ىلع اًيناج مده امنِإ « دحأ ىلع دبعملا مدهي ملو « هيلع سانلا كحضأ .. ثيدحلا
 رخاسو مظعأ دقانو مظع رعاشو مظع ركفم ذاتسألا نأ ىرأ انأف كلذلو .. نوكحضي سانلا

 ىذلا راحتنالا نكلو . ايروث ناكل كلذ لعفولو .. دحأ مد لسي ملو . ادحأ لتقي مل هنأو . عضاوتم

 نيب تلاح ىتلا ىه ةيداقعلا ةيرخسلاف .. كلذ دعب ام ىلإ هأجرأ دق « هنع لدع مث ةرم ذاتسألا هلواح
 دلياو راكسوأو وش درانرب .. كلذ ىلع ةلثمأ خيراتلا فو .. ادج امظع نوكي نأو ايظع نوكي نأ

 " دق ةيرخسلا هذه نكلو .. نيرخاسلا ءامظعلا نم ءالؤه لك .. هنيهو تفيوسو هيلبارو نيوت كرامو

 ىلإ طقف امثإ ٠ ةليلجلا مهلاعأ ىلإ نورظني ال سانلاف . سانلا دنع مهديصر نم اريبك اردق تددب
 نم رخآلا وه ىناع دق ريبكلا نانفلا كلذ مكحلا قيفوتو .. ةعيدبلا مهراكفأ ءارو ةشفقلا ىلإ .. ةتكتلا

 مكحلا قيفوت مهدعاس دقو .. ةتكن نورظتني مهنإف بتك اذإف .. اذاش ابيرغ هنوعقوتي سانلاف . كلذ
 نأ ىأ .. راح هءارو بحسو اصعلا كسمأو هرعش شكنو هيريبلاو اصعلا كسمأف « كلذ ىلع
 ىف ىضمي نأ هيلعو . مهكحضأ دقف . سانلا تابغرل ملستساو . سائلا هاضترا ام ىضترا مبكحلا

 نوكي نأ راتخا كلذلو .. سانلا هنع فرصنا ٠ ةيرخسلاو كاحضإلا نع مكحلا لدع الف . كلذ
 سانلا فرصناو .. كحضلا نم راطإ ىف هوسبح سانلا نأ ىأ .. بلطلا بسح ىأ .. بلطلا دنع
 وهو ميكحلا قيفوت وه لعافلاو . ةيكذلا ةيدقنلا هتالاقمو ةرخاسلا ةيصصقلاو ةيحرسملا هلاعأ نع

 تءاج اذإف « اكحضم نوكي نأ ىعفارلا قداص ىنطصم نم اودوعتي مل سانلا نألو .. اضيأ ةيحضلا

 ةتكنلا معط هل ىعفارلا قداص فطصم هبتكام ادج ريثكلا نأ عم .. كلذ مهدعسأو اهل اوشهدنا ةتكتلا

 بيدلا ديمحلادبعو ىحليوملاو مهاربإ ظفاحو ىسنوتلا مريبو ىنزاملا مهاربإ كلذكو .. اهلكشو
 . ىرشبلا زيزعلا دبعو

 .؟ تنأو -
 لوقي دحاوو « فوسليف لوقي دحاو . . ذاتسألل اهنوراتخت ىتلا ةيمستلاب اريثك ىبسفن لغشأ ال انأ -

 انأ . . ةيرقبع ريغب نونحجم لوقي دحاوو . . نونج ريغب ىرقبع لوقي دحاوو .. . اليلق الإ فوسليف
 اهيلع اهقلطي ىتلا ةيمستلا ىنمهت ال . ةليمج ةدرو ىلإ رظنن امك امامت . . تايمستلا هذه لك ىنمبتال

 ديحو ناك نإ الو . . هنيد نع الو . . همسا نع لأسأ ال اليمج الفط تيأر اذاو . . تابنلا ءاملع

 نم اييلإ دوعأو ىراوتأو قمعتأو فقوتأو اهدسج ىلع ىنيعب قلزنأو ةليمجلا ةأرمل ىرأ مث . . هبوبأ

 رمقلا ىلإ رظنن نحنو . . ادج ىنيفكي اذهو ةليمج اهنإ . . ىه نم فرعأ الو اهفقوتسأ الو . . دبدج

 سمشلا ةعشأ ساكعنا الا سيل رمقلا ءوض نإ انسفنأل لوقت الو « هنيبو انئيب ىتلا ةفاسملا بسحن الو

 هجوو ءىضم هجو . . ناهجو هل رمقلا نإ لوقن الو . . هريغ رون وه امنإ ءهرون اذه سيلف . . هيلع

 نمو . ةعتم ىسفن ألم نأ دعب الإ ليمج هنإ لوقأ ال انأو . نكي اذهو . ليمج رمقلا نإ . . ملظم
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 وه داقعلاو « ريبعت الب ليمج وهف . ةدحاو ةملكب قطني نأ نود لالا ناسنإلا رعشتسي نأ نكمملا
 هنإ . . بذعملا ىماصعلا بزعألا ىبسايسلا ىنطولا فوسليفلا خرؤملا دقانلا رعاشلا بيدألا . داقعلا
 . . فيب ناس دقانلا الو ليلراك بتاكلا الو ىنتملا رعاشلا الو هشتين.فوسليفلا هبشي ال وهو . داقعلا
 تثدحت ىننأل داقعلا أرقأ انأو . سانلا نع فلتخم هنأل . صاخ عون نم تافص هل . داقعلا وه هنإ
 ىلإ حيرتسأ انأف . ىتحار ردصم هنأ ىأ . هنم برقلاب ىتعتم دجأ انأف . هؤرقأ ىننأل هيلإ تثدحتو ؛ هيلإ

 قاساسحإو قامولعم ىلإ اديدج فيضي وهف . . هيلإ ثيدحلاب عتمتسأو . هتيصخشب بجعأو هريكفت
 نم عورأو نسحأ وهو . لضفملا ىيدأ وهف . ءابدألا لك نم دحأ هلعفي ال ام لعفي وهو . قئاداهتجاو

 تسيل ىمأو . ىمأ بحأ انأ : الثم . قايح لك كلذ ىلع سيقأ انأو . نيركفملاو ءابدألا نم تفرع

 . ىنحيريو ىنعنقي اذهو . تفرع نم قرأو لمجأ اهنكلو . نهقرأ الو نهاكذأ الو تاهمألا لمجأ
 ىهو اهيحأ ىمأ هذه امنإ .ابلق ريكأ وأ اهجو نسحأ تاهمأ كانه تناك نإ اريثك ىسفن لغشأ الو
 ىرتشا ىذلا نم لأسن الو . همعطو هلكش انبجعيو ماعطلا ىلإ سلجن نحنو . سانلا نسحأ ىدنع
 هنألو . ليمج ءىش وه هدجأ ىذلا نأ ىدنع مهلا . ةدئاملا دعأ ىذلا نم الو . اهط ىذلا نم الو
 هلوقي ام ىنمبي الو . . ىتعتم فعاضي ىعسلا اذهو . هيلإ ىعسأ ىننإف حيرم هنألو . حيرم وهف ليمج
 ىلقع ىو قايح ىفو ىايند ىف ام لكل سايقملا انأف . . ىدحو انأ هب سحأ ام الإ ىنمهي الو « سانلا

 ىأ - اهسايعل شيعت نأ داعسل ىنمتو « داعس ه ىلإ اهب ثعب دق ذاتسألل تايبأ ىنتبجعأ دقل . ىلق ىفو

 : لوقي « داقعلا سايبعل

 ةيضاملا ةنسلا ىف كيبحك  ةينآلا ةنسلا ىف كبحأ

 ةيمانلا ةحودلا ربكت امك ىدملا لوطب قوش ربكيو
 ةيغاص ىل كتدجوامه اذإ ءا دئلا اذه نسحايو ءوداعسو

 ةيوار دىل كركذب  دوعت  ىتلااإ حخيراوتلا تيسن
 ةيناغاي سفنلا ىنغ تنأو ءن اككملا تنأو نامزلا تنأف
 ةيفاحن ةعلاط سمشلاب  نينسلا باسح دعأ تسلو

 ةيجاسلا ةولحلا كترظنو  البقه ىل كهجوب نكلو

 ةيقابلا ةركذلاو بحلا نم لفاح ملاع ااضرلا مويف
 ةيواه هب -سومشلا لضت ملظم ملاع 2ىونلا مويو
 ةيوانلا ةجضلاب نوهليو مهمايأ نويحي 2سانلا ىعد
 ةيناف اهلك مهدايعأو  ىضقنيال كبرقب ىديعف
 ةيفاك ىل كنم ةحمل2ا_ىوس  رظتنأ مل ملاعلا اورظتنا اذإ

 هل



 ةيلاغلا كدايعأب ىدوجو  ايفص ىل كرورس قاهف
 ةيفاعلاو نسحلاب >تعتصو ىضترملا ح٠ كسابعل» تمدو

 نورخآلا امأ . اهباذع . اهبرق .. اهبح ىنمهي ىتلا اهدحو ىه . . بحلا ىف امامت ذاتسألا لثم انأف
 مهداعبأو مهماجحأو ءابدألا نم نورخآلا امأ . ىنمبي ىذلا وه ذاتسألا كلذكو . اريثك ىننومهم الف

 . تبحأ نمو تفرع نم مظعأ هارأ انأو . طقف وه . . ىنمهت الف مهئازوأو مهؤامسأو مهدعبو مهيرقو

 ؟ تنأو -

 دقفي وأ ء همأ ةافوب ناسنإلا بذعتي دقف . . مظعلا مألا بحاص وه مظعلا لج لجرلا نأ ىرأ انأ -

 اننكمي « هنم اصلختو مظعلا مألا اذه ببسبو . . هرصع ىف مقلا لك عايضب وأ هدلب لالتحاب وأ هدلو

 مأتي ىذلا نم مظعأ هدلبل ملأتي ىذلا نإ لوقف . . ألا مجح انه مهملا سيلو . هتمظع بسحن نأ

 .. دلبلا لجأ نم باذعلا نم قمعأو مظعأ دلولا لجأ نم باذعلا نوكي نأ نكمملا نف

 قدص نمحرلا دبعو ةظابأ زيزع هلاقامو « همأ ءاثر ىف ىنتملا هلاقامو « ابيحنأ ءاثر ىف ءاسنخلا هتلاقامو

 نم باكرلا تاثم نم اهيف نمب ةرئاط طوقس ثداح ىف ليق ىذلا نم عورأو مظعأ . هتجوز ءاثر ىف
 داقعلاف .. قيمع هنكلو اريغص ودبي باذعلا نم ةريثك عاونأ داقعلا دنعو .. لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا

 نم رثكأو عرسأ ىكبت ةأرملا نإ لوقن دقو .. لفطل عجوتي نأ ىعيبطو «٠ بلكلو روفصعل نزحي رابجلا
 ءاكبلا نأ نم مغرلا ىلعف .. مظعأو قمعأ لاجرلا دنع ءاثرلا رعش نإ . داقعلا لوقي اك نكلو . لجرلا
 نأ ىعيبطو .. لاجرلا همظن دق ءاثرلا رعش مظعأ نإف « اهناردق لهسأ لب « ةأرملا تافص مهأ نم

 « الفط نيرشعل بأ هنأل لجرلا ىكبي دقو .. بيجعو بيرغ لاجرلا ءاكب نكلو « ةأرلا ىكبت

 دقو - بذعأو ربكأ ىنعم هئاكبل نوكيف ةوبألا فرعي مو ىكيي الجر نكلو « اعيمج مهدقف هنألو

 هيلك تباصأف ةصاصر تقلطنا امدنع ءارحصلا بلعث ليمور ءاكب نكلو « ةكرعملا ف ىدنجلا ىكيي

 مهل ةعيفر ةودف نوكي نأو « هدونج نم الاتحا دئاقك نوكي نأ بحي مبظع دئاقك هنكلو . بيرغ ءىش

 نزح ريغص ناويح ىلع هءاكب نكلو « هدونج مامأ هعومد سبحي وهف . برحلا تاليو ةهجاوم ىلع
 . اقيقر ارعاش داقعلا ناك « بحلا ىف داقعلا باذع ىلإ انهجتا اذإف .. اًضيأ ديرف نزحو . ىصخش

 ةأرملاو . لداع هنإ لوقن نحن . الداع ايضاق داقعلا ناك . بحلا ةفسلف نع داقعلا هبتكام انأرق اذإو

 مل « هتايح ىف ةأرما لوأ ىهو « الثم همأ نع داقعلا هلاق امم ائيش دجن نأ انلواح اذإو . ملاظ هنإ لوقت

 ذاتسألا مأ تتام املو . ةديدشلا ىأ « ةدشملا  اهنومسي اهيراقأ ناكو . اهتيصخش ةوقب اباجعإ الإ دجن

 ريسلاو ةيزعتلاب سانلا قهري نأ ديري ال هنإ تقولا كلذ ىف لاقو . فحصلا ىف اهيعن رشني مل « داقعلا

 لبقي ال هلعل وأ . . سانلا نحتمي نأ ديري ال هنإ . . ودعلا نم قيدصلا فرعي نأ ديري الو . ةزانجلا ىف

 هل تتام دقف « هل تشاع اهنأ ايكو . . ىصخش اهنزحو . . ةيصخش ةراسخ اهتافو نأل . . ءازعلا اهيف

 ماا



 ةأرما بح ىف ةبوعص نودحي مهتاهمأ نوبحي نيذلا نإ انل لوقي ديورف ريبكلا ملاعلا نكلو . . اضيأ
 كلذلو . . اسنج نكت مل مهتاهمأ نيبو مهنيب ةقالعلا نأل . . اًبيع وأ اًمارح سنجلا نودحجيو . .:قرخعا
 بحاص ره داقعلا نإف مالكلا اذه حص اذإو . . ةأرملا نورقتحيو . . ةيسنجلا تاقالعلا نورقتحي مهف
 ابحي وهف . . ةأرملا بحي ناك . لاهللا قوذتي ىذلا رعاشلا داقعلا نكلو . . ةأرملل مظعلا راقتحالا
 . همالآ مظعأ داقعلا ىدل دلوت ةأرملاب هتقالع ىف لئالا باذعلا اذه نمو . . ايقالخأ اهرقتحيو ء اينف
 5 . . نهجوزتي نأ نكمي ال قاللا ءاسنلا بحأ ىذلا وهو . . اضيأ هراكلا وهو قشاعلا وهف
 . كلذ نع ثدحتو . . ةلهاجلا بحأو . . ةنئاخلا بحأو . . ةمداخلا بحأو . . ةجوزتملا
 ريغ اقشاع مظعلا ىمالسإلا ركفملا اذه نوكي فيك ذإ . . سانلا دنع هتروصل ابيوشت هثيدح
 دارأ هنأكو . . هتجوز نوكت نأ نكمي ىتلا ةأرملا ىلإ روسجلا هسفن ىلع عطقي نأ دارأ هنأك . . ىمالسإ
 امدنع هشتين ىناملألا فوسليفلا نإ . . ؟ داقعلل ةجوز ىوتسم ىلإ قرت ىتلا ةأرملا هذه نم : لوقي نأ

 « ايسنج ىسفن عابشإ ىلع ارداق ىنقلخت ال اذاملو : هللا اثدحم لاق هتضفرف كا ىلإ مدقت

 دقو . . ةديعس ملحلا ةيامن نأو ةأرما نضح ىف هنأ ةليل لك ملحي ىدناغ ناكو . . ا م

 هءارو سانلا ىثمي نأ ىشح هنأ الول . . ةايحلا ىدم كلذك شيعي نأ عيطتسي هنأ ىدناغ روصت

 نودحتب « زيلجتالا دض دونهلا دحتي نأ نم الدبف . . هدالب ىف ةيلئاعلا تاقالعلا مدبنتو .. اوجوزتي الف
 تناك مهتاليو مظعأ نأ اندجول ءامظعلا ملاعلا ءابدأ لك انضرعتسا ولو . . ءانبلا دض . . جاوزلا دض
 . ءاملعلاو ءامعزلاو نويركسعلا ىّتح لب . . اهتوابغ وأ اهتنايخ وأ اهرجه وأ ةأرملا بح . . ةأرملا
 نإف « بويأ رفس ىف باذعلا عاونأ لك تضرع دق ةاروتلا تناك اذإو . .ادج ةليوط ةلسلس ىهو

 سناه ىكرمتدلا لافطألا صصق بتاك ةايح ىف باذعلا روص لك انل ضرع دق ثيدحلا بدألا
 فشتكا . . ةيحل وأ براشل رثأ هيف سيلو هجولا حيبق ماظعلا نم موك « فيحن ليوط هنإ . نسردلا
 . ةأرما وأ الجر ناكنإ اوفرعي ىكل هنولطنب اوعزنو سانلا هعمسو . . ىلاسنلا ءانغلا ىلع ةبهوم هيدل نأ
 كلذلو .ريقف هجولا حيبق هنأ ركبم ءاكذب سحأ دقو . لجر هنأ دحأل دكؤي نأ ىف نسردنأ حلفي مو
 ةلوجر الو لاج الو لام الف . كلذ ىف تاروذعم ءاسنلاو . ءاسنلا نع اديعب اديحو شيعي فوسف
 . دج مل « لمع نع ثحبي هدالب ةمصاع ىلإ هجتاو نيذاحشلا سبالم ىدترا مويو . . هيلإ نببذجت
 ناكو . بحلاو لاهللا تالك مادختسا ىف فرسأف . ةحيبقلا حمالملا هذه ءارو تناك هتبهوم نكلو
 ىلإ بتكو احوتفم اهباب كرتو قدانفلا دحأ ىف ةفرغ ىلإ بره ضرم اذإ ناكو . . كلذ لك نم امورحم
 حبق ببسب « ةلزعلاو نامرحلا باذع نف ! كلذك ودبأ نكلو اتيم تسل : ةرابعلا هذه هريرس راوج
 روطاربما ١ كازلب ىبسنرفلا بيدألاو ..ةيبدألا هتيرقبع تناك .رقفلاو ةلوجرلا صقنو هجولا
 . ءاسنلا مامأو ةوهقلا مامأ . . ةدارإلا فعض : ادحاو اباذع ىناعي ناك . هسفن ىمسي امك . ٠ ةصقلا

 ١ه



 وهو هراوج ىلإ ةوهقلا نم الدرج عضي ناك هنإ . . ةوهقلا برش ىف هفارسإ ببسب كازلب تام دقو

 ناكف . . فيلأتلا ءانثأ ةيمارغلا هتاءاقل تناك تقولا سفن ىفو . . نابهرلا سبالم ىدترا دقو بتكي

 اطوس كسمأ ول ىنمتي ناكو ءريرسلا ىلإ هجتي وهو طقس ةرم رخآ ىفو . . بتكملاو ريرسلا نيب لفت
 . . هباصعأ مدبب ىذلا نيبو هلقع طشني ىذلا نيب هتريحو فعضلا اذه ببسب هسفن برضي حارو

 نونجملا كازلبو ء ةوهقلاب نونجملا كازلب : بوثلا اذه ىف كازلب نم رثكأ كانه نإ لوقي ناك كلذلو

 نوكت نأ نم اقشاع نوكت نأ لهسأ هنأ : وه كازلب راعش ناكو « نينثالا ةيحض كازلبو « ةأرملاب

 ةدحاولا ةتكنلا ددرت لظت نأ نم موي لك ةرم سانلا اهل كحضيف ةتكد لوقت نأ لهسأ هنأل . . اجوز
 . موي لك دحاو صخشل

 نوترب دراشتير ريس ىزيلجمإلا قرشتسملاو رماغملا نم اباذع نوها كازلب بيدألا اذهف كلذ عمو

 ى ةراعدلا تويب لك ىلع ددرتو قشمد ىف ايناطيربل الصنق ناكو .. «ةليلو ةليل فلأ ١ مجرت ىذلا

 دورقلاب هتيب الم هنإ لب كلذب فتكي ملو .. ةغل نيرشع ملكتي ناك . ايناطيربو ايلاطيإو اسنرفو دنملا
 ىنلا لجرلا اذه .. هتجوز اهمإ لاقو نيتاسفلاو ىلحلا اهسبلأ ةدرق اهنيب نم راتخا مت .. اهّتغل فرعيل

 الجر ىأر املك رانلاب هسفن ىوكي ناكو . ايسنج ازجاع ناك ةلافسلاو سنجلا ىف ةعوسوم ناك

 ايوروأ تملع ىذلا انأ : لوقي ناكو .. رويطلاو تاناويحلا نم ىتنأو اركذ ىأر املك وأ .. ةأرماو

 « ايسنج هيضري ىذلا ام فشتكي نأ لواح دقو .. ءىش لك نع ازجاع ىندجأ « بحت نيك اهلك

 .. ةعتملا وه باذعلا حصصأ ىتح .. ةعتم دجي مل هنكلو .. تاناويحلاو لاجرلاو ءاسنلا نيب ىمتراف

 لواح تارملا ىدححإ ىفو .. اهمجرت مث اهفرعي ىلا تاغللا لك ى ةيسنجلا بتكلا لك ىلإ هجناف
 .. تايدنهلا تايناغلا ىدحإ هتذقنأ .. ةظحل رحخآآ ىف ذقنأ هنكلو « اهعم قرتحي نأو اهقرحي نأ

 .. باذعلا اذه نم ىسقأ باذع نع تأرق ىننأ نظأ الو

 نأ ىري ناكو . . باطخخ ١6٠١ امل بتكو لافطأ ةينامث تبجنأ ةديس بحأ هتيج ىناملألا رعاشلاو

 نأو . . هنع احب هرافظأب رفحي هنإف . باذعلا دحي مل اذإ نانفلا نأو . . نانفلل ةرورض نامرحلا اذه

 ارعاش وأ ابيدأ ةنبلا ىف فرعن ملو . . ةنجلا نم هسفد جرخي ىذلا وهف . . هسفن سيلبإ وه ناسنإلا
 ىلع . . ةنجلا راوسأ جراخ ناك ناسنإلا عدبأ ام لك امنإ . . ةباتكلاو ةءارقلا فرعي نم ىتحوأ

 دنعو بادآلا لك ىف ادج نوريثك ءالؤه ريغو . . هسفنل ناسنإلا اهعنص ىتلا مهج ىف ىأ . . ضرألا

 مهعيباني ىلإ دوعت نأ بحي ءامظعلا كلذكف . . بصمو عبنم رهن لكل ناك اذإف . . بوعشلا لك
 عيبانيلا هذهف . . تالالشلاو لدانجلاو تاعقنتسملاب ارورم نايدولا فو لابجلا قوف باحسلا ىف ةديعبلا

 . هافخأ وأ كلذ رهظأ ٠ هدري مل وأ كلذ دارأ - ةأرملا وه ذاتسالا ملأ نأ دقتعاو . .ريبكلا ملألا ىه

 ةقيدصلا وأ ةقشاعلا ةأرملا نيبو نيدلا نيب بذعملا وه « ىمالسالا ركفملا كلذ ذاتسألا نأ ىرأ انأو

 ما



 ىدافت وأ « هبتكامب قفتكأو تايرقبعلا ىف ذاتسألا هبتكام لك فذحأ نأ عيطتسأ انأو . . ةجوزلا وأ
 نولازت ام متنك اذإو . ! اهظع اناسنإ نوكي هدحو اذبب هنأ ىرأو . ةيرحلاو ةأرملا نع : هبتكي نأ

 دحاو ناسل ىلع ةيرقبعلل فيرعت اهيفو ةروهشم ةيخيرات ةثداح ىدنع اناف ةيرقبعلا ضيرعت ىف نيرئاح
 هجتاو هديفح كرت ةأجفو . . هدافحأ دحأ عم ىشمتي ناكوجيه روتكيف اسنرف بيدأ نإ لاقي . ىرقبع
 داع مث . . همواقت ةاتفلاو اهلبقو اهقناعو اهيلع مجهف . . نيسلا رهن ئطاش دنع اهسبالم لسغت ةاتف ىلإ
 . . ! ةرقابع اننومسي ببسلا اذهل : هل لاقف « مبظعلا هدج نم هآر ام هلهذأ ىذلا هديفح ىلإ

 اناقلي نل هنإ انل ليقو . ةرواجملا ةفرغلا ىف اضيرم ددمت ىذلا ذاتسألا نولاص ىف انسلج دق انك
 انلخخد اننكلو . مهئاقل نع هزجعل فسأي هنإ ذاتسألا ةذمالت نم ددعل ليقو . بيبطلا جرخي نأ دعب الإ
 , تقولا سفن ىفو هارن انحرو . هنع انثدحت ذاتسألا بايغ ىفو . بابلا انيلع انلفقأو . انساجو نولاصلا
 . .اضيأ اهدضو هسيياقمبو هئوض ىلع انسفنأ ىرن

 كانهف . كلذ ىلع نيصيرحو ءاقدصأ انك دقف « اننيب ىتلا ةديدشلا تافالخلا هذه نم مغرلا ىلعو
 وه ثلاث ءىشو . فرعب نأ ديرن اننأ وه رخآ ءىشو . ذاتسألاب مظعلا انباجعإ وه انعمجي دحاو ءىش

 0 . ملعلا نم ديزملاو ملعلا : ةايحلا عتم ىربك نأ
 لقنا نأ تلواحو . فاشتكالا اذهب أديعس ثتنكو . . ةديدج ( ةيرظن ١» تفشتكا دق تنكو

 ركفأ مل ىننألو . ةديدج اهنأل نكلو .. اهيلإ تيدتها ىذلا ىفاعملا فسلفأ نأ تلواحو . مييلإ اهيناعم

 . . اضيأ قلق ىلع . . قلقلا ىلع ثعبت ىهف ء ةيفاك ةجردب اهيف
 نوبزلا فقي ةراتسلا ءاروو . ةراتس دجوت ناكدلا نم ةريغص ةفرغ فو . ىزرت ىلإ تبهذ دقف

 نم ةتكاجلاو نولطنبلا ةيؤر نم نكمتيل ايارم دجوت هيبناج ىلعو هءاروو . ةتكاجلاو . نولطنبلا سيفي
 ىذلا ثداحلا ىبتنا . ىزرتلا ىلإ بهذي ةرم لك ىف كلذ لعفي ال نويز دجوي الو . تاهجلا عيمج

 ... دلب ىأ ىف تارملا نييالم رركتي
 لك ةآرملا ىف هارأ ىذلا الإ ىهجو حمالم نم فرعأ نكا مل ىننأ تظحال ىننأ وهف فاشتكالا امأ

 . ىمأر ةرخؤم رأ ملو ىهجو نم رسيألا وأ نميألا بناجلا رأ ملو . ىتيحل قلحأ انأو موي
 ةفلتخم اهوجو . . ىل ةفلتخم اهوجو كانه نأ تظحال دقل . . الاهشو انيمي كرحتي وهو ىسأررأ منو

 . ةداع اهاري ال وهف هوجولا هذه ةيقب امأ . . دحاو هجو ىلع داتعا دق ناسنإلا نكلو . ناسنإ لكل
 !ذهو . . اهفرعأ ملو طق اهرأ مل حمالم تيأر اياوزو ايارم ةدع نم ىبسفن ىلإ ترظن اذإ انأف

 . ىدحو انا ىل ودبي ام

 . . ؟ نيرخآلا مامأ ودبأ فيكف
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 ليمزللو ٠ ىنهركي نلو « ىنبحي نمل ودبأ فيك . . ؟ اكحاضو الكآو انكاسو اثدحتم ودبأ فيك

 . .؟ ةقيدصلاو تحخألاو مأللو مداخلاو سيئرلاو

 ودبأ انه ىرهظ ريدأ امدنعو . . اهنع اًدعتبم ىرخأ ةآرم ىف ىندجأ « اهيلإ هجتأ امدنع ةآرملا ىف ىننإ
 . ؟ نيرخآلا مامأ نوكأ فيكف . . انأ وه دحاو صخش مامأ كلذ لك. . كانه ىهجوب تبرتقا دقو

 تناكاذإو . ؟ ىننأو ىانيعو ىمسجو ىهجوو ىسأر ودبي فيكف ةربكم ايارملا هذه تناكاذإ مث

 ايارملا تناك اذإو ..؟ ةنولم ايارملا تناك اذإو ..؟ ارسكنم اينحنم ودبأ فيكف ةرعقم ايارم

 . ؟ بارتلاب ةاطغم تناك اذإو .. ؟ ةرسكم

 ىذلا نوللا نع فلتخم ةآرملا ىف ىدي نول نأ تدجوف « ةآرلا بناج ىلإ ىدي تعضو دقو
 حيحصلا نوللا ىرأ ال ىننأ كلذ ىنعم ناك . فيعض ىرظن نأ كلذ ىلإ تفضأ اذإف . . هارأ

 لثم ودبت اهنإف بوكسوركيملا تحت ىدي تعضو اذإو . . ةآرم ريغ نموأ ةآرملا ىف ءاوس : ىدبل
 . ةدرجملا نيعلاب اهارأ ال سيراضتلا هذهو . . نايدوو لابج اهل ةبضه

 اهيلع فرعتأ نأ تلواحو . . ىرخأ ادي نيرشع نيب هذه ىدي تعضو ىننأ ول كلذ نمرثكأ لب
 كلذ عمو ىنقرافت ال . . ىنقرافت ال ىتلا ىدي هذهف كلذ عمو . . عيطتسأ ال ىننإف « ىرخألا ىديب

 اهمجح فرعأو اهيلقأو اهيلإ رظنأ نأ ردني لب . . ىديألا تارشع نم اهزيمأ نأ عيطتسأ الو اهفرعأ ال
 . . اهتافصو اهطوطخو

 . . انع نورخآلا هلوقيام فرعن ال مث . . ادج اليلق الإ انسفنأ نم فرعن ال اننأ : قعملاو

 ةمدقم وه . هجولا نم ادحاو ابناج الإ ةآرملا ىف موي لك ىرن ال اننأ انكف . . انع نورخآلا هفرعي ام الو

 نحنو . . انيف سانلا ىأرو انراكفأو انسوفنو انماسجأ كلذكف . اهفرعن الف اياوزلا ةيقب امأ ٠ هجولا
 اندتعا ىذلا كلذ ىأ . مسجلاو هجولا حمالم نم اليلق الإ ىرن الف ضعبلا انضعب ىلإ رظنن امدنع

 اننإف انيداعتو انفلتخا ولو . . اهفرعن نكن مل ىرخخأ ءايشأ انيأرل انيقتلاو اماع وأ ارهش اندعابت ولو . . هيلع
 اذإف . . انقاعأ ىف اهكرتن اننكلو « اهفرعن اعيمج ىهو . . لقعلاو سفنلاو مسجلا بويع الإ ركذن ال
 . . بويعلا الإ ىرت ال اهنألف ءايمع ةيهاركلا تناك اذاو ٠ ايازملا الإ ىري ال هنألف ىمعأ بحلا ناك

 ىهو . همون ةفرغ ىف انديري ذاتسألا نأ نلعي نم ءاج امدنع ةشقانملل اهتمدقو . ةيرظنلا ىه هذه

 ريرسلا امأ . ءاضيب ةءالمب ىطغت دقو اسلاج ناك لب . اددمم ذاتسألا نكي ملو . نولاصلل ةرواجملا ةفرغلا

 وه ىنشهدأ ىذلا ناك نإ فرعأ لو . كلذ ىنشهدأو . ةيذحألا ترئانت ضرألا ىلعو . اريبك سيلف

 .. اهمامأ اهعضي نأ نم الدب هتفرغ ىف اهعضو هنأل وأ . ماجحألاو ناولألا فالتخاو . ددعلا ةرثك

 ناكو . ةيويحلا ةياغ ىف ناك ذاتسألا نكلو . كلذ تمهوت ىننإ وأ . اليلق ابحاش ذاتسألا نول ناكو

 بلعو تاجاجز تناك ذاتسألا ريرس راوجيو . . ضرملل مالستسالاو ةحارلا نم اطيلخ هترشب ءافص

 هآا6



 تفاتخا : لاق ىذلا وه امنإ . هضرم نع ذاتسألا لأسي نأ دحأ أشي ملو . نوميللا باوكأو .ريقاقعلا
 نأ ىرأ انأو . باصعألا بارطضاو قاهرإلا ةيحض ظيلغلا نارصملا نأ ىري ىذلا بيبطلا عم
 اذإ ىذلا نارصملا وه ىدنع لصألاف . . ظيلغلا نارصملا ببس امه باصعألا بارطضاو قاهرإلا
 ةءارقلا ىلع رداق ريغ ىندجأف بتكملا ىلإ سولجلا دنع ينقياضيو . مونلا دنع ىنقياضي وهف خفتنا

 مدعو ةدعملا بارطضا ىلإ ىدؤي بارطضالا اذهو ؛ يباصعأ قهريو ىنقياضي اذهو . ةباتكلا وأ
 دئع ىنقياضي ىذلا ظيلغلا نارصملا خافتنا ىلإ ىدؤت تاراصعلا هذهو « اهتراصع فى نزاوتلا

 عالقإلا نأ ىسنيو . تانكسملا ىطاعتأ نأو . ىاشلاو ةوهقلا نع فكأ نأ ىري بيبطلاو . . سفنتلا

 ىرأ ىنكلو . . ىرخألا ىه ىنقياضت دلبتلاب ىنبيصت ىتلا تانكسملا نأو . ىنقياضي ةوهقلاو ىاشلا نع
 « ىعيبطلا همجح ىلإ داع اذإو . اضيأ انأ تأده أده اذإف . ةرشابم نارصملا ىلإ جالعلا ىف هجتأ نأ

 اهيطعن ىتلا ريفاقعلا لوح كلذ دعب انفلتخا اننكلو . . بيبطلا عئتقاو . . اهئوده ىلإ ىلاصعأ ثداع

 اهيف ام ءاعمألا انغرفأ ول لهف . . اهيف ةيبصعلا زكارملا لك سملت نأو ةدعملاب رمت نأ دبالو « نارصملل

 تيز لوانتأ له : اضيأ كلذ لوح انفلتخاو . ؟ نارصملا جالعل ايرورض كلذ نوكي « ماعط نم

 نكلو . . ىرورض مايصلا نأ بيبطلا ىأرو . . كلذ ىف انفلتخاو . ؟ ىزيلكنإلا حلملا وأ عورخملا
 ةضومحلا ةبسن تداز الإو .. ايواميك الداعت ثدحت يتلا لئاوسلا نم ةدعملا مرحن اننأ مايصلا بيع
 . خلا .. كلذ لوح انفلتخاو . . ظيلغلا نارصملا بابتلا ىلإ ىدؤي ىذلا كاسمزالا ىنباصأو

 طعأ . . تكسا : هل لوقي نأو ذاتسألا مون ةفرغ انيلع محتقيو راوزلا نم دحأ ءىجي نأ تينمتو

 مهنأ كروضح ىف اوفشتكا مهنأ مهضرمو . . ىضرم كلئاقل دعب نوجرخي ءابطألا نإ . . ةصرف ءابطألل
 . . هنم ديفتست نأ عيطتست ال ىذلا ريثكلا فرعت كنأو . . اليلف الإ ىفاسنإلا مسجلا نع نوملعي ال
 . 1! تكسا

 . . ةيناثلا اهلأ دجنف انتاعاس ىف رظننو ٠ هايملا ةرود ىلإ هجتيو ريرسلا نم ضبنيل ذاتسألا تكسو
 ىلإ . . ىجراخلا بابلا ىلإ ءالمزلا لك ىنمدقتو . . ًاضيأ همون دعومو . . انفارصنا دعوم اذه نأو
 دحاو ائئيب سيل هنأ : العف تفشتكا دقل . . ةرم لوأل مهارأ ىننأك مييلإ رظنأ مهءارو انأو . ماسلا
 نحن . . سأرلا ىعوفرم ىبثمن ال اننأ اضيأ تظحالو . . اعمال ءاذح وأ « ايوكم و انولطنب ىدتري
 حسمي هنأك انضعبو . . هارن ال ضرألا ىلع امالك أر قي هنأك انضعب . . مامألا ىلإ انسوءري ليمن اعيمج

 انضعبو . . هيلع هسفنب قلي نأ ديري هنأك انضعبو . . هيمدقب هحسمي انضعيو « هينيعب مالكلا اذه
 . اهراوجي رمي ةرايس لك سمليوأ . . هيديب ناردجلا ىلع دناستي

 . ةرم لوأل اهارآ ةبيرغ ءايشأ اهنإ
 . اعيمج انيلع انتويع تحتفنا دقل . ىننوري فيك فرعأ ال تقولا سفن ىفو

 هاك



 . ةمحرلاو ةويخألاو . . ةقادصلاو . . ةدوملا : انتارظن نم ىتخا دق اماه ائيش نأ تيأر دقو
 . . كلذ نم قيضلاب رعشن انأدبو . . ائيلع اننويع تطلست دقل

 ! نيرخآآلا نويع ىه منهج نإ : لاق ىذلا رتراس ىدوجولا فوسليفلا هنا



 جاجزلا ىلع باسني ءاملا ىرأ لحملا مامأ تفقو .اشاب ناملس عراشب « درو لحم ىف اندعوم ناك

 نم ةئيطب طقاستت هتارطق ىرأو .. ابناولأ ضعب ءاملا اهدقفأ دق دورولاو روهزلا ىرأو . لخادلا نم

 اذه تدجوو . ىسفنل كلذ تلق .. ؟ ةبحاش اهماولأ تناك كلذلو .. ىكبت ىه له .. اهقاروأ

 دقل . ةراضنلاو ةيويحلا ةياغ ىف ىه امنا ىككيت دورولا نكت ملف , ءارعشلا هكلبتسا دق اميدق ريبعتلا

 قمعأ ابهتوم دعب ابتايح نإ لب . توملا دعب ىرخأ ةايح شيعت لازت ام نكلو . اهراجشأ نع اهوعطق
 « نيسورعلل اهمدقنو .. انرودصو .. انروص ىلإ .. انتاحول ىلإ دورولا هذه لقنن نحنف . ةلالد رثكأو

 . ناك ىذلا بحللو . قبي نأ ىنمتت ىذلا بحلل زمر ىهف . تازانجلا اهب مدقتنو

 نوكت مييلع بضغي امدنعو .. ادرو هتالك ن وكت هدابع نع ايضار نوكي امدنع هللا نإ : لاق نم

 لك فو ءىش لكب ملكتي هللا . ايلاب اميدق هتدجو ىنعملا اذه ىتح .. اكوش نوكت وأ « ادعر هتالك

 . ملألاو ةداعسلابو . شطعلاو عوجلاب . كوشلاو درولاو لابجلاو نايدولاب . ءاوهلاو رانلاو ءاملاب . ءىش

 .. ىدبألا هضرعم ىف ليئامت .. هللا سوماق ىف تالك هلك نوكلاف

 اهارأ ال انأف . . ءاملاب ىطغت ىجاجز حول ءارو نم دورولا ىرأ . رخآلا انأ ىننأ « ًالعف » تسسحأو

 ترظن امدنع انأف .. ةميدقلا ةيظفللا بلاوقلا ضعب ءارو نم اهسحأ امنإ . ةرشابم اهسحأ الو « ةرشابم

 دقل . ؟ سحي اذا قوش وأ رتعملا نبا انه ناكول .. ؟ لوقب اذاف وطسرأ انه ناكول : ىسفنل تلق اهيلإ

 دمأ كلذكو ٠ دورولا ىلإ ىدي دمأو لخدأ ال اذالف .. نولوقي فوس ام ترظتناو ىمامأ مهتعفد

 .. ؟ سانلا نم دحأ بلق سيلو .انأ ىبلق حتفأ ال اذامل .. ؟ اضيأ ىنيع شومر

 دق ضرألاو . ناكم لك ىف باسني ءاملا . ةضفخنم ةرارحلا ةجرد تناك . لحما تلخخدو

 وجو عراشلا ةرارح ةجرد نيب فالتخالا نإف ..رتم فصن بابلا ةبتع نأ نم مغرلا ىلعو . تقرغ

 ةدوربلا تناك لحما فو .. درولا قاروأ فجت ال ىتح ةدوربلاب لحملا وبل اوظفتحا دقف ..ريبك درولا
 فرعأ الو .. هتقرو هئودهو هناولأ ضعب اوراعتسا دق درولا نوعببي نيذلا ىتح . ناولألاو روطعلاو
 زمر : رمحألا درولا له ..؟ دورولا هذه ىرتشن امدنع هلوقن ىذلا ام وأ ء دورولا هلوقت ىذلا ام

 .. ؟ قشعلل زمر قرزألا له .. ؟ ةريغلاو نزحلاو ىمألل زمر رفصألا له .. ؟ لمألاو بحلاو ةايحلل
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 ةلس ىف اهعضن مث .. دورولا هذه لك نم « ةقاب » راتخن نأ ىنعم ام مث .. ؟ ضيبألا لوقي اذامو

 هذهو ناولألا هذه راتخن اننإ .. ؟ ةضفلا قوحسم وأ بهذلا قوحسم اهيلع شرن مث .. فافش قرو وأ
 نإف . ةليمجلا تادرفملا هذه ريسفت ىلوتت ىلا اهدحو ىه دورولا هذه ايف مدقن ىتلا ةبسانملاو .. ىناعملا

 نحنف ةزانج تناك ثإو .. نزحلاو ةريغلا نع اديعب بحلا ماود نيسورعلل ىنمتن نحف افافز تناك

 .. هقارفل نزحنو هيلع راغنو ناك اك هبحن قبن فوس اننأ ديقفلل دكؤت
 مث . نيرواجتم انسلجو . سلجن نأ ىلإ لحنا بحاص راشأو . اهب قتلأ تبهذ ىتلا ةليمزلا تءاجو

 ترعت دقف .. درولا ناصغأ لثم ىرخألا ىه اهنإ . هجول اهجو سلجن نأو اليلق دعابتن نأ انيلع راشأ
 ل ىننأ عم . ىدرولا بوثلاب ةداع هيمسن ىذلا وهف اهبوث امأ .. رح ايندلاف . اهردصو اهقنعو اهاعارذ

 ضييأ وه الف .. رمحألاو ضيبألا نم قيقر جيزم ىه ىتلا .. ةينوللا ةموعنلا هذه لثم دورولا نيب دجأ
 ىلع اقاس تعضو الو .. اهينذأ ىفو ءارمح ةدرو اهردص ىف تعضوو .. ىدرو وه الو .رمحأ وه الو

 . ةيومد اهرفاظأو . اهمدو ءاضيبلا اهترشب نم جيزم « ةيدرو اهعباصأ ىتح . اهعباصأ ترهظ قاس
 « اهراوج ىلإ ىرخأ ةديس ىلإ ترظنو .. درولا قاروأ نم ةرفضم اطويخ رخآلا وه ناك اهؤاذح ىتح

 اهيمدق عباصأو اهيمدقب ادج اريثك منبت ةأرملا نأ ىنشهدأو .. ةثلاث ةديسو .. قاس ىلع اقاس تعضو دقو

 اذه دكؤي ىمامأ هارأ ىذلاف - اهئاتسف مازحو اهدي ةبيقحب ةقالع هل ىذلا اهئاذح نولو اهرفاظأو

 . كلذ تفرع دق نكأ ملو . ىنعلا
 انأف . ىمدق نم ربكأ هنأ دكؤملا نمو . ظيلغ دوسأ هنإ . ىلاذح ىلإ ترظن ريكفت نودو ةأجفو

 لجرلا ءاذح ىلإ اريثكر ظنت ةأرملا نأ تظحال دقو . ةقينأ ريغ اهنيري تايتفلاو . ةعساولا ةيذحألا بحأ

 ىأ دجأ مل « ىسبالم ةيقب ىلإ ترظن الو . كلذ لعفي ال لجرلا ائيب . هنانسأ ىلإو هرفاظأ ىلإو

 امأ . ءاقرز طوطخ هل ضيبأ مك فصن صيمقلاو حتاف ىنب نولطنبلاو . دوسأ ءاذحلاف . ىنول ماجسنا

 امدتعو . ىنقياضي اذهو اروكم نوكي ىيج ىف هتعضو اذإ ىننألو ريبك هنأل ىدي ىف هكسمأف ليدنملا

 نيأ : افوقب ةليمز ىنتأجاف دقف . ىدي ىف هعضأ دعأ مل « ليدنملا نم اهقيض تاليمزلا ىدحإ تدبأ

 .! ليدنم وه امئإ . هدجأ مل : تلقف .. ؟ ليدنملا اذه تدجو

 ىلإ هديعت فوس كنأ هيلإ ليخم كدي ى هاري ىذلا نإ.. ؟ كبيج ىف هعضت ال اذالف : تلاق

 .. ! ةلابزلا ىف هب قلت فوس كنأ وأ . هبحاص
 .. ؟ اهب حرفي ذاتسألا اهآر ول له ؟ كيأر ام : ةليمزلا ىنتلأسو « درولا ةقاب تءاجو

 ؟ ذاتسألا

 .. ؟ هداليم ديع ..وينوي ؟8 مويلا نأ تيسن له-

 + حايتمبت

 ه4



 .. ةقيدح وه الو رعطم وه ال .. ؟ درولا لحم ىف انه اندعوم ناك اذا ةدحاو ةظحل ركفت ملأ

 كتالاح ًاوسأ ىف تنأ ةحارصب .. كيلاعصلا وأ ءاملعلا وأ ءابدألا وأ .. ءاقدصألا ءاقلل ناكم وه الو

 يبأر اذه سيل .. بضغتو لداجتو ركنت كنكلو . ليوط تقو نم كلذ كل تلق .. ةيسفنلا

 الغ تلخد تنأآف .. ؟ اقح بيرغ اذه ككولس نأ ىرث الأ .. ءالمزلا ةيقب ىأر وه امنإ . ىدحو

 ثتئج كنإ مت .. تبجأ اذامب فرعأ الو . ءىش نع كلأس دحأ ناك نإ فرعأ الو . تسلجو . درولل

 ادرو ىرزاشت تئج كنأو .. نيزح كنأ روصت دق لحغا بحاص نأ دبال .. ةعاس فصنب دعوملا لبق

 .. ! ! روبقلا دحأ ىلع هعضتل

 هدادجأو .. ةيلهقدلا نم همأو ناوسأ نم هوبأ . داقعلا فطصم مهاربإ دومحم سابع داليم ديع مويلا
 .. قارعلا لامش ةيدركلا لئابقلا نم اوءاج نادوسلا ليقو ..نادوسلا نه اوءاج

 حالسلا عيب عنمو « قيقرلا ةراجت ءاغلإ ررقو . لسكؤرب ةنيدم ىف ىملاعلا رمتؤملا دقعنا هدلوم موي ىفو
 . ةيقيرفألا لودلا ىلإ رومخلاو

 ةسماخلا ةينوفميسلاو .. كاجروفد ىسورلا راقيسوملل ةعبارلا ةينوفميسلا ملاعلا عم هدلوم مويو

 حطس ىلع تاونق كانه نأ ىلايرابكسا ىلاطيإلا ملاعلا نلعأو . ىكسفوكياشت ىسورلا راقيسوملل
 ماظنلا ١ نع ردنسكلأ ىزيلجنإلا فوسليفلا باتك ردصو .. ةلقاع تانئاك دوجو ىلع لدت خيرملا

 « ةيردأاللا ةفسلف ١ نع ىلسكه ساموت ىزيلجنإلا بيدألا باتك ردصو . « مدقتلاو قالخألا

 ىدتلوهلا نائفلا قلعو .. « ريمضلاو ةرشابملا تايطعملا نع ه نوسجرب ىسنرفلا فوسليفلا باتكر دصو

 اسنرف بيدأ ؛ تايموي ١ نم لوألا ءزجلا ردصو .. ؛ ورسلا راجشأل دهشم ٠ ةريهشلا هتحول خوج ناف

 نوكي فوس هنأ دحأ هل أبتتي ملو . ةريقف ةرسأ ىف ١844 ةئس داقعلا دلو موي كلذ لك .. ديج هيردنأ

 ركذي نأ داقعلا أشي لو . اماه ائيش نوكي فوس هنأب ساسحإلا اذه لفطلا ىدل ناك نكلو . اهظع

 نيرشعب هتافو لبق هراز دق ناك ناملألا نييفحصلا دحأل بيرغ ءىشب فرتعا نكلو .. هباتك ىف كلذ

 .. اماع

 عمس ةأجفو . هترسأل ءازعلا مدقيل هئاقدصأ دحأ تيب مامأ سلجي ناك هنأ ذاتسألا هل ىور دقل

 .. اروف ناكملا اذه نم ضبنا .. سابعاي : هل لوقي اتوص

 مني مل وهف « كلذل اعنقم اريسفت دجو ةعرسبو . هنم ابيرق ادحأ دحي ملف . هلوح ذاتسألا تفلتو

 كلذ دعب هءاج توصلا نكلو . هينذأو هقلح ىف بابتلا نم وكشي ناك هنإ مث . ةيضاملا ةليللا ىف قمعب

 نم ءام ةحيفص تطقس ةأجفو . تيبلا لخدم دنع هدعقمب سلجو . ةعرسب ضبنف . ارمآ ايوق

 , همد ىف اقراغ تامو . ةراملا دحأ تباصأف . ةذفانلا

 دقف ..رلته مكميعز لثم تسل انالوم اي انأ نكلو : هل لاق ذاتسألا نأ ىناللألا ئحصلا لقن دقو

 ملأ



 ضيا : هل لوقي اتوص عمس امدنع « ْيلاَْا دحأ ىف اعباق ناك ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ هنأ ىور

 ةلبنق هيف تطقس ىذلا هناكم كرتو . ىركسع رمأ اذه نأك سحأو . رلته مواقي ملو ! ضنا . ةعرسب

 ردقلا توص وه اذه نأ دقتعي راته مكميعزو نيحلا كلذ ذنمو .. طابضلاو دونجا نم ةرشع تلتقف

 نم هئالمزل رلته لوقي نأ ًابيرغ نكي مل كلذلو . ةيرشبلاو ابوروأو ايناملأ ذاقنإال هرخدا ىذلا

 .. ! نويلبان كلذكو . تقو ةلأسم اهنإ . اريثك ىئورتو ينوعمست فوس .. ىنورظتنا : دونجا

 .. ؟ ىلاتسف ىف كيأر ام -

 انأف . ةريثك ءايشأ ىنتقرغأ وأ . ةريثك ءايشأ ىف تقرغتسا دقف . اتغابم لاؤسلا اذه ءىجي نأ ىعيبط

 .. سمشلا ىف ىرخأ امدقو لظلا ىف امدق عضأ ىننإف اسمش ةظقيلا تناك اذإف . ةظقيلا لماك ف تسل

 انأف ارحب قارغتسالا ناك اذإو .. اهتحت وأ سمشلا ىف ىمأرب لطأو ٠ لظلا ىف ىمسج لك عضأ ىننإ وأ

 ؟ اقتح كلغشي ىذلا امو : اريثك لعفأ امك . ىسفن تلأسولو . ءالا تحت سفنتأ

 . ةريثك ءايشأ : ثلقل

 ةريثك ىه ايناثو ء ةددحم ىه الوأ , ةريثكو ةددحم ءايشأ دجسوت امنإ ةريثك ءايشأ دجوت ال -

 تقولا لك نيرخآلا عدخت دق . كسفن عدخت ال ىأ .. ىنعدخت نأ لواحت ال ؟ ىه ام ىل لق . ةليلق وأ

 هحراصت ىذلا وه نف ؛ كسفن عدخت تنك اذإو ؟ كسفن عدخت فيك نكلو .. تقولا ضعب وأ

 ؟ هيلع انيمأو هعم انيمأ نوكتو
 ! ديدحتلاب فرعأ ال -

 عئاب لثم لعفت مل تنأ .. لكاشملا نم ريثكلا تأجرأ دق تنأف . ةحيحصلا ةباجإلا ىه هذه -

 كنكلو .. اهعيبل اديهمت اهشعني ناكدلا ىف اهعضوو .. ناصغألا مطقو دورولا فطق هنإ .. درولا

 . ةعساولا تالاجملاو لوقحلا ىلإ رظنت تحرو .. ناكم لك ىف ةرثانتم .. اهراجشأ ىلع لكاشملا تكرت

 كمامأ اهتعضوو لكاشملا هذه وأ .. دورولا هذه تفطقول كنكلو . كلذ كلهذأو كشهدأو

 .. ليلحتلا سفنلا ملع ىف ىلوألا ئدابملا ىه هذهو ..رمألا ناحل . ةدحاو ةدحاو اتفنصو ابتددحو

 نم اهجرخت نأ دبالف نذإ . تتام ءاملا نم اهتجرخأ اذإ . كامسألا< لكاشملا نإ لوقت نأ كنكمي وأ

 « كمامأ اهسدكتو لكاشملا عمجت نأ لضفت تنأف . تاذلاب تنأ كب صاخ ىأر ىل ناكنإو . ءاملا

 لكاشملا فعاضت نأ ديرت تنأ له : نآلا ةلكشملاو .. عقاولا نيبو كنيب الصاف اطئاح نوكت ىتح

 سدكت كلذلو . لحلا نع زجاع الصأ كنأوأ .. لحلا نع زجعلا ىف ارذع كسفنل دجتل

 وه اهمهفو « اهمهف ةيادب وه اهديدحت نأل . لكاشملا ددحت نأ ديرت ال تنأ له وأ .. ؟ لكاشملا

 كلذ ىلعو . ةلكشم ةيأل كانه لح دجوي الأ تررق تنأو .. اهلح ةيادب وه اهليلحتو  اهليلحت ةيادب

 .. ؟ اهنم بارتقالل ىعاد الف

 هقكأ



 . طبسضلاب فرعأ ال انأ

 ةبغر مدع وأ ٠ ةفرعم مدع ةلاح ىف قبت نأ ديرتو . فورعت نأ لواحت الو . فرعت ال تمأف نذإ -

 نم عيبتم كل دنع سيل هنأو . ةلحادتم اهعأو ةريثك لكاشملا نأ وه ببسلا نأ معزتو .. ةفرعملا ىف

 نأب ىأ .. كلثم اولعفي نأب كءالمز عنقت نأ ديرت تنأف ٠ كلذ نم دعبأ ىلإ بهذت تنأ لب . تقولا

 فعاضتو « اهفعاضت كنإف «٠ كلكاشم لحت نأ نم الدبف اذكهو .. رارقلا ذاَحَتاو لعفلا نع اوفقوتي

 : بولسأ ذاختال امادعنا وأ . ايصخش ابولسأ نوكي نأ نم الدب زجعلا حبصيو .. نيرخآلا لكاشم

 تبلطل نيرخآلا ىلع كراكفأ ضرف ةطلس لقعلا بناج ىلإ كلمت تنكولو .. ةماع ةرهاظ حبصي هنإف

 كذاتسأ مهنع ثدحت نيذلا فهكلا لهأ لثم امامت .. طئاحلل مههوجو اوريدي نأ سانلا ىلإ

 مث ..رونلا هنم ءىجي ىذلا فهكلا لخدم ىلإ مهروهظ اورادأو فهك ىف اوسلج دقف .. نوطالفأ
 ديحولا للا امنيب .. طئاخحلا ىلع سانلا لالظ ىلإ رظنلاب ضهكلا جراخ ىرجي ام مهف نولواحي اوحار

 فشكي فوسف رون كانه مادامو . سانلا وه ىذلا عقاولا ىلإ .. رونلا ىلإ فهكلا نم اوجرخي نأ وه

 .. سانلا مامأو كسفن مامأ كفشكي فوسو . سانلا كل

 . ؟ ىفناتسف ىف كبأرام-

 . ! ثكأ كبجعأ ىذلا وه لدنصلا -

 ىلع فقأ ىننإ وأ رخآ ملاع ىف ىننإ نيلوقتس كنأ فرعأ انأو . ابيرغ ائيش كل ىكحأ فوس -

 سومدارتسون ىسنرفلا ؛ 'ئبنتملا ١ نع باتك ىف بلقأ تنك مويلا ىننإ .. فيرختلاو لقعلا نيب ةفاحلا
 أرقي مث ءاملا نم ءانإ ىف قلحبي ناك هنأ نيفرعت تنأو .. رشع سداسلا نرقلا ىف تامو شاع ىذلا

 .. بيغلا
 لجرلا اذه مسا ةيبوروألا تالحملا تراتخا اذال تمهف طقف نآلا امنا . . ائيش هنع فرعأ ال -

 .. قيقح ناسإ هنأ فرعأ نكأ ىل .. علاطلا ةءارقب ةصاخللا باوبألل اًناونع

 نأ ىديس اي ىل حمسا : الئاق هفقوتساو .. ةليمج ةاتف دراطي اسيسق ىأر تارملا ىدحإ ىفو -

 امور اباب باشلا اذه حبصأ سومدارتسون ةافو دعب هنأ بيرغلا نمو .. كتسادق مامأ عكرأ

 .. سماخلا سوتسكس
 ؟ لدنصب اذه ةقالع امو -

 ريكفت نودو .. سومدارتسون تركذت كناولأو هناولأو كلدنص ىلإ ترظب امدنعو .. ىرظتنا -
 مامأ ىخنأ نأ ةيروهمجلا سيئر ةجوز قديس ىل ىحمسا : الئاق كمامأ ىنحنأو فقأ تدك
 .. كتداعس

 كفي



 . ! ؟ ىرصملا سومدارتسون تاءوبن ىدحإ ىه هذهو -

 ًابنتو ..رتسه هامسأو رلتبم أبنت .. هدعب نم تءاج ىتلا نورقلا لك ثداوحي ابنت ىسنرفلا اذه -

 .. ليئارسإو برعلا نيب برحلاو وكنارفو نويلبانب
 .. ةيعيبط ريغ ةلاح ىف كنإ كل لقأ ملأ .. ؟ ىددنص وأ ىناتسف ىف كيأر لوقت نأ ديرت الأ -

 اهيمسي ىتلا ىه ةلاحلا هذهأ . ؟ابنم جرخت فيك فرعت الو . ةلاخلا هذه ىف  لوحوم » تنأو

 توميف هنم تلفي نأ عيطتسي الف لسعلا ف بابذلا طقاستي امك ىأ . « ىركسلا توملا : نويدوجولا

 . ؟ كتلاح اضيأ هذهأ .. ةتيم ىلحأ

 . ( !! تاونسب كلذ دعب ءارزولا ءاسؤر دحأل ةجوز ةليمزلا هذه تحبصأ نأ بيرغلا نمو )

 فرعي وهو .. ةيرسيوسلا هتجوزو ىرتابويسم ةينيتاللا ةغللا ىف انذاتسأ اندجو ذاتسألا تيب مامأو

 ىف اهقاس تعضو دق ةيرسيوسلا هتجوز تناك دقف « ديدش ىطيب ملالسلا اندعصو .. ةيبرعلا ةغللا

 ريغألا ماخرلا نم ىهو . ذاتسألا تيب ملالس اييف ىرأ ىتلا ىلوألا ةرملا ىه هذه تناكف .. سبجلا

 .. تلكاتو ترسكت دقو .. نوللا

 .. ةليمزلا ىنتمدقتو

 .. ادج ليمج -
 ..! ؟وهام ..اريخأ : تلاقو ةليمزلا تتفلتو

 رفاظألا رمحأو هافشلا رمحأو رطعلاو طرقلاو دقعلاو ةدرولاو مازحلاو لدنصلاو ناتسفلا : تلق

 . ىرسيلا كقاس ىلع بلقلا اذه مث « متاخلاو

 ؟ اذام-

 هل نكي ملو .. هيلع تسلج ىذلا دعقملا راثآ وه امنإ . ابلق هتيأر ىذلا نكي ملو اهقاس ىلإ ترظنو
 .. كلذك هتيأر انإ .. بلقلا لكش

 .. ذاتسألا انلبقتساو

 .. انالوم اي الهأ -

 ..ريثكلا كنع عمس دقف . كاري ءاج .. هتجوز هذهو ةينيتاللا ةغللا ىف ذاتسأ هنإ -

 . اضيأ اريثك مكنع تأرقو : ىرئاب ذاتسألا لاقو

 .. اديج ةيبرعلا ةغللا فرعت تنأف نذإ : ذاتسألا لاق

 ةلجم ىف تاسارد مكنع تردص دقف .. ةيناملألا ةغللاب مكنع تأرق نكلو .. كلذ ىعدأ ال-

 ىلإ تدأ ىتلا ةيسفنلاو ةيعانجالا بابسألا نعو . ناملألا ةفسالفلاب مكرثأت ىدمو « نيقرشتسملا ٠

 .. كلذ

 م



 ..ويسماي ناملألا ةفسالفلا نم ريثكب قيضأ ير

 ..ريبك دح ىلإ مهب ترثأت دق كنإف كلذ مغرو -
 نع ةسارد أرق .. ةينيتاللا ةغللا ذاتسأ وه اذهو .. نيرضاحلا لك فرعت تنأ .. انالوم اي الهأ -

 .. ىبلابش نم ةمدقتم ةلحرم ىف ىفالألا ركفلاب ىرثأت ىدم

 .. افوصتم الجر كارأ ىننإ .. ذاتسأ اي افلتخم اًئيش كيف ىرأ ىننكلو -

 .. تكنلا ىورأو ( اعيمج انيلإ ريشي ) نيطايشلا ءالؤه عم سلجأ انأ ؟ انأ .. اهاه .. اهاه -

 .. اهاه .. اهاه ؟ انالوم اي فوصتم ىننإ لوقتو ٠ لزغلا ىف مظنأو ةفسالفلا حطانأو ةساسلا عراصأو

 ةايحلاو ركفلا نأ ىرأو .. ةايحلا فرحخز ىف دهزأ ىننإ تلق تئش نإو .. نمؤم ىننإ تلق تئش نإ

 دوصقملا وه اذه ناكنإ .. اهل ىمسألا فدحلا ىهف « ةايحلا بتارم مظعأ نكت مل نإ . ركفلا لجأ نم

 ..ويسم اي كعم فلتخأ ال انأل

 ىلع لابقإلا ناك اذإو .. اضيأ تاجرد رفكلا نإف ٠ تاجرد ناميالا ناك اذإ ذاتسأ اي نكلو -

 .. نيفوصتملل ىمسألا فدحلا وه نآلا هتلق ىذلا اذه .. كلذك اهنع فارصنالا نإف . تاجرد ةايحلا

 نم نشخلا وأ فوصلا ىدتري نم وه فوصتملا نوكي نأ ىرورضلا نم سيل هنأ فورعت تنأو

 .. افوصتم هشتورك ىلاطيإالا فوسليفلا ناك دقف ...ادحلم ناسنإلا فوصتي دق لب .. سبالملا

 نيذلا نإ .. افوصتم ناك سكرام لراك نأ ىلإ بهذأ ىننإ لب .. افوصتم هشتين ىنالألا فوسليفلاو
 لخدي الجر نودحي اوناك« لاملا سأر » هباتكل ةيلوألا ةداملا عمجي ناك ءانثأ ندنل ف سكرام اوشياع

 ةعطقو زبنلا نم افيغر الإ هبيج ىف لمحي نكي لو . اهكرتي نم رخآ نوكي مث ء لخسدي نم لوأ ةبتكملا
 ىذلا راليبأ سيدقلا دجأ ال تقولا سفن ىفو .. تاونس كلذ لعف دقو . ركسلا نم ةعطقو نبجلا نم

 ناك امدنع ىتح الو « افوصتم رثول نترام رئاثلا سقلا دجأ الو .. افوصتم اهب برهو ةزيوله بحأ
 .. نيدلاب اهل ةقالع ال « ةيداع تايرح سرامي ناك دقل .. ةيناملألا ةغللا ىلإ ةرم لوأل ةاروتلا مجرتي

 بدألا بحاص هنإ . افوصتم سنارول . ه . د ىزيلجنإلا بتاكلا دجأ ىننإو .. نيدلا عم ىفانتت لب
 هنإ اهفصيو اهبلقيو ةليمجلا ةأرملا همامأ عضي ناك .. ؟ سنارول هلعفي ناك ىذلا ام نكلو . نايرعلا

 دجأ الو .. اره .. البج .. ةأرما .. ةمجن .. ةرجش .. ةطق .. ةدرو : اليمج اقولخم لمأتي ىذلاك

 .. ابيلع لبقي مل ةّذل عدي مل ماينللا نأل .. نيفوصتملل امامإ داقنلا نم ريثك هاري انيب افوصتم مايخللا رمع
 نع ادج اديعب . ضرألا نع اديعب قلحي نأ عاطتسا .. ةليوطلا ةحنجألا تاذ رويطلا لك لثم هنكلو

 امنإ « ابيلع ىمتريو اهسرامب ناك امدنع ةريغص تسيل ىهو .. ةريغص اهلك ءايشألا هل تدبف . ةايحلا
 .. اهنلع اديعب - اينف -راط امدنع طقف

 نع ايئاهن فرصنأ نأ دبال افوصتم نوكأ ىكل ىننأل .. ويسم اي كلذك ىسفن ىرأ ال ىننكلو -

 كف



 ىذلا وه فوصتملاف . هللا تيضتراو ناسنإلا تضفر . ةرخآلا ترتخا ىننأل كلذ نوكي نأو . ايندلا

 .. ؟ مهرمخ ىه ام .. ؟ نوفوصتملا ءارعشلا لوقي اذام .. هللو هللاب هبلقو . هللاب هعمسو . هللاب هينيع ألم

 . ! انالوم اي هل لق .. ؟ نوبحي اذامو

 : ضرافلا نب رمع لوقي : تلق

 ةمادم بيبحلا ركذ ىلع انبرش

 مركلا قلخي نأ لبق نم اهب انركس
 اوهاالو فطلو . ءامالو ءافص

 مسج الو حورو .رانالو رونو

 : لوقت ةيودعلا ةعبارو : تلقو

 ىوهلا بح : نيبح كبحأ
 اكاذل لهأ كنأل ابحو

 وهلا تعب وه ىلا اَمآَ

 اكاوس نمع كركذب ىلغشف
 هل لهأ تنأ ىذلا امأو
 اكارأ ىتح بجحلا ىل كفشكف

 ىل كاذ الو اذ ىف دمحلا امو

 كاذو اذ ىف دمحلا كل نكلو

 ىتلا مايألا هبشت اهنإ . ؟ تايرقبعلا ةباتك ىف اهتيضمأ ىتلا مايألا ىرت فيك : ىرتاب ذاتسألا لاقو

 مظن ىف سكاستازاك ىنانويلا بتاكلا اهاضمأ ىتلاو لالا سأر » فيلأت ف سكرام اهاضمأ

 سوريموه رعاشلا انيِب .. اضيأ « سيلوأ ١ فيلأت ىف ستبب ىدنلريألا بتاكلا كلذكو 6« سيلوع ١

 .. ىرعملا ءالعلاوبأ.ناكالو .. افوصتم نكي مل اسيدوألاو ةذايلإلا مظن ىذلا هسفن

 لاقي نأ نم لجخي ىذلاك ذاتسأ اي كنإ : ًاضيأ انلو ذاتسألل لوقيل ىرسيوسلا ذاتسألا تكسو

 نألوأ ٠ هتاذ ريغ دحأب هلاغشنال افعض هاري وهو .. فعضلا .نم اعون بحلا ىري هلأل . . بحأ هنإ

 نأ ررق ىذلاك تنأف .. هل ناك قباس فقوم نع عجارتي هلعج بحلا .نأ وأ .. هقلقأو هزه دق ادحأ

 انايحأ تنأ امنإ معن اهل لقت مل كنأ ةقيقحلا نكلو .. اريثك كلذ تتلعأ تنأو . . معن : ةايحلل لوقي

 تنأف .. دج اهثك..ال : اهل تلق كنأ ىرأ ىننكلو .. كل ليو : اهل تلق انايحأو .. . معن : اهل تلق

 ىلع ددرأ امنإ . كروضح ىف كلذب عطقأ ال انأو .. ةايحلا عتمل اقشاع وأ ةايحلل اقشاع وديت نأ لجخت

 ةهد؟و



 .. ىرخألا ةيبوروألا تاغللا ربعو « ديعب نم انل ودبت فيك كتذمالت عمسمو كعمسم
 ةشقانملا هذبب اديعس ناكدقف « اريثك لداحي نأ أشي ل هنكلو .. ذاتسألا هجو ىلع عانتقالا رهظي ملو

 .. نيفوصتملاو ةفسالفلا رابك عم هتعضوو . ايناملأ نم هيلإ تءاج ىتلا

 فيك نع ناملألا نيقرشتسملا ضعب اهرشن ةثداح نع ىرتاب ذاتسألا ىنلأس ذاتسألا تيب كرتن نحنو

 هب لصتا دق نيملسملا ناوخإلا دحأ نإ لوقت ةدحاو .. ناتياور كانه : لاق .. توملا نم ذاتسألا امن

 هنإ لاقيو . هبصي ملف صاصرلا قلطنا ةذفانلا راوج ىلإ افقاو نوفيلثلا ىلع دري بهذ امدنعو « اينوفيلت
 قلطنا الف . نوفيلتلا كرتف ٠ لخادلا ىف خرصت - ذاتسألا ةجوز - هتجوز عمس ةظحللا هذه ىف

 .. هبصي مل صاصرلا
 .. جوزتي نأ نود تامو شاع داقعلا نأ فرعي ىرسيوسلا ذاتسألا نكي ملو

 ىلع تطقسف ةوقب ذاتسألا بحسف « ةذفانلا نم طقست سانلا دحأ اهآر ىتلا ةحيفصلا ةصق مث
 .. ةرامللا دحأ

 اجن فيك وه ذاتسألا هلقي مل ىذلا نكلو . ةحصلا ضعب امهيف نيتثداحلا نيتاه نأ هل اندكأو
 .. 1 كلذل تاريسفت نودحي نيذلا مه بناجألا نييفحصلاو نيقرشتسملا نكلو « نيتثداحلا نم طبضلاب

 ةحول مسرت كنأ تظحال دقل : ىرتاب ذاتسألا تلأس « سيما ريمس» قدنف ىف ءادغلا ىلعو

 . ؟ ةحوللا هذه ىه نيأف .. ذاتسألل
 دجأ ىكل كلذ تلواح امنا . مسرأ فيك فرعأ ال انأ : لاقو « هتجوزو ىرتاب ذاتسألا كحضو

 ذاتسألاف .. اضيأ هراكفأل الماش اريسفت هحمالم ىف تدجو دقو .. ثدحتي وهو ذاتسألا لمأتل ارربم

 نم رثكأ . هسفن ىلع ةوسقلا ديدش هنكلو .. ةوسق هينيع ىف .. كلذ ريغ هروصتأ تنكو « ىبصع
 ىلاعتي ىذلا لجرلا وه سيلف « هفنأب خمشيو هيتفش مضي امدنع ذاتسألا نإ مت .. سانلا ىلع هتوسق

 هسأر كرادتيف ؛ كلذ لكل هسأر ىنحي نأ ىشخيو « مومهلاو ريكفتلا هقهرأ ىذلا وه امن! . سانلا ىلع

 .. فوصلا ىدتري هنأ ىنعمب - ؟ افوصتم نوكي نأ ذاتسألا ضفري اذامل مث .. ىلعأ ىلإ هعفريو ةعرسب
 ىرسيوس فوصو .. فوص هنإ .. اماجيبلا هنم تعنص ىذلا شاهتلا عون ىف اريثكر كفي مل ذاتسألا نإ
 .. وينوي رهش ى اراهت اهيدتري وهو . ةدرابلا ءاتشلا ىلايل ىف اهلثم اماجيب ىدترأ انأو .. اندلب نم
 اضيأ وه ىدترا دق ذاتسألا تيب ىف ءاوملا نأ ىرأ ىننإ لب .. هسأر ىلع اهعضي ىتلا ةيقاطلا كلذكو
 .. ! ؟ كلذ نم رثكأ فوصت كانه له .. ملوم فاج نخاس هنأل فوصلا

 اشعنم ءاوهلا ناكو . ءاشعلا ةالص دعبو ةبابمإب نيملسملا ناوخإلا ةيعمج حطس قوفو ليللا فو
 ملو .. انعجطضا .:رثكأ انحرتسا مث .. انددمتو .. ريصحلا ىلع انسلجو ةيبشخملا دعاقملا انكرت .. ادراب
 . تمصلاب انقضو . ايش لوقي نأ ىف ةبغر انم دحاو دحي

 نذل



 .. انأ ملكتأ : دحأ لاق

 . ؟ لوقت نأ ىونت اذام -

 .! ءىش ىأ-

 . ؟ اذام لثم نم -

 ىأ ىف ملكتن اننإ .. لاعأ لودج مالكلل عضن انك ىتم ذنم .. ةليللا هذه مكرمأ ادج بيرغ -

 ىسننو . فده ىأ فسننو فده ىأب ملخن ءءىش ىأ ىدترنو ءىش ىأ لكأن اكامامت .. ءىش

 ىه امو ..؟ نحن نيأو ..؟ نحن نم : اناوه ىلع هبيترتو هرخآل هلوأ نم نوكلا ىف ركفن نحنو
 جنرطشلا بعلأل بحسأ نأ ىل اوحمساف ةفاخسلا هذبب أدبي ةليللا هذه مالكلا ناكاذإو .. ؟ انتاردق

 . رواجملا ىهقملا ىف

 لوقعمو .. ديدج مالك اذه . ؟ ذاتسألا نع ىرسيوسلا ذاتسألا هلاق ىذلا ىف مكيأر ام -

 .. كش الو مظعأ هتداعس نكلو . اعنتقم نكي مل تقولا سفن ىو اديعس ناك ذاتسألاو .. ادج

 ىف ةوسقلا رهاظمو هفرصتو ذاتسألا نع هلاق ىذلا لاق دق ىرسيوسلا لجرلا اذه نكي ملول -

 امأ .. ىنعم ىأب فوصتم ذاتسألا نأ تفشتكا ىنأ ىعدأ ال انأو .. الثامم ائيش تلق تنكل « هينيع

 قوش نم ذاتسألا فقوم ىف حصألا ىلع وأ .. ىبدألا دقنلا ىف ةصاخو .. ادج ةحضاوف ةوسقلا هذه

 اريرج تأرق دقل .. ةءاسإلا دودح لكزواجت لب .. دقنلا دودح لكذاتسألا زواجت دقل .. ءارعشلا ريمأ

 . ادحاو الثم برضأ فوسو .. داقعلا ذاتسألا هلعف ام لعف دق اههنم ادحأ نأ نظأ الو .. قدزرفلاو

 .. هوبأ نعلي داكو .. ايبدلا ىف ءىش لكب قوش مهتا دقل « ءارعشلا ريمأ اهمظن ىتلا «زيبق ٠ ةيحرسم
 هفصو امنإ .. امظع ارعاش سيل قوش نأ وهو داقعلا هلقي مل دحاو ءىش .. كلذ لعف هنأ دقتعأو

 دحأ نع ثدحت هنأل قوش مجابي داقعلا نإ لب ..رصمل ةينطولا ةنايخلاو قافتلاو قوذلا ةلقو لهجلاب
 نكلو .. كلذ ىلإ هترطضا ىتلا ىه ةيفاقلا نوكت دقو .. ؛ىلآللا وأ ؤلؤللا قراس هنإ لاقف صوصللا
 كلذ نم عشبأو .. تقولا كلذ ىف ؤلؤللا تفرع دق نكت مل ةينوعرفلا رصم نأل قوش مجاه ذاتسألا

 ةمكاحملا هذه ىفو .. ةنهكلاو كلملا همكاحيل قوشب أو .. قوشل ةمكاحم مظن دق ذاتسألا نأ

 . !ريقح ناسنإ هب فصويام عشباب قوش فصو ةيرعشلا

 : روباس نهاكلا ىلإ زيبق ثدحتي نأب ةمكاحما أدبتو

 مزقلا كاذ نم | روباس

 ! مرلا نم بناجفف

 وريو انيح رهظي
 ؟ مهتملا ناغور غ

 كفي



 : الئاق روباس نهاكلا دريف

 رعاش اذه ىالوم
 مألا باتغي رصم ىف

 يدم غاص نم فعضأ

 تش وأ ديصقلا ىف اح

 الو سأبلا ىوذ ىعري

 مثذلاو دوهعلا ىعري

 الو طق ال : لاقام

 معن ١ لاق نإ قدصي

 هتمص ىف هنكل

 مكب هيف وأ هلبأ

 قترا شرعلا قتراول

 ! مدخلا ىز ىف رهو

 : امكبنم زيبق هيلع دريو
 ؟ اندنع تثج تنأ ..اه

 مركلا لهأ .. اهحرم اي

 : لوقيف قوش امأ

 ىالوم كيبل

 : زيبلا



 : زيبق
 ؟نذإ نمو ! مع

 : نهاكلا

 ةصق قفلت ملأ

 ملعلا مساب اهتيمس

 وقت ام لوقت اهيف
 ! ؟ مهتو ءاره نم ل

 : لسوتي قوش
 الو مظنأ مل ! ىاشاح

 مظن نإ ىناسل ناك

 ونلاو رانلا قحو | الك

 مرحلا اذه قحو ر

 اوس «داقعلا » هنكل

 مرتجا هلثمو اه

 اقلأو (زيبقو نلأ

 مصتعاو ىلع اه

 ةفلح لك فلحأ
 ! مسقلا جرحأ مسقأ

 باذعلا عاونأ ىسقأ هل نوراتخيو « قوش ىلع ءاضقلا ىف داقعلاو نهاكلاو كلملا ركفي كلذ دعبو

 دقحلا ىلإ برقأ هنأو « قطنم ريغ ءارعشلا ريمأ نم هفقوم نأ ذاتسألا سحأ الو .. توملا ىتح

 ىفال .. ىكرتلا هرصنع ىفوأ قوش ةفاقث ىف نعطي حارو موجحلا ففخ هيلع ةطلستملا ةركفلا وأ
 .. هتيرعاش

 ىلع نكلو ةوسقلا غلاب رخآلا وه هنإ .. ذاتسألا نم الاح نسحأ سيل نيسح هط نكلو -

 . دل « سفن تارطخ و باتك ىلعاقيلعت انييف ىف وهو نيسح- هط هبتك ام ةءارق ىلإ اندع ول .. هتقيرط

 .. همدعأ مث نيسح هط هلقتعا دقل .. نيسح هط نم ةمحر رثكأ داقعلا نأ انفشتكال .. ىمهف روصنم

 همبتاو . لهجلاب همهتا .. ادج ةقيقر ةرابعبو . ةدحاو ةدحاو هتارذ لك ىشالتت ىتح هرظتناو

 بيوصت كرت هنأ باتكلا ةمدقم ىف ىمهف روصنم . د بتك دقف .. ةيناسنإ ةلزهم هنأو . ةيمألاب

 هنأ ملعي نكي مل هنأب نيسح هط قلعي نأ دبال ناكو .. هئاقدصأ نم دحاول ةيوحنلاو ةيوغللا ءاطخألا
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 مجاكرودو وسورب رثأتم هنأ ىمهف روصنم . د ىدبأ امدنعو .. ةجردلا هذه ىلإ فرصلاو وحنلاب لهاج

 ادهم نيذللا ريتلوفو وسور نإ ىمهف روصنمل لوقي وهف .. نيئرم نيسح هط هقنشي نأل ارربم كلذ ناك
 ةيسنرفلا ةروثلا هتلعف ام عشبأ اف . نانثالا اهركنأل ةيسنرفلا ةروثلا ايري نأ امل ردقول ةيسنرفلا ةروثلل
 روصنم . د لواحي امدنعو .. باتكلا اذه ىف مباكرود عامجالا ملاعل رثأ ىأ دجي مل هنإ مت .. ناسنإلاب

 وه جضني امدنع « مياكرود عاتجالا فوسليف نع رخآ اباتكر دصي فوس هنإ لوقيف عضاوتي نأ ىمهف

 نكي مل اذإو ؟ جضني مل دعب وهو هءارقو هتذمالت هجاوي فيكو : هلأسيو نيسح هط هطقتلي « ايركف
 ىنلأس ول : نيسح هط لاق انيثأ ىلإ ىمهف روصنم . د بهذ امدنعو ؟ ةباتكلا ىلإ هعفد ىذلا اف جضن

 هنإ مث .. قيرغإلا ةملآ نعطف ةنعارفلا ةحلآ حدمب نأ لواح دقف « مالكلا اذه فذحي نأ هيلإ تبلطل

 لقنف ٠ ىمهف روصنم . د ىلع ءارقلا كاحضإ نيسح هط مواقي ملو .. ةيقيرغإالا ةراضحلا مهفي ال

 الهأ مت .. ةداعسلاب الهأ .. مث .. مث مث : لوقت ةعاسلا نإ فيكو .. ةئسلا سأر نع هل الاقم
 نأ دبال نكلو .. ةيبرعلا ةغللا ىف افولأم اذه سيل نيسح هط لوقيو .. لمألاب الهأ .. مج .. ةحصلاب

 هيلع كحضلا نوددحجي فوسو مويلا بتاكلا ىلع سانلا كحضي فوسف .. ةيخيرات ةميق هل نوكت

 اذه فصنولو أرقي نأ ىلع هعجشي اثيش دحجي مل هنأب نيسح هط فرتعي نأ كلذ نم رثكأو .. ادغ

 هباتك قاروأب هنفكو هلتق دقل .. ءىشب هل فرتعي ملو ىمهف روصنم . د لثق نيسح هط نإ .. باتكلا
 داقعلا نأ نيتثالا نيب قرفلاو . فينع لتاق داقعلاو .. فيطل لتاق نيسح هط نأ ىرأ انأو .. اذه

 لتقي نأ هل ىغبني ناك اف نيسح هط امأ .. داقعلا هلتقي نأ نم ربكأ وهف قوش لتقي نأ عيطتسي ال

 .. اريثك كلذ نم فعضا رهف ء ىمهف روصنم . د

 نم « دوفسلا ىلع  هباتك ىف ءاج امو .. ىعفارلا فطصم : اعيمج ءابدألا عتشأ دجأف .. انأ امأ -

 نإ لب . هلك ىبرعلا بدألا خبرات ىف انفرع ام أوسأ « اًيسايسو ًاركفمو ابتاكو اناسنإ ذاتسألا ىلع موجه

 وهن .. اضيأ ةفاحصلا خيرات ىف ءاج ام عشبأ وه رصم ىف ةفاحصلا ىلع ىعفارلا قداص نطصم موجه
 ةيأل مسا بسنأ نإ لوقيو .. نورورغم نوقفانم اهباتكو . بذك ىف بذك اهلك ةفاحصلا نأ ىري

 نأ ىعفارلا ليخت دقو ! اهيف ديحولا قدصلا وه اهمسا نوكي كلذبو « بيذاكألا و وه ةيرصم ةفيحص

 لوطأ مه نم ةيرصملا ةفاحصلا ىف دجو هنكلو . ناسللا ليوط ظحاجلاو . ايفحص ظحاجلا نوكي

 . ! امئاد داقعلا دصقي هلعلو .. ارورغ دشأو ابذك رثكأو اناسل

 | ؟ اذام -

 . ؟ غرافلا مالكلا عم اندعوم مويلا سيلأ ..انه نم موقت -

 نر



 .. ؟ مرهلا ىف ... روتكدلا تيب ىف ىشعتن فوس اننأ متيسن له -
 لازي الو .. غراف هنأب انمالك فصي ىذلا وه هنإ . . ؟ غرافلا مالكلا لوقي ىذلا وه لهو -

 .. احيحص انمامأ هعضو ىذلا ىدحتلا

 .؟ ىدحتلا اذه وهام --

 ةيرظن ةيأ لبقي ال هنأ : وه .. ىديس اي ىدحتلا .. ةقباسلا ةرملا ىف انعم نكت مل تنأ .. 1

 ىأو ةيرظن لكو .. لفط عاضرإ وأ .. صغم فيفخت وأ ةئقح ءاطعإ ىف هتدعاس اذإ الإ ةفسلف ةيأ وأ

 . ! خراف مالك رهف لاجملا اذه ىف اديدج فيضيال بانك

 نأ عيطتسي ال بيبط لك : تايدحتلا هذه دحأ . تايدحتلا نم ددع مامأ هانعضو اننكلو -

 ! لقعلا غراف ديلا ءىلم بيبط وه ..ملألا ىنعم ام ةريصق ةرابعب انل !حرشي

 .. قيرط ىف انم لك ىشمو تمص ىف انحفاصت اريثك ثدح امكو٠.. انفقو ةيعمجلا باب مامأو
 لك نم ءىجت قيسوملا .. ئداه ثيبلا . هدحو هتدجو ..روتكدلا تيب ىلإ ىدحو تبهذو

 لك نم ءىجت ناعمللاو ءاملاو ةدوربلاو ناولألاو روطعلا .. درولا ناكد لثم نولاصلا ناك امامت .. ناكم

 .. نوفقثملا ءاينغألا اهب دلوي ىّتلا ةحارلا ىلع ليلد ربكأ هيف دجن نحنو .. أنهأو أدهأ ناكو .. بناج

 وه ام لكف .. ءىش ىلع قلقي نأ الو لمعي نأ ىرورضلا نم سيلو - هيلإ جاتحي ام لك هدنع وهف

 كلذبو . اعتمم المع راتخي نأ وهف هتايح ىف هلعفي نأ بجي ىذلا امأ « هدنع دوجوم ةدايزو ىرورض
 . كلذ لعفي وهو .. هلهم ىلع ةايحلا لوانتي مث نانئمطالا ىلإ ةعتملا فيضي

 ؟ عئاج تنأ : لاق
 معن : تلق

 ؟ انيعم ائيش ديرت : لاق
 ءىش ىأ تلق

 .. ؟ريزتخلا محل لكأت له : لاق

 !ريزتخلا محل الإ : تلق

 لك ىلع نومجبتتو .. اياضقلا لك نوشقانت .. ةفسلفلا نوسردت نم اي مكرمأ بيرغ : لاق

 مكل رتبت نأ نود ٠ تازجعملاو بتكلاو ءامعزلاو ءايبنألاو ضرألاو ءامسلا ىلع نولواطتتو .. ةلكشم

 .. ! نيضفار وأ .. نيزجاع ريرتخلا مامأ نوفقت مث .. ةرعش

 ؟ريزتنملا محل تقذ له -

 .. اديا : تلق

 ةبرجت .. هتبرجتب موقت نأ ىتح ضفرت كنإ .. ؟ همعط فرعت الام ضفرت فيكف نذإ : لاق



 ءىش اذه نأ ىرتالأ .. هضفرت الوأ .. هضفرت مث « كناسل ىلع همحل عضت نأ ىهو ةطيسب

 بتكلاو هللاو سانلا ىلع ةأرج سانلا رثكأ دنع ىنيدلا روعشلا قمع ىلع كلذ لدياالأ .. ؟ بيجع

 سيول . دو ىودب نمحرلا دبع . د ىتح امنإ ..ريزتخلا محل ضفر ىذلا كدحو تسل .. ؟ ةسدقملا
 .. داقعلا مكذاتسأو .. ىسوم ةمالس مكلبقو .. ضوع

 .. انبجو ازبخ ىل تاهف نذإ -

 سيلو .. ريزتنللا لكآ ال انأ .. ىنعنقت ملو . ىنشقانت ل .. درت ل كنكلو .. كلذ كل رضحأس -

 ..'ىنبجعي ملو .. هتفذ دقل .. ريزتخلا محل بحأ ال انأو .. طقف كبعادأ انأ امن ..ريزنخ محلل ىدنع

 فوسف هلوانت نم اًرفم دجأ مل اذإ نكلو .. دساف نهدو هيرك مح هنكلو .. نهد وه الو مح وه الف

 نأو هركأ ام بحأ نأ عيطتسأ انأف .. نولعفت امك . ءىش لك نم ةيبصع فقاوم ذختأ ال انأف .. لعفأ

 كيأر اف .. ال تينحنأ ةفصاعلا فقوأ نأ عطتسأ مل اذإو .. ىدودح فرعأ انأو .. بحأ ام هركأ
 .. كلذ دعب هضفرت مث هقوذتتف .. كسفن عم ايقطنم قبت ىكل ىنم ةدعاسم ريزتخلا محل كل تمدق ول
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 ؟ ىدحو كيلإ تئج اذامل ملعت له -
 ال

 فيخستو .. تكنلاو ىناغألا .. غرافلا مالكلا عم اندعوم .. ةليللا كعم اندعوم ناك دقل -

 . جنرطشلا نوبعلي ىهقملا ىلع « ءالمزلاب قحلأ ىكل ًاروف ككرتأ نأل ارطضم ىندجأ نكلو .. انراكفأ

 ؟ريزتخملا محل ةياكح كتيضغأ له -
 .. نكلو .. ًاريثك مويلا انبعت دقو .. ءىش ىأ نم ىلقع حبرأ فوس ىننأ تننظ امنإ .. ادبأ -
 ؟ اذام نكلو -

 .. دغ دعب وأ ادغ كارأ نكلو -

 اولاعت .. لاعت برج لاعت .. ميلو انقيدص هيسن دق ..ريزنخ محل ىدنع مظعلا هللاو .. رظتنا -

 ..اه اه ..اه اه ..ريزاتخلا نوفاختو هللا نوفاخت ال نماي

 ما



 ؟ خيراشلا بتكي نمو أرقي نَم

 ققح ٠ تنبأ 1 اعود نإف» . عادولا دنعو قيرطلا ىف انيكبو . ةزانجلا ىف انرس اننأ نم مغرلا ىلع

 . حوتفلا وبأ ماسح .د انقيدص ىلع ىكبت ًاضيأ ىهف - ةكراشملا هذه انمرتحا رطمت تناكامدنع ءامسلا

 : لوقي ناكو . ذاتسألا ءارآ رثكأل هضفر ىف ًابذهم ناكو . ًاريثك ذاتسألا بحي نكي مل . هللا همحرب

 ريغت رويطلا نإ . . ةميظع هراكفأ تناك امهم  ةدحاو ةماجيب الإ ىدتري ال ًالجر مرتحأ ال ىثنإ

 . . نايعثلا دلج لثم ىه الو . رويطلا شير لثم ذاتسألا ةماجيب الف . . هدلج ريغي نايعثلاو . اهشير

 فوصلا نم ةدحاو ةماجيب هل نوكت مث  فوصتم هنأب دحأ هفصي نأ ذاتسألا ضفري نأ مهفأ ال انأو

 . . افيصو ءاتش

 موي لكريغي تاماجيبلاو ناصمقلا تالحم باحصأ دحأ نأ ضرفن : لوقنو هنم كحضن انكو

 ؟ ذاتسألا ىلع هلضفت لهف « ةماجيبو ًانولطنيو ًاصيق

 مكب ةمحرلا باب نم هللا نكلو . . نيسلفملا نم ةعاج متنأ : هللا همحري هلاق ام رحنأ ناكو

 اهنأ ىلع تارمو . نولطنب اهنأ ىلع ةرمو « صيق اهنأ ىلع اهنودترت ةرم . ةيفسلف ًاراكفأ ميكا

 همرتحأ كلذ لجأ نمو . اعيط مكداتسأ اًيمج مكدلعسأو . مظعلا مهولا اذهب ءادعس متنأو . . ةماجيب

 ىلع هصرح ىأرلا اذه ىلع صيرح هنأو . ىأر بحاص هنأل وه همرتحأ . . نأ مكمرتحأ الو وه

 . هيأرب نابشلا نم ًاريبك ًاددع عنقي نأ ىف حلفأ هنأل ىرخأ ةرم همرتحأو . . هتماجيب دصقأ - هترشب

 ىنكلو . . ديدح نم ةدارإ بحاصو ريبك لقع بحاص كلذ بناج ىلإ هنأل ةثلاث ةرم همرتحأو

 ىسلف بهذم ىأ ةمظع نأ دقتعأ ىننأل . ًاديعس هسفن لعحي نأ ىف حلفي مل هنأل ىمارتحا بحسأ

 ةيناسنالا وأ ةلودلاو عمتجملاو درفلا ةداعس لجأ نم هققحي ام رادقمب ىه ىداصتقا وأ قالخأ وأ

 هنورتشي سانأ : ماعطلا لثم ةداعسلا نكلو . . ةداعس سانلا لقأ بهذملا بحاص نوكي دق . . اهلك

 سيلو . . اهتولكأي سانأو .. ةداعسلا نوخبطي سانأو . . تيبلا ىف هنوعنصي سانأو . . قوسلا نم

 ابتكلو « اهدالوأل ةداعسلا عنص ىلعو ءاطعلا ىلع ةرداق مألاف : مهدعسأ ةداعسلل ًاوهط سانلا رثكأ

 . اهلظ ىف سانلا بعلي اذيب «٠ سمشلا تابرض ققلتت ةريبكلا ةرجشلاو . . ةداعس سانلا رثكأ تسيل

 تاهمألا داتعي امك . . امل نانتمالا مدع ةرجشلا عمست دقو . . اهلظو ةرجشلا ىلإ نوتفتلي ال دقو

 دو



 رفكلا تاحيصل ًاريثك نوعمتسي ال ءاطعلا ةرقابع نكلو . . ءايبنألاو نوحلصملاو ةذتاسألاو ءابآلاو
 ًانانتما ذاتسألا لوح مكفافتلا ىف ىرأ ال ىننإ . . سانلا داعسإ نع نوفقوتي ال امنإ . دوحجلا وأ

 نئمطأ ىنلعجي ىذلا ديحولا ءىشلا وه اذهو . . هقاعأو هقافآل ًاعالطتسا كلذ ىرأ امنإ . . هل
 ةعارزلاو قوقحلاو بادآلا تايلك ىف ىولتي هل ليوط ليذ نأ الو .ذاتسألا لظ تسل متنأف . . مكيلع

 دعاسي نلو . . مكلبقتسم وه سيل ذاتسألا نأ ىرأ كلذلو . . فيرشلا رهزألاو ةسدنهلاو بطلاو

 ناك نإو . . مكتايح ىف ديحولا حابصملا وه سيلو . مكل ءىضي وه امنإ . . مكلبقتسم نيوكت ىلع
 « اهيلإ - ًاعبط - مكؤعدأ . ىربك ميركت ةلفح ذاتسألل تقأل ًارمع هللا ىناطعأ ولو . . حيباصملا ربكأ
 . لوقعلا مظعأ هنإ . . هنم مظعأ مه نم ىرأ ال ىننأ نلعأ تقولا سفن ىفو . هب ىرفك نلعأو

 ءدشني الام دشأ ىننأل . . اإ هيف ىرأ تسلف « مكنم دحأل ًاهلِإ ناك نإ « ىلقع ىغلي ال هنكلو
 سيل .٠ ىريغلو ىل ةداعسلا ققحي ال ىذلا ريكفتلا نأ ىرأ انأو . . طقف ركفي هنإ : بحي الام بحأو

 . ! ةيوضوفلا ىبتنم . . ةيوضوفو . ةيقالخأ ةعويمو ٠ ًايظفل ًاثبعو « ايلقع ًاوهلالإ
 نم : هتاكلتمم انيلع عزوي وهو هشارف لوح فتلن انك موي هتاملك رخآ تناك . هللا همحري

 .. روصلاو بتكلاو مالقألاو تاعالولا

 . هنوفرعت ال ءىش وهف ء مكل هكرتأ نأ عيطتسأ ال ىذلا امأ : انل هلوق هتاكحض رخآ تناكو

 . قداعس : هوفرعت ن مكنأ ودبيو
 . فرعن ال ثيح ىلإ لقتنا « ءافصلاو ةقرلاو ةداعسلا ههجو ىلعو

 نمو تافلتخ تاهمأ نم مهنإ . . ةيوق ةلص مهطبرت نكت ملف . . هتوخإ نم هيلع ًانزح رثكأ انكو
 نيذلل مهئانحنا نم قمعأ توملل مهؤانحنا ناكو . نوفقثمو نوبيط ًاعيمج مهنكلو . . نيددعتم ءابآ

 ةوخإلا ةثالثلا طقاست ىتح ليوط تقو ضمي ملو . . هيلع مهعومد نوففخيو « مهرطاخ نوبيطي اوءاج
 نم برقلاب ةيكيرمأ ةرئاط ىف ىناثلاو . . دعاصملا دحأ ىف تام مهدحأ . . ةفلتخم بابسألو . . هءارو

 اهكرت ىتلا ةداعسلا نإ : نولوقي ًاعيمج مهوأر نيذلاو . . ةرايس ثداح ىف ثلاثلاو . . ةرهاقلا راطم

 ١ مههوجو ىلع عزفلا رهظي لو . . مهتوم دنع ءادعس اوناك دقف . . هتوخإ اهثرو دق ماسح روتكد

 حبصأو . . ًاعيمج اوتومي نأ : رخآآلا ملاعلا ىلإ تالصاوم ةليسو عرسأ تناكو . هب ءاقللا اودارأ مهنأك

 نميف مكاحملا تلصف نأ ىلإ ءرصقلا اذه ديس وه ىجرفسلا حب حبصأو « ًاقينأ أرق كلامزلا ىف مهتيب
 . .روجهملا رصقلا اذه كلمي نأ بحي

 نم انئايركذ انلقن نأ وه ثدح ام لك . . ةليمجلا انتايركذ تيبل كلذ دعب ثدح اذام فرعأ مو
 . هسأر ىف اهنفد انضعبو . . انسوءر ىلإ . . انفاتكأ ىلع اهلمحن ةملظم فرغ ىلإ قينألا رصقلا اذه
 ًاجذومن اهرخدا انضعبو . . هسأر ىلإ اهديعي مث « ًاديعب اهقلطي . . لجزلا مامح لثم اهلعج انضعبو
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 مث . . هركفو هبارشو هماعط ىف القتسم ًاديعس ًابذهم ًافقثم ًاينغ : ناسنإلا هيلع نوكي نأ بحي امل

 . . سانلا لك نم ًابوبحم توب
 ىتح هبراحي نأ بجي امل ًاجذومت ةرسألا هذه ىف ىأر ىذلا وه طقف انئاقدصأ نم ًادحاو نأ ريغ

 . ءاينغأ اوناك مهءابآ نأ الإ ببس الب ءاينغألا . . ةثارولاب ءاينغألا : تومل

 ببس ىأ دجوي ال هنأل . . « ىنغ : ةملك نم ًالدب « صل ٠ ةملك عضي نأ لضفي اذه انقيدصو

 نيواستم اودلو دق اوماد ام سانلا نأل ؟ اذامل . . نيرخآلا نم ىنغأ ناسنالا نوكي نأل لوقعم دحاو

 . . كلذ دعب انسبالم تفلتخا مث . . ةارع اندلو دقل ..؟ ةيابنلا ىف فالتخالا اذه ءىجي نيأ نف

 دوبع دمحألو . ةدحاو ةماجيب ذاتسألل نوكتف « ةجردلا هذه ىلإ مكلا ف سبالملا فلتخت اذاملف

 هللا دمحم هشارف ىلإ دوعيو « ءايبنألاو ةفسالفلا لك حطني ذاتسألا سلحي اذامل . . ؟ ةدحاو نلأ اشاب

 هذه نأ عم ؟ حارتساف هايملا ةرود ىلإ بهذ هنأل وأ . . هايملا ةرود ىلإ بهذو برشو لكأ هنأ ىلع

 . خلإ . . ذاتسألا شيعب ثيح ملس ناطلسلا عراش ىف وراك ةبرع رحب رامح ىأ اهققحي ةحارلا

 بهذ دقف . . ذاتسألا تيب مامأ ةريغص ةرايس ىف سلاج انأو ىب رودت اهريغو ىناعملا هذه تناك

 تللظو . . ذاتسألا تيب نم دعبأ ىلإ ةرايسلا كيرحت ىف لشف نأ دعب رئاجس ىرتشي ةرايسلا بحاص
 . . شاهقلا نم عونصملا ةرايسلا فقس نم لزن اهضعبو . . جاجزلا ىلع لزنت ءامسلا عومد ىرأ انأ

 لوقي ايك- «ىسألا ثعبي ىشألاف » . . . ىاتوم ىلع ىكبأ تحرو ةرايسلا جاجز ىلإ ىدحخن تقصلأو
 . . ميدقلا رعاشلا

 ى سلج دق ذاتسألاف « دعصت نأ عيطتست نآلا : لوقي ذاتسألا مداخ ةرايسلا نم برتقاو

 تناكامهم ءىجت فوس ىدذلا تنأ كنإ : ىل لاق هنكلو . . دحأ ءىجي نأ عقوتي ال وهو . . نولاصلا

 اهبابو ةرايسلا تكرتو . . ذاتسألا ىلإ دعصأ نأ ةرورضب ةلجاع ةوعد تناكو . . فصاوعلاو راطمألا

 ىلع رهظ ىذلا قيضلا ببس كلذ ناكو . . بئاقحو سبالم نم اهيف ام لك قرس نم ءاجو . حوتفم
 نم ًاثيش نأ تروصت تنكو . . ذاتسألا نولاص ىلإ ىنعبت امدنع . ةرايسلا بحاص قيدصلا هجو

 نأ نع فحصلا هترشن ربخ ىلع قلعي ذاتسألا ناك دقف . . هقياض دق نولاصلا لخد امدنع هعمس ىّدلا

 . . جرخو دورولا قيسنتو تيبلا بيترت داعأ دق هنإ مث « هب ام لك قرسو ًاتيب لخد صوصللا دحأ
 دشني ناويح وأ . . مظنم ناويح ناسنإلاف : . ْناسنإلا ةعيبط ىف بيجع ءىش : ذاتسألا لاقف

 . . انالوم اي مايأ ذنم تنأ تبتك امك ًامامت وهو . ماظنلا
 هتيب ىه ىتلا هطويخن زرفي توبكنعلا لثم ناسنالا نإ لوقت تنك تنأ : ىتيحان ذاتسألا راشأو

 حالسلاو تيبلا نذإ ىهف . . اهيف قلعت تام اذإف . . هتسيرف دايطصال اهيصني ىتلا ةديصملا ىه ىتلاو

 ايك- ناسنإلاف . . ناسنإلا ةعيبط نع ريبغتلا ىف كلذ نم لضفأ الو نسحأ ًاريبعت دجأ الو . . ةربقملاو

 نادت



 هزرلأ ام لك ببسب هيف قلعتي ىذلا ةقنشملا لبح وأ . . هنوناق وأ هتعيرش زرفي وأ . . هدويق زرفي - تلق
 هنأ ىأ . . هبيلص لمحي ناسنإ لك نإ لوقت ىتلا ةرابعلا نم قدأ ريبعتلا اذه نأ ىرأو . . راكفأ نم
 . , هبيلص وه ناسنالا امنإ « هبيلص لمحي ال ناسنإلاف . . ابب تومي فوس ىتلا بيذعتلا ةليسو لمحي
 . , دحأ ىلع ىضقت ةن ىكل مكح تايئيح ىلإ ةجاح ىف تسل تنأف . . هسفلل توملاو ةايحلا ردصم وه
 ل ةيسنرفلا ةرابعلا تناك كلذلو . . ةنادإلا تاننمأ وه هنإ . . مكحلا تايثيح وه هنإ

 ةملك دجأ انأو « ًاصرح سانلا رثكأل ًادحاو ًارطس ىنطعأ : لوقت ىتلا ةرابعلا كلت . . ةحيحص
 . . حيحص اذه . . قنشلا اهيلع قحتسي ةدحاو

 ىل حمسا نكلو : ًاضرتعم لاقف « هدصقي ذاتسألا نأك ةرايسلا بحاص قيدص نبع
 دحأ ىنيساحي نأ لدعلا نم سيلف كلذلو . . ءىش لك نع ًالوئسم نوكأ نأ نكمب ال انأ . . ذاتسأ اي
 ققبط الو قرشب نول الو ىمالسإلا نيد الو ةيبرعلا ىتغل رتخأ مل ىنإ : الثم . لعفأ وأ لوقأ ام ىلع
 مل تنك اذإ ريبعتلا ”ىدر نوكأ نأ ىلع ىنبساحت فيك مث ٠ . ىنعض وأ ةيمسجلا قوق الو . . ةيعايجالا
 ملعتأ لو م الكلا تملعت دق تنك اذإ « ىريكفت ةهافت ىلع ىنيساحت فيك . .؟ ةيبرعلا ةغللا ملعتأ
 لثم « اذكه هلعجت امدنع ناسنإلا ىلع وسقت تنأف . . ذاتسأ اي كلعم فلتخأ نإ .٠ .؟ريكفتلا
 هلراذتعا الو « هل رذع الف « ًامامت ًالوئسم ماد امو . ًامامت لوئسم كلذل وهو . مات ارح ؛ نييدوجولا

 بجو . ًارذع هل لبقن الأ بحي كلذ ىلعو . هقحتسي ام طبضلاب وه هاقلي ىذلا لكذأ ىأ . . ًاضيأ
 عم ىتح ضقانتي اذه نأ ىرأ انأو . سانلا هاقلي ام وه لدعلاف . سانلا نم دحأ هيلإ رذتعي الأ
 ىتحو ..؟ ظيلغلا نارصملاب ةنمزملا كتباصإ نع ذاتسأ اي لوثسم تنأ له . . ذاتسأ اي تنأ كتفسلف

 ءلاعلاو ىمسجلا باذعلا اذه لك كلثم لجر قلي نأ لدعلا نم لهف ؛ « كلذ نع ًالوئسم تنكول
 نلف « ليلا ركفلا ةق لثميًالجر راقخي نأ دحأ ءاش اذإف . .؟ دلبلا اذه ىف سانلا ديس تنأو « ىسفنلا
 هيطعيل ء هلهأو هبرو هدلبل ًابحم ًاصلخم ًانطاوم ءىفاكي نأ لداع ىنغ دارأ اذإو . . ذاتسأ اي كاوس دجي
 ..؟ ءالهج مينأل انءاينغأ مولن لهف . . ذاتسأ اي كنم لضفأ وه نم دجي نلف « تايينجلا نم ًانويلم
 « سانلا تاردقم اوقرس دق صوصل مالو . . كردق نوفرعي ال مهف ءالهج مهنأل : لوقن له وأ
 هذه ىف قالمز عم ًارثك تفلتخا ىننإ . .؟ دحأ نم قورسم ريغ ردق هل ناسنإ ىأ نوهركي مهف
 ىضترأو ًاطيسب ًالثم كل برضأ فوسو . . ذاعسأ اي كيأر ىرأ ال انأو ؛ كيأر نوري مه . . ةيرظنلا

 . . ةديدشلا ةيساسحلا ىمأ نع تثرو ىننإ . . هل فانئتسا ال ىلاهن كلكح نأ ىرأو . . كنكح هيف
 نع ةيضرملا ةيساسحلا هذه ًاضيأ ثرو دق وهف ( ىتيحان راشأو) . . . خألا هبشأ ىننأ دقتعأو
 0 نمو . . ءاتشلا دعب ام ىلإ ًاموكزم لظأو . ماكزلاب باصأ ىتح ءاتشلا اري داك الف ٠ , هتدلاو
 دقل . . ماكزلا اذهل ةجيتتك ادحاو ًالثم برضأو . . كلذ ىف ىل لخد الو . ماعلا لوط اذكه لظأ نأ

 كرف



 0 نأ دبال ناكو . اهابأو اهمأ تعنقأو . جاوزلا ىلع انقفتاو . ةاتف تببحأ

 اكيرمأ ىف اهيخأ عم تشاعو رصم تكرتو سورعلا تبضغو . بهذأ ملو . سورعلا ىدلاو

 مويا كلذ ىف ..؟ ذاتسأ اي اذال فرعت له . ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم تلخخدو . تن تيدمو
 نتخاسلا ءاملاب محتسأ انأو . فيصلا ىف انكو ٠ هب محتسأ ًاخخاس ءام دجأ مو . ىبرهكلإ رايتلا لعقنا

 ءاقلل بهذأ ملو . لاعسلاو ماكزلاو سطعلا ىف ًاببس درابلا ءاملاب ىماحتسا ناكو . ءاتشو افيص

 ةرسألإ هذه مده ىف ًاببس ناكرابتلا عاطقنا نأ دحأ قدصي لهف . ىنعرذتعي ًادحأ دجأ مو . سورعلا

 قيساسح وه وأ ٠ يبرهكلا رايتلا عاطقنا وه ببسلا له ..؟ ةديعس نوكت نأ نكمملا نم ناك ىتلا

 ىننإ ..؟ ىمأ نع اهتثرو ىتلا ةيضرملا ةيساسحلا هذه نع ذاتسأ اي لوثسم انأ لهف . .؟ ةدوربلل ةديدشلا

 . ةياهنلا ىف كلكح ىضترأ ىننإو « ذاتسأ اي فولأ نم دحاو وهو . . لثملا اذهب ىفتكأ

 هنأ : رثكأ هقياض ىذلاو . ةركبلا ةعاحلا هلع لعل تون دأ ىتلا ةيضقلا هذه ذاتسألا حرتسي لو

 ذاتسألا ىلإ رظني تمص ىف مداخلا ءىجو ٠ ًاريثك نري نوفيلتلا ناك دقف . اهتعباتم ىلع ًارداق نكي مل

 0 . .اهليجأت حصيال ةللكم اهنأ ىلع لديامب
 . ءاشي ام لعفي رح وهو . . هتيب ىف ذاتسالا كمامأ : لوقي وهو اعيمج اندعسا قيدصلا ناكو

 ىف هل قحال ناكنإو . ًامامت ارح سيل هنأل ؟ اذامل . . ةدحاو ةرابع لكي نأ عيطتسي الف كلذ عمو

 ديري وهف . . ديري ال هنكلو . . نوفيلتلا ةعامس عفري نأ عيطتسي هنأل . . هيلع ودبي ىذلا قيضلا اذه
 . عوضوملا رييغت نع زجاع وهف كلذلو . . نوفيلتلا ىلع دري نأ ديري هنأل « ةعطقتم ةروصب شقاني نأ

 ليلدلاو . . مهل ةميق ال هتوبلطي نيذلا نأ ودبيو . . هبلطي نم لكل . . ال : لوقي نأ نع ًاضيأ زجاعو
 فورقلا ناك نإ فرعن ال نحنو . . افرق رثكأ ودمي ةينوفيلتلا ةللكملا نم غرفي ةرم لك ىف هنأ « كلذ ىلع
 . . هولأسا . . هولأسا « هلثمر رارحأ متنأ . . انعم ثيدحلا فانثتسا ىلإ هرارطضا نم وأ « ةملاكملا نم

 نيب ًاقراف كانه نإ : انل لوقيل ذاتسألا داعو . . نوفيلتلا ةعامس عفري نأ مداخل ىلإ ذاتسألا راشأو

 +. ال شفا اك ىذللا عيضرلا نع ًايثك دعبأ نل انأو . . اشاب دعس ةروثو . . اشاب ىلارع ةروث

 نر اهطوطخ بترت ىلا ؛ةيرظنلا» اهصقنت وأ . . ماظنلا اهصقني ةيبعش ةبضغ ىبارع ةروئف
 هل ل را تا ل و

 ةفورعملا بابسألا اهصقنت تناك ةيبارعلا ةروثلاف ...ةيرظن وأ ةطنل اقفو ءىشل بيترتلا ىأ . . رعشلا

 مظنت ةيرظن ريغب ىأ .. ىرقف دومع ريغب ىأ .. طيخ ريغب ةروث ال هنأل .. ةروث اهنم لعجت ىتلا

 بحاص هنأ ىأ .. هنيوكتب سلف وهف ٠ هعبطب ىروث ناسنإلا نأ امكو .. قيرطلا مسرتو ٠ فوفصلا

 امنيب .. بضغلا ريس طخو بضغلا زرفي ناسنإلاف . بضغلا راسم مظنتل ةيرظن بحاصو بضغ

 . دوجوم ىبعشلا بضغلاو .. دوجوم مبعزلاف .. ءىش اهصقني ال ىتلا ةروثلا تناك .. اشاب دعس ةروث

 كني



 مهدشتو مهدصتو مهقلطتو سانلا كسمت ىتلا ةفسلفلا كلذكو .. ةدوجوم بضغلا بابسأو

 لالتحا .. ادوجوم لالتحالا مادام مهيلع تناه دق ةايحلاف .. عفادملا ىلإ ةيراع رودصب مهعفدتو

 اماعط نوبلطي اونوكي مل اشاب دعس راوث نإ .. ناسنإلا ةمارك لالتحا ىأ .. ضرعلا ةحابتساو ضرألا

 .. ةماركلا نوبلطي اوناك طقف .. روجألا ىف اعافترا الو . راعسألل اضافخنا الو .. اهاج الو الام الو
 نم هبيصن ىلع رئاثلا بعشلا مواست تقولا كلذ ىف ةداضم ةروث رهظت ملو .. ةماركلا نم اديزم

 ءاقرزلا بيبالجلا باحصأ نيب لدعلاب عزوت الأ بحي ةماركلا تناك نإ : دحأ لءاستي ملف .. ةماركلا

 دحأ نأش نم سيلو .. عيمجلل ةماركلا نأل . . اذكه دحأ لءاستي مل ؟ ءاضيبلا تاقايلا باحصأو

 قربجلا نمحرلا دبع خيشلا ناك ةيسنرفلا ةلمحلا مايأو .. هتماركب هعنصي ىذلا ام : ارئاث لأسي نأ

 مهل نأ رصم نوكحي نيذلا نييسنرفلا نم هبجعأ دق وهف .. ةفسلف بحاص نكي مل نإو « ىأر بحاص
 خبشلا نإ .. ىرخأ ةفسلفب نييسنرفلا هجاون نأ ىنمتو « حالسلاب اهنورشني اوءاج مهئأو .. ةفسلف

 مهتامكاحم نأب بجعم هنإ .. مهملظب ابجعم سيل هنكلو « نييسنرفلاب بجعم قربجلا نمحرلا دبع

 نوتايو « هيار ىدبي مهتملا نوكرتي مهنا ىأ : ةمكاحم اهنإف « ةيفسعت ةيروص تناك نإو « نييرصملل
 امبرو .. مهسفنأ نع عافدلا نونسحي ال ىأ « ريبعتلا نونسحي ال نيمبتملا رثكأ نأل « هنع عفادي نمب هل

 ىرحتي ال هنإف « اضيأ افوسليف ناك اذإ خرؤملا نأل .. ةفسلف قربجلا خيشلل نوكت الأ ريخلا نم ناك
 بحي امك هروصي امنإ ء وه امك ماعلا روصي ال هنأ ىأ .. هتيرظن عم قفتي ام اهنم لقني امنإ .. ةقيقحلا

 نم لضفأو « ىعفارلا نمحرلا دبع نم اريثك لضفأ قربجلا خيشلا نأ ىرأ ىننإف كلذلو .. نوكي نأ
 .. سوفيسوي ىدوبيلا خرؤملا نم لضفأو . ةينوعرفلا رصم نع بتك ىذلا دتسرب ىكيرمألا خرؤملا
 نأل . . . « برغلا لالحنا » هباتك ةصاخنو رلجنبشا دلافزوأ ىناملألا خرؤملا أرقأ نأ اريثك بحأ الو

 هاقيسوم عاقيإ ىلع صقرت وأ ىشمت نأ اهمغرأو ٠ الوصأو دعاوق ملاعلا ثداوح عضو دق اذه راجنبشا
 ىلع ىشمب هكرتي نأ نم الدب «٠ صقري فيك خيراتلا ملعي ذاتسأ وه امنإ « احرؤم سيل وهف ..وه

 هل لق .. ةبيرغ ةفدص .. لضفتي هل لق : لاقو ذاتسألا اهأرق ةقرو مدقو « مداخلا ءاج مث

 طبضلاب همسا تركذ دقل .. بيرغ رطاوخ دراوت هنإ .. ىعفارلا نمحرلا دبع ديسلا هنإ .. لضفتب
 .. بابلا دنع لقو امدنع

 اييدأ وأ افوسليف خرؤملا نوكي نأ اريثك بحي ال هنإ .. ذاتسألا هلعفي فوس ىذلا ام فرعن ملو
 درجتي فيك نكلو . خيراتلل هليجست دسفي فوس خرؤملل صاخلا جازملا نأل .. ايسايس وأ ارعاش وأ
 ناك ءاوس « ءىش ىأ بتكي امدنع ههركوأ هبح وأ هضارمأ وأ هجازم نم وأ هبهاوم نم امامت ناسنإلا
 .؟ بدألا ىفوأ خيراتلا ىف كلذ

 ناكل



 ةكرحلا ئداه « ةرمحلاو ضايبلا ديدش ائلتمم ةماقلا ريصق ىعفارلا نمحرلا دبع ذاتسألا ناكر

 .. امههريغو ديرف كب دمحمو لماك اشاب فطصم راصنأ نمو « ىنطولا بزحلا باطقأ نم . توصلاو

 نأ هيلإ بلط ذاتسألا نكلو .. بابلا نم برقلاب دعقم لوأ ىلع سلجي نأ ىعفارلا ذاتسألا لواحو
 سردي دحاو مهنه سيل : الئاق ذاتسألا كحضو ..اعيمج هيلإ انمدق مث « هراوج ىلإ سلجي

 .. اهاه .. اهاه .. خيراتلا

 قفتأ كلذلو .. هبتكأ نأ سيلو خيراتلا أرقأ نأ لضفأ ىننإ : ىعفارلا نمحرلا دبع ذاتسألا لاق

 ىف رصتنا مث حفاكو مواقو شاع دق مظع صخش لالخ نم خيراتلا نوكي نأ ىف ذاتسأ اي كعم

 ىتقو عستاولو .. ليجو بعشل راصتنا وه امئإ « صخشل اراصتنا سيل هراصتنا نوكيو .. ةيابنلا

 ةلسلس ىف ذاتسأ اي كلذ تلعف تنأ .. ادحاو ادحاو رصم ءامعز لك نع تبتكل ىرمع لاطو

 بتكام عورأ وه لولغز دعس نع كباتكو .. ةيمالسإلا ةريسلا تفرع ام عورأ تناكف .. تايرقبعلا

 اهتمسر ىتلا ةروصلا نكلو « ةريثك ءايشأ ىف ذاتسأ اي كعم فلتخأ انأو .. ةئيدحلا رصم ىف نومخرؤملا
 ررحي وأ ركفي وأ بتكي نمل .. ةئسح ةودق وهو ..ناولألاو حمالملاو طوطخلا ةعئار لولغز دعسل

 .. هدلب
 ذاتسألا ناكو . تاوشابلا نم ددع ءامسأ تءاجو . اهمهفن مل ءايشأ ىف ةعرسب نالجرلا ثدحتو

 نذأتسا مث . .انم عمسم ىلع هنذأ ىف سمبي هنأك ًاضفخنم هتوص ناكو . . هيلإ ثيدحلاب هجوتي
 . ًامامت جردلا لزن ىتح ىعفارلا ذاتسألا ىلإ ثدحتي ًافقاو لظو . ذاتسألا هعبتو . ىعفارلا ذاتسألا

 , داعو

 . . ذاتسأ اي هيف انكام ىلإ دوعن : اندحأ لاقو

 نإ لوقأ نأ ديرأ : لوقي ذاتسألا داع « هترايزل رضحي مل ًادحأ نأكو . ثدحي مل ًائيش نأكو

 ىلع نومسقي مهنإ لب . . لوصأو دعاوق مهل صوصللا ىتح . . هتعيبطب مظتنم ؛مظنم» ناسنإلا
 بتكلاو . . اهلك نيناوقلا نوسودي مهنأ مغر . . دهعلا نونوخي ال مهنأ بيرغلا نمو . . فحصملا
 « قالخألا ئدابمو نوناقلا كلذ لبق مطحو  ذفاونلاو بابلا مطح ىذلا صللا اذهو . . ةسدقلا

 داع اذإف . . ةرم رخآل ةقينألا هتامصب كرتي نأ دارأ امنأك . . تيبلا مظنت داعأ هنإف هتقو عستا امدنع

 رئازلا نوكي نأل ًاراكنتسا ةشهدلا هذه نوكتو . . اوشهدنا لضفأ ًاماظن اودجوو . تيبلا باحصأ

 ررق ٠ مارتحالا اذبب ىظحي ىكلو . . ةدحاو ةظحل ولو مهمارتحاب ىظحي نأ دارأ صللا نأ ىأ . . ًاصل

 . . ًاقينأ ًامظنم نوكي نأ

 .. ايلقع نيدرمتملا نم ددع رهظ رشع عساتلا نرقلا ىفف ..رخآ ءىش : لوقيل ذاتسألا تكسو

 نوضفري نيذلا حصألا ىلع وأ . ماظنلا نوضفري نيذلا ىأ - « نييوضوفلا » مسا مهسفنأ ىلع اوقلطأ
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 ناكو . نودورب فسوي ىسنرفلا بتاكلا ءالؤه ةمدقم ىفو .. عون ىأ نم ةموكح كانه نوكت نأ
 نأ : اهانعم ةموكحلاف .. ايندلا هذه ىف رشلا ردصم وه ماكتحالا وأ مكحتلا وأ ةموكحلا نأ دقتعي

 اذهو « عبار املظ كمكاحيو « ثلاث كيلع سسجتتيو « ناث دحاو كيف مكحتيو « دحاو كمكحي

 بحاص وهو . كسفن دجتال ةياهنلا فو .. كل عرشي اذهو كهجوي اذهو . كسيقي اذهو كنزي

 ىذلا لجرلا اذه نأ بيرغلا نمو ! ةقرس كالتمالا : رشع عساتلا نرقلا تزه ىتلا ةريهشلا ةرابعلا

 ىلعو .. ايفسلف ابهذم فلأ دق . نوناقلاو لوصألاو دعاوقلاو ماظنلا ضفر ىأ . ةموكحلا ضفر

 روتسدلا نإف « روتسدلا دض هنأ نم مغرلا ىلعو .. ابزح فلأ دقف بازحألا دض ناك هنأ نم مغرلا
 ماق . روتسدلا صنب اوضع حبصأ الو '.. ةيسيسأتلا ةيعمجلا ىف اوضع هلعج دق 184 ةنس ىبسنرفلا
 لكشي ىكل ةيرظنلا ضفري لاوحألا عيمج ىف وهف . . .ريتاسدلا لكلو ..روتسدلل هضفر نلعأف

 نأ ىأ .. هضفري مث اوضع نوكيف روتسدلا لبقيو . ابزح سسؤيو بازحألا ضفريو . ىرخأ ةيرظن
 ةفسلف هذه نوكت ةفسلف ضفري امدنعو « اظنم ضفرلا كلذ نوكي .. ماظنلا ضفري امدنع ناسنإلا

 ىتح هئاقب ىف اببس تناك ىتلا ةيخيراتلا هتزيرغ نم بره نأ عيطتسيال ناسنإلاف .. اذكهو .. ةديدج

 ضعب لوح نوزامألا ىداو ىف مهئاحيأ ةيرشبلا تالالسلا ءاملعل انأرق دقو . هتزيرغب مظنم هنأ : مويلا

 سفنب .. مهروبق اوثبي نأ ضرملا مييلع دتشا اذإ اهخويش نم بلطت لئابقلا هذهف .. ةيئادبلا لئابقلا
 ءالؤه نأ اوظحالو ..ريرحلا نم اهريقزقلا ةدود ىنبت اسك وأ .. مهمارهأ ةنعارفلا اهب ىنب ىتلا ةساملا

 نم ماظنلا ةدئاف اهف .. قينأ ماظن ىف روبقلا هذه ءانب ىف مهرامعأ نم ةليوط تاونس نوضقي نييئادبلا

 اذهو .. نيح ىلإ نيح نم هيلإ رظنلا ىف ةعتم دحي ربقلا ىنب ىذلا نكلو .. ةدئاف ال .. ؟ ابيف نفديس
 ةضايرلا مولعل رشع نماثلا نرقلا ةفسالف سمحت امدنعو .. هتزيرغب سدنهم : ناسنإلا نإ لوقن انلعجي
 ءىش ايندلا ىف ققحتي نأ ليحتسملا نف .. ةقيقحلا اوزواجتي مل مهو .. سدنهم مظعأ هنأب هللا اوفصو

 ةسدنه رعشلاو .. ةيسفن ةيمسج ةسدنه بطلاو .. ةيعاّتجا ةسدنه ةسايسلاف .. ةسدنه نود

 ىه تالداعملاو ماقرألا لازت الو .. ماظنلا : ةسدنهلا رهوجو .. ةيتوص ةسدنه قيسوملاو .. ةيقيسوم

 لكل ىمسألا فدهلاو ىلعألا لثملا وه حوضولا لازي الو .. ناسنإلا هيلإ ىدتها ام حضوأو قرأ

 .. كلذك نوكي نأب ملحي رهف اسدنهم ناسنإلا نكي مل نإف .. تايرظنلاو راكفألا باحصأ

 هنأك انيلإ رظنو . لوقي نأ ديري ام ىلإ انديعي نأ دارأف ٠ اريثك دعتبا هنأ سحأ دق ذاتسألا نأكو

 مزتلن نأ انيلإ بلطف ايرارطضا طبي نأ دارأ رايط هنأك وأ , ىعولا ىوتسم ىلع اننأ نم دكأتي
 لبمزلا اثدحم لاقف « هناكم دحأ حربي الأو . نيخدتلا نع عنتم نأو . مازحا طبرن نأو . ءودهلا

 انالوم اي لوقت تنأ : هئارآ نم ريثك ىف ديقفلا انليمز كراشيو « ذاتسألا ةفسلف نم ريثكلا ضفري ىذلا

 نع ةلوثسملا ىه ةيبيمألا ايراطنسودلا نأ امك امامت .. جاوزلا نم كعنم ىذلا وه ماكزلا نإ

 نال



 ىلإ بهذت نأ كعسو ىف ناك دقل .. دحاو ءىش ى الإ انالوم اي كعم فلتخأ ال ىننإ .. ىعاجوأ

 نأب هتبيبح دعو دق « ةينابسألا ىطسولا روصعلا ىف ٠ رودابورتلا » ءارعش دحأ نإ « اموكزم كتبيطخ
 لضف دقل .. قيرطلا ىف تامولو اهيلإ هولمحي نأ بلط هنكلو . توملا هأجافف .. مايألا دحأ ىف اهاقلي

 ىذلا عانقلا وه قداص هنأب هساسحإ نكلو .. ائيش قدصلا اذه نم دفتسي مل ولو اقداص تومي نأ
 ضفرو هتبوبحم ىضترا هنأكف .. توملا عانقل ايدحت ةداعسلا عانق ناكو .. ههجو ةعانقلاو ءودهلاب ىطغ

 نم ثعبت نأ انالوم اي كتعاطتسا ىف ناكو . توملا نم ىوقأ هبح نأل ةيابنلا ىف ديعس وهو .. توما
 نأ تلضف كنكلو .. اهيلإ بتكت نأ كتعاطتسا ىف ناكوأ .. كترايزل اهوعدي نم وأ .. ال رذتعي
 .. تلعف ىذلا نع لوئسم - نذإ - تنأف .. كندلاو ىلع موللاب قلت نأو « ةثارولا نوناق ىلإ مكتحت

 « ءاملا عاطقنا وأ .. ءابرهكلا عاطقنا ىلع موللا قلت نأو .. ةيلوثسملا نم كسفن ىنعت نأ تررق كنكلو

 هقهرأ ىنإ .. نارصملا حيري ام لعفأ ال انأف . . كلثم لوئسم اضيأ انأو .. كتدلاو ضرم ىلع وأ

 لقعب ةيابنلا ىف زوفأل . اهلك ىايح ريغأ نأ عيطتسأ ال تقولا سفن ىفو .. لاعفنالاو رهسلاو بعتلاب
 ىوقأ الو .. اقهرم ىلفع ناك اذإ ىفنارصم حيرتسي نأ ليحتسملا نم لب .. حيرتسم نارصمو ؛ دودكم
 انأو .. ظيلغلا نارصملا ةحار ىوس ايندلا نم ديرأال ىننأل « الماخ ادماح ائداه امنان قبأ نأ ىلع

 رانلا لاعشإ ىلع ةمظنم ةروصبو ادهاج لمعأ ىننإ . ةساعتلا ةياغ فو « مات حوضوب لوفأ نأ عيطتسأ

 نوكأ ىكلو .. ىرايتخا نم باذعلا اذهو .. |ظنم اباذع الإ ىقايح تسيلف .. ظيلغلا ىفنارصم ىف

 دح ىلإ لوقأو ..ريبك دح ىلإ ىرايتخا نم باذعلا اذهو : ةقباسلا ةرابعلا ىلإ فيضأ ىننإف افصنم
 لبق راطقلا نم لزتي ىذلاك امام .. هتايح بولسأ ىف لدبي نأو ريغي نأ عيطتسي ناسنإلا نأل ريبك

 « كيلع اديق راطقلا بوكر سيلف - ماعطلا فصتنم ىف ضبني ىذلا وأ ..ريسلا ءانثأ ىأ .. ةطحمل

 .. بارشلاو ماعطلا ىف كتيرح ىلع اديق ةدئاملا ىلإ سولحلا سيلو

 سلجم ناك ىذلا دعقملا راوج ىلإ هقاروأ ضعب ىسن دقف «ىعفارلا نمحرلا دبع ذاتسألا رهظ ةأجفو
 جرحبال ىتحو . .اننيب راوحلا اذه ىف كراشيل قبي نأ ىلع رصأو «. هتيؤرل ذاتسألا جبتباو « هيلع

 نأ ركذت له : هلوقي ىذلا ام اديج ملعي وهو .ادج ةقيقر ةرابع ىف لاق ريبكلا خرؤملا اذه ذاتسألا

 ناكول : اهعوضوم ناكو هباحصأ نيبو هنيب ةشقانم تراد ناليس ةريزج ىلإ بهذ امدنع اشاب ىلارع

 الثم ةيزيلجنالا ةغللا انملعي نأ بحي رخآ ىنعمب وأ .. ؟ ملعلا هنم قلتن لهف اننيدب ارفاك انملعي ىذلا

 . . هيلإ نامطن الآ بجيف انئيد ريغ نم ماد امو . هيلإ نئمطن اننإف اننيد نم ماد امو . اننيد نم دحأو

 .. ؟ كلذ ركذت الأ
 : امتاد ذاتسألا ىلإ اهجوتم لاقو « قلقو ةوبأ ىف اعيمج انيلإ رظنو . ىعفارلا ذاتسألا شهداو

 ىف بهذملا وأ رصنعلا وأ نيدلا لد اف .. نابشلا ءالؤه لثم نم ةعجشم ريغ ةيادب هذه نكلو

 ١ه



 .. بطلا .. ءايميكلا .. تايضايرلا : الثم . . سردملا جازمب رثأتت ال امولع كانه نإ .. ؟ ملعتلا

 نإ لاق اذإ هلعفي نأ ىذوبلا وأ ملسملا وأ ىديوسلا وأ ىجنزلا سردملا عيطتسي ىذلا ام .. كلفلا

 ةيعمجلا ىف كتارضاحم ىدحإ ىف تنأ هتلق ىذلا اذه ددرأ نأ ذاتسأ اي ادج فسآ ..؟ غ-9 +

 ةيكيرمأ ءايميك دجوت الو .. ىسنرف كلفو ةيزيلجنإ تايضاير دجوت ال هنإ تلق ىذلا تنأ .. ةيخيراتلا
 بايشلا نأ ىرأ انأو .. اهيف ناسنإلل لخد ال ةيعيبطلا وأ ةيضايرلا مولعلا هذه لثف .. ةينيص ءايميكو
 تقو ذنم ىننأل اقحح شهدنم انأو .. كلذ مهنوملعي نم سنج وأ نول ىلإ اورظني الأو اوملعتي نأ بجي
 بتكلا نوقرحي نابشلا ضعب تلعج دق زيلجنإلا ىلع ةروثلا نأ ىنلجخأ دقو .. ةمغنلا هذه عمسأ ليوط
 .. بتكلا قارحإ نكلو .. زمر هقارحإو زمر وهف .. ىزيلجنإلا ملعلا اوقرحي نأ لضفأ ىننإ .. ةيزيلجنالا
 لب .. ملعلا ىلإ ةجاح ىف ؛ هيلع انتروث وأ ودعلا عم انبرح ىف نحنف .. لهجلا ىلع زمر ؟ ءىش ىأل زمر
 زيلجنالا تاركسعم نم ةحلسألا قرسن امك امامت .. هحالسب همواقنل هنم ملعتن نأ ىلإ ةجاح ىف

 .. اهب مهيرضنو

 خرؤملا نأ اضيأ نابشلا ءالؤه هشقان ىذلا نيب نم ناك : لاقف رثكأ برتقي نأ ذاتسألا لواحو
 امامت .. اهراسم ىف لخدتي نأ نود خيراتلا ثادحأ لجسي نأ بحي ىأ .. ايعوضوم نوكي نأ بجي
 ىلع هقوذ وأ هساسحإ ضرفي الو طقف اهدصري .. موجنلاو بكاوكلا كلفلا ملاع لجسي امك

 . . نابشلا ءالؤه تالؤاست هذه .. سانلا

 نكتال رعاشلل لوقن نأ هبشي اذه نإ .. ليحتسم اذه نكلو : ىعفارلا نمحرلا دبع ذاتسألا لاق
 لاق اذإ حرؤملا نإ .. ءانغلا ءانثأ زتهت ال برطملل لوقن وأ .. اساسح نكت ال ماسرلل لوقن وأ .. ايفطاع

 وهف كلذ ىلعو .. دهع اذهو ىأر اذهف . بتكأ ام لك ىف لدعلاو قدصلا دشنأ نأ بحي .. هسفنل
 .. ؟ خيراتلا ةباتك ةدئاف ىه اف الإو . ةربعو ةظعومو اسرد خيراتلا نم لعجي نأ ديري قالخأ لجر

 يتلا ةعتملاو . ىناثلا فدحلا ىه ةعتملاو .. فدحلا ىه ةدئافلا .. ةباتكلا نم ةدئاف كانه نوكت نأ دبال

 اههجوي ىتلا ةيحتلا وهف ليجستلا ىف قدصلا امأ . خرؤملل اهمدقي ىتلا ةيحتلا ىه ئراقلا اهدجي

 لجسأ نيح انأو .. ايقالخخأ اينطو نوكأ نأ الإ عيطتسأ ال انأو .. ةينطولاو ةيقالخألا مقلل خرؤملا
 نوكأ نأ دبالو .. ىدالوأ لبقتسمو . ىدادجأو ىلاوخأو ىمأ : ةايح ةصق بتكأ انأف ء رصم خيرات
 .. ليسي ىمأ مد تيأر اذإ ادياحم نوكأ نأ عيطتسأ الو .. ىدالوأب ايحر ٠ قوخإل ابحت «٠ ىمأب اراب
 اهزنم نوكأ نأ عيطتسأ ال نكلو .. ةيملعلا ةهازنلا ىه هذه نوكت دق .. اهبلع رمآتي نم تيأر اذإ وأ
 اذإ عزفأ ال فيك نكلو .. افورخ حبذي ادحأ تيأر اذإ عزفأ ال دق .. فونملاو بحلاو بضغلا نع

 .. ةيموق ةهالبو . ةيسح ةدالب ىه . ةيملعلا ةهازتلا هذه نإ .. ايعش وأ الفط حبذي ادحأ تيأر
 نإ .. فيرش انه كضرغ نكلو . ضرغم تنأف اينطو تمد امو . ضرغم تنأف ابحت تنأ تمد اف
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 دحأ هآر ولو .. هلبقي ناك ديشر رجح فشتكا امدنع نويلوبماش ىسنرفلا ملاعلا نإ انل لوقي خيراتلا
 هتسامح نإ .. امنص دبعي اينثو هنظل . همامأ دجسيو مكري ىذلا امو « وه نم فرعي نأ نود سانلا

 قشاع وه خرؤم لك نأ دقتعأو .. ديدج فاشتكال اقشاع .. مصل ادباع هنم تلعج دق ةيملعلا
 .. اضيأ هلقع دقفي هلعج ام اريثك . هركف لعشيو ٠ هنادجو ظقوي ىذلا قشعلا اذه نأو .. ام ءىشل

 نكلو .. هب نيبجعملا نم دحاو انأف .. انئيب ىعفارلا ذاتسألا نوكي نأب ءادعس نحن : اندحأ لاق
 هذه تعضول ىديب رمألا ناكولو . هبتك ىف رهظتال ةيرعاشلا هذهو ةرارحلا هذه نأ اّمح بيرغلا نم

 ىف دقتفن نحنف .. وه رصمل قشاع ىأو ءوه لجر ىأ ئراقلا فرعيل هبتك ةفلغأ ىلع ةراح ا ةرابعلا

 روصعلا ىف رصم ثادحأ نع اريثك ثدحتي هدجن اننإ لب .. ةيرعاشلا هذه لثم هبتكي ىذلا لك

 وه الو ضار وه الف .. ةيناسنإلا رعاشملا نع امامت دياحم هنأ ىأ .. اهنم نافرق هنأكو « ةئيدحلا

 ايأر وه ىعفارلا ذاتسألا هلاق ىذلا اذه ناك اذإو .. امامت نآلا هلوقي ام سكع وهو .. طخخاس

 رهاظم نمو .. ةيويح قفدتي باش هنأ ىلع لدي اذهو .. هسفن ىلع ةروثلا هذبب ءادعس نحنف « اديدج

 شير ريغتب الأ ةيويحلا نم سيلف .. امامت هريغي وأ . هبوث ددجيو . هسفن ددجي نأ ىلع هتردق هتيويح
 .. ناسنالا بوث وأ « رئاطلا

 اريخأ هبتكام تأرق ذنم قلح ىف فقو دق لاؤس ىدنع .. اعم اكل لاؤس ىدنع : اندحأ لاق

 ايفارغحلا ذاتسأ دمحم ضوع دمحم .د بهذ دقل ..نابايلل هتلحر نع دمحم ضوع دمحم .د

 مجرت ىذلا وهو .. ةطلام ةريزج ىلإ لولغز دعس ةروث ببسب زيلجنالا مهافن نيذلا دحأو « بدألاو

 نمو ٠ اضيأ هتيج رعاشلل « هيتوردو نامره و ةياور اضيأ مجرتو ٠ هتيج ىناملألا رعاشلل « تسواف ٠

 ترهظل ٠ ءىش ىأ ىف ماظنلا رصم تفرع ول : لوقي اريخأ بتك .. ىننملا ىف اهملعت ىتلا ةيناملألا ةغللا

 لتقي ايناباي تيأر دقل .. هايملا تارود مامأ اروباط نوفقي اكيرمأو ابوروأ يف مهنإ .. ايندلا هجو ىلع

 مسرو .. هبراشو هسأر رعش قلح مث .. هفيس ولحي ليللا لاوط لظو . . هسبالم نسحأ ىدتراف .. هسفن
 فقيل .. ضرألا ىلعرئاود ممر مث .. عجارتي انهو .. مدقتي انهو .. فقي انه .. ضرألا ىلع اطوطخ

 ءىجي نأ هيلإ بلطو .. ايندلا هذه ىف ديحولا هودعل ةقيض ةرئاد مسرو .. هوبحو هؤاقدصأ اهلحخاد

 مث .. هسفن ناسنإلا لتقي فيك ىأ . . « ىريكاراهلا ٠ هملع ىذلا هذاتسأل ةرئاد مسرو .. هيف تمشيل

 دمحم . د لوقي .. هسفن لتق ىف اقيقد نوكي نأ ىلع هنم اصرح .. هسفنل هلتق ىلع اليوط بردت هنإ

 تاوطنما قيقد لئاقلا ناك .. ابيجع اثيش ىأرو .. لجرلا ىلع جرفتيل بهذ هنإ : ضوع
 ىطغو .. هنطب نم مدلا فزن امدنع الإ هسفن لتق ىف داج لجرلا نأ قدصي مل هنأ ةجردل . تاكرحلاو

 ناكو هراج ىلإ رظن هنإ ضوع دمحم . د لوقي ةرايسلا فو .. كلذ دعب ائيش ىري نأ عطتسي مو ههجو
 كلذلو .. ةريخألا ةظحللا ىف هدي تشعترا دقف « امامت اقيقد نكي مل : اكحاض هراج لاقف « امستبم
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 عضو دق ىفابايلا رحتنملا اذه نأ كلذ ىنعمو . . اهمسر ىتلا ءاقرزلا ةعقبلا دنع هنطب ىف فيشلا هبصي مل

 مل نيجرفتملا دحأ نإف ٠ تام دق لجرلا نأ نم مغرلا ىلعو .. هيلع بردتو .. هب تومب اقيقد اماظن

 هلعف ىذلا نأ دجأ .. ذاتسأ ايو .. ذاتسأ اي ىننإ .. ةريخألا ةظحللا ىف « ةقدلا مدع » ىلإ حرتسي
 مث . . ةينيدو ةيسايس بهاذم ىف هسفن مظن دق هلك ملاعلاف .. هلك ملاعلا هلعفي ام وه ىنابايلا لجرلا

 امك « ءاملعلا رهسو .. ةيملعلا هتايرظن ةصالخ ىه ةحلسألا هذه .. ةحلسألا نم ةريثك اعاونأ عرتخما

 .. ةياهنلا ىف ةروطتم ةحلسأ كانه نوكن ىكل « اهنولدبيو تايرظنلا هذه نوريغب ٠ ىنابايلا اذه رهس
 دمحم . د نأ ادج ىنشهدأ دقو . . هئانبأ ىديأب تومي فيك ؛ ملاعلا ىلع نوجرفتب ءاملعلا فقوو

 ىه هذه نأ ىرأو .. هلك ملاعلا هلعفي ام وه اذه نأ عم . نابايلا ىف هآر ىذلل شهدنا دق ضوع

 لتقلا نيدن نأ بحي .. ةيملعلا ةيشحولا نيدن نأ بحي : خيراتلا ةباتكل ةيقالخألاو ةينطولا ةيادبلا
 ىتلاو ٠ برحلل لمعت ىهو مالسلا ىعدت ىتلا ةبذاكلا تاموكحلا نيدن نأ بحي .. بوعشلل مظنملا

 خِرْوم لك ىاأ .. هيزن خرؤم لك ةنايخلاب مهتن نأ بحي .رامدلل ططخت ىهو ةايحلا ةيامح ىعدت

 نأل .. خيراتلل خيراتلا همسا ءىش دجويال .. ةقيقحلل ةقيقحلاو « خيراتلل خيراتلا لجسي هنإ : لوقي
 بيصن داز اذإ الإ لضفأ ةايح الو .. لضفأ ةايح لجأ نم بوعشلا حافكل لجس وه خيراتلا

 . ةداعسلا نم ناسنإلا بيصن داز اذإ الإ . ماسح . د موحرملا انليمز لاق ايكوأ .. ةيرحلا نم ناسنإلا

 نم امارج مك طبضلاب بسحي مث همأ حبذي اناسنإ تدجو اذإ راقتحا نم ايندلا فام لك ىنيفكيال انأو

 نيذلا ددع مث .. هدعبو توملا لبق اهنزو مك مث .. اهلق فقوت قئاقدلا نم مك دعبو .. تفزن مدلا
 ىذلا ناكاذإ نكلو .. ؛ ىعرشلا بطلا ١ بتك ىف ةبولطم قئاقح هذه نوكت دق . اهتزانجب ىف اوراس

 هارأ ىننإف « رأثلل دعتسي وأ « هنادجو برطضي وأ هبلق زتبي نأ نود « اهئانبأ نم ادحاو وه كلذ لعف

 .. نونجم هنإ لوقأ نأب ىفتكأو « كلذ ىلع اريثك قلعأ ال ىننإف « اهنبا لتاقلا ناك اذإو .. اريقح اناويح
 ايندلا ىف نأب اريثك حرفأ ال ىننإف ٠ ىعفارلا ذاتسأ ايو داقعلا ذاتسأ اي كلذلو .. نونجم خرؤم وه وأ

 نكلو .. ناويحلاو ناسنإلا نيب ديحولا قرافلا وه اذه نأو . ناسنإلا هزرفي ماظنلا اذه نأو . اماظن
 دارطا ىف هطاطخنا نأو . ناويحلا نم طحأ ناسنإلا ىرأ ىننإف « ديحولا قرافلا وه اذه نأ حص اذإ

 هفرعت ال تنأف .. ليمزلا اذه مهف ءاسي الأ وجرأ : ىعفارلا ذاتسألا ىلإ هثيدحي اهجوتم اندحأ لاقو

 ديحولا ماظنلا نأ ىري وهو .. فيظن فيرش نيدتم لجر وه امنإ .. ايوضوف سيل هنإ .. ذاتسأ اي
 هعدتبي ملو « هللا هلزنأ ىذلا نيدلا هنأل .. هللا نيد وه هلجأ نم ةيحضتلاو مارتحالا قحتسي ىذلا

 نيد ببسي تسيل ٠ ةيحيسملا بوعشلا نيب وأ . ةيمالسإلا بوعشلا نيب تافالخا لكنأو .. ناسنالا

 اليلد ةريثكلا ةيسايسلاو ةينيدلا بهاذملا تسيلو .. هللا نيد ريسفت ىف ناسنإلا لخخدت ببسب امنإ .. هللا
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 الف ةريغتم مظنلا لك تمادامو . ىرشبلا بلقلا سالفإ ىلع ليلد ىه امنإ .. ىرشبلا لقعلا ءارث ىلع
 . ميركلا نآرقلا : وه ريغتي ال دحاو ماظنب كسمتن نأ دب

 . . نابشلا ءالؤه ىلع نأمطا هنأك وأ ٠ ةجيتنلا هذه ىلإ حارتسا هنأكو . ىعفارلا ذاتسألا ضبمو

 كتذمالت هوجو ىف ريخلا ىرأ ىننإ .. هللا ءاشام : لوقي انيلإ تفتلاو .. اهلكر صم بابش ىلع وأ
 . مكيلع مالسلا .. هللا ءاشام .. ذاتسأ اي

 .. نوفيلتلا ىلإ هجتا دقف ذاتسألا دعي ملو .. ناذاتسألا جرخو

 .. هلجأ نم انثجام لقن مل : تلقف ١ ضعب ىلإ انضعب تفتلاو
 . ذاتسألا نع.ادج اريثك اندعتبا دقل .. لوحت ةطقن ربتعي مويلا ليق ىذلا نكلو : اندحأ لاق
 ىنعملاب ٠ ىنيدلاو ىنطولا مازتلالاو ةيرحملاو ةيلوئسملا دكؤي هنإ .. دعتبأ مل ىننكلو : تلق

 ذاتسألا ىلإ هثيدح نأ دقتعأو . هسفن عجاري أدب ذاتسألا نأ الول .. امامت هارأ ىذلا ىدوجولا ىسلفلا
 ىنطولا بزحلاو ىعفارلا نمحرلا دبع ىف ذاتسألا ىأر نم هفرعن ام باسح ىلع ةلماجم ناك ىعفارلا
 لثم اهنأب لماك قفطصم بطحخ- فصو ىذلا وه سبيلأ .. مدآ تيلوج ةسنآلا هتقيدصو لماك فطصمو
 نأ ول ثدحي ناك ىذلا ام : لاق ىذلا وه سيلأ .. ؟رظانلا ةرضح بتكم مامأ ةبلطلا لئاوأ بطخ

 .. ؟ مدآ تيلوج ةديسلا هدعاست تناك له ؟نيتسلا وأ هرمع نم نيسمخملا ىف ناك لماك فطصم
 . خيراتلا ريغ دق ةرطبويلك فنأ نإ : لاق امدنع لاكساب ىسنرفلا بتاكلا نإ لاق ىذلا وه سيلأ
 ىف ىربكلا ثادحألا نأو .. خيراتلا ريغت نأ نكمملا نم ةهفات ةريثك ءايشأ نأ كلذب دصقي ناك

 بابسألا دحأ وه هنس رغص ىأ لماك فطصم بابش نأو .. ةهفات بابسأل اهمظعم عقو دق خيراتلا
 ةلسلس بتك هنأل ملسم ذاتسألا له : وه لاؤسلاو .. ؟ ابوروأ ىف رصم ةروص تريغ ىتلا ةهفاتلا
 تايرقبعلا ةلسلس بتك كلذلو « ناملألا ةفسالفلاك امامت درفلا ةلوطبب نمؤم ذاتسألا وأ . تايرقبعلا
 لوقيام سكع ىلع ليلد بتكلا هذه فيلأت نإ .. ؟ خيراتلا ىف ةميظعلا تايصخشلا نم اهريغو
 ىأر بحاص هنأ كلذ ىنعمو .. اهتك ةلوطبلاب نمؤي هنألو ٠ اهبتك ملسم هنالف .. امامت ذاتسألا

 الب خرؤملا نوكي نأ نكمي الف نذإ .. بتكلا هذه ردصأ كلذ دعبو . امامت ددحت دق جازم بحاصو

 ىأر .. اريخأ هيأر وه اذه ناك امبر .. ذاتسألا ملظأ نأ ديرأ الو .. ةفسلف الو جازم الو ضرغ

 اذه سيلف « ةدحاو ةماجيب ىدتري ذاتسألا ناك اذإو .. بابشلاو ةلوجرلا ىأر سيلو ةخوخبشلا

 لكأيو . هدجي ام سبلي .. ذاتسألا نكلو .. هتايح بيترت ىلع فرشي نم ىأر وه امنإ « هيأر

 .. اضيأ سبلملاو بارشلاو ماعطلا راتحي ىدذلا وه سيلف .. هدجي ام
 .. ذاتسأ اي لاؤس : اندحأ لاق -

 ., لخادلا نم هوتل داع دق ذاتسألا ناكو

 هئمه



 .. انالوم اي لضفت : ذاتسألا باجأ
 .. ؟ ةقزمم ةميدق نولاصلا ىف ةداجسلا هذه لظت نأ نع الثم لوئسم تنأ له .. ذاتسأ اي لاؤس -

 ركس نودب ةوهقلا ميدقت نع لوئسم تنأ له .. ؟ ةرسكم دعاقملا هذه نوكت نأ نع لوثسم تنأ له

 . . ذاتسأ اي كلذ لك نع الوئسم نكت مل اذإو .. ؟ نوميللا ليلق ركسلا ريثك نوميللا ريصع نوكي نأو

 « ةهفات تاظحالم هذه نوكت دق .. ؟ تاظحالملا هذه لك ىنم تعمس نأ دعب الوئسم حبصتس لهف

 اهل تناك اذإ ةهفات نوكت نأ نكمي الو .. ذاتسألاب ةقالع اهل تناك اذإ ةهفات نوكت نأ نكميال نكلو

 .. مويلا ةسلجلا هذه ىف تريثأ ىتلا تافسافلاو تايرظنلاو ءارآلا هذه لكب ةقالع

 .. ةوالحلا ةديدش اهتبرش ىتلا ةوهقلا نإ ىجخأ اي : اندحأ لاق

 .. ةضومحلا ديدش نوميللا ريصعو : رخخآ لاقو
 .. نوميللا ريصعو ةوهقلا نيب هتريحو ركسلا بارطضا نع لوئسم تنأ له : لوقي ليمزلا داعف

 نم اوجرخ اذإ كفويض هلوقي امب ذاتسأ اي متهت الأ نكلو .. ؟ مداخلل ةحونمملا ةيرحلا ىه هذه نأ وأ

 نودب ةرمو نومي نودب ةرم نوميللا ريصع اوبرشو . هنودب ةرمو ركسب ةرم ةوهقلا اوبرشو نولاصلا

 الأ .. ركفمكو بتاكك نكلو ذاتسأك سيل سانلا دنع كتروص ىلع صيرح كنأ دقتعأ .. ؟ركس

 اذه ىف بارطضالا رهاظم نم رهظم هنأ ىلع مداخلا هلعفي ىذلا اذه ريسفت ىف سانلا بهذي نأ ىشخت

 نوكي نأ دبالف فرعتال تنك نإو . ىنعم كيدل نوكي نأ دبالف ؛٠ كلذ فرعت تنك نإف .. ؟ تببلا

 ؟ ذاتسأ اي كدر وه اف « تفرع دقو نآلا امأ .. ىنعم كلذل

 ىعفارلا ذاتسألا هنإ : لاقو . كحض ىتح ذاتسألا اهؤرقي دكي مل. ةقرو هدي ىفو مداخلا ءاجو

 مكل كرت دقو .. مكعم ثيدحلا ىلإ حارتساو مكب بجعأ هنأل « اعيمج مكاقلي نأ ىف ىنم نذأتسي

 .. ايسائم هنورت ىذلا دعوملاو . هناونع

 ناسنإلا كولس نيب نراقت تنأو انل هتلق نأ قبس ام ىلع مايأ ذنم ذاتسأ اي انفلتخا : اندحأ لاق
 نابعثلا نإ لوقتو . ايناودع المع اذه سيلف انابعث لكأ اذإ طقلا نإ لوقت تنأ .. ناويحلا كولسو

 المع اذه سيلف ةدود لكأ اذإ روفصعلا نإ لوقتو « ايناودع المع سيلف ًاروفصع لكأ اذإ

 ىلع الإ تاناويحلا هذه شيعت نأل ةليسو دجوتال هنأل .. ىعيبط كولس وه اذه نأ ىرتو .. ايناودع

 نأ نود موحللا لكأي ىذلا سكع ىلع .. ةايحلل ىرخأ قرط ىأ اهيدل دجوت الو .. ضعبلا اهضعب

 اناسنإ الو ايدتعم الجر سيل راقبألاو فارخلا حبذي ىذلا رازجلاو .. هريغ اهحيذي امنإ . اهحبذي
 « لتقلا درجنل رخآ اناويح ناويحلا لتقي نأو .. رخآ اناسنإ ناسنإلا لتقي نأ وه ناودعلا امنإ .. اشحوتم
 ع ىدتعملا وه ناسنإلا نأ كلذ ىنعمو .. ذاتسأ اي تنأ هتلق ام اذه .. ماعط ىلإ ةجاح ىف هنأل سيلو

 سيلو .. هلكأي نأ ديري هنأل هلتق اذإ ناويحلا ىلع ىدتعيال ناسنالا نأ وأ .. ايدتعم سيل ناويحلاو
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 رسفت نأ ديرأو .. ءالمزلا ضعب عمو كعم فلتخأ ىنكلو .. ذاتسأ اي كمالك اذه :. هنم اماقتنا هلتق

 بورخلا لك ىفو .. ؟ نم لتقي ىذلا نم .. خيراتلا ىف تاروثلا لك ىف ثدحي فوسو ثدح اذام ىل
 ناك اذإف كلذ عمو « ناسنإلا هنإ .. ؟ ليتقلا نمو ..؟ لتاقلا نم .. ذاتسأ اي ةيئيدلاو ةيسايسلا
 انئادعأ لاطبأ لكو ..راوغم لطب وهف انل انطاوم لتاقلا ناك اذإو . حافس رهف انل اودع لئاقلا
 عئاجلا ناسنإإلا ىرت له .. , ؟ ذاتسأ اي سايقملا وه اف . . لاطبأ بورحلا ىف انيحافس لكو . نوحافس
 ىدذلا ناويحلا ناك اذإ .. ؟ سبليل لتق اذإ احافس نايرعلا ناسنإلا ىرت له .. ؟ لكأيل لتق اذإ اناويح

 ىرت له .. ؟ لكأيل لتق اذإ ايدتعم . ناويح وهو « ناسنإلا نوكي فيكف ايدتعم سيل لكأيل لتقي
 نم نينثا نأ روهش ذنم ترشن دق فحصلا نإ .. ؟ ةيدتعم ىه له . . شيعتل اهدالوأ لتقت ىتلا مألا
 حاقم وه لهف . هلكأو رخخآلا لتق نأ الإ امهدحأ نم ناكاف .. لابجلا دحأ ىف قيرطلا الض نالألا
 نإ ؟ شيعت ىكل تلتق اذإ اهنيدنال ىتلا تاناويحلا هلعفت ام لعفف « اناويح هتلعج دق فورظلا نأل

 50 اذه مومس نم عمتجملل اذاقنإ رحتني نأ هيلإ تبلط .. هديب طارقس لتق تررق دق انيثأ ةئيدم
 مظعأ ةريدللا هذه حبصتو .. ذاتسأ اي ةريح ىف اننإ .. ؟ هريغب شيعيل افوسليف لتق هنأل مرحم عمتجملا لهف
 هللا مساب ءامدلا ليسن ةينيدلا بورخلا ىنف .. ةيئيدلا بورحلا ىلإ .. نيدلا ىلإ ةسايسلا نم انلقتنا اذإ

 وأ ءادهش مه لهف . . نيبناجلا ىلع ءادهشلا طقاستيو .. هللا ةملك ةرصن لجأ نمو . هللا ليبس ىفو
 نوكأ ال ىتحو . . ةريخألا مايألا ىف حرتسن ملو اهيف انعقو ىتلا ةريحلا ىه هذه ؟ ذاتسأ اي نوحافس

 اقفوو « ماظن ىلع ىشمي ٠ امامت ناسنإالاك ىناسنإالا خيراتلا نإ : لوقأ ىننإف مويلا عوضوم نع اديعب
 ناويحلا وه ناسنإلا نأو .. ناسنإلل ةاجنال هنأ ةياهنلا ىف ذاتسأ اي ىرت الأ .. ماظنل ةيحضو « ماظنل
 ىذلا وه هنأو  لتقلا ةفسلفو « لتقلا حالس عرتحما ىذلا وه هنأو .. مادعإلاب هسفن ىلع مكح ىذلا
 « انريغ بذعتو . اريثك بذعتن اننأ ذاتسأ اي ىرت الأ مث .. ؟ هاوه ىلع ةئجلاو رانلا ىلإ هالتق لقني
 . . ةيدنألا ىف ةداعس رثكأو ٠ ىهاقملا ىلع ةحار رثكأ انريغ امنيب .. ؟ ًاريثكر كفن اننأل الإ ببسلال
 لهأ لثم نحن انيب .. كلذب ءادعس مهنأو « نوعمتسملا هبلطيام » جمانرب ىلإ نآلا نوعمتسي مهنإو
 « قوف انراكفأب نحنف .. ىئاثلا رودلا ىف وهف ء« ضرألا تحت نوكي نأ نم الدب انفهكنإ . . فهكلا
 | 9 لعفن اذام ..؟ لعفأ اذام ذاتسأ اي ىل لف .. ضيضحلا ىف .. تحت انتايونعمب نكلو

 لبقو . هلوقيام دحي هلعل تكسو .. ذاتسألا سأر ىلع فقسلا نم تطقس دق اهلك ايندلا نأكو
 بئاصملا هذه لك نم وكشيال اذه انوخأف . . ةريبك ةطلاغم اهنإ ذاتسأ اي : اندحأ لاق ذاتسألا قطني نأ
 .. اريثك كلذ نم رغصأ ةدحاو ةلكشم هيدل امنإ .. ةيلقعلا

 .. لقتال .. تكسا -
 بيع .. تكسا -



 . ادج داج عوضوملا نإ .. تكسا -

 .. ةهفاتلا اياضقلا هذه لثم ذاتسألل لاقت نأ حصيال -

 هذه ةشقانمل تقولا نم عستم كيدل سيلو .. ذاتسأ اي العف ةلكشم اهنإ .. لوقأ فوس ىننكلو -

 هنأ ىرت همأو .. ةيدوبم همأو ىحيسم هوبأ .. ةملسم ةاتف بحي ذاتسأ اي هنإ .. ةيلقعلا تالضعملا

 .. ىحيسم هنأ ىري هوبأو .. ىدوبي وهف ةيدوبي همأ تناك نم لك نأ ىرت ةيدوييلا ةعيرشلاف . ىدوبي

 نأ دبالف ةملسم جوزت اذإ نكلو .. وه لعف اك ةيدوبي وأ .. ةيحيسم جوزتي نأ بحي كلذل هنأو
 ةينيدلا ةلضعملا ىه هذهو .. هدالوأ ددع فاعضأ فاعضأ ةريثك لكاشم دلوتت فوسو .. ملسي

 بحاص هنأك انمامأ ودبيف .. اهلكايندلا ىلع اهضرفي نأ لواحو ٠ اهيف عقو ىتلا ةيسفنلاو ةيعامتجالاو

 . . ةيلقع ةخودو ٠ ةيفسلف ةريح بحاص طقف هنإ . . قسلف بهذم

 : لاقف « لاط ىذلا راوحلل ةيابن اذه هكحض نوكي نأ ديري هنأكو . ايلاع ذاتسألا كحضو
 ! مالسإلا نيد ىلع اثالث اهقلطو . بحلا نيد ىلع ةدحاو ةرم اهجوزت .. انالوم اي طيسب لحلا

 . .اه اه . .اه اه

 . . ! انم دحاو توص هنكلو . داقعلا توص اذه نكي ملو
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 ! عئيجلا ف ضوَعلاهَيلَع

 ىشمأ ىسفن تكرت . ليوط تقو ذنم مهفرعأ تنك اسانأ روزأ نأ ىهو « ةبيرغ ةبغرل تملستسا
 ةركفلا هذه تضفر . ةبغرلا هذه ىنعم ىف ركفأ نأ تلواح الكو . اصاخشأ لأسأو اباوبأ قدأو
 انأو اهنبا نوكأ نأ تررق ىتلا ةديسلا نع ثحبلاب تأدبو . « قاوزن » ىدحإ ىلع ةلفطتملا وأ ةليخدلا
 اهيدل ناك دقف . بيرغلا رارقلا اذه لثم ةديسلا هذه تررق اذامل مهفأ ملو . ةروصنملا ىف ريغص بلاط
 انأف ؛ لهأ ىف ٠ ةراسغ» ىننأ وه ببسلا اذهو . اببس اهيدل نأ دبال نكلو . دالوألا نم ريثك ددع

 مادعتاو لاملا ةلقو ةوخإإلا ةرثكو ةيعاتجالا فورظ نكلو . اثيش نوكأ نأ نكمملا نمو . دهتجم بلاط
 ىأر اذه ناكامبر - نسحأ لبقتسم ىلإ قيرط دستو . ىومن لطعت نأ نكمملا نم . ىمأ دنع ةحصلا
 نوكت امبر وأ . حيحصلا ىناكم ىف ىنعضت ىأ . اهتناضح ىلإ ىنلقنت نأ تررق كلذلو « ةديسلا هذه
 ىمأ نم ىل ىلوأ اهدحو ىه اهنأو « ىنقحتست ال ىتلا ةرسألا هذهل ىنيطعي نأ هللا ىلع « ترثكتسا و دق

 ىف قرسأ نم لقتنأ نأو . ةبغرلا هذه ةيبلت ىف رايتخا ىل نكي ملو . اضيأ اهيأر اذه ناكامبر - قوخإو
 . تيبلا سفن نم ىناثلا رودلا ىف « ىتلوفطل « ةنضاحلا ٠ ةرسالا وأ ةفيضملا ةرسألا ىلإ ىضرألا رودلا
 نع ابيرغ نوكأ نأو . ةرسألا هذهل ابا نوكأ نأ ىلع دوعتأ نأو . أدهأ مانأو لضفأ لكآ نأو

 « قوخإ عم تسلج اذإ تنكو . . ةلعتفملا ىمأ بضغت ةيقيقحلا ىمأ ىلإ تبهذ اذإ تنكف . قرسأ
 « قريح لطت ملو . هلعفأ نأ نكمي ىذلاام - تقولا كلذ ىف فرعأ ملو .. ددجلا ةوخإلا بضغي

 سبالملا فلأ نأ ىلإو « ناردجلا ةبطرلا ةقيضلا ةفرغلا ىف ىناكم ىلإو ىقرسأ ىلإو ىمأ ىلإ تدعف
 افيص ةبوطرلا ديدش انتيبف . ءاتشو افيص ىسأر قوف فوصلا ةيقاطلا عضأو . ىطسو لوح ةليقثلا
 ةدعابتم اننيب تافاسملا نأ سحأ تنك دقف « اقيض اريغص ناك انتيب نأ نم مغرلا ىلعو . . ءاتشو

 توصب مجوتتو ةضيرم ىمأ . ىلاذ ءافتكا ةلاح ىف انم دحاو لكو . لاقي مالك اننيب سيلف . ادج

 كرتأف . خرصت ىمأ عمسأ ىننأ تقولا لوط مهوتأ انأو . ةركاذملا نع ىنفرصتو ىنقلقتال ىتح ضفخنم

 . اهتدجوو . . ةديسلا هذه ىلإ بهذأ نأ تررق .. كلذب رهاظنت وأ .. ةمئان اهدجأف اهيلإ عراسأو ىتك

 ىمأ تناكو ء ىدلاو دب لبقأ تنك دقف .ريغص انأو لعفأ تنك امك اهدي لبقأ تدكو ابتحفاصو

 ىلع قفاوت تناكف .اهيمدق لبقأ فوسف كلذ لعفت مل نإ اهنأب اهددهأف ءاهدي لبقأ نأ ضفرت

 ناحل



 تناك ىتلا ىه هذهف نذإ . ىمأ نوكت نأ تررق وأ - ىمأ تناك ىتلا ةديسلا ىلإ ترظنو . ضضم

 ىلع رفوتو « لبقتسم ىلإ ةدعاص ملالس ىناوطخ لك لعجتو . ىتلوجر ىلإ ىنيدهتو ىتلوفط ىعرتس
 نكأ مل . ءارمس اهارأ تنك دقف . نوللا ءاضيب اهنأ روصتأ نكأ مل . باذعلاو ءانعلا عاونأ لك قرسأ

 تناك ىنحفاصت امدنع اهنأ ركذتأ ملو . نذألا عجوي اهتوص نأو . ةئلتمم اهنأو ةماقلا ةريصق اهمأ ركذتأ

 نحدت اهنإو « ةيبهذ اهنانسأ رثكأ نإو . ةدحاو انيع اهل نإ مث . بيرغ ءىبث . ىعباصأ ىلع طغضت

 . ىتيحتل ضبنت مل اهنإو .ديدش فارسإب
 لهف . ءادغ ىلإ ىنتعد ىتحالو ةوهقلا نم اناجنف ىل مدقت مل اهنأ تركذتو . اهتيب نم تلزنو

 ىف اوقفوي مو ٠ ناكم ىأ ىف اورهظي مل اهدالوأ نأ اهقياضوأ . اهيلإ ةجاح نود تحجن ىننأ اهقياض

 .ريخم : اط تلقف . ىمأ نع ياه اي وبلا ف ىف هترك ذتام لكو ؟ لمع ىأ
 تنسحت : ىنتلأس . .ةديج ةحص ىف اهنإ ..ال : تلق ..؟امد لعست لازتالأ : ىنتلأسو

 تدأ ىضاملا ماعلا ىفو . هلل دمحلا . معن : تلق 0 تيتأ كلنأ دبال . . ؟ اهتحص

 تيتأو . جوزتت نأ اهيلإ بلطأو اريثك اهبعادأ انأو .. هللا ءاش نإ ماعلا اذه بهذت فوسو جحا ةضيرف

 ةربقم اهل تينب دقو .. اهمأو اهوبأو اهجوزو اهنبا انأ ىتنإ : لوقت ىهو تضفر اهنكلو . . جوزب ال
 . هلل دمحلا . . ةقينا

 ىماق ٠ تلق ىذلا اذه لك ىف اقداص نكأ مل ىننكلو . حوضوب ركذأال .. ؟ ةديسلا تقياضت له

 اهل تيتأ ىننأ احيحص سيلو . .ةيحصلا اهتلاح بيسب تضفر ىننكلو « جملا ةضيرف ىدؤت نأ تن
 اهنأو « الاح اهنم نسحأ ىمأ نأ ةديسلا هذهل روصأ نأ تدرأ ىننكلو .. طقف اهبعادأ ىننكلو « جوزب

  ةدمعتملا ةناهإلاو «رتتسملا قيضلاو ءرشابملا ريغ موللا نم اعون راوحللا كلذ ناكو . دعسأو حصأ

 . ةليوط تاونس لجأت ىذلا ماقتنالاو

 نأ ضورفملا نم ناك ابتيب ىف ةايحلا ىفو . . اهيدل شيعأ نأ بحي ناك ىتلا ةديسلا ىه هذهف نذإ
 انانح اهتاسمل وأ اهتارظن ىف دجأ ملو . . ىراكفأ خرفت نأو « ىبهاوم ومنت نأو « ىناردق جضنت
 اهدالوأل ازفحو . سانلا نيب ايهابتو . انيلع ايلاعتو . ىتدلاول ةناهإ وه اهرارق ناك امنإ . ةمومأالو

 ل وتل لا لا

 . اهدالوأ لك

 . اضيأ انأو . اهمحن ىدلاو ناكو . اضيأ ,نانحلاو ءارثلا ةعساو ةدينس ىهو . ىتخأ تيب ىلإ تبهذو

 اذإ مهف . ةقناعتم وأ ةلخخادتم ةدحاو ةرسأ مهف ؟ فيك نكلو . اهدالوأ نيب شيعأ نأ ىنمتت تناكو

 مالسلاب مهيديأ تدتما اوجرخ اذإو . . ضعبلا مهضعب ناضحأ ىلإ اوزفق جراخلا نم اوءاج

 : حوتفم تيبلا ىف ءىش لكو . . ضعب ىلع اهضعب ةحوتفم فرغلا باوبأو . تالبقلاب مههافشو



 نم نثدحتي تامداخلاو زاجلا ريباوب تاوصأو ويدارلا . . فويضلل باوبألاو ءاضوضلا اهعمو ذفاونلا

 ةظقيلاو ةقلغملا باوبألاو ةلزعلا»و تمصلاو ءودهلا مأوت انأف . تيبلا اذه ىف ناكم ىل سيلف . . ملالسلا

 نوكأ نأ بحأ انأو . ىسفن فو ىمأر ىف ىذلا نع اريثك دحأ ىنلأسي نأ بحأ ال ىننإ مث .. ةركيملا
 امنإو . قايح ىف نولخدتيال . . ىثماه ىلع سانلا نوكي نأ بحأ تنك ناو . سانلا شماه ىلع
 ىننأل . ىنم ريكفت نود متت ةيحطس تاقالعلا نوكت نأو . ابايإو اباهذ ىشالتن نأو . مهتايح ىلع جرفنأ
 هقدص مغر « ىتخأ تيب ف ىرجب ىذلا اذهو . . هنم ةدئافال ايف ةيلقعلا ىتقاط ددبأ نأ ديرأال

 قايحل فينعلا ماحتقالاو ءاضوضلاو تالبقلاو قانعلا نم تررف كلذلو . . ىنحيريال « هترارحو
 ! ةيلقعلا

 ىيينت نأ هتنبا تلواحو « ىنعئفي نأ لواحو . هتنبا ىنجوزي نأ ديري ناكو ىبراقأ دحأ ىلإ تبهذو
 . ادج ةركبم تءاج ةوعدلا هذه لعل وأ . مهفلاوأ ىعولا نم ةجردلا هذه ىلع نكأ لو . كلذ ىلإ

 .. ديرأ امم ائيش تققح دق نكأ ملو . . ةيلمعلا ىايح ةيادب ىف تنك « كلذب اهوبأ ىنحراص مريف

 زارطلا اذه نم تسل . قايحل افده تعضو دق تنكوأ . حوضوب ىلبقتسم ىرأ تنك ىننأ ىعدأالو
 طبضلاب نوفرعي مهف . . امامت ةددحملا ةيديدحلا قرطلاو . ةيديدحلا ةدارالا باحصأ .. سانلا نم

 طخملا ةياهن ديدش حوضوب نوفرعي مث . . كلت وأ هذه دنع نوفقوتي مكو . مهتايح ىف تاطخما ددع

 نم ليلقلاو بعتلا نم ريثكلاو ةفدصلا نم ريثكلا اهيف ىقايحف . ءالؤه نم ادحاو تسل . . ىديدحلا
 . دوهجم ربكأب هريغ هققحيام دوهحجم لقأب ققحي ىذلا وه ظوظحلاف ؛ اظوظحم ىسفن ىرأ الو . ظحلا
 قرعو بعتب فدهلا ىلإ لصأ انأف .. هسفن مدخي امم رثكأ ٠ سانلا همدخي ىذلا ناسنإلا وه ظوظحماو

 ىيرق ىلإ تبهذو . . بعت البو رصقأ تقو ىف نيرخآلا فاتكأ ىلع ىريغ هيلإ لصي ائيب ٠ عومدو
 نع تلأسف . تجوزت ابنأ تفرعو . اهجوزتأ ىكل اهضرع دق ناك ىتلا هتنبا نع هتلأسو . اذه
 تدازف اهتيأرو . تشهدناف ىنتأر . نينثالا نحن انل ةأجافم تناكو . اهتيب ىف اهيلإ تبهذو . اهئاونع

 ليخي كاري نم : تلاق . ةنمم تددزا تنأ : تلقو .. ابوحشو ةفاحن تددزا تنأ تلاف . . ىشهد

 .. ؟ كتدلاو نع اديعب شيعت لهف . . ابيف ةأرملل رثأال . . كرعشو كسبالف . اذيملت لازتام كنأ هيلإ

 .. ؟ لافطألا ةرثكو جاوزلا ببسب كلذ لك لهف ء كرعشو كسبالمب ةيانع لقأ تنأ : ا تلفو

 لك نيترم ءىجيو . ةعرزم هلو . ىعارز سدنهم هنإ .. ؟ ىجوز فرعت ىكل ءىجت ال اذامل : تلا

 كنإ تلقف « هيلع تبذك ىنكلو انتصق فرعي هنإ ؛ كيلإ سولجلا بحي فوس هنأ كشالو . . عوبسأ
 لثم كنأب رعشأ ىننألو « براقأ اننألو كتايح لبتسم ىف كنأل ترذتعا انأو « ىل تمدقت ىذلا تنأ

 ىذلا ام فرعتال ىهف ؛ ىرخأ ةرم ءىجأ فوس ىننأب اهدعأ ملو « اهلوقأ ةقيقر ةلماجم دجأ مو .. ىخأ

 .. ىسأر ىف

 ههأ



 ملو . تيفوت دق هتجوز تناكو . ىدلاو ءاقدصأ دحأ نع ثحبأ .. ديعس روب ىلإ ترفاس ةأجفو
 ىلع ضرع دق ناكو . نفسلا نم ريثك ىف ءاقدصأ هلف كلذلو . .رحبلا ىف لمعي ناكو . ءانبأ هل نكي
 نفسلا ةكرحو رحبلا ىفارغأو . . قدلاو ضراعت ملو . تقفاوو .. فيصلا ةزاجإ ىف هدنع شيعأ نأ
 زاوج جرختسأ نأ لهسلا نم نكي ملو . سمخلا تاراقلا نيب لقتنأ نأو . اهنم ةدحاو ىف لمعأ نأ
 تعضو امدنعو . ةليللا كلت ىف مثأ لو . ةطخلا ىلع انقفتاو . برها تررقف . تقولا كلذ ىف رفس
 ىلع تقفاو امدنع اهنأو . ةضيرم ىقدلاو تكرت ىننأ تركذت دقف . اروف اهتبحس قروزلا ىف ىمدق
 اذهل تناكر . برهلا نع تلدعو . ةيوقلا ىتبغرل تملستسا ىه امنإ . كلذب ةعنتقم نكت مل ٠ ىرفس

 ىرأ نأ ىنرهب دقف ةبيركلا اهحئناور مغرو . اريثك اهيلع تددرت دقو نجاودلل ةعرزم بيطلا لجرلا
 ةعرزملا هذه ىلع ددرتأ تنكو . . هذه قلخلا ةيلمع ىنترهب .. ضيبلا نم جرخت ةريغصلا تيكاتكلا
 لظت مث . . ةرشقلا رسكت مث . . لخادلا نم ةضيبلا رقنت ىهو اهعمسأو .. تيكاتكلا جورخ بقارأل
 .. ؟ فيك . ةايحلل ًايهتتو « اهحانجو اهسأر كرحتو . اهراوج ىلإ فقتو اهدحو اهنم جرختو اهرسكت
 . اضيأ هللا ةمكح اهنإ .. ةايحلا ةزيرغ اهنإ

 نأ ىلع ءالمزلا نحن انقفتا دقف . دحاو ببسل اعيمج تويبلا هذه ىلع تررم دقل ؟ ىنعملا وه اف
 ققحي نأ عيطتسي هنأ روصتي فيكو ؟ ديري اذامو ؟ وه نم . هسفن نع تاحفص انم دحاو لك بتكي
 ىذلا اذه نأ انمهوتو . سانلل انسفنأ هب مدقنو همدقن اريغص اباتك ردصن نأ ىلع انقفتاو .. ؟ ديريام
 ىف نحنو .. ضيبلا اذه لثم الإ انتايح تسيلف . بدألاو ركفلاب نيلغتشملا مهي وأ ٠ سانلا مهي هلعفن
 ىلإ انراكفأ جرحت ىكل لخادلا نم ضيبلا ريسكت أدبو . ةيرورضلا ةناضحلا ةرتفب انررم دقو . هلخاد
 . ةايحلا

 تناك ىتلا ةفلتخلا تائيبلا وأ تويبلا ضرعتسأ تبهذ ةلثسألا هذه نع ةباجإلل سلجأ نأ لبقو

 .. ضيبلا نم ىراكفأ جرخت نأ ىلإ ىدؤتس تناك ىتلاو . قايح ةناضحلا رودب موقتس
 هل انم دحاو لك نأ تدجوو . قاروألا هذه انلدابتو . انليختامو اندرأامو انعطتسا ام اعيمج انبتكو

 ىلع مانت ىتلا رويطلا نأ ايك امامت .. ةفلتخم ةناضحلا تارتفو انتناضح لاكشأ نأو . ةفلتخم فورظ
 ىف ةضيبلاف .. اهضيب ىلع رويطلا سلجت نأ دبالف . اهضيب حرفي ىكل ةرياغتم بيلاسأ ىلإ جاتحت اهضيب

 نئاك ةضيبلا نم جرخم مل كلذ لك ققحتي مل اذإو .رارقتسا ىلإو « ةبوطرو ةرارح ةجرد ىلإ ةجاح

 نع اهضيب حت رويطلا ضعبو .. اليل اهئانإو ء ارابن ضيبلا ىلع اهروكذ ماني رويطلا ضعبو .. ىح
 شاشعأ ىف اهضيب عضتف « شاشعأ اه تسيل ىتلا وأ .. سقفي نأ لبق ضيبلا لكأت ىتلا .. اهئادعأ
 ةيرظنب ستنرول ىواسفلا ملاعلا جرخ امدنع ةيملعلا رئاودلا تزتها تانيثالثلا ىفو . . ىرخألا رويطلا
 لواحت اهنإف « ةضيب اهبلع تدعتبا اذإ ةزوالا نأ ظحال دقف . . زوالا دنع ضيبلا سقف نع ةديدج
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 ضفخمتل ضيبلا قوف اهتحنجأب فرفرت رويطلا ضعب كانهو . . اهناكم ىلإ اهديعت نأ اهقنعو اهراقتم

 ةجرد نوكتف ضيبلاب اهمحل قصتليل كلذو . اهردص شير ففخت رويطلا ضعبو .٠ هترارح ةجرد
 ناك مهضعبو . . مهرعش اوصق اذإ الإ مهدئاصق نومظنيال اوناك ءارعشلا ضعبو .. ىلعأ هترارح

 تحت ماني ناك توكس رئلاو ىزيلجنالا بيدألاو .. هرعش مظني وهو هشارف ىف بلقتيو هتيب ىف كرحتب

 رويطلا مانت ايكامامت « هقوف مانيو قرولاب قأيو ابتحت مانيو لزنيو . . راجشألا دعصي مث .. راجشألا
 ناكف . . ليللا ىف توببلا لوح روديو . . هسفن لوح رودي ناك ىرتحبلا انرعاشو . . ضيبلا قوف

 . كلذك نكي ملو .. رومخم هنإ نولوقيف . ىسفن دراطأ ىننإ لاق « هولأسو هوضرتعا اذإ نمألا لاجر
 كردتو ٠ ةلابزلا ماوكأ ىف اهضيب عضت رويطلا ضعبو . . هسأر ىف ىتلا ىناعملل ةدراطم ةلاح ىف هنإ
 ةداع ضيبلا بسانت ىتلا ةرارحلا ىأ . . امترارح ةجرد عفري ةلابزلا هذه ىوامكلا للحتلا نأ اهتزيرغب
 ةرارحللا ةجرد ثيح ضرألا ىف اهضيب رويطلا نفدت ةيناكربلا دالبلا فو .. ةيوثم "4 ىلاوح ىهو
 اذه نم لاجلا جرخي فيك . . ةلابزلا ماوكأ ىف اهضيب نفدت ىتلا ىه رويطلا لمجأو .. ةيلاع
 روص عشبأ نم ةليمجلا ىلاعملا جرخت ايكو . ةيوضعلا ةدمسألا نم درولاو حافتلا جرخي امك .. ؟ نفعلا

 . . ساون وبأ رعاشلا لوقي امك « دسافلا بنعلا وهو ذيبنلا نم ةوشنلا جرخت اكو . . نامرحلاو باذعلا
 دجوو . . ضرألا ىلع ةاقلم ةيقيسوملا تاتونلا لك دجو نفوبتيب راقيسوملا ثيب ءارمألا دحأ راز مويو
 ضعب ءاوهلا راطأ تيبلا باب راقيسوملا هل حتف امدنعو . . تالمهملا لالس ىف تاتونلا هذه ضعب

 ضرألا هذه ببسب : هلوقب نفوبتيب هكردأ هلوهذ نع رئازلا ربعي نأ لبقو .. ةيقيسوملا هتافلؤم
 . مهراكفأ نع اريثك نوملكتي نينانفلاو ءارعشلا نم ريثكو . ! ءامسلا ىف ىاقيسوم لعجأ . ةرذقلا
 باب دنع فقي ىذلا لحنلا ةحنجأ لثم مهتنسلا نوكتو . سانلا ىلإ ثيدحلا ءانثأ اهنوغوصي مهف

 ءارعشلا لثم - نونانفلا لعفي كلذكو . . اهفيبكتو ةيلذما ءاوه رييغتب موقيل هتحنجأ كرحي . . ةيلخلا
 ةرارح تاجرد نوعفري ءارعش كانهو .. ىتنادو ريلدوبو مهاربا ظفاحو ءالعلا يىبأو مامت يلأو ىبتلا

 هذه « سقف: نولجعتي مهنأ وأ . .رانلا ىف مهراكفأ نوجضني مهنأ كيلإ ليخي ىتح مهفرغ

 برشيو دقوملا لعشيو ٠ تيبلا فرغ لك ءىضيو هسبالم لك ىدتري ناكر يبولف بيدألاف .. راكفألا

 تاباغ ىدحإ ىف ابيرغ اثداح لجس دق رويطلا ءاملع ضعبو . . بتكيو اقرع ببصتيو ذيبنلا

 اذه بيصأ بونجلا نم ةدراب تناكو حيرلا تبه املو . . هضيب ىلع ماني ارئاط ىأر دقف .. ادنليزوبن

 مدلا ناكو . ليسي همد لعجو ضيبلا قوف هلمح مث .. شعلا ىف هكيرش لتقف . نونج ةلاحي رئاطلا

 ةدرابلا حايرلا اهتذخأ ىثلا ةرارحلا نأ ىأ . . هجورخ ىلع قباسلا مويلا ىف ضيبلا ةرارح عفرف « انحخاس

 ! ةيحضلا هذه ءامد اهتضوع دق
 قوف اهيف دقرأو اهب شيعأ نأ ضورفملا نم ناك ىتلا تائيبلا كلت ضرعتسأ تبهذ دقل نذإ
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 ءىش ىلإ دتهأ مو . اهنم ةدحاو لك ىف ىنايح راسم عباتأ تلاظو .. ىمومهو ىمالحأو ىلامآو ىراكفأ

 ضيبلا بيلقتب رويطلا موقت اك . ىدي نيب اهبلقأ تحرو . . قايح تعجار تقولا سفن ىفو . حضاو
 .. ةضيبلا رادجي نينجلا قصتليال ىتح

 وأ اًرويط انكول : انلءاستو . اعم انليقتسم ىرن فيكو تأدب فيك انتايح صصق اعيمج انلدابتو
 ؟ ذاتسألا نوكي اهيأو ..؟ انتعيبط ىلإ برقأ ابيأ وأ ؟راتخن ابيأف فحاوز

 .. روسنلاو حيسابتلاو نيباعثلاو ماعنلا : اننبب نم ناكف
 لكو . . دلتو لمحت ىثنأ نوكي نأ امنإ .. ضيبي ارئاط نوكي نأ لضفيال هنأ انم دحاو راتخاو

 ورجناكلا ناويح لثم نوكي نأ دحاو راتخاو .. روكذلا ىلإ مهنم تاناويحلا ثانإ ىلإ برقأ نينانفلا

 ىلإ برقأ ذاتسألا نإ : اولاقو . . ىرخخأ ةرم اهلمحف داع اهدلو اذإف « هنطب ىف هراغص لمحي

 « ةيرذلا ليلق رسنلاف ءرسنلا نع فلتخي هنكلو . ممقلا ىف ضيبي هنأ ىف رسنلا ىلإ برقأ .. رويطلا

 . بتكلا رفاو ذاتسألاو

 نيرادج نيب شيعي ىذلا ريغصلا فيعضلا ناويحلا كلذ .. ولؤللا ناويح ىلإ برقأ ينتدجوف انأ امأ

 ةبيرغلا ماسجألا دحأ للست اذإف .. ةئداه هايم قامعأ يف نوكي نأ دب الف ؤلؤللا زرفي ىكلو « فدصلا نم

 نانفلل جذومت وهف . . همدو همحل نع بيرغلا مسجلا لزعيل ةيضفلا هعومد ىكبي حارو عجوت همحل ىلإ
 ففخيل ملأ ىف تابحلا هذه عنصي ةديدع تاونسو اراهنو اليل لمعي ىذلا هحرج ىلع ىوطنملا لزعنملا

 ىسفن تروصت اذكه وأ . .رخآ ملأ وه ىذلا عادبإلا اذه ناكام ملألا اذه الولف .. دشأ رخآ املأ

 .. انايحأ

 ةرفص دادزي أدب ديدشلا بوحشلا نأ انظحال دق انكو . نابشلا ءابطألا نه ةسمح - ةعبس انكو
 . ذاتسألا هجو ىلع

 بناجلا نم ارارمحا رثكأ ذاتسألا هجو نم ابناج نأ ءابطألا ءالؤه نم دحاو ظحال دقو

 هنارصم نأ وهف : ريسفتلا امأ . كلذ لعفي ناكايلقو ١ قاس ىلع اقاس عضي أدب ذاتسألا نأو . . رخآلا

 كلذ ىو . .رحآلا بناجلا ىلع همسي ليمي نأب عجولا اذه ففخي نأ لواحي وهو ء هعجوي ظيلغلا
 نم هحستكي ءاوهلاف . . درابلا تيبلا اذه ىف هراكفأ ذاتسألا « سقفي ١ فيك . . اقح انشهدنا مويلأ

 لثم هدحو لجرلا نإ . ىئاع ءفد تيبلا ف سيلو . . ذفاونلا ىلع ةحوتفم باوبألاو « تاهجلا لك
 ىف مهنوعضي نيرطخملا نيمرجملا لثم وأ . . قيرغإلا ةملآ لثم وأ نابهرلا لثم وأ . ممقلا ىلع روسنلا

 هذه نأ ىردتالو . مهيمحتو لودلا مهسرحت . . ءاملعلا نم ةرقابعلا لثم وأ . . ىدارفنالا سبحلا
 نمأ ىلع ةروطخن سانلا دشأ اوناك ول امك امامت - مهل ىدارفنا سبحو لزع ىه ةديدشلا ةسارحلا

 وهف . . ديلجلا ىف . . ىنونجلا بطقلا ىف شيعي ىذلا قيرطبلا رئاط هيشي ذاتسألا نإ انلقو . . بوعشلا
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 . . سقفي ىتح نخاسلا همحلب هيلع طغضي مت . . هيلع خفني لظيو « ءالل نع.اديعب همضيب عضي

 نم دلوتت هراكفأ نإ . ائيش بتكام نارصملاب اباصم ذاتسألا نكي ملول : نابشلا ءابطألا دحأ لاقو

 نأ بجي بتكي امدنع هنأ : اهببس ذاتسألا اهيتكي ىتلا ةريصقلا لمجلا نأ دقتعأو . نارصملا ةنوخس

 ىتح ةريصق هتارابع نوكت نأ ىرورضلا نم ناك كلذلو . . قرولا نع هسأر عفري نأ بجي . . كرحتي

 تناك هتارابع نأ تظحالف . هتيج ىناملألإ رعاشلا نع اباتك تأرق دقو . نارصملا ىلع طغضلا ففخي

 « ةرم بناجلا اذه ىلع ليمي نأ بجي هنأل . ةريصق تحبصأ ظيلغلا نارصملاب بيصأ الف . ادج ةليوط

 . . ةرابعلا ةيابن دنع الإ كلذ لعفي الو . قرولا نع هسأر عفري ةرم لك ىفو . ةرم رخآلا بناجلا لعو

 دقو . افقاو بتكي ناك هنأ وه . .رخآ ببسل نكلو . هتارابع تلاط نارصملا عاجوأ تدتشا الو

 بتكيو هيلإ دنتسي رعاشلا ناكو . ايلاع ناكو . طئاخملاب قصلملا بتكملا تروفكنرف ىف هتيب ىف تيأر
 . .ريثو دعقم ىلع سلاج وهو هتالاقم ىلي حار امدنع . ارصقو الوط لدتعت ةرابعلا تذحخأ مت . افقاو

 قالزنا نم وكشي ناك دقف . . هنطب ىلع مان وهو بتكي ليلراك ساموت ىزيلجنالا ركفملا ناكو

 اندجول ذاتسألل ىلوألا بتكلا ىلإ انعجر ولو . . ةفيثك ةيطغأ هرهظ ىلع عضي ناك» .ىفورضغ
 نكي مل هنارصم نأ ىأ . اليوط اتقو هبتكم ىلع ىنحني ناك هنأ ىلع لدي اذهو . . ةليوط اهتارابع

 . اريخأ اهانظحال ىتلا ةريطخلا ةجردلا هذه ىلإ هعجوي

 ةيملع وأ . ىلوألا ةجردلا ىف ةيبط نوكت فوس ةشقانملا نأ احضاو ناك ذاتسألا نولاص ىو

 , ةشقانملا هذه ذاتسألا هجويس فيك ةداع نمضب ال نحن نكلو « كلذ ىلع انقفتا دق اننأو . ةفاج

 « مالسإلا ىف ةموكحلا نع ةينيدلا فحصلا ىدحإ ىف رشن لاقم ىلع اقيلعت هثيدح ذاتسألا لبتسا دقو

 تناك . نوملسملا هيلع قفتاو ميركلا نارقلا هب ءاج ىذلا وحنلا ىلع ةيمالسإلا ةموكحلا نإ : لاقن

 ىأ « ةيطارقوتألاف . . بوعشلا مكح ىف ةدساف سسأ ىلإ دنتست ىتلا ةبيعملا تاموكملا نع ةديعب

 لوقيو . .رمألا ىف مهرواشي نأب ىنلا رمأي ميركلا نآرقلا نأل « مالسإلا ىف ةعونمم « درفلا ةموكح

 رواشي نأ بحي ىملالا ىحولا قلتي ىذلا مالسلا هيلع ىبلا ناك اذإو . .؛ مهنيب ىروش مهرمأو

 مكح بنجتي نأو ىروشلاب ديقتي نأ ىف ىلوأ هريغ نوكي نأ دبالف « هتسايس ىف مهيلإ عوجرلاو هعابتأ

 ؛ مالسإلا ىف ةعونمم « ةيهلإ ةفص مكاحلا اهيف ىعدي ىتلا ةموكحلا ىأ ةيطارقويئلا كلذكو . . ن نايغطلا

 ناسنإلا نيب ةطاسولاو ةناهكلا ضفري مالسإلاو . مهلثم رشب ىبلا نأ نيملسملا ملعي ميركلا نآرقلا نأل

 مالسيالاو . . هللا لوسر ةفيلخ امنإ . هللا ةفيلغ تسل : هسفن نع لوقي قيدصلا ركب وبأ ناكو . هبرو

 ةماع ةعيابم نع ىنغت ال ةصاخلا ةعيابم نأل . ءالبنلاو ءاينغألا ةموكح ىأ ةيشراجيلوألا ةموكح عنمب

 مالسلا هيلع ىبلاو . هتلئاع وأ هئارث ببسب ناسنإ ىلع ناسنإ دوسي نأ مالسإلا ىف سيلو . سانلا

 . ةبيبزلا لثم هسأر ايشبح ادبع ناك ولو مكاحلا اوعيطأو اوعمسا : لاق



 ىلإ انضعب رظنو . ىرخخأ تاعوضومل انأيبت دقف ذاتسألا انيلع اهضرف ىلا ةيادبلا هذه سمحتن مو
 نم ديدج لكشب وأ . . ديدج مكحب أت ةروث لك نكلو : لوقي ىضم ذاتسألا نكلو . . ضعب
 مهملا . . كلذ ىف سانلا غلاب ول ىتح . . سانلا لكل ابلطم ةروثلا هذه نوكت نأ دبالف ٠ ةيطارقمبدلا

 . ايصخش اهيلإ مضني هنإف كلذلو . ديري ام تاذلاب وه هل ققحت فوس ةروثلا هذه نأ ناسنإ لك دحي نأ

 حضوأو ةروص نسحأ دجتل ؛« تيكبتلاو تيكدتلا » ةفيحص ىف ميدنلا هللا دبع هيتكام أرقت نأ كيو

 ىلع مهل اعيجشتو سانلا بضغل اريسفت ميدنلا هللا دبع هبتك ىذلا ناك دقف . . لوقأ امل جذومن
 دض نييرصملا نييفرحلاو « بناجألا دض نييرصملا راجتلا كرحي وهف . ةيبارعلا ةروثلا « ةيلومش »
 سنك ىف نييرصملا نومدختسيو ٠ ةمرتحملا لاعألا ىف مهسنج ءانبأ نومدختسي نيذلا بناجألا
 ىدأ امم « ةببنجألا لدبلا نودتري اوذخأ نييرصملا نأل اوراث ةيزرتلا ىتح . . ةلابزلا عمجو عراؤشلا

 رصميو . ةيرصملا ةعانصلا ءارشب نييرصملا بلاطت تاحيص تلاعتو . . بيبالجلا ةعانص داسك ىلإ

 بعشلا ةروث ىهف «٠ سانلا قاعأ نمو عمتجلا قاعأ نم تأدب دق ةروثلا تمادامو . . نييرصملل

 نكمملا نمو . . ىطارقوميد : هراتخت نأ بجاولا نم وأ هراتخت ىذلا لكشلا نإف كلذلو . . بعشال
 ى ثدح امك « ةديدجلا راكفألل فينعلا قيبطتلا ببسب ىأ . . ةيومد حباذم ىلإ تاروثلا ىدؤت نأ

 ىأ . . ةروثلا لبق ةداع تدلو دق ةيروثلا راكفألا نكلو . . ايناملأ ىف ةيزانلا مايقو ايسورو اسنرف روث
 ىه لالمنالاو داسفلاو للخلاف . . اهتدالو ىلإ ىدؤي ىذلا وه « اهقبسي ىذلا داسفلاو ةنوفعلا نأ

 فورظلا مدبت ام لوأ مدبت فوس راكفألا هذه . . ةديدج راكفأ ةناضح وأ خيرفتل ةيعيبطلا « ةثيبلا ١

 لكأت ايك . اهتاهمأ لكأت تاروثلا نإف . ةروثلا مأ وه داسفلا ناك اذإف . . اهتدالو ىلإ تدأ ىتلا

 تقبس ىتلا داسفلا فورظ اوديعي نأ نولواحي مهنأل اهدالوأ لكأت ةروثلاو . . اضيأ اهدالوأ

 . تاروثلا

 . . اهنم أدبن نأ نسحي ىتلا وأ اهديرن ىتلا ةيادبلا ىه هذه نأ انيأرو ٠ ضعب ىلإ انضعب انرظن
 سفن ىفو . . نولاصلا اذهب دهعلا ثيدح ىننأ ذاتسأ اي ىلرفغا : الئاق نابشلا ةرتاكدلا دحأ هعطاقف

 مل نيدذلا سانلا نم ةيبلغألا لثمأ انأف كلذلو . ريكفتلا طسوتم انأ امنإ . . ةفسلف بحاص تسل تقولا

 ليطأ الو . ءابطألا نم ةرسأ نم ىننإ مث . . ىلدألا نولاصلا اذه ىلع اوددرتي نأب ظحلا مهدعسي

 ةماقلا ريصق تنكول له : ذاتسأ اي كل لاؤس . . ءالمزلل صصخلا تقولا ىلع ىدتعأ الو كيلع

 كلو اجوزتمو « كميلعت تلمكأو ناوسأ نم تسلو ةرهاقلا نمو ظيلغلا نارصملا نم وكشت الو
 . . ذاتسأ اي لاؤسلا ىبتنا ؟ نآلا هفرعن ىذلا داقعلا حبصتس تنك لهف « دالوأ

 لاؤس فلألا ىمست تنأف . اقح عضاوتم لجر تنأ انالوم اي : لاقو ايلاع ذاتسألا كحضو

 ثالث نم نوكت فوس ىتباجإ نإ لب . ةباجإلا ىف ةبوعص دجأ نل نكلو .ادحاو الاؤس

 همك



 ناكول تلقول الثم . .ريغتي نا نكمي ناك ىذلا ام فرعأ الو . . امامت قايح تريغتل . . . : تالك

 قوشو « افوصتم ساون وبأو « اديبرع ضرافلا نباو . اريصب ىرعملا ءالعلا وبأو . لوطأ نويلبان
 . . ايكرت مهاربإ ظفاحو ءايرصم

 . . الثم ةرشعلا كدالوأل امأو ةجوزو ةملسم ةدايز ىم ةسنآلاو : الئاق ءابطألا دحأ ةعطاقو

 نمحرلا دبعو . اسدنهم ناك نيسح هطو : لوقي ىضمو . كلذ ىلع ذاتسألا قلعي نأ أشي ملو

 لشرشن ناكوأ . ةيذحألل اعئاب قدص نمحرلا دبعو . كامسألا ديص نفس ىدحإل اناطبق ىركش
 كانه تناك نإ : وه مهألا لاؤسلا نكلو . . ةلثسألا هذه رخآ ىلإ . . اماسر لظ رلتهو « ابيبط

 ةبهوملا نإ . . ؟ ةيسفن وأ ةيمسح طورش رهظت ىكل ةبهوملا هذه لهف « ةيرقبع تناكوأ . . ةبهوم
 اذه ىنعم وه امك ءريرحلا طويخل « اداقع» تنكولو . هاجتا ىأ قو لاحم ىأ ىف قوفتت فوس

 رايتلا لثم ةبهوملاف . . كلذ ىف كشال . . ديدجلاب تيتاو ةعانصلا هذه ىف تقوفتل . مسالا

 سملي نم قعصيو تارئاطلاو تارايسلا ريديو دعصملا كرحيو . حابصملا ءىضي . . ىبرهكلا
 . , هكالسأ

 عيمج ىف ظيلغلا نارصملا بابتلاب باصت نأ ىرورضلا نم ناك نكلو : ءابطألا دحأ لاقو
 ىسفنلاو ىلقعلا نيوكتلا نإف ةباصإ كانه نكت مل ول ىتحو ٠ ةميدق ةباصإلا هذه نأل . لاوحألا

 ىف ايبصع نوكت نأ دبال ىأ . . ىلاعلا طغضلاب وأ كاسمإلاب وأ نارصملاب اباصم كلعجي فوس ىصعلاو

 ربكأ . كضرمل تنأ كصيخشتب ءافتكالاو ءابطألاو بطلا نم سأيلا ناكامبرو . . لاوحألا عيمج

 . . ذاتسأ اي كهجو ىلع عقبلا هذه روهظ مث . . كسفنب ةدئازلا كتقث ىلعو . . كتيبصع ىلع ليلد

 . ىللإو . . تانيماتيفلا ىلإ كراقتفا دكؤي

 نأب نمزلا بسحأ تنك نجسلا ىف تنك امدنعف . . ةليوط ةصق هذه انالوم اي : ذاتسألا لاق

 تناكو . . قدت ةعاس هنأك ضبني هنإ . . اقح ابيجع نارصملا اذه ناكو . . فارصم ىلع ىدي عضأ

 ابيرغ اذه ودبي دق . . ىنج ىلع ىدي عضأ امدنع مايألا بسحأ تنكف . ةعاس 74 لك هتاقد ىلاعتت

 ىف قدت ال ىهو . . ناكم ىف انم دحاو لك دنع قدت ةعاس هل ىناسنإلا مسجلا نكلو . . اكحضموأ

 نإ لب . . هب صاخ نمز هل ناسنإ لك نإ لب . .رخنآ نمزو رخنآ باسح هل بلقلا نأل . . ادبأ بلقلا

 . . نمزلاب رعشت ال « عتمم مليف ىلع جرفتت امدنع تنأ . . دحاولا مويلا ىف ىنعم فلأ هل هسفن نمزلا

 ىلإ نورظني نوبحملاو . كرحتيال هنأك اليقث نمزلا دجت . ةفيخسلا تارضاحملا ىدحإ ىف تنأو

 ريثكو ٠ صاصرلاك ليقث هنأب نمزلا فصأ نجسلا ىف تنكو . . ىرجت براقعلا نأ نودجيف مهتاعاس

 لاستف .. هنوبسحي امدنع مهسفنأ نوطلاغيو . . نمزلاب نورعشي ال ءانجسلا لكو . . بارتلاك

 . تاونس عبس هل قابلا نأ عم . . تاونس سمخ كل لوقيف . . ؟ كل قب نمزلا نم مك : نيجسلا

 همأإ



 نيب ةرتفلا بسحي امنإ . . اهيف جرخم فوس ىتلا ةنسلا بسحي الو « اهيف وه ىتلا ةنسلا بسحي ال وهف
 هنإ لوقأ داكأ لب . . نارصملا اهيف ىنعجوأ ىتلا تاونسلا ددع مك بسحأ ال انأو . . نيتتسلا نيتاه

 ىمأو ىلأ ىف دلوت ىأ . . ىقدالو لبق ةيمسجلا قافص دلوت اكامامت . . ىلبق دلو هلعل وأ . . ىعم دلو

 . . ىدادجأو

 ملول هنوكت نأ نكمملا نم ناك ىذلا ام وهو . لاؤسلا نع بجت مل ذاتسأ اي كنكلو : اندحأ لاق

 . . ؟ تافصلا هذه كل نكت

 سيردتلاب تلغتشا انأف . .رخآ ادحاو تنك دقو ..رخآ ادحاو نوكأ : ذاتسألا باجأ

 نم نوريثكو . . بدألاو ركفلل غرفت دقو نآلا هارت ىذلا ريغ رخآ اصخش تنك ىأ . . ةموكحلابو
 اراسم مهتيرقبع تذختا مث . ةعضاوتم لاعأب مهتايح اوأدب دق ةيطارقميدلا لودلا ىف ةصاخو ريهاشملا

 اهتمدقم ىف « اديدج ائيش 50٠ عرتخاف هتيرقبع ترهظ مث . فحصلل اعئاب ناكن وسيدأ عرتخملاف . رخآ

 نيعضاوتم اراجت وأ اراغص نيفظوم اوناك لودلا ءاسؤر نم ريثكو . . فارغونوفلاو ينرهكلا حابصملا
 . . نيرخآآ اسانأ اوراصف مههاوم مهب تزفق مث . .الاعوأ

 اولأست نأ نوديرت رخآ ءىش مكيدل : لاقف كلذ ىلإ ذاتسألا هبنتو  ضعب ىلإ انضعب انرظنو

 صخش لكل ىرورض ضرملا له ذاتسأ اي : هيلع انقفتا ىذلا نم برتقي نأ الواحم اندحأ لاق

 دقو . . ؟ هنم ربكأ ةبقع وأ . . هنم مظعأ ملأ مظع ناسنإ لكل نوكي نأ دبال له وأ . . ؟ مظع

 نأ ايرورض ناك له : لأسأ نأ ديرأ ةرملا هذه نكلو . . ىناعملا هذه لثم ىلإ نولاصلا اذه ىف انضرعت

 ارك . . ىنطب نم وأ ىنيع نم وأ قاس نم وأ ىعارذ نم . . هآ : هسفنب درفني امدنع مظع لك لوقي

 ىلع وأ . .ريبك عجوو ريبك لقع : كدنع ةلوبقم ةلداعملا هذه نأ ىرت له . . ؟ ذاتسأ اي تنأ لعفت

 . .؟ ةدحاو ةلكشم الإ لكاشملا لك لحي لقع حصألا
 ىلإ ىدي دمأ ول ىنمتأ نايحألا ضعب ىف . .انالوم اي لوقت ام حيحص : اكحاض ذاتسألا لاق

 ىننإف كلذ لعفأ نأ لبق نكلو . . هسودأ وأ . . بالكلل هب تلأو نوعلملا نارصملا اذه جرخأو ىفاشحأ

 ىف ىننكلو . . اهرخآل اهلوأ نم ىقايح دكني نأ ريقحلا ءىشلا اذه عيطتسي فيك فرعأ ىلعل . . هلمأتأ

 حجان نبا نم وأ . . ضيرم نبا نموأ . . ةبعتم ةجوز نم اريثك نوهأ نارصملا نأ دجأ نايحألا ضعب

 دق تنأو . . لقع البو نيقاسب شاع وأ ةدحاو قاسب شاعف ثداح ىف بيصأ وأ . . ةأجف تام حلاف

 تدجول ءامظعلا لوح فلت نأ تلواح ولو . . هسفن ناسنإلل ةملظملا قاعألل احيحص الخدم ترتخا
 . . نويلبان : ملاعلا ىف ةرطابألا مظعأ ىلع كحضأ انايحأ ىننإ . . مهنم دحاو لك ةايح ىف ابيجع ائيش

 « عيمجلا سعتا ناك هنكلو . . نييبوروألاو نييسنرفلا نييالمل ةساعتلاو ةماركلاو ةزعلل اردصم ناك دقف

 هءوم



 تناك . نيلوب هتخأ ىهو . طقف هتاوخأ نم ةدحاو بحي هنكلو . . اخنأ رشع ةئالث نيب نم دحاو وهف

 اهيخأ ةيشاح نم اهروكذ راتخت تناكو . ةيسنجلا ةهارشلا نم ةذاش ةجرد ىلع تءاكو ةليبج
 اهل راتخحي ناكف ء ةحيضفلاو راعلاب رعشي روطاربمالا ناكو . طباض دعب اطباض . . روطاربمالا

 فو . . نيعبرأ اوناك اهقاشع نإ لاقيو . . ةعبس لاقيو ةتس لاقي . . اعيمج مهراتخا دقو . اهجاوزأ

 اذام : اهأسو اهقناعو نيلوب هتخخأ تلخخد ع ىربك ةكرعل ططخي ناكو ءارزولا سلجم تاعاّتجا دحأ

 نم هيف تدجو اذاف . . ىلاثلا كبجعأو لوألا كجوز تكرت دقل . . ؟ نآلا ةلكشملا ام ؟ كدنع

 . هلغاشم ةرثكل ىسن دقف . . نويلبان مهفي لو . . امامت لوألا سكع ىلع هنإ : تلاق . . ؟ بويع

 لوألا اهجوز نإ . . ايدي عباصأ نم ةراشإبو ادج ةفوشكم ةرابعب هل لوقت هتخأ نأب نويلبان عوجوفو

 رابك دحأ ىعدتسي نأ هيلإ بلطو « هرواي نويلبان ىدانو . هل سنج الف ىناثلا امأ « ايسنج افيعض ناك

 ناكو . هنع تلصفنا عيباسأ دعب مث . . هل ةجوز نويلبان تحخخأ تجرخو طباضلا ءاجو . . طابضلا

 دحأ ىه تراتخا مث . . تارهوجب رجات مث . . ايلاطيإ اريمأ اهجوز مث . . ايسنج لحنم هنأ وه ببسلا
 مث . . ىوثرلا لسلاب نانئالا بيصأ ىتح امامت اهعم ةيسنجلا ةايحلل غرفت طباضلا اذه . . طابضلا

 ىلإ رظنت تناك تنام امدنعو . اعضاوتم ايقيسوم انانف تجوزت مث . . ةيراع اهمسري انانف تجوزت

 ترفاس ىتلا ةديحولا ىهو . ناطرسلا هنأب اهضرم ءابطألا صخش دقو . . ةآرملا ف بحاشلا اهمسج
 امهدحأ . نيضرم نم وكشي ناك نويلبان تاركذم ىفو . . ابلأ ةريزج ى هافنم ىلإ روطاربمإلا اهيخخأ عم

 تارك ذم ىف ءاج دقو . . هذه هتخأ وهف ىناثلا ضرملا امأ . . ءاقدصألا ةنايحخ وهو هجلاعي نأ ا

 . ثلاث اعارذ هل قلخي نأ هللا نم ىنمت هنأ كراعلا ىددحإ ىف هل اكش هنأ : نويلبان ةداق دحأ ىان لارنجلا

 هل لاقف .. ىان لارجلا مهفي ملف .. اهعطقأ ىكل : لاق ؟ روطاربمالا ةلالجاي اذالو : لثس الف

 . تحرتساو اهتعطقل ةثلاث 0 ىتخأ قلخ دق هللا ناك ول دصقأ : نويلبان

 . . هذه نيلوب لثم ىل قلخي مل هنأ هللا دمحأو : لوقيل نانتمالا ضعب ههجو ىلعو ذاتسألا تكسو

 ! نيعللا نارصملا اذهب اهنع ىنضوعو
 ناانكو" ايفارغحلا سردي ىذلا ديحولا انأف . ءالمزلا لثم ابيبط تسل ذاتسأ اي انأ :اندحأ لاق

 ايفارغجلا نأ ىنعمب ٠ . ةيفسلف ايفارغج اضيأ كانهف « ل ةيسايسو ةيداصتقا ايفارغج كانه

 فرعت تنأ . ذاتسأ اي ىراكفأ ىل ححصت نأ وجرأو . الثم : ."تايرظنلاو ركفلا َن نيوكت ىف لخد اه

 ةيرظن اهنكلو ءايصخش اذه سيل . . نايدولا نوطب ىف تأشن تاراضحلا لك نأ . ذاتسأ اي

 ةلجد نيب ةيرموسلاو ةيرماسلا تاراضحلاو . لينلا فافض ىلع ةينوعرفلا ةراضحلاف . . ةفورعم

 نيارلا فافض ىلع ةيبوروألا ةراضحلاو « دنسلاو جنكلا فافض ىلع ةيدنحلا ةراضحلاو . تارفلاو

 ىف لاق نم لوأ وه نودلخ نباو . .زميتلا فافض ىلع ةيزيلجنالا ةراضحلاو  نيسلاو بونادلاو

 ه4



 ناكس نيبو لئابقلا نيبو . . فيرلا ءانبأو ندملا ءانبأ نيب تافالخ كانه نإ ةيبرعلا ةفسلفلا

 قالخأ تفلتخا كلذلو . . ةيناسنإلا عئابطلا نيوكت ىف لخد امل ةيفارغجلا فورظلا نإو . عيناوملا

 دق كنأ ذاتسأ اي ىرأو . . اذكهو . . سرفلا ءانبأ نع برعلا ءانبأو . ندملا ءانبأ نع فيرلا ءانبأ

 . ىبرعلا ملاعلاو اهلكر صم حالصإ قيرط نع ناوسأ حلصت ناوسأ نم تئجو . ناوسأ ىف تأشن
 نم ءاج رلتهو . . ةيقرشلا نم ىلارعو « ناتسناغفأ نم ءاج ىناغفألاو « ديعصلا نم ءاج نيسح هطو

 كلذ ريغو . . اسنرف مكحيل اكيسروك ةريزج نم ءاج ىلاطيإ نويلبانو ٠ اينالأ مكحيل ةيواسمن ةيرق
 نم ىفدألا دحلا ءانبأ مه فيرلا ءانبأ نأ . .ذاتسأاي وه هديرأ ىذلا ىنعملاو : نوريثك

 نيذلاو . حوضوب نوري نيذلاو . . بارشلاو ماعطلا نم ليلقلا اوفرع نيذلا ىأ . . تايرورضلا
 نجسلا ىفف . . ةيرقلا هرفوت ال ام مهرفوي نجسلا نأل . . نجسلا مهفيخي ال نيذلاو . . ءودهب نوبسحي

 امبعأل . هلثم نيجس وهو . ةطلسلا لاجر دحأ اهباب ىلع فقي ةفرغ ىف هدحو مهنم دحاولا دجوي

 ناجسلا نكلو . . نيجسلا وه رخآلاو . . ناجسلا وه امهدحأ ناكنإو . . ةدحاو ةلسلس ىف ناطويرم

 فيرلا ىنف ؛ فيرلا ىف اهدجي ال ىتلا ؛ ةلزعلا ١ نجسلا ىف دجي فيرلا نباو . . نيجسلا نم افوخ رثكأ

 . ضعب ىلع اهضعب ةحوتفم مهتعرذأو مهئاذآو مهنويعو ًاعم نولكأيو ًاعم نوشيعي . . اعم سائلا لك

 « فيرلا ءانأ فرعي ال فرت ىه ىتا ةلزعلا هذه هل ققحتت :: نجسلا ىو . . دحأ نع دحأل ةلزع الف

 قيرغإلا ملاعلاو . . مهتأرجو مهتعاجش ردصم وه اضيأ اذهو . .ندملا ءانبأ اهفرعي ناك نإو

 دق ةرابعلا هذهو . . ضرألا كل كرحأ انأو ضرألا جراخ اًناكم ىنطعأ : لوقي ناك سديمشرآ

 « اهلك ةلودلا ىه وأ ةمصاعلا ىه اهكيرحت نوديري ىتلا ضرألاف . . فيرلا ءانبأ نم راوثلا اهقبط
 جراخ نيذلاو . . هولخد ىذلا نجسلا وه وأ اهنم اوءاج ىتلا ةيرقلا وه ضرألا جراح ىذلا ناكملاو

 .. مصاوعلا جراخ نم راوثلا رثكأ ناك كلذلو . . اهلخاد ىف نوشيعي نيذلا نم حضوأ اهنوري ةمصاعلا

 كنإ . . ةرهاقلا ءانبأ نم كنأ ول ركفلاو ةسايسلا ىف رانلا لعشت نأ عيطتست تنك ذاتسأ اي كنظأ الو

 « ضرألا جراخ ًاناكم دجو دحاو تنأف « ةلاسرب فلكم حلصم كنإ وأ . ةمهم ىف دفوم صخش

 . . ركفلا ىف ةدماجلاو ةسايسلا ىف ةيلابلا راكفألا باحصأ نم اهاكس سأر ىلع اهبلقو ضرألا كرحف
 اوعجار مث « هلتقب اوددهو خويشلا سلجم عم فلتخا امدنع رصيق سويلوي نأ ًاقح بيرغ ءىش هنإو

 هثرو قير خوك ىلإ بهذ دق هودجو هنع اولأس الو .. هرصق ىف هودجي مل . هل راذتعالا اوررقف مهيشنأ

 امو ميظعلا ىوتسلوت لعفي ناك ايك امام ٠ ضرألا حلفي حارو هسبالم عزن دق هودجوو . . هيبأ نع

 تورذتعي مهعمس الو .. هسبالم تقزمتو هاديو هامدق تخستا دق روطاربمإلا نأ مهشهدأ هنم اوبرتقا

 ىلع جاتلا اوعضو .. ىعارذو ىمدق اولسغاف نذإ : ًالئاق مههجاو . محل هرهظ رادأ دق ناكو . هل
 دكؤي نأ دارأ روطاربمالا نأ وهو . .رخخآ ءىش وه هب تجرخ ىذلا ىنعملا نكلو .. اولعفف .. ىسأر

 مكث



 ءاج ىذلا خوكلا ىلإ اهكرتي نأ نم لهسأ سيلف . ها م عملا

 تراث دق . . خاوكأ مه نكت مل نيذلا راوثلاو كولملاو ةرطابألا لك نإ انل لوقب خيراتلاو ..

 ايفارغجلا نأ : وه ىنعملاو « ةيبهذلا اهطويخ نم مهتقلع وأ 00

 ؟ كيأر اهف ..ذاتسأاي خيراتلا ةعناص ىه

 انالوم اي حيحص هيلإ بهذت ام نأ ول : لاقف عانتقالا الو ذاتسألا هجو ىلع حايترالا رهظي مو

 كلذكو . . ةدياعصلا نم رصم ىف ءانبلا لاع مظعف . . اهعقوم ىف ةدحاو ةبوط رصم ىف تيقب ام
 راجتو « ماوشلا نم ةشقألا راجتو . . ةيردنكسإلا ءانيم ىف ةفصرألا لاع لكو ةهكافلا راجت مظعم

 ىذلا رارقتسالا نوديري مهف ؛ اهدض مه لب تاروثلا نع سانلا دعبأ مهو - دوبيلا نم بهذلا

 . حضوأ نوري مهو ؛رثكأ نوكس ىف مهف بناجأ مهنأل امبرو . . مهناورث سدكيو مهاومأ فعاضي

 ري يطال و نركب نمل تلادلو اج لمد نأ دأل سم ال , قي تاغامج نإ 2 مم

 اذه ىف عقو دق انالوم اي نودلخ نباو . ئداه رمآت هنكلو . مهنئابز ىلع رمآتلا لثم مهكسامت نوكيو

 ابوعش فصي وهف . . ةتطاخ ةماع اماكحأ هل نإف هتارابع ىف طايتحالاو ةقدلا مغر وهف . اضيأ أطنملا

 . ةيفارغجلا ةئيبلا وه وأ رصنعلا وه ببسلا نوكيو !؟ ةليذرلاب ابوعشو ءاكذلاب ابوعشو . . نيجلاب
 مياقألا ءانبأ اننإ . . ندملا ءانبأ هاري ال رحخآ ًائيش نوري ةئيدملا ىلإ نوبهذي امدنع فيرلا ءانبأ نكلو

 تايبألا كلن نوأرقيو . . كلذ مهدعسيو . . ةيرحلا لاثمت نوريو اكيرمأ ىلإ نورجابي نيذلاك

 اهيأ اولاعت : ددجلا نيدفاولل لوقت تاملكلا : سورازال اميا ةرجاهملا ةرعاشلل هتدعاق دنع ةشوقنملا

 مهب تفصع نيذلا نيدرشملا عوطاوشلا تايافناي اولاعت « ةيرحلا مسنل نوشطعتملا نوقوحسملا نوبذعملا

 ةئيدم لهأ امأ . . « ةيرحلا ضرأل ىبهذلا بابلا لخدم دنع ىحابصم مكل عفرأ ىننإ . . حايرلا

 . اروعش وأ اراعش هنولعجي الو . ءادنلا اذه نوعمسي الو نوري الف ىرخألا ةيكيرمألا ندملاو كرويوين

 لاقي ام احيحص سيلو . . اهل ةيامحو اهل ةيساسحو ةيرحلاب اكسمت رثكأ ددجلا نورجاهملا ناك كلذلو

 « كلذ ريغ حيحصلا . . دوس مهنأل طقف . . دوسلا مه ضيبلا تايرح ىلع نودتعي نيذلا نأ نم

 « ةقبط ىلع ةقبط ناودع وه ء ضيبلا ىلع مهنم ناودعلا اذهف « ءارقف مهرثكأ . . ءارقف دوسلاف

 نم مداقلاو . . ءارقف نييالم ضيبلا نمو . ادج ءايرثأ دوسلا نف . . سنج ىلع سنج دقح سيلو

 ى روذج البو ةيبصع الو ةلئاع الب هنأل ةلوبقم ريغ هءاطخأ نأبو ةيلقأ هنأبو ديحو هنأب رعشي فيرلا

 نوكت نأو . ادحاو نوكيالأ ىلوألا ةظحللا ذنم لواحي وهف . . هعالتقا نكمي كلذلو . ةنيدملا

 ىف كدنعو . . مهألا وه اذهو « ايرورض » نوكي نأو « بابسأ هتايح نوكت نأو « ةقيمع هروذج

 ددع فصن اكيرمأ دوهيو . دحاو تقو ىف اكيرما اولخد جونزلاو دوييلاف . . ىوق دحاو لثم اكيرمأ

 حلفي مل اذيب . . عيمجلل ايرورض مهدوجو اولعجي نأ : دحاو ءىش ىف اوحجن دوبيلا نكلو . جونزلا

 مهكذآ



 نم مداق لكو حالصإلا ىف ةبغر وأ ةيرظن وأ ةروث بحاص لك ةلكشم ىه هذهو . . كلذ ىف جونزلا

 ! ةمصاعلا جراخ

 دق هلك راوحلا نأ سحأ دق انم ادحاو نكلو . ردقلا اذهب ىنتكن ىكل ضعب ىلإ انضعب ثغلتو
 , هيمدق دنع تعقو دق ةركلا نأو . مدقلا ةرك لثم ائيش حبصأ دق ثيدحلا نأو .وه هيلإ ىبتنا
 ذاتسألا اهيأ نحت هيمسن ام اذه : لاقف . هيلإ ةركلا ددسي نأ هيلعو . امام لاخ ىمرملا نأ سحأو

 رظتنلا ىدهملا نوكي نأ ىرورضلا نم سيلو . . ةيناريإ مأ نم ىرصم انأف «رظننملا ىدهملاب » ميركلا
 ىذلا صخشلا وه رظتنملا ىدهملاف . . ملعلاو بدألاو ةيبايمللا لاجر نم امنإ . . نيدلا لاجر نم

 ىف ةرقابعلا لكو . . ليبسلا ءاوس ىلإ مهدوقيلو سانلا رمأ حلصيل هلابقتسال فورظلا لك تأيبت
 رهظي نأ نكمملا نف « تقو ىأ ىف رهظي رظتتملا ىدهملا نأ انكف . . « نورظتتملا ةادحلا ١ مه خيراتلا

 ىدودحل ازواجت ربتعي ذاتسأ اي هلوقأ ىذلا نإ . . ساللا نم ددع ىأ فو ةروص ةيآبو مسا ىأب

 . . ىرشع انئا ىعيش انأف . . اليلق ررحتم ىننكلو . . ةينيدلا

 ؟ كلذ ىنعم ام -

 انلواح دقو . ةيضقلا هذه ىف انشقاني نأ ذاتسأ اب ضفر هنإ . . ؟ دصقت اذام . , ؟ دصقت اذام -

 ثيدحلا ىلإ هسفن جردتسا ىذلا وه نآلاو . . ذاتسأ اي هلروضح ىف كلذ نوكي نأ طرتشاو « اريثك

 . . ذاتسأ اي هل لق . . كلذ انل حيرشي نأ ذاتسأ اي هنم بلطاف . . ىعيشلا بهذملا نع

 لك فرعي وهف ذاتسألا نم عمسم ىلعو مكل كلذ حرشأ فوس : لصألا ىناريإلا انليمز لاق
 . . ىنيدلا ىبهذم ىف اقمعتم نكأ مل نإو نمؤم انأف . . ىلاطخأ ححصت نأ ذاتسأ اي وجرأو . ءىش

 تبضغ دقل . . هيلع اجورخو ارفكر بتعي لب . بهذملا اذه عم قفتي ال نآلا الاح هتلق ىذلا نكلو

 ى ىلقع اوعضيل ناريا نم يبراقأ ضعب تعدتساو . . فافختسالا اذبب اهمامأ تثدحت امدنع ىمأ

 ىأ . . عيشتلا روذب سرغ ىذلا وه - ذاتسأ اي ملعن امك - مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاف . . ىمأر
 كضغبب الو « نمؤم الإ كبحيال « ىلعاي : لاق امدنع بلاط ىلأ نب ىلعل نوملسملا عيشتي نأل

 ىلع ةعيشلا مسا قلطأ ىذلا وه لوسرلاو . ىلع عم قحللاو قحلا عم ىلع : لاق نيحو . قفانم الإ

 لوسبلا ةافو دنعو . ةنجلا ىف كتعيشو تنا نسحلا ابأ اي : لاق نيح . . ايلع همع نبا نوعياشي نيذلا

 مالسلا هيلع لوسرلا نعو . . هتعيشو بلاط ىلأ نب ىلع عنتماو « ةفالثملاب ركب وبأ عيوب مالسلا هيلع

 ةقرفلا . ةقرف ةرشع اننثا ةعيشلا قرف ددع نأ ذاتسأ اي ملعت تنأو . . شيرق ىف ةفالخلا نإ : لاق هنأ

 هدلو ىلإ نيسحلا اهب ىصوأو هيخا نيسحلل ةثلاثلاو نسحلا هنبال ةيناثلاو بلاط ىلأ نب ىلعل تناك لوألا

 مث . قداصلا رفعج هدلو ىلإ رقابلا ىصوأو «رقابلا دمحم هدلو ىلإ اذه ىصوأو « نيدباعلا نيز

 ىلإ اضرلا ىلع ىصوأو ٠ اضرلا ىلع هدلو ىلإ ىسوم ىصوأو . مظاكلا ىموم هدلو ىلإ ىصوأ قداصلا

 ككر



 نسحلا هدلو ىلإ ىصوأ ىداحلاو « ىداملا ىلع هدلو ىلإ داوجلا ىضوأو . داوجلا دمحم هدلو

 هرظتنن ىذلا ىدهملا وه اذهو . . نسحلا نب دمحم هدلو ىلإ ةيصولاب ةمامإالا تلقتنا هنمو . ىركسعلا

 لازي الو . . ام ناكم ىف ايح رظتنملا ىدهملا لازي الو . . ةيرجه 761 ىف هيبا توم دعب ىنتخا ىذلاو

 دعبتسأ الو . . ةفلتخم بابسألو ةفلتخم نكامأ ىفو ةفلتخم باوثأ ىف رهظي وهو . . سانلاب ام ةلص ىلع
 . ! !رظتنلا ىدهملا اذه ذاتسأ اي تنأ نوكت نأ

 دصقت تنك نإ . . انالوم اي فق . . كدنع . . انالوم اي كبسح : الئاق هقهقو ذاتسألا كحضو

 ةعيشلا ىنلعحي نأ دصقت تنك نإو . . كلذ ىلع كركشأ ىننإف . ةنسلا لهأ ىلع ىدعتست نأ كلذب
 تناف . . ىلارو ىشمت تنأ كنظأ الو . . ةفالخلا هذه حلصأ ال ىننإف نارهط وأ دادغب ىف مهل ةفيلخ

 نوينس مهو داركألا نم انأف . . كدادجأل اموصخ نولازيامو اوناك ىدادجأو . . ىنس انأو ىعيش
 بهذمبو ةنسلا بهذمب ارفاك ربتعت انالوم اي كلئكلو . . نيعيشتملا سرفلا كدادجا دض نوبصعتم

 . . اهاه . . ىلهأ نمو كلهأ نم كذقني كب صاخ رظتنم ىدهم ىلإ ةجاح ىف تنأف . . ةعيشلا
 نيب شاعف نارهط نم ايعيش ءاج دقل . . خيراتلا تدسفا دق ايفارغجلا نأ انالوم اي ىرتالأ . . اهاه

 . اهاه . . اهاه . . اعم نيبهذملاب رفكف ةرهاقلا ىف نيينسلا

 : انلعاست ةرايسلا فو

 . ؟ مويلا تحرتسا -

 , امامت

 ؟ كحارأ ىذلا ام -

 ءىش لك -
 ؟ اذام لثم -
 .رتافدلا كسمو ةراجتلا كرتأ نأو ةفسلفلا سردأ نأ تررق دقل -

 . طيبع تنأ -

 ؟ طيبع تنأ لهو -

 . طيبع ةرم فلأو طيبع دكؤم -
 ريكفتلا نإ لب . . ةيلمع ةدئاف ةيأ هل نكت ل ولو ةعتم ريكفتلا نأ ىرأ . . كلذ سكع ىرأ انأ -

 . . ؟ هسرادم عيمجم مسرلا ةدئاف ام ؟ ةينفلا تاحوللا ةدئاف ام : الثم . . هل ةدئاف ال ىذلا وه عتمملا

 . . اهبرشت الو اهسبلت الو اهلكأت ال كنإ . ؟ قيسوملا ةدئاف ام . ؟ رعشلا ةدئاف ام . ؟ تحنلا ٍةدئاف ام

 ذاتسالا نإ . . رخخآ اثيش اهيناج ىلإ لمعاف بسكت نأ تدرأ اذإو .. فكي اذهو ةليمجو ةعتمم اهنكلو

 ١ه



 نم بسكي ال رعاشلاو . . ةباتكلا نم بسكي هنإ . .ريكفتلا نم رسخي هنإ لب ريكفتلا نم بسكي ال

 5 . . ناويد. ىف هعبطي امدنع نكلو. ءرعشلا مظن

 لزنت ةمحرال لب . .. كيلع لزنت ةمحر فلأ . . ايف ديحولا لقاعلا كانلظ دقل . . ِكتراسخ اي -

 ش . كنم اهب قحنأ انأف ةمحرلا كل .بلطا ال ىننإ . . محجلا ترتخا كنأل كيلع
 ها . .رحتلأ نأ تررق دفل -

 ؟ رحلت -

 ْ مرتحأ فلا ابارك مهنزو نوواسي ال سانأ عم لماعتلاو ءارشلاو عيبلاو ةراجتلا كلرتأ فوس -

 1 , بدأ ى نيرخآلا قرست نأ لجأ نم ةمواسم ةراجتلاو . : مادا امنع هزار رعنأ اندلع كغ

 لع اههنب ثيبلا ىلإ دوعتال اذان . . ؟ كترايس بكرت اذايف . ا و
3 

 . . وكمت هل سلجت بتكم الب كنأل كلذ لمقتو ٠ .. ةرايس الب كنأل كلذ لعفت ثنأ -
 . . مهأ وه ل ىتئاط رخدأف انأ امأ . . كيلجر ىلع ركفت

 ضوعلا هئمو ضرعلا هيلع ب

 ؟ نميف -

 . ! ؟ نيرشعلا نحن وأ . . نينثالا نحن انيف -

 ه5



 ! يتق لَمَعهْنِإ ؟ ةّميقح ؟ لاسيخ : داحتفتلا
 دقو طسوتملا ضيبألا رحبلا ءام انلوح ناك . .اناخاد ىف ىذلا نم لمجأ انلوح ىذلا ناك

 لك لعج دق رمقلاو . كرحتي ال ءاملاف . .ونيفوتروب ةنيدم دنع ىلاطيإالا ئطاشلا روص هب تقصتلا
 تاوصألا لكو . هنول الإ ناولألا لك ايندلا نم بحس مث . .ابابضو ةضف : انيلاوح ءىش
 . . ؟ هلك نوكلل مونلا تقو ءاج له . .ريغصلا قدنفلا نم ىلدتي نيمسايلا الإ روطعلا لكو ٠ جوملا الإ
 اهتاروتوم كرحتت تابرعو ةكحاض اتاوصأ نإ . .؟انشارف ىلإ بهذن نأ اعيمج انيلع متحت له

 . . اليلق دراب وجلاو . . نيرهاس سانأ لازي امل . . ناكم لك نم ءىجت ةفجترم تاينغأو
 . . مهرودص نوحتفي ىلالمز اميب . . ىمسجم اهقصلأو ىسبالم مللأ نأب دربلا هجاوأ تذيخأو

 مينم دحاو لك نأك مهعرذأ نورشنيو . . لمرلا ىلع نوددمتيو مهدعاقم نم نولزنيو . . مهنويعو
 هايملا هذه ىفو . . هنضح ىف رمقلا تاب دقف .. اهلك ايندلا ملظتف هيوتحي .ابنيب رمقلا طقسي نأ ىنمتي

 تقو ىف نيسأك نم برشف . . ءامسلا ىف رمقلا ناكو ارومخم ناك . . ليش ىزيلجنإلا رعاشلا قرغ
 شمع مل اهلك ايندلاف . ةزانج ىلإ جتحي ملو . اعومدو اريرحو ءايض هلك نوكلا ناك تام امدنعو . دحاو

 رعاشلا سلج نيملا ىلإ ناكملا اذه ىفو . . اهقبطأ امدنع تبهذو ٠ هيئيع تألم ايندلا امنإ . . هءارو

 ىلإ ىدخ ىلع ىنيع نم لزتت اعومد اهلك هايملا هذه تناك ول : لاقو ىدرابويل نيزحلا ىلاطيإالا
 دجأ ال ىنكلو اذامل فرعأ ىنإ وأ . هللا ىنقلخ اذال فرعأ ال . . ىبسفن ىلع نيزح ىننإف . ! دبألا

 نأب دحأ عانفإ ىف حلفأ مل ىنكلو ىنعنقت اهنإوأ . ىنعنقت ال اهبنكلو ةككحلا فرعأ وأ . كلذل ةكح

 ! ةينوك ةرورض ضرألا ىلع قايح
 ملف ٠ ابارش ديرن انكنإو . دحأ قطني ملف « اماعط ديرن ةعبرألا نحن انك نإ لأسي نوسرجلا ءاجو

 امك ةيرمقلا ىلايللا ىف مهنأو «رمقلل ادابع كانه نأ ةليوطلا هتربخج نوسرجلا فرعو . ائيش دحأ لقي

 اوبرشيو اولكأيو اوحرصيو اوقطني ىتح ءرمقلا بيغي داكيال نكلو « نوقطني ال تاولصلا ىف
 له . . ؟ اليلق رمقلا رخأت له . ءايبنألا مهنأك نوتومب ثيح اونفديو . . مهنكامأ ىف اوتوميو اومانيو
 باذع ةليق ىف نيبيبح رمقلا ىأر له . . ؟ هب تكسمت ىتلا ىه له . . ؟ راجشألا سوعر ىلع فقون
 ىلع شيج رصتني ىتح ةرم تفقوت ىرخألا ىه سمشلا انل لوقت ةاروتلا نإ . . ؟ ىري فقوف ٠ ةليوط

 هكم



 . ةدحاو ةلبق ىف نابلق بوذي ىتح وأ . . بلق ىف بلق بوذي ىتح رمقلا فقوتب ال اذاف . . شيج

 قرأ ىدلاريج دلوب ىسنرفلا رعاشلا هفصوو . اريثكرمقلا اهلعف دقل ؟ عيرأ هافش ىلع رمقلا بوذي وأ
 ! رمقلا رمع نم انبابش . .رمقلا ريصع انثيدح : لاق امدنع خيراتلا ىف مهدعسأو ءارعشلا

 تايقر اهاتصد هل هرعت ىلع اناا, عاش هلإف اييرمعلا نع مالك نم سما اميربحأ تلق

 لاف « اهيدهن دحأ ىلع اهدي تعضوو « زرابلا اهردص تعفر دقو . . ةليمج ةاتفل ايراع الاثمت
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 ! رمقلا 3 امنأك نييدثب

 ضرألل اعبات الإ تسيل اهنإ . . ىنعم ىأ نم ةغراف ةلمتكم ةرئاد هارأ ىفإ : ٠ . . . نسح و لاق

 ةعومجم لوح اهلك رودت اهل ةعباتلا بكاوكلاو سمشلاو . سمشلا 0 ىهو ٠ اهفوح رودي

 هلك نوكلاف . . اذكهو . . ةعومجم لوح رودت موجنلا نم نييالملا فولأب ةعومجملا هذهو « ىرخأ
 ةسدنهلا لامج . . قيقحلا لاهلا وه اذهف . . هللا الإ اهملعي ال ةكدلل . , ضعبلا هضعب لوح رودي

 . هيناعم نم ةروصو . . هتافص نم ةفص هذه نكلو . . فرعن ال ؟ هللا نيأ . . ةقلطملا ةقدلاو

 . , هللا ع ىف » نوكلا امنا . . نوكلا جراخ سيل هللاف . . هتبتكم ىف سوماقو . . هسوماق نم ةرابعو

 نوكلا اذه ىتح . . نوكلا اذه الإ فرعن ال نحنو . . نوكلا تارذ ىف هللا ةكح نأ وأ . .ربكأ هللاف

 رودي رمقلا انيأر نحن امنإ . . ةرابعلا هذه ىنعم فرعن الو . . نوكلا اذه : لوقن نحنف ؛ هفرعن ال

 ةعومجم لوح رودت ةعومجملا هذه لكو . سمشلا لوح رودت اهتاوخأو ضرألاو . ضرألا لوح
 ع . . نوكلا وه اذه نإ انلقو . . نويلم نويلم نويلم نويلم ىف ةعومجملا هذه انبرضف . . ىرخأ

 2 عجارتي نوكلا نإ لوقي نم ءاملعلا نمو . طق ةيسمشلا ةعومجملا ءارو ام ىلإ بهذن

 نمو . . زكرتيو فثكتيو صلقتي نوكلا نأ ىأ . . مامألا ىلإ مدقتي نوكلا نإ لوقي نمو . . عستي هنأ

 0 مدقتيو . . ءارولا ىلإو مامألا ىلإ : تالك مدختسن نأ اقح كحضملا

 : لوقن . . ةددحم ةطقن كانه نوكت نأ دبال . . ؟ فلخما وه امو مامألا وه ام هنأل . . انل ىنعمال

 . ؟ ةطقنلا هذه ىه نيأف . .اهفلخ اذهو اهمامأ اذه

 ققلأو قدنفلا بحاص ءاج له ؟ درابلا ءاملا ن نم اولد اعيمج انسوءر ىلع قلأو نوسرجلا ءاج له

 ىلع همدهف « مالحألا رصق ١ ىنب ىذلا سدنهملا ءاج له . . ؟ونيفوتروب ءانيم هايم ىف اعيمج انب
 كرتو تام . . هبحاص هلككي مل ارصق الإ سيل انراوج ىلإ ىذلا مالحألا رصق نإ . . ؟ ةأجف انسوءر
 نإ : نولوقيو . . قاشعلا ىراوتي اهيفو . . ضعب ىلع اهضعب ةحوتفم تارجحلاو ذفاونلاو باوبألا

 ىلع هتيابن ليختي رصقلا ىلإ ءىجي قشاع لكف . دعب لمتكت مل ىراذعلا مالحأ لثم رصقلا اذه
 ىلإ انروهظ دنسن نأ ةركف بحاص انأو . . ةقيقح حبصي مل ملح هنأ ىأ . .رصق عورشم وهف . . هاوه

 مهكك



 . ةددحم ريغ ةروص ىلع . ايندلا ىلإ رظننو انروهظ ءارو مالحألا عضن نأ ىأ . .رصقلا اذه

 نري ديدحلا .. بهتلملا ديدحلا ىلع درابلا ديدحلا تابرض لثم اثداه 6 . . . نسح و توص ناكو

 . ماقرأ اهرخآو ماقرأ اهوأ ايندلاو . . ةرهاقلا ةعماجي كلفلا ذاتسأ وهف هيأر اذه نكلو . . نئن نحنو

 حص اذإ - هللا نأو . مقر رفصلا نأ هدنع ةريثك تايرظن ببسب ىري وهو - رفصلا هيلإ ماقرألا بحأو
 , ةياهللا وهو ةيادبلا وه ىأ . .رفصلا وه -ريبعتلا اذه

 . . كف حتفتالأ اموي نيرشع نم كل تلق انأ ىخأ اي : لاقو « 0

 ىلع رداق تنأ الف ... ديحولا لقاعلا تنأو نيناحم اننأ نرلا . . ةراجحلاب انبرضت كنإ

 انأ . . برشت ال تنأو برشأ انأ : ءىش لك ىف انفلاخت كيرش تنأ . تووقاف نش الو « انعانقإ

 ةأرملاو لال : ايندلل قشاع انأف ملكتأ امدنع ىنكلو . . نمؤم تنأو رفاك انأ . . بحت ال تنأو بحأ

 نأ بحي ىننأو ةليمج ةبوذكأ ايندلا نأ ىرأو . . شيشحلاو رئاجسلاو رمقلاو رطعلاو رمخملاو

 نم هجرخأ نأ تينمتو رحتنا ىذلا ىخأ ةزانج ىف تيشم دقو ٠ بحب » لوقأ ىذلا انأو . . اهشيعأ

 وخأو رامح نبا راح هنإ . . ىرخخأ ةايح كانه نأ امهوتم . ةايحا ضفر هنأل ةمزجلاب هبرضأو توبانلا

 ىخأو . . ةينيد بابسأل ةايحلا ضفر رخآلا وه . سيسق خأ انلف . . انأ سيل ىذلا هوخأ . . راح

 نع ملكتت امدنع كنكلو . . نينثالا بيصن ذحآ نأ لواحأ انأو . . ةيلقع بابسأل ةايحلا ضفر ديقفلا

 ىننأ الولو . . رفاك ىننأ عم ةنمؤم ةربث بحاص انأو « نمؤم كنأ عم ٠ ةرفاك ةربن بحاص تنأف ايندلا

 . . كلخاد نم كنفدأ ىكل . . كف ىف هعضأ ىكل هلك ئطاشلا اذه لمر ىنافك امل اقح قهرم

 تنزل رخل موب أ الة ل... كيل ةجاسيا ف نمل نسنفا .دانم كاعد كيد ندا ١

 ٠ . اوتامو اهوبرخ نوريثك ءالقع ايندلا ىف القاع تنك نإو . . ةريثك راجحأ نوكلا ىفف . . ادماج

 رئامضب ةيناسنالا تاقالعلا اودسفأ نيذلا نيلفغملا نييالم نم ادحاو الإ تسلف انمؤم تنك نإو

 انلعف ول . . ؟ ايح هانلكأو نسح .د انحيذو . . اهلوح انصقرو اران انلعشأ ول مكيأر ام . . ةحيرتسم

 ل ع . ءاككحلا نم صلختلل ةينثولا ديلاقتلا قرعأ ىبحن اننإف كلذ

 . ةحص هسفن وه « ةحصلا ئدايم فرعي ىذلا لجرلا نأب مهنم اناميإ . . هنولكأيو ةليبقلا بيبط

 8 «رخآ ببسل ديلاقتلا هذه ىنبجعت انأو . . اعيمج اوحصيل هنولكأي كلذلو . . نيماتيف وه

 نم سانلا حيرتسي كلذبو . نيح ىلإ نيح نم اهءايبنأو اهتفسالفو اهءانكح لكأت نأ بجي ةيرشبلا

 نأ ىدوييلا خيراتلا فام نسحأ ىرأ انأو . . هضرعو خيراتلا لوط ىف لقالقلاو بغشلا ىريثم

 . . اهروكذ بكانعلا ثانإ اهب لتقت ىتلا ةسامحلا سفنب مهءايبنأ نولتقي مهنأو ٠ نوريثك مهءايبنأ

 سيماريمس امأ . . اهقاشع ةرطبويلكو . . اهجوز «ردلا ةرجش د و . , اهاجر نوزامألا ءاسن هب لتقتو

 نابشلا رثكأ قتتتو « دادغب ةئيدم جراخ اهناصح بكرت تناك ابنإ . . ىسفن ىلإ تاكلملا بحأ ىهف

 مهكا/



 تام اذإف . . تومي ىتح هيعارذ نيبو هراوج ىلإ لظتو ء اهشارف ىف هل لمجتتو . . ةيويحو الاج

 . . اهئارزو نم ادحاو لتقت نأ ةدحاولا ةليللا قشاع ىلع اهنزح رهاظم نمو . . داوسلا هيلع تدترا
 ةحص ى برشتلف . . ماظتناب ءارزولاو بابشلا ىلع ىضقت نأ سيماريمس تعاطتسا اذكهو

 . باغ ىذلا رمقلا ىحيلو . . سيماريم

 .رظنا .. بغت مل موجنلا نكلو : نسح .د لاق
 ! ةملك الو .. تكسا -

 : لوقت اهنإ .. هآ .. ةيلاطيإلا ةينغألا هلوقت ىذلاام.ركذت له -

 ..ونيفوتروب ىف ىبلق تدجو
 دحيال ناسنإلاو .. ةيناملألا تاينغألا قرأ اهنإ .. جربلديه ىف ىبلق تعضأ : لمجأ ةينغأ كانه -

 .. هيلع رطيستال .. هعيضت تنأ .. كبلق دجتال كنإف بحت امدنع تنأف .. هدقفي ناسنالا امنإ .. هبلق

 .. اضيأ كعاضأو .. عاض .. كنم تلفأ اذإف .. كنم تلفي هنإ
 .. هدعسي ىذلا .. هيجعي ىذلا دجمي ىأ .. هيلق « دحي » هنإف بحم امدنع ناسنإلا نإ لي -

 هقدي اثيش لب .. هلخاد ىف قدي ائيش نأب :ئجوف بحأ اذإف .. بلق الب هنأك «٠ بحلا لبق ناسنالاف

 نأ فشتكأ ىنلعحي بحلاف .. قدي بلق اهنأكايندلا حبصت لب .. قدي بلق هنأك مسجلا حبصيف .. هلك
 ىل نأ فشتكأ مل ىننأكف .دحاو بلق هبحأ ىذلاو ايندلاو ىننأو ..ابلق اهلك ايندلل نأو ء ابلق ىل

 انكر اغص نحنو .. نيبحملل قفصت ايئدلا نأك .. بلق هدنع نمل قدت اهلك ايندلا نأ فشتكأ لب . ابلق

 .. انم ةروص رمقلا نإ .. ىكبي هنأو .. كحضي رمقلا نأو .. اهجو هل نأ انيلإ ليخيو رمقلا ىلإ رظنن
 انفواخعو انفطاوع نم ةروص رمقلا ىرن نحنف « انربك امدنع كلذكو .. ةيسفنلا انتالالل ساكعنا

 لك فو . .رمقلا هزبي مل نم .. اثيش لقي مل نم ..رمقلا فرعي مل نم اقشاع سيلف كلذلو .. اننازحأو

 راحبلا هايم بحسي امكرمقلاو .. ؛ رمقلا » ةملك نم ذوخأم نونجلاو نونجملا نأ دجن ةيبوروألا تاغللا

 انبولق بحسي اضيأ وهف .. ئطاوشلا ناكس هفرعي ىذلا دملا نوكيف .. هيلإ .. ىلعأ ىلإ رابنألاو
 ىدذلا وه رمقلاو ... هل نوقشاع اننأ امك . . انل قشاع رخآلا وه هنأكو .. انرعاشمو انروعش نم اندشيو

 تسيل اهثإ .. قاشعلا تالك لثم امامت . . لالظلاو ناولألا نم قيقرلا ءاطغلا كلذ بحلل ىطعي

 فوذلاو ةحارصلاو رحسلاو رطعلا نم ليمج جيزم امنإ .. ةيسدنه تالداعم الو ةيملع تاملك

 ىذلا مونلاو « مون اهنأك ىتلا ةظقيلا وأ ةظقيلاو مونلاو حابشألاو سمحلاو سمللاو . ةريغلاو لمألاو

 اهروص تسكعنا دق ةيكيرمألا باحسلا تاحطان نأ ىرث ةثيدحلا ةيكلفلا دصارملا نإ .. ملح هنأك

 كلذ شيعأ ال ىنتكلو .. رهابلا ءوضلاو ىرجحلا عقاولاو خماشلا ءانبلا رصعل ةروص اهنإ .. رمقلا ىلع

 رصع ىلإ .. تاسدعلاو ةيملعلا دصارملا لبقام ىلإ هديعأو خيراتلا ىلإ ىدي دمأ ىننإ , هبحأ الو رصعلا

 هدم



 اوملجيو اوريل مهنويع نوضمغب امنإ ٠ سانلا ىريال ثيح فوهكلا رصع ىلإ لب .. ةدرجملا نيعلاب ةيؤرلا
 نأ ىلع « نيعلا قبطم شيعأ نأ .. ىلقعب شيعأ نأ ىلع ىزئارغب شيعأ نأ لضفأ ىننإ .. اوعزفيو
 ى ارئاح املاح ارداس ناك اههحتف اذإ وأ .. هينيع ضمغي ىذلا وه بحي ىذلاو .. نيعلا حوتفم بذعتأ
 وأ ارجح ناكنإو .. ضرألا وأ سمشلل اعبات رمقلا ناك نإ ىنمبم الو .. رق الإ هل سيل ليوط ليل

 |! كلذ ىندعسيو .. ةبوذكألا هذهل .. نثولا اذهل .. مهولا اذهل دباع ىننإ .. امهو وأ ةقيقح ء ازاغ

 .. ؟ نآلا هانمتأ ىذلاام فرعت

 خرصتف .. لامرلا ىف ايح كنفدن نأ ديرت .. ديرت اذاه طبضلاب فرعأ : ٠ . . . تفأر » لاق

 اباطخ ثعبت نأ ديرت تنأف .. ادغ كلذ متي نأ ديرت اذامل فرعأ انأو .. ادغ امنإ .. مويلا سيل : الئاق

 اننإو .. باطخلا اذه بتكتل تبره كنإ : هل لوقتو « انه ىرصملا ريفسلا ىلإو ةرهاقلا ىف كدلاو ىلإ

 ىتلا بابسألاو اعيمج اننيوانع هل كرتت مث .. ةياهنلا ىف عطتست مل نكلو .. تمواق كنإو كلتق انررق
 لغتشم .. كلامزلاب نيسح ناطلسلا عراش "8 ىف نكسيو روصنم سينأ : لوقتف .. كلتق ىلإ انتعفد

 .. فرعي نأ لجأ نم هتايح عيبي نأ دعتسمو .. دلوي نأ لبق تام ول ىنمتيو قلقلا ديدشو ةفسلفلاب

 .. هرهظي ىذلا نم امالظ رثكأ هيفي ىذلا نأو « ءادوسلا ءارآلا نم ريثكلا ةيلئاعلا هتايح هتئروأ دقو

 ةروصنملا ةئيدم ىف ىطوناح نم بلط هنأو .. دسجلا نع حورلا بيغت فيك فرعيل ىلتق ىلع دعاس هنأو
 .. قوملل نيكلملا باسح دهشي نأ دارأ دقف « اريغص الفط اهتقو ناكو .. هبراقأ دحأ عم هنفدي نأ
 نم ةريبك ةيمك عضي ىطوناحلا نأ دجو او ..ربقلا ىلإ للستي نأ ىف ًالمأ ةرانج لك ىف ىشمب ناكو
 . ةركفلا هذه نع لدعف « جرخي نلف لخد اذإ هنأ كردأ ءربقلا باب دنع ةراجحلاو بوطلاو بارتلا

 املو .. هتيقر ىف لبحلا قلع دقف .. ىلكراب ىزيلجنالا فوسليفلا لواح ايكامامت راحتنالا لواح هنكلو

 امداق توملا ىري نأ راحتنالا ررق امدنع هلمأ ناكو .. ةظحل رجتآ ىف كلذ نع لدع اعجوم هدجو

 كلذ نم فعضأ هنإ .. هلمث ءاذبإ ىلع ىوقي ال هنإف . هئارآ ضعب هذه نأ مغرو .. ةوطخ ةوطخ

 هنأ نم نيقي ىلع انأو .. نيرخآلا ىلع ةمحر مهدشأو . هسفن ىلع ةوسق سانلا دشأ هنإ ..اًريثك

 قدصأ هنكلو .. هنم ىوقأ مه:ألف حلفي مل اذإف .. ةظحل رخخآ ىف ىذاقنإ لواحي فوس ىذلا ديحولا
 بلاخعو باينأ هل لازتالف ٠ دعب روطتي مل ناويح هنأ ىري هنأل مئاشتم ناسنإ وه وأ « ىناثر اذإ دحاو

 قاش ركفلاف . ًظوفحم سيل هنأ اًمئاد رعشي كلذل وهو « هباذعو هباينأب شيعي لازيام هنأو .. ةيركف

 هناو ايح هونفدي نأ ىه ةديحولا هتحار نإو .. ائيش ادحأ ثروي ناو ائيش ثري ملو . ةقاش ةايحلاو

 . ! هسفتل هتاينمأ ىدحإ ىه هذه نأل « كتافو ىنمتي

 .. ةيحيسملاو ةيعويشلا نيب رئاح هنكلو ةفسلفلا سردي وهو . اربش ىف نكسي وهو لوقت فوسو

 وأ نينمؤم اوناك ءاوس ء طقف نييحيسملل امنإ ٠ نيدلل ابصعتم سيل هنكلو . بصعتم ىحيسم وهف
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 نأل .. ايعويش ةيلقألا ىلإ بستتي ىذلا نوكي نأ ىعيبطو .. ىعويش تقولا سفن ىف وهو .. نيدحلم
 .. ىحيسم ىعويش وهف ةطلسو نيدو خيرات نم هكلمتام لكل مطحتو ةيبلغألا ىلع ةرماؤم ةيعويشلا
 نأ همهم الو .. ةلئاه ةيريمدتلا هتبغرو .. فيثك هدقحو .. ةزكرم هترارف كلذلو ؛ ةيلقألا ةيلفأ ىأ

 أرقي نأ هتاياوه مهأ نمو .. ادحاو ادحاو ةيبلغألا تومت نأ همبي هنكلو .. تومأ وأ اريثك شيعأ

 نييحيسملا نأ هنزحيو .. موي لك نوتومي نيذلا نيملسملاو نييحيسملا ددع دعيو . تايفولا تاحفص

 تايلقألا كساتت فيك ادج هشهديو .. قئاطلا « ضارقنالا ١ وه اذه نأ ىريو ..رثكأ نوتومي

 ةروثلا : ادحاو الح الإ دحي الو .. ةرثكلا هذبب تومت تقولا سفن ىفو ء اضعب اهضعب دشيو طبارتتو

 .. تاجوزلا نويحيسملا ددعي نأب الإو .. اهجراخ نم وأ اهلخاد نم اهميطحتب ةملسملا ةيبلغألا ىلع

 ىلع ءايحأ نودلوي نيذلا لك نإو . ةدالو بيبط هنأب كدلاو مهتي وهو .. اركبم جاوزلا نوكي نأو

 ريخ نأو .. ةلادعلا هنم نكمتت مل « لتاق كدلاو نأو .. طابقألا نم مهف قوملا امأ . نوملسم هيدي

 بلقيف .. ةتامثلاب الإ لخخدتي نلف وه امأ .. نيملسملا نم ددع ىديأب تنأ تومت نأ وه كدلاول باقع

 ةداهشلا ىلإ انعرسأ «. . بلو » نوكي فوسو . ايندلا تقراف دق كنأ دكأتيل لمرلا ىف رهاطلا كناثج

 دق كاخأو كابأ ىأرو «٠ كتزانج ىف راس اذإ ةداعسلا ىلإو ٠ ةمهت ةيأ نم ةءاربلا ىلإو .. اعيمج اندض
 عفدم وه هلئاق نوكي نأو .. اضيأ اتيم كابأ ىري نأ الإ هيضري الو .. ةربقملا ىلإ قيرطلا ىف ارسكلا
 وهف «روحسلا دنع هجعزي ىذلا عفدملا اذه مادختسا لاطيإ نع ةموكحلا نلعت ىتح .. راطفإلا

 نم قلطني مفدملا نأب تافارخ رشتنت فوس راطفإلا مفدمب كدلاو لتقم دعبو .. ةضورلا لينم ىف نكسي

 دجي هنكلو .. الشف رثكأ فوسليفو لشاف رعاش موو .. هتهوف نم جرخت تيرافعلا نأبو . هسفن ءاقلت
 باتكلا عيمج راقتحاو ةباتكلاب قلعتلا نيب ةفاحلا ىلع شيعي وهو . ةباتكلا ىو ةءارقلا ىف ةعتم

 ىديس دجسم نم برقلاب ةبابمإ ىف نكسي : هنإ هنع لوقت فوسف .. فوءر . د امأ .. نييرصملا
 نم ابيرق هلعجي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ءاش دقف .. ةيوامس ةراشإ كلذ ىف ىري وهو .. ىلابمإلا ليعامسإ

 اهتاقوأ ىف تاولصلا دْؤي مل اذإ اهب عرذتي ةجح هل تسيل لب .. ةالص هتوفتال ىتح .. دجسملا
 مل ىننأ هل تبثأ نأ تلواح دقو .. اهبحأ ىتلا ةاتفلا ىلع تيلوتسا ىننأ ىل رفغي نل هنكلو .. ةسمخلا
 نأ تلواحو .. ةعاسو امتاخ اهتيدهأ ىننأ ىلع بيعيو .. ىنقدصي مل هنكلو .. اهبحي هنأ فرعأ نكأ
 سفن لعفأس تنك ىننأو .. هكرتت نأب اهعانقإل سيلو .. عيطتسأ ىننأل كلذ تلعف ىننإ : هل لوقأ
 تقو دعب الإ اهبحأ مل انأف .. هل اهتكرتل اهبحي هنأ ةيادبلا ذنم وه ىنيبن ولو .. ىرخأ ةاتف ةيأ عم ءىشلا
 نأ لبق ىنتبحأ امنأ ىه ىنتهجاو ىتلا ةلكشملا نكلو .. اهنع دعتبأ نأ نكمملا نم ناكو .. ليوط
 سيل هيبأو همأ نع هثيدح نأو . لافطألا هركب هنأ تفشتكا دقف . ايس هيف اهيأر ناكو .. هبحت
 ناكام ةضيرم همأف .. ةميرجلا هذه ةرمث وه هنأو . ةكرتشم ةميرج اربد |مهنأ ىلع اههيلإ رظني لب . ايفطاع

 هاو



 سفنب اهلك اهترو دقو .. ةيئارو همأ ضارمأو . جوزتي نأ هل ناكام ريقف هوبأو  جوزتت نأ اهل ىغبني

 وه قتلن انلعجي ىذلا ديحولا ءىشلا ناك امبرو .. اهمأ نع اهمأو ٠ اهمأ نع ىه اهب اهتثرو ىتلا ةقدلا
 .. ءايحأ سانلا نفد ةركف بحاص هنأ دكؤملا نم نكلو . داقعلا ذاتسألاب انباجعإو ىركفلا انبراقت

 تيملا ىري نأ : هلك كلذ نم مهأو .. ةظحلب ةظح هربق تيملا ىريو .. هلتقي ىذلا نم تيملا ىريل
 وه لب .. تاظحلب ربقلا هلوخد لبق بذعتيف .. هينيع ىف ايلعلا لثملاو ةيقالخألا مقلا تومت فيك

 انيب اجرفتم فقأ نأ لوقعملا نم سيل هنأل .. ىديب ىربق رفح ىف اعيمج مهكراشأ نأ ةركف بحاص
 . ! ةيدبألا ىتحارل اناكم نورفحي مه

 ملو .. نيطايشلا لثم انراكفأ .. نيطايشلا ترهظو ..رمقلا باغ دقل .. ىنك . . ىنك : تلق

 ىلإو .. ةملاحلا جاومألا ىلإو .. ةمعانلا لامرلا ىلإو .٠ ليمجلا ئطاشلا اذه ىلإ ةجاح ىف نكن
 هلعفيام نورديال مهنأ ىلع اليلد تءاجف .. قاشعلا بويج نم ترياطت ليدانم هبشي ىذلا باحسلا

 دنسأ : لاق ناكملا اذه ىلإ ءاج امدنع ىدرابويل ىلاطيإلا رعاشلا نإ .. مهبولقو مهبويج ىف مسنلا

 فورعولو .. ىتبوبحم راظتنا ىف ىطغتأو باحسلا بحسأف ءرمقلا ف ىهجو ىرأو « ممقلا ىلإ ىسأر
 اهضعب نفدي فيك ىف ركفتو . ناكملا سفن ىلإ ءىجت فوس ةيفسلفلا شوحولا نم ةعومجم نأ رعاشلا
 . مكسفنأ اوئيخ : دوسأ رجح- ىلع ةشوقنم ةرابعلا هذه انل كرتلو « رخآ ناكم ىلإ بهذل « اضعب

 ..انب ايه ! ةيؤر مكل دعت مل هنأل « أر مكل دعي ملف .. سمشلا ممدعأ دقف

 ؟ نيا ىلإ -
 ادحاو مكارأ نأ ىنمتأ .. ةعورملا انقايعأ انيأر امدعب . انسفنأ ىرنل .. رون هب ناكم ىأ ىلإ 5

 تنأ ىتخأ اي .. نيرخآلا تومل .. توملل نوشطعتم مكنإو .. رفاظأو اباينأ مكل نإ .. ةعرسبو ادحاو
 اهترهط ىتلا راجحألا فذقت نيكاربلا نإ .. انفع ادراب الحو .. الحو فذقي ناكرب كنأك تملكت

 فوسليفلا انحصن اميدقو .. ضرألا ىلع طقست نأ لبق « ءامسلا ىلإ اهتعفر ةرهاط ابنألو .. نارينلا

 ريهطت ىرن تقولا سفن ىفو « رطخملاو عزفلا سملن ىكل .. نيكاربلا حوفس ىلع انتويب ىنبن نأ هشتين
 عفرل ةلواحم وه .ناكربلا نإ .. سند نم اهيفام ىلع ضرأ ةبضغ ناكربلاف .. نوكي فيك ضرألا

 كلذك .. سأيلا فرعت مل نيكاربلا نإف ء ةسئاي ةلواحم اهنأ مغرو .. ءامسلا ىوتسم ىلإ ضرألا

 ىلع ةيبشخلا مهتويب نوينابايلا مقي فيك فرعيل هشتين شاع ولو .. هشتين ىفاملألا فوسليفلا انحصني
 ثدحتي ىتلا ةرهاطلا ةببألاو لالجلاو لالا اوري مل نوينابايلاف .. هيأر نع لدعل « نيكاربلا حوفس

 نم اتويب اوعنص : ىرخأ ةقيقحب اهوهجاوف « ةقيقح نيكاربلا اوفرع . نويلمع سانأ امنإ .. هشتين اهنع
 ةرشع لضفأ ىنكلو .. ةهفات مهتراسخ تناك ء اوعيطتسي مل اذإف . اهيكرتو اهعلخ نكك؟ بشخلا
 ةرشقلا هذه ىورنو . ضرألا نم ةقيقر ةرشق ىلع شيعن نحنف : ةبيرغ اروص دجأ ىننأل نيكاربلا

 هاا



 وهو « ناسنإلا قلخ ام مظعأ اهنأ ىرن ةراضحلا هذهو . ةراضحلا هيمسن هينبن ىذلاو .. اهيلع لتاقتنو
 نأ نكمي الو . كلذ لوقن نيذلا نحن - هللا تاقولخم مظعأ نحنف كلذ ىلعو .. . هللا قلخخ نم مظعأ

 .. ضرألا هذه ىلع هللا تاقولخع طقف .. هللا تاقولخم لك فورعن ال اننأل ء احيحص كلذ نوكي

 .. نيفصن ضرألا ترطشنا ول مث .. اهفرعن ال ىتلا رخألا بكاوكلا نييالم نييالم نم ةدحاو اضرأو

 00 قوف .. ءارمح ةرشق قوف ءارفص ةرشق ىلع ءادوس ضرأ ىلع رضخأ اهحطس اندجول

 و .. نيكاربلاب اهيمسن ىتلا ىه ةريغص تاحتف نم برستت ىتلا ىه منهجلا هذه . . ةلئاسلا ماهج

 فوسف تومي نأ راتخخا اذإ هنأب عنتقي ناسنإلا لعل رمتسم ىبسفن دادعتسا ىه نيكاربلا ةشياعم نأ هشتين

 الو .. قيرغإلا ةفسالف دحأ لعف كلذكو .. ناكرب ةهوف : ضرألا ىلع ناكم رهطأ ىف كلذ نوكي
 .. تطعأ ام تدرتسا دق ضرألا نإ ليقو .. هءاذح ةعفدنملا تازاغلا تراطأ ناكربلا ىف هسفنب قلأ

 ءاذح الإ سيل ةليللا هانعمس ىذلا نأ دقتعاىننإ ! فوسليفلا ءاذح : اوطعأ ام اودرتسا دقف سانلا امأ

 ىلع ةريخأ ةليمج ةليل ىف انلامآو انمالحأ لك ارسفم ايواك اعسال انباصعأ ىلع لزن ىذلا فوسايفلا

 ايلاطيإ بيدأل نورييماكيدلا صصق ىدحإ مكل ىكحأ نأ لبق ..انب ايه .. ةيلاطيالا اريفيرلا
 : لاق ىذلا . . ىرعملا ءالعلا وبأ هلاق ام نيبو اهنيب نراقأو . ويشتاكوب

 اهاشم ىطخخ هيلع تبتك نمو © انيلع تبتك ىطخ اهانيشم
 ! اهاوس ضرأ ىف تومي سيلف 2ضرأب هتينم تناك نمو

 اذه فرعأ انأف .. هيف انكام ىلإ ىردن نأ نود دوعن نأ لبق رخآ ناكم ىأ ىلإ انب ايه : تلق

 للملاو مالظلا نم انسفنأ لاشتنا ىف ةسئايلا تالواحملا هذه مغر « اعيمج انجازم .. « دوسألا جازملا د

 هذه نإ .. تامابتا انافك .. تايكاحم انافك .. ايه .. انسفنأ ىلع انسفنأ كاحضإ ةلواحمو « سأبلاو

 هذه ءابنإل ىرخأ ةلواحم الإ سيل ةركفلا هذبب بعللا وأ « انم دحاو نفدل اهانرتخا ىتلا ةبذاكلا ةبعللا

 ! ةسلجلا عفرتل . هيلع مكحلاو دحاو ىأ ةنادإب ةيمويلا ةمكاحمل

 ! ةرمتسم ةسلجلا لب : اعم ةثالث لاقف

 ؟ اذال : تلقف

 نود مجحلا اذهب ةيضق راثت نأ الوقعم سيلو .. ةماه ةيضق ىف هلوقن ام انيدل لب : دحاو لاق

 .. ةشقانم

 .. ةليللا ىأر ىلإ لصن نأ دبالو . حيحص اذه : ناث لاق
 سابع تافلؤم ىف ةيفسلفلا بناوجلا ١ نع لبان ةعماج ىف مويلا حابص كترضاحم : ثلاث لاقو

 ةذئاسألا نيب تالكلا هذه عقت نيأ ىردت نأ نود ثيشمو كتملك تيقلأ تنأ « داقعلا دوم

 داقعلا هاري ام نيب نراقتف مييلإ ذاتسألا برقت نأ ةرمتسملا كتالواحم مغرو .. نيقرشتسملاو نييلاطيإلا

 هال"



 هذاتسأ ىف ىنيلوسوم ىأرو رلته ىف داقعلا ىأر نيبو .. هشتورك ىلاطيإلا فوسليفلا هاري امو ةيرحلا ىف

 ةيزانلاو ةيشافلل داقعلا ةنادإ اريثك مهتبجعأ دق نييلاطيإلا نأ دبالو .. ىلليفايككيم ةساسلا لك ذاتسأو

 ىف داقعلا ءارآ نيب هباشت ىلإ تيدتها فيك فرعأ الو .. ةيدوجولاو ةيلايرسلاو ةيوضوفلاو ةيعويشلاو
 جاتمت لازت ام انمامأ ةيضقلا نكلو .. حيسملا ىف ىنيباب ىلاطيإلا رعاشلا ىأر نيبو مالسلا هيلع حيسملا
 تنأف مهيلإ داقعلا « تبرق » دق تنك اذإ كنأل ؟ اذامل .. تنأ كتمكاحم .. ةمكاحم ىلإ . . ةشقانم ىلإ

 ! رخآ صخش مامأ نحنف : ةجيتنلا سفن اهل بيرغتلاو بيرقتلاف .. هتقيقح نع « اًبيرغ » هتلعج دق
 .. ايح لامرلا ىف ىقونقدت ىكل ىرود ءاج دقف نذإ : تلق
 ! ةكحم .. ةكحم .. فرتعت نأ لبق .. كيأر فرعت نأ لبق كنفدن نل -
 معطملا قلغي فوس اهدعبو .. ةعاس فصن مكمامأ : لوقيل ةكحملا بجاح هنأك نوسرجلا ءاجو

 .. فرغلا ىف تاشتودنس متدرأ اذإو .. هباوبأ
 وه اذهف .. ءاسم ةرشاعلا ىف شارفلا ىلإ ىوأن نأ الإو .. تاشتودنسلا الإ : عيمجلا خرصو

 ! ايح نفدلا

 ءىش لك حبصأو ىلابرهكلا رايتلا عطقنا دقل .. عومشلا ضعب نم الإ املظم معطملا ناكو
 راثلا نم عطق لاجرلا هاوفأ ىف نكلو ..اضيأ حابشأ ءاسنلاو .. حابشأ لاجرلا .. بيرقتلاب
 سملت تاوصألاف .. سمللاك سمهلاو .. موجنلا نم عطق نيناذآو ءاسنلا عباصأ ىفو .. ناخدلاو

 اهيف باغ ةليل اهنإ .. سمالتت سافنألاو .. اضيأ سمالتت باوكألاو .. اضيأ بولقلا سملتو ناذآلا

 دق ءاسنلاو .. مهرفاظأو مهيديأ نم الإ اوطغت دق لاجرلاو .. ةليمجلا فوهكلا دحأ ىف اننإ . .رمقلا

 .. فاتكألاو رودصلا ترعتو .. تايتناوجلا ءاسنلا تدترا دقف .. نهرفاظأو نبيديأ نم الإ نيرعت

 .. اهيتفش ىف ةايحلا ةمكحاي .. اهينيع ىف هللا ةوقاي .. نكرلا ىف ىتلا كلت : لوقن انلعج اضيأ نحنو
 اذهل لمجتال مهللا ..رق هل علطب نل دوسأ ليلاي .. اهيقاس ىلع ردبلا ةعلطاي .. اهيدهن ىف ءاقبلا ءادناي
 له .. ةيدبأ اهلعجاف ةرخآلا ةايحلا ىه هذه تناك نإ مهللا . اسمش الو ارق هيلع علطتالو ارابن ليللا

 ' . ؟ اهفرعت
 اهكابش تقل مث ةنوكلبلا ف تفقو ىتلاكاهنإ .. عيمجلل كحضت ىه امنإ . اهفرعأ ال « ادبأ -

 ىدصقتال اهنأل . ةماع ةناهإ .. ةماع ةقدص . . ةماع ةيحت اهنإ .. عراشلا ىف ىبشمب نم لك ىلع

 .. كدصقت الو
 اهئاتسف تعلخ اهنإ .. هعلخت مل ىذلا ام فرعأ ال .. اهءاذح تعلخ دقل ؟ انتراج ىرت له -

 تماق اهنإ لوقت نأ ديرت اهلعل وأ .. شوكنم هنإ .. اهرعش ةحيرست لككت ملو .. مونلا صيمقب تءاجو

 .. مونلا نم اهوتل

 هاك



 . . مونلا ديرت وأ -
 .. ؟ ءانحلا فرعت انه ةأرملا له -

 .. كلذ نظأ ال -

 . ؟ ىرت له ؟ لوقعم اذه له .. اييبعع تنح دق هذه انتراج نإ -

 . ىرأال -

 ؟ ليختت .. مهوتت ال اذاملف نذإ -

 نيب قيمعلا ىداولا اذه ىأ . .« اهيدمن ىف رونلا ىرحي ٠ نع ميدقلا رعاشلا هلاق ىذلا ام -

 .. ءارعشلا بذكي ملا ىخأ اي .. رونلا عشي وأ رونلاب عشي ىذلا كلذ .. نيدبنلا

 .. قدص نفلا نأل ..اقدص الإ نولوقي الو نوبذكي مه لب .. قدص مهبذك نإ لب -

 نكلو .. ةايخل ساكعنا ىه : تاحوللاو ليثاقلاك .. قدص هنأب كمهوي بذك نفلا لب -

 شيعي لثمملا نإ ؟ وهام حرسملا ىلع لثمملاف . . ايح لاثمتلا وأ ةيح ةحوللا تناكول ايك اعابطنا كيطعي

 وهف . ةقيقح كمامأ هضرعي ىذلا نأب كعنقت لثمملا ةعارب نكلو .. ةحيحص تسيل حرسملا ىلع ةصق

 لك .. ههركو هبحو هقالطو هجاوزو هتومو هؤاكبو .. بذك حرسملا ىلع هتايحو .. قدصب بذكي

 صصلتت كنأو .. ةقيقح حرسملا ىلع هارت ىذلا نأ سحت كلعجت لثمملا ةعارب نكلو .. بذك كلذ

 .. بدك ىف بذك اذه لكو .. بابلا بقث نم ةقلغم ةفرغ ىلإ رظنت كنأك امامت .. نيلثمملا ىلع

 مهن .. ةجردلا هذه ىلإ مايهاو بحلا ىف نوقراغ سانلا نأ الوقعم سيلف .. انلوح ىذلاكامامت -

 هذه ضعب .. بحلا ضعبو تقولا ضعب امنإ .. ةليللا هذه لوط الو .. ةليل لك كلذ نولعفيال

 .. ذيبنلا عنص نم قابلاو « مهدنع نم رعاشملا
 .. ذيبنلا نم رثب ىف ىنوقرغأ ول .. هآ -
 .. ؟ ىرخأ ةرم ثوملا ىلإ دوعت له -

 كلذ ببس له ؟ قرغلا مكفيخي اذامل . ىننوذقنت متنأو ىنبوقرغي مه .. طقف ىنوقرغأ كل لوقأ - '

 ادهج اولذبت نأ ىلإ فقوملا مكرطضي نأ نود « توملا ىتح قرغأ ىنوكرتت نأ نولضفت مكنأ
 . . ؟اينيم وركان - توملا نونج وه مأ لسكلا وهأ .. ؟ ىذاقنإل

 ؟ سولاتنت ةيادبو ةيامن ىه له : تلق

 .. كنونج وأ .. كضرم هنإ .. اذه سولاتتت نوكي فوسف ىلعأ الثم وأ اهإ كل انرتحخا ول نظأ -
 .. هتيضترا ىذلا وأ .. هنم تلفت نأ ديرتال ىذلا كردق وه وأ

 « ةحضاو تسيل بابسأل « قيرغالا ةهلآ هيلع تنكح ىذلا وه سولاتنتف .. امامت سيل : تلق

 اذإف هيتفش ىتح عفتري ءاماو .. سمشلا تحت ةريحب ىف هوعضو امدنع .. دبألا ىلإ ناشطع تومي نأب

 هالك



 قوف اوطقسأو فهك لخدم دنع هوسلجأ وأ .. دبألا ىلإو .. هيمدق ىلإ ءاملا رسحنا هنم ىوتري ىنحنا
 فوخ ىف سولاتتت شيعيف .. هسأر نم برقلاب فقوتي هنكلو لئاه, ىود هل نوكي ارجح هسأر
 ناسنالا دلو دقف .. جالع اهل سيلو .. اهرخآو اهوأ .. ناسنإلا ةايح ىه هذه نأ ىرأ انأو .. ىدبأ

 قيرط وهو - توملا ىلإ ىدؤي ىذلا قيرطلل جالع الف كلذلو . ثوملل جالع الف .. ثوميو بذعتيل

 امأ .. اهب رعشن الف ةدالولا امأ .. توما اندلو دق اننأ ةقيقح .. ةقيقحلا هذبب باذعلا .. باذعلا

 اذإ ةقيقحلا وهف .. هب رعشن الوأ رعشن نأ توملا دنع وأ اندنع ىوتسيو .. هب رعشن ىذلا وهف توملا

 مهون انك نإو .. هانلجعت وأ هانيسانت وأ هانلهاجت وأ .. هنع انبغ اذإ ةقيقحلا وهو « اننويع مامأ هانعضو

 دنع لعاشملا نولمحي نيذلا نم عباتتلا قابس لطب لواح ايكامامت .. هدعب شيعن نأ عيطتسن اننأب انسفنأ
 ولو توما دعب كرحتي نأ دارأ هنأكف .. مامألا ىلإ همسحي عفدنا هنكلو .. تام دقل .. قيرغإلا

 لك لعفي كلذكو .. هحومطل افقوت هلعجي ملف . ةايحلل فقوت وه ىذلا توملا ىدحت هنأكوأ .. ةوطخ

 .. دلو ىفوأ ةيرظن وأ لاثمت وأ ةحول وأ ةديصق ىف وأ ىأر ىف ثوملا دعب شيعي نأ ديري وهف .. ناسنإ

 .. ثوملا دعب ةايحلا الإ سيل دجملاف

 نيركفملل جذومن وه .. ضرألا ىف نيبذعملا بذعم سولاتتت نأ اعيمج ىرن الأ وأ .. ىرت الأ -
 لاجر نم وأ ةسايسلا لاجر نم نوحلصملا امأ .. ؟ مهدحو ءارعشلل وأ طقف ةفسالفلل وأ .. طقف

 أدبت كلذ دعبو .. ةياهن ريغ ىلإ باذعلا ةصق ىبتنت كلذبو .. ةيادبلا ىف سولاتنت نولاتغي مهف نيدلا
 بتاكلا » لثم قيرغالا سولاتتت نإ . . باوصلاو أطخلا ةلسلس .. هنم ةحارلاو باذعلا ةلسلس

 سلاج وهف .. ةميدقلا ةيرصملا ةاينللاو ركفلل ةلجسم ةكرام هنإ - ءاصفرقلا سلاجلا : ىرصملا
 قرولا ىف ايندلاف .. ار وأ امسا وأ ةملك درجم ىحس نئاك لك حبصيل هيلإ ءىجت اهلك ايندلاو ٠ ئداه

 ىرصملا بئاكلا لثم هنكلو .. ةناهإو ةحارصب خيراتلا بتكي وهف قيرغإلا سولاتتت امأ .. هملقب

 رخآلا وه «رقتسا » دق سولاتنتو ٠ عضو ىلع رقتسا دق بتاكلاف .. تاهآلا قسنم تاخرصلا مظنم

 ولعي امك .. طببتو سمشلا ولعت امك امامت .. رقتسيو علطيو لزني رجحلا .. ةبترم ةدحاو ةكرح ىلع

 نم هيف ال لضفأ قيرغإلا جذونلا نكلو .. مظتنم امهالكو .. تباث امهالك .. رزجو دم ىف طببيو ءامل
 .. ةكرحو ةيويح

 ىف .. نكاسلا ئداهلا ىرصملا بعشلا ةعيبط عم قفتي وهو .. نسحأ ىرصملا جذوفلا لب -

 .. تومي نوكس ىو . . شيعي هوده
 ناكم ىف بتاكلا اوسلجأ كلذلو .. ةباتكلاو بتاكلل امارتحا ىرصملا بتاكلا ىف ىرأ ىننإ لب -

 ! ةروصلا ىف هعم اورهظي نأ نوقحتسيال سانلا ةيقب نأ ىأ .. هدحو هولعجو .. عيفر

 هنأ مهوتي هدحو هوكرتو .. هوذبنو هولزع دقف .. ىرت امم أوسأ ىرصملا بتاكلا ىرأ ىننإ لب -

 ةاثو



 ىلع ةمئاقلا ةينوعرفلا ةراضحلا نونبي هنع سانلا دعتباف .. سانلا نع دعتبا هنأ ةقيقحلاو .. قوف

 ءاصفرقلا سلاجلا بتاكلا اذه قنع لوح ىرأ ىفإ .. حالفلاو ىدنجلاو بيبطلاو نهاكلاو سدنهملا

 ىف رود هل نوكي نأ نود سانلا ىلع جرفتي نأو « ىلاعتي نأ راتخا هنأل .. ةنعارفلا هب هقئش البح

 .. مهلع ءانعلا عقر وأ مهباذع ريوصت
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 تسسحأ دقف .. الئاه ادهج تلذبو .. كلذ تدمعتو ..راوحلا اذه نع تلغشنا ىننأ دقتعأو

 .. اهقرافي فوس ىتلا ةايحلاب ئلتي نأ ديري وهف ةريخألا هتاعاس ىه هذهو .. همادعإ ررقت ىذلاك ىننأ
 . ؟ءىش ىأ ىف كسفن : ىنلأس دق ءاقدصألا نم ادحاو نأ تليختو

 ىأ بلطا .. عيطتسأ لب : لوقيف .. ديرأ ام ىل ققحت نأ عيطتسنال تنأ : هل تلق ىننأ تمهوتو

 نكي مل اذإو .. ةمكاحم الب قءارب ديرأ : هل لوقأف . عيطتسأ لب : دريف . عيطتست ال : تلقف . ءىش

 عم ىتليل ىضقأ نأ ديرأ وأ .. انأ تومأ نأ لبق ىمادعإب مكح ىذلا ىضاقلا مادعإ ديرأف انكمم كلذ
 مكحلا نأل .. ةءاربلا بلطت نأ الإ ءىش ىأ .. ال : اكحاض لوقي ناكو .. نيملا ىلع ءانسحلا هذه

 .. فخت الو اهلق .. ؟ تومت نأ لبق ديرت اذاف . تيم تيم تنأ .هل فانئتسا الو .. ردص دق

 .. اعم ناتحارلا لب .. نيتحارلا ىدحإ وه هب سحأ ىذلا ءودهلا اذه نإ .. فاخأ دعأ مل : تلق
 وأ هبلطأ ام ىدل دعي ملف .. اسأي تيم وأ .. توملا ىتح سئئاي انأو .. توللاو سأبلا : امه ناتحارلاف

 .. هعقوتأ ام وأ هوجرأ ام
 رثكأ تألتماو ةدئاما تعستا ول تينمتو .. ىمامأ ىذلا ماعطلا لك نم تغرف دق ىننأ تدجوو

 ةضيب رقني ثوكتك لثم ىلقعو « ىنعجوي ىسأرف .. ةمكاحملا هذه نيبو ىنيب دعابي لوطأ اتقو تيضمأو
 ىردص ىلع طقاستي داكي ىسأر نأ وأ .. دوعي الو ريطي ىكلف جرخ اذإو . . جرخيل .. اهلخاد نم
 ةربقملا كلت ىلإ مالظلا ىف جرحدتأو روكتأو «٠ ضرألا ىلع قاسو قاس ىلع ىنطبو ىنطب ىلع ىردصو

 .. مالحألا عئطاش لامر ىلع اهانليخت ىتلا

 فوس امو ىننولأسي فوسام ليختأو .. ىلخاد ىف اراوح ريدأ تلعج ةثيسلا داع ىه امكو
 حابص هنع تثدحت ىذلا داقعلا ذاتسألا نع ىننولأسي فوس مهن .. ؟ نوديري ىذلا اف .. لوقأ
 ىلإ هبيرقت دعب ذاتسألا وه وأ .. هروصتأ ايك ذاتسألا وه وأ ةقيقح ذاتسألا وه وه له .. مويلا

 هب تهجتاو اراطق تبكر اذإ انأف .. نامزالتم بيرغتلاو بيرقتلا نإ .. ؟ هبتك نع هبيرغتو « نيعماسلا
 نيب ةفاسملاك امامت .. ةرهاقلا نع هقبستو ةيردنكسالا نم برتقت تنأف ةيردنكسإلا ىلإ ةرهاقلا نم

 نيب ةفاسملا فرعن اننأ ديحولا قرافلا نكلو .. توملا نم انبرتقا ةايحلا يف انلغوأ املكف .. توملاو ةايحلا

 راكفأ طيسبت تلواح - نذإ - انأف .. توملاو ةايحلا نيب ةفاسملا فرعن الو . ةيردنكسالاو ةرهاقلا

 هالك



 فوس هل ىبح نإ مث .. هتمهف ام .. ىصيخشت .. ىروصت مييلإ فزأ انأف . سانلا ىلإ اهتءاضإو داقعلا
 كلذب نوكأ له .. هليمجتو هقيوزت ىو .. اهئافخإ ىف نعمأ انايحأ لب .. هيويع ىلع رتستأ ىنلعجي

 .. ؟ ةقيقحلا ىلع ىنجتأ « ةقيقحلا اهيف سكعأ ىتلا ةينفلا ةروصلا لجأ نم له ؟ ةقيقحلل افيزمو اروزم
 .. ؟ بيرغت بيرقتلا له ..؟ ليلضت ليمجتلا له .. ؟ريوزت قيوزتلا له

 ذاتسألاف « كلذك هنأ دكؤملا نم ؟ نورخآلا هاري ىذلا داقعلا وه سيل « هارأ ىذلا داقعلا له
 تاساردلاو ةيدقنلا تالاقملاو ةيرعشلا نيواودلاو ةيمالسإلا بتكلا فلؤم داقعلا دومحم سابع

 هاري ىذلا سيلو « ةيمالسإلا ةعيرشلاو فرصلاو وحنلاب نولغتشملا هاري ىذلا وه سيل « ةيفسلفلا
 .. نييشافلاو نييزانلا وأ نييدفولا نم ىتح وأ .. نييروتسدلا رارحألاو نييدعسلا نم هموصخ

 ىلع انقفتا دقو . حيرتسن اهدعبو . ةليللا ىهتنت نأ دبال . ةكحملا ىلإ لقتنن نذإ : مهل تلق

 نم برقلاب « ىرايك» قدنف ىف امور ىف قتلن نأ ىلع قيرط ىف انم لك بهذي .. مايأ ةثالث تمصلا
 . بيجأو ىسفن لاؤسب انأ أدبأ فوسو .. ةيقدنبلا ناديم

 له .. ؟ ىنف لمع وه وأ ىخيرأت لمع وه مويلا هنع تثدحت اىداقعلا ذاتسألا له : ىسفنل لاؤس
 وه مويلا هتمدق ىذلا نأ وأ . . طبرلاو حرشلاب تيفتكاو . طقف ذاتسألا هلاق ىذلا ىلع تدمتعا انأ

 ذاتسألا عنص نم « نومضملا » نوكيف « ةينف ةروص ىف اهعضو عم ةيخيراتلا ةداملا سفنب ةناعتسالا

 وأ اريوزت اذه ناكالإو . ةحيحص ةداملا نوكت نأ دبال اعبط .. ؟ ىعنص نم ؛« لكشلا ١ نوكيو
 دبال : الئاق ىسفن ىلع بيجأو . ىعنص نم وهف راطإلا وأ لكشلا امأو ةروصلا امأ . خيراتلل افييزت
 ىنبجعي ام ذاتسألا تافلؤم نم ترتخا ىننأل .. داقعلا ذاتسألا ميدقت ىف اريبك ىرود نوكي نأ
 نم ردقأ انأو . ةفسلفلا ىف هلاقام ذاتسألا نم ىناوهتسا كلذلو ٠ ةفسلف لجر انأف .. قوذ عم قفتي امو

 دحأ ترتخا دقف داقعلل ةيفسلفلا تاساردلا ىلإ تفرصنا اذإف .. ىئنسلفلا هنزو ةفرعم ىلع ىريغ

 امنإ .. داقعلا لك سيل هفرعأ ىذلاف .. ةريثكلا ىرخألا تامامتهالا نع تفرصناو . تامامتهالا

 نوسردي نيذلاو .. دقانلا نوفرعيال رعاشلا داقعلا نوسردي نيذلا نأ امك امامت .. داقعلا ضعب وه

 نوسني « داقعلا تايمارغ ىلإ نوتفتاي نيذلاو .٠ قيقرلا رعاشلا نوفرعي ال « فينعلا ىسايسلا داقعلا
 امنإ « داقعلا رتخأ مل انأ ةقيقحلاو .. هفرعنال لجر نم رثكأ وأ لجر امئاد كانهف .. ىمالسإلا ركفملا

 يبدألا ىجازم وهو « داقعلل ىروصنت وه داقعلاف .. ىنم ةروص ىرايتخاف .. داقعلا ىف ىسفن ترتخا

 نم ةروص ناسنإلا نأ ىأ « هتروص ىلع ناسنإلا قلخ هللا نإ : لوقت ةاروتلا تناك اذإو .. ىئسلفلاو

 ىلع ةمنآلا قل ىذلا وه ناسنإلا نإ : لوقت ةيقيرغالا ريطاسألا نإف « هللا هبشي وأ « هللا روص
 ..رشبلا تافص لك مه قيرغإلا ةاف .. هتروص

 .. ىنفلا عادبإلا وه اذهو .. هقلاخ نم ةروص قولخملاف . ةدحاو نيتلاحلا ىف قلخما ةيلمع ىرأو

 ففي



 انفلتخاو . ةايحلاو توملا ىنعمو .. توملا رارق ىف انفلتخاو ..رمقلا فصو ىف ةليللا انفلتخا دق نحنو

 ى اننيب اكرتشم اردق كانه نأ حيحص .. ءىش لك ىف فلتخن فوسو .. « ىرصملا بتاكلا » ىنعم ىف

 سدنهملا نم تعمس دقل .. هنع ضارعإلاو هضفر نم رخآ اردق كانه نكلو « هقوذتو داقعلا مهف

 امههدحأ نكي ملو . 1441 ةنس ديعصلا راطق ىف ذاتسألا لباق هنأ ىصابرشلا هدبع دمحأ ريهشلا ىرصملا
 الو . فحصلا اهرشنت ىتلا هروص نم ذاتسألا فرع دق ىصايرشلا سدنهملا نكلو .رخآلا فرعي

 هايملا نع هثدحي ذاتسألا هيلإ تفتلاو .. ىرلل شتفم انأ : لاق ؟ لمعت اذام . داقعلا هلأس سلج
 لسرأو « لينلا بيذهت » ريبعتل ىرلا ةرازو مادختسا ىلع ضرتعاو .. ةيفوجلا هايما نعو ةيزاوترالا

 بيذبتلا نأل ؟ اذامل .. لينلا ضيورت : لوقي نأ هيلإ بلطي ىرلا ريزو مرح اشاب ناؤع ىلإ اباطخ

 ذاتسألا نم هعمس ىذلا نأب باشلا ىرلا شتفم عنتقاو . دامجلل نوكيف ضيورتلا امأ ناسنإلل نوكي

 نأ عم ..اضيأ ةغللاو ةعارزلاو ىرلا ىف ليلج ملاع هنأو .. ىرلا مظن ىف عساولا هعالطا ىلع لدي

 هنولغي ىأ « لظنحلا نوبذبي » مهنإ نولوقي برعلا نأل . ةقرفتلا هذه ىف باوص ىلع نكي مل ذاتسألا

 ذاتسألا بتكأرق ولو .. فيللا اهنم عزن ىأ ةلخنلا بذه : نولوقيو .. هترارم بهذت ىتح ءاملا ىف

 مامأ امهاد نحنف .. روطتلا ىف هتايرظن أرقب نم كلذكو .. اليلج ايكلف هدجول كلفلا ءاملع نم دحاو

 سأر وه دحاو سأرل اهجو نيرشع نم هجو مامأو . . داقعلا مهمسا الجر نيرشع وأ ةرشع نم دحاو

 .. داقعلا

 تنأو « ناكملا ترتخا تنأو « ةلثسألا ترتخا تنأ .. كسفن نع عافدلا تأدب تنأ ىخأ اي -

 هينبع عفري مل اذهو .. ةجاجز برش اذهو ارشع برش اذهف .. ةشقانم انل حمست ةلاح ىف انسل اننأ ملعت

 ابيفتك ىف ةأرملا لاج نأ ىري وهف - « فاتكأ » نونحم ىراوجي ىذلا اذهو :.ناقيسلاو رودصلا نع
 اندعوم نكيلف .. لامجلا ناشين ىطعت نأ قحتست ىتلا ىه فتكلا هبشت بلا بعكلا نأو .. ابيبعكو
 اذه نوكي كلذيو .. ءامسلا نم هناكم ىف رمقلا نوكي امدنعو . . ؛ىطاشلا نم ناكملا سفن ىف .. ادغ

 ةهجوملا ةمهتلا ىف كتمكاحمو كباوجتسا ىف كب ةمحرلا عيشي فوس ىذلا وه . ةقرلا عيشي ىذلا وجلا

 نأ الإ هصقني الو كعالم هل داقعلل الاثمت تعضوو . داقعلا فحتم ىلإ تللست كنأ : ىهو ء كيلإ

 وه دحاولا اذه .. دحاول ناهجو اعم امكنإ وأ .. وه كنإو تنأ هنإ لوقيام لوأف قطن اذإف .. قطني

 ..وهو تنأ وأ .. كدحو تنأ

 '! انأو داقعلا : اعم نينثا تملظ دقل ..'كيلع مارح : تلق

 هام



 اهتاوخلو يل .. اسشتعاّمص

0) 

 لك . ةضف نم انلوح راجشألا لك . ةليمج انلوح هوجولا لك . رق ءىش لكف .رق كانه دعي مل
 .. ؟ دئاوملا ىلع عومشلا هذه ىنعم ام . قبئز نم انمادقأ تحت لامرلا لك . ريرح نم انمامأ جاومألا

 اودارأ مهأكوأ .. كلذل اوطاتحاف . رمقلا ءوض ئفطي فوس هللا نأ اومهوت مهمأك .. رمقلل ةناهإ اهنإ

 اوتأف .. امامت نكس دق ءاوحلا نأل له .. ؟ قيسوملا هذه اذالو ..رمقلا تالالش ىف عومشلا اوثفطي نأ

 .. ةيتوص تاشارف لثم .. ةيريرح ليدانم لثم .. ةيسدق تاسم» لثم .. ةيرحس تامسن لثم قيسوملاب
 ةمجرلا لثم .. سانلا نيب ىواسي ىذلا لدعلا لثم .. ناذآلا ىفو هاوفألا نم مالكلل تاحسام لثم

 .. بلق لكل ةيحارجلا تايلمعلا قبست ةعئارلا تاردخنا لثم .. عيمجلا لمشت

 ف انلك .. بلقلا وه ءىش لكف اضيأ بلق كانه نكي ملف « ةليللا كلت ىف رق نكي مل هنأ امكو
 .. ةموعنلا بلق ىف . تمصلا بلق ىف .. ءايضلا بلق ىف ..دحاو بلق

 قراوز الإ تسيل دئاوملا هذه ىتح ..رحب ءىش لكف .. ةليللا كلت ىف ءىطاش كانه نكي و

 ناذآ ىتحالو ناقيسالو ديأ كانه نكت ىلو ..انيديأب اهانكسمأ دق .. انيلإ تدش دق ةنكاس

 نكي مل لب .. ناذآ ريغب سمهو . نويع ريغب روص اهلك ءايشألاو .. انسملت اهلك ءايشألاف . نويع الو

 .دحاو لكلا امنإ .. نه ..الو .. مه ..الو .. انأ ال .. كانه دحأ ال .. نحن » كانه

 .. تكسي نأ نويعلا هيلإ تهجتا ملكتي نأ اندحأ لواح الكو .. دحاو تقو ىف اعم لياّن انكو

 اذامو ديرن اذام ىردن ال اننإ .. اثيش لوقيل نويعلا هتيحان تكرحت تكسي نأ دحاو لواح الكو

 ىف ىفتخاو بارش انمامأ ناك له .. ملكتن نأو تكسن نأ انل داري امن! .. ديرن ال اننإ .. ديرنال

 .. ؟ اضيأ ىه اهانعلتبا ةنسلأ انل تناك له .. ؟ انقاعأ ىف نآلا وهو كانه ماعط ناك له .. ؟ انئاشحأ

 . ؟ نذألاب ىرثو نيعلاب عمسن انحبصأف .. اننويع ىلإ انناذآ تلقتلا له

 تحبصأف .. داسجألاب سبالملا تقصتلا له .. ؟ نهسبالم لك انلوح ءاسنلا تعلخ له
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 .. ؟ ىفاثلا ناتسفلا ىه ةرشبلا تحبصأ وأ .. ةيناثلا ةرشبلا ىه نيتاسفلا

 : ًالئاق اندشنأ ىذلا نم ركذتأ الو
 ىوهلا انل تفصو ول سانأ لوقي

 فرعي بحلا فرعي مل ىذلا لعل

 هتقذ مث ىوملا تقذ دقل : تلقف

 ! فصوي فيك ىوملا ىردأ ام هللاوف

 ! قوشل تايبألا هذه نإ -
 : اضيأ لاق ىذلا نم فرعأل تفلتأ مو
 ديعي رهدو داعت نوئس

 ديدج ىلايللا ىفام « كرمعل

 لاللا اذه مدآل ءاضأ

 ! ؟ ديلولا لالهلا : لوقن فيكف

 ىرقلا ثيدح هيتحفص ىلع

 «دومت ٠ ايندو داع » مايأو

 افصلا هانس ضعبب لوزي

 ديدحلا هانس ضعبب ىنفيو
 ىلايللا دج وهو بجع نمو

 ! ديبي امف ىلايللا ديبي
 : اضيأ اندشنأ ىذلا نمالو

 مثال بحللا ىف دنهاي ىنمال دقل

 بيبح باحصلا دع اذإ بحم

 ىوملا بهذم ىلع ىثاولاب وه اف
 بيرم دادولا عرش ىف وهالو

 انل ىرج 7 « تنأ نم هل تفصو

 بيجع نيقشاعلا مهي ثيدح
 ىروه ىخأ لكف اربص : هل تلقو

 ! بوتيس ادغ « ىوبي نم دي ىلع
 : لاقف داقعلل رعشب ىنغتي اندحأ داع مث

 ةرجث



 ىر تنأ ىبيبح اي

 هريظن ءاملا ىف سيل

 لظ تنأ ىيبح اي
 هريبع ضورلل سيل

 # ا # *

 ردب تنأ ىيبحاي

 ؟ هنم ردبلا رون نيآ

 بحلا هناز رون نيأ

 ؟ هنزي مل رونو
 #0 # #٠

 ءىش لك ىدنع تنأ

 نوكي تئش تعشام ام لك

 قبب ليللا اذه لق
 نوكسلا ليللا عمو

> #0 

 ّىمن وهف هل لق
 انيلإ عمسلا فهرم

 ارما كل ىصعي فيك

 .؟ انيدي عوط ىوهلاو
 : هللا همحري لاق .. ةصقان ابنكلو ىدلاو مظن نم اتايبأ ركذتأ ةرم لوأل : تلق

 مف ريغب هايحف لالهلا ىأر
 ملكلا نم اهالحأ تايحتنلا ىلحأ

 هذه ىف صقان ءىش لك لب .. ةصقانلا ةديصقلا ىهف .. ائيش ابنم ركذأ الف ةديصقلا ةيقب امأ

 ىلإ انجتحا دقف .. اصقن تانئاكلا دشأ نحن لب . . اثيش نوكي ىتح ردبلا هصقني ءىش لك .. ةليللا

 سيلف نيئحلا امأو . .رمقلل ىدص الإ سيلف رعشلا امأ . . مالكلا نع فكتلو .. تكسنل ردبلا

 ريكا ارق ءانشرأ رسقلا لح دقق. 00 ىلإ اننينحل ىدص الإ

 .. ةدضنملا هذه تحت طقاستأ نأ دعبتسأ ال . . للحتأ .. نآلا ككفتأ ىنن 4... نسح و لاق

 لقعلا اهءاش ةعدخ ىننإ .. 7 200 ا
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 ىسيلوب بلك لثم لقع نم تبعت دقف .. ىسفنب ىسفن تعدخ ىننإ .. عودخم ىننإ .. هرايتخاب
 لضفأ .. ةءاربلا لضفأ ىننإ .. ءىش نم عبشي الو .. ءىش نع ىضري الو .. ءىش لك ىف مشمشي
 ىلع بهذأ نأ لضفأ .. ىقشلا فوسليفلا نوكأ نأ ىلع « ديعسلا هلبألا نوكأ نأ لضفأ .. ةجاذسلا
 اسلاج ناسنالا تومي نأ نيب قراف الف « اديعب هتحت قتخا مث ىضمأو .. ىضمأو ..رحبلا ىلإ ىمدق

 ىزعن نحنو .. توملل ىنعم الو ةايحلل ةمكح الف .. هلجعتسي وأ توملا رظتني نأو .. ادعاق وأ ارئاط وأ

 نإ .. ةيدبأ ةايحلا هذه نإو . ةايح توملا دعب نإ لوقن امدنع ىرخأ ةرم اهعدختو اهيساونو انسفنأ

 دقل .. ةميدقلا ةيقارعلا شماقلق ةمحلم نوركذت متن .. دودح ريغ ىلإ للم : فيخسس ءىش ةيدبألا

 ىرئالأ : نيلئاق كلذ ىلع صحي الأ هوحصن مهنكلو .. دولخللا هيطعت نأ ةملآلا نم شماقلق بلط
 تارشع احوتفم هكرتي مث .. نينسلا نم فولألا تارشع هف حتف ىف أدبي انم هلإلا نأو .. بءاغتن اننأ
 وه للملا نإ .. بؤاثتلل ةلواحم الإ كلذ سيلو .. فولألا تارشع ىف هقبطي دوعي مث .. فولألا
 نورت متنأو .. تومي هنأ وه ناسنإلا هب معني ام مظعأف .. لمم دولخو « دلاخ للم ةيهولألاو .. دولخملا
 تناك اهنأ نظو . ارفولب هتدهأ ىتلا هتبوبحم ىف ةديصق مظن امدنع ةجرد ىصقأ ىلإ جذاس داقعلا نأ

 .. ةيلآ ةروصب كلذ لعفت ةأرملا نأ عم .. طين ةدقع لك ىوأ .. ةربإ ةكرح لك ىف هيف ركفت
 ديعسلاو .. « ىريدصلا » اذهب « ةيدهلا هذهب ديعسلا داقعلا اذه ىسفن ليختأ نأ الإ ىفدعسي ءىش الو
 : لوقي . جذاسلا قطنملا جاتنتسالا اذهب

 كرادص ناكم انه

 كراوج ىف انه انه

 ىلق دنع انه انه

 ىبح سملي داكي
 ليلد كنم هيفو
 ىبسح .. ةدوملا ىلع

 هركف كنم لنأ ملأ

 هربإ ةكش لك ىف
 طيخ ةدقع لكو

 ؟ هركب ةرج لكو

 همك



 كيرظان ىده ىلع

 ىنإف ىناوتحا اذإ
 |! كيعبصأ ىف تلزام

 . ضعبب انضعب قيضن ال ىتح .رخآلا نع ديعب ناكم ىف انم دحاو لك نكسي نأ انقفتا دق انك

 . اديدج ائيش لوقي اًدحأ لعل .ددحم دعوم ىف

 حوتفم هجولا . ةوالح اياقب اهنم لازتام نكلو . نيتسلا ىف ةديس تيبلا ةبحاص نإ : اندحأ لاق
 اهلعج دق ةظيلغ عباصألاو . دالوألا نم ةتس عضرأ ردصلاو . ناتثيلم ناتفشلاو ناتقيمع نانيعلاو

 اه « ةميدقلا ةسردملا ةرظان اياقب وه توصلاو .. كالسألاو ناتكلا نم الابح ةفاظنلاو ىكلاو ليسغلا

 . نالسكاي ضبما : خرصتو بابلا قدت ىهف . ءايقشألا لافطألا نم ادحاو ىارت لازت

 تئج دقف . كلذك تسل ىدالب ىف نكلو « نالسك انه ىننا : اه تلق تارمل ىدحإ ىو

 ىلع ةثج ىنكزتت نأب اهعانقإ ىف حلفأ ملو .. ةيلاطيإلا ئىطاوشلا ىلع لسكلا نع ثحبأ تئج . حيرتسأ

 اهتابيرق ىدحإ روهظو .. اهنبال مأ لثم ةراحلا اهتلبف نكلو . تيبلا كرتأ نأ تررق موي فو ..ريرسلا

 اهسأر نم ةيلاطيإ . ةليمج هذه اهتبيرق تناكدقف . . وحصأل اهتاقد رظتنأ ىنلعج دق « ماعطلا انل دعت

 اههحصأ نأ ترصأو . عفترم توصب ليجنإلا أرقت ىهو . ! كلذ دعب ةيسنرف اهنكلو .. اهرصحخ ىتح

 ىلإ ترظنو . ىرخأ ةرم ىنتلكرو . توحصو ىنتلكرف . ةالصلا ءانثأ تمنو تبهذو . ةسينكلا ىلإ

 دقل . اهثوفرعت متنأ . . انايرام دنع ىنيع تفقوتف .. ترظن ثيح ىلإ ترظنو . ةسينكلا نم بناج

 ىهف «٠ قايح ىف ةاتف لمجأ نكت مل نإ . ةليللا اهارن فوسو . لامشلا ىلإ رفسلا نم نيموي دعب تداع

 ... « ةيبانلا » ةيبرعلا تالكلا ضعب اهملع ىذلا نم فرعأ الو .. ايندلا هذه ىف تايتفلا لمجأ نم

 هذمل ةيحايسلا ملاعملا نم ىهف .. اهيلإ ىنقيس ىذلا نم لأسأ نأ ىمبي ال ناك نإو . . فرعأ فوس

 نأ ىنمتأ ىننإ . اديدج اعط « اديدج ىنعم رمقلل ىطعأ ىذلا وه « ةليللا اهئيحم ناك امبرو .. ةنيدملا

 .. ةليللا ىنغت فوس اهنإ .. رمقلا اذه نم لمجأ ار اورتل بيغيو ةديعسلا ةصرفلا هذه رمقلا زينني

 ! اضيأ فنعلاو ةقرلاو لاهملاو ةرارحلا ةصالحخ اهنإ .. ةيسنرف ةيئابسأ ةيلاطيإ ىهف .. تصقر متثش نإو

 همم
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 ذفاونلا هركأو . ماحزلا هركأ انأف «اربش ىف قايح لوط تشع ىننأل : 2... ملو » لاق

 .. ملأ : لوقي نم هركأو .. نحن : لوقي نم هركأو .. دويقلاو دودسلاو زجاوحلا هركأو « باوبألاو

 ..رصم نجس تيأر دقل .. ةنيدملا نجس ىلع لطي تيب ىف نكسأ نأ ردقلا ىل راتخا فيك ف رعأ الو
 لوخدلا ىف دويقلا دجأو هروزأ امدنع تنكو .. قوخإ نم دحاول ماعطلا لمحأ اريثك هترز دقو

 ىكل خيرصأ نأ ىلإ ارطضم ىندجأو « سانلا نيب اروشحم ىندجأو « قيضلا تقولا دجأو ؛ ؛ جورخلاو

 ىناميإو ٠ ىتخأب ىطابترا ناك امبرو .. نيجسلا انأ ىننأوأ نيجسلا وه ناك نإ فرعأ الف « ىنعمسي

 نركأ نأ بجاولا نم نأ وأ .. نيجس ىننأب ىماسحإ دكؤي « ءىش لعف نع ىزجعو هتءاريب

 امنإ .. ادحاو سيلف . فنعأ ىخأ باذعف كلذلو .. بزعأ انأو . دالوأ هل جوز وهف .. انيجس

 وهو اسمه امنوقأ . . انأ ىراكفأ دري ناك هنأل نجسلا لخد دق ىحخأ نأ اضيأ تسسحأو .. نوريثك

 7 مرحملا كرتو ءىربلا كسمأ دق .. توصلا كرتو ىدصلا سبح دق سيلوبلا نأكف .. اهب هتوص عفري

 سيلوبلا لاجر ىنفقوتسا ام اريثكو . باقبقلاو ةميدقلا ةماجيبلاب ىأ ةرايز ىلإ بهذأ تنك كلذلو

 يع . شهدنيو ىسبالمل رظني ىخأ ناكو . . نيجسلا انأ ىنأ مهنم انظ

 اكر .. نجسلا ىف ىخأ مادام ةفيظنلا سبالملا ىسفن ىلع تمرح ىننأ ىحنأ مهوت دقف . . حايترالا

 مما م امو . خيراتلا ىف ريظن ال سيل ةكراشم هذه نأ مهوتي

 جرخأ ىننإف « آر اذإ اهيف سيلوبلا ككشتي ةرم لك ىفف .. اعم ةلافسلاو لبنلا نم طيلخ ىه ةبعل وأ

 ىف تيسنو .. ملعتم رح انأ امنإ انيجس تسل ىفأ ىأ .. ىعماج بلاط ىننأ ىلع لدت ىتلا ةق ةقاطبلا هل

 ىكل ىزيلجنإالا شيجلا ىف لمعي حارو هميلعتب ىحض دق ىخأ نأ . ثبعلا اذه ببسب تقولا كلذ

 | هتيرحل هنادقف نع لوثسملا ىننأ اك « ىتيرح ىف لضفلا بحاص وهف .. ةيعماجلا ىتسارد ىلع قفني

 هبش مانأ ىننأل .. كلذ لعفأ نأ نوضفري هدالوأو تيبلا بحاصو . ةنوكلبلا ىف مانأ انأف كلذلو

 ةارعلا نأ ودبي نكلو . ةارع ءىطاشلا ىلإ نولزني سانلا نأ عم . سانلا رعاشم حرجي اذهو . نايرع

 نم هبساني امو .. ىز نم هبساني ام ناكم لكلف .. عراوشلا ىف نولذتبم « ْئطاشلا ىلع نومرتحم

 ..ريرسلا ىلع ىمترأ رجفلا دنعو « ليللا لوط ةنوكلبلا ىف مانأ انأف كلذلو .. مونلاو ماعطلاو مالكلا

 « هسفن نيجسلا هريدي معطملا اذهو . اعطم نجسلا ىف نإ . اقح ةبوجعأ وهف ىمامأ ىذلا نجسلا امأ

 فظني وهف . . ماوعأ ةتس نجسلا اذه ىف لظو . بريي الأ نيجسلا مسقأ دقل . . نجسلا ةرادإ حلاصل

 مسني نم ءىجي مث .شيشقبلا ذخأيو . سانلل عيبيو . باوكألاو قابطألا لسغيو هسنكيو معطملا
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 هسفن ىلع لفقأو . معطملا نيجسلا لفقأ ليللا ءاج اذإف .. ةديدج عئاضب هيطعيو موي لك سولفلا
 بيرغلا نمو . فرشلا ةملك نيجس هنإ .. ! ؟ اقح نيجس وه لهف .. نوناقلل اقيبطت نجسلا باوبأ

 ىماعط تلوانت دقو . ! نجسلا سبالم ىدترا ليللا ءاج اذإف . اراب ةيداعلا سبالملا ىدتري هنأ اقح

 . ىخأ هبشي هنأ تمهوتو « ىنيع ىف هحمالم لك تعبطنا ىتح « هيلإ رظنأ تللظو . نيجسلا اذه دنع
 اذامل .. شيشقبلا هتيطعأ امدنع نيجسلا اذه مهفي ملو .. نجسلا هلوخد نع لوثسملا اضيأ ىننأو

 ..ريثك اذه لب : اكحاض لاقف . بجي امم لقأ شيشقبلا نأ نع هل رذتعأ ىننأ نظو .. هل ترذتعا

 . انه انعم ءاشعلا لوانت ىلإ هتوعدو .. هلاّتحا ىلع ىوقأ ام رثكأ .. ادج ريثك العف : هءارو تلقو

 ! كلذ ىلع نوقفاويس مهنأ نم نيقي ىلع وهو . نوجسلل ةماعلا ةرادالا نم نذأتسي نأ ىلدعوف

2 

 ةينبلا مهسبالمب نابهرلاو . ادج ةعساو تاقرطلا . ةريدألا دحأ ىف نكسأ ىننإ « ... تفأر و لاق

 . اضيأ ةركبم ةعاس ىف مهعماوص نولخديو . ةركبم ةعاس ىف نوضبني . . مهدانصو ةمخفلا مهئابلصو

 تناك دج نأ ةقيقحلاو . . ىكيلوثاك ىننأ ابذك تيعدا دقل . ةصاخ ةفصب ريدلا حاتفم ىننوطعيو

 ىلإ تبلطو .. . هلل ىترذن دق ىمأ نإ تلق امدنع مهيلع تبذكو .. مالسإلا ىلإ لوحتت نأ لبق كلذك

 ىدم ابهار اسيسق نوكأف . رق والا هوب اولا عل دل ا

 ةينابهرلا ىلإ دوعأ فوس ىننأ دقتعأ : مهل تلقو .. ىمأ نعو ىسفن نع هركشأو هلل ىلصأ ..

 ارخأتم دوعأ نأ ىل اوحمسي ىكل امبر .. ةبذكلا هذه ببس ىسفن عم شقانأ مو . 0

 ىلع بحاشلا ءافصلا تيأر .. تابهارلا تيأرو . . ءاسم ةعساتلا ىف باوبألا نوقلغي مهف .. ةليل لك

 اهل نوكت نأ نم . 0 ا ل ررقت نأ ىنعم ام مهفأ مو . 8

 3 نم نيمورم اوسيل مهنإ : ةعيرسلا ةباجإلا تدجوو . . ءىشلا سفن لجر لعفي نأو ..

 .. اوصل هذ اودي ميول هلعفي نأ معاطتسا ىف ناكاموأ نودي ام نولعفي مهف ..ءش

 .. ةمومألاو ةوبألا ءابعأو .٠ ةيعاتجالا ةايحلا نم مهسفنأ اوحارأ 7

 فيك فرعأ الو . اكحاض ال تلقو . تايهارلا ىدحإ تدجوو « ةبتكملا ىلإ تبهذ مايأ ذنمو

 كوخأ ىننإ لاقل قيرطلا ىف دحأ انآرولو .. امام كييشأ ىننأ تخأ اي نيملعت له : كلذ تفشتكا

 دّقف . .ريبعتلا اذه حص نا - « ىنترظن هوأ . . ىلإ ترظنو . . ةأجافم تناكو . . ؟ كترايزل ث؛ثج

 اذه نأ فرعت : تلاقو . اهتهجاوم ىلع ارداق ىندجأ مل ىتح . 00

 موي لك ةآرملا ف ىسفن ىرأ انأف كلذ فشتكأ مل : تلقف ؟ كلذ تفشتكا فيك .. ؟ حيحص

 مه



 نأ فرعت له : تلاقف . اضيأ ةيكيلوثاك ةيلاطيإ دج نأو .. كحالم هبشت ىتلا ىحمالم فرعأو

 .. ةيبرعلا تايلكلا ضعب فرعأ ىننأو .. ةيردنكسإلا ىف تشاع ةيلاطيإ ةيكيلوثاك اضيأ قدج
 ا . ! مكتغل ملعتأ نأ لواحأو

 تناك . نيرشعلاو ةعبارلا ىف ىهو تءاج ىأ . طقف تاونس عبرأ ذنم ريدلا ىلإ تءاج دقل

 . امامت ىرعتت تناك ..نينانفلا ىلع اهمسجل ةضراع لمعلا ىلإ تلقتنا مث . ءايزأ ةضراع لمعت

 ىرت تناكو . اهيلإ نورظني نيذلا ىلإ «رظنت نأ تملعت اهنإ تلاقو . كلذ امل ليف . ليمج اهمسجف

 ةليوطلا اهتبرجتب تفرعو . مهيلع ىه داتعت امك . اهيلع نوداتعي مث . رمألا لوأ انواكأي نوداكي مهنأ

 تناك اهتارظن نإ .. مه ىه اهتارظن لثم « امنوعسري اوناك نيذلا نابشلا نويع ىف مهنلا لتقب لتقي ءىشال هنأ

 هوض قلطت امك امامت .. مهتاوهشل اديدبت تناكوأ .. ةتماصلا مهلاطمل اضفر تناكوأ .. مهل اييدأت

 تحبصأ فيكامأ .. نوري الف رهابلا ءوضلاب نيرخآلا نويع بيصيف « ىرخأ ةرايس ىلع ةرايسلا
 هنأ رعشت ملو . سانلا نم ادحأ دعسأ دق ليمجلا اهدسج نأ رعشت مل ىهف : اضيأ ببسلا سفنلف ةبهار

 ملف .. بهذلاب اهقتعو اهينذأو اهعباصأو اهردصو اهيعارذ ًالم الو . سانلا نيب مارتحالا اهاطعأ دق

 اهدسج تكرت . ريدلا تلخد ًامدنعف كلذلو . نكي مل هنأكف .. اهل ءارثو ةداعس ردصم اهدسج نكي

 دويقلا ةوسقو نامرحلا نارين ىلع اهحور « ىوشت » تلخد وأ .. اهسفن رهطت تلخدو بابلا دنع
 دقل : تلاقف «رثكأ اهتايح ىل تحضوأف تداع . كرفت ام اهسنمب ندم ملي ةعموصلا ةدوربو

 ليبن قلخو ليمج مسجو ريبك بلق : ريثك ىدنع امو . ىدنع ام لك ىطعأ نأ تينمتو . تببحأ
 رودب هل موقت ةاتف راتخا .. ءىش لك ىف امامت ىنع فلتخت ةدحاو راتخا ىبيبح نكلو .. لجر لّقعو

 روثيف . هتغدل ءفدلاب تسحا اذإو . هيمدق قعلتو هءارو ىشمت ىهف ..اعم ىعفألاو طقلاو بلكلا
 ريصق تقو ذنم تررق ىنكلو .. ىدنع اهدجأ ال بهاوم كلتو .. اهيلإ هتداعإ ىلع ةرداق اهنكلو ابيلع
 . يبراقأ ضعب كانهف .. ةيردنكسالا ىلإ دوعأ فوسو ء انه ىسفن دجأ مل ىننإف ؛ ريدلا نم جرخأ نأ
 ىلع ىننإ .. سانلا نوكي ؛فيكالو .. هلمعأ فوس ىذللا امالو « هدجأ فوس ىذلا ام فرعأ الو

 .. اذامل الو تثج نيأ نم الو انأ نم فرعي دحأ الف . ةرح نوكأ فوس ىننأ .. دحاو ءىش نم نيقي

 .. نإ ىأو مسج ىأ ىل نوكي نأو . مس | ىأ ىبسفنل ىطعأ نأ ةرح انأف ء امامت ةلوهجم تمدامو

 * ديول .:. كلذ لع ةعقان ةخضأو + ىقيقح فرعي ىذلا ديحولا تنأ كنأ الول . . هيفخأ وأ هضرعأ
 فوسف كلر اذإ اباش كل فرعأ ىننإ : اهل تلقف .. نويقرشلا ابيأ مكتماهش ىفو كتلوجر ىف ىمتحأ

 ! ةقفاوم : تلاق . ؟ كيأر ام .. انأ : تلق ؟ نم تلاق . كجوزتي فوسف كبحأ اذإو . كبح

 ! رمقلا بيغي نأ لبق ةليللا اهنورت فوسو

 همك
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 سيل بلا ىف ديعسلاو . ظحلا هنإ . عيمجلا نم الاح نسحأ ىننأ دقتعأ : ٠ « ... توفص » لاق
 لثم دجأ مل ىننأل ٠ . مكب ديعس انأف كلذلو . هؤالمز وأ هؤاقدصأ مه نيذلا لاجرلا وأ لاملا ىف اديعس
 هللا نكلو . حصألا ىلع ظح هوس . ظح هنإ . نبنع نوثدحتت ىتاللا تارحاسلا تايتفلا ءالؤه
 تامو . لوألا برحلا ىف اهجوز تام ةديس دنع نكسأ انأف . كانه ىلإ فيضيو . انه نم فذحي

 عبارلا اهجوزو . امور كنب ىلع وطس ةيلمع ىف ثلاثلا اهجوز تامو . ةيناثلا برحلا ىف ىناثلا اهجوز
 ةسلجلا هذه زبتنأ انأو .. تام ىتح برشي لظ سماخلا اهجوزو ٠ ةيلقص ةريزج نم برقلاب قرغ دق
 .. انئيب راد اراوح مكل لقنأل ةئيزحلا

 .. ؟ تجوزت فيك : اهل لوقأ

 نأ ىلع لدي اذهو « ةقيرطلا سفنبو .. ىنوجوزت نيذلا مه مهنإ .. ! ؟ تجوزت انأ : لوقت
 ًاجافأو .. عرسأ ىتح ىنحملي الجر ىرأ داكأ الو . عراشلا ىف ىشمأ انأف .. ريمحو نولفغم لاجرلا
 هدجأل فقوتأو ةراح برقأ ىلإ فرحنأو .رثكأ عرسأف . هدجأف ىلارو رظنأو .. ىلارو عرسي هنأب
 ممعنأ ملانأف « ببسلا فرعأ الو .. . جاوزألا ءالؤه لكن يب يغتي مل دحاو ثيدح اننيب نوكيو . ىمامأ

 تنأو فيك : هل لوقأف . ادج ىنتبجعأ تنأ : لوقيو ؟ ىندراطت تنأ اذامل : لجرلا لأسأف .. كلثم

 ىننإ مث .. ؟رخآ لجر قايح ىف ناك نإ الو .. ىخيرات فرعت الو .. انأ نم فرعت الو .. ىنفرعت ال
 سنكأو لسغأو خبطأ نأ وه هفرعأ ىذلا لك . . ءىش ىأ ةثيدحلا ةايحلا هذه ىف مهفأ ال ةيفير ةحالف
 طبضلاب اذه لب : هدر نوكيو . ىنع دعبا .. دحأ اهاضري ال تافص اهلكو .. لافطألاب آو
 .. ؟ لاجرلا دنع كلذ نم رثكأ اطبع تيأر له . جوزتنو . ديرأ ام

 هنأل رامحو .. كجوزت هنأل لفغم هنأ .. لجر لك عم كساسحإ اذه لظي لهو : اهأسأو
 .. ؟ كعم ةايحلا هذه ىف رمتسا هنأل ريزنخو .. كقدص

 ةليح ىلا أحلأ نأ دبال نكلو . دالوألاو تيبلا مرتحأو .. ادج ىجوز مرتحأ ىننإ .. ال : لوقتو

 .. براجت الو .. ةيعاتجا ةايحالو .. لام ال : لاجرلا ىرغيام ىدنع سيلف ؛ جوزتأ ىكل
 مث كجوزتي نم نيمتشت فيك ..؟ تافصلا هذه لكب لاجرلا نيفصت اذا نكلو : لوقأف

 ؟ كلذ دعب هنيمرتحت

 .. ؟ كشياال اذامل .. ؟ اهتلق ةملك لك ىف قثي فيك هنأل .. جذس لاجرلا نأ ىرأ ىفإ : لوقتف

 لواحي وأ ىنعدخي ال اذا .. ؟ ىلع كحضي ال اذا .. ؟ ةقادص انئيب نوكت نأ لواحي ال اذامل

 ةهمماب



 .. ؟ ةيابنلا ىف جوزتن مث .. هنع اثحبو هءارو اريس ىبخودي ال اذا ..؟ ىنبذعي ال اذامل .. ؟ كلذ

 ..؟ مهيف ابيع كلذ نوكي اذالف .. كلذ لك نم لاجرلا كحارأ اذإ نكلو : تلق

 .. اينحنم اسأر الإ هنم ىرأ ال ىذلا لجرلا هركأ ىننإ . باذعلا اذه ىف ةحارلا لب : لوقت
 ضفر اببس ىدبي نأ هنم تبلط اذإف .. ال : ىل لوقي ىذلا لجرلا بحأ ىننإ .. معن : ةملكالإو

 امعِإ ء« فرعأ نأ ىف ىل حال هنأو .. هيواسأ ال . 0 ضفرلا اذه ىنعمو .. كلذ

 . جاونأل دعسأ كلذل مهو « ةمزجلاب ةأرملا نوبرضي فيرلا ىف اندنع مهنإ .. طقف عيطأ نأ بجاولا
 تلفسألا برض ىف امنإ . ةأرملا برض ىف اهنومدختسي ال مهنإف « نئمأو 0 ةئيدملا ةيذحأ نأ مغرو

 اهنإ .. ةرمدم اهنإ .. ةيساق اهثإ .. ةفينع اهنإ . نولوقت ايك ةقيقر ةأرملا نأ احيحص سيل .. عراوشلا ىف

 .. اهئاذحب مهتساد نيذلا لاجرلا ددع مك فرعأ ال .. ةصقار لمعت تمخأ ةئبا ىل نإ . ءامدلل ةصاصم

 .. اهيلع نولبقي مهنأ اقح بيجعلا نمو .. كلذ نوفرعي مهلك سانلاو .. اهتبرخ ىتلا توببلا ددع الو

 ةأرملا نأ امك .. ةريطخلا ةأرملا بحي لجرلا نأ ودبي .. جيئالا ناكربلاو رئاثلا رحبلا ىلع نولبقي امك

 مل .. ضعبلا اهضعب لكأت شوحو اعيمج اننإ . . ءودهلا هركنو ةعويملا هركن اننإ .. فينعلا لجرلا بحت

 ىلع ةئيزح تسلو ..اهسفن ةايحلا نم كلذ انملعت امنإ . . ىتخأ ةئبا الو ء بتكلا نم كلذ ملعتأ

 تام دقل .. لمارألا لك نم دعسأ انأف .. ىجاوزأ تام فيك فرعأ ال ىننإ لب .. ىنايح ىف ثدح ام
 سيسقلا ءاعدتسا ىلع اورفوف ٠ ىنع اديعب اوتام دقل .. مهتزانج وأ مهنفد ىف بذعتأ نأ نود ىجاوزأ

 دقل .. ىجاوزأ عيمجل هركشأ فوس لضف اذهو .. اهقرحي مث ةثجلا طنحي ىذلا ىأ - ىطوناحلاو

 .. اتنبالو ادلو مهنم بجنأ ملف .. ارثأ اوكرني مل مهنإ مث .. مهتوم دعب ىتح ىنوحارأ
 .. ؟ جاوزألا ةلكآ نذإ تنأ : اهل لوقأو

 | اعيمج نيمومسم اوتام ىتح ىنم اولكأ نيذلا مه لب : لوقتو
 . نيسمنمللا ىف كنأ هيلإ ليخي كري نم : تلق

 .. نيعبرألا ىف ىننإ .. ؟ كلذ لاق نم ..؟ نيسمخلا ىف : لوقتو

 ؟ ىننيجوزتت له : اكحاض ابتلأسو
 قتخا ىّتبلا ةدعاقلا ىه هذهف .. تومت نأ ىئحخأ نكلو . ىدنع منام ال هللاو : تباجأف

 لاهش ىف شيعأ نأ ديرأ .. ؟ تومأ نأ لبق هلعفأ نأ ديرأ ىذلا ام فرعت .. ىجاوزأ لك اهاضتقمب
 نأ امإو ىنولتقي نأ امإف . . دحاو تقو ىف ةرشع جوزتت نأ ةأرلا قح نم نأ تعمس دقف ؛ دنهلا دالب

 .. اهاه .. مهلتقأ

 ىهف .. دنا لاهش ىلإ اهعم اورفاست نأ مكيلإ بلطت نأ دعبتسأ الو ء انعم ءاشعلل اهتوعد دقو
 تافصاوملا هذهب اسانأ ايندلا ؛ىف نأ اهنزحأ دقو . اعيمج مكنع اهتثدح دقو .. توم وأ ةايح ةلحر

 همم



 انينب اننأ ةطلغ ريكأ ؟ ىه ام .. ايندلا هذه ىف ةطلغربكأ نأ فرعت : ةميكح ةرابع تلاقو .. ةبيرغلا

 مجحلاو ددعلا سفنب « ةيلقعلا ضارمألل تايفشتسم ددعلا سفنب نين ملو .. تاهيرابكلا نم ريثكلا
 ! ةقانألاو
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 ؟ ةيرصملا فحصلا تأرق له -
 ال : تلق-

 ؟ديرت له-
 .ال-

 ؟ اذالو -

 نحنو ءىش ىأ عيطتسن لهو .. ؟ انه انأو دحأ ىأل وأ رصمل هلعفأ نأ عيطتسأ ىذلا امو -
 ! كانه نوكن نأ بحن الو انه نحن وأ .. كانه الو انهال نحنف .. ؟ كانه

 .. ؟رخآلا انأ ىتصق ىكحأ نأ الو -
 .. ؟ ديدج ءىش كدنع له -

 ؟ تللم له -
 . تدك : تلق

 ؟ ... نذإ -
 ملف .. رداونلا هذه ىلإ عمتسن نأ لبق الاح نسحأ انك دقف . اعيمج انشعنت نأ .. كتمهم هذه -

 انيولقو انلوقعو .. انهاوفأو انناذآو اننويع تألتما ..انألتما دقف .. مالك ىلإ ةجاح ىف نكن
 ضرألا اهمدقت اينابمشلا نم سأك ىلع عيقاقف لثم اننإ .. انلوح ايندلا لكانألم اننإ لب .. انماسجأو
 مهف « مهيلع ةزيزع ضرألا لازتالو .. كانه ىلإ اوبهذ مث ء انه اوناك سانأل حاورأ اننإ .. ءامسلل

 .. اهداسجأ ىلإ حاورألا ديعتف « اهرارق ىف ءامسلا عجرت نأ نومهوتي مهنأك .. ةظحل رخآل اهب نوثبشتي

 ؟ دادعتسا كدنع ىبعي -

 ,, ىلع -

 .. ؟ فويضلا ءىجي نأ لبق ةليللا نيثدحتملا رخآ نوكأ نأل دادعتسا مكيدل اعيمج متنأو -
 د : انلق

 . ؟دحأ ىنعطاقي نأ نود -
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 .. نوقفاوم : انلق

 .. تجوز ىلإ دوعأ فرسف متلعف اذإو -

 ؟ كتجوز -

 ةرماغم ةاتف ىهو ء هتسرد ام طبضلاب تسرد دق ىهف .احابص مويلا تجوزت دقل . معن -

 .. دبألا ىلإ ايلاطيإ نم شفطت نأ ديرتو ..مأالو بأ ال ..امامت ىلثم « ةعوطقم »

 ؟ فيك .. ؟ حيحص -

 .. ؟ ادبا له .. ىرخأ ةصق هذه -

 مت: اذلف
 تاحول لكو ؛ ةبيثك ةكئالملا تاحول لك دجن اذامل : بيرغ عوضرم ىف مويلا لوط انشقانت : لاق

 كلذلو .. ةئيطخ كحضلا له ..؟ ةكئالملا نزحيو ناطيشلا كلحضي اذامل .. ؟ ةكحاض نيطايشلا

 « ةكحاض ةروص حيسملا ديسلل لعجي نأ دحاو ماسر عاطتسا دقل .. ؟ ةكئاللا كحضي نأ حصي ال

 ىتح .. كحضي ادحاو امسر « ةميدقلا ةينوعرفلا تاحوللا لك ىف دجن ال نحنو .. ةسينكلا هتضفرف
 اييفتك ةموعنو اهيفدرو اهيدهن : ةأرملا مسج هل لعجف نوتانخا نم رخسي نأ لواح ىذلا نائفلا

 امدنعو .. ةشهدلا ىلع امنإ كحضلا ىلع ثعبت مل ةيروتاكيراكلا ةروصلا هذه ىتح .. اههجوو

 ..« ةعرج و ةماستبالا هذه نأكو . ةماستبا اه تناك ىشنفاد ودرانويل ماسرلل ازيلانوملا ةحول ترهظ

 ىأ كحضي نأو مستبي نأ ىعيبطلا نم نأ عم .. تمستبا اذامل رسفت خيراتلا بتك لك تلظف

 دولوملل اهتماستبا نأو « الماح ةديس تناك ازيلانوملا نأ وه نوثحابلا هيلإ ىدتها ام رخخآو .. ناسنإ
 ةديسلا هذه لوح نيفزاعلاب ىنأي ناك ماسرلا نإ لاقيو .. ماسرلل اهتماستبا تسيلو .. ءىجي فوس ىذلا

 دكؤيو .. ةماستبالا هذه الإ ةجيبلا هذه لك نم رهظي ملف . اهمسري وهو اهسفن ىلع ةجببلا اولخديل
 .. هسفن نانفلا عنص نم ةروص ىه امنإ .. اهنيعب ةديس هبشت نكت مل اهنأ « ةحوللا هذهل اوخرأ نيذلا
 كلذل ىهف ..وه هقامعأ نم ريثكلا اهيلإ فاضأ نانفلا نكلو . اهحمالم اهل ةديس كانه نإ لاقيو

 ءارعشلا لك امنإ .. كلذ لعف ىذلا هدحو ىشنفاد سيلو .. ةيفارغوتوف ةروص تسيلو « ىنف لمع

 دنع اهدجن ىّتلا ةعورلاو لاهملاب تسيل ةرطبويلكو .. ةدايز ىمو .. ةميمأو ةزعو ليل : اوبحأ نيذلا

 هزيوله ةاتفلاو .. ويمور ةبيبح تييلوج ىتح الو .. نونحملا اهفصو ايك ليل الو .. وشو قوشو ريبسكش

 برح تالطب ىدحإ ؛ ديرحوب ةليمج » ةرهاقلا ىف تيأر تاونس ذنمو .. راليبا سيدقلا اهبحأ ىتلا
 ءارعشلا اهمسر ىتلا ةروصلا نع امامت فلتخت اهنكلو .. ةكحاض ةفيطل ةقيقر تناك .. ةيرئازجلا ريرحتلا
 .. مهتتسلأ ىلع ؛ ةليمج ؛ةملك ءىجت امدنع اهلك ايندلا مطحتب نوددهيو نوخرصي نوبرطملا اهانغو
 اهدوجوف . اروف رصم تكرتول انينمتو .. اهنم لجخلاب اعيمج انسسحأ ةرهاقلا ىلإ ةليمج تءاج امدنعف

 ناحل



 ىف ترهظ مث .. ىرخأ ةدحاو نع انثدحت اننأك .. ةينفلاو ةينطولا انرعاشم لكل هيفستو بيذكت

 ىذلا لك نم اثيش لعفت مل ديرحوب ةليمج نإ انل ليقو .. ةزعوب ةليمجو .. اشابوب ةليمج ةرهاقلا

 .. اشابوب ةليمج : تالوطبلا هذه لك تلعف ىتلا امثإ .. ىبرعلا ملاعلا فو رصم ىف ءارعشلا هفصو

 خو. امج كلا انيدف للا ليقول, ىرخأ حدس كلف ناكل. لين تسال ةاقلاهالهر

 ةيخيرات ةبوذكأ مامأ اننإ .. ءىش لك تلعف ىتلا ىه ةليمج تسيل ىتلا ةليمجو ٠ ائيش لعفت مل
 ملاعلا ىف ريرحتلا خيرات ىف ةقلعم ةليمج ةروص قبتو « ةليمج تومت فوسو .. ةيئف ةبوذكأو
 اهبش اهيف لعجو « حيسملل ةروص مسر موي وساكيب ماسرلا ىلع ىتيفوسلا داحتالا راث دقلو .. ىبرعلا

 .. ديدجلا نيلاتس وه حيسملا نأ وأ . ديدجلا حيسملا وه نيلاتس نأ كلذب دصقي ناكو . نيلاتسب

 ..وه هعادبإ نم ىه ةحوللا هذه نأ ىأرو .. كلذ روصت ماسرلا نكلو .. نينثالل ةناهإ ةروصلاو

 .. ةيحيسملاو ةيعويشلا ىري اذكه هنأو

 فنأتسن نأ ديرتو ٠ تاياكحلاو رداونلا هذهبب تقض نذإ تنأ ..ديرت اذام تمهف : تلق

 ذاتسألا نع ابتيقلأ ىتلا ةرضاحملا نأ رركأف دوعأ انأ .. تمهف .. هنع ثيدحلا انلجأ ىذلا عوضوملا

 مث .. طوطخلا نم ةعومجم ىه ةروص هل تمسر دقو .. هل ىروصت نم اءزج الإ نكت مل « داقعلا

 تعنصو ؛رجحلا ىلإ ةروصلا هذه تلقن مث .. طوطخلا هذه ثألمو ةنولم ةاشرف نم رثكأ تكسمأ

 لكف . امامت فولأملا وه اذه نإ لب .. سلفلا وأ ىنفلا خيرأتلا ىف اعدب اذه سيلو .. ذاتسألل الاثمت

 نأ ليحتسمو . بويع نم اهيفام لكب . قافارتعا ىه قايح . فارتعالا نم عون ىه ةايح ةصق
 اذإ ناك هنأ « هتافارتعا ٠ ف بتك امدنع وسور كاج ناجو -- ايضارعتسا نوكي نأ نود ناسنإلا فرتعي

 ىلإ ةجاح ىف وسور نكي مل .. ةيسنج ةعتمب سحأ نخرص اذإف ؛ نولطنيلا نهمامأ علخي تايتفلا ىأر

 هتعتم هذهو :ربعيو ضرعتيو ناسنإلا ىرعتي نأ : كلذ نم عون ىه تافارتعالاف « كلذ

 نكلو .. ليوط ناتسفلا .. ديدج ناتسفل ةيلاطيإلا تاليا اهترشن ةروص مويلا ىنتبجعأ دقو. ىربكلا

 تاحتفلا هذه نأ ىأ - رهظلا ىلعو نطبلا لفسأو نطبلا فصتنمو ردصلا ىلع تاحتف ناتسفلاب

 ءىش ةفسلفلاو نفلا نأ دقتعأو .. مسجلا نم ةنيعم قطانم فشكت اهنأ وأ .. ناتسفلا هيفخي ام فشكت

 فصي ةحتفلا هذه لالخ نمو .. ام ءىش ىلإ ةئيعم ةحتف لالخ نم رظني ناسنإ لكف .. كلذ نم

 تاحتفلا هذه نكلو « امامت ةأرملا ىرعتت نأ نكمملا نم ناكو .. نيقاسلا وأ نطبلا وأ رهظلا وأ ردصلا

 ..رثكأ اهيلإ تفتلي ةحاسم هل .. ةرظن هل : ناسنإ ىأ كلذكو .. مسجلا ىف ام ءىشل زيكرتو زاربإ ىه

 ايندلا هذه نع انتامولعم فصي وهف .. نهكلا لهأ نع ثدحت امدنع كلذ انل روص دق نوطالفأو

 مامأ نوشمي نمل طئاحلا ىلع الالظ مسرتو سمشلا ةعشأ لخدت فهكلا نمو .. افهك اولخد سانأ لثم
 لالظلا نولمأتي اوحارو . فهكلا بابل مهروهظ اورادأ دقف فهكلا لخاد ىف نيذلا امأ . نهكلا
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 هتياور ىف سييراب ىرنه ىسنرفلا بيدألا كلذكو .. ايندلا نوفرعي لالظلا هذه نمو .. طئاحلا ىلع
 .. ةرواحملا ةفرغلا ىف ثدحي اذام ىري ىكل ء هتفرغ رادج ىف ةحتف بقثي لطبلا لعج « محجلا »

 ببس امأ .. انايحأ نخدي هنأ يلعن انئا عم .. نخدي داقعلا نأ نع ثدحتت مل تنا الثم : لاؤس

 هتيقاطو هتماجيب نول نعو .. داقعلا ةيذحأ نع تئدحت تنأو .. نخدت ال تنأ كنأ وهف كلذ

 نم ادحأ وأ تنأ كنأ نظأ الو . ةيملع ةرضاحم ىف ابيرغ ائيش كلذ ناكو .. ةماجيبلا ةليصفتو

 ىلع كسفن ىف ءايشأل ساكعنا اذه نكلو .. شاهتلا ليصفت وأ شاهتلا ةعانص ىف لمعي كبراقأ
 فرعأ الو .٠ هيدب عباصأو هيعارذ فصتف ىشمي امدنع داقعلا نع ثدحتت كنإ مث . داقعلا ةروص

 .. حيضوت ىلإ جاتحي امم كلذ ريغو .. ؟ ابيجع ائيش ريسلا ءانثأ اتكرحت اذإ نيديلا ىرت اذال
 امدنع ىننأ كلذ ببس ناك امبرف .. داقعلا سبالم نع ثدحتأ ىننأ امأ .. قح كعم : تلق

 لئاسرلا ةمجرت تناك ىتمهم نأ بيجعلا نمو . مارهألا ةديرج ىف اررحم تلمع ةعماجلا ىف تحرخت

 ىه تانيسمخملا ىف ةضوملا تناكو .. ءايزألا نع تناك لئاسرلا هذه رثكأو . سيراب نم ءىجت ىتلا
 ةلص ىلع نوكأ نأ ىلإ ءايزألا تاعوضوم تدأ دقو .. رويد نايتسيرك ممصت نم « ةديدجلا ةرظنلا ١

 نع ىنفرصو ىتقو لغشو ىلايخ كلذ راثأ دقو . دحاو تقو ىف تاديسلاو تايتفلا نم ريبك ددعب

 ةيمهأل ريربت وه وأ .. ماّتهالا اذه اياقب وه هتلق ىذلا ناك امبر .. ةريثك ىرخأ تاعوضومب ماّهالا
 ىز 9 نع ثحبأ تنك ىننأو .. بولسألاو ءايزألا نيب ًاهباشت كانه نأ وأ ذاتسألا سبالم نع ثيدحلا
 تايلكلاو .. ىنعملا ردق ىلع تايلكلاف . . ةقرحلا نيتاسفلا لثم ًابولسأ ىسفنل ترتخا ىننأو .( ىبدأ

 سبالملا نإف « سبالملا تحت امب متهأ تنك اذإ : لوقأ نأ تدرأ ىنلعل وأ .. هفشكتو ىنعملا ىطغت
 ىف اهعضي ال هنأو « ذاتسألا ىعارذ ةكرح نع ىثيدح امأ .. سانلا هاري ام ىه اهنأل ىنمبت اضيأ

 .. ىدي ىف ىدلج ضرمب تبصأ تقولا كلذ ىف ىننأ كلذ ببسف « نولطنبلا وأ ةتكاجلا بويج

 مث .. كلذ نم ائيش سانلا نم ىريغ لعفي ال انيب .. نولطنبلا وأ ةتكاجلا ىف امهيفخأ تاونس تللظو
 ىلعو انيلع ادهاش داقعلا نم ذختأو « انايند نعو ليج نعو ىسفن نع ثدحتأ اريخأو الوأ ىننإ
 هناجنف الو داقعلا فك أرقأ ال انأو .. هيلإ دوعنو ٠ءهنع فرصننو .. هقفاونو هفلاخن ..انرصع

 ةداقلاو كولملا بهذي ناك ىتلا ةريهشلا ةيقيرغإلا « لد ةفارعو انأ الو .. عدولا هل برضأ الو

 ضيبنيو .. لوقت مث « اهيعو نع بيغتو تاردخلا ىطاعتت ةفارعلا تناكو .. مهلبقتسم نع اهنولأسي
 اوناكو لوقت ةفارعلا تناكو .. بهذلا ىلع وأ ساحنلا ىلع وأ ةراجحلا ىلع اهتاملك الل لجسي نم

 ىسراف دئاق اهءاج امدنعو . ابيدل ام لك ببنف نورين روطاربمالا ءاج ىتح .. ولؤللاو للملا اهلل نوعفدي
 ريثكلا روطاربمإلا اهاطعأو .. ةيروطاربما مطحت فوس : هل تلاقف .. برحلا ىلإ بهذي نأ لبق اهأسي
 انأف .. وه هتيروطاربما مطح دقف . تقدص ةءوبنلا نكلو .. برحلا ىف مزهناو .. ةضفلاو بهذلا نم

 نكمل



 ىذلا داقعلا مدقأو روصأو رمحألاو ضييألا عضأو شقانأو مهفأو أرقأ انأ امن .. ةفارعلا هذه تسل

 . لاثقلا ةدعاق دنع تعقو دق تنك اذإو .. ةينفلاو ةيلقعلا دعاق ىلع الاثمت هل تقأ ىذلاو هتفرع

 عضأ انايحأ انأو .. اضيأ انأو « حوضوب دوجوم وهف .. هحمالم نم ةحن لك ىلع تعقو ىننأ ةقيقحلاف
 اشاعنإو ركفلل اكيرحت راوحلا نوكيو . راوحلا نم اعون كلذ نوكيل . كلذ دمعتأو . هفلاخأو هءارآ
 بدلا نأ دجن ناويحلا ملاع ىفو .. ةيرورض اهنكلو .انايحأ ةملؤم تاضقانتلا هذه مىجت دقو . لمأتلل
 ناسللا طيشنت نم اعون لفلا عسل نوكيو . هعسلب لفلا كرتيو هب هفف ًالميو لفلا قحاليو محللا كرتي
 لك لثم داقعلا نكلو .. انماعط ىف ةدراتسوملاو ةطشلا لوانتن ايك امامت « ةيهشلل احناف نوكيو

 ساملا نم ناتعطق ةعيبطلا ىف دجوت الف .. ساملا راجحأ تافص لك هل خيراتلا ىف ةببانلا تايصخشلا

 ءافصلاو لقصلا : تافص عبرأ ىف فلتخت ساملا عطقو .. الكش الو اججح الو انزو ال .. ناتبباشتم

 . صاخلا اهلكش اهنم سكعن ال « ساملا نم ةعطق ةيأ ىلع رزيللا عاعش انقلطأ ولو .. نزولاو نوللاو
 كلذكو .. ناتبباشتم ناتنثا هلك نوكلا ىف سيل ؛ عباصألا تامصب لثم ىه ىتلا اهتامصب . اهيصخش
 فالخلا سيل نكلو . تايصخشلا لك اضيأ هبشيو .. ةيساملا تايصخشلا لك نع فلتخم ذاتسألا

 . اضيأ هباشتلا الو . امام

 صخش نع ثيدحلاك امامت .. بعص هبحت صخش نع ثيدحلا نأ ىرتالأ :رخآ لاؤس

 ,. ؟ ههركت

 صخشلا امأ .. هلوقت ام دجت الف هضفرت تنأف ..رسيأ ههركأ صخش نع ثيدحلا لي : تلق

 رهظت الو هبويع قخحتو « هرواحتو هعم شيعتو « هيلإ تصنتو « هيلع لبقت كنإف هبحت ىذلا
 بحملا نع ىأ .. اضيأ كسفن نع ثدحتت تنأف ٠ هبحت صخش نع ثدحتت امدنعو .. هايازم الإ

 .. دحاو تقو ىف بوبحملاو

 .. ؟نيقبلا نم ةجردلا هذبب ذاتسألا نع ثدحتت امدنع اريثك غلابت كنأ ىرت الأ نكلو : لاؤس

 ريشي ام داقعلا نع كثيدح- ىفو .. اهنع حصفي مل وأ . انع اهافخأ وه .. ؟ انع ةيفش بناوج دجوت الأ

 .. كلذ ىلإ
 تندحت انأف . داقعلا اهمسا ةريثك تايصخش نم دحاو وه .. هنع ثدحتا ىذلا داقعلا نإ : تلق

 .. ةيرس اباوبأ كانه نإ مث .. لخخدم نم رثكأ هل ةميدقلا دباعملا لك لثم وهو .. اليلق الإ داقعلا نع

 « انليلضت نوديري « نيركفملا رابك نم هريغو داقعلا نأ ىلع ليلد ربكأو . ةيمهو ىأ ةقورسم اباوبأ وأ
 ىهو . فارتعالل ءاعدا الإ تسيل تافارتعالا هذهف .. مهتافارتعا ىأ .. ةصاخلا مهتايح نع هوبتك ام

 ناويحا ملاع ىف ثدح ايكو .. ءابحأ مهو اهءافخإ نودمعتي مهو .. ةريثك قئاقتل ءافخإ ةقيقحلا ىف

 ىتللا ةئيبلا عم هباشتت نأب اهسفن نحت تاناويحلاف .. هيومت ةيلمعب موقي فوسليفلاو نانفلاو بتاكلاف

 هوم



 ابنأ وأ .. ابب ةراضلا تاناويحلا نم ابره كلذ لعفت اهنأ ىأ .. اهزيمي نأ دحأ عيطتسي الف اهيف شيعت

 ةروسكم تطقس ابنأب رهاظتت رويطلا ضعبو .. اهيلع ضقنت ىتلا ةسيرفلا اهارت ال ىتح كلذ لعفت
 ضعبو ..رويطلا تبره تاناويحلا تبرتقا اذإف . ةسرتفملا تاناوبحلا اهنع دعبت ىتح « حانجلا

 نأ لضفت ىتلا تاناويحلا اهنع دعبتف . امل كارح ال ةتيم اهنأب رهاظتت لحنلاو تاشارفلاو تاناويحلا

 تنفعت ةثجو ةتيم اهنأ مهوي ام ىأ .. ةبيرك حئاور قلطت مث ةتيم اهنأب رهاظنت بلاعثلاو .. ةيح اهلكأت
 .. هيلإ انلقنت ضرألا تحت بيدارس هل تسيل مظع بيدأ وأ ريبك نانف دجوي الو ! ليوط تقو ذنم
 ندملا تحت وأ .. تامارهألا تحت بيدارسلاك امامت .. ةريطخن نونانفلا اهلعجي بيدارسلا هذه ىتح

 هنا وأ « حوضوب هارتال سانلا لعجت ىتلا ةبيرغلا بحسلا ضعب قلطيال بيدأ دجويالو .. ىربكلا

 انأو .. ةريثك ءايشا حم كلذب وهو .. هنم رفت سانلا لعج هتايح ةحول ىف ءادوسلا طقنلا ضعب عضي

 ىلإ نورظني سانلا ضعب تلعج ىتلا ةأرملاو مايهلاو مارغلاو سنجلاو بحلا صصق نوكت نأ دعبتسا
 مغر نكلو .. داقعلا دومحم سابع مظعلا ىمالسالا ركفملل ةقيقح ًاصصق « بئذ هنأ ىلع ذاتسالا
 دق ذاتسألاف .. امامت اهءافخإ عيطتسي ال وهف .. اهيلإ ءادتهالا لهسلا نم نإف « ريبكلا بتاكلا ةعارب
 .. اهضعبب ظفتحاو اهلئاسر رثكأ ابيلإ داعأ دقو .. هتافو دعب رشنت ال ةدايز ىم لئاسر لك نأب ىصوأ

 .. ةدقعملا ةقالعلا هذه نم ريثكلا حضفت « هيلإ اهتداعأ ىتلا . ةدايز ىم ىلإ ذاتسألا لئاسر نكلو
 رعاشلاو .. ةريثك ءايشأ ءافخإ ىلع صرح ىذلا اذه فشكت ذاتسألا رعش ىف تائملاب تايبأ كلذكو

 « اهفرعي ال وأ اهاري ال هنأب رهاظتو هينيع ضمغأو ,ةبوبحملا ىأر اذإ هتلاح فصي فنحألا نب سابعلا
 .؟ هعومد اوأرول سانلا لوقي اذاهث

 تدب اذإ ضغأ ىنوبه : لوقي

 رظنأ الف فرط كلمأو

 عومدلا ام اذإ ىراتتسا فيكف

 |! ؟رمضأ امب نحبف « نقطن
 « ايوق اهؤوض ناك املك « سمشلا لثم هنإ .. رابكلا نيركفملا لك نم هريغو ذاتسألا كلذكو

 « ةنيزحلا وأ ةيفطاعلا ةيصخشلا مهيراجتو رابكلا نيركفملا روصتأ ىننإ .. قمعأ ءايشألا لالظ تناك
 ىو . فوزيف ناكرب حفس دنع عقت ةئيدملا هذه نإ .. ديعب نم نآلا اهارن ىتلا هذه ىببموب ةنيدم لثم

 ممحلا اهتطغف « ناكربلا راث /9 ةنس ىفو .. ةنيدملا تمده .. ةفينع ةيضرأ ةزه تثدح ةيداليم

 ىفو . ةليللا كلت ىف ةئيدملا لهأ هلعفي ناكامل ارتاس ةفيثكلا ةيطغألا هذه تلظو .. ةفيثك ةءالمب ةببتلملا

 ةدماج ةايح . ةيرجح ليثامت سانلا اودجو دقل .. ىناكربلا ءاطغلا اذه ءاملعلا فشتكا ١17/49 ةنس

 .. نارينلا اهتعنص دقل . راجحألا اهب تظفتحا دق قشعلاو ركسلاو بحلا نم اصصق . ةقداص ةنكاس

 ىلعل



 اهم « مييراجت لكو . رابكلا نيركفملا قامعأ لكو .. نويرثألا اهفشكو . راجحألا اهيلع ترتستو
 نكلو بعصلا نم وه وأ .. اهفاشتكا بعصلا نم سيلف « افيثك ءاطغلا ناك اهمو اهءافخإ اولواح

 نيفرعت تنأف ٠ معن : ىنبيبحاي كلل تلق اذإ : لوقي ليجرف ىنيتاللا رعاشلاو .. ليحتسملا نم سيل
 ! ةنيدملا ءاسن لك تضفر دقف ٠ ةليللا هذه ىمورع كترتخا اذإو .. معن هل لقأ مل ىذلا نم

 كراوج ىلإ تسلج ىتلا كلت .. هشتورك وتدنب ىلاطبرالا فوسليفلا ةنبا جوزتت لهف نذإ : لاؤس
 ؟ابح اذه سيلأ . . ؟ مالكلا نع ةظحل اققوتت ملو . تقولا لوط

 .. ؟ تاذلاب ىه اذالو ؟اهجورتا : تلق

 .. ذاتسألاب ارييك ايش اهيف نأل -

 ىرغت اهنأ نظأ ال ةديس حمالمك نكلو « لجر حمالمك ابي سأب ال ذاتسألا حمالم : تلق

 اهتإ .. بح ثيدح ناك العف ؟ بح ثيدح هنإ لوقت .. ىلاطيإلا فوسليفلا ةنبا كلذكو .. الجر
 ىتح ةقشاع ةأرما جوزتي ىذلا نف .. ملاعلا ف لجر مكحأو لمجأو مظعأ هارتو .. اهدلاو قشعت

 انعم ءاشعلا الوانتتل اهتحنأو ىه اهتوعد دقل .. امامك تيسن تنك دقل .. ىنتركف تنأ ! ؟ تولا
 اذإو .. ابجع هيتنبا نم عمست فوسف هشتورك فوسليفلا نع هتأرق امم ءىش كتاف دق ناكاذإو .. ةليللا

 ةنبالا بح نأ ىرت تنك اذإو .. امامت ةليللا اههركت فوسف ء ةفسلفلل بح نم ةيقب كيدل تناك

 اذإ كلاب اف .. ةدحاو ةئبا ناسنإلل نوكي نأ ةميرج ربكأ نأ ةليللا دجت فوسف « ةميظع ةفص ابهبأل

 .. اتمان اذإ امهثلاث نوكيو « اتلكأ اذإ اهعم نوكيو « ادحاو الجر نابحت نامأوت ناتنبا هل تناك

 !دحاو تقو ىف نيلجر نم اجاوز كلذ ناك الإو ءاجوزتت نلف ناتنيدتم ايهنألو
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 . ىتبيقح بترأو .. ىتعتمأ ىوسأ نأ نم لضفأ هلعفأ ام دجأ ملو

 ىلع اهتعضوو ابهتحتفو . ىنبيقح ىلإ ىدي تددمو بابلا تقلغأ مث . ىتفرغ ىلإ تعراسو
 نم ليلقلا هنإ .. ةبيقحلا ىف هعضأ ام كانه نكي ملف . عفترم توصب كحضأ ىنتدجو ةأجفو .ريرسلا

 .. ةقيقد كللذ قرغتسا دقو .. قرولا نم ريثكلاو سبالملا

 . فويضلا راظتنا ىف ءالمزلاب قحلأل تدعو ةفرغلا ضرأ ىلع ةبيقحلا تعضو ةعرسلا سفنبو
 « ىجراخ سيل هتمهوت ىذلا ريثكلا نكلو . ةبيقحلا ىف اهعضو نم دبال ةريثك ءايشأ ىل نأ تسهوت دقل
 نم باسنيال ىتحس ؛« ىتبيقح تقبطأ ايك « ىتفش قبطأ نأ لضفألا نم نأ تدجوو . ىلخاد ىف هنإ
 ىف ىربك ةعتم دجأ انأو . اعمتسم نوكأ ىكل ىرود ءاجو . اريثك تلق دقف .. ىسأر ىف امم ءىش ىف

 هقةهق



 اذإو ..رخخآ ناسنإل اعاّسا الإ تسيل ةءارقلاف . ةءارقلا نم عاّيسالا نسح تملعت دقو . عمتسأ نأ

 .. ةوشن عاّمسالا حبصأ « انانف وأ ابتاك رخآلا اذه ناك

 ةصالخ .. بتكلا ريصع : تلقل .. ؟ قيفت نأ نود هبرشت نأ ىنمتت ىذلا ام : تلئسولو

 ! ةفسلفلا قوحسم ..ركفلا

 مل. فويضلاو ءاقدصألا نم ددعلا اذه لكو ىناعملا لكبو ءىش لكب تألتما ىتلا ةليللا كلت ىفو

 ! ىنفطخو . . اهفطخ ىتح ىنيع هيطعأ دكأ ملف . .رمقلا ىلإ رظنلا نم عورأ دجأ



 سيياقم ىلع دمتعأ ىننأو « ةقيقد تسيل سانلا ىلع ىماكحأ نأ - فسألا عم - تفشتكا
 نأ بجاولا نم ناكل . ىرخأ ةقرو ىف ىلادعأ ءامسأو ةقرو ىف ىلاقدصأ ءامسأ تبتكول ىننأو « ةثطاخ

 ىلع كلذ ىننزحأو . امامت ءامسألا نم ةيلاخخ امهنم ةقرو نأ دجأ فوسو . ةلماش تالقنت ةكرحن ىرجأ

 فرعأال ء تمهوت ىذلاو تشفان ىذلاو تملعت ىذلاو تأرق ىذلا لك مغر ٠ فيك ذإ . ىسفن

 . . ! ؟قيدصلاو ودعلا نيب قرفلا وهام

 ىأ لخدي نأ ىنكي هنأو . امس رطقي هنأو « ضيغب صخش . . . قوش . د نأ تدقتعا : الثم

 هتموعن نأو . قنتحن نأ الإ انل سيلف . . ءاوا نم نيجسكوألا بحس دق هنأ ناسنإلا رعشيل ناكم
 كلذلو . ودعلا وه اذه نأب تيفتكا دقل . اريثك ىناعملا هذه شقانأ ملو .. نابعثلا وأ فيسلا الإ تسيل

 نأل « ناسنإ ىأل ىدحتلا نم عون ىه « ةوادعلا ٠ نأ ةدحاو ةظحل ركفأ ملو . هادافتأ نأ بحي
 عون اضيأ ةقادصلا نإ لب ؟ اقيدص هلعجأ فيكف ىراوج ىلإ الو ىعم سيل صخشلا اذه : اهانعم

 ىدحتلاو . . تقو لك ىفالو « فورظلا لك ىفال « امئاد اقيدص سيل قيدصلاف . . ىدحتلا نم

 ؟ لوطأ اتقو هيلع صرحأال اذال : وه

 قيدص وهال .. ودع . . قيدص : تاملكلا هذه لثمب قتكأ تنك تقولا كلذ ىف ىننأ ودبي

 .. ودع وهالو

 . د ناك . ةفدصلا اهنإ .. ةونج ةئيدمب ريمتبس ٠١ عراشب «ربمتبس 7١ » قدنف ىف انيقتلا سمأو

 . روعشلا اذه ىنلجخأو . ههجو ىلع ةحرفلاو ةشهدلا تناكو . كلذ ىنشهدأو . قانع ىلإ قبسأ قوش

 ءاقدصألا كنب » ىف هل هترخدا ىذلا ىنعملا وه دوربلا اذه . ديدش دوربب هتلباق ىننأ رثكأ ىنلجحأو

 وهام مث . ديدجلا فقوملا عم قفاوتأو رياسأو ىراجأ نأو ةنورم رثكأ نوكأ نأ لواحأ ملو . « ءادعألاو

 ىدنع دجأ مل ؟ هب قيضأ انأ اذامل .ءىشاال ؟لاق اذام ! ءىثشال ؟لعف اذام ؟ اودع هارأ ىنلعج ىذلا

 سيلو . ناتعمال ناتقيض نانيع هل . سأرلا ريبك . ؟ىلتمم . ةماقلا ريصق هنإ . اببس ىتحالو . الوقعم اببس

 ةروصنملا ىف ليمز ناك . ائيش لوقي نأ لبق اليوط ركفي تاصنإلا ريثك هنإ لب . ملكت اذإ اعفدنم

 هقا/



 نم ريثك ىف كراشي الو . هسفنب دادتعالا ديدش وهف كلذلو . ةينغ ةرسأ نمو ىملع لجر . ةيوناثلا
 متهيال وهو ٠ ةفسلفلاو بدألا ىف شقانتن نحن : طيسب كلذ ىف ببسلاو . اهرضحب ناك ىتلا تاشقانملا

 لبقتسمو هراكفأل راطإ ىلإ ىدتها دق وهو ٠ نورئاح نحنو . رقتسم وهو . نوقلق نحنو . كلذ لكب

 . ؟انيف سيلو هيف بيعلا نوكي اذالف .انع فلتخم هنإ . هتايح

 كل ةرابع ترك ذتو . اقح بيجع ءىث . مويلا كنركذت انأ ممظعلا هللاو : ... قوش . د ىل لاق

 ىف قرغ ىذلا .. ىعيمج فوءرلا دبع ركذت له . . فوءرلا دبع انقيدص ةزانج ىف ىشمن نحنو اهتلق
 ىذلا ناك اذإو .. ؟ قروز لكش ىلع شعتلا نوكيال اذامل : ةزانجلا ىف نحنو تلق دقل . ؟ لينلا
 شعنلا نوكيال اذالف املاع تيملا ناك اذإو .. ؟ ةرئاط لكش ىلع شعنلا نوكيال اذالف « ارايط تام

 ناكو ؟ تيملل كلذ لك ةميق امو : ةزانجلا ىف نحنو كتلأسو .. ؟ ملق لكش ىلع وأ باتك لكش ىلع
 تيملا ىلع نزحلا نوكي ىتحو .. للملاب ءايحألا رعشيال ىتح نكلو . . كلذل ةميقال هنأ : كيأر نم
 ايش تلق كنأ نظأ . .اينف المع ىرنو ةزانجلا ىف ىشمنو « نفب ىكبن ىتح ىأ ..اينف المع
 هذه لهأل ىنف لمع مظعأ اهنإ .. ؟ ةونج رباقم ىلإ بهذنال اذا .. حارتقا ىدنع . .اذهك
 ىكل ال «وتناسوبماك » انه اهنومسيو رباقملا ىلإ سانلا بهذي نأ ةونج ءانيم ملاعم مهأ نمو . . ةنيدملا
 لمجأو عورأ . . ةينف ليثامت مهروبق نإ .. ىنوملا لهأ هلعف ىذلاام اوري ىكل نكلو « ىنوملا ىلع اوكيي

 .. اهلك ايوروأ ىف ناسنالا فرعام

 تناك هتجوز نأ رباقملا هذه ةرايز ىف قيقحلا ببسلا نإ قوش . د ىل لاق رباقملا ىلإ قيرطلا فو
 ةنيدم نم اهتافر لقني فيك فرعيال هنأو .. لوألا اهدولوم عضت تناك امدنع تيفوت اهنأو « ةيلاطيإ
 نأ . . ىنيجسلا لاج فورعملا ىرصملا تاحنلا عم قفتا هنأو . . ةونج ىلإ « ةرواجملا اتيرجرام اتئاس
 نأ نم رثكأ اهدعسي ءىش الو .ليثاقلا عنصت ىرخألا ىه هتجوز تناك دقف . اهتايهل- ةصق اهربق لعجي
 .. اينف المع اهربق نوكي

 ةفحت وأ ةيرامم ةفحت رباقملا هذه اندجو « احيبق ندنلب وسيت مادمل عمشلا فحتم ناك' ام ردقبو
 هتايلمع ىرحي لازيام بيبطلاف .. هبحاص ةايح ةصق وه ربق لكف . . تحنلاو رفحلا لامعأ عورأ نم
 هترئاط حانج نكلو رايطلا قتخاو . هترئاطب طقس دق رايطلاو .. ديدحلا ىف وأ رجحلا ىف ةيحارجلا

 حمست هتراثيق لازتام نكلو « ةايح ا نم هادص ددبن دق راقيسوملاو . . ضرألا ىف اسورغم لازيام
 رجاتلا كلذكو .. ىدبأ سمه هل نوكيل ؛ ىرخألا ةيحانلا نم جرخيو ةيحان نم لخدي نأ ءاوهلل
 ةربقم .. كحضن اليوط اهمامأ انفقو ىلا رباقملا عورأ نمو . . سورعلاو مألاو ةجوزلاو بلاطلاو

 نأب هل اوحمسي نأ رابلا داور لك نم بلطو ٠ رابلل ةروص هربق نوكي 'نأب ىصوأ دق راب بحاص
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 وه امأ . . هداور لكو هتاكحضو هتاجاجز لكب اراب هل اوماقأف . رجحلا ىلع ةشوقنم مهسوءرب ظفتحي
 ديقفلا ناك دقف . فحصلا ىدحإ ىف أرقب ايعاو اثداه عراشلا نم ىرخألا ةيحانلا ف سلج دقف

 ! ريثكلا جاورلاو بحلاو سنجللا : هتافوب لجع ىذلا ءىشلا ىف الإ فرسي نكي ملو ..رمخلا برشيال

 اولوحي نأ اوعاطتساو . ءايحألاو ةايحلاب جضت مهرباقم اولعحي نأ ةونج ةنيدم ىف قوما حلفأ دقل
 عاطتسا دقف . ةداعس ىلإ انايحأو .. باجعإ ىلإ ءاثرلاو . ءاثر ىلإ نزحلا اولوحيو . نزح ىلإ عومدلا

 ! ةروص دلخأو لمجأ ىف ربقلا دعب شيعي نأو . توملا ىلع بلغتي نأ ناسنإلا
 تنك ىننأ دبال نكلو . ةزانجلا ءانثأ اهتلق ىتلا تاملكلا هذه ركذأال ىننإ : قوش . د تلأسو

 طقس مث . . لينلا ىف قراوزلا دحأ قرغ دقف . . نيرهش ىف تازانج تسم ىف انرس دقف . للملاب رعشأ
 لوملا ىلع نرحل نأ تدجو نأ ديالو . . ءاقدصأو ءالمز ثامو . .ريغصلا رحبلا ىف نسيبولا

 ناسنإلا رمع ليطي ءىش الو .نفلا الإ للملا ىلع ىضقي ءىش ال هنأو .. ةلمم تازانجلا نأو . . ىدجيال
 .. نفلا الإ

 ؟ادج كيلع زيزع ناسنإ كل تام له : ىنلأسو

 . امظع ىلأ ىلع ىنزس ناكو . ىلأ مث .. ىتلاخ : تلق
 ؟ تلعف اذام : ىنلأس

 . ءىش ال : تلق

 ؟ فيك : لاق

 . ىكبأو هركذأو . هيلع نيزح ىننإ . ىقوملا زعأل ءايحألا هلعفي نأ نكمي ىذلاام فرعأال : تلق

 .. ؟ كلذ ريغ لعفي نأ دحأ عيطتسي لهو

 .. ؟ انه رباقملا ىف هانيأر ىذلاو .. ىنوملا ديلخت نع هلوقت تنك ىذلا اذهو : لاق

 الإ نوديريال ىنوملا نإ .قوملا عفني ءىش الف .تلدع ىنكلو . اذه لثم نم ءىش ىف ترركف : تلق

 | ؟ دحأ عاطتسا وأ ٠ كلذ عيطتسأ لهف . اموي مهتايح لوطت نأ : مادعإلاب هيلع موكحما هديريام

 ىلع ىكين . . انسفتأ ىلع ىكبن اننإف ائيكب اذإ ىتحو .. قوملا ىلع ءاكبلا نم ةدئافالو ىنعم الف نذإ

 هنإف .. اعارذ دقف ىذلا ناسنإلا لعفي ايكامامت . . ةقادصلا نم وأ بحلا نم نامرحلا ىلع . . نامرحلا

 مث .. اثيش اودقفي مل نيذلا سانلا ىلإ رظني مث . . تعاض ىتلا هعارذ ناكم سملي ىرخألا هعارذب

 سحأ تنك اذكه .. مهتارظن اوفْخي نأ نولواحي مث ةعوطقملا هعارذ ىلإ رظنت ىتلا سانلا ٍنويع رك ذتي

 انأف .. ائيش تدقف ىننأل ةيساسحلا وأ جذاسلا نزحلا نم ربكأ تحبصأ ىننأ نظأو « نايحألا ضعب ىف

 ىرخأ انايحأو .. كلذ ىف تحلفأ انايحأو . . ىدعب هنودقفي فوسامو لبق سانلا هدقفام الإ دقفأ مل

 قرأو تيأر نم لمجأ تناك دقف . ىلأ ىلع ىنزح نع افلتخم ناك ىتلاخخ ىلع ىئزح نكلو .. حلفأ مل
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 . ةعلأ اهفورظ تناك . اهيلع ايسفن اثبع تنك دقف . اهمولأالو . اريثك ىنبذعت ىمأ تناك . انانح رثكأو

 . هذه ىتلاخ ةبحم مألا ةوسق نم تدفتسا نكلو . . رذع فلأ ال تدجو تربك امو . ابغاشم تنك

 ىف موي لك ىسفن دجأ تنكو . توصلاو هجولا ةليمج تناكو .. دعب دالوأب تقزر دق نكت مو
 . . نونحلا مألا ثدقف ىننأ اهيلع ىنزح ناكو . اهيلإ تأجلو ىمأ نم تبره دقف . . . امئان اهشارف

 .. ةمحرو انانح تاهمألا رثكأ وأ

 دقو . ىعمدالو هيلع ىنزح فقوتال .. تاونس رشع نم ىخأ تام دقل : ... فوعر . د لاق
 ىف ىشمأ نأ هللا ءاشو ايصخش انأ تم ول هللاو . دحأل ناكم ىبلق ىف دعي مل نكلو . نوريثك تام

 .. ابأو اقيدص ناك ىذلا خألا لثم سيل .. ىسفنل ىدقف ىلع ىكبأ نلو نزحأ نلف « ىبسفن ةزانج

 لعجأ نأ وه اذه ىخأل هعنصأ لاثمت نسحأ نإ . . ةونج ىف انه نفد ول هتربقم نوكت فيك تليخت ىننإ
 هيف ءىش لك .. ةماستبالا ولح .. مالكلا ولح ىتنأ ناك دقف .. هيتفش نم لسعلا صتمي لحنلا
 دقف « ةنجلاب سانلا قحأ وهو « هضرم لاط نأ دعب ةمحرلاب سانلا قحا وهف « هللا همحري .. ليمج

 لك نوكلمي مهنأك هرجاتم ىفو هقئادح ىف سانلا نم ريثك شاعف « ضرألا ىلإ ءامسلا نم هللا ةنج لزنأ
 لكب ىصوي نأ هتين ىف ناك مظعلا هللاو .. مهب اديعس وه ناكو هب ءادعس اوناكو .. هلثم امامت .. ءىش
 نم ملقلا نطخوأ . . هفطخ دق توملا نكلو .. هنم اهتعمس دقل .. نيحالفلا نم ءارقفلا ىلإ هكالمأ
 .. هئاضمإب عقوي نأ لبق هدي

 سيل هنإ مث . ىلوط نم برقي هنإ . هتروصت امك اريصق سيل « امامت قوش . د ةروص تريغت دقل
 هؤرقأ ائيش ىل مدقي وهو هديو ىدي ترواجت امدنع كلذ تظحال دقو . نوللا ىحق هنإ . نوللا رمسأ
 لثم امامت . . ةعمال ةليوط ةفيظن هرفاظأ نأو . . ةمعان ةفوفلم هعباصأ نأو . . اضايب رثكأ هدي نأ
 بيج ىف ةيبهذ ةلسلسب ةيبهذ ةعاس عضي قايح ىف هتيأر ناسنإ لوأ وهو .. هينيع لثمو هئانسأ

 ىه هذه نأ تفرعو . ءاتشو افيص ىريدصلا ىدتري هنأ ىف ببسلا وه اذه ناك اامبرو . . ىريدصلا
 .. هيخأ موحرملا ةعاس

 ركفأ ةرم لك ىو . ءاقدصألا ىلإ فوءر .د تفضأ دقف . حايترالا نم ءىشب تسسحأ ليللا ىفو

 لثم ءاقدصألا نأ دبالو . ةحيحص تايثيح نود اودع هتروصت دقف . ىسفن نم كحضأ هيف

 ديدش ناسنإ ىننأل له ؟ اذامل نكلو . مييلع مكحلا ىف لدعأ ملوأ : مهرايتخا نسحأ مل « ءادعألا
 ؟ جئاتتلا سفن اهل ةريبكلاو ةريغصلا ءايشألاف . ةعرسب رثأتي ناسنإلا لعجت ةيساسحلا هذهو . ةيساسحلا
 ىف ركفنل انتقو عستي مل مايألا كلت ىف اننأل له .. ؟ نيفرطتم ىأ نييفطاع انك تقولا كلذ ىف اننأل له

 هنأ عم . تقولا قيض نم وكشي ذاتسألا ناك دقل .ءىشل عستي نل انتقو نأ دقتعأ ىننإ ..؟ ءىش لك
 . ةضايرلاو لمعلاو مونلاو لكألا نيب لدعلاب هتقو عزوي نكي مل ذاتسألا نكلو . ركفلل اغرفتم ناك

 ام



 ذاتسألا ىطعأ ولو . هايملا ةرودب قيضيو ماعطلاب قيضي ناك هنأ وه ذاتسألا ءاطخأ مظعأ نأ دقتعأو

 هنأب قفوتي مظعلا راقيسوملا ةافو ءابطألا فصو دقو . لوطأو حصأ شاعل « هايملا ةرودلو هماعطل اقر

 : لوقت ىهأ ثعمس دقل : الئاق هسفن نم نفوبتيب رخس دقو . هايملا ةرود ىلع ددرتي نأ ىسن

 .. ةيموي ةرورض هذه نإ لوقت اهعمسأ مل نكلو . . بهذت نأ ىرورضلا

 : اضيأ نفوبتيب رذع ناكو . . هايملا ةرودل بهذيالو محتسيال نفوهتببو روهشلا ىضمت تناك دقف
 .. تقولا قيض

 تحت مهعضن نأ مهني زيقلاو سانلا مهفل ةليسو لهسأ دجن انك ةريغصلا نسلا كلت ىف اننأل له
 نيب قورفلاك .. ءادعألاو ءاقدصألا نيب ةريثك اقورف كانه نأ عم .. ؟ ءادعألاو ءاقدصألا : نيناونع

 مك وعر . دحاولا نوللا ىف تاجردلا فولأ كانه .. دوسألاو ضيبألا نينوللا
 نه ارهظم الإ سيل ء ودعو قيدص ىلإ سانلا ميسقت نإ .. ضعبب اهضعب ناولألا انجزم اذإ

 7 0 هذه نيب نمو . . ىدض اذهو .. ىعم اذه : لوقت امك امامت . سانلا مهف ىف أطخلا

 .. انلايخو انتايركذو انبولق ىف ءايحأ مه نيذلا تاومألا رثكأ اف .. ىح اذهو تيم اذه : لوقن

 ةياغ ىف نالازيام امبنكلو « ىتلاخ تتامو ىلأ تام دق انأ اذهف .. مهل ةايحال نيذلا ءايحألا رثكأ امو

 هتوع نأ ىريو . تومي نأ هديربال هنإ لب .. تمي مو هوخأ تام دق فوءر اذهو .. ةوقلاو ةيويحلا

 ىذلا وه اذه هوخأو .. هرثآم نع ثيدحلاو هاركذل ءايحإ ىه هب ةمئادلا ةوافحلا نأو . هل ديدش لامهإ

 . توملا ىتح ءاقدصأ انلعجو اننيب ةوادعلا تامأ

 . سائلا تشهدأ بابسأل هتزانج ىف ءاكب سانلا رثكأ ثنكو . كلذ دعب فوءر توم ىتح

 قبي رجح ىلع شقن : : رغصلا ىف ملعتلا لثم ٠ « ربكلا ىلع ةقادصلا نإ فيك سانلا هفرعي مل ىذلا نكلو

 ! ةونج ىف رباقمللا هذه لثم اقبنأ اقيمع

 . ةرواجملا لالتلا دحأ ن نم ابيلع تجرفت اهلخسدأ نأ نم الدبو .رباقملا هذه ىلإ ىدحو تبهذ

 8 . كل ةيحت فزعي وهف * ارسل براغ نمت ره بطلا بينا ريغص مطم لتلا ىلع ناكو

 ىلاطيإلا رعاشلل ةرابع تدجو امنإ . امسا هل دجأ ملف ٠ معطملا مسا ىلإ ترظنو .. كيلع هتامدخ ضرعي

 ! ىرخأ نكامأ ىف نكلو « ةايحلل ادادتما الإ توملا سيل : ىهف ةرابعلا امأ . ىريجيللا ىتناد

 ناكملا اذه ىف ىريجيللا ىتناد رعاشلا سلج دقو : لوقت ىرخأ ةرابع تءاج ةرابعلا هذه لبقو

 ! ةجوزتم اهنأب هتحراص موي هشتيرتايب هتقيدص هترجه امدنع

 . جاوزلا دعب هتقيدص لظت نأ اهيلإ بلط دق مظعلا رعاشلاف . ثدحام ةقيقح ةرابعلا هذه لقت ملو

 مل كنإ : اهل لوقيت كلذ دعب اهاري نأ بلط رعاشلا نكلو . اهجوز نوت نأ تضفر ةاتفلا نكلو
 ! ةدمعلا نبال ةقيشع ىفوكت نأ تلبقو . . انأ ىعم ةناينخلا تضفر امنإ . ةنايخلا أدبم ىضفرت

 كما



 نكلو . دعب ايظع حبصأ دق مظعلا رعاشلا نكي ملو .. حيحص اذه نأب اهسأر هشتيرتايب تزهو
 الامو احرم رثكأ مدتعلا نبا نإ . كلذك هدجتال هشتيرتابب ةديسلا هذه نإف اهظع حبصأ ول ىتح

 اهيدي لمأتي حار اهآر الك « ىتناد رعاشلا لثم ؛ امومغم امومهم ارداس انيزح اذكه سيلو . الامجو
 . اهامدقو اهادي : اهيفام حبقأ نأ اوفشتكا دق كلذ دعب هشتيرتايب ةروص اوأر نيذلاو .. اهيمدقو
 ليلق رعاشلا نأ ىرت تناكو . اهقياضي اهيفام حبقأل رعاشلا لمأت ناكو . كلذ ملعت ىه تناكو

 : هلوقب ةريدتسملا ةثلتمملا اهعباصأ فصي ناكو . ادحاو ابيع ابيف ىري نكي مل رعاشلا نأ عم . قوذلا
 عيباني اهعباصأ تناكل رجفتت نأب ةايحلا هللا رمأ ولو . مدلاب اهعباصأ المو . ةايحلاب اهينيع هللأ لم دقل
 . لامجلاو رحسلا

 دقف . نوعيشملا هب قروز هئارو نمو .. سيسق هراوج ىلإ سلجو شعن هب اقروز تيأر ديعب نمو

 قالطإ هصنم ىلإ برقأ ىه ىتلا ةربقملا هذه ىلإ هولقنيل ٠ ديعبلا ئطاشلا نم قوملا دحأب اوءاج
 . .رخآلا ملاعلا ىلإ حاورألا

 « بئاغلا قيدصلا ناكوأ .اقيدص حبصأ .فوءر .د نأ ركذتأ نأ ىندعسأو تمستباو

 ديعتسن وأ « موي لك اقيدص بسكن نأ اليلق سيلف . . ءادعألا فوشك عجارأ نأ ىسفن تدعوو

 ! ماع لك اقيدص رسخن نأ ادج ريثكو . .اقيدص

 انأو ..رحبلا اوراتخا قالمز . . ايلاطيإ بونج ىف وتنارات ةنيدم ىلإ رفاسن نأ انقفتا دق انكو
 سانأ طسو نوكأ نأو . ىدحو نوكأ نأ تدرأ ىننأ الإ ببسال ؟ ببس كانه له .. راطقلا ترتخا

 لهأ ةجهل ىلإ برقأ اهنأب ةيلاطيإلا ىتجمل فصو دق نييلاطيولا دحأ نأ كلذ ببس له . مهفرعأال
 لهأ حمالم ىلإ برقأ ىالم نأل له .. ؟ ىلاطيإلا بونجلا ىلإ بهذأ مل ىننأ عم .. بونجلا
 امدنع ديعس ىننأل له .. ؟ نييسنرفلاو نيينانويلاو برعلاو نييلاطيإلا نم طيلخ مه نيذلا بونجلا
 مل انأو « ةيديعصلا  ةيلاطيإلا ةجهللا هذه ملكتأ فيك نوشهدي مهنأب نييلاطيإلا ضعب ىنحراصي
 . ابر .. ؟ بونحلا ىلإ بهذا

 مث . نورجاشتيو مهيديأ نوكرحيو نوخرصي سانأ فيصرلا ىلع ىمامأو . راطقلا ةطحم ىلإ تبهذ
 قرولاب كلذكو . فيصرلا ىلع رئاجسلاب نوقليو . مادقألا نوسوديو . ضعب ىف مهضعب نوطبختي
 بكرأ نأ لجعتأ ملو . . ذفاونلا نم لافطألا نوفقلتيو . ةغرافلا ذيبنلا تاجاجزو ةهكافلا اياقبو
 تمدقت كرحتي راطقلا أدب امدنعو . .رثكأ امبرو .. ةعاس نورشع .. ادج ةليوط ةلحرلاف . . راطقلا
 ىلع جزفتأ ىننأكو . . ىتبيقح تيسن ىننأ تدجوف فيصرلا ىلإ ترظنو .. تبكرو ةبرع برقأ ىلإ
 اهيلإ رظنأ تللظو . هلعفأ نأ نكمي ىذلاام ركفأ ملو . كرحتأ ملو .رتهأ مل . بيرغرخآ صخش ةبيقح
 . ءىش لك ىف ماحز . . ناكم نع ىل ثحبأ تابرعلا نيب لقنتأ تحرو . . امامت تفتخا ىتح
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 قوس اهئأكوأ . . دلوم ابنأك .٠ . حارصلاو كجحيضلاو .. ةكباشتم تاوصألاو ةقصالتم داسجألا

 , . تاناويحلا وأ ةهكافلل

 .. ىمفت دجأ دعأ مل . ىسقت نع ىودعبأ سانلا فولأ نأ تدجو دقف هب تسسحأ ام حورأ امأ
 نأ عورأام .. هللا .! ؟ انأ الإ كانه سانلا لك امثإ . كانه دعأ مل. . لخاد ىف لاقيام ععسأ دعأ مل

 ةمحز نكت ملو . . ءاضوض نكت مل .. نوكيالو ناسنإالا نوكي نأ دعسأ ام . . كسفن نع بيغت
 جاومألاف . . بولقملاب ارحب بكرأ ىننأك انايحأ ثسسحأ دقل .. ةبيرغ ةوشن تناك امنإ . . حئاور
 تدنسأ ىننأ ركذأو .. توصو نول لك نم جاومأ سانلا ءالؤه لك . . لوطلاب جاومألا . . ةفقاو
 .. نايسنلا رحب ىف ةداعسلاو ةحارلا ىهتنم .. افقاو تمنو باوبألا دحأ ىلإ ىرهظ

 دلوي اذه ..ايندلا وه راطقلا نإ .. سانأ دعصو سانأ لزنو « ةريثك تاطحم دنع فقوت راطقلا
 قئاقد بكري نمو تاعاس بكري نمو . فقوتيال راطقلاو ٠ لزني اذهو دعصي اذه .. ثومي اذهو

 . , فقت زوجعلاو ماني لفطلاو . . ادعقم دج قئاقدل رفاسملاو . ادعقم دجال ةليوط ةفاسم رفاسملاو

 رانلا ثفنب راطق اهرجي ايند .. ديدح نم تالجع ىلع ايند . . هترسأ عم اذهو .. ىلثم هدحو اذهو
 تاطحملا ىلإ نورظني سانأو .. بيرقلا لبقتسملا نوري راطقلا مامأ ىلإ نورظني سانأو . . ناخدلاو

 قائعو .. دوعي نلو ناك ىذلا ىلإ .. ىضضاملا ىلإ راطقلا ءارو ام ىلإ نورظني سانأو . . اهنم برتقي ىتلا
 ىف ىدنجلا اهسيرع اهعدوي سورع ىدح ىلع اههتيأر نيتعمد لمجأو . . ايند . . ءاقللا ثالبقو عادولا
 كرمت نأ دعبو . . اهوقراف نيذلا ىلإ ةيحت بنعلا نم ادوقنع عفرت امأ تيأرو « لوطسألا عطق ىدحإ
 .. راطقلا ىنتخيو .. ةظيلغ ةيذحأ تحت عومدلا نم تارطق طرفناف فيصرلا ىلع بنعلاب تفلأ راطقلا

 فقوتو . نيمنان باكرلا ناك . ةذفانلا نم برقلاب تسلجو . تلحسدف احوتفم اباب تدجوو

 ابتأ دبالو « ىرجح ىلع مئان ريغص لفطب تقلأ مث . ةعرسب ترظنو . ةديس تلخدو ..راطقلا

 سأرلا فوفلملا لفطلا تلمح دقل . هلعفأ ىذلاام فرعأ ىلو ء هايملا ةرود ىلإ وأ معطملا ىلإ تبهذ

 ىلاطيالا فيرلا قاعأ ىف انه نحنف . ةيفير ةديس ىهف . كرحتأال انكاس اذكه تللظو ء مسجلاو

 ةديسلا تناكو . ترسو . اهعبتأ نأ ثراشأو ةديسلا تداع تاظح دعبو . . ايلاطيإ ديعص . .ريقفلا

 نولاص مامأ تفقوو . ىرخأ ةبرع ىلإ اهءارو ترسو . حوضوب اههجو حمالم نيبنأ ملو ٠ ةيبصع

 . بيبط : هيلع بوتكم
 ؟ كجوز اذه : بيبطلا اهأس
 : هفرعأال : تلاقف

 تسلج همامأو . ذيبنلا برشي اححصو . اليوط مان هنأ ودبيو ضيبألا وطلابلا ىدتري بيبطلا ناكو

 . اهيتفش تغبصو اهرعش توسو اههجو تلسغو تحصو تمان دق ىرخألا ىه اهنأ ودبي ةليمج ةاتف
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 هيلإ تيقلأف اسلاج هتدجو : ةديسلا تلاق ء بيبطلا هجو ىلع ةشهدلا تدب املو . لوزنلل دعتستو
 ىري ىّتلا ىلوألا ةرملا ىه هذهو ةمداقلا ةطحملا دنع ىنرظنني ىجوز نإ . كنع ثحبأ تثجو . لفطلاب

 . هنبا ابهيف

 ؟ هرمع مك : بيبطلا لاق

 .روهش ةعبس : تلاق

 ههجو نع بيبطلا فشكو . مئانلا لفطلا تعضوو . لفطلا عضأ نأ بيبطلا ىنم بلطو
 نم مك فرعأالو ! اتيم لفطلا ناك دقل .. مألا تحخرصو . همامأ ةسلاجلا ةاتفلا تخرصو . ليمجلا
 ملو . ةبيصملا هذبب اهجوز حراصتو ةعاجشلا مألا هذه لزتتو راطقلا فقوتي نأ لبق ىضم تقولا

 ىلإ تزفق ةأجفو . . اليوط اتقو ىنيع نم لفطلا ةروص وحمأ نأ ىف حلفأ ملو . مألا ىرأ نأ عطتسأ
 فوس اهتابيرق ىدحإ نأل ىقدلاو عم تبهذ اريغص الفط تنك امدنعف . . رخآ لفط ةروص قركاذ
 تناكريرسلا قوفو . . ةرسألا تاديس لكب تألتما دق ةفرغلا تناكو ء ريرسلا تحت تللستو .. دلت

 .. ىسأر قوف عقي فوس ريرسلا نأ سحأ تنكو . . عجوتتو بلقتتو يرصت دلت فوس ىتلا مألا
 فرغلا ىدحإ ىف ىنسبحتو ىمأ ىنبرضتس ..امدقم ةجيتنلا فرعأ انأو .. ىرمأ حضتفي فوسو

 اهظح ىلع انزح نكلو « ىنباصأام ىلع انزحال .. ىرخألا ىه ىكبت مث .. ىنبرضتو لابح اب ىنطبرت وأ
 نم ريرسلا تحت ىكبأ تذخأو . . اهدالوأ عم ةحارالو . اهلهأ تيب ىف ةحار الف .. ايندلا هذه نم

 قوف نم ةديسلا تلزنو . . ءىش لك نكس ةأجفو .. ىكبت ىتلا ةديسلا هذهل ارثأتو .. فوخلا

 فيرلا ءانبأ هيلع عضي ىذلا ىسركلا هبشي . . ىبشخ ىسرك ىلع امامت ةيراع ساجت اهتيأرو ..ريرسلا
 . . دلت فوس ىلا ةديسلا ابيلع تسلج دق ةحتفلا هذه .. ةريدتسم ةحتف هل ىسركلا اذهو ءريزلا

 محللا نم ةعطق وه امنإ .. حمالم هل تسيل . . ادولوم بحست ةيادلا تدجو ةحتفلا هذه نمو

 .. ةفرغلا ىف تاوصألا تريغت ةأجفو .. حوضوب كلذ نيبتأ مل . نبللا ىف وأ مدلا ىف قراغلا رمحألا
 فلأ .. هوبأ قطانلا قلاخلا . . هللا مسا .. دلو هللا مسا .. ةمالسلا ىلع هلل ادمح : تاك تددرتو
 ةفرغلا ىف نم لك جرخخو لخخدو .. بابلا حتفناو . . فنعب تاخرصلا تلاعت ةاحفو . . نقيبأ نابت
 بورغ عم دوعأو . ةرواجما لوقحلا دحأ ىلإ .. عراشلا ىلإريرسلا تحت نم تيشمو .. تيبلا ىف نمو
 ! اتيم دلو دق لفطلا نأ فرعأل سمشلا

 زاوج عضأ مل ىننأ هللا تدمحو ؛ ءاقدصألا هيف لزن ىذلا قدنفلا ىلإ تيدتها وتنارات ةنيدم ىو

 توحعصو ..ريرسلا ىلع ىسفن تيقلأو ىتفرغ تلخدو . داع ىه امك ةبيقحا ىف سولفلاو رفسلا
 ىذلا لك نم ةدحاو ةملك فرعأ مل : اكحاض لوقي ابيبط تدجوو . . ىلوح ءالمزلا لك دجأل
 . نوفرعي نيذلا مه كؤالمز . . لوقت
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 . اقرع ىسفن ترصتعا ىننأو . . ىمحلاب تبصأ ىننأ مهنم تفرع دقف . اعورم ىمون ناك دقل
 نأ بيبطلا ةحيصن تناكو . . بيبطب ىل اوتأو . ءاقدصألا ءاج ىتح . . مئان انأو خرصأ تحر ىننأو

 سبالم ىدترأ نأ ةرورمض بيبطلا ررق دقف . اهيلإ اودتبي ملف قتبيقح اودحي نأ اولواح دقو . . رثكأ مانأ

 . ةفاج

 ؟ كباصأ اذام : مهدحأ لاق

 . فرعأ ال -

 . . لوملا ءامسأ نم اددع تركذ دقل : ناث لاق

 . ةراسخ : لوقتو ىكبت تحرف « ذاتسألا ةافو تلجععت تنأف . . ًاضيأ ءايحألاو : ثلاث لاق
 ءامسألا ةيقب كل ركذأ نلو . ةنوعلملا ةلحرلا هذه . . جراخملا ىف نحنو تام . . ةراسخ . . تام لجرلا

 . . هللاب ذوعأ . . اوتام دق اهباحصأ نأ تمهوت ىتلا

 ذنم ىننأ هلك كلذ ببس نوكي نأ دبالو . . ةئيس اذكه تناك ىتلاح نأ روصتأ ملف . تجعزتاو

 فخسو . ةايحلا هذه ةهافت نع الإو « رباقملاو ىوملا نع الإ ثدحتن ال نحنو فوءر روتكدب تيقتلا

 وه « انلعف دق انك نإ : هانلعف ىذلا لكف . دعب ًاثيش ةايحلا هذه نم ذخأن مل اننأ عم . . اهب كسمدتا

 ءاجو ةطحملا ىف انفقوو . . رفسلا ركاذت ىلع انلصح دق نحنف . ةايحلا ةلحر . . ةلحرلا هذهل دادعتسالا

 . . بابلا راوج ىلإ وأ ملسلا ىلع نيفقاو لازن اف . . دعب اناكم انل دجت ملو انبكرو راطقلا

 ىلع ماعلا فوخلا وه وأ . . هيلع قلقلا هلعل . .اقح تام دق ذاتسألا نوكي نأ ىنجعزأو

 هيلإ تيدتها ام لكو . . اهلا ةفرعم نع ىزجنعو . . ةضيرم ىمأو ئجافملا ىرفس وه وأ . . انئازعأ

 اهل بتكي نأو . . مويب اموي ىتلاح ىلع ىمأ نئمطي نأ خالملا لايك نانفلا قيدص عم تقفتا ىننأ وه

 مانأ ال ىننأ وه ءىش مهأو . . ىتحص نع اهثدحي ديريلا قودنص ىف اهب قليو تاباطنمللا نم ددع ىأ

 ىذلا ام امأ . . ماكزلا نم افوخ . . باوبألاو ذفاونلا تقلغأو ةيناطبلاو فاحللاب تيطغت دقو الإ

 . . ءاشي ام لعفي نأ هلايخ كرتأ ىننإف هلعفأ ىذلا امو ماعطلا نم هلوانتأ

 ىف ريسلا نم نكمتت مل اننأو . . تام دق ذاتسألا نأب اهيف تملح ىتلا ةيناثلا ةرملا نذإ هذه نكلو

 ةافولل اجعزنم مونلا نم وحصأف . . ناوسأ ىلإ اتقبسو راط دق شعنلا نأل « ةليلق قئاقد الإ هتزانج

 . . شعنلا ناريطو ةزانجلاو
 ثادحأ مهأ نع هتلأسو . ىفاقثلا انراشتسم لماك فسوي حالص قيدصلاب تلصتا وتنارات نمو

 .. اودلو نيذلاو اوتام نيذلا نع هتلأسف . . اماع امالك لاقف . .رصم

 .دحأ ال هدر ناكو . تام دق ريهاشملا نم دحأ ناك نإ هلأسأ نأ ؤرجأ مو

 ؟ نيناتفلا نم : تلق



 , , دحأ الا

 ؟ نيبرطملا نم -
 . .دحأ الا

 ؟ الثم نيسح هط . . ءامظعلا نم ءارعشلا نم ءابدألا نم -

 . .؟ تومي نأ هديرت ىذلا نم . .دحأ ال ىخأ اي -

 . . ؟ دكأتم تنأ له نكلو . . تومي نأ ادحأ ديرأ ال -

 وذ دحأ دجوي ال . . تايفولا ةحفص ىمامأو . . سمأ تردص ىتلا مارهألا ةديرج ىمامأ -

 . تام دق نأش

 ! ؟ خالملا لاك : ًاكحاض تلق

 ! ؟تحرتسا له . . نينسلا فولا ىفوعرف توبات ىف قبي فوسف تام اذإو ..تمب 4

 1! تحرتسا ! اركش -

 ضارمألا هذه لك ةقيقح له . ىسفن ىلع ىلاطيإلا بيبطلا ىنعزفأ دقف . حرتسأ مل ىننأ ةقيقحلاو
 ىلإ تبهذ الك نكلو . فرعأ ال ؟ ىتحصب منهأ نأ ىفديري طقف وه له ؟ ىنييصت فوس اهنأ عقوت ىتلا

 الكو . . نورظني ىلوح ىلاقدصأو نطبلاو ردصلا ىراع قروص تليمت ىنيع تضمغأو ىثارف

 نإ فيك تروصت الكو ٠ سفنتلا نم نكمتأ ىكل بيبطلا اهقزم دقو ةليقثلا ىسبالم ةروص تدعتسا
 درابلا ءاملاب اونأ مهنإ فيكو . . ىنذأو ىفنأو ىمأرو ىعارذو قاس نوكلدي اوحار ءاقدصألا ضعب

 مهنإ فيكو . ىمدق فو ىتبكر ىف ريإلاب ىنزخي حار مهضعب نإ فيكو . . ىمسجو ىهجو ىلع هنوقلي
 ةمواقم نود ىنوقزم دقف . . راعلاو قيضلاب ترعش « ىمسج نم ناكم لك ىف توملا نومواقي اوناك

 تعضو ىننأ كلذ ىلع ليلد ربكأو « ايلاطيإ بونج نم حالف ىننأ مهل دكأ بيبطلا نإ فيكو . . ىنم
 ةدورب نم افوخ ىصيق تحت ةلماك ةفيحص تعضو دق بونجلا ةرارح مغر ىننأو « روج ىف ىسولف
 ؛ ىنبال ىه ىيج ىف اهودجو ىتلا ريغصلا لفطلا ةروص تناك نإ مهأسو . . راطقلا عافدتا عم ليللا

 . اجوزتم سيل هلكلو : اولاقف

 تظفتحاو اهتذخأف «ء همأ ةبيقح نم تطقس دقل .. راطقلا ف تام ىذلا لفطلا ةروص تناكو

 ىتسلج ىف تلدتعا او .ايبصع ًارايبتا تناك ىتلاح نأب بيبطلا صيخشت ىلإ تحرتساو . . اهب
 . ًاضيأ ءاقدصألا حارتساو . هصيخشت ةمالس ىلإ بيبطلا حارتسا . ثدح ام بيبطلل تيورو

 ايريبسا ةرخابلا رهظ ىلع ةيردنكسإلا ىلإ انلصو امدنعو « ذاتسألا رن مل ليوط تقو ىضم دقل
 : اينوفيلت هب تلصتاو . ضيرم ذاتسألا نأ انفرع نكلو . . تمي ل ائيلع ًازيزع ًادحأ نأ نم اندكأت

 . ذاتسأاي كتمالس

 "ا



 تءاج دقل ةرملا هذه . . انالوماي هللاو : ًارخاس وأ ًاحرم هلعجي نأ لواح تفاح توص ىف لاق

 طقسأ ةرملا هذه ىننإف .. ضرألا ىلإ ريرسلا نم طقسأ ةرم لك ىف تنك اذإف . . ةديدش « ةعقولا ١

 ةرثأو . . ةربإ-ا ملست ةرم لك ىف سيلف . . انالوماي حمست ةحصلا دعت ملو . . ضرالا ىلإ حوطسلا نم

 بيبطلا ىنءاج دقل . . هلل دمحلا نكلو . . ليلقلا الإ قبي ملف . . ًاريثك كلذ لبق تمشبت دق ةرملا هذه

 ؟ انالوماي تنك نيأو ؟ كلاح فيك تنأو . . نسحأ مويلا . . ىتلاح تنسمتو

 . . ةضيرم ىمأ تناك . . ذاتسأ اي ةروصنملا ىف تنك -

 ؟ وكشت ءىش ىأ نم . . ؟ انالوماي نآلا اهاح فيكو -

 . . ؟ ذاتسأ اي وكشت ءىش ىأ نم تنأو -

 . . اهلك قايح جنشتت جنشتي امدنع هنإ . . نوعلملا نارصملا اذه . . انالوماي ءادلا سفن هنإ : لاق

 هللاو . .ريكفتلاو ةكرحلا نع ىنلطعيو . . ناكم لك ىف ىنعسلي هنإ . بهتلم كئاش كلس هنأك

 فوس مدقتي امدنع بطلا نأ دبالو . . هيلإ جاتحن ال هفصن نإ . . ةرورض نارصملا اذه ام . . انالوماي

 . . ايعانص اقاط نوعضيو مهئانسأ نوعلخيف ناكيرمألا لعفي امكامامت . . نارصملا اذه فصن عطقي

 . .نينيعلا ىلعو ةحصلا ىلع اهتروطخو نانسألا نيب ام ةنوفعو سوستلا عاجوأل ايدافت

 . . ذاتسأ اي ادغ كارن -

 قيضي وهف . جراخلا ىف اتكاننأ هل ركذن الأ انقفتاو . ذاتسألا ىلإ اعيمج انبهذ ىلاتلا مويلا فو

 ىلع اورفاس نيذلل ىربك ةزيم اهدحي ال هنإ مث . رفاسي نأ ةريثك صرف ذاتسألل حتت ملف « كلذب ًانايحأ

 ؟رفاسي مل ىذلا هدفتسي ملو «رفاس نم هدافتسا ىذلا ام . ةجيتنلاب هدنع ةربعلاف . اورفاسي مل نيذلا

 هنأكف رفاسي مل ذاتسألاو ..ري ملو عمسف .ابوروأ ىلإ نيسح هط رفاس . ايندلا ايري مل نيسح هط لثم وهف

 انطبر .. نالجرلا لعف ايكابوروأ نيبو اننيب طبري نأ دحأ حلفي مو . . عمسالو ىأر ال ءرخآلا وه

 مظعأ نالجرلا ناكو . . ةينيتاللا ةراضحلاب انطبر نيسح- هطو . ةينوسك اسولجنألا ةراضحلاب داقعلا

 . . ةثيدحلا ةيرصملا ةضبنلا روسج
 . . ذاتسألا رابخأ عباتن نأ نود ةرتفلا هذه لك انييغت اننأ انسفنأ لع لجسن نأ بحن ال اننإ مم

 ابنت وأ ضرملا اذهب سحأ ىذلا ىدحو تنك امبر . . ضيرم هنأب ايزيرغ رعشن نأ نود ىّتح وأ

 . . ىلأ ةافو تعقوت امك ًامامت . . هعوقوب

 . . هتقرغ ىف مكرظتني ذاتسألا لب : انل لوقي مداخللا ءاجو

 مل ىنكلو . هقناعأ تدكو . . هدي ىلع نيتنثالا ىديب تطغضو « ذاتسألا تحفاصو . انقباستو

 ىلإ ءالمزلا سلجو . هيلإ دعاقملا برقأ ىلع تسلجو . ريرسلا مامأ ةينآلا ضعبب تمدطصاو . عطتسأ

 .. لاروو ىراوج
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 ىف نكلو « راسكلا نيئيعلا فو . تفاح توصلاو . بحاش هجولاف . اقح اضيرم ذاتسألا ناك

 ماني نأب هحصن دق بيبطلا نأ نم مغرلا ىلعو . ضرملل ىدحتلا نم عون امهناعمل ىفو نينيعلا ةكرح
 . مامألا ىلإ ةيقاطلا لامأو هرهظ ءارو تادخملا عضوو . هتسلج ىف لدتعا دق هنإف « تقولا رثكأ

 هدي امأ . فاحللا تحت نم ترهظ ىتلا ىه ىنملا هدي تناكو . هيفتك قوف ريبكلا هسأر لدتعاو
 بطلا نع ثدحتي ناك امدنعو . نارصملا قوف نطبلا نم رسيألا بناجلا ىلع ترقتسا دقف ىرسيلا
 أطخ . ضرملا نوجلاعي مهن! . . ىضرملا نوجلاعي ال انالوماي مهنإ : هفرعن ام ددري ناك ءابطألاو
 مسجو نولو فلتخم لكشب ضيرم لك نكلو . ةدحاو امبر هضارعأو .. دحاو ضرملا نإ . انالوماي

 نوفلكي ال مث 2 ىعاجوأ فصأ قنوعمسي نيذلا ءابطألاب قيضأ انأف كلذلو . بلقو لقعو سفنو

 مهنإ . . كلذ لبق اهتيرج ىتلا ريقاقعلا ىلإو ىماعط ىلإو ىمسج ىلإ مهيديأ اودي نأ ةقشم مهسفنأ

 تلق امدنع ءابطألا ضعب ىنم بضغ دقو . . نوري ال نمو نوفرعي ال نم نووادي نايمعلا نم ةعاج
 نأ ديرأ ىننإ . . لوقأ ىذلا اذه ىف ةيرخسلا ناككم اومهفي مل . . نوفيلتلاب ملكثدحأ فوس : مهل

 ىذلا نيب اونراقو « ظيلغلا نارصملا ٠ باب اوأرقاو مكعجارم اوحتفاو مكتويب ىلإ اوبهذا . . مهل لوقأ
 اذهب اوفتكاو مهسورد اوركاذ دق ةبلط مه امنإ . . ابط سيل انالوماي اذه . . متملعت ىذلا نيبو لوقأ

 ىلع ىرقبعلا بيبطلا فرعأ ىننإ . . ضيرملا ةرايز ىلإ ةجاح ىف اوسيل مهف كلذلو . .ردقلا
 نكي مل مهاربإ ىلع نكلو . . هرتبيل ضيرملا وضعلا ىري نأ هيفكي ناكو . . احارج ناك . . مهاربإ
 دحأ ىل لاق تارملا ىدحإ ىو . . هترسأ نعو . . هنع ففخيو ضيرملا ىلإ سلجي ناك . . كلذ لعفي

 وه هنأ ضيرملا ىسن ىتح هلعفي فوس ام هل حرشي حارو هراوج ىلإ سلج مههاربإ ىلع نإ : ىضرملا
 نم بارتقالا ىف هتيرقبع تناك ةجردلا هذه ىلإ . . مهاربإ ىلع وه ضيرملا نأ هيلإ ليخو . . ضيرملا
 ْ . . ًادحاو ًاناسنإ ضيرملاو وه نوكي داكي ىتح ضيرملا

 هل مهتمدقو « ةرم لوأل ذاتسالا اوأرو .. بطلا ةيلك نم ءالمزلا نم ةعبسب تيتأ ىرخأ ةرم ىفو
 تدتما دق « هنم ىعو نود ؛ مهنم ادحاو نأ ذاتسألا ظحال امدنعو . . ةفلتخم تايلك نم مهنأ ىلع
 ؟ انالوماي بيبط تنأ : ذاتسألا هلأس هراوج ىلإ تاجاجزلا أرقي هدي

 . .دعب جرختأ مل ىنكلو . . ذاتسأ ايا معن : هباجأف
 ؟ ةفسلفلاو بدألاب متبتو + ذاتسألا هلأس

 ' ٍ . معن : لاق

 . انالوماي كاضرمل ائينهف نذإ : ًالئاق ذاتسألا هجو ىلع ةجييلا ترهظو
 . . ذاتسأ اي اركش -

 ؟ اّمح ظيلغلا نارصملا وهأ : لءاستن ةرايزلا هذه نم انجرخو
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 ددعلا اذه مادام نارصملا هنأ دبال : اولاق دق اوناك نإو . نارصملا هنأ ىلع نابشلا ءابطألا قفتت م

 . . كلذ هل اوصخش دق ءابطألا نم ريبكلا
 فشكأ ىكل بيبط ىننأ ىلع ىنمدقت مل اذال . ناطلغ تنأ ىخأاي : ءابطألا دحأ لاق

 بوحشو . . هينيع ىف ضايبلا بوحشو ههجو بوحش نكلو . . فيطل لجر هنإ . . .؟ هيلع

 ىمضملا زاهجلا وأ نارصملا ببسب هنأ وأ . . طقف ظيلغلا نارصملاب اباصم سيل هنأ دكؤي ٠ هرفاظأ
 . . بلقلا ىف ام ءىش هدنع نوكي نأ دعبتسأ الو . . اهفرعأ ال ىرخأ ءايشأب بيصأ دق : هلك

 ىلإ عفتري مدلا نإ . . ! ؟ كحضي وهو هرئ ملأ . . املس الق هل نإ ؟ بلقلا : رخآ بيبط هعطاقو

 نأ دبال ؟ ههجو ىلإ ةرازغلا هذهب مدلا عفدي « ًافيعض وأ ًاضيرم هبلق ناكول لهف .. لفط هنأك ههجو

 عم ماعطلا مادعنا وأ قولسملا ماعطلا اذه نأ دبالو . . ماعطلا ىف نيعم ماظنب هوحصن دق ءابطألا

 هدي تيأر دقل ..ادج ىبصع هنإ . . ىرت اك اذكه هتلعج دق هتيبصعو ةكرحلا ةلقو قاهرالا

 ضرمب ذاتسألا بيصأ امبر ؟ ىردي نم . . ىرسيلا هدي . . فاحللا تحت ىتلا هدي . . شعترت
 . . فاحللا تحت هدي خي كلذل وهو شاعرلا ضرملا ىأ نوسنكراب

 ىنإ . . شعترت ال ىنعلا هدي نأ كلذ ىلع ليلدلاو . . ضرملا اذهب بصي مل : عبار بيبط لاق

 . . ىرسيلا الو ىنعلا ال شعترت مل . . مداخلل قفصي حارو ىرسيلا هدي جرخأ امدنع هتيأر
 . كلذ ىنخأ ةعرسب نكلو . . نيديلا ىف ةشعر تيأر انأ -

 . .اعم نيديلا بيصي شاعرلا ضرملا اذهو ء شعترت ال اهارن ىتلا هدي نكلو -

 مل ءابطألا نم ادحأ نأ وه هدجأ مل ىذلا بيجعلا ءىشلا . . تاتشورلا ىدحإ تحل دقل -

 قبب مث ٠ نارصملا جنشت نم . . ظيلغلا نارصملاب ناسنإ باصي فيك . . ةئيلم ابوبح ذاتسألل بتكي
 هل بتكيال فيكف كاسمإلاب باصي نأ دبال . . ؟ كاسمالاب باصي الو . تيبلا ىف ةليوط ةدم

 ! ؟ ةنيلم ًابوبح ىطاعتي نأ ءابطألا

 . اهنم ريثكلا هدنع امبر

 . . اهوانتي ىتلا ريغ ىرخأ ابوبح هئاطعإ نم دبال نكلو -

 . تانيلملا نم عون ىأ لوانتي الأ بيجع ءىش -
 . . داح لاهسإ هدنع ناك امبر -

 ! ! جنشتملا نارصملا ضارعأ مهأ وه كاسمالاف « ليحتسم -

 . .رخآ ءىش ىأ ىف ثدحتي ذاتسألا ىلإ عمتس نأل دادعتسا ىأ انيدل نكي مل ةثلاث ةرايز ىفو
 ىتمو ؟ ءابطألا هلاق ىذلا امو . . ؟ همالآ فخت ىتمو . . ؟وكشي ءىش ىأ نم فرعن نأ ديرن اننإ

 عوضوملا ناك له . اثجافم . امامت ابيرغ اعوضوم راتخا ذاتسألا نكلو
 . . ؟ هشارف نم ضبني
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 ىلإ سلجأ انأو ًاريثك تحرس دقف « حوضوب فرعأ نأ عطتسأ مل ؟ هل تامدقم كانه نأ وأ . ةأجافم

 . . هب انطبرت ىّتلا ةقالعلا هذه ليلحتب تلغشناو . . تام اذإ هيلع نزحلاب هنع تلغشناو . . ذاتسألا

 انايند ىف سيلف ٠ ًايفاكاتقو هطعن مل ائنأو ىننأ ىلع هروضح ىف تمدنو . العف هتدقف ىننأب تسسحأو

 ىرأ . شارفلا ىف هيلإ رظنأ تنك امدنعو . . ذاتسألا ضرعو لوطو قمعو نزوو مجح لثم ىف دحأ

 ى رورملا ةكرح امأ . . هحطس ىلع ايفاط اسأر الإ سيل ذاتسألاو . ةحابس مابح هنأك ًاريبك شارفلا

 دعرلا جيبارك لثم الإ تسيلف ذاتسألا هجو ىلعو ةذفانلا جاجز ىلع سمشلا ةعشأ سكعت ىنلا عراشلا

 تككح ىذلا ساناياد قيرغإلا ىروطسألا لطبلا كلذك امامت . . ذاتسألا سأر ىلع لابنت قربلاو

 ىف مهسوءر نوكت نأ . . نينانفلاو نيركفملا باذع هنإ - دبألا ىلإ قربلا طايسب هبرضت نأب ةهآلا هيلع
 « رونلا ىلإو رونلا ىف اوعفترا اك . . ىود مل ناك اوطقس اذإف . . كانه مهباذع نوكي نأو . ءامسلا

 ! دعرلاو قربلا نم الابح : لتاقلا ءوضلا نم الابح مهقناشم نوكتو . .رونلا ىف نوطقاستي مهنإف
 دقو ىناثلا سيسمر لاثمت ذاتسألاو . . قرولا نم ريغص قروز هنأك ذاتسألا ريرس ىرأ انايحأو

 وهو . . ءاملا نم ربكأو قروزلا نم ربكأ وهف . . قرولا نم ةعونصملا ةتكنلا هذه ىلع ةزجعمب رقتسا

 هيلع قبطنت ايداع ًاناسنإ سيلف . . ءاملا ىلع وفطي كلذ عمو ماخرلا نم عونصم .. وفطلا نيناوق دض

 . . ةعيبطلا نيناوقل قراخ وهف . . سانلل ةيداعلا نيناوقلا

 نآرقلل ًاثيدح ًاريسفت تبتكل ةحصلا هللا اناطعأ ول انالوماي هللاو : لوقي ذاتسألا تدجو ةأجفو

 . . ميركلا

 . , فيطلاب . . هللأ اي : لوقي ذاتسألا تعمس ةأجفو

 . . هللأاي : لوقي هنإ

 1 . . فيظل اي : لوقي وهو

 .فطللا هنم بلطيو .هللا نم ءافشلا بلطي هنإ.دحأ نع كلذ فخي ملو. امامت فعض دق لجرلا

 راسكنالا اذهبو ذاتسألا امهوقي نأ نكلو . . لبق نم نيتملكلا نيتاه عمسأ مل ىننأك كلذ ىنشهدأ

 . ليلج ثدح اذهف

 . . ائيلع سانلا زعأ نم دحاوب هللا فطل تينمتو هللا ةمحرو هللاب تنمآ

 ! هللا هافش . . ًاريثك *يجافملا هضرم ىنعجوأو
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 ١ ًاذائشنا .. نضيرتاا

 , هنع بيجأ نأ بجي دحاو لاؤس كانه ناك دقف .. ةيكيناكيملاو للّملا نم ابيرغ اعون تفرع

 ىتباجإ تناكو . ةفلتخم تارابعب نكلو ةدحاو ةباجإلا لعجأ نأ تلواحو . كلذ ىنقياضو

 لواحأو . ىهجو حمالم ريغتت تح .. ؟ نآلا ذاتسألا لاح فيك : ىنلأسي دحأ داكي الف . ةيكيناكيم

 . ردقب اسئايو « باسحي انيزح نوكأ نأ لواحأ ىننأ ىأ.. هئافش نم سألاو هيلع نزحلا نيب لدعأ نأ
 ىننأ امأو . حيحصف ذاتسألا رومأ نطاوبب لع ىننأ امأ . رومألا نطاوبب ملعلاب كلذ لك طلتخي نأو
 . . اقاش ارمأ ناكف . بيرقلا .هتوم ىلإ ىدؤي نل ىذلا ديدشلا هضرم نيب ليحتسملا لدعلا لواحأ

 .. ادج ضيرم هنإ روتكذ اي هللاو : تلقف . نيسح هط .د ىنلأس

 ؟اليوط شارفلا مزلي نأ دبال له : ىنلأسيو
 .. ءابطألا رماوأ ضفري هنكلو . هنم دبال ام اذه , معن -

 لوأ وكشي هنأ تعمس ىنكلو .. ؟دحأ رماوأ لبقي ناك لهو : الئاق نيسح هط . د كحضيو

 ايكرسيألا بناجلا نم سيلو .. نطبلا نم طسوألا بناجلا ىف عاجوأ نم حابص لك دنع وكشي ام
 ..وه لوقي

 .. نطبلا طسوب اًرام « نميألا ىلإ رسيألا بناجلا نم دتمي عجولا نإ ': تلق

 . ؟ هلوانت روف هديعي هنأوأ .هتدعم ىف ماعطلا قبتسي له نكلو : ىنلأس

 .. كلذ لعفي انايحأ : تلف

 ؟ريثك قرعب باصي لهو : لاق

 ؟ كلذ لعفي نأ نود وأ ء ادوهحم لذب الك كلذ نوكي لهو : لاق

 . كلذ لعفي نأ نود : تلق

 ةجرد كلذكو .. ضفخنتو هبلق تابرض عفترت لهو ..؟ هبلق ىلع هدي عضي لهو : لاق

 ., ؟ هترارح
 ..روتكد اي كلذ لك ثدحي : تلق



 .. ! هنوع ىف هللا ناك نذإ : لاق

 ريغ وأ . هسفن نع ذاتسألا اهفرعي ىتلا ريغ ىرخخأ تامولعم هيدل تناك نيسح هط . د نأ ودبيو

 .. مهقدصي الو اهقدصي الو ءابطألا اهوقي ىلا

 .. ظيلغلا نارصملا : هتايح لاوط همزال ىذلا ضرملا هنإ : تلق مكحلا قيفوت ذاتسألا ىنلأس

 هطو .. ماعطلا ىف طبتللأ ىننإ . انئيب ديحولا هنإ .. قولسملا ماعطلا لوانتي هنكلو : مكحلا لاق

 دبالف نذإ .. ىحصلا ماعطلا وه قولسملا ماعطلا نأ ىلإ هبتت ىذلا اننيب ديحولا هنكلو .. اضيأ نيسح
 ىتلا ةمراصلا ةهجاولا هذه مغر ىبصع داقعلاو .. ىبصع هنإ وأ .. اريثك لمعي هنإ . قاهرإلا نوكي نأ

 هنإ .. هباصعأ ىلع ديدش طغضب طابضنالا اذه ققحي هنإ .. ىسفنلا طابضنالا اذهو .. اهب انعلاطي

 رثأ كلذل نوكي نأ دبالف « ايبصع اذكه ناسنإلا مادامو .. نايحألا مظعم ىف ؛ هتحار ىلع سيل :
 مث كلذ فرعي فيكف .. كلذ فرعي هنأ بيرغلاو .. هتدعم ىلعو هنارصم ىلعو هباصعأ ىلع

 لكو ءىش لك ىف مكحتي نأ نكمملا نم ناسنإلا نأ كلذ ىنعم سيلأ .. ؟ هسفن ىف مكحتي ال
 انيب .. اًقد ضرألا ىف هسفن قدي هنأ ىلإ ليخي . ىششمي داقعلا ىرأ امدنع ىننإ .. ؟ هسفن الإ .. دحأ
 ىف ءاملا باسني ايكوأ . ريفاصعلا ريطت ابك ىشمي وهف .. ضرألا ةيبذاج مواقي ةداع ىشمي ناسنإلا

 فوس اهنأ كيلإ ليخيو .. ببدم بعك ىلع ىشَمت ةأرملا ىرتل كنإو .. نكمم دوهمج لقأب .. لودجلا
 نأكوأ .. ريطت اهنأك اعابطنا كنايطعي ةفلاو نزاوتلا نكلو .. مامألا ىلإ ئفكنت وأ الاهش وأ انيمي عقت

 هسرغي مث ضرألا نم همسج علتقي وهف .. داقعلا الإ .. اهسفن ىه لمحت نأ اهيلع رفوتل اهلمحت ضرألا
 .. ءىش لك ىف هلذبي ىذلا ىبصعلاو ىلقعلا دوهجملا ىه ةوقلا هذه .. ةوقب

 . هسفن نع ذاتسألا هلوقي ام ىلإ ذاتسألا ضرمل هصيخشت ىف برقأ مكحلا ذاتسألاو
 . اريثك ذاتسألا ىرأ تنك نإ : مكحلا ىنلأسو

 تلقف : ١

 .. هتدارإ ةوقب هتايح ىف ةريثك تابوعص ىلع بلغت دق هنإ .. هليح دشي هل لقو هيلع ملس : لاق

 .. ةرباعلا ةنحنا هذه ىلع بلغتي نأ دبالو
 .. ضرملا نع ةديج تامولعم هيدل نأ ىلع لدي نيسح هط كل هلاق ىذلا نإ : ذاتسألا ىل لاق

 انأو .. ءابطألا ىأر ىلإ اليوط عمتسا دق هنإ .. ىضرم وه سيل نيسح هط هروصتي ىذلا ضرملا نكلو
 هسفن قب نأ عيطتسي هلعل ٠ ىضرم عون فرعيل ءابطألا نم اريبك اددع لأس دق نيسح هط نأ دقتعأ
 ىتنإ لوقي نأ ديري هنإ .. هيلإ ىودعلاب لقتتي ال اضرم ىلراتخا كلذلو .. ىودعلا نم فاخي هنإ . هنم
 بلقلا ضارمأ ضارعأ نأل .. ءايشأ هنع تباغو ائيش فرع دق نيسح هط نإ .. بلقلاب ضيرم

 ىفدناعو .. اليوط هتبحاصو ىتيحاص دقل .. اديج ىضرم فرعأ ىننإ .. اهنم وكشأ ىتلا ىه تسيل
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 تلكأو . مهتفلاخ ىنكلو . ةحولملا ةديدشلاو ةفيرحلا ةمعطألا نم قوعنم ءابطألا نإ .. هتدناعو

 سيل ىنعجوي ىذلا نأ تفشتكاو .. مجولا اذهل ىلاتحا ىدم فرعا نأ ديرا « ةطشلاو خبسفلا

 ..نيعللا نارصملا وه ىدنع ىذلا نأب عطقأ تنكو . كلذ نوروصتي ءابطألا ناك دقف . ةدعملا

 .. اضيأ نيسح هط أطخأ اك .. ءابطألا أطخأ نيب تقدصف . هاوس ءىشالو

 .. كيأر نوري ال بطلا ةبلط 'نايشلا ىلالمز نإ ذاتسأ اي هللاو : تلق
 ف دري مل ىضرم نإ .. ةبلط نولازي ام مهنإ .. راغص ممنإ . . يلأر نوري فيكو انالوم اي : لاق

 هدو ريما د ومالا ا و

 مهوتي ىتلاو « اهتبرج ىتلا ريقاقعلا هذه لك ىطاعت نع عنتمأ نيح مايألا هذه ابتفرع امبرو .. اهفرعأ ال
 ! ةركتبم ةديدج اهنأ ءابطألا

 .. ايبصعو ايلقع اقاهرإ نوكي نأ دعبتسي ال مثكحلا ذاتسألا : تلق

 ةلاح ىف انأف . ىتحصل صيخشت هنإ . ىضرملاصيخشت سيل قيفوت انوخأ هلوقي ىذلا نإ : لاق

 ىري مكحما قيفوت اناخأ نإ .. ؟ ايلضعو ايبصعو ايلقع اقهرم نوكأ ال فيكف « نيرمتسم ركفو لمع
 لازأ ام ىننإ : لوقيف ٠ ةكرحلا نع فكأ ال ىندجيف ىمسج ىلإو ىهجو ىلإ هدي دمي وهف .. هعباصأب
 . ! ؟انالوماي صيخشت اذه لهف ..ايح

 ىتلا لاعألا ىف ىتح ءىش لك ىف لقعلل كمادختساو « ديدشلا قاهرإلا نأ ىري هنإ لب : تلق

 دوهجمب ىشمت كنأ هيلإ ليخي ىشمت كاري ىذلا نإ لوقي وهف .. كقهري « ريكفت الب ناسنإلا اهيدْؤي
 كلذ رثأ نوكيو .. كلقعو كمسج بعتي نأ .. اعيمج بعتت نأ كلذ دعب ىعيبطو .. ىلضعو ىلقع

 .. ظيلغلا كنارصمو كتدعم ىلع احضاو

 هلعفي ىذلا ام .. ايندلا رمأ نال قيفوت انيخأ ةعانص لثم ىتعانص تناك ول ىالوماي : لاقف

 لك ىبتناو ٠ ئراقلا ىلع كحضيو .. كانه نم ةملكو انه نم ةملك .. وكيرتلا عن عنصي هنإ ؟ مكحلا

 .. انالوماي بذعتي الو بعتي ال هنإ .. ءىش

 اذه ءادبإ مدع ىلع صيرح هنكلو .. ايلقع المع وكيرتلا اذه ءارو نكلو : ءالمزلا دحأ لاق

 حتت يبا درغزلا لان ىعوا : ةلحنلا لثم وأ .. زقلا ةدود لثم امامت « هلذبي ىذلا لئاهلا دوهحما

 اباكلو .. نيعلل ودبت ال ةيهلإ ةكحو ةيعيبطو ةيئايميك تايلمع روهزلا حتفت ءارو نكلو ٠ لهم ىلع

 ىتلا تاعاسلا لثم ٠ توص امل نوكي نأ نود لمعت ىتلا ةزهجألا لثم مكحلا نإ .. كانه ةدوجوم

 هلرحتي ىذلا ءاوهلا لثم هنإ .. ديدحلا ةكسلا راطق وأ نيحطلا روباو لثم سيلو تونس احل نيل

 .. هعمسن ال نكلو قلطني ىذلا ءوضلا لثم .. هارن ال نكلو

 .. ؟ انالوم اي تنأ نم : ذاتسألا لاق

 لي



 . ىلودلا نوناقلا ف صصختو « نوبروسلا ىف جرخت « ىواصلا نمحرلا دبع . د هنإ : تلق

 مث » ةرجشلا هذه و ذاتسأ اي كباتك نع ةيسنرفلا ةغللاب هل ةسارد لوأ تناكو . ةصقتلاو رعشلا بتكيو

 .. كب اياجعإ سانلا دشأ نم وهو ..ه ءارهزلا ةمطاف » كباتك نع

 قهرملاو ايلضع قهرملاو ايلقع قهرملا لمعلا نوكي فيك داقعلا ملعت تثجج كلنأك انالوم اي : لاق

 ةياعرل ىلعألا سلجملا ىف انيلإ ءىجت . كنس لثم ىف نابشل ةيبدأ الاعأ قلتأ ىننإ انالوم اي .. ايبصع
 بتكلا نم اماوكأ هبتكم راوج ىلإ دجتسف ٠ ىعابسلا فسوي ديسلا لأساو بهذا .. نونفلاو بادآلا

 ىأ . « ىلضع دوهجم اذه » : اهليب نم .. ىل تاقيلعت نيواودلا ضعب ىلع دجت فوسو .. نيواودلاو
 اتيب اهنزي لاقبلا ىلإ بهذي مث ؛ ىرخألا بناج ىلإ ةدحاولا « تايلكلا لقني حار ناويدلا بحاص نأ

 ىرخأ تاقيلعت دجت فوسو .. نوزوم مالك لاّيش وه امنإ ارعاش سيل هنإ .. اضيأ قرولا نزي مث « انيب
 مث .. هينيع حسميو .. هوأتلاو ءاكبلا نع فكي ال ناويدلا بحاصف . « ىبصع دوهجم اذه » لوقت

 ةلاحلا اليجست الإ سيل هلعفي ىذلا اذه ..,اقرع ببصتيو ضراآلا ىلع بلقتيو هنطب ىلع امازح طبري

 نأ ىأ .« ىلقع دوهجم اذه » لوقت تاقيلعت كانهو .. ىمحلا نم عونل وأ .. ةدالولا تالاح نم

 انزو هراكفأل لعجي نأ ىسن مث «ريكفتلا اذهل ةجيتن رعشلا ناكو . اريثك ركف دق ناويدلا بحاص

 عون وه مكحلا قيفوت انوخأ هلعفي ىذلا نكلو .. قوذ بحاص سيلو ركف بحاص وهف .. قيسوم وأ

 مث .. ةريصق لمج ىلإ طويخلا عطقي وهو « طينملا نم ةريبك ةركب هدنع لجر وهف .. ديلا ةفخ نم
 ىذلاو .. كحضتف كنطب ىف انايحأو كينيع ىف ةربإلا لخدت انايحأو .. ضعب ىف اهضعب اهطبري
 .. ةياهنلا ىف كيلع كحض دق هنأو « كغدغد ىذلا وه هنأ : نارمأ ككحضي

 حرسملا ام .. دحأ ىلع كحضي نأ ىف حلفي ادحأ نأ وه ذاتسأ اي هلك نفلا : نمحرلا دبع . د لاق

 ىذلا نأ انماهيإ ىف .. انيلع هكحض ىف عراب صخش مامأ اننإ .. ؟ مسرلا امو .. رعشلا امو قيسوملا امو

 ةصق نأ انل دكؤت نأ تلواح امدنع ذاتسأ اي تنأو .. ليمج مظع مهو هنأ عم .. ةقيقح هعمسنو هارن

 نأ كنم بلطي دحأ الو .. تافارتعا ىه امنإ .. اينف المع كلذ نكي مل « ةعقاو ةقيقح « ةراس
 ساسأ هل هلوقت ىذلا نأ انيلإ ىحوت نأ ىف كتعارب نكلو , تئشام بذكا .. ذاتسأ اي ةقيقحلا لوقت
 نم اهنأ .. ىم ةسنآلا ةياكحل هروصت ىف روصنم سينأ انيخأ ىأر ىلإ ليمأ انأف كلذلو .. عقاولا نم

 ىنف لمع ةدايز ىم نإ .. تييلوجو ةزعو ةئيثبو ىيل ةبوذكأ لثم اهنأو « ءارعشلاو ءابدألا عنص

 ةصق نإ .. اينف المع تسيلو ٠ ةقيقح ةراس ةصق نإو .. لمجأ اذكه اهنإو .. ةيقيقح ةصق تسيلو

 نينانفلا رابك نيب مكحلا عضأ انأو .. « ةرجشلا هذه » كباتكل انج اعضاوتم اشماه الإ تسيل ةراس

 .. ءىش ىف فلتخن ملو . روصنم سينأ خألا عم كلذ ىف تشقانت دقو .. ثيدحلا ىرصملا بدألا ىف
 .. كلذ نم لجخي هنإ .. فوسليف هنإ وأ ركفم هنإ هنع لاقي نأ بحي ال مكحلا نأ هيأر نم ناكنإو
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 مدآ كرتي مث .. ثيدحلا بدألا ؛ مدآو هنإ .. ةيحرسملاو ةياورلاو ةصقلا دئار هنأب ضصوي نأ بح امنإ
 .. كلذ ضعب ىف نيسح هط ككراشي وأ .. ادرفتم كدحو كل دقنلاو ةفسلفلاو ركفلا

 رسيألا بناجلا ىلع هدي عضوف ...راوحلا اذهب يفاض هنأ اهيبس كلذ دعب ذاتسألا ةحنرص نأ دبال
 ضعب ىلإ انضعب انرظنو :. ةهآ متكو .. انل هرهظ رادأو هبناج ىلع مان مث هردص ىلع مث .. هنطب نم

 . اتجريخو . ءاطغلا بحسي هاندجو امدنع

 .. ةبغرلا هذه هيدل تناكوأ ..راوحلا فنأتسي .. هعمس هنإ انضعب لوقيو

 متن .. ؟ هبإ ىرج : ةيديعصلا هتجهلب لاقو « داقعلا رماع ذاتسألا هريتركسو هيأ نبا تلباقو

 هعم مونلا ةفرغ ىف متتكول اك ثدحتي لازيام هنإ .. ذاتسألا ممقياَض

 ل لوب حل سو ادم حاس لح انكاننإ ,. ال : تلق
 .. ءابطألا ا : لاق

 .. ؟ صيخشتلاو :

 .. ىمضملا زاهجلا ىف تابارطضا نولوقي مهو ... ظيلغلا نارصملا لوقي وه . 0 لاق

 .. كلذ ضفري هنكلو ٠ ةيرورض ةليوطلا ةحارلا نأ نوريو .. بلقلا : نولوقي نورخآو
 ىلع ةدايعلا بحاص .. ىيبج مهاربإ ىسوم . د انأ : لوقي لجر ىجراخلا بايلا نم مدقتو

 . ؟ مئان وه له ..؟ هيبلا ةداعس. ىرأ نأ عيطتسأ له .. ىبلط ىف ملعب نأ .. عراشلا ةيصان

 : اذكه « هفرعت ىذلا « ثيدحلا رادو . بابلا راوج ىلإ انفقوو

 . ؟روتكذ اي تنأ نم : ذاتسألا

 . هيبلا ةداعس اي كراج انأ : لاق

 نارصملا نم ىوكشلا مئاد انأو ..ريقاقعلا هذه لك تبرج انأ .. كحيرأ انأ : ذاتسألا لاق

 ىلع دعم دعاسأ انأف .. ادحاو اموي فقوتأ / ٠ اماع نيئالث ذنم ةئيلملا بوبحلا ىطاعتأ انأو .. ظيلغلا
 نود ىنطب تكرت ولو .. ةوقلاب ىلاعمأ ىف ماعطلا كرحأو .. صاصتمالا ىلع ىناعمأو . مغمحلا

 نفعتت نأب كلذو .. قافو ىلإ كلذ ىدأ امبرو .. ىنطب ىف ماعطلا تافلختو ماعطلا فقوتل . ةدعاسم

 تيدافت ىننأ وه اماع نيثإلث نم هتلعف ىذلا لكو .. رحتنأف ىسفنب قيضأ نأ الإ كلمأ الف « ىلاشحأ

 ةدعملل راقع دجوي الو .. اكرحتم اريق الإ سيل ناسنإ لك ناك نإو .. داقعلل اربق ىنطب حبصي نأ
 ىلع ارداق دعأ ملو .. جالعلا ىلع ءاعمألا تصعتسا ةريخألا روهشلا ىف نكلو ...هبرجأ مل ءاعمألا وأ

 .. انالوم اي كانه ام لك اذه .. اهاّتحا

 هسلجيو « ضبنلاو طغضلا هل سبقي حارو « اثيش.لقي ملو .. بيبطلا هلوقي ىذلا ام رظتنن انفقوو
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 .. بلقلا ىف هيبلا ةداعس اي ءىش كانه :هل لاق اريخأو .. هرهظ قديو هنطب ىلع طغضيو هميقيو

 .. ةعشألا مسرو مدلا ليلحت نم دبالو .. نارصملا الو ةدعملا ف سيلو

 ..رماع اي دلو اي .. روتكد اي اركش : ذاتسألا لاق

 ملأ ..؟ ىدوييلا بيبطلا اذهب ىقأ ىذلا نم : لوقي ذاتسألا انعمسو . داقعلا رماع ذاتسألا لخدو

 .. ؟ هريغ دجت

 ىكل دبال .. نيجلافون ةنقح هئاطعإ نم دبال : انل لوقيل بيبطلا داع مث « جرخن دق بيبطلا ناكو

 .. هباصعأ أدب

 لققع نإ .. ىعولا نع بيغأ نأ ديرأ .. نيفروم ةنقح لب .. ال : لاقف « ذاتسألل انلخدو

 معن .. نيفروم ةئقح ىنطعأ روتكد اي .. روتكدلا اوتاه .. ءىش لك نم حيرتسأ نأ ديرأ ىننإ .. ىنعجوي
 ٍ .. كل تلق نيفروم

 .. كبلق ىلع افوخ كلذ عيطتسأ ال هيبلا ةداعس اي : روتكدلا لاق

 هلمحتي ال داقعلا نإف « داقعلا لمحتي ال ىذلا بلقلا نإ .. ىبلق ىلع فخت ال : ذاتسألا لاق
 .. ىنطعأ .. هب شيعأ نأ ىواسي ال بلق هنإف « ةنقحلا هذه ببسب بلقلا فقوث اذإ .. اضيأ

 .. هيب اي عيطتسأ ال : بيبطلا لاق

 ىلع لجسأ نأ ديرت له .. ابلط كل بتكأ نأ ديرت له ..رح انأو ىلق اذه : ذاتسألا لاق
 .. ؟ دوهشلا ءالؤه كي الأ .. دعتسم انأ .. ثدحي فوس ىذلا نع لوثسملا ىننأ ىسفن

 . هيبلا ةداعس اي فسأآ : بيبطلا لاق

 . نيجلافون ةنقح ىبطعأف نذإ : ذاتسألا لاق
 .. ذاتسألا مان اهدعبو ..نيجلافون ةئقح بيبطلا هاطعأو

 : ىنلأسو . لماجم قيقر فيطل لجر وهو . داشرإلاو ةفاقثلا ريزو اح رداقلا دبع . د ىلإ تبهذ
 امدنع هروزأ نأ ىتين ىفو .. ضيرم هنأ تعمس .. ؟ نآلا هلاح فيك : داقعلا ذاتسألا دنع تنك اعبط

 هلاح فيك .. ةرم نم رثكأ هنع ىنلأسو ٠ هضرمب رصانلا دبع لاج سيئرلا ملع دقو .. هتحص نسحتت
 .؟ نآلا

 هل لجسن نأو . اديدج اريسفت ميركلا نآرقلا رسفي نأ هيأر نم ناكو .. روتكد اي ضيرم : تلق

 .. نمحرلا ةروس نم نآرقلا ريسفت أدبي نأ هيلع انحرتقاف . انبجعت ىتلا ةيادبلا راتخن نأ بلطو . كلذ
 لاق اذامل انل حرشو .. اهتاوخأو دوه ىنتبيش : مالسلا هيلع لوسرلا اهنع لاق ىتلا « دوه » ةروس مث
 .. كلذ لوسرلا

 . روف قفاوم انأو .ءادج ةميظع ةركف : اح .د لاق
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 . ةيلاملا هتلاحك امامت . .نآلا حمست ال ةيحصلا هتلاح نكلو : تلق

 . لهس اذهو ..امدقم هل عفدن نذإ : متاح .د لاق
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 . . ةباتكلا ىلع ارداق ذاتسألا ناك نإ : نيمأ فطصم ىنلأس

 امدقم هل عفدت . . ةيضيرات ةقيثو نوكي باطخم هل ثعبت نأ حرتقأ انأو . عيطتسي نل : تلقف

 هيتكي فوس ال
 : الئاق . امدقم ىضاقتي نأ ضفر هنكلو . ذاتسألا ىلإ باطخلا تلمحو . نيمأ فطصم قفاوو

 . ركشلا عم ضفرأ . .ناسحإوأ ةقفش وأ ةقدص : هنوديرت ىذلا اذهف ء بتكأ مل تمدام

 كرت جرخ امدنعو .ريرسلا فرط دنع سلجو « ىداحلا دبع اشاب مههاربإ هراز مويلا كلذ ىو

 . . سولفلاو ةلجملا تطقس هيمدق ذاتسألا كرح الف . ال لا

 . هركشاو سولفلا هذه هطعأو اشابلا ىلاعم ءارو بهذا . .رماعاي . .رماعاي : ذاتسألا ىدانو

 « اشاب ىداهلا دبع مهاربإ جلاعي ىذلاو فورعملا بلقلا بيبط , . ةيطع دمحم . د ءاج ءاسملا فو

 . اضيا هبراقا نم وهو

 ىف . . بلقلا ىف باصم وه امنإ هن ا

 . كلذ ق كشال . . ىجاتلا نايرشلا

 ناكو . ناوسأ نم وهو « روهشملا بيبطلا . نايلع نيساي . د هقيدص داقعلا ذاتسألا ىدانو

 . . ىجاتلا نايرشلاو بلقلا : نايلع . د صيخشت

 ريبك بيبط وه امنإو . حارج هنأ ذاتسألا ريخأ نأ أشأ مو . . ىريحب لاج ىملاعلا حارجلاب هل تيتأو

 هتلاحي ذاتسألا ةذمالت نحن انعنقي نأو . نورخآلا ءابطألا هلاق امو . ذاتسألا هلوقي ام عمسي نأ ديرأ

 . ةيحصلا

 « نارصملا عاجوأ تأدب فيكو . ليصفتلاب هتصق ذاتسألا ىكحو . ذاتسألا ةهجاوم ىف انسلجو

 له : هتلأسو « ىريحب . د جرخو .ريقاقعلا لك ىلإ راشأ مث . . اهيلع درمت فيكو « اهجلاع فيكو

 . . كلذ نم لضفأ فرعي اصصختم ابيبط نظأ الو . . ةثاملا ىف ةئام : لاق ؟ ذاتسألا هلوقيام حبحص

 ؟ جالعلاو : تلق

 هساسحإ نأو . . هلل ىتلا ريغ بطلا ف ىرخأ تامولعم كانه نأب ذاتمألا عنقي نأ دال : لاق

 ال . . الثم بلقلا . . ىرخأ ضارمأل ةريثك تالاتحا كانه نكلو . . احيحص نوكي نأ نكمملا نم

 ضفري ىذلا ضيرملا ةلكشم ىه امنإ . ضرملا ةلكشم تسييل انه ةلكشملا نكلو . . كلذ دعبتسأ
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 اذه لقع ىلع بلغتي نأ ىلع رداق بيبط بولطمو . . ةيسفن ةلكشم ابنإ . . ءابطألاو بطلاو ضرملا
 . . ىداعلا ريغ ضيرملا

 ؟اذه نم : ذاتسألا ىنلأسو

 . . ىلاع حارج هنإ : تلق

 . . ليمجت حارج هنإ : لاق

 ةنطابلا ضارمألا ىفو ةحارجلا ىف قوفتم هنأل ذاتسأ اي هب انئج دقو . .ريبك ذاتسأ هنكلو : تلق

 . . بلقلا وه ذاتسأ اي هنم وكشت ىذلا نإ . . ءابطألا ةيقب نع هصيخشت ىف فلتخي ملو . . بلقلا فو

 . . ذاتسأ اي كبلق

 ىتلا ةايحلا نإ . . اهديرأ ال ىننإ . . ؟ ةايحلا ديرأ ىننأ نظت له . . انالوماي : ذاتسألا لاق

 . . ىفذبنت نأ لبق ةايحلا دبنأ ىننإ لب ..اهديريال داقعلا نإف « داقعلا ديرت ال
 . ؟ بلقلاب ضيرم هنأب داقعلا عانقإ ىف دحأ حلفي ملو : نيمأ ىلع ذاتسألا ىنلأس

 . .دحأ ال : تلق

 ؟ هنوبحم نيذلا ةذمالتلا لك ىتح الو : لاق

 . ,.دحأ ال : تلق

 . ؟ ءابطألا الو : لاق
 . , دحأ ال : تلق

 ءالهجلا مظعأ نكلو . ايندلا ىف ءابدألا مظعأ نوكت دق . هل لوقأو هيلإ بهذأ نأ ديرأ : لاق

 الإ نوديري ال مث ٠ كنم رثكأ نوملعي نيذلا مامأ عضاوتت نأ بحيو . ًاضيأ كسفنبو , . بطلا ىف

 . . نوفيلتلا ىف هبلطا : تلق

 . ةركف : لاق

 ماه عوضوم ىف داقعلا ذاتسألا ملكأ نأ ديرأ نيمأ ىلع انأ : لاقو نوفيلتلا ىف ذاتسألا بلطو

 . ؟ريرسلا ىلإ لصياال نوفيلتلا نإ . . ىرورض اذه نكلو .؟ عيطتسيال . .ادج
 دقل . . هريرس ىلإ لصي ال داقعلا نوفيلت نأ روصت : نيمأ ىلع ذاتسألا لاقو « ةملاكملا تبتناو

 بهذي نأ دب ال .. هشارف ىلإ سانلا لكب ىتأي فيك ىأ .. مئان وهو ملكتي فيك ملعتي نأ ىسن

 ىف مهديري ال هنأك مهضفر ٠ ءابطأ اوناكو ٠ سانلا هءاج اذإف . . مهتاوصأ ىلإ بهذي نأ . . مييلإ
 . . ! نونحم لجر هنإ . . هشارف ىفوأ . . هتفرغ

 امدنع نكلو . . ادج تقياضتو ةملكلا هذبب ذاتسألا فصي نم اهيف عمسأ ةرم لوأ هذه تناكو

"14 



 مث . . كلذ دصقيال هنأ ىلإ تحرتسا . ببس ىأل دح ىأ ىلع اهقلطي نيمأ ىلع نأ تركذت

 رابخأ » ىلإ ءىجيو . هبتكم ىلع طقاستي وهف ضرملل نيضفارلا رابك دحأ وه نيمأ ىلع نأ تركذت
 نم رخسيو . . سرقنلا ىضرم رهشأ وهف . . ءاذحلا طغض ىلع نابوقت ال هيمدق نأل ايفاح ٠ مويلا
 , كولملا ضرم هنإ : لوقي امدنع كولملا نمو هسف

 ناكملا ىف بسانملا صخشلل بسانملا ضرملا وه اذهف . . ةثيدحلا ةفاحصلا كولم دحأ هنكلو

 . سمانا

 . . ؟ ىنشتسملا ىلإ ذاتسألا لقنل ةليسو دجوت الأ : تلقو : نيسح هط .د ىلإ تبهذو

 . . ىديساب ضفر دقل : لاق

 ؟ اراهنو اليل بيبط نم رثكأ وأ . . ءابطألا دحأ همزاليل ةليسو دجوت الأ : تلق

 جوزتي نأ ضفرو . .رثازلا بيبطلاو مقملا بيبطلا ضفر , . كلذ لك ىديساي ضفر دقل : لاق

 سائلا دشأ نمو لاهملاو مارتحالا ةميظع ةديس هجوزن نأ هيلع انضرع دقل « تاونس رشع نم ًاضيأ
 هنأ ةديسلا تسحأ ةأجفو . . اهنيب ناكام ىندعسأو . . اهرازو . . هتيب ىف هترازو . . هب اباجعإ

 بهذي نأ هيلإ تبلطو . .ريبك بيبط ةئبا ىهف . هعم ثيدحلا ىف تأطخأ دقف . . هئايح نم اهدرط

 ضعب نأو ايفاص سيل هينيع ضايب نأو تهاب هنول نأ تسحأ دقف . . هيلع فشكيل اهدلاو ىلإ

 ىذلا رصقلا ىلإ لقتني نأ هيلع تضرع اهنإ مث . . اقلطم انامبإ هب ةنمؤم ىهو . . اليلق تلكآت هرفاظأ
 ائيش لعفي ال . . جاوزلا لبق ارهش اهتبزع ىلإ بهذي نأ هيلإ تبلطو . . ةرشابم جاوزلا دعب هيف شيعت
 نكلو . . ةينلا ةنسح بلقلا ةبيط ةديس اهنأ دكؤملا نمو . . بتكي الو أرقي الو حيرتسيو ماني نأ الإ
 . . اهحيذ لبق لوجعلا ةيبرت نم عون وه ةديسلا هذه هلعفت ىذلا نأ مهوتو ٠ كلذ لكب قاض داقعلا

 هتمالس نم دكأتت نأ ديرت اهنأو . . ةحيبذلا 0 نيمست 0 ديري رازج ةرظن نع هيلإ اهترظن ىف دزت مل اهنأو
 . ةرم لوأل اهبورأ ةصقلا هذهو . . حلفأ ملو هعتقأ نأ تلواحو . . هجوزتت نأ" لبق ةيمسجلا

 . . ىديس اي ءىش لك ضفر دقل . . اهناّك ىلع كفلحتسأو كل اهيورأ انأو . . نوليلق الإ اهفرعي الو

 .؟ كلذ ىلع ههركن ال اذالو : تلق

 ؟ كلذ لعفي ىذلا نمو : لاق

 . تنأ : تلق

 . ؟ ىف نظلا ءىسي ال داقعلا نأ ىل نمضي ىذلا نم نكلو . . كلذ لعفأ نأ دعتسم انأ : لاق

 . . هئاقدصأ زعأ راتخن نذإ : تلق

 امارتحا اعيمج اوسطعل ماكزلاب باصم هنإ : مهل لاق ولو « هنوبيبتي هئاقدصأ زعأ نكلو : لاق
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 . . هنع ةباين اعيمج اوهوأتل . صغملاب باصم هنإ لاق ولو . . هل

 . ةنالف ىلإ بهذن نذإ : تلق

 . . نوفيلتلا ىف اهبيحن تعمسو . . سمأ لوأ هيلإ تبهذ ةنالف : لاق

 .؟ نذإ : تلق

 عم ساق وهو . . هريغو هسفن نيب قرفي ال هنإ . . لداع لجر داقعلا نإ . . ءىشال : لاق

 هنإ . . ةنورملاو ةمحرلا نع هلأست نيح ابعص ًائيش داقعلا نم بلطت تنأف . . هسفن عم هتوسق نيرخآلا

 . . ! اهفرعي ال
 سيئرلا نع ةباينلاب . هتححص نع ترسفتسا ىننإ : ىل لوقيل مماح رداقلا دبع . د ىلإ تيهذ

 ىذلا نكلو . هريرس ىف اسلاج ناك هنإو . ةديج ةحص ىف هنإ ىل لوقي نم ءاجف .رصانلا دبع لاج

 مظع لجرب اقلطم قيلت ال اهنإ . . اهيف ماني ىتلا ةفرغلا هتعزفأ دق داقعلا سابع ذاتسألا ىلإ بهذ
 عاونأ طسبأ شيعي نأ ىسن دقل . . ءاطغ ريرسلل نوكي نأو ءريرس هل نوكي نأ ىسن دق هنإ . . هلثم

 نورسخي مهنإ . فيلأتلا نم نوبسكي ال نيذلا نيركفملا نم زارطلا كلذ نم - نذإ - هنإ . . ةايحلا
 نم ادج ليلقلا ىلع اولصحي ىكل . ةحارلاو تقولاو لاملا نم ادج ريثكلا نوقفني مهنإ . . اوفلؤي ىكل

 سيئرلا بودنم داع دقل . . نوفرعي ال سانلا نكلو . ركفلا نابهر نم دحاو - نذإ - هنإ . . لاملا

 . . داقعلا ذاتسألا ةلاح ىلع انيزح
 اذالف ء دمحلا هلو . نسحأ مويلا كتحص تمادام : اًيعادم هل تلق ذاتسألا ترز امدنعو

 . . ؟ نويزفيلتلا ىف اثيدح كل لجسنو ةصرفلا هذه زبتنن ال
 . .؟ انالوماي اذام نع ثدحتأ : لاق

 , . ءىش ىأ ىف كلأسأ انأ : تلق

 . . قفاوم : لاق

 . . ناآرقلل كريسفت نع كلأسأ : تلق

 ىرخأ ءايشأو ىنبجعي اًئيش مكيف نإ . . انالوماي مهلكاشم نع . . بابشلا مومه نعو : لاق

 . . ذاتسأ اي كبجعي ال ىذلا فرعأ : تلق

 ؟وه ام : لاق

 نوروذعم نحن . .اركبم انتهجو ددحن مل اننأو . .مثاد قلق ةلاح ىف اننأ كبجعيال : تلق

 ركفن فيك ذإ . . اقيض رثكأ رودصلاو . . قيض تقولاو . . رثكأ انفواخمو ةريثك انمولعه . . ذاتسأ اي

 انييصن لئن ملو « ىلعأ الثم الو اقيرط الو افده انل فرعن مل نحنو « توملا دعب ةايحلاو نوكلاو هللا ىف

 ا



 ليختأ فيكوأ . . ؟ لوهجملا ىلع اهحتفنو عقاولا نع اننويع ضمغن فيك . . ؟ ايندلا ةايحلا هذه نم
 ىندعاسي فيكو . . ؟ ىنارأ فيك . . ؟ 1454 ةنس ىف طبختأ لازأام انأ ائيب ١984 ةنس ىف ىسفن

 . ؟ مقاولا نم ضوبنلا ىلع لايخلا ىف قارغإلا اذه

 لوأ نم قيرطلا ىلع هعبصأ عضي ىذلا هركأ انأف . . انالوماي ىنبجعي ىذلا وه اذه لب : لاق

 . كلذك هابأ نأل ىماحنا هركأو . .راطقلا اهدنع فقوتي ةطحم لوأ دنع لزني ىذلا هركأو . . ةرظن

 ىلإ لوصولا نولجعتت مكنأ انالوماي ىنبجعي ال ىذلا نكلو . . كلذك هابأ نأل بيبطلا هركأو

 قاتشتو ةاتفلا بحت تنأف . . ةريثك ىرخأ ءايشأك ًامامت . . ةيابن وه ةيابنلا ىلإ لوصولا نإ . . ةياهنلا

 تبتنا كلذ ثدح اذإف . كئاضحأ ىف نوكت مت ارعش ابيف مظنتو اهب ملحتو . ًاضيأ ىهو بذعتتو اهيلإ

 ملو اوبحأ نيذلا مه قيسوملاو رعشلا ىف نيغباتلا لك نإ . . رعشلل رريم كانه دعي ملو . قوشلاو ةعوللا
 نفلا لضفي هنأل . . ةياهنلا ضفري ناك مهضعبو ..قيرطلا ىف اوبذعت نيذلا مه « اوزوفي

 . . ثمصلاو ةذللا ىلع « باذعلاو

 بهاذمو ةريثكاقرط ابيلإ سملتن اننإ . . ةيابنلا لجعتن ال نحنف . . ذاتسأ اي اذكه اننكلو : تلق

 ءاتعلا كل عقوتأ انأف اذهو . . كلذك كءالمز ىرأ ال ىنكلو . . كدحو كيلع قبطنا امبر : لاق

 ريثكلا ىلإ لصت ال مت اهيفو ةقشملا ىلع بلقتت وأ . ةقشمب لصت نأ كل عقوتأ . . ةيركفلا كتايح ىف

 . . ديرت امم ادج
 . . بابشلا ىلإ كئثيدح اذه نوكي نأ ذاتسأ اي انقفتا : تلق

 أ د

 . متاح رداقلا دبع . د ةقفاوم هيلإ تلقنو . نويزفيلتلا ريدم ىملح نسح ذاتسألا ىلإ تبهذو
 فوس ىذلا ام فرعأ نكأ ملو . ذاتسألا ةفرغ ىلإ تلخدو . ذاتسألا تيب ىلإ تاريماكلا تلقتناو

 . . ةيذحألاو دعاقملا عاضوأ ليدعتو ٠ ةيوقلا حيباصملا لاخدإ نم دبال ناك دقل . . جرا هلعفي

 ناردجلا ناولأب تنروق ام اذإ ةحضاو ودبت ال ىهف « هسبالم ذاتسألا ريغي نأو « ذفاونلا حتفو

 . . ةتهابلا
 هئيدح نوكي نأ لضفو . . ةعفترملا ةرارحلاو ةيوقلا ةءاضالا هذه ضرعتي نأ ذاتسألا ضفرو

 . لمألا ةبيخب انرعشو . ًائيش ذاتسألا لقي ملو . تاريماكلا تبحسناو . . ايعاذإ

 وهو . اقح ضيرم هنإ . لجرلا ىلع متيضقل كلذ متلعفول : ىداهلا دبع اشاب مهاربإ ىل لاقو

 . . ىسايس مصخ هنأك هلزانيو . . هدناعي وه لب . . ضرما مواقي
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 ديري ال هنإ . ديري ال هنا .. هجالع لهسلا نم سيل : لاق . هتدايع ىف نايلع نيساي . د ىلإ انبهذ

 اًئيش دعبتسأ الو . . توملا دارأ هلعل . . جالعلاب عنتقي نأ ديري ال ناكامبرو . . هل هلوقن امب عنتقي نأ

 ناوسأ نم انأو . . كلذ لبق راحتنالا لواح هنإ مث ء داقعلا ذاتسألاك دينع لجر ىلع كلذ نم
 ىلع ىوقي ال ادحأ نأ فرعأو . . ةريثك ءايشأب قيضي هنإ . . ةيلئاعلا هفورظ ضعب فرعأو . . هلثم

 ىصقأو ىبسقأ تغلب دق ةدحولا هذه نوكت نأ دعبتسأ الو . . هدحو هنوكرتي كلذلو . . هعم ثيدحلا

 . . ملعأ هللا . . اهتاجرد

 . ؟ ةيابنلا ىهأ : تلق
 . . ملعأ هللا : لاق

 . . ؟ ادغوأ مويلا ةياهنلا ىهأ : تلق

 نأ نكمملا نمو « تاونس شيعي نأ نكمملا نمو . . تازجعم بطلا ىفف . . ملعأ هللا : لاق

 ىف وهو ءامسألا ضعب ىداني هتعمس دقل . . صاخ عون نم ضيرم مامأ اننكلو . . تاظحلا دعب تومب

 نيمأ وهو . . بيبطلا قنع ىف ةنامأ ضيرملاف . . ءامسألا هذه مكل لوقأ نأ ؤرجأ الو . . ةبوبيغ هبش
 . . نيترم ءامغالاب بيصأ دق وهف . . ةيضرملا هتلاخل اديدج اروطت اذه ىف دجأ ىنكلو . . هرارسأ ىلع

 كلذب هتربخأ الو . . ىنعواطي ملف . تارلا ىدحإ ىف هظقوأ نأ تلواح دقو . . امامت ىردي ال وهو

 . , امامت ركنأ

 ىدحإ ىف ابيبط ىداني ناك ١86٠ ةنس نم ةريخألا هتاظحل ىف كازلب ىسنرفلا بيدألا نإ : تلق

 هلوح فتلا امدنع نوراد ريبكلا ملاعلاو . .هجالعل ءىحي نأ هيلإ بلطيو . . نوشالب همساو هتاياور

 نكي ملو . . ءاسفنخ ىل اوتاه : ًالئاق كحضي ناك ١847 ةنس ليربأ 14 موي هترسأ دارفأ عيمج
 اديعب ةبوبيغلا هتذخأ دقف « اداج ناكامنإ . . هترسأ دارفأ نع ففخي نأ لواحي وأ . كحضي لجرلا

 كلذكو . . تاتاينلاو تارشحلا عمجمي ناك امدنع ةيبونجلا اكيرمأ ىف هتالحر ىلإ هب تداعو . مهنع

 ةنس لئاوأ ىف ةيابنلا هتءاج امدنع « ذاتسألا ىدل نيركفملا بحأ نم وهو « ىدراه ساموت بيدألا

 دمحأ انرعاش همجرت ىذلا تيبلا هل تأرقف . مايخلا تايعابر هل أرقت نأ هتجوز ىلإ بلاط 4

 : ىمار

 الو ارمع مونلا لاطأ اف

 رهسلا لوط راعألا ىف رصق
 مئاد قرأ ىف شاع دقف هعمسيل «فلو» ىلطاف نذإ هتجوزل لاق مث . . هرركت نأ اهيلإ بلطو

 نأ تعمس دقو . . مايأ لبق قوت ىذلا هبلكالإ اذه «فلو» نكي مو . . مانأو ماني ىكل هرود ءاجو
 ديرأ امنِإ : لاق هنم ىعو ريغ ىلع ءاج لاؤسلا اذه نأ ذاتسألا كردأ املف . . « ىم» نع لأس ذاتسألا
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 بيدألل ثدح- دق كلذ نم اًئيش نكلو . . ؟ هلوقت تناك ىذلا اهف انه ىم تناكول لوقأ نأ

 نم اًعون ةمجرتلا هذه تناكو . هصصق نم ةعومجم ذاتسألا هل مجرت ىذلاو . ىرنه . وأ ىكيرمألا

 ءابدألل مجرتت نأ نيلكنارف ةسسؤم تءاش دقف . ىدحتلا اذبب دوصقملا انأ تنكو . ىدحتلا

 ضعي ةمجرت ذاتسألا ىلإ بلطأ نأ ةسسؤملا هذه ريدم ىسورعلا لالج ذاتسألا ىنفلكو . . ناكيرمألا

 ذاتسألا ملعف ؟ ىزيلجنرلا بدألا نم اًئيش مجرتي نأ هل راتخت ال اذالو : هل تلقو . صصقلا هذه

 ىلع رصف ١ ىكيرمألا بدألا نم ةمجرتلا ىلع هتردق ىف كلشي نم كانه نأ ذاتسألا سحأو « كلذب
 نع ىوريو . ةفلتخم ءامسأ هسفنل راتخي هرمع لوط لظ ىذلا بيدألا اذهل ةعئار ةمجرت تناكو . كلذ

 ًالتاق ناك اهابأ نأ تاذلاب هتنبا فرعت ال ىّبح وأ . . هتقيقح دحأ فرعي ال ىتح « ةبذاك ًاصصق هسفن
 نأ ديرأ . . ؟ ثبازيلا ىتنبا نيأ : لاق 191١ ةنس ةافولا ةظحل تناح الو . . نجسلا لحد هنأو
 هترسأ مهوي نأ دارأ هنإ . ! مسالا اذهب ةنبا هل نكت ملف تاظحلب ةافولا لبق ام ىلإ ًابذاك ن اكو ! اهلبقأ

 رعاشلا اهللاق ىبلا ةرابعلا سفن لاق مث . . ةايحلا ىدم هيلعرتستي نأ دارأ ىذلا ديحولا رسلا وه اذه نأب

 ريبكلا ىمايسلا فوسليفلاو . . مالظلا دوعي نأ ديرأ ال ء راونألا اوئيضأ : تومي وهو هتيج ىنالألا

 ملو . . ةضيرملا هتجوز ةفرغ رواجت ةفرغ ىف مانيل ندنل ىف تايفشتسملا دحأ ىلإ هولقن سكرام لزاك
 انيله هتمداخ بحأ دقف « هتافو دعب كلذ انفرع اننكلو . . اهيداني ناك ىلا انيله ىه نم سائلا فرعي

 . . ةربقملا سفن ىف هعم نفد ىعرش ريغ اًنبا هل تبجنأ ىتلا
 دعبأ ىلإ بهذأ نأ عيطتسأ ال : هلوح ةعست انففتلا دقو انل لوقي ناك نايلع نيساي . د نكلو

 ..! ءىش لك ىلع رداقلا هدحو وهف . . هللا ىلع هفرعأ ال ىذلا قابلاو . . بطلا ىف هتملعت امم
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 دقف . عزفلا نم ةلاح ىف ثبهذو . ةعرسلا هجو ىلع ىنبلطي ذاتسألا ثعب ىلاتلا مويلا حابص ىو

 . . ؟ هريغ دحأ وأ ىفديري ىذلا وه ذاتسألا ناك نإ : تلأسو . ةيابنلا ىه هذه نوكت نأ تيشخ

 . كاري نأ بلط مونلا نم احص امدنع هنكلو . نسحأ مويلا : ىل ليقف ؟ تءاس هتلاح له ؟ اذامو

 كتمالس ىلع هلل دمحلا : تلق . ريرسلا راوج ىلإ دعقملا ىلع ًاسلاج ذانسألا تدجوو تبهذو

 رصم عراوش ىف ىثملا دواعتل ريصق تقو الإ قبي مل . . هلل دمحلا . ًايثك نسحأ مويلا تنأ . . ذاتسأ اي

 . . ةديدجلا

 ىلاح نع نيسح هطل تلق اذام .. انالوم اي : ةبوعصب هقلح نم جرخي سماه ليحن هتوصو ىنلأس

 ..؟ ةيحصلا
 . ًاديج ةيحصلا كتلاح ملعي وه لب . .ًايثك هل لقأ مل : تلق

 ..؟ ًاضيأ ضيرم وه لهو : لاق

 كني



 ؟ هئم وكشي ىذلا ام : لاق

 ..؟ هنوروزي نيذلا نمو : لاق

 . . بناجألا ءارفسلا ضعبو ءارزولاو تاعماجلا ةذتاسأ نم مهنا . . مهفرعأ ال نوريثك : تلق

 ..؟9 ةرايزلا لوطتو : لاق

 . نوجرخمو قئاقد : تلق

 ..؟ هنم وكشي ىذلا ام نكلو : لاق

 : فرعأ ال : تلق

 قدصي نأ ديري ال هنكلو ٠ ىجاتلا نايرشلا ىف ءىش نمو . . بلقلا نم وكشي هنأ تعمس : لاق
 . . ةكرحلاو ىعسلا ىلإ ًارطضم هسفن دحي الو « ةرقتسم ةمظتنم ةئداه نيسح هط ةايحف . . كلذ

 ةكرحلا نع هزجعو نيسح هط بوحشف . . ةطلجلا نم وكشي امبر . . بلقلا نم وكشي هنأ نظأ الو
 ءىشب نيسح هط بيصأ اذإو . . ةطوبضم تسيل ةيومدلا هترود نأ ىلع لدي « مونلا ىلإ هرارطضاو

 لمعت ًاعيمج اهنإ « اهاطاعتي ىتلا ريقاقعلا ءامسأ تفرع دقو . . بلقلا ىف سيلو لقعلا ىف نوكي فوسف
 . . مدلا ةلويس ىلعو ةيومدلا ةرودلا طيشنت ىلع

 ..؟ ذاتسأ اي نيسح هط كل هلاق ىذلا ام نكلو : تلق

 . ءابطألا حئاصن لك ضفرأ ىننإ هل تلقو « ًاريخأ هترز دق كنإ : لاق

 , .ذاتسأ اي هتلق ام اذه : تلق

 سيئرلا ثعبي اذامل مهفأ ال نكلو . . نيترم ىناري نمب ثعب دق رصانلا دبع لاج سيئرلا نإ : لاق
 . . بيجع ءىش . . كلذ فرع فيك ىتحالو . . ىتحص نع لأسي نمب

 ذاتسألا نأ هريغو رصانلا دبع سيئرلا فرعي نأ نم لهسأ سيلف : ابيجع كلذ دجأ ملو

 نكلو . . ىردي نأ نود كلذب دحأ لفكتي وأ . . هنع لأسي نمب ثعبي نأ ًابيرغ سيلو . . ضيرم
 .. كلذ هشهدأ ذاتسألا

 خرصو . . ةيجرش ةنقح ذاتسألا ذخأي نأ ةرورض ىلع رصي نايلع نيساي .د دجأل تجرخو
 اوعمست مل اذإ . . كلذ هل لاقي نأ دبال . . توميو ممستب باصي فوسف كلذ لعفي مل اذإ : ًالئاق
 . . بيجع رمأ اذه . . هل لوقأو لخدأ انأ . . ؟ انه ىلإ ىف متيتأ اذالف ىمالك

 ففل



 .! دبال . . ةيجرش ةئقح نم دبال ذاتسأ اي : الئاق بيبطلا لخدو

 . داقعلا رماع هيخأ نبا لحشدي نأ ضفر . دحأ ةفرغلا ىف هعم نوكي نأ ضفرو « ذاتسألا قفاوو

 . . دحأ ىأوأ

 تاظحل- دعبو . . تاحيصو تانعل نم هلوقي ام حوضوب عمسن ملو « ذاتسألا ىلع بابلا قلغأو

 بيبطلا عرسأو « شارفلا ىلع ددمت دق ذاتسألا دجنل بابلا بيبطلا حتف ء ليوطلا تمصلا نم

 ىلع فاح عضوو « اهبيترتو ةفرغلا فيظنت مدانللا ىلإ بلطو . ا ىلإ اهعضوو . . هدي كسمي

 . تقولا ضعب ضعب أدبي ىتح ذاتسألا مسج
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 ؟ هبراقأ ىنضرتعي له . . ؟ هارأ نأ نكمملا نم له : لوقت « . . م» ةديسلا اًينوفيلت ف تلصتاو

 هل تيرتشا دقل . ؟ ةروصلا هذه ىف وهو هارأ نأ بحي ال دقف . . هربخأ له ؟ تقو بسنأ وه ام

 تيرتشا دقو . . اهادترا دقو هارأ نأ ىنمتأ ىننإ . . هارأ نأ لبق اهب ثعبأ نأ بحأو تاماجيبلا ضعب

 روصلا ضعب ىدنعو . .هراوج ىلإ ىتحوأ هتبقر ىف ًاقلعم هارأ نأ ديرأ ًايبهذ ًافحصم هل

 نم . . عم ةروص انل طقتلي نأ ديرأ روصم ىعمو . . هملقب اهضعب ىلع عقوي نأ هديرأ . . ةيراكذتلا

 . . ةروص رخخا تناك امبر ىردب

 ا ... ايوط كب ةخاز 2

 نا وأ . . ةقالعلا هذه دحأ فرعي نأ بحي الوهف . ذاتسألل ةبغرلا هذه لقنأ فيك فرعأ مو

 كلذ اهدعسأ امبر . . كلذ هدعسأ امبر . تعجشت ىنكلو . . ةيح ةيوق لازت ام ةقالعلا هذه

 000 يل ءاكبلا نع فكت ال اهنإو . . كارت نأ ديرت «. . مو ةديسلا نإ . . ذاتسأ اي : تلق

 . تاعئاش درحم اهدنع كرابخأ نوكت نأ قيطت دعت مل اهنإ . . ةوقلاب لخخدت فوسف دحأ اهعنم اذإو

 . . مويلا ءىجن فوسو
 شارفلا ىلإ و هسبالم ىلإ رظن ةعرسب مث . اهسفن ةداعسلا ناك دقف ذاتسألا هجو ىلع رونلا اذه امأ

 . . اهحت تنأو ايحت ىه . . اهبحت ىتلا ناولألا سفن اهل تاماجيبب كيلإ تثعب دقل : تلق « هلوح

 . . كدنع سبالملا هذه نوكتس ةليللا لصت نأ لبقو

 ىلع ىتح ىوقأ ال ىننإ . . تاقوألا أوسأ تراتخا اهنإ . . انالوماي نكلو : ًاديعس لاق

 . . اهتحفاصم
 ..؟ ىرج اذام : ىنلأسو « داقعلا رماع هيخأ نبا ىنلباقو « ذاتسألا تيب ىلإ اهتقبس ءاسملا فو

 ا ا ل لا

 . ناكم لك ىف ًاقرفتم هب تثعب ىذلا درولا نوكي نأ ىلع رصأو . . ةديدجلا ةيقاطلا سبلو « اهب تئعب

 نك



 دق اينولوك ةجاجزو . . ةديدج نيجانفو باوكأ ءارش بلطو . . ةفرغلا نم ةيذحألا لك جارخإب رمأو

 اذه ىف هارأ هوتاج لوأ اذه ناك امبر . . هوتاج ءارش مث . . ةفرغلا ضرأ ىلعو هيدي ىف اهلك اهغرفأ

 . تاونس رشع نم تيبلا
 . . ًالاح رضحت فوس اهنإ : تلق
 هنإ . . باش بلق هل لازي ال لجرلا نإ ىتخأ اي . . مظعلا بالقنالا ببس وه اذه . .هآ : لاق

 ىلع ًاريثك مويلا كحضو . . فحصلا أرقو . . ةوهقلا برشو . . ىاشلا برشو « ًالماك ءاودلا لوانت

 لجرلا ركشي نأ نم الدب . . راح لجر هنإ : لاقو ءرخآ الجر تجوزتو هتكرت اهمأل هتجوز لتق لجر
 كنم فطخي لجرل بلقم نسحأ : ةحيصن .. رماع اي : لاقو . . اهلتقي هنإف هتجوز نم هصلخ ىذلا
 . .روهش ةعبس ذنم كحضي مل اك كحضو . . كلذ لعفي هكرتت نأ « كتجوز

 لوقتو عفترم توصب كحضت تناكو . . ذاتسألا ةفرغ نم انيحسناو «. . . مو ةديسلا تءاجو

 , . هلل دمحلا . . ادج سيوك تنأ . كيلع انوعزفأ دقل ..ناصحلاك تنأ . . كتمالس : هل

 . , ةيودم ةيلاع اهتكحض تناكف . . ةتكن اه ىوري ناك هنأ ودبيو . . ةرم لوأل ذاتسألا كحضو

 هذه هتثدحأ ىذلاف - ءاودلا اذه فرعن نكن مل اننأ ىلع انسفنأ انأتهو . . هللا اندمحو . انكحضو

 ! . . ًاموي نيرشعو ةئالث ءابطألا هيف لشف «ةدحاو ةسلج ىف ةديسلا
 دقل . ذاتسألا ىلإ ديدشلا طويحلاو نوكسلاو ءودهلا داع «. . م» ةديسلا تجرخ نأ دعبو

 لاقو . هشارف ىف لدتعا مث « هدحو هكرتن نأ انيلإ ذاتسألا بلطو . ةقاط نم هيدل ام لك تدفنتسا

 ةبرقم ىلع كديرأ . . ىرخألا ةقشلا ىف منت ال . . ىدحو ىنعدت ال رماع اي . . رماع اي : ًادعوتم ًارمآ

 ..! ةيدبألا ةحارلا ىه هذه نوكت دقف . . انه ىنم
 ..!1 انجرختو . . انعومد انتبلغو

 . . كراوج ىلإ ًاعيمج قبن فوس ذاتسأ اي: هل لوقأ ذاتسألا ىلإ تلحسدو

 ءىشال ..؟ ةلحرلا هذه ىف عفني ىذلا ام . . طارقس ةذمالت اي : ًالئاق ذاتسألا مستبا

 . .ريخ ىلع حبصأ .. كتيب ىلإ دع .. انالوماي

 . كلذ ىلع قفاوت نأ كوجرأ ..؟ انه قبن نأ كقياضي له ذاتسا اي : تلق
 . تقولا ضعب هلغش ءىش نع ىنلأسي نأ هتاف امنأكو . ةديدش ةبرعصب هتسلج ىف ذاتسألا لدتعاف

 بتاك شيعي نأ هينعي لهو . . ؟ ضيرم ىننأ رصانلا دبع لجرلا فرع فيك انالوم اي ىل لق : لاق
 كلاقم تأرق ؟ اذامل مهفأ الو . . كلمع نم كلصف دق لجرلا اذه نأ ىسنأ ال ىننإ . . ؟ تومي وأ
 ىأب قيضي هنأ ىلع ليلدل باش بتاك هلوقي امم بضغي ًالجر نإو . . هبضغ ىف ًارشابم ًاببس ناك ىذلا

 ًائيش ىل أرق هنظأ الو . . ىأر بحاصو ىأر لكل راقتحالا مظع نكي هنأو , . ناسنإ ىأبو ىأر

 هش



 رصمل هتئاهإ نعو هنع هتلق ىذلا هغلب دق نوكي نأ دبالو . . هئالمز ضعب ىفو ةروثلا ىف يبأر هاضرأ وأ
 . هأ . . هآ . . هتلق ىذلا اذه هيلإ اولقن مهنأ دبال . . صاصرلا هيلع قلطنا موي اهلك

 . مالكلا نع فكي نأ هيلإ بلطأ نأ وأ . . هنم برتقأ نأ تلواحو . . هبنج ىلع هدي عضوو
 ىف ىضمي نأ هتالواحم لك مغر هتكسأو هيلع دتشا دق ملألا نكلو . . تقولا ضعب أدبي نأو

 1 ثيذنلا
 . ذاتسأ اي ريش ىلع حبصأ : تلق

 ًارئاج سيلف ريخ ىلع حبصأ نأ امأ . .زئاج اذه حبصأ نأ : كلذ ًالعتفم وأ « ًاكحاض لاقف

 . . انالوم اي حبصأ الأ ريخلا نوكي دق لب

 . حار ٠ . حار : ظفاح ملحلا دبع قيدصل ةنيزحلا ةينغألا سفن ءادصأ تءاج عراشلا ىفو

 . اهئ لمعلا نم ىصفب رصانلا دبع لاجج سيئرلا رارق ردص موي ابيلإ تعمتسا ىتلا ةينغألا سفن
 5 دوعي فيك فرعأ الو . . ةعجر ريغ ىلإ حار . . حار ءىش لك نأ تسسحأ مويلا كلذ ىف

 دقل . . ءىجيو ءاجو حوريو حار ىنعم ىتح فرعأ الو . . ءىجي فوس ىذلا حورب فيكالو ء حار

 ا دا اذه لثمل أيهم نكأ ملو . . ىلوح ءىش لك تام . . هلك نمزلا فقوت

 دقف . . انأ الإ فده هلو ىضميو كرحتي ًاعراش تحبصأ ايندلا لك . . عراشلا ىف ىسفن تدجو دقف

 . . فاعلا لك ٠ ءىش لكابنم برست دق ىرك ةعولاب كانه نأكو  قيرطلا حارو فددحلا عاض

 تنك قنا ىتخأو اهيف طقسأ نأ الإ قبي لو ٠ . راكفألا لك .. سانلا لك . . تاقالعلا لك

 .. حار ءىش لك . ىدحو ىنباصأ ىذلا ام طبضلاب فرعأ ال . . عشقناو « باحسلاب ىطغتأ

 . حاوس دالبلا ىف . . حاوس : ىنغي ظفاح ملحلا دبع عمسأ قنا حف ناك نإ فرعأ الو

 داللا ف حاوس حئا انف. . ىقالاح نسحأ نع . . ىلاح نع ًاريبعت اهارأو اهبحأ ىتلا ةينغألا ىهو

 لكو ذاتسألاو رانلاو ةنجلاو ةرخآلاو ايندلاو ضرألاو ءامسلا نيبو اياضقلاو سانلا نيبو راكفألا ىفو

 .. ًاذوبنم تحبصأ امنإ « ًاحاوس دعأ ملف نآلا امأ . . ةسايسلا لاجرو نيدلا لاجرو ءابدألاو ةفسالفلا

 . . ليلل رق الو « ىرابتل سمش الف . . ةهجو الب .. ةلصوب الب . . مأ الو بأ الب . . ًاطيقل . ًاعئاض

 اذه ىلع ىكبت اهلكف ٠ ىنيعو ىفو ىننأ نيب لصاف الو . . ىقادرفمل ىنعم الو . قالكل سوماق الو

 ثعبلاو ةمايقلاو نوكلاو هللا : ىه هتيضق نكت ملو . . قيرغإلا لاطبأ دحأ هنأك ددمت ىذلا لجرلا

 ىف تخفتناو تمروت محللا نم ةبوبنأ : ًاريثك كلذ نم رغصأ هتيضق تناكامنإ . . ةليضفلاو لاهملاو

 قوط وه امنإ . . ةاجنلا قوط سيل . . خوفنم طاطملا نم قوط لثم اهنإ . . هنطب نم رسيألا بناجلا

 لجرلا نأ وأ . . حار . . ملألاو عمدلاو قرعلا نم راحي ىف هقرغيف ذاتسألاب طببم نأ ديري دلجلا تحت

 ضرعلاو لوطلا طوطخخو . . قيرطلا تامالعو . . ىلامآو ىمالحأو هعم انأو حوري فوس

 انفي



 . .رختآو لوأو ضرعو لوطو نزو هل ءىش لكو . .رتمومرتلا تامالعو . . ةدئافلا رعسو . . بهذلا

 . . دوعي ال ثيح ىلإ حوري . . حوري فوس ءىش لك ةأجفو . . اهلك تامالعلا هذه ذاتسألا ناك دقف

 . . ضرعلاب وأ لوطلاب عراشلا ناك نإ فرعأ ملو . . ًانول ىرأ الو ًاتوص عمسأ دعأ مل عراشلا ىفو

 تقلعت دق انأو ىسأر قوف عفترا دق هنأ وأ . . هقلستأ وأ .. هقوف فحزأ وأ هيلع ىثمأ تنك نإ

 . هلم

 ابنيب دعي مل ىنيع عومد نألف . . ىنيع مامأ ىنتمتو صقرتو رهظتو صقرت اهلك ايندلا تناك اذإو
 امه ىانيعو . . اتباذ دقو ىانيع ىه ىعومدف . . ضعب ىف اهضعب بوذت ىهف . . قراف نيعلا نيبو

 . ضرألا ىلع طوقسلل نازفحتت ىعومد

 امأو .. ديدحلا نم ةدمعأ قوف ءامسلا نم تطقس اعومد اهارأ تنكف عراوشلا حيباصم امأ
 عراوشلا امأو . ةيراع باصعألا اهنأكف ةيجسفنبلا ناولألا امأ .. ليللا حورج ىهف ءارمحلا ناولألا

 انك ىذلا عراشلا اذهو . هلخاد ىف ىثثمأ انأو ضرألا ىلع ددمت ىروطسأ نئاك ءاشحأ ىهف ةملظملا

 ابيثك ادب دقف « داقعلا ةذمالت انل ةيحت ةعوفرم مالعألا نأ دقتعنو ةعمج موي لك ةعوفرم همالعأ ىرن

 .. انلوحو هلوح ءىش لك باصأ دق ذاتسألا ضرم نأكف . ءاوهلا موتكم مونلا قونخم
 ىدلاو ضرم داعأ ذاتسألا ضرم نكلو .. دحأ ىلع نزح ال . ىبأ ةافو دعب هنأ روصتأ تنكو

 ىلفع ىف وحصي وأ ىلقع ىف توميو ىلق ف وحصي ٠ تومب مث ىلأ وحصي موي لكف ٠ موي لك هتافوو
 ةوف الو لوح الف « نوعيشملاو شعنلاو ةزانجلا انأ امنإ ٠ ىلأ ةزانج ىف ىشمأ دعأ ملف .. ىبق ىف هنفدأو

 نأ الإ قير علتبأ نأ ةبوعصل اريسفت دجأ ملو . نوعجار هيلإ نحنو بارتلا اذه نم نحنف .. هللاب الإ
 . بارتلا ةحتارو بارتلا سملمو بارتلا هل .. بارت : وه ىف ىف ءىش لك

 لجرلاف .. امهو الإ سيل هارن ىذلا نأو .. تام دق ذاتسألا نأ تقولا لوط روصتأ نأ ىنعزفأو

 .. ىهتناو تام

 : ابعادم ىوانشلا لماك ىنلأس ليللا ىفو

 ؟ ضرملا هيلع دتشا له

 معن : تلق

 ءالؤه نم : الئاق مهيف طخشي فوس هنإف هنوبساحي ةكئالملا ءاج اذإ داقعلا ليختأ ىننإ : لاق

 ساسأ ىأ ىلع . وهو تنأ دلو اي لاعت .. مكبساحأ ىذلا انأ لب .. ؟ داقعلا نوبساحي اوءاج نيذلا

 .. اهاه ىعفارلا نمحرلا ديعو نيسح هطو قوش عم اهلخدأ فيك مث ..رانلاو ةنجلا سانلا لخدب

 .. اهاه

 ءابدألا رابك هلوقي فوس ىذلا ام ليختن نأ ةركف هللاو : لوقي ىضم ىوانشلا لماك نكلو
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 ىبوم ةمالسو ممكحلاو نيسح هط نيبو ةكئالملا نيب راوحلا نوكي فيك انل ىوري حارو « ةكئالملل

 . مهريغو باهولا دبع دمحمو موثلك مأو اشاب لولغز دعسو اشاب ساحنلا فطصمو
 ءادعس ءالمزلا لك ناك دقف .. اقح اكحضم ناك ىوانشلا لماك ر خاسلا رعاشلا ليخت نأ دبالو

 ىف ىشمأ تنك فيك فرعأ الو .. ذاتسألا ةفرغ مامأ نقوم ناك د قف .. ققوم نع حزحرتأ مل نكلو

 ذاقنإل ةينونج ةلواحم ىلإ ةيلقع ةسوله ىلإ .. موي لك ءىش ىلإ لصأ تنك فيك ىردأ الو عراشلا

 .. ام ومن ىلع اّيح قييف هجالع بعصي ضيرم هنأ ىلع تقولا ضعب هيلع ءاقبإلاب .. توملا نم لجرلا
 امأ .. انيلع هضرف ىذلا زغللا اذه ىنعم حضوتسن ىكل ذاتسألا ىلإ ةديدش ةجاح ىف اننأب انسسحأ دقل

 تومي نأو رحتتي نأ ررق هنإ .. هتذمالتب محرأ ناك كلذلو ٠ حضوأ ناك دقف طارقس فوسليفلا

 وه ذاتسألاو . هب نمؤي ىذلا ىأرلا لجأ نم داهشتسالل ايلاع الثم كلذل برضي نأو « هديب

 اقفو شيعي نأ ىلع ٠ هيأرأ ةيحض تومي نأ لضفي وهو م ءابطألا هيف هفلاخم ايأر ىري وهف .. كلذك

 .. ءابطألا هاري امل
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 ! داقعلا « ةنبا م رح ررحتنا مث

 ةبغرالو .. ذاتسألا ىرأ نأ ديرأال ىننأ تظحال دقف . بيرغ ساسحإب اسبلتم ىسفن تطبض

 ىننأ وه هيلإ تيدتها ىذلا ىنعملا نكلو . بيجعلا روعشلا اذهل تشهدناو . هيلإ باهذلا ىف ىدنع

 دحأب ةجاح هل تسيلو . توملا نم بيرق وهف تام دق نكي مل نإ . . ىبتنا دق ذاتسألا نأ تسسحأ

 مل نآلا هنإ لب . ايش هل نوعيطتسيال مهنإف مهددع لق وأ هلوح اورثاكت ءاوس سانلا نإ مث . سانلا نم

 نمو ءاج ىذلا نم ىرديال وهف . ابئاغ حبصأ هنإ .. ءاوه ىتحوأ بارش وأ ماعط ىلإ ةجاح ىف دعي
 دعي مل ىذلا ذاتسألا ىلإ بهذن اذايلف .. هل لاقت ىتلا ةولخلا تالكلا لك ىدجت دعت مو . جرخ ىذلا

 | ؟ كانه

 ! احضاو اببس ىنعملا اذهل دجأ ملو

 . نحن اندنع سأيلا نم ةلاح اهنأ وأ . . نوبئاغ اضيأ اننأو « باغ دق لجرلا نأ ةقيقح هببس له

 ائيدل نأ وأ . . بحلاو بطلاو .. باهذلا مدع وأ باهذلا : ءاوس ءىش لكف سأي ةلاح ىف ائمد امو

 ىلع هدي عضي هلك تقولا ىضمي وهف . . ىعيبط اذهو ؟ ..«ىش لكبو انب قاض دق ذاتسالا نأب اساسحإ

 هلقع جرخي نأ ديري هنأك هطغضيو هسأر ىلع هيدي عضي انايحأو . . هقحسي هيلع طغضي داكيو هردص

 .. ةذفانلا نم هب قليو هسأر نم

 0 ملا يلا ار يع ا ل

 .. ناسحو انقيدص مايأ ذنم ىفراز دقل . . عراشلا اذه ىف انسوءر عجوي ىذلا خيطبلا عئاب اهب

 0900 . انالوماي ةمعن ءابغلا نإ . .. ءابغلاب هيلع معنأ هللا نكلو « بيط ناسنإ ملعت اكوهو

 نع ىنلأسو . سانلا دعسأ نوكيل ةيعاتجالا وأ ةيلقعلا وأ ةينادجولا ةيساسحلا ضرمب اباصم سيل ىجغغلا

 « ادق لتخا لب : تلقف ؟اريخأ لتخا دق ىلقع ناك نإ : ىنلأسف ! لقعلا : هل تلقف ء ىضرم

 نأ نكمي ىذلاام هللابف .. ؟ ذاتسأاي لقعلا لتخم تنأو بتكلا هذه لك كل نوكت فيكو : ىنلأسف

 نم اتايبأ كملعأ : هل تلق .. ؟ سيردتلا ىف قوفتم هنإ نولوقيو . . ىعماج ذاتسأ لجر وهو هل لاقي

 : هل تلق ؟ ىهام : ىنلأس . اضيأ اهنوظفحي كتذمالتل اهيطعتو . . اهظفحت رعشلا

 هول



 امعم هيسرك ىلع اخيش  العي لام لهاجلا هبسحي
 |جعأ نكلو ءدهايإ ناكل الكت وأ نابأ هنأ ول

 همسا ممعملا خيشلاو .. بلعت همسا رعاشلا : تلقف « تايبألا هذه بحاص رعاشلا نع ىنلأسو

 « كلقع ىناطعأ دق هللا ناكول ىنمتأ ىننأ ىه : ةربعلاو . . قراتملا ءاكذلا : ىه ةبسانملاو ؛ ناسح
 ! ! ىلقعب كباصأو

 .. ذاتسأاي داج ريغ كنكلو : ذاتسألل تلقو

 نارصملاب امييحاص باصيال فيك ةوابغلاو لهجلا تيأر دق انأف .. امامت داج انالوماي هللاو : لاق
 فولأ نع انعمس نكلو . . ىجاتلا نايرشلاب تام راح نع عمسن مل اننإ .. مدلا ةطلجو ظيلغلا
 .. ثوملا ىتح امد اوفزن نيذذلا نييسنامورلا ءارعشلاو ءايدألاو ةفسالفلاو نيركفملا

 هيتفش طم مث « تاتشورلا ةموكو .. نقحلا اياقبو ةيودألا بلع ىلإ رظنو . ذاتسألا تكس مث
 « ىناكم ىف سلجأ نأب راشأ هنكلو . هدعاسأ تمدقتو . نكمتي ملف سلجم نأ لواحو .. افرق
 نأ سمأ تلواح . . انالوماي : اكحاض لاقو .. هيف لمأال نم ةدعاسم ىف ىسفن قهرأ نأل ىعادالو
 : هنأ ىلإ تيهتناو .. ؟ايندلا هذه ىنعمام نآلاو : ىسفن تلءاسف « اهلك ةايحلا عم باسح ىنصأ
 ول : تلءاستو .. ام ةكحس : تبجأو ؟ ةلكح ايندلا هذه لهو : تلءاستو . حضاو ىنعم ال سيل

 . .ءىث ىلع ىفدعاسي باتك دجويال اعبط ؟ كلذ ىلع ىندعاست ىتيب ىف ةدوجوملا بتكلا هذه

 نأو هحتفت نأ ىلع « باتكلا ىلإ بهذت نأ ىلع ارداق تنأ نوكت نأ دبال كدعاسي ىكل باتكلاف

 ةدئافال هللاو . بتكلا هذه نم ةدئاف الف نذإ .. بتكلا نم ةدئاف الف كلذ ريغبو .. همهفت

 ! ةدئافال .. انالوماي

 .. ؟ تنأ كسيياقمب كبساحأ له . . ذاتسأاي : تلق

 ؟فيك : لاق

 ةيسفنلا كتلاح نكت ملول ةيلقعلا كتلاح هذه نوكت نأ نكمملا نم ناكام . . ذاتسأاي : تلق

 ولعت تنأو . « هللا » كباتك ىف ءاج امم نآلا هلوقت ىذلا اذه نيأ .. ةجردلا هذه ىلإ ةئيس ةيحصلاو

 .. نوكلل ةيلوألا ةداملا كمامأو هلإ كنأك . . الزان اعلاط هلك دوجولا مظنتو « ملقلاب كسمتو « ولعتو

 نيب كقيرط قشت مث . . نايدألاو نامورلاو قيرغإلا دنع نوكلا ىلع ضرتعتو سدنبتو مظنت 9
 .. تقولا كلذ ىف اضيرم نكت مل .. ؟ ىفاعم املس ةنكلا لخدت ايكرانلا لخخدتو . نيطايشلاو ةكئالملا

 هيلع ردقتام . . ةيلقعلا كدودح فرعت نأ تدرأ دقل .. توربجلاو ةوقلاو ةحصلا تنك امنإ
 .. ذاتسأاي ةحصلا اهنإ .. هللاو ء حيسملاو « سيلبإ مث .. تايرقبعلا ةلسلس تفلأف ءردقتالامو

 رف



 . . ىسفن ىلع ىفزح فعاضتو ىنعجوت نأ ديرت كنأك . .انالوماي : لاق
 . . ملعتام ىلإ اديدج فضأ مل ىتنإ . . كسفنب كركذأ نأ تدرأ امنإ. . . ذاتسأاي وفعلا : تلق

 ..ريقاقعلاو نيطاطبلاو ةقلغملا ذفاونلا ءارو تراوت ىتلا كتروص ىلع ءوضلا قلأ طقف

 .. ذاتسأاي مانتل ككرتأ : هل تلقو . ذاتسألا تكسو

 .. انالوماي عمسا . .اركش : لاق

 نأ ىف ةداعسلا دجيل وأ . ائيش لوقيل ةديدج ةيويح ذاتسألا ىدل نوكت نأ ىفدعسأو تعجرو

 .. ادج عضاوتم رعاش هنإ .. ؟ هنع كتثدح ىذلا سردملا اذه فرعت له : لاق . كحضي وأ لوقي

 ثعبأ فوس ىننأ ةرازولا تملع املو . . ةيسردملا ىناغألا ىف فراعملا ةرازو ةقباسم ىف زاف هنكلو

 .. اهاه .. ةرازولا نم اهيف رخسأ ةدوشنأ تمظن كلذ ىفو .. هل اهوطعأف اوعراس ةينطو ةدوشنأب

 ! اهاه

 هللا : تلق

 ؟ اذام : لاق

 .. ليوط تقو ذنم كعمسن مل . . ذاتسأاي كحضت تنأ : تلق
 ةكوحضأ اننإ .. هيلع كحضن وأ هنم كحضنام اندنع قبي ملف . . انالوماي اريثك انكحض : لاق

 : لوقتف اهدضو ةرازولا نع اهتبتك ىتلا ةدوشنألا امأ .. اهاه .. اهاه . . انالوماي ءابطألا

 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ
 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ
 وي لك ءارولا ىلإ
 ءاسملاو حابصلا ىف م

 8ك

 نونحلا رمورك ىلإ

 نوسبلو نوهمكمو

 نوج لكو نوسبمسو

 بدلقلاب ءارولا ىلإ

 نويعلاب ءارولا ىلإ
 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ

 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ

 ليفي



 راشتسملا باكر ىو

 راغصلاو رابكلا ىشمي

 راجتلاو نوعرازلاو

 راظتنا ىف نوصخاشلاو

 راسيلاو نيملا ىلع

 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ

 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ

 نونفلاو مولعلا امأ

 نوكي وأ ابنم ناكام

 ثوفرشم ابيلع مهف

 اكرلا فلخ نم نحنو

 نوعجار نوعكار ب

 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ

 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ

 ءاطعلا اوءاش اذإ مهل

 ءازج مهنم انلامو

 ءادرلا انم اوبلطي نإ
 ارشلاو ماعطلا طعن
 ءاطغلاو ءاسكلاو ب

 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ
 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ

 مامألا ال ءارولا ىلإ

 مارتحاب ءارولا ىلا

 ماتخلا ىو ماودلا ىلع

 ماظتناب موي لكو



 مالسلاو ماع لكو

 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ

 ءارولا ىلإ ءارولا ىلإ

 .. ءارولا ىلإ ىثشمأ تحبصأ انأ ىتح . . ءارولا ىلإ ءىش لكو انالوماي اهموي نمو .. اهاه .. اهاه

 ىه وأ عجارتأ ىذلا ىنبأ امأ . . ةريقح ةليئض ةريغص ىل ودبت ىتح عجارتأ . . ايندلا نع عجارتأ ىننإ
 اذكه ايندلا هذبب ىساسحإ لظي فوسو . . رغصت ءايشألاو ربكت ةفاسملاف . . نايسف .. بحسنت ىلا

 كلذ ىفو . . لقعالو سح نوكيال امدنع ىه ىربكلا ةحارلا نكلو . . ركفأ تمدامو رعشأ تمدام

 : ايالوماب تلق

 اهسح سفنلا نع عطقي مل توما اذإ

 لثمم : ةايحلا ىف ىثنأ نبا لكف

 هنأك تومي ايندلا حرسم ىلع
 ! لزب توملاب ليثثلا حرسم ىلع

 ىف انل ةليحال هنأل . رودلا اذه لثمأ وأ . . توملا نم رخسأو توملا حرسم ىلع انالوماي نآلا انأو

 رخسن اننأ لثمنو . . ءايحأ اننأ لثمت . . ليثقلا ف ىضمن نأ وه عيطتسنام ىصقأو . . انتوم ىف وأ انتايح
 .. اهاه . . اهاه .. توملا نمو ةايحلا نم

 ناكول ىبمتأ .. انالوماي فرعت : لوقي نأ ىف هتقاط لك مدختساو « هتسلج ىف ةأجف لدتعا مث
 الإ كلمأ دعأ ملف .. اهاه . . اهاه : لوقأ انأو ةدحاو ةرم هجرخأ ىكل . . ءاوهلا لكل عستي ىردص

 .. اهاه . . اهاه . . فده الب ةليوطلا ةلحرلا هذه نم ةيرخسلا الإ . . كحضلا

 نأ تلواح املو . تبحسناو .. ءاطغلا بحسو شارفلا نم ىرخألا ةيحانلا ىلإ ذاتسألا لام مث

 ذاتسألا راشأ ء هقلح فجو هتوص شاحنا دق ىكبي ناسنإ هنأك احيبق اتوص قلطأ ىذلا بابلا قلغأ

 ؟ كِل لوقي اذام : الئاق داقعلا رماع ذاتسألا ىنلأسو ء احوتفم بابلا تكرتف .. هديب

 كلذلو . . هلقع فقوي نأ عيطتسيال وهو . .ريكفتلا نع فقوتي مل هلقعف . . فرعت تنأ : تلق

 .. ءادعس ءايبغأ هريغو ءاسيعت القاع هلعج ىذلا دوسألا ظحلا اذه نعليو « هلقع نعلي هلقعف

 ةحفص أرقا . .رماعاي : لاق . . ؟ مويلا حابص ىل لاق اذام فرعت له : داقعلا رماع لاق

 . ةدحاو ةأرما تتام : تلقف « ثانإلاو روكذلا ددع مك ىل فرعاو . . مارهألا ىف « تايفولا ١

 بلط مث .. الاجر الإ دجأ ملف تايفولا تأرف نيعوبسأ ذنم .. ريثك اذه نإ . . ةدحاو : الئاق كحضف

 ددع مكو ؟ نيسدنهملا ددع مك : ىل لوقي داعف « مهفا ملف . . اوتام نيذلا تايعون فرعا نأ ىنم

 . تايفولا ةحفص ىف بلقأ ةعاس تللظو .. ؟راجتلا ددع مكو ؟ نيحالفلا ددع مكو ؟ ءابطألا

 ليان



 لاعألاب نولغتشي نيذلا نم اوتام نيذلا لك . . ىعيبط اذه : ىل لاق ةعرسبو . . ءامسألا تأرقو

 ى نولقنتيو مييديأب نولمعي نيذلا امأ .. ارمع سانلا رصقأ مهف .. نيفظوملاو نيسردملا نم ةيرظنلا
 دتهأ ملف . . ثداح رثأ ىلع اوتام نيذلا ددع نع ىنلأسو .. ارمع سانلا لوطأ مهف عناصملاو لوقحلا

 فوخملا نم تام لوألا .. ةرايس ثداح- ىف ةثالث تام ةنس نيعبرأ نم هنإ : لاق هنكلو . . كلذ ىلإ

 دعب ثام دقف قئاسلا ناكو ثلاثلا امأ .. تام ىذلا ىلع انزح ثداحلا نم نيموي دعب تام ىناثلاو

 بلطو .. لقعلاب ىأ . . فوخملاب نوتومب مهرثكأو ء ثداوحلاب نوتومب مهلقأ سانلاف . . اموي نيرشع

 ملقو ةقروب لآ نأ ىنم بلطو . . دعب ايف اهتساردو ابيف ريكفتلا دواعيل تاظحالملا هذبب هركذأ نأ ىنم

 هط انوخأ روذعم : لاقو . تبتك ىذلا هبجعي ملو تلعفف . . هأرقأ نأو ىنعملا اذه همامأ بتكأو

 وهو تايبألا ضعب ىلمأ دق ىرعملا ءالعلا ابأ رعاشلا نإ .. ؟ تاحفصلا هذه لك ىلمب فيك .. نيسح

 توملاف ىتلاح هذه تناك اذإ : لاقف « ةطوبضم اهدحي مل . ىرخأ ةرم اهعمسي نأ بلط الف . ضيرم

 ؟ دوعت ىتم تناو ... لضفأ

 .. نوفيلتلا ىف كبلطأ فوس .. ادغوأ اليل : تلق

00 

 . . نظأ : مهدحأ ىنلأس .. ءالمزلا نم ددعب تيقتلا اشاب ناملس عراشب ليزاربلا نيلا لحم مامأو

 ؟ مايا ةلاسم ابنا

 .. ملعأ هللا ١ تلق

 ىداهلا دبع اشاب مهاربإ لزنم ىف ةيطع دمحم . د تلباق ىننأل . . تاعاس لب : رخآ لاق

 ذاتسالا هيلإ بلط ةريخألا ةرملا ىف ذاتسألا راز امدنع هنأو .. ةريطخ ذاتسألا ةلاح نأ دكأف ؛ ىداعملاب

 . . ةيمسجلا هتلاح روهدت وأ روطت نع الصفم اثحي هل بتكي نأ

 ..دعي ملو ةيطع دمحم .د جرخو

 انديس ىف ةعيشلا دحأ روزأ تنك سمأ : اينابسأ نم ادئاع ناكو ىناوهألا زيزعلا دبع . د لاق

ادج ةيوق روخب ةحئار مش دقف « هتيب لخخدي نأ عطتسي مل هنكلو . ذاتسألا راز هنإ لاقف « نيسحلا
 » 

 داقعلا هبتك ىذلا نإو .. تيبلا لهأ ةحنار اهنإ . . ءالبرك دجسم مهوخد دنع ةعيشلا اهمشي ىتلاك

 ىلع نامطا امدنع لجرلا نإو . . ةمثألا عم ةنجلا هلخخدي نأب ليفك ءارهزلا ةمطافو هينبو ىلع نع

 اهب ىظح ىلا ةرخازلا ةيفاضلا ةمعنلا هذه ىلع هللا دمحي هتيب ىلإ داعو « ردقلا اذهب ىنتكا ذاتسألا

 ةقيقح روخبلا اذه ناك نإ فرعأال ىننإ . . روصعلا لك ىف نييمالسالا نيركفملا مظعأ نم دحاو

 ميثك ىف هعم فلتخأ ىننإ . . ايرقبع اركفمو اهظع الجر ناك داقعلا نأ دكؤملا نم نكلو . . ةفارخخ وأ

 فرعأالو .. اهل ضرعت ىتلا نيدايملا لك ىف هتمظع ىلع فالخال نكلو ء« ةيلاجلاو ةيدقنلا هاياضق نم

 م



 داقعلاف . . نيصصختملا رثكأ ىلع قوفتي هلعجت ةسارد اهسرد دق نكي مل ةدحاو ةيضقل ضرعت هنأ

 فدرعيال داقعلاو 5 بدألا ىف لبون ةزئاجم زئاقلا ىنابسالا بيدألا «زينميخ » نع اباتك ردصأ

 مث «رجهملا ىف نابسألا بدأ نع . نابسألا بدأ نع هبتك ىذلا نكلو . . ةدحاو ةينابسأ ةملك

 ىبتنمب سوفنلا قاعا مهف ىلع ةذفلا هتردق دكؤي « نيرصاعملا نابسالا ةفسالفلا نم ددعب هفيرعت

 ديرفلا لجرلا اذهل الالجإ ىنحنأو ءرصاعملاو ميدقلا ىنابسألا بدألا ف صصخت لجر انأف .. ةعرسلا

 ؟ كيأرام .. تومي نأ لبق هارأ نأ ديرأ . . هعون نم

 . . كاري نأ ضفري دقو .. ادج ضيرم هنكلو ..ادغ اعم بهذن : تلق

 .. ىفاري نأ نود ديعب نم هارأ .. نذإ : لاق

 مامأ ىشمن انسفنأ اندجو قئاقد دعبو . . قيرط ىف دحاو لك ىبضمو .. ةداعلا ريغ ىلع انقرفتو

 سفن هنأ بيرغلا نمو .. سيسمر عراش ىف نيملسملا نابشلا دجسم ىلإ هجتنو .. نييفحصلا ةباقن
 « قرايس اوبكرا : لاق امدنع انم ادحاو ضراعن ملو انفقوتو . ذاتسألا ةزانج هيف تراس ىذلا قيرطلا

 .. اوبكرا . . ةديحولا ةركفلا ىه هذه تسيل نكلو . . ةينونج ةركف ىدنعف

 اهنأكوأ . . شعن اهنأك ةقناخ « ءارفص ةليوط . ةقيض ةريغص هترايس تناكو . دحأ ضرتعي ملو
 .. قيقح راحتنا وه كترايس ىف بوكرلا نإ . . هللاب ذوعأ : اندحأ لاقف . . لجع ىلع ىرحي ربق

 هيف ماحزلاو .. ذفاون الب حب رضلا نإ .. ىتناد ىلاطيإإلا رعاشلا حي رض ىلإ برقأ كترايس : تلق
 « ةسدقملا ايديموكلا » ةمحلم ىف هفصو ىذلا رئازلا ركذي حيرضلا اذه نإ .. ةبيرك ةحئارلاو .. ديدش

 .. محجلاب

 ناكو .. ةقئاخ ةقيض عراوشلا تناكو . . ةئيدملا بلق ىلإ انهجتاو . ةرايسلا بحاص دري ملو

 قيضلا هنأ وأ . ةقيقح هلك كلذ ناك له . . اتيم ءاوهلا ناكو . . حيباصملا نم ىلدتي اقونشم ءوضلا

 اهلكايندلا نأب سحن انلعجي ىذلا وه « انبولق قحسيو « انلوقع ىلع طغضيو . انسافنأ سبحي ىذلا
 .. ؟ كلذك

 .. اولزنا : انل ليقو
 .. اولضفت . .اولخدا : انل ليقف ءاحوتفم بابلا اندجوو . تيب مامأ انفقوو . انلزنف
 .. اهلخاد ىف اضيرم ادحأ نأكوأ .. اهب سيل ادحأ نأك . . ةتفاخ ءاوضأ ةقشلل تناكو . انلخدو

 . . حاورأ ريضحت ةسلج اهنإ . . اولخدا : انل لاقو « امامت ةملظم ةفرغ ىلإ ةرايسلا بحاص راشأو

 .. ىضار ليلجلا دبع راشتسملا ةدايس تيب ىف اننإ . . طئاحلا راوجن دعاقملا . . توصال . . اولخدا

 .. اوسلجا . . اولضفت .. ةيداع ريغ ةليللا ةسلجو ..رصم ىف حورلا ءاملع دحأ

 روعشلاو مالظلاو دوسألا نوللاو . . اعيمج انكسمأ ىتذلا نزحلا نكلو . . كلذل انأيه دق نكي مو

 لف



 لعج كلذ لك . . ادغ ايئابن هبايغو . تقولا ضعب مويلا ذاتسألا بايغو . . هبارتقاو رخآلا ملاعلاب
 بقارم رصن دمحم ذاتسألا انقيدص لاب ىلع ترطخ ىتلا ةيكذلا ةركفلا هذه وه انيلإ ءىش برقأ

 ملكتتال : لاقف . هل ترذتعاف ىراجي ىدي تمدطصاو ؛ مويلا رابخأ و ىف ررحماو ةيسردملا ةفاحصلا

 .. انه

 ! ةسلجلا هذه ىلإ انقبس دق ىوانشلا لماك ناكو

 نكلو جرخأ نأ تلواحو .. ديدش قيضو ىسأر فو ىنيع ىف عجوب تسسحأ تفاخلا مالظلا فو

 طسوو .. ةيداع ريغ ةوقب ىدي كسمأ دق « ىراسي ىلع ىذلاو ىنيمب ىلع ىذلا « ىراج تدجو

 .. معن : ةيقارع ةيودب ةيبرع ةجهلبو شجأ توصب لوقي طيسولا ناك ةفرغلا
 .. ؟ ةليللا هذه روضحلاب انفرش ىذلا نم : هل لوقي رخخآ توصو

 . هللا دبع انأ .. هلل دمحلا : طيسولا لوقي

 .. هللا دابع انلك .. ؟ هللا دبع نم : الئاق ىضار ليلجلا دبع راشتسملا ةلأسيو

 ىف ةليللا تئج .. ةرصبلا نم ىدادغبلا نسح نب ىلع نب دمحأ نب هللا دبع : طيسولا لوقي
 تانج ىف مهخيش نكلو . . مهخيش ىلع نوقلق نيرضاحلا ضعب نأ انفرع دقف .. ةصاخ ةمهم

 ..راربالا عم ةنجلا هلخدت هبتك نم دحاو نم ةدحاو ةحفص نإ .. معنلا

 .. مالظلا ىف فويض انءاج دقو . . نيرضاحلا لك فرعأ ال ىننإ :ىضار ليلجلا دبع هلأس

 .. مهفرعأ الو

 راوح ىف نآلا هنإ .. ايندلا هذه ىف هماقم لوطي نل مهخيشو . . مهفرعن اننكلو : طيسولا لاق

 . . ههجو قرشيو نآلا كحضي هنإ .. تيبلا لهأو ةيفوصلا نم ددع عمو ٠ ةكئالملا عم ليوط

 .. هيلع فوخال

 دارأ اذإ .. ؟ ائيش انرئاز لأسي نأ ديري فويضلا ةداسلا نم دحأ له : ىضار ليلجلا دبع لأسو

 انأال . . ةبيرغ ةلاح ىف ىننإ . . هل لق .. تنأ هلأسا .. تنأ هلأسا : ىوانشلا لماك سمهف

 . هلأسا .. ىف نم مالكلا اذه جرخي فيكرعشأالو .. ناكملا اذه كرتأ نأ ىلع رداق انأالو . . فئاخ

 .. ؟ نارصملاب وأ بلقلاب اضيرم داقعلا ذاتسالا ناك نإ فرعأ نأ ديرأ . . اركش : تلق

 .ريخألا ءافشلا وهو . . امامت ىنش دقل ..اضيرم دعي مل : طيسولا لاق

 ؟ كلذ ىنعمام ؟امامت ىنش : تلق

 ا



 ىلازغلا مامإلا باتكأرقت تنكو .. كلذ ىف اليوط تركفو .. ةفسلفلا تسرد لجر تنأ : لاق

 .. توملاب ىناثلاو ريقاقعلاب دحاو . . نانثا ءافشلا نإ : لوقت ةرابع ثحت اطخخ تعضوو . مايأ ذنم

 .. حيحص اذه : تلق

 ؟ ةرابعلا هذه تحت اطخ تعضوو أرقت تنك كنأ حيحص ؟ اذام حيحص : ىوانشلا لماك ىنلأس

 . مين : تلق

 رعشأال نكلو .. ضفتني هلك ىمسجف .. ناكملا اذه كرتأ نأ ديرأ .. جرخأ نأ ديرأ : لاق

 .. ؟ جرخت ىتم . . امه نبأ فرعأالو .. ىديب

 .. هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : طيسولا لاق

 نع اثيش فرعي نكي لو .. ىضار ليلجلا دبع ذاتسألا انيأرو ٠ طيسولا انيأرو . راونألا تئيضأو
 بابلا وحن انهجتاف . سولجلا ىلع اربص قطن ملو .. ضيرم ذاتسألا نأ فرعالو . ةئجافملا ةرايزلا هذه

 الب ةرايزلا نع هل رذتعن ىتح وأ . لجرلا ركشن مل اننأ انركذت تيبلا نع اندعتبا نأ دعبو . انجرخو
 .. دعب امف كلذ لعقن نأب اندعوو .. نذإ

 ان ل ١

 الس ذاتسألا ناكول ؟ ةدكؤملا ةيابنلا ىهأ ؟ ثدح ىذلاام ؟ ىنعملا وهام : انلق دحاو تقو ىفو

 7 فوعن نأ نود « كانه ىلإ ىنمي فوس نكلو .. هيأر انرظتنا مث ثدح ىذلا اذه هيلإ انلقنل

 ! ةمكح البو ىنعم البو . . لاصتا ريغ ىلإو ةدوع ريغ ىلإ .. هب لاصتالل ةليسو دجن نأ نودو .. ائيش
 رصم : قئاسلل تلق ىلالمز حفاصأ نأ نودو . ىبسكاتلا فقوتو . ىبسكات ةرايس تيدانو

 . كلضف نم ةديدجلا

 . ىنذأ ىف طيسولا توص نم قبتام وحمأ فيك تفرعالو .ءىش ىف ركفأ فيك تفرع ىننأ نظأالو

 ائداه امد فزني رحتني هنأك ىذلا حابصملا لكشالو . . قرعلا ىف اقراغ ابحاش ناكو . هلكش ىّيحالو

 نم جرخ ابيبط هبشي ىذلا ىضار ليلجلا دبع ذاتسألا رظنم ناك فيكالو . . ةفرغلا ناكرأ دحأ ىف

 .. ضيرملا شاعو ةيلمعلا تحجن دقف ء احيرتسم ناك هنكلو اقهرم ناك . . تايلمعلا ةفرغ

 . اتفاخ اءوض تدجوف .. ةديدجلا رصمب ملس ناطلسلا عراش ١ ذاتسألا تيب مامأ تغقوو

 ؟ هلاح فيك : هتلأسو . داقعلا رماع ذاتسألا ىنيقلو . . احوتفم بابلا تدجوو . ملالسلا تدعصو

 . ةليللا ثدح بيرغ ءىش . . هتالا> نسحأ ىف ةليللا . . ىخأاي : لاق
 .. ؟دحأ هعم نكي ملو عفترم توصب ذاتسألا كحض دقل : تلق

 دجأ ملو ةفرغلا ىلإ تهجتا هتعمس املو . . طبضلاب ثدحام اذه ؟ كلذ تفرع فيك ! هللا : لاق

 ! ؟ كلذ تفرع فيك ..اقرشم ههجو ناكو .. هعم ادحأ

 ليي



 ! كلذ حورلا انل تلاقو حاورأ ريضحت ةسلج ىف انك : تلق

 : . تلزنو . اننيب ريثك مالك ردي ملو

 ؟ نيأ ىلإ .. ةأجافم : تلق . ىعابسلا لعسوي اهنم لزنو . برتقت ةرايس تدجوو

 رزأ مل ىننأ ىنبتاعو . . هارأ نأ ردانلا نمو .. مانملا ىف ىدلاو تيأرو امئان تنك ىخأاي ؛ لاق

 ؟ تام له . . ادج بيرغ ءىش .. اروف هروزأ نأ ىنديري هنأ ىدلاو نم تمهفو . . داقعلا ذاتسألا

 .. ؟ نآلا هارأ نأ نكمملا نم له .. ادج ةبيرق هتافو نوكت نأ دبال نكل : لاق

 ىطغتو . . ىرخخألا ةيحانلا ىلإ ههجوب هجتا دقو « مئان هنإ : تلق

 . امئان نوكي نأ نكمي الف ةليللا توميس ناك اذإ .. ؟ ةبوبيغ ىف هنأ وأ . . مئان وه له : لاق

 .. ةليللا توميس ناك نإ فرعأال : تلق

 ؟ تنأ كيأرام نكلو : لاق

 . لواحن لاعت : تلف

 .. ىدلاو لثم هريتعأ ىننأ فرعي هنإ : لاقو « ذاتسألا تيب ىلإ دوعصلا ىف ةعاجشلا دحي ل هنكلو

 . . ىرخأ ةرم تومي ىدلاو ىرأ نأ ىلع ىوقأال انأو .. ىدلاو تافص نم ريثكلا هيف دجأ لب

 .. ةليللا مانأ فوس ىننأ نظأالو . . ىعادال

 ماعم

 ىهو . هايملا ةرود ىلإ ايفاح بهذو . . هشارف نم ذاتسألا ضب . . احابص ةيئاثلا ةعاسلا ىفو

 نأو . ناردجلا ىلع دناستي نأ نود فقي نأو . ةدعاسم نود ضوبنلا ىلع ارداق هسفن دحي ةرم لوأ

 مث . ةدخملا ىلع هعضوو فحصملاب ىنأو . هبتكم ىلإ بهذ مث . رونلا ءاضأو . هايملا ةرود ىلإ بهذي

 دري موأ عطتسي مل هنكلو . ادحأ ىداني نأ لواحو . ريرسلا ىلإ رواجلا دعقملا ىلع ذاتسألا سلج

 . راسيلا ىلإ همسج لكب لامو رسيألا هبناج ىلع هدي عضوو .ريرسلا تحت هاقاس تددمتو .. كلذ

 ةفرغ ىلإ اوعراسف « كلذ هيخأ ءانبأو هلهأ عمسف . تطقسف تاجاجزلا ضعبب هدي تمطتراو
 هتايح ىف ةرم لوألو . داقعلا رماع ذاتسألا مدقتو . هسملي نأ دحأ ؤرحي ملو . هنم اوبرتقاو . ذاتسألا

 . ديدش ءطبب قدي بلقلا دجوف .هدي كسميو ذاتسألا سملب

 .. نيماروك هيطعي نأ نايلع . د هنم بلطف . نوفيلتلا ىلإ عرسأو

 هعارذ سملي نأوء رثكأ هنم برتقي نأ ذاتسألا براقأ نم دحأ ةايح ىف ىلوألا ةرملا تناكو

 . بضغي نأ ذاتسألا احص نإ ,يشخي وهف . فجتري وهو ءاود هل مدقيو هسأر وأ هقنع وأ

 لك



 ءاقبلا : ىكبي جرخو . هضبن سجي هدي دمو . ذاتسألا ىلإ مدقتو . قئاقد دعب نايلع . د ءاجو

 . 1 ذاتسالا تام . هلل

 ىذلا نم . شارفلا ىلإ ذاتسألا لمح ىذلا نم . كلذ دعب ثدح ىذلا ام ةقدلاب فرعي دحأ الو
 نم .. ءاودلا بلعو تاجاجزلا ةيوست داعأ ىذلا نم . هينيع قبطأ ىذلا نم . هيلع ءاطغلا عضو

 . حابصلا نم ةركبملا ةعاسلا هذه ىف دورولاب ىنأ ىذلأ نم .ريرسلا تحن اهلك ةيذحألا ىفخأ ىذلا

 نكسي ذاتسألا نإ . . ةئداهلا ةماستبالا هذه هتءاج نيأ نم الو . باوبألاو ذفاونلا حتفب رمأ ىذلا نم

 ةيناثلا ةعاسلا ىف 1954 ةنس سرام ١ موي هتافو تءاجف « ملس ناطلسلا عراش ١ مقر تيبلا

 فرعي دحأ الو . . 1" مهددع ناك سمشلا عولط ىتح هوراز نيذلا نأ ايك . . ةقيقد ١و احابص

 . . باغ دق ذاتسألا نإ : مهل لاق ىذلا نم نآلا ىتح

 ف اههجو حسمتو . اهيدخ مطلتو ىكبتو ءادوسلا سبالملا تدترا دق ةديس ترثعت ملالسلا ىلعو

 ايند ال . .ايندلا تبتنا . . هارأ نأ دبال : لوقتو قلغأ ىذلا بابلا قدتو . . ملالسلا تابتع

 . هارأ . .وه نيأ . . براي كتمحراي . ةراسخاي . . توم الو ةايحال . . هدعب

 جرختو ٠ ضرألا ىف غرمتت تحارو . . هيلع اهولخدأو . .« ةيزوف » ةديسلل بابلا اوحتفو

 ىلع هلك رمعلا تيشم . . كتيلاي : لوقتو . اهسأر ىلع اهعضتو .ريرسلا تحت نم ةيذحألا
 تجتحا اذإ . . كنم بيطأ الو . . كنم مركأ ايندلا ىف سيل . .رثكأ كتيأر ىنتيلاي . . ىغامد

 ةرم ارتلجنإ ىف ىنجلاعي ىذلا نم . . سانلا محرأ اي . . سانلا بيطأ اب . . اراه وأ اليل كيلإ
 ةدئافام . . كل هاطعأو هذخأ دق هللا ناك ىرمع تيلاي . . تعطقنا دق قاس ثيلاي . . ؟ ىرخأ

 . . سانلا ديس اي . . مظعاي . . سابعاي كل ةنجلا . . ةمحر فلأ . . كدعب رمعلا

 . . بابلا اوقلغأو . ملالسلا اهولزنأو . . مواقت ىهو اهوجرخأو
 نكلو . . هنع ءاطغلا فشكي نأ الو « هاري نأ الو ذاتسألا ةفرغ لخدي نأ ىلع ىوقي دحأ الو

 سوءرلاو . ضرألا ىلع بدت مادقألاو . ناردجلا قدت ىديألاو . قزمتت رجانحلاو ىكبت نويعلا

 . باوبألا ىف طبختت

 ةفيلخ بيدألا هقيدصو . . ىوالبجلا رهاط رعاشلا هقيدص ءاج : نودفاوتي داقعلا ةذمالت أدبو

 ريبك ددعو ىديدلا حاتفلا دبع ذاتسألاو ىرشعلا لالج بيدألاو رهاط حالص نانفلاو . . ىسنوتلا

 . , هتذمالت نم

 هاه

 ىف «..ةيردب» اهتنبا اهعمو ةيزوف ةديسلا تداع دقل « تاحرصلاو تاوصألا تلاعت ةأجفو

 ةلاح ىف خرصتو . . ىكبت تحارو . هيلع اهسفنب تقلأو ةيردب تلخدو . اهرمع نم ةرشع ةعباسلا
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 مت . . ادحاو ادحاو هتيذحأ قعلت مث . . هيمدق تحت بارتلا قعلت ضرألا ىلع تأفكتاو . . ةينونج

 فوس كنإ لقت مل تنأ . . تبهذ نيأ . .اباباي تنأ نيأ : خرصتو اهلبقتو هيمدق نع فشكت

 . . كلدعب ةايحال . . كعم تومأ ىتح لقت مل اذامل . . كيلع مارح . . تومت

 لك علتبت تحارو . . اهقلح ىف اهصت تحارو « اهاطاعتي ناك ىتلا تاجاجزلا ىلع تمجه مث

 ةماجبب ةعامشلا نم تعزنو . . ةذفانلا نم اهئاذحم تقلأو . . اهرعشو اهسبالم تقزمو . . بوبحلا

 نم تعفدناو . .اهيمدق ىف هتعضوو هل ءاذح تكسمأ مث . . اهيف اهسفن فلت تحارو « ذاتسألا

 . . ىنتخت مت . . اهسأر نم مدلا فزتيو . هيلع جرحدتت ملسلا ىلإ بابلا

 . ؟ةيصو ذاتسألا كرت له : داقعلا رماع ذاتسألا لأستو . ىرخأ ةرم ةيزوف ةديسلا رهظتو

 ةيصو ال -
 ؟ الام انل كرت له -

 ؟ الام مكل كرتي اذالو -

 هتجوز انا -

 ؟ جاوز دقع كعم له -

 . . ىماحنلا دنع -

 ... لا تنباي ىجرخا .. ىشما . . دقعلا تاهف نذإ -

 اليدنم كسمت تناكو . . هجولا ىبناج ىلع ءادوسو ءاقرز ةغبص تعضو دق ةيزوف ةديسلا تناكو

 نم ريثكلا نكلو ةقشلا باب مامأ سلجت نأو . . ناردجلابو ,باوبألاب ثيشتت نأ تلواحو . . دوسأ

 . ةقشلا جراخن ىلإ اهب تعفد دق ىديألا

 اهدي نم اهكسمأ ٠ تيبلا نع اديعبو ةقشلا جرراخ ىلإ اهتوعفدي عيمجلا نأ باوبلا ىأر الو

 . تايسكاتلا دحأ ال فقواأو

 ؟ اذه كيضري له : هل تلاق

 تايمك فرعتو . . ءاثالث موي لك هيلإ ءىجن اننأ فرعتو . . ابيط لجرلا ناك مك فرعت تنأ -

 . . ةيردبل اهيرتشي ىتلا ةهكافلاو ىولحلا

 هب كعب دق غلبملا اذه لاح لك ىلع . . مهفأال انأ هللاو . .نآلا هتقو سيل مناه تساي -

 . . كيلإ رضحأ ىكل اتقو دجأ مو . . كيلإ ذاتسألا

 .. ؟ غلبملا مك -

 . . اهيلج نوسمخخ -

54١ 



 ضوعلا كنمو ضوعلا كيلع . . ةراسخ فلأ اي . . بيط هرمع لوط . . حر هرمع لوط -

 ! براي
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 . . ترحتنا ةيردب : تلاق . ثدحتت ىبلا ىه ةيزوف ةديسلا تناكو « نوفيلتلا سرج قدو

 . ءافشلا راد ىف تتامو . . ةمونم بوبح ةجاجز تعلب

 ةيردب ىمسي ذاتسألا ناكو . . ةيردبل ثدح امب اريثك دحأ متبي ملو « نوفيلتلا ةعامس تلزنو

 . تيبلا ىف دحأ نوكي الأ ذاتسألا صرحيو . . عوبسأ لك نيترم وأ ةرم هروزت تناكو . « ةتوكتكلا »
 ديع ىو . عيطتسي ام لك اهل ثعبي ناكو . . ىولحلاو بتكلاو ايادحلاو سبالملا اهل ىرتشي ناكو

 : داقعلا رماعل لاقو . ايبهذ افحصم ال ىرتشيو بهذي نأ داقعلا رماع نم ذاتسألا بلط اهداليم
 . اهق فحصملا نوكي نأ مهملا . . غلبم ىأ عقدا

 اذه راضحإ نم دبال ناكو . . ةقلغم تالحملا تناكو . . دحألا موي كلذ ناك نأ فداصتو

 . هفقوم ةبوعص هيلع ضرعو . هتيب ىف تالحملا باحصأ دحأ ىلإ داقعلا رماع بهذف . فحصملا

 هلأس داع الو . لصولا هعمو « اهينج ا/ه هنمث ايبهذ افحصم هاطعأو هحتفو لحنا بحاص بهذف
 مويلاو . . لحملا ىف ام ربكأ :رماع لاقف .. ؟ كلذ نم ريكأ ضفحصم كانه نكي ملأ : ذاتسألا
 . . ذاتسأ اي كل اماركإ لحما حتفي نأ ىلع راجتلا دحأ تمغرأ ىنكلو . ةقلغم تالحملا لكو . دحألا

 كانه نأ ةقيقحلاو . اريبك هديري ناك دقف . ريغصلا فحصملا اذهب اديعس نكي مل ذاتسألا نكلو

 ىف هتيب ىف كلمي نكي ملف « ذاتسألل ةيلاملا ةلاخلا فرعي داقعلا رماع نكلو . كلذ نم ربكأ فحاصم
 . . اهينج ١7١ ىوس ثقولا كلذ

 نيبو ذاتسألا نيب راوح اهيلع لجسم ةناوطسأ : هتيب ىف نيئيشب ةظحل رخآ ىلإ ذاتسألا ظفتحاو

 ةنانفلا هيلإ هتدهأ ىذلا «رفولبلا و . هذه ةيردب توص وهو . . اباباي : هل لوقت . . ةريغص ةلفط

 صاخلا هبالود ىف رفولبلا اذه لظو . . اهل هادهأ دق رعشلا نم ناويد ىلع ادر ىرسي ةحيدم ةقيقرلا

 فشكو . . اهيلإ هلئاسرو « هيلإ ةدايز ىم لئاسر قاروألا هذه نيب نمو . هقاروأ هيف عضي ىذلا
 تاباطخو . . تابجعم نم ةلوهجم تاباطخو . . رهش لك مهدعاسي نيذلا ءارقفلا ءاقدصألا ءامسأب
 دجسم نم ةيبهذ شاق ةعطقو . . ةبعكلا نم ءادوس شاق ةعطقو . . تالوهحجم ىلإ ًاضيأ اهب ثعب
 اصيق 4٠ و ءاذح 7٠١ و ةلدب ١4 : ىهف ذاتسألا تافلخم امأ . قارعلا ىف ةعيشلا ةمئأ اهب ثعب ءالبرك

 بتكلا فولأو . هفيلأت نم اباتك #4" و .. هتفارك ١٠٠7و ابور "١٠و « ةعيفلت ٠4و ةيقاط ١١و
 . . فراعملا رئاودو مجاعملاو سيماوقلاو

 هل



 . . تاعاس ىنامث ناوسأ ىلإ ذاتسألا ناثج لقني ىذلا راطقلا رخأتو
 . . ةحرشملا ىف لازتام ةيردب تناكو

 امارك| ةاتفلا ةثج حيرشتب دحأ موقي الأ هوجرن فارط نيدلا رون . د ةحصلا ريزوب انلصتاو
 . فارط نيدلا رون . د قفاوو . ةئيكسملا ةاتفلا هذهل ارتسو ءذاتسألل

 . ةرهاقلا ىف ةيردب تنفد ناوسأ ىف ذاتسألا نفد امدنعو
 ىف ناك ابيرغ اصخش نكلو . ترحتنا دق ةاتفلا هذه نأ فرعي ناوسأ لهأ نم دحأ نكي ملو

 ىف ةيردب ةروص ىري دكي ملو : مويلا رابخأ » ةفيحص كسمي داؤف مرحم برطملا دجو ٠ ناوسأ راطم
 . طئاحلا راوج ىلإ امامت رقتسا ىتح فحزي حارو . . ضرألا ىلع طقس ىتح لوألا اهنحفص
 . . ثامو

 اضومغ فاضأف . . دحأ هتفرعم ىلإ دتبي ملو . . همسا ىللع لدت ةقرو اودحي مل هبويج اوشتف الو
 . . ةيزوف اهمأو ةيردب زغل ىلإ اديدج

 . اهقوقح نع عفاديل ىماحملا لاجرلا ىلع . د .اهنع تلكو دق « ةيزوف » ةدبسلا تناكو
 اهنأل « جاوز الف . اهاواعد لك نع تلزنف . اقوقح اهل نأ تبثت مل ةافولا نم روهش دعبو

 ! ذاتسألل ةلفطلا ةوني تبثي ءىشالو «ايفرع اًدقعالو « ةجوزتم
 تلأس امو . فرعأ ال : تلقف ؟ هتوم لبق ءىشب ىصوأ دق ذاتسألا له : ىعابسلا فسوي ىنلأسو

 . ءىشب صري مل : اولاق . داقعلا ذاتسألا ةرسأ
 ؟ةافولا تناك فيك : نيسح هط ىنلاس

 , ةئداه : تلق

 نم دحأل هبتك ضعبب هيف ىصوي اباطخ ىل كرتي نأب ىندعو دقل : ىداهلا دبع اشاب مهاربإ ىنلأسو
 ؟ سانلا

 نأ لواح الو . فجترت تناك هدي نأ اك . . كلذل عستا دق هتقو نظأ الو ء فرعأ ال : تلق

 . ىدي ىف طق رتبي مل ملقلا اذه نإ . . داقعلا تام دقل نذإ : لاق ء هدي ىف تبي ملقلا دجوو بتكي

 تفرع طقف نآلا . زتهأ اعيمج ىننأ كلذ ىنعف زتهي ملقلا ناك اذإف . . اتباث قبي نأ لجأ نم تشع دقو
 .. :ةنيف :قلأ

 ! كلذ دعب اًدحاو افرح بتكي نأ أشي ملو
 ىتلا ةداحلا ةشقانملا هذهل فساو . . مظعلا لجرلا اذه ةافو ىلع نيزح ىننإ : خالملا لايك ىل لاق

 . تومي نأ لبق هنيبو ىنيب تراد

 قتلاو ١ « ةراس و ةياور هل جرخي ىكل ذاتسألا ىدل طسوتي نأ ملاس فطاع جرخملا هنم بلط دقف '

 دب



 رجألا هنم فرعي نأ ملاس فطاع ؤرحي مل نكلو . ذاتسألا قفاوو . ولجنألا ةبتكم ىف فلؤملاو جرخملا
 « نوفيلتلا ىف خالملا هملكو . ذاتسألا نم كلذ فرعي نأ خالملا لاك ىلإ بلطو . . هديري ىذلا
 . . كتياور نع ىضاقتت مك فرعي نأ ديري جرخلا : لاق

 اهب تسيل ىتياور نأ فرعت كلعل نكلو . . لقأ الو رثكأ ال نيسح هط هاضاقتي ام : ذاتسألا لاق
 . . ؟رودلا اذه ىدؤت ىتلا نم الو « اهجارخإ نكمي فيك فرعأ الو « ةيليلحت اهنإ . . ثادحأ

 لخدأ فوس ىننا مث ء ىوخأ ةدحاو ةيأ نم ردقأ ىهف . . ىرسي ةحيدم حشرأ : خالملا لاق
 . . ةياورلا ىلع تاليدعتلا ضعب

 نييعماجلا نم كلثم عم لماعتأ نأ بحأ ال ىننإ . .؟ لوقت ىذلا اذه ام : ذاتسألا در
 . داقعلا ملكت تنأ . .؟ هملكت ىذلا نم فرعت له . . فالجألا

 . . خالملا انأف . . داقعلا تنأ تنك اذإ . . خالملا ملكت تنأو -

 . . مارهألا مامأ لوستت تنأو . . مارهألا وه داقعلا . . ؟ اذهاي تنأ نوكت نمو : ذاتسألا لاق
 ةزئاج ىلعأ قحتست تنأف كلذ تلعف اذإف ٠ مارهألا ىلإ كعبصإب ريشت نأ وه هعيطتست ام ىصقا نإ
 . . كريغو تنأ كدودح هذه . . مارهألا ىلإ ترشأ كنأل طقف . . ةيبدأ

 « ذاتسألل ةيناكربلا ةجهللا هذه نم قياضتو « ذاتسألا ةروثل قيقحلا ببسلا خالملا لامك فرعي ملو
 انك اذإ لب . . كراوج ىلإ لالظ نحنو . . حيحص اذه مارهألا تنأ . . داقع ذاتسأ اي : هل لاقو
 ةذمالت نم بضغت فيكف . . داقعلا سابع اهمسا ىتلا تاعماجلا ةعماج ىف انجرخت اننألف نييعماج
 ! ؟ كنم اهوملعت ىتلا مهئايربكب اوكسمتي نأ مهيلع ركنت فيك . .؟ كتذمالت

 ءوس نع خالملا لايك هل رذتعا امدنعو « هتدعسأ ىتلا . تارابعلا هذل ذاتسألا ده امدنعو
 . . هل رذتعاو . كلذ ىلع ذاتسألا هركش « مهفلا

 نم ةديصق ىل تاه كل تلق انأ . . امامت داقعلاك شان كغامد تنأ ىتخأ اي : موثلك مأ ىنتلأس

 ضعب ىوانشلا لماك ىنعمسأ دقو . . تقولا ضعب هتداعس ىف كلذب مهاسأ ىلعل . . هل اهينغأ هدئاصق

 رمع ىروسلا رعاشلا نم اهتعمسو « تدوج حلاص نم اهتعمسو . . ادج ةليمج اهتدجوف داقعلا دئاصق
 . لجرلا تام ىتح ائيش لقت لو تبهذ كنكلو . .هل ىنغأ نأ تينمتو . . ةشيروبأ

 امدنع وشدرانرب هلاق ىذلا ام انالوماي فرعت له : اكحاض لاقف ةركفلا هيلع تضرع دقل : تلق
 ! ! ئطاشلا غلب امدنع قيرغلل قلأ ىذلا ةاجنلا قوط هبشت اهنأل اهضفر هنإ ؟ لبون ةزئاج هوحنم
 ةينغألا هذه روهظ راظتنا نإ . . راظتنالا درجم ىلع ردقأ دعأ مل ىننإ . . كلذ نم ءىش ةركفلا هذهو
 . . انالوماي اهركشا . ىلاتحا نم ربكأ

 هللاو . . طقف ةدحاو . . ةردان ةبرطملل ةدحاو ةينغأ هل نأ فرعأ انأ : موثلكمأ ىل تلاق
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 بحأ انأو . . ةمظعو ءايربك هيف لجرلا نكلو . . داقعلا فرعأ ال ىننإ . . رارشأ ءارعشلا نإ . . مارح
 . . نينانفلا ءايربكو لاجرلا ةمظع

 ذاتسألا نع مويلا رابخأ نم صاخ ددع رادصإ ىلع فرشت له : نيمأ ىلع ذاتسألا ىنلأس
 . . ؟ ىرصملاو ىمالسإلا ركفلا ىف هرثأو هلاعأو هتايح . . داقعلا

 . . ىرخأ ةرم تام ىلأ نأ تسسحأ دقل . . ادج ةئيس ةيسفنلا ىتلاح انأف . عيطتسأ ال انأ : تلق
 ىف ارثأ كرتي الأ ديري هنأكوأ . . هعم ىنبحسي نأ ديري هنأك . . ىاوق لك نم ىندرج تام امدنعو
 دقف « تام دق مادام . . تام ناسنإ ىأ ىركذ نم ةدئاف ال هنأب هنم اناميإ . . هركذأ ال ىتح ىسفن
 . طقف ءايحألل ايندلاف . . ايندلا لك هعم تتام

 عاطتسا هنكلو . ةديدع ثراوك هب ترم دقل . . ًائيش داقعلا نم ملعنت مل كنأك : نيمأ ىلع لاف
 . . هلك هرصع عراصي هدحو فقي ناو . اهسودي نا

 امبر . . بلاغيو عراصيو هجاوي ىكل تقو نم داقعلا قرغتسا مك فرعأ ال نكلو : تلق
 اًكيش ىلخاد ىف نكلو ؛ تام ىذلا وه داقعلا سيلف ٠ عيطتسأ الف نآلا امأ . . نيح دعب كلذ عيطتسأ

 نم قمعأو مظعأو ربكأ داقعلا ناك دقل . .وه ام فرعأ ال . . هلجأ نم تاموأ داقعلا عم تام

 اديدجت ناك هسفن داقعلا نكلو . .ريثكلا اهيف هبتك نأ حبحص . .ًانيه اثيش هتوم سيلف . . تفرع
 مالحأو لامآ نم هكونب ىف انعدوأ امل ىمويلا دئاعلا هنإ . . انتايح“ةيموي ةفاضإو . . هبتك لكل ارمتسم

 . . هبضغت وأ هيضرت راكفأو

 هماو
 ءىش لمع نكمي ناك نإ : لصيفلا هللا دبع ريمألا رعاشلا ىنلأس ةيدوعسلا نم نوفيلتلا فو

 . . ةمداقلا هاركذ ءايحإ وأ ٠ هترسأل

 ..فورعأ ال : تلق

 ؟ هتيصول امارتحاو هنع ةباين هب موقن نأ عيطتسن ءىشب صوي ملأ : لاق
 . .دحأل ءىشب ةيصو كرتي مل هنإ : تلق
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 له : حوضوب اهنيبتأ مل ةيسنرف ةغلبو ؛ . . . هو ةقباسلا ةيرصملا ةريمألا ىف تلصتا سيراب نمو
 ؟ عون ىأ نم ةدعاسم ىلإ ةجاح ىف هدالوأ

 . .دالوأ هل سيل : تلق

 . .؟ ةجوز الو : تلأس

 , , ةجوز الو : تلق



 . . ترحتنا ىتلا هتنباو هتجوز ةروص ترشن ةيسنرفلا فحصلا نكلو : تلاق

 ىلع ليلد دجوي الق تناكولو . . هتنبا هذه تناك نإ نيقي ىلع انسلو - هتجوز تسيل : تلق

 . كلذ

 كيلإ ثعبأ فوسو . . ىبلاسح ىلع كلذ لعفأل دادعتسا ىلع ىننإ . . ؟ هتربقم ىنبيس نم : تلأس

 . . كريب كاج ىسنرفلا قرشتسملا عم ةلاسرب
 اريتركس لمعأ تنك امدنع ةرم نم رثكأ اهتيقل ىلأ تركذت نكلو . . ىنوفيلت تفرع اهنأ ىنشهدأو

 « ةريمألا » اهردصتو دمحم ىواصلا دمحأ ذاتسألا اهريرحت سأري ناك ىتلا ؛رهشلا » ةلحم ريرحتل

 ةيسنرفلاب ال ةديصق ةيبرعلا ىلإ تمجرتو . .راكيوش ةريمألا رصق ىف اهتيقل ىننأو . . دبعلا ةيفطل
 ىلع ساق هنأ اهبجعأ . . ةأرملا نع ذاتسألا هيتك ىذلا ضعبب تبجعأ اهنأ ركذأو . . ةيلاطيالاب ىرخأو

 ةأرما اهنإ . . ؟ انالوماي همهفت ىذلا ام : لاق كلذ ذاتسألا ىلإ تلقن الو . . ًاضيأ لجرلا ىلعو ةأرملا

 فيك هللابف . . امومع ةوسقلا بحت اهنإ « ًاضيأ لجرلا ىلع هتوسق بحتو اهيلع لجرلا ةوسق بحت ةليمج
 هدصقأ ىذلا مهفت مل اهنإ . . اهعمسي الو اهاري ةريمألا هذه مرتحي ىذلا نإ . . ؟ هذهك ةيلقع مرتحت

 اذه اهبجعأف « هللا قلخ عيمج سوءرب حيطيو فيسلا كسمي الجر تدجو ابنكلو . . انالوماي
 ةتباثلا راكفألا ضفرأو . . ملظلا ضفرأ انأ امئإ « احافس تسل ىننأ عم . . يبدألا ٠ حافسلا
 ! كلذ اهومس مهفت مل . .ديدجي ىلآ نأ لواحأو . . ةدماجلا

 ذاتسألل تاحفص عضب الإ أرقت مل ىتلا ةريمألا هذه لثم اقداص ابلقو انيزح اتروص دجأ مل نكلو

 . هيلع ءاكب مهنويع زتبت ملو ء اهلك هبتك اوظفح نيذلا فاعضأ هيلع اهفطع ناكف
 هاهو

 داقعلاب شعنلا راط ول له : لاقو « ىوانشلا لماكر عاشلا راوج ىلإ تيشم ذاتسألا ةزانج ىو

 ؟ نيرشعلا نرقلا ةزجعم داقعلا نوكي ناوسأ ىلإ نآلا

 ضرفن : لاق

 . . ضرفأ ال : تلق

 هب بلاطي, فوس .. كل لوقأ انأ . . ؟ ثدحي .. اذاف راط شعنلا نأ ضرفأ فوس ىتخأ اي : لاق '

 « نجسلا ىف هعضي فوس رصانلا دبع لاججو .رصم ىف ةنسلا لهأ هضفري فوسو . . قارعلا ىف ةعيشلا

 ىذلا هباتك ىلإ اديدج الصف فيضي فوسف نيسح هط امأ . .ويلوي ةروث نع ةبيط ةملك لقي مل داقعلاف
 ةناهإ ريكأ وه داقعلا شعن ناريط نأ ريتعي فوسف مكحلا قيفوت امأ . . « ىربكلا ةنتفلا » نع متي مل
 لقع نإ : مكحلا لاق امبرو ء تافارخلا هذهب نمؤي الو قطنمو لقع لجر داقعلا نأل . . هسفن داقعلل
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 ثحبا فوسف انا اها . . هاوه ىلع راطف « داقعلا نم ررحت هناب مسجلا سحأ . هدسج كرت امدنع داقعلا
 نأ ىلع وما هن ماو : ادحاو اببس الإ نوكي نلو . . شعنلا ناريط ببس نع
 وه داقعلا نإ . . نوفق وفقثم مه الو نوبحم مه ال نيذلا سانلا نم ليلقلا ددعلا اذه هتزانج ىف ىشمي

 : لماك قطصم ىعن ىف قوش دمحأ هلاق ام سانلا قحأ

 نابحتني كيلع ناقرشملا

 ىنادلاو أم ىف امييصاق

 : ةديصقلا سفن نم نيتيبلا نيذبب سانلا قحأ داقعلا ناك امبرو
 : هل ةلئاق ءرملا بلق تاقد

 ىناوثو قئاقد ةايحلا نإ

 ةيقب مكحلا ركذلل نأ رل

 نارقلا ىف تيثر « دعب تأت م

 . . انسفنأ نمو هنم ةيرخسلا ىفوأ نيزحلا فقوملا اذه فسلفأ نأ ىسفن ىنعواطت مو
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 ىننإ لوقت ىتجوز نكلو . ىل ثدح اذام طبضلاب فورعأ الف داقعلا ةافو دعب ىنباصأ ىذلا امأ
 رخآلا انأ ىنأك . . عمسأ الو ىرأ ال اسلاج شارفلا ىف مويلا ىضمأ تنكو . اراهتو اليل ىكبأ تنك
 دعقملا ىباجي اكسمب . مازملا دودشم : ةرئاط ىف سلجأ اكدعقملا ىلع سلجأ تنكو . . ثوملل أيبتأ

 ىف هرحتآو ةرهاقلا ىف هلوأ . ىريال لبحي اطوبرم نوكأ نأ نم اعزفوأ . . طوقسلا نم افوخ

 . . ناوسأ
 ؟ اريثك هركذت كنأ ظحالأ مل نكلو : ىتجوز ىنلأستو
 ىننإ . . ىنادجو ىف . . ىلقع ىف . . انه هنإ . . هنع ثدحتأ ابئاغ سيل هنإ : اه لوقأ تنكو

 هنإ . . هعم ًاراوح ىرجأ ىكل هيلإ بهذأ نأ الو . . ىنعمسي ىكل قوص عفرأ نأ ىلإ ةجاح ىف تسل
 . ىضيراتلاو ىبدألاو ىلقعلا ىنيوكت نم ربكألا بناجلا

 . ؟ كدلاو نم كدنع رطخأ وهأ : قلاست تناكو

 الو . . هل ايظع ءايحإ داقعلا ناك ىبأ تام امدنع . ىرخأ ةرم ىدلاو وه لب : اهل لوقأ تنكو

 لثم لكو . . ةوبأ لك ىلعو ىبأ ىلع نزحلل ءايحإ هتوم ناكو . . نيترم ىلأ تام دقف داقعلا تام
 . ايلع

 ربصلا نعو لأ نعو هنع ثيدحلاب كلذو « داقعلا ف باصم ىنع ففخت نأ ةلواحم لوقت تناكو
 اديعس تنك نيسح هط . د كعم ترز امدنع ىنكلو : مايأ ذنم الإ انجوزت نكن ملف لانحالا نعو
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 . . ؟ كلذ فيكف . .رثكأ لب «داقعلا نع ثدحنت تنكول ايك هيلع ىنثت تنكو . . .ادج

 . . ديعبلا ذاتسألا هنإ . .رخخآ عون نم هتمظع نكلو . . مظع نيسح هط نإ : اهل لوقأ تنكو

 انفرع دقف « اندعبو انلبق لايجأ نم الاح دعسأ انليج نأ دكؤملا نمو . . بيرقلا ذاتسألا وه داقعلاو

 ىودب نمحرلا ديعو روكدم ميهاربإو ىطاينسلاو باهولا دبعو موثلك مأو مكدلاو نيسح هطو داقعلا

 زيزعو تايزلا نسح دمحأو اشاب لكيهو ديسلا فطلو مهدأ ىلعو قدص نمحرلا دبعو رهاط حالصو

 . . مهريغو قزارلا ديع ىفطصمو نيمأ دمحأو ةظابأ
 ثدح كلذ نأو . افجترم سلجأو . اعزف مونلا نم وحصأ تنك ىننأ دعب ايف ىتجوز نم تفرعو

 ىف تببلا نم تلزن نأ ةدحاو ةرم ثدح هنأو . . هتافو دعب اريثكو ذاتسألا ةافو لبق ةرم نم رثكأ ىل

 . ىديب بابلا قدأ نأ لبقو . ذاتسألا تيب ىلإ اعرسم ةديدجلا رصم ىلإ تهجتاو . ةعمجلا مايأ دحأ

 ! روهش ةثالث ذنم تام دق ذاتسألا نأ ىلإ تينت

 طقاستي أدب كلذ دعبو . . داقعلا ذاتسألا تامو ىلأ تام دقف « تايفولا ١ تاحفص أرقأ دعأ 1

 فوسليفلاو رجديه نترام فوسليفلاو نلباش ىلراشو ورهم : ماعلا سفن ىف هعم اودلو نيذلا ةرقابعلا

 بيدألاو . . نيسح هطو . . ىعفارلا نمحرلا دبع خرؤملاو ىنيوت دلونرا خرؤملاو ليسرام ليريج
 ١95718 ةنس هتيب ىف تلزن ىذلا ىزيفروأ ولراك ةيدادعإلا لبان ةسردم رظان مث . . ةيروبأ دومحم

 . . مظع زيزع صخش كل تومي مداقلا ماعلا نم مويلا اذه لثم ىف : ىل لاقو نك أرق ىذلاو

 لوطلا : ذاتسألا حمالم هل تناكو . . ًاضيأ وه هتزانج ىف ترس ىذلا لجرلا ةءوبن تقدصو
 !رقفلاو . . بحلا ىف لشفلاو ناميالاو ةفسلفلاو ءايربكلاو ضرعلاو
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 ! هتياهلب دادقعلا اثبلتو 5 0 م ويا اس ل

 . عمسأ نأ الو ىرأ نأ ديرأ ال عراشلا ىف ىشمأ انأف . تريغت ىذلا انأ امنإ . ايندلا ريغتت م

 ا اهلك ىساوح لطعأ نأ تررق ىننأك . سائلا هوجو ىف رظنأ نأ بحأ الو

 نم وأ بشخلا نم اقودنص كلذ دعب حببصأف . هتايراطب تعزن ويدار لثم تاكو ما قحتسي

 هنأك .٠ اوشيعي نأ مييلع رثكتسأو . سانلا ضفرأ انأف - - ضفرلاب اروعش ىدنع نإ 5 . كيتسالبلا

 . هل ءادف قابلا توميو ملاعلا فصن تومي وأ . داقعلا ذاتسألا تومي الو هلك ملاعلا تومي نأ ضورفم

 ىشمأ الأ تررق ىنأ تام مويو . باشعألا نييالم ٠ باشعأ مهف ةفعاش هرجش داقعلا ناك اذإف

 ىبأ امأ . تمي مل هتقرع ىذلا ىلأ نإ لوقأ تنكو . ارئاث ادراش افينع اريغص افسلفتم تنكو . هتزانج ىف
 فيك امأ . ءازعلا هيف نوقلتيو هتزاتج ىف نوشمب مهف كلذلو « تام دقف سائلاو قوخإ هفرعي ىذلا

 هتلعج ىتلا ةيجولويبلا وأ ةيسفنلا بابسألا فرعأ ال ىننإف .. اليوط اتقو ايح لظي نأ ىبأ عاطتسا
 . لظ هنأك هارأ .. ىمامأ احبش اريثك هارأ ىننإ .. اًبيجع اًيرغ « اًيحور اًروضح» هل نإ .. شيعي

 هنأكو . عقت فوس ةثراكوأ ةبيصم نأ دبالف كلذ تليمت وأ هتيأر اذإف . ىنسملي هنأك هدوجوب سحأو

 . ! ودب ةثراكلا لبقتأ ىكل ىنثييبي ءاجوأ . كلذ نم ىنرذحي ءاج

 اولاقوأ . ءىش ىلع ىنلدي مل ادحأ نكلو . . كلذ ىنعم نع سفنلا ملع ىف ىذتاسأ تلأس دقو

 نآلا سلاج انأف . ةداع ثدحي ام كل ىورأ ىننإف حضوأ نوكأ ىكلو .. ىنعنفت مل اهنكلو ةريثك ءايشأ

 نع فقوتأ ىنلعجت ةروصب نيتظحل وأ ةظحلس ودبي . ىمامأ قرولا ىلع ىلأ هجو ىرأ ةأجفو . بتكأ

 نم هارأو .. هجول الالظ وأ اهجو هارأ ىننإف سانلا نيب وأ ةرايس ىف وأ اسلاج تنك اذإ وأ .. ةباتكلا

 . برتقي ديعب
 ادب دقو . دبال ءوس ىنبيصيوأ ةقانخ وأ . ةرجاشم عقت نأ دبال ؟ كلذ دعب ثدحي ىذلا اف

 أدب لكشبو اريثك كلذ ىرأ تحبصأ ذاتسألا ةافو دعب نكلو . دحاو ماعب ىبأ ةافو دعب احضاو كلذ

 . ىنجعزي
 ةيسفنلا ةرهاظلا هذه دصرأ تسلجف . بيرغلا ءىشلا اذه ملستسأ الأ مايألا دحأ ىف تررقو

 .. ةفطاع لك نم ةدوحملا ةيملعلا ةيعوضوملا ةقدلا ىبتنمب اهللحأو
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 ىذلا فاغشلا باحسلا وأ حبشلا اذه وأ فيطلا اذه ةرايز ترظتناو . القو ةقرو تكسمأو

 .. ءىجي نأ هترظتناو - هللا همحري - ىلأ هجو ملاعم ذختي
 نوللا ضيبأ اًريدتسم : هجولا اذه تيأر ىتح ةعامسلا عفرأ دكأ ملو « نوفيلتلا سرج قدو

 ىف ةعاسلا اهيف تقلعت ةيبهذ ةلسلس هلو ىريدصلاو ةلدبلا ىدتريو راظنمو شوبرط هل نينيعلا رضخأ

 ثحبي روتكدلا نإ : لاق . نيسح هط . د ريتركس ةتاحش ديرف ذاتسألا ملكتملا ناكو . ىريدصلا لعخاد

 . كاري نأ ديري هنإ . ؟ تنأ نيأ . نيموي ذنم كنع

 . ؟ هديري ىذلا ام فرعت الأ : هتلأسو

 .. كيلإ ثدحتي نأ ديري هنإ . فرعأ ال : لاق

 .. ! ءىجأ فوس ادغ : تلق

 هط هنإ . دارأ هنأ فكي . ديري اذام لءاستأ نأ نيسح هط . د ىنبلط اذإ قداع نم نكي ملو

 هذه ىنكلو .. هيلإ ثدحتأ نأ نكي . ىمظع ةعتم هؤاقلو . ىربك ةداعس هذهو . ىفديري وهو . نيسح

 درج وه له . ديري هاسع ىذلا اف . ىنعمسي وأ هارأ نأ اريثك ىنمه الو . ايرورض كلذ دجأ مل ةرملا

 .. ؟ هتزانج ىف راس ىذلا نمو .. ؟ ذاتسألا ةافو نع سانلا لاق اذام : ىنلأسيف . عالطتسالا بح
 .. ؟ هتوم لبق لاق اذامو .. ؟رسي مل ىذلا نمو

 نأ ديري هنإ .. ىراوج ىلإ روتكدلاو كيلإ ثدحتأ ىننإ : لاقف ةتاحش ديرف ذاتسألا ىنبلطو

 . ؟ تنك دالبلا ىأ ىفف . نيموي ذنم كنع ثحيأ ىننإ .. ؟ ىديس اي تنأ نيأ : نيسح هط لاق
 . كلذب ىنبخي مل ادحأ نإ .روتكد اي فسآ : تلق

 . نآلا لاعت ..؟ كارأ ىتف نذإ : نيسح هط لاق

 .. روتكد اب رضاح : تلق

 .. روتكذ اي رضاح . ةرتاف ةجهلب هيلإ ثدحتأ ىننأ تظحالو

 .. ىركف نم وأ يدح نم وأ ىسفن نم ىنتخا دق ام ائيش نكلو .. كلذ لبق اهتلق ىننأ نظأ ال

 ءام بلطي بيبط ءاج مث ضيرم لهأ نم دحاو ىننأك .. بيبط وهو ىجرومت ىننأك .. روتكذ ايرضاح

 ..روتكد اي رضاح .. ضيرملل هفصو يذلا ءاودلا ىرتشأ وأ .. ةنقحلا هل ىلغأ نأوأ .. اناس

 فرعأ الو . «ناتمار : اهمسا اليفلا . مرهلا ىف نيسح هط . د اهنكسي ىتلا اليفلا مامأ ىنتدجوو
 تنك كلذ لبقو . هنم عرفتملا عراشلا الو مرحلا عراش دوجوب رعشأ ملف . ناكملا اذه ىلإ تلصو فيك

 ةروصلا نم اطيرش نيسح هط ىلإ قيرطلا ناك . انولو اضرعو الوط ىنيع ىف قيرطلا تامالع لك عضأ
 ' ءاضقلا تامالع نم ةمالع هل قرايز ىرأ تنكف . خيراتلا قاذم قيرطلل ناكو .رطعلاو توصلاو
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 باب مامأ ىنتدجو ةرملا هذه نكلو . لوحت ةطقنو ليلج ءىش اهنإ ٠ ةرايز تسيل اهنإ .ردقلاو

 برقلاب ةفرغ ىلإريشت ءادوس دي تدتماو . هتوص عمسأ ملو ٠ هنول فرعأ مل باي حتفناو . « ناتمار »
 نيأ : لسنا ذاتسأ اي الهأ : لوغي هتداعك اكحاض نيسح هط . د تدجوو .. تلحخدو . بابلا نم

 . كسفن ىف قيمع لجرلا نأ فرعأ نكأ مل ىنكلو « كتاسأم قمعو كنزح ىدم فرعأ ىننإ ؟ تنك
 كل نأ تأرق نكلو . كذاتسأ وه ىودب نمحرلا دبع نأ رمألا لوأ تننظ دقل . ىنسلف باصم هنأو
 نكلو . داقعلا ذاتسألا ىلع تاظفحت كل نأ تأرقو . ىأرلا اذه ككراشأ انأو . هركف ىلع تاظفحت
 بأل .. دحأل ءافولا نوفرعي نوريثك بابشلا نيب سيلف . ايجذومن هل كءافو تيأرو . ربكأ هب كباجعإ
 . ؟انه قروزت ىتلا ىلوألا ةرملا ىه هذهأ .. مبعز وأ ذاتسأ وأ مأوأ

 . اليفلا هده ىف كيلإ اهيف ءىجأ ىتلا ىلوألا ةرملا ىه هذه معن : تلق
 . ؟ كتبجعا : لاق

 . ؟ اهيف كبجعأ ىذلا امو : لاق

 .. اهيف كنأ : تلق

 .. كلذ كنم عمست نأ اهدعسي ىتجوز نازوس نإ . ىسرم .. ىسرم ( ةيسنرفلاب) : لاق
 ءاج اهنمو . ةيدابلا ىف ناكم ىهو .. ةمار اهدرفمو ناتمار .. ؟ ناتمار ىنعم ام ىردتأ : لاق مث

 .. لوقب ميدقلا رعاشلاو .. ةيدوعسلا ةيدابلا نم اوءاج دق هلهأ نأ وأ .. ىمار دمحأ رعاشلا انوخأ

 هنأل . ىريك ةذل كلذ ىف دحيو . بيرغلا بيجعلا ميدقلا رعشلا قلي نأ بحي نيسح هط ناكو

 نأ ردني ارعش راتخي هنألو .. كلذ هيلإ نوبلطي هنوعمسي نيذلا نألو . ليمج هتوص نألو . رعشلا بحي

 . دحأ هظفحي

 : نيسح هط لاق

 « اجلس » نيتمارب ىنلأست
 امبأ ائيش تلأس ول ىماي
 امثجت وأ ىركلا هب ءاج

 : ىرخأ ةياور فو : نيسح هط لاقو

 « اجلس » نيتمارب ىنلأست

 امنأ ايش بلطت اهنأ ول
 ! امثجت وأ ىركلا هب ءاج

 دجي ناكو . تايبألا هذه نم ائيش مهفأ مل ىننأ نم نيقي ىلع هنأل كحض مث « نيسح هط تكسو
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 : لاقف . كلذ لعفأ نأ تين ىف نكي ملو . ىنعلا نع هلأسأ ىتح رظتني لو . ىرخأ ةعتم كلذ ىف

 نيتمارب ىنلأست : لوقتف لثملا برضت برعلاف .. ةميدقلا ةيبرعلا مسالطلا هذه كل رسفأ سينأ ذاتسأ اي

 ابعص ائيش بلطت كنأ ىأ .. ءادرج ةقطنم ىف اذه مجلسلا تابن نع لأست كنأ ىأ .. اجلس

 .. الهس اثيش تبلط كتيلاي : ىم هتبوبحن لوقي مث ..اليحتسم وأ
 . روتكذ اي عضاوتلا ىبتنم : تلق

 ؟ فيك : لاق

 ةباغلاو ىداولا وحل نيسح هط هيف شيعي اتيب نإف ٠ نيتمار ىتح وأ ةمار كتيب ىمست نأ : تلق
 ءارحصلاب ءارضنملا ةنجللا ىمسن ايك امامت .. ناكم لك نم سانلا ابيلإ جحي ةبعكلاو عوبنيلاو ةحاولاو

 .. ءادوسلا ةعقبلاب سمشلا ىمسن وأ .. بارسلاب ربنلا ىمسن اكوأ « ءادرجلا
 امنإ هدصقأ ال ىننأ تفشتكا ىننأ ىفناضرأ نكلو «٠ كلذ لك هل لوقأ ىتنأ ىسفن نم ىنشهدأو

 هنافوطو ىلقعلا هئارثو هتمظع مغر اعضاوتم ناكو ء تيب هل نكي مل ىذلا داقعلا ذاتسألا دصقأ

 .. ىلادجولا

 ةافو تناك فيك نع كتلأس نيح نوفيلتلا ىف احضاو امالك ىل لقت مل .. سينأ ذاتسأ اي : لاق
 فرعت كنأ دبال نكلو . مهريغو ءابطألا نم اريثك امالك تعمس - هللا همحري - داقعلا ذاتسألا

 ةبرغ رثكأ تامو ابيرغ شاعو .. هتايح ىف دعسي ملو هتافو ىف بذعت دقل .نيكسم .. ةقيقحلا
 ناك نكلو . نوعمسي ال ام عمسيو . سانلا ىري ال ام ىري ناك هنأل هرصع نع ابيرغ ناك .. ةبارغو
 ةماق لوطأ وهف .. كلذ ثدحي نأ ادج قطنملا نم هنأ عم .. هكردي ام كردت ال اهنأ سانلا ىلع بيعي

 اراظنم ذمتا دق وهو ةدرحملا مهتويعب نوري سانلا نإ .. ةريصب قمعأو ارصب ىرقأو . اعاب لوطأو

 نع مهزجبع سانلل رفغي مل وهف .. ايلاثم ناك كلذ ىف هنإف , داقعلا ذاتسألا ةيعقاو مغرو .. ابرقم

 مل داقعلا نأ وأ « ىعقاو هنأ ىسن .. هسفن داقعلا ىسن دقف . هلثم اونوكي نأ مهل دارأ امنإ « هتقحالم

 هتبغر الإ داقعلا ةيلاثم امو . مهزجع الإ سانلا ةيعقاو امو . سانلا ةيعقاوب قاض امنإ . هتيعفاو سني
 سانلا ردقأ داقعلا ذاتسألا نأ عم .. مهب قاضو مهنعل هوعواطي مل اذإف « سانثلا هيلإ عفري نأ ىف ةيوقلا

 نوعضي نيذلا نوقرشتسملاف كلذلو .. ؟ مهتليح ةلقو سانلا زجع هنع باغ فيكف . سانلا مهف ىلع

 ناكو . مؤاشتلاو ةيلاثما نيب طبر ىذلا وه داقعلاو . اريثك اوئطخي مل « نيفرطتملا نييلاثملا فص ىف داقعلا

 نوكي نأ ىنمتيو عقاولا هيضري ال ىذلا وه ىللاثملاف ! امئاشتمو اًيلاثم : اعم نيزارطلا نيذه داقعلا

 قيقحت ىف ةديدش ةبوعص نودجمو . نوديريام نودحي ال مهنأل نومئاشتم نويلاثماف كلذلو . لضفأ

 نم نيلاثلا بضغ دادزيف « مهنوعواطي ال سانلاو . سانلا نيب كلذ قيقحت نوديري مهو . نوديري ام

 ىف هوعواطي مل مبنإ . اضيأ ءابطألا نم داقعلا ضقوم اذه ناكامبرو .. نومئاشتم مهف كلذلو . سانلا
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 .. ! اضيأ هتومو ..هءاود راتخاو . مهءاود ضفرو . مهب قاضف . هضرا هصيخشت

 . ةشقانملا هذه ىف ىبفملا ىف نيسح هط ةلماجم ىلع ارداق ىندجأ ملو . ةفسلفلل ةيهش ىدنع دجأ ل)

 رخخالا وه هنإ . دعب داقعلا تمي ملف . نيسح هط ةدوربب هحرشاف داقعلا دسج ىلع مجبتأ نأ بحا ملو

 هنأك . اليتق تام هنأك . ىبوثب اقلاع همد لازي امو ٠ ىفذأ فو ىنيع ىف لازي امو ٠ قاعأ ىف لازيام

 سانلا دعسأ انف . ظح ءوسو ىل ةساعت هتوم ىف تدجوو .. هوبلص .. هولتق ٠ ةعيشلا ةمئأ نم دحاو

 دعسأ ام . ةأجف اهنودقفي ال مث نييالملا نوكلمي ال نيذلا سانلا دعسأ ام . ءامظعلا نوفرعي ال نيذلا
 قشأ امو . نينيع الب اودلو نيذلا دعسأ ام .. ةلظم الب اهنم نوطقسي ال مث ةرئاط اوبكري ل نيذلا سانلا

 ( .. ةايحلا مهنويع ىف تتامو ءايندلا ةجبب تأفطناف . ببس الب تأفطنا نويع مهل تناك نيذلا

 سيلو . ةهفات بابسأ ىهو .. ةافولا ىلإ تدأ دق ىرخأ ابابسأ كانه نإ روتكد اي هللاو : تلق مث

 ىف ءاملا فقي دق .. توميف زوم ةرشق ىلع قلزني دق .. مظع ببسب مظعلا تومي نأ ىرورضلا نم
 ىلإ بهذ دقف . ذاتسألا كلذكو .. ليعامسإ ويدخلا قلح ىف اينابمشلا تفقو ايك .. توميو هقلح

 0 يل را يلا او ضاق الر ناوسأ

 ! روتكذ اي ثدح ام لك اذه ..دعي ملو . ةأجف لمعلا نع اهلك ت تعنتماف . رمجفلا

 ؟داقعلا بضغ اذامل نكلو .اضيأ هتعمس ام اذهو : نيسح هط ىنلأس

 * جوفو . هانب ىذلا تيبلا ذفاونل رئاتس هنم اولعجيل شاهقب ناوسأ ىف هلهأ ىلإ ثعب دقل : تلق
 دق ناكو .. ىرخأ ضارغأ ىف مدختسا دق شابقلا ضعب نأو .. بجي امم رصقأ رئاتسلا اولعج مهنأب

 .. توما ةبضغ تناكو . نياو ىتمو فيكو رئاتسلا هذه بيكرتب ةصاخلا هتاملعتب ثعب
 . ؟ ايبصع ناك داقعلا نأ ىرتالأ : لاق
 . كلذ ىرأ : تلق

 نع هياتك هيدبب داقعلا ىلإ بهذ دق ناكو .نوينيسام ىول ىسنرفلا قرشتسملا ىنءاج : لاق

 هنع ويدارلا ىف كل ثيدح ىلإ تعمتسا دقو .. هتسردو باتكلا فرعت تثنأ .. « جالحلا باذعو

 فلؤملا اذه الإ هلو هب بذعت دق جالحلا فرع ناسنإ لك نإ : تلق كنأ ىنبجعأو .. ىنبجعأف
 .. تافصلا هذه هل نوينيسام قرشتسملاف ؛ تقدص .. حافس وأ ةباين ليكو وأ بيبط وهف .. ىسنرفلا

 ى ديقفلا لهأ كراشي الو هلمع ءانثأ زتبم ال احارج ابيبط وأ ايضاق نوكي نأ بحي ثحابلا نأ هرذعو
 : لاقو ديدش ضاعتماب هيلإ رظن داقعلا نإ ؛ نويئيسام لاق .. ؟ داقعلا دنع دجو اذا .. هيلع مهنزح

 اذه نع تيت دو عينا نع تقدمت ما يعي هايج ونلل( ,: جالخلا مهنت 2 ىديساي كنكلو

 تريغو ةيسنرفلا ةيسنجلا هتيطعأ مث « اسنرف ىلإ جالحلا بيربتب تق كنأك .. ممظعلا مما قوصلا

 : نويئيسام هل لاقف .. باقعلا ابيلع قحتست ةيرج تبكترا كنأ ىرأو . . اضيأ هنيدو همساو هسبالم
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 اذه لبقأ ىننإ : داقعلا هل لاقف .. ةيرجلا هذهب كل فرتعأ ىننإف . ةميرج ةبيطلا ةينلا تناك اذإ

 اهكترا ةميرج جالحلا باذع : لوقتف باتكلل ىجراخملا فالغلا ىلع هعضت نأ ىرأو . ريسفتلا

 ! اهاه ..اهاه ! ! ةيخيراتلا هتءاريب هناميإل داقعلا هنع عفادي مرجم لوأ نوكتسف تلعف اذإف .. نوينيسام
 .. ؟ ةديدشلا هتبضغ ىف اًيساق ناك داقعلا نأ سينأ ذاتسأ اي ىرت الأ : لوقيل نيسح هط تكس مث

 لو ةيسنرفلاب بوتكم هنإ .. هأرق ةغل ةيأب فرعأ الو . داقعلا هفصو اك سيل نوينيسام باتك نإ مث
 اهبتك ةعتمم ةدحاو .. باتكلا اذه نع تالاقم ضعب ترهظ امبر .. ىرخأ ةغل ةيأ ىف رهظي
 نظأ ام ىلع اهبتك ةثلاث ةلاقمو . موابنيرج ىناملألا قرشتسملا اهبتك ةدحاوو .. ىودب نمحرلا دبع
 ليوط تقو ذنم ايبصع داقعلا ناك دقل نذإ .. ىكينمودلا ريدلا نابهر نم كقيدص وهو ىاونق بألا
 نوكي : لوقيف .. تجوزت كنأ ول سابع اي : هل لوقت نيح ةباعدلا لبقي داقعلا نكي ملو .. ادج
 ةهلا نيد ىلع ىننإ هط روتكد اي : الئاق كحضي داقعلا ناكو .. ايسفن أدهأ نوكت : هل لوقأف ؟ اذام
 .. اهاه .. اهاه ؟ نيجوزتم اوناك له .. مهنع ةباتكلاب ديعس تنأ نيذلا قيرغالا

 ىلإ ىدي تددم امدنع ىنيع ماما ىدلاو ةروص ترهظ اذالل تفرعو . نيسح هط نم تقياضتو

 ! نوفيلتلا

 حتفي هارأو .. مهج ىف مكاحي داقعلا ىرأ تنكف .. ةعزفملا مالحألا تفرع تقولا كلذ ىفو

 ةلاسر » ىف اهفصو ىتلا ةنجلا ىف ءالعلا ىنأ عم ىننأ تليخت ىلايللا ىدحإ ىفو .. ةنجلا ىف ةسردم
 :رهطملا » ىلإ محجلا نم تلقتناو ٠ « محجلا » ىف ىرجيللا ىتناد ىلاطيوالا رعاشلا عمو . « نارفعلا
 ىلاطيالا رعاشلا انل هفصو ىذلا بيترتلا سفنب « سودرفلا ٠ ىلإ ذاتسألا عم لخدأ نأل ادادعتسا
 ىف لسالسلا اوعضو ةئجلا لخدن نأ لبقو . ىرعملا ءالعلا ىبأ انرعاش نم ةركفلا سبتقا هلعل ىذلا
 بلطي هتعمس دقو . نيسح هط وهف اعم انمكاحي ىذلا امأ . دحاو صفق ىف ذاتسألا عم تفقوو . انيديأ

 . ةبوقعلا ىصقا انل
 نأل الوقعم اببس دجأ مل نكلو . نيسح هطل ىتيهارك ىنخي اذه نأ تدجوو . مونلا نم توحصو

 هانعم محلا اذه نكي مل نإف . داقعلا شيعيل تومي نأ ىنمتأ تنك ىننأ نظأ الو . نيسح هط هركأ

 .. ديدشلا ملظلاو نزحلاو قيضلا ىلع ليلد وهف ٠ ةيهاركلا
 . نيسح هط . د ىنبلط مايا دعبو

 كعم لجسن نا وجري وهف . مالعإلا ريزو متاح رداقلا دبع . د نم كيلإ ةلاسر ىدنع ع هل تلق

 .. كتذمالت مهلكو . كنوشقاني . ءابدألا نم اددع هيف كل عمجأ اينؤيزفيلت احجيانرب
 هكرتأ نأ لبقو « قفاوف . ءابدألا ضعب هل تركذو . قركف تحرشو نيسح هط ىلإ تبهذ

 . ؟ ءاقللا اذه نع ارجأ نويزفيلتلا عقدي مكو : ىنلأس
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 ..روتكذ اي ديرت امك : تلق
 . داقعلا نم لقأ سيل : لاق

 ..روتكد اي ديرت ام كل : تلق

 لبق غلبملا اذه ىضاقتأ نأو : ةعرسب ىل لوقي داع مث . هينج ىتئام ىضاقتي نأ ديري هنأ ىأ

 .. ليجستلا

 .. ذاتسأ اي رضاح : تلق
 ليجست لبق ارجأ ىضاقت ادحأ نأ طق ثدحي ملف ؛ ةيرادإ ةلكشم كانه نأ فرعأ نكأ ملو

 ريدم ىملح نسح موحرملا بهذي نأ ىلع قفاوو « متاح رداقلا دبع . د تلباقو . هتعاذإ وأ جمانربلا

 دست نويزفيلتلا ةرايس تفقوو .نيسح هط تيب ىلإ انيهذو . غلبملا هل عفديو هسفنب نويزفيلتلا

 ىدترا دق ناكر . اليفلا نم ىفاثلا قباطلا ىف ةريغص ةفرغ ىف نيسح هط ىلع ىنولخدأو « عراشلا

 . ملسلا هب لزنن نأو دعقم ىلع هلمحن نأ نم دبال ناكو . امامت ةكرحلا نع ازجاع ناك هنكلو . هسبالم

 . مس : تلقف . سولفلا ترضحأ دق تنك نإ ىنلأسو
 ىنلجحأو . اصقان هتدجوف .. انمامأ هدعت تحارو غلبملا تذحأو نازوس ةديسلا هتجوز تءاجف

 دعت نازوس ةديسلا تداعف . لعفي اذام لجرلا فرعي ملو . ىملح نسح ديسلا ىلإ ترظنو . كلذ

 . احيحص غلبملا ناكو .ةدحاو ةدحاو ةقرو نيرشعلا

 . طوبضم : ةيسنرفلاب تلاقو
 . مالتسالاب عقويل « ةتاحش ديرف هريتركسل هاطعأو . هبيج نم «امتاخ» نيسح هط جرخنأو

 ملو . ةيخيراتلا ةيلئاعلا ةسلجلا هذه ريوصت أدبي ىتم فرعألو . ىئالمز ىرأل نيسح هط تكرتو
 ىذلا نولاصلا مهلوخخد ىلع نازوس ةديسلا قفاوت ملف . ةقيدحلا ىف مهنأ ىلإ مداخلا راشأف . مهدجأ

 . لخخدن فيك فرعن ملو .اللبم ةقيدحلا ىف بشعلا ناكو . ةليمجلا ةيمجعلا ديجاجسلاب ىطغت
 نولاصلا نودسفيس نيذلا ءابدألا نعلتو خرصت اهتعمس نكلو . نيسح هط مرح نذأتسن فيك الو

 جرخم نم انأ تبلطو « ةيسنرفلا ةرافسلا يف ًالفح دهشتل « ظحلا نسحل تفرصنا اهنكلو . ليمجلا

 اهقيوعت لواحيلف نيسح هط ةجوز تءاج اذإف « عراشلا ضرعب نويزفيلتلا ةرايس فقوي نأ جمانربلا
 نيطب مهتيذحأ تخستا دقو ءابدألا ىرت نأ ىلع ىوقت ال ىهف .. لوخدلا نم اهعنم وأ اهليطعت وأ

 . ديجاجسلا ىف اهنوفظني اوءاج دق ةقيدحلا
 : ىنلأس ريبك مهددع نأ نيسح هط ظحال الو . نيركفملاو ءابدألا نم ةرشع جمانربلا مض دقو

 .. ؟ ءالؤه غلبي مك سيئأ ذاتسأ اي
 .. هيلع درأ ملف .. ةسمخ ىلع ءابدألا ددع ديزي الأ ىلع ىعم قفتا دقف

 دوم



 ! تيبلاب اوفنعت ال سينأ ذاتسأ اي : جمانربلا ىف لاق هلوح ءاضوضو ةكرح نيسح هط عمم الو
 ! سيبا ذاتسا اي دهعلاب اوفواو

 هتدعو دقل - هب فأ مل ىذلا دهعلا اذه ام هيف اوكراش ىتح وأ جمانربلا اودهاش نيذلا مهفي ملو

 .. ةرشع اوناك اذإ غلبملا اذه فعض عفدأو ءةسمخ نوكرتشملا ناك اذإ هينج ىتئام هل عفدأ نأ

 دقف . نولاصلا ىف ناكم لك ىلإ ةقيدحلا نيط انلقن مت . هبيترتو تيبلا ماظن اندسفأ اننأ دكؤملا نمو

 نودشيو تاسدعلا نوطبضيو تاريماكلا نولقني نيذلا نويزفيلتلا لاع ءابدألا بناج ىلإ ناك

 .. حيباصملا نوقلعيو كالسألا

 ةيرقبع » باتك مهفي مل هنأب ىعداو لاقو . داقعلا ذاتسألا 'نيسح هط مجاه جمانربلا اذه ىفو

 اي ةيبدألا تايصخشلا ليلحت ىف ىبسفنلا جبنملا مادختسا ىلع داقعلا قفاوي ال تقولا سفن فو ؛رمع

 من .. اهمهفي ملو «رمع ةيرقبع » سردي هديفح نإ لاقو . « ساون ىلأ ١ ةيصخش ىف داقعلا لعف

 ! اضيأ فلؤملا نمو باتكلا نم ارخاس كحض
 هط اهيف نومجابي تالاقم فحصلل اولسرأو . سانلا فولأ قاضو . كلد ىلع اربص قطأ ملو

 اهب ثعب لئاسرل اًروص فحصلا ىف ترشنو . اتيم هدقتناف ٠ ايح داقعلا دقتني نأ ؤرجي مل ىذلا نيسح
 نم ددع ىف فنعب نيسح هط ىلع انأ تلمحو ؛رمع ةيرقبع » باتكب ديدشلا هباجعإ ىدبي نيسح هط
 كنأ فرعأ نكأ مل : لاقف هيلإ تبهذو . هاقلأ نأ ةبضاغلا تالاقملا هذه دعب تررقو .. تالاقملا

 . ةجردلا هذه ىلإ داقعلا بحت

 نم انكنيبام مسحي مل توملا نإ . ةجردلا هذه ىلإ داقعلا تقمت كنأ فرعأ نكأ ملو : تلقف

 .. فالخ

 نع تنأ هتلأس الو . اريخأ همجاه مث قوش نع ةرضاحم ىتلأ دق داقعلا نكلو : نيسح هط لاق

 نأ عيطتسي نم كانه نأل . هدقتأ انأف كلذلو . تمي مل داقعلاف . تمي مل قوش نكلو : لاق كلذ

 .. داقعلا ةيضق ىف مكحلا فنأتسي وأ ىنشقاني

 .. كلذ لبق كبجعأ ىذلا وه نآلا داقعلا نم كبجعي ال ىذلا نكلو ': تلق

 .. همهف نع ازجاع ىديفح تدجوو .. « رمع ةيرقبع » مهفأ مل ىننإ كلذ لبق تلق دقل : لاق
 مهفي نمل ةزئاج ىطعأ نأل دادعتسا ىلع انأو .. ةيوناثلا :سرادملا ةبلط نم فولألا تارشع كلذكو

 .. اهاه .. اهاه باتكلا اذه

 . ةرلا هذه ثيدحلا ىبتنا فيك فرعأ الو

 . داقعلا نيبو كنيب فالذلا هجوأ فرعأل تثج : تلقو قباس دعوم نود نيسح هط ىلإ تبهذو

 .. ةيبدألا رصعلا ةيضق اهنإ
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 تس ىلع تلصح دقل : ةرايعلا هذه الإ هنم ىنهذ ىف قلعي مل . اريثك امالك نيسح- هط لاقو

 ! ةدحاو ىلع لصحي مل داقعلاو . تاهاروتكد

 ريبسكشو قوشو مامت وبأو ىرتحبلاو ىبتتملا : تلق اريخأو . هلوقأ ام دجأ ملو . ادج تقياضتو
 ءالعلا ابأو سوريموه نإ لب ! ةيئادتبالا الو هاروتكدلا ىلع ال اولصحي مل ءايبنألا لكو وجيهو هتيجو

 . ! نوبتكي الو نوأرقي ال ىنيبابو نوتليمو ىشعألاو
 !! نايمعلا نم اًعيمج مهف

 ! | ادج اريثك كلذ نم قياضت دقو

 ىلإ قيرطلا تدجوو . نفك ناولأ اهنأك ءاضيب هناولأ تدجوو تببلا مامأ تفقوو . تجرخو

 . ةريقم ىلإ قيرط هناك تابطملاب ائيلم اردحنم تيبلا
 اذه ىف رادحنالا ةيابن وه هتيبف نذإ . نيسح هط تيب نع تدعتبا الك عفتري عراشلا تدجوو

 | ًاضيأ نيسح هط لب « ردحنملا ةياهن دنع طقف طحنا ىذلا وه تيبلا نكي ملو . ريغصلا عراشلا
 نوكيو . داقعلا : عوضوملا نوكيو . ةيلئاع تاسلج ىف انايحأو ةريثك تاودن ىف كرتشأ ىنتدجوو

 داقعلا نم تلعج ىبنأ تبسسحأو:. ةيبدأ تسيل ةسلحلا نأل ٠ هرداون ىورأو هنع ىكحأ نأ ىرود

 . ىنوأر الك داقعلا نع ثدحتأ نأ ىف سانلا تابغرل ملستسأ دعأ ملو . ناسللا طيلس اديدج احج

 ىننأك تسسحأ دقف . داقعلاب ةقالع اهل ةبسانم لك ىف ةعاذالاو نويزفيلتلا تاودن نع تعنتماو

 تفرع ىننأ : قافص لك هذه نوكت نأ نم تجعزتاو . داقعلا ىركذ ءايحال بولطم ىننأو « ئراق»

 نم ذحتا نأ ىنم بولطمو هشماه ىلع شيعأ ىننأكف .. هعم تفلتخاو هتببحأو هعم ثتشعو داقعلا

 . ةباتكلا وأ هنع ثيدحلا نع امامت تفقوتو . هرمع ىلإ فيضأو ىرمع
 دمحم راقيسوملا تيب ىف ءاشعلا ىلإ اوعدم تنك موي ىفف .ةأجف رارقلا كلذ ءاج دقو

 لماكو ليوطلا لاكو ةيداشو ةمامح نتافو ظفاح ملحلا دبعو موثلك مأ فويضلا ناكو . باهولا دبع
 فوس نآلاو : لوقي ىوانشلا لماك فقو ةأجفو . ىزوف ليلو خالملا لايكو ةريغصلا ةاجنو ىوانشلا

 .. داقعلا سابع موحرملا بدألاو ركفلا قالمع نع دحأ هفرعي مل ام نوعمست فوس . ابجع نوعمست

 سوثكلا تطلتخاو . ىنيع ىف ايندلا ترادو . قيفصتلا ىلاعتو ٠ ىتيحان ىوانشلا لماكر اشأ مث

 نع ملكتأ ملو . تيبلا ىلإ ادئاع قرايس ىف ىنتدجوو . جرحلاب نزحلاب لجنملاب عومدلاب حيباصملاب
 . تسجولونوم انأ الو ةيلست لجرلا الف . ةيعاتجا وأ ةيبدأ ةبسانم ةيأ ىف داقعلا ذاتسألا

 لاطأ : ناونعب «رابخألا ٠ ىف الاقم بتكأ دعب ايف ىنلعج ىذلا وه نيسح هطب قيضلا هنأ دبالو

 نأو . ضيرم نيسح هط نأ عيشأ دقف . لاقملا اذه نم نيسح هط جعزنا دقو ..ديقفلا رمع هللا

 ةلجاع تامولعم ىنم بلطي ريرحتلا ريئركس ىل لصتاف . ليلف هئافش ىف لمألا نأو « هتوجلاعي ءابطألا

 الذي



 : اذكه اننيب راوحلا رادو . نيسح هط نع

 ؟ نمؤم وه له -
 . دحلم .. ال-

 ؟ ةريسلا شماه ىلع باتكل هفيلأت رسفت فيك-
 .. كلذ اولعف نييحيسملاو دوبيلا نيقرشتسملا نم اريبك اددع نإ-

 .. ؟ هبتك لك نم نيسح هطل قبي ىذلا ام -

 . مايألا باتك-

 .. ؟نيسح هطوأ داقعلا : مظعأ امهيأ -

 . موي ىف داقعلا هؤرقي امو . ةحفص فلأ ىف نيسح هط هبتكي . ةحفص ىف داقعلا هبتكي ام -

 مل ىسايس داقعلاو .. نيسح هط ىلع نوقفشي نكلو داقعلاب نوبجعي سانلاو .. ةنس ىف نيسح هط هؤرقي

 . خلا .. ةسايسلا نم دافتسا هنكلو ء ايسايس سيل نيسح هطو . ائيش ةسايسلا نم دفتسي
 . هتوه دحأ لجعتي نأ نم مءاشتو لاقملا نيسح هط أرقو
 . .رصم ىف ئراق نسحأو ربكأ ىننأب ىنفصو دق ةينويزفيلتلا ةودنلا هذه ىف نيسح هط نأ تركذتو
 ىأ ىف اهظع ائيش نوكأ نأب ىل أبنت هنأو . « موي ٠٠١ ىف ملاعلا لوح » ىباتك ةمدقم ىل بتك هنأو

 . هراتخأ لامي

 .. كلضفب فارتعالا نع نزحلاو باجعالا ينامعأ : هل لوقأ ًارذتعم نيسح هطل تبهذو
 ! ينرذعاف

 هلعجي الو ملقلا كسمي نم هركأو . بضاغلا بابشلا بحأ انأف . تبضغ كنأ ىنبجعأ لب : لاقف
 هركأو .دقنلا ىف فوخلا هركأو . بدألا ىف سمهلا هركأ ىننإ .. هتيضق نع هب عفادي افيس

 ىنع عفادي نم قذمالت نم ىل ناكول ىنمتأ تنكو . ئدابملاو صاخشألاب نونمؤي ال نيذلا نييوضوفلا

 لماحي ال وهو . ةطلس هل نكت يلف . ادحأ عفني مل ىذلا لجرلا وهو . اينو اي داقللا نع لعق

 ,. كب ىلاجعإ فعاضي اذهو ..اهزنم كارأ كلذلو .هل ابح ,سانلا رثكأ ىتح . ادحأ

 هامه
 تيب ىف انؤاقل ناكو . ذاتسألا ةافو ىه ةفدصلاو . ىمادقلا ءالمزلا نحن قتلن نأ ةفدصلا تءاشو

 تارمتؤم ىف اهانفرع دقو . ةبسانملا هذه اهوبأ اهدفوأ دقف .ريبك قارع خرؤم ةنبا « ... ىولس » ةديسلا
 انم دحاو لك . ةايحلا مومه تعونتو . انربك . اعيمج انريغت دقل .. قارعلاو تيوكلاو ايروس ىف ءابدألا
 راظنم هل نكي ل نم .. قيرطلا راثآ انمادقأو انعباصأ ىفو اننويع فو انهوجو ىلعو .. قيرط ىف بهذ
 ناك نمو . اضيرم حبصأ املس ناك نمو .. شرك هل حبصأ اًفيحن ناك نمو . ظيلغ دحاو هل حبصأ
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 نم نانثا هعمو رضح دق انم ادحاو نإ ىتح .. ةهاكفلاو كحضلا نم هسفن ىفام غرفأ احرم
 ثداح ىف اهمأ تنام دقل .. ةبيصم : لاقف . كلذ ريسفت ىف ةدحاو ةظح فقوتي ملو , لافطألا
 1 ةرايط

 نأو . داقعلا ىلع دادح كلذ نأ انفرعو . ءادوس سبالم ىدترت تناكف ... ىولس ةديسلا امأ

 ىدنع .. ؟ اروف داقعلا نع اباتكنوردصت ال اذامل : تلاقو . اهدلاو مبلاعت تسيلو اهساسحإ وه اذه

 ىأ ةعاطتسا ىفو . اديج هنوفرعي مهنإو . كلذ نورظتني ءارقلا نييالمو .رشانلا ىدنعو . سولفلا

 . مظعلا لجرلا بناوج نم بناج ىف هساسحإو هيأر لجسي نأ مكنم دحاو

 . هلوقأ ام ىدنع سيل : تلق انأ . كلذل انأيبت دق نكن مو

 ؟ فيك : تلاق

 ىف هعضأ مث . هبتك ىف بلقأف دوعأو . لمأتأو ركفأ ىكل تقولا ضعب ىلإ جاتحأ ىننإ : تلق
 نعو ىسفنل هبتكأ فوس امب لوغشم ىننإ مث . اضيأ وه هليج نمو انليج نم هناكم فو ىسفن نم هناكم
 .. داقعلا عم وأ داقعلا مامأ ىسفن نع بتكأ فوسف داقعلا نع تبتكو موي ءاج اذإو .. ىسفن
 ىف نونانفلا فلتخي ايكو .. اينف المع هلعجأ فوس ىننأ ىأ .. قيلأت نم داقعلا ىأ هروصتأ ابك داقعلا وأ

 . كلذك نوكأ فوسف « دحاولا ءىشلا ريوصت

 ىلعو ديري ام ادحاو لك بتكيلو .. ةفلتمع سرادم نم متنأف .. ديرأ ام طيضلاب اذه : تلاق

 .. ةصرفلا هذه عيضت ال ىتح . ديري ىذلا وحنلا

 .. ىئحص لمع وه نآلا هتباتك نكمت ىذلاف .. ةيجذوفلا ةقيرطلا ىه هذه نأ نظأ ال : تلق

 نكلو ..رخأ ءىش ىلإ هجتي كلذ دعبو . ةعرسب فرعي نأ ديري ئراقلا نأل .« فطاخ قيلعتو
 فوس اننأل .. هسفن داقعلا ىلإ اديدج ضيضن نأو قمعتن نأو ءركفنو ىنأتن نأ وه هلعفن نأ بحي ام

 .. هتقيرط ىلع سيلو انتقيرط ىلع همدقن

 نم ددع نيبو هنيب اراوح تيرجأ .. ةيحرسم داقعلا نع تبتك ىنكلو : صقرم ملو . د لاق

 1 .. ءايدألا

 . هرصع ىف ةسايسلا ةفسالف نيب اراوح ىرجأ امدنع ىلوكام ىزيلجنإلا خرؤملا لعف ايك : تلق

 لبق تام داقعلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىو . ةصقان اهرشن نكميو . اهلمكأ ملو .. امامت ': لاق

 .. ناوألا

 ىف اعيمج ىرابتن وأ .. انأ اهلمكأ وأ .. اهلمكأ .. تمت مل كنكلو ناوألا لبق تام وه : تلق

 . تنأ اهالوتت نأ لضفأ تنك ناو .. ةيابم اهل عضي دحاو لك .. اهايكإ

 .. داقعلا ةفسلف ىف ةيملعلا ةرظنلا نع بتكأ انأ : ىئايميك وهو « ديرف رافغلا دبع . د لاق
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 . داقعلا دنع ةيلالا ةيرظنلا نع بتكأ انأو : قوش مالسلا دبع دمحأ .د لاق
 .. داقعلا رعش ىف لزغلا نع بتكأ انأو : قشمد ةعماجي ذاتسألا ىزمر نيمأ . د لاق
 داقعلا ذاتسألا نم ىدلاو ىقلت دقو . داقعلا ةايح يف بحلا نع بتكأ انأو : ىولس تلاق

 ةقيقحل رشني مل حيضوتو .. ةراس ةصقل ديدج حرش تاباطخلا هذه ىو . ةليمجلا تاباطنخملا نم اًددع

 رشنت مل ىهو .٠ ةدايز ىم لامج فصت اتيب نيعبرأ نم ةديصقب داقعلا ثعب دقو .. ةدايز ىم ةسنألا
 عبرأو , داقعلا نم لئاسر عست هيدل ةشير وبأ رمع ىروسلا رعاشلا نإ مث ٠ . داقعلا نيواود لك ىف

 دق باتكلا ناكو .. ( ىتيب ىف ٠ هباتك ةمجرت ىف هتنذأتسا ةيزيلجنإ ةاتفب همارغ نع اهنم ةدحاو . دئاصق
 .. همجرت ىذلا نم فرعأ ال . ةيزيلجنالا ةغللا ىلإ مجرت

 دومحم بيجن ىكز .د : تلق

 ىذلا دعي مو . انابثلعل لل ازاعت اقل نكي م ءاقللا اله يح كاذب لقب قلن و انقرتفاو
 لك نيترم هب قتلن نأ ذاتسألا نم بلطن نأ انتافو . اريثك انرسخ اننأ انسسحأ دقو . ادحاو ائيش انعمج

 . ةعمج موي لك ةدحاولا ةرملا نم الدب عوبسأ

 همام
 قوذتلا ةلكشم لحي مل . الح اهل دحي نأب ملحي ناك اياضقلا نم ةعومجم كرتو داقعلا ذاتسألا تام

 ! ىلاجلا

 . هلك ميركلا نآرقلا رسف دق بطق ديس هذيملت نإ ! نآرقلا ريسفت ىف دابنجالا ةلكشم لحي مل
 ! لعفي ملو . قمعأ هرسفي نأب دعوو . ةريثك تاضارتعا داقعلل تناكو

 فاخيو . ةيدرفلا ةيرحلا دض ناك هنإ . ةثطاخ ةيدوجولا ةفسلفلا نأب ةدحاو ةرم داقعلا ىنعنقي ملو
 .. فارحنالاو ىضوفلا ىلإ ىدؤت نأ

 ىننأل هعلتبأ نأ ديرأ كلذ عمو . تيم هنأ فرعأو « نآلا ىمامأ مسلا عضأ انأ : هل لوقأ تنكو
 .؟تنأ كلخد اف . ديرأ اذام اديج فرعأو . امامت رح انأف . تومأ نأ ديرأ

 اذامل . . مئاشتم تنأ اذالل . . كتيرح ددبت اذال فرعأ نأ بحي . ىتيضق هذه : لوقي داقعلا ناكو

 نم كريغل اجذومن نوكت ال اذامل .. ةيناسنإلا ثاريم ىلإ اديدج فيضت ال اذالل .. كتايحب ثباع تنأ
 دق . ابلقم هاطعأ دق هللا نأ ىري ىذلا وه .. ةهفات هت هتايح نأ ىري ىذلا وه رحتني ىذلا نإ .. سانلا

 00 ا ا ا
 . ديرت ام كسفنبو

 رثكأ لقت مل ةيدوجولا نإ .. ذاتسأ اي ةجرد دعبأ ىلإ ىدوجو تنأ لب : بضغب هل لوقأ تنكو
 ! تلق ىذلا نم
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 بكترت ةرم لك ىف مث .. ىدوجو هنأب هفصت الوقعم امالك لوقأ ةرم لك ىف له انالوم اي : لوقيف

 كل رتحتا .. رب ىلع وسرت نأ بحي ؟ كلذ ىف كديؤأ نأ ىنديرتو ٠ ةيدوجو اهنإ لوقت ةقامح تنأ
 ! هيلع كديؤأ وأ .. هيف كضراعأ ابهذم

 ! ةجاجز ىف اهريصع لضفت تنأو ةرجشلا ىلع ةهكافلا لضفأ ىننإ : هل لوقأ تنك
 تسرموس : ماعلا سفن ىف هعم اوتام دق نييملعلا ءابدألا نم اددع نأ ىنعم ام دحأ انل رسفي ملو

 جنملف نايا نيلسنبلا فشتكمو ( اماع 41 ) نابيب نادنرب ( اماع 84 ) ىسيكوأ نيش ( اماع 8١ ) موم
 .. ( اماع هكر

 . ةرهاقلا ىلإ موم ءاج دقف . ذاتسألا نيبو ىنيب ةليوط ةعيطق ىف اببس ناك دقف موم تسرموس امأ

 تلواحو . كلذ فرعأ نكأ ملو . لولشم فصن ناكو . هيلإ تيهذو سيما ريمس قدنف ىف لزنو

 مهاربإو قوش دمحأ نيرعاشلا لثم ئثأثيو هتبتي هنأ . ريبعتلا نسحيال هنأ ىلإ ىنينت نأ هتريتركس
 . مالسلا هيلع ىسومو ىجان

 ؟ داقعلا أرق دق ناك نإ : هتلأس

 . ال : لاق

 ؟ ةريثك تاغل ىلإ هبتك تمجرت ىذلا نيسح هط الو -

 الد

 تارشع ىلإ مجرت دق امهالكو .. روميت دومحم تافلؤم الو مكحلا قيفوت تايحرسم الو -

 ؟ تاغللا

 اال

 ؟ ةيبرعلا ةغللاب تأرق اذاهف -

 .. « ةليلو ةليل فلأ ١ باتكل ةمجرت -

 نأول : لاقو ء موم تسرموس لهج مجاهو هيف ىنمجاه الاقم بتكو داقعلا ذاتسألا بضغو

 ثتجردتسا اذالو : ذاتسألا لءاست مث ٠ . ؟ ىمعأ هنأ ! لوقن الأ .. ىه نيأ لاقف سمشلا ىلإ رظن ادحأ

 انتافلؤم نإ سانلل لوقأل وأ لهاج هنإ سانلل لوقأل له .. ؟ لاؤسلا اذه ىلإ موم تسرموس انأ

 0 |! ؟ريبك بتاك اهأرقب نأ قحتست ال

 ىذلا ام فرعأ نأ ىرورضلا نم ناكو . ليوط ثيدح وه امئإ . كلذ نم ائيش عفادلا نكي مو

 انسلف .. اثئابدا نم ادحاوالو انبدأ ال فرعي ال لجرلا تدجوف . انيدأ نع وأ انئابدأ نع هفرعي

 ! اهروصتن ىتلا ةجردلا هذه ىلإ نييرورض

 ا



 لمعت تنك كنأ عوبسألا اذه تالحملا ىدحإ ىف تأرق دقل : رخآ الاؤس موم تسرموس تلأسو .

 ! ؟ تارباخلا ف كلثم مظع بتاك لمعي فيكف .. ىلوألا ةيللاعلا برحلا ءانثأ ةيناطيربلا تارباخلا ىف

 ةبراضتملا رعاشملا نأ وأ . لاؤسلا بحاص ىف هيأر ىه لجرلا هجو ىلع ترهظ ىتلا ةهالبلا له

 فرقلا وأ .. قاهرإلا نم اعون ةهالبلا هذه تناكوأ « ههجو ىلإ اهلقني نأ ىف حلفي مل هلخاد ىف ىتلا

 بيصأ ادلب نأ ىدلو اي ضرفا : لوقيو :ئثأثيو 'ىتأتي هتدجو ىنكلو . فرعأ ال . . ؟ فافختسالا وأ

 ايماحم ثعبت لهف ٠ ثدح امل ةروص اييلإ لقني ادحأ ثعبت نأ ايناطيرب تدارأو . رصم لثم اريلوكلاب

 تويب تمدهناف رصم ىف عقو الازلز نأ ىدلو اي ضرفاو .. ابيبط ثعبت نأ دبال .. ؟ اطباض وأ

 اسدنهم وأ ايماحم ثعبت لهف .. ىرج ىذلا ةقيقح فرعت نأ ايناطيرب تدارأو . تاسسؤمو
 نأ ايناطيرب تدارأ ؛ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىفو .. ايجولويجلا ءاملع دحأ ثعبت نأ دبال .. ؟ ايعارز

 ؟ ىعيبط اذه نأ ىرت الأ .. ابيدأو اركفم تلسرأف ٠ ىللاعلا ماعلا ىأرلا ىف برحلا ىدص فرعت

 ةذخاؤم ال : لاقو داقعلا كحض . موم تسرموس نيبو ىنيب ثيدحلا اذه ذاتسألل تلقن الو

 .. تاسنآ اي

 : لاق ٠ ىنيلقلا ةيحور ةرعاشلاو تاسردملا ضعبو ةعماجلا تابلاط نم ددع هنولاص ىف ناك دقف

 كيلع بذك دقل انالوم اي .. مالكلا اذه ىلع ىنمغرأ ىذلا وه سينأ ديسلا نإ .. ةذخاؤم ال

 ى شاع ىذلا ريبولف فاتسوج لثم هينيج ناج ىدوجولا لثم ديج هيردنأ لثم موم .. موم تسرموس

 ايسنرف ابتاك روصت ..انق لامجي ىنغتو . انق ةنيدم ىف ايئابن رقتساو مويفلاو ةرهاقلا نيب لقنتو رصم

 اعيمج مهنإ .. ؟ انالوم اي اذامل .. رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىف انق ةنيدب بجعي سيراب نم ءاج اريبك

 .. اهاه .. موم لجرلا اذه كيلع كحض ..ايسنج ذاوش مهنإ .. لوحفلا نابشلا نع نوشتفي

 . . اهاه

 »و »9 ٠

 ميلس ناطلسلا عراش ١ داقعلا تيب ىلإ « ... ىولس ٠ ةديسلا عم تبهذ حضاو ريكفت نودو

 ىانيع تفاع دقف . ءىشب ىنيع تألم الو . تيبلا ىلإ قيرطلا تيأر ام ىنكلو .. ةديدجلا رصمب

 هبشت سمخلا ىساوح نأ تسسحأو .. غارف ىف غارف ىلإ ةلحر اهنإ . ءىش لك ىلقعو ىسفنو ىانذأو

 « نونسي 0 ىذلا رئادلا رجحلا كلذ هبشي ىسأر نأ تسسحأو .. ءىش اهب قلعي ال عباصألا ةحوتفم ادي

 ًاقيض هتدجو دقف ذاتسألا تيبل ىجراخلا بابلا امأ .. هسملي ام لك درطي هنإ .. نيكاكسلا هيلع

 هنيب نراقن انكو .. لبق نم كلذك نكي مل هنأ عم . مسجلا نم بناجي هلخدأ نأ ىلإ ليخ ىتح . ادج

 هذفاون نأو .. بهذ نم نوجس ابنأب ىكلملا رصقلا باوبأ فصن انكو . نيدباع رصق باوبأ نيبو

 حيباصم ىلإ ةبيرغ تالعافت دعب تلوحت دقو بعشلا ءامد ىه ةمخفلا حيباصملا نأو .. ةقلعم تيباوت

 ها



 ناكوأ .. احوتفم نكي ملف ىلحخادلا بابلا امأ .. هبحاص سأر ىلع رصقلا مده ىلإ قيرطلا ءىضت
 عستت ىهالو . . يبطلا نم ىه الو ءاضيب ىه الف .. امامت اهنول ىتخا دقق ملالسلا امأ .. قلغم فصن
 رودلا ىف داقعلا ةقش مث .. هعضوم ىف قلق نيزباردلاو . ةلك اتم نانسأ لثم ماعلا نإ . . انمادقأل
 انعفد امدنعو . اقلغم ةقشلا باب تدجو مث .. سماخلا ىف وأ ثلاثلا ىف ابنأ روصتن انكو .. ىناثلا
 ةراشإ هذه تناكامبر .. اريخأ رمحألا ىنبلا نوللاب هونهد دق مهنإ . . اييديأ هب تقصتلا انيديأب بالا
 هذه ىتحو .. لالجلاو لاملاو ءايبلاو ءاورلا هنم قتتخا نأ دعب ليمحت ىلإ ةجاح ىف تيبلا نأ ىلإ
 سانلا نأ وأ .. كلذ بحال وأ لخدي نأ دي دري ال ادحأ نأل اهدشت اهنأك ىديألاب قصتلت ىتلا ناولألا
 ارثأ لرتت نأ لواحت باوبألا نأ وأ .. ةظحل دحأ فقوت ام ذفاونلاو باوبألا قصتلت مل ولو .. اوضفنا دق
 انكو . نيتوطحن ىلع ديرت ال نولاصلاو بابلا نيب ةفاسملاو .. ادج اقيض تيبلا ناكو انلخخدو . ل ىأ

 ةقيض ىهو .. نولاصلل ةقصالم مونلا ةفرغو ..ادج ةريغص ماعطلا ةدئامو . . اليوط اقيرط اهبسحن
 الب ٠ . داعبأ الب حطسم ءىش لك .. ىنعملا نم امامت لاخ ءىش لك . . ءىش ىأ الب ءىش لكو .٠ اضيأ
 نع عافترا ىأ ءىشل دعب 0 . ذاتسألا تام موي ضرألا ىلع قبطنا دق فقسلا نأك .. قاعأ
 .. ضرأ فقسلاو .. ضرألا ىلع شاق ةيذحألاو .. ضرأ دعاقملاو .. ضرأ ريرسلا . . ضرألا
 ةفرخلا نم بناج ىف ذاتسألا بتكمو .. ةليلق ابيف بتكلاو ةريغص ةبتككملاو .. ضرألا ةحئار هل ءاوهلاو
 ةيكلف ايازم اهل نأب اهفصي ناك ذاتسألا نأ عم ..« ةقاط » اهنأك ةذفانلاو .. ريغص هدعقمو ريغص
 ةنازنز ىه هتيابنو ذاتسألا تاليو تدهش ىتلا هايملا ةرودو .. اضيأ ءاوملاو باسحي اهلخدت سمشلاف
 ىف ىنعم لك تام دقت .. ءىش لك تايافنل ةفرغ هنأك ذاتسألل قولسملا وهطي ىذلا خيطملاو .. ةيديلج

 ةقش ضرأ ىلع اًرامسم نأل .. ىنعم هل لعجن نأ لواحن ضرألا ىلع ارامسم اندجو اذإ انكو .. ءىش لك
 مامأ راي لقع لكو . لقعلاب ءىش لكف .. ةصاخ ةلالد وأ .. صاخ ىنعم هل نوكي نأ دبال داقعلا
 ىنعملا نم لوسغم ءىش لك .. معن - الوسغم اظنم افيظن حبصأ ءىش لكاندجو نكلو .. داقعلا لقع
 .. كانه دعي مل . ىنعملاو ةميقلا ناك ىذلا نأل . ةميقلاو قمعلاو

 ذاتسألا ناك فيك . . هارن انكامم ادج اريثك رغصأ هنإ ... ذاتسألا نولاص ىف سلجم انسفنأ اندجوو
 . ! ؟ ةذفانلا نم اهب قليو اهدعيو القي نولاصلا اذه ىلإ ايندلاب قأي

 ! ؟ كلذ لكل عستي ريغصلا نولاصلا اذه ناك فيك

 نحن انكو . نيراشتسملا» ىفاقلا وه داقعلا ناك فيكو .. خيراتلا ةمكحم انه ماقت تناك فيك

 ؟ نيفلحما
 نأ نود مههوجو ىف بابلا قلغي مث . هذه هتسلج نم ةآلا فاصنأو ءامعزلاو كولملا درطي فيك

 ..! ؟رتبب
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 نذأيف . نذأتسي امداخ خيراتلا ءىجي نأ ىلع اندتعا ىتح .. ! ؟ حوضوب كلذ لك ىرن انك فيكو

 ىعفارلاو نيسح هطو قوش دعب قشاع دعب رفاك دعب ملاع دعب فوسليف دعب اًيسايس : خيراتلا لاطبأل
 ىناغفألاو هدبع دمحم خيشلاو قربجلاو ىبكاوكلاو ىودب نمحرلا ديعو ضوع سيولو رودنم دمحمو

 تكتلاو ةيمالسإلا تايرقبعلاو ساون ىبأو هتيجو ريبسكشو شيورد ديسو باهولا دبع دمحمو
 .. ةيراعلا تكتلاو ةيسايسلا

 .. ؟ هتافوب أبنت دق ذاتسألا نأ فرعت له : ىولس ةديسلا ىل تلاق

 . كلذ لوقي نم تعمس : تلق

 .. ليلدلا ىدنع : تلاق

 شيعأ فوسف موي ةئام دعب توجن نإ : هيف لوقي اهدلاو ىلإ ذاتسألا هب ثعب اباطخ ىنتطعأو

 ! كلذ نظأ ال نكلو .. اليوط

 ةئس نم ساهسيركلا موي اهدلاو ىلإ باطخلا اذه ذاتسألا لسرأ دقل . انعباصأ ىلع ايسحن انلعجو

 ! لوم

 ايصخش ىننأ تسسحأ ةأجفو .. ةيضق ىف عفارتأ ماحم ىننأك مالكلا ىلإ ىتيهش تحتفنا ةأجفو

 : اه لوقأ تعفدناف ىرخأ ةيضق ىف مهتم

 ىلدمي ل هنأل اًدحأ تبتاع الو .. ءازعلا قلتأ ل . بتكأ مل .. هلوقأ ام دجأ مل « ىنأ تام امدنع
 دق .. باغ دق ىدلاو نأب رعشأ نأ ىرورضلا نم ناك دقف .. ىدلاول ةنجلاو ىل ناولسلا بلطي ادب

 ىننأ تنقيأ ءادنلا تدواع اذإو .. كانه سيل هنأ تكردأ دري مل اذإف هيدانأ نأ بحي ناك .. ىنع دعب

 رعشأ ىكل ةزجعم ىلإ ةجاح ىف نكأ ملو .. نامزلاو ناكملا ىف تافاسم انئيبف .. كانه انسل هنأو

 دقف « تام هنأ تنقيأ ةقيقرلا هتماستبا دجأ مل املو ٠ ةملك لاقو هينيع حتتفو هنم تبرتقا دقف .. كلذب

 . تارم سمخ مستبا تالك ثالث لاق اذإ وهف « فورحلا تحتو قوف طقنلا لثم ماستبالا ناك

 دق هنأ هلك ىدوجو ىف عيشأ نأ لبق اهلك ىنايح بيترت ديعأ نأو ؛ ىبلقو ىلقع عنقأ نأ دب ال ناكو
 عج رتسأ ىكل دعبأ ركفأو قمعأ عمسأو حضوأ ىرأ ىكل تقولا ضعب تجتحا كلذلو . . تام

 . . ىمامأ اّيح لازي ام هنأك هلعجأف « ناك ىذلا

 نم قوش نكمتي لو ١.41 ٠ ةئس فرعت امك هوبأ تام . ءارعشلا ريمأ ركذت تنأ : ىولس تلاق

 ىأ تومي امدنعو ةبسانم ىأ ىف مظني رعاش عرسأ هنإ : اولاقو هنم داقنلا رخسو . . اًددحاو اًنيب مظني نأ

 . . هلوقي ام دحي مل ىربكلا ةبسانملا هتءاج الف : ناسنإ

 مهي اذامو : اًضيأ ىزجعو قوش زجع ىف رارمتسالا ضفرأ وأ اًرذع هل دجأ ىننأك تلق
 نوديري . . هابأ دقفي امدنع رعاشلا باذعب اوعتمتي نأ . . اوجرفتي نأ نوديري طقف مهنإ . . ؟ سانلا
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 "ب نفلا قيسوم ىلع قرتحيو عجوتيو ىولتي فيك اوري نأ

 اهضعب ركذأ انأ . ؟ هيبأ ءاثر ىف قوش تايبأ ركذت له : ىولس تلاق
 فطخت 55 ٠ ا ةحم اهو 0 اهتوصف ٠ ارعش قتلت فوس ابنأل حايترالا نم ءىشب ثترعشو

 تاياهن

 هكرتت وأ اهرعش ىوسنو اهينيع ضمغت مث مدقتتو زتبتو عجارتن ىهف
 .اهردصو اهقنعو ابمتفشو اهبنيع ىف نايصع ةكرح دوقي ىكل ءارولا ىلإ هديعت

 . . ةصقارلا ةيقارعلا ةكلملا سيما ريمس ةديفح ىولس نإ - ةبردم ةصق ةصقار ةشعر ىف تالكلا

 م « اههجو ىلع دوسأ ًاليوط لزني

 تلق - ةليمج اهنإ .

 ىولسل ساسحإلا اذهب اًمسبلتم ىسفن طبضأ نأ نزحلاو ىمألا ماحز ىف انأو تركنتساو . ىسفنل كلذ
 . ةيقارعلا

 هب ودشت فوس ىذلا رعشلا بساني اًعضو ىولس تراتخاو

 .. كلذ لعفت ال ةرم مكو ىتيحان رظنت ةرم مكو هيقلت فيك فرعأ ال .. هب ىدحتت

 هب ىنغتت وأ ..

 ١ فزعأو ىراتوأ طبضأ ىكل ؛ ىتم فرعأ ال انأ دوعأ فوسو

 : قوش لوقي : ىولس تلاق

 ؟ىلأ ثرأ مل مل ىنولأس
 !مكملظأ ام ماوللا اهمأ

 لوأ اذ ىف تنأ ام .ىبأ اي

 انأ تام نمو تاه نم انأ

 ندب ىف ةجهم انك نحن
 ندب ىف ةجهم اندع مث
 : هفصو ىف لقو نوكلا رظنا
 ؟ اهلصا ام : ليق اذإف

 انداجا ىف ةنجلا ادّقف

 امه (ثيح  انب هللا فقو

 ةدئام ىلإ انق  اماط

 دحاو ءانإ نم  انبرشو

 هدي ىف ىدي  انيشمتو
 ةرظن انيلإ رهدلا رظن
 ةرم سأك توملو ىبأاي
 ةعرج  اهيف تومل 2تبرشأ

 نيد ىأ نيد بألا ءائرو
 ؟ نيأ فعسي ىذلا لقعلا ىل نيأ

 نيع ضرف ايانملل سفن لك
 نيترمص  اسمالك | تومل ىبل

 نيندب ىف ةجهم انرص مث
 نينفك ىف ةثج قلن مث
 نيوبا نم هلصأ اذه لك

 نيتمحرم ىف ةمحرلا امه : لق

 نيتتج ىف ايهم | انمعنو
 نيدلاولا الإ لسرلا تامأو

 نيتثرسك اهيف ةرسكلا تناك
 نيديلا هيف اذ دعب انلسغو

 نيوحخأ :انع لاق انآر نم

 نيترظن تناكف رشلا توس

 نيترع اهلهم سفنلا تقوذتال

 نيتعرج اهبف توللا تبرش مأ

 وأ .. هب ىكابتت وأ ..



 نيش :توملا هابتنم نيز لك  ىبسألا كرت ىنتملع دق تنأ

 !؟نيترفح مأ  ةرفح  ىقلنأ  ىرثلا ثتعدوأو ٌةنم اذإو
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 اًكيش عنصيال هنأب ليئاقلا عنص ىفىنفلا هعادبإ فصي ناكولجنا لكيم ىلاطيإالا نائفلا نإ : تلق مث
 لاثمت ىلع هلخاد ىف رثعنل رجحلا دجن نأ دبالف .رجحلا ىف اًثوفدم لالا نع ءاطغلا فشكي وه امنإو
 اهدعبو . حوضوب انمامأ تعمجت دقو ةيخيراتلاو ةيبدألاو ةيسفنلا فورظلا لكوه رجححلا اذه . . داقعلا

 .. ءاطغلا هنع فشكن .. انلخخاد ىفو انجراخ نم ذاتسألا جرختسن ىتح ليمزإلاو ةاشرفلاو ملقلا بشنن

 . كانه هنأل

 اولعف دق امل براقأ نع اصصق ىه تور . مهتافوب اوأبنت نيريثك سانأ نع ثدحتت انلعجو

 .. كلذ

 كراد ناج ةاتفلاف .. ةلئامم ثداوح خيراتلا ىف نكلو .. كلذك ادحأ ايصخش فرعأ ال : تلق

 نم اهجورخ دعوم نع سيسقلا الأس امدنع . اسنرفل مهلالتحا ىلع تراث ابنأل زيلجنإلا اهسيح ىتلا
 اهوبلصيل ١471 ةئس ويام ١" موي اهوجرخأ العفو . امامت روهش ةثالث دعب تلاق . نجسلا

 ى ةاقلم ةثج ضيبألا تيبلا ىف ىشمتي وهو همون ىف ىأر نلوكتل ىكيرمألا سيئرلاو .. اهوقرحيو
 اولاتغا دقل : لاقف ؟ تام ىذلا نم : سارحلا دحأ لأسو . اليوعو ءاكب عمسو فرغلا ىدحإ

 ى نلوكنل ليتغا مويلا سفن ىفو ٠ عزفلا نم ةلاح ىف همون نم نلوكنل ضبنو .. نلوكنل سيئرلا
 ليه ريهشلا ىكلفلا فشتكا موي دلو دقل .. اضيأ نيوت كرام ىكيرمألا بيدألاو .. حراسملا دحأ

 بنذملا اذه داع اذإ نيوت لاقو .. حوضوب ضرألا ناكس هاري اليوط ابنذم ءامسلا ىف نأ 1878 ةنس

 كرام تام 1470 ةئس ليربأ ىف بنذملا رهظ امدنعو .. تومأ فوسف 19170 ةنس ىف روهظلا ىلإ

 دلو دقو .. 17 مقر نم مءاشتي ذاتسألا سكع ىلع ناك جربنيش دلونرا ىواسفلا راقيسوملاو .. نيوت

 غلب امدنعو . 18 - +5 نأل اماع /< وأ اماع 5/7 شيعأ نأ امإ هتجوزل لاقو ربمتبس ١1 موي

 دق ءىش لك نأ سحأف . ةعمج موي ناكو ويلوي ١7 موي ىف شارفلا مزل هرمع نم نيعبسلاو ةسداسلا
 هارتل هتجوز تلخد امدنعو .. ةعمج موي مث 17 مويلاو هتايح نم ,/5 مقر ةنسلا .. مويلا اذه ىف عمجت

 ثالثب ليللا فصتنم لبق كلذ ناكو .. تامو اييلإ هدي عفر هراكفأ فخس هل دكؤتلو شارفلا ىف

 مويلاو اهب تومي فوس ىتلا ةقيرطلاب أبنت ىذلا وهف ىسيكر اجدإ ريهشلا حاورألا ملاع امأ ..ةقيقد ةرشع
 تألتما امنِإ اقرغ تمي ملو . اقرغ تومي فوسو 1448 ةئس سأر ىف تومي فوس هنإ لاق .. ةعاسلاو

 ناك نإ ةرم ذاتسألا لأس هنإ ىل لاق قدص نمحرلا دبع رعاشلا نأ ركذأو .. اقنتخم تامو ءاملاب هاتئر

 ةئام شيعأ نأ عيطتسا . ادج ليلق .. ةثام : لاقو اكحاض هباجأف . . ماع ةئام شيعي نأ نكمملا نم

 ف



 . ىلامشلا بطقلا ديلج ىف ىنعض .. فلأ

 شيعي نأ عقوتي ال هنإ يعاجشلا نسح دمحم ورتسباملا هقيدصل ةرم لاق ذاتسألا نكلو
 . ةرثوتملا باصعألا لثم رمعلا ئصقي ءىش ال هنأل .. ًاليوط

 قطنملاو لقعلا نإف  لقعلاب ءىش لك بسحي ناكو ًايقطنم ناك ذاتسألا نأ نم مغرلا ىلعو

 هبيصت ةيبصعلاو . ًايبصع هلعجي قاهرإلاو . قاهرإ طبضلاو .. ًارمتسم باصعأ طبض هفلكي ناك
 . ةايحلا ىدم كاسمالا نم ذاتسألا ىناع دقو ..رثكأ اًيبصع هلعجي كاسمإلاو « كاسمإلاب

505“ 
 انكرتو . نسحأ نيجانف ىف ةوهقلا تءاجو . ربكأ باوكأ ىف .. .ىجي ناك اك نوميللا ريصع ءاجو

 .. نولاصلا ىف نكي مل ادحأ نأ ىلع اليلد - تعضو ابك ةوهقلاو ء ءاج اك نوميللا
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 . تبهذ ىننأ تسسحأ ىننأ نظأ الو

 . احبش تجرخو احبش تبهذ دقف ؛ تسلج ىننأ الو
 « ابئاغ تبهذ

 .. ابايغ رثكأ تعجرو

 ناك تسنلاو

 . ةقشلا نم تجرخ

 . ةدحاو ةوطخ ىو

 . عراشلا ىف ىنتدجو

 .. فقسلا نع ضرألا تبرتقا دقف

 . تقاضو تبرتقا

 . تفتخاو
 ! ! اضيأ ثبتناو

 1١3441 ةئس ربوتكأ  ةرهاقلا

 كي



 كتتساروتحللا

 0 اهمطحي ملو انسوعر رسك

 ا ل فدو هك هنا وا أ هوا و 7 ! يتدجرف .. ابندجو

 70 ! خيراتلا مهتعانص لاطبألا

 2000 | ةلوفطلا ءادصا اهنإ

 #1 00000 ا | ةأرملا ودع وه لب ...

 ظظ* 7 !؟ ةمايقلا موي : هبمسن انك

 52 !؟ ًايوق نوكي نأ ديري ال يذلا نمو

 111753770 ! ءيش ال ىلإو  هيلإ يدؤت قرطلا لك
 00 ا ا .. ةصقارو بهار ةفقو

 ! رخآ ءيش نحن : ًايئاهن ررقن انسلج هباب ىلعو
 00 | ةريثك هوجول رخآلا هجرلا

 1070 9 |؟ كتي رح نم ررحتت فيك

 00 ا ! رثكأ انحارأ نيسح هط نكلو

 نقرر ورب هر ووفاة ورة رو راوافافاو ! هريرس لوح انسلجو

 ا ا و | اتمزبلا .. انمزبما

 د اا رو ما والا هع | ببسلا تنأو ًاديعس ثسل

 ةق فم مم مق مج ق م لمولوم و هلو ورم وول ا ةينويبصلاو ةيزانلاو ثيرافعلا

 #1707 010 ! ةعاذم ريغ ابلكلو : نوفوركيملا لوح

 ل لل ا ل ل ل لل ل



 ةحفص

 0 اا ! جالع هل سيلف ًاضرم جاوزلا ناك اذإ

 اا 1 1 1 1 15141 1 !؟ ذاتسأ اي ةنحجلا يه نيأ

 يد كف ملم و الخلل ال طوعا هيلا سر اقول نم | لشفلا بحو بحلا لشف

 000 00 ! ًايبايغ ةمكحملا تمكح

 0 0 0 ! موزللا نع : ةدايز» .. يم

 ا ا ا ا 0 | دعت ملو ءارمسلا تجرخو

 2 تقولا لوط ًافوسليف نوكت نأ ليحتسي

 1 ةبلاط نوعبرألاو .. وه

 1 ا ا ا ةليوطلا يلايللا ىدحإ

 ل 0 0 ! انسفنأ بذعن انسلجو ..

 811461 ودل م الرومان وكلو ءالطم مان اد مو ةسحلا هدل طم ! يردي ال هنكلو فوصتم

 هلق تو ا ؟ خيراتلا بتكي نمو أرقي نم

 ةعقم 10 اك ا ابل ل ل لا قلل نا و وز ! عيمجلا يف ضوعلا هيلع

 000 |! ينف لمع هنإ ؟ ةقيقح ؟ لابخ : داقعلا

 211010101 1 ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]1]1ز1ذ]1]] 1 اهتاوحخأو ليل .. انتعانص

 ا 1 1 121 1 1 ! ًاضيرم .. ذاتسألا
 هلل ا ! ًاذاتسأ ضيرملا

 اذ 1 1 1 ... 1 داقعلا :ةئبا) ترحتنا مث

 0 | هتيابنب داقعلا ًابنتو



 ١ - تاسارك :

 ش ١ - ةيناثلا ةعبطلا : 2 نيرخآلا عم ىدحو

 ٠9 - ةيناثلا ةعبطلا : موي لك باذع

 ةعبارلا ةعبطلا 0: باذعلا قيرط - ع

  - 4ةثلاثلا ةعبطلا : نيرخآلا عم

 ةيناثلا ةعبطلا 2: ةيدوجولا - ه

 ةعبارلا ةعبطلا : 2 عبارلا طئاحلا طقسي - 5

 ةيناثلا ةعبطلا 0: لامشلا ىلع ىمرك - ٠
 ةثلاثلا ةعبطلا : 2 براقع الب تاعاس - م

 ةسداسلا ةعبطلا : اولاق - 4

 ةعبارلا ةعبطلا 0: للملا اهيأ اعادو ٠-

 ةثلاثلا ةعبطلا :٠ بحلا نم ناولأ ١-

 ةثلاثلا ةعبطلا :٠ بحلا ةسردم -19

 ةثلاثلا ةعبطلا : ىسفن نم 1

 تادبنتلا عراش - 14

 ةثلاثلا ةعبطلا : تالبقلاو زبخلا - ١6

 ةسماخللا ةعبطلا :٠ عرمدلاو طئاتللا -

 ةسداسلا ةعبطلا : ءامسلا نم اوطبه نيذلا - 5

 ةثلاثلا ةعبطلا : مويب موي -6

 ةثلاثلا ةعبطلا 0: ىيبح ثنك نم اي -4

 ةثلاثلا ةعبطلا :٠ ةرظن لوأ نم -



 ثت را م

 ةعبطلا : نقلا ىه ةحصلا تناكو - ١

 ةعبطلا ' : حابشأو حاورأ 0

 ةعبطلا : ءامسلا ىلإ اوداع نيذلا - 9م

 ةعبطلا :٠ ةريغص بولق - 4

 ةعبطلا 0: ركفلا نم ءىش - ؟ه
 «(ناءرج) ةسايسلا ق -

 بويأ ربص اي 80

 رجغلا دالوأ نحن - 8

 ايندلا لاح -

 دابعلا باقر ىلع ٠#

 هللا لوسر نع مهمظعأ ةثام نودلاخلا - ١"

 ةعبطلا 0: ءىش لك اياقب -"؟
 ةعبطلا 0: نالف ىزيزع - مم

 ةعبطلا 2: اهريغو . . ىه مغ

 ةعبطلا 0: موي١٠٠ ) ماعلا لوح مه

 ةعبطلا : 2 لوولا :505 . , ىلا - سعب

 ةعبطلا 0:20 هللا تاغ . . هللا دالب - مب

 ةعبطلا 2: وكسوم نم ىنايحت بيطأ
 ةعبطلا :خيراتلا ف تالحرلا بجعأ - مو

 ةبيرغ دالب ىق بيرغ - 46

 ةعبطلا : ةنعارفلا ةنعل -41

 رجش ىلع قاروأ - ؛؟

 ةيناثلا

 ةئلاثلا

 ةيناثلا

 ةئلاغلا

 ةثلاعلا

 ةثلاثلا

 ةئلاثلا

 ةثلاثلا

 ةرشع ةئلاثلا



 تثايحرسم -4

 ! ةرواجملا ءايحألا عم
 ماللع خيش اي . . كملح -44

 ؟ نيم لتق نيم -48
 ! ركشاو لك ةيعمج - 4*

 ةراج اي كل مالك - 40

 تاجرتم - ه
 ليثوأ زنوج روطاربمالا -

 (تامئريد) 2: ميظعلا سولومور - 4

 (تامئريد) :٠ لباب ىف كالملا طبه - ه٠

 (شيرف سكاه) :  روبلا ىضارألا ريمأ ه١

 (زمايلو ىسنت) 0: فهكلا قوف - ه١

 (راليم رثرأ) 0: طوقسلا دعب - هم
 تامئريدل - ( تايحرسم عيدأ) اهقاشعو . . ىه - ه4

 (تامنريد) : باهشلا - ةه

 (ودريج) : اهينيع داوس - 5







قنلا همكم شابع .: موحرملا.
 ١ دل



 , داقعلا نولاص هيف ناك يذلا تيبلا



ا

د

 

03 







 يقدص نمحرلا دبع عم

 بطخم داقعلا دومحم سابع ريبكلا ذاتسألا

 حورطم ىسرمب .ةيبرغلا ءارحصلا برع“ يف
 ” مامأ ثبرعلا ءامعزو خياشمو دمع هلوحو
 ' نع ًابئان .ناك اميح ةيسونسلإ ةداسلا لزنم
 ل 220. 19598 نس ةيرماعلا



 . 141 ويلوب ىلإ 19. :ةبش رنبوتكا نم :رهشا ةعست نجسلاب هيلع مكح نا دعب داقعلا

 . . ةيبزعلا ةغللا مجم يف داقعلا ..



 . مهدا يلع - يوانشلا لماك ب بالغ دمحم روتكدلاو ليكولا يضوعلاو يوالبجلا رهاط اييف ودبيو « ةودنلا يف

 لاله يمينغ . ها شيع نس ادد ل 15517 ةينوي ؛ داقعلل داليم ديع رخآ يف

 , يحتف ةفيرش ةرعاشلاو يقدص ةيبذاجو بالغ دمحم : دو



 ٠ ىلعألا سلجملاب روصلا ىدحإ
 ةبسائمب ةرهاقلاب بادآلاو نونفلل
 | .٠ نيب وروالا نيركفملا . دجا ةرايز
 20000 1. ةرهاقلل



 رجديه نترام راوفوب يد نوميسو رئراس .







 : يناوهالا ٍدارَف دنحا





 نامسلا ٌةداغ

 سكرام لراك





 2 يغارملا دمحم خيشلا





 متلك ما



 هط ةومحفم يلع نويلبمش

 يضاب رشلا ةدبع دمحا

 - يكرعملا ءالعلا وبا“



 اوريامجمو عاديإلا مقر

 ةب/ ١44 5084 0  لردلا يقرا
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