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 ةعماج نم باصعالاو خملا ةحارج ىف هاروتکد دواد . م روتکدلا انأ

 نم ىلع لطت ىتلا ةآرملا تناك نإو ىرمع نم نيتسلا وحن نآلا وطخأ .. نيلرب
 . اذه ريغ لوقت بالودلا نكر

 دخو .. ةنضغم ةرشبو .. ةقورعم لمانأو .. ةزراب ماظعو ... ديعاجت
 ةرظن نم لطت ناوارمح نانيعو .. ةمراو نافجأو .. بيشأ رعشو .. مضه
 هتوطخ وطخي نيناثلا ىف لهك یک .. ماد ةعاترلا ةرظنلا كلت . ةعانرم
 , ةياهنلاب وحن ةريخألا

 .. رسلا كلذ وه لب .. ال

 تاونسلا هذه ةليط ینج نيب هلمحأ تللظ ىذلا پیهرلا رسلا كلذ
 .. ةميسجلا ةيلوثسملا كلت هعم لمحأو

 ! ؟ .. ىتم لاو
 . تقولا ءاج دقل



 تاونسلا هذه ایافخ قاروألا هذه ىف رطسأو مكنأل تقولا ءاج .. معن

 .رسلا كلذ فشكأو .. ابتشع ىتلا ةيهرلا

 مل حالطصا ىلع عقو اذا تارکذلا هذه هدي ىف عقت نم ینرذعیلو

 رمعلا ىف قب اف قاروألا كلت اهب بتكأ ىتلا ةعرسلا ىل رفغيلو .. همهفي

 لك عم بدي توملا بيبدب رعشأو ثهأ انأو نآلا بتكأ اذنأهو

 رسلا اذه فشك نم غرفأ نأ لبق ىنقحلي فوس ءانفلا امنأكل .. ةضبن

 تشاع ابر ..؟ىردي نم ..یفاای ..كلذ ثدحولو ..بيهرلا

 الف ةنيفلا ةقيقحلا كلت ىلجتت نأ لبق تالظلا نم ىرخأ الايجأ ةيناسنالا

 . دبألا ىلإ ًازغلم ًاقلغتسم ارس ةايحلا لظتو .. دحأ اهفشكي

 . ةليوط ةصقلاف .. ًادبأ یفوعدو

 .. ةيادنلا نم أدبألو

 . تاونس تس نم ديعبلا مويلا كلذ رصع نم

 ةدايعلاب فشكلا ةفرغ ىف بطر مئاغ دحأ موي ىف ۱۹۸ ماع ءاتش ىف

 ٍىوارفص لیحت باش « رئاز لوأ بابلا قرط انيح داتعلاک یقوهق تبرش دقو

 . بحاش هجو وذ « تارظنلا

 هل فصأو .. اب وكشي ىلا: یوکشلا لوألا ةحمللا نم هل لوقأ تدك

 . صحف ىلإ ةجاح نود ءاودلا

 هوسو ةرارمو ظیلغ نارصم نع یبتت ةفورعم ةفوشكم ةحفص ههجو ناك

 . اندالب ىف فولألا نالثلا كلذ .. مضه
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 ابیلع ةتشور ىل مدق امن و یواکشلا هذه نم ىوكش ىأب كشي مل هنكلو

 : تالک یمح تارق ةتشورلا یلعو .. فورعم بیبط نم لبو

 . جالعلاو .. صحفلل .. خلا ىف مرو هابتشا

 ؟ خلا ف مرو

 ؟ خملاب مرو لاحا ىف ركفي بيبطلا لعج ىذلا ام

 .. نيعلا ىف ةللغزو نمزم عادص نم ىفاعي هنإ لاقف هاوكش نع هتلأسو

 . ضرمو ضرم فلأ ىف دجوت نأ نكمي ةيداع ضارعأ

 .. مدلا رقف .. رركتملا لاسمالا .. عادص ىلإ ىدؤي نأ نكمب مضهلا هوس

 مادختسا مدع ..مدلا طغض .. ةفلاتلا سارضألا ... ةيفنألا بويحلا

 بابسأ هذه لك .. ىسفنلا قلقلا .. رمخلا نامدإ .. ةءارقلا ىف ةراظنلا

 مرو ىف ركفي بيبطلا لعج ىذلا ام . ةللغزو عادص ىلإ ىدؤت نأ نكمي
 ؟ خلاب

 , تاهبشلاب ذخالا هيف حصي ال ريطخ صيخشت اذه

 ,.لمأتأو .لعاستأل تقو ىمامأ نكي لو

 ةعشأ ةروص .. نيعلا عاقل قيقد فشک .. ةفولأملا صوحفلا ىف تيضمو

 . خملل ىلابرهك مسرپ ءارجإو .. یکوشلا لئاسلل طغض سايق .. غامدلل

 .. ىرصبلا .بصعلا لمأتأ تيضم نيعلا عاق راظنم لالخ نمو

 ةمالع يأ كانه نكت مل .. ىنظل ةدكؤم ىلوألا ةرظنلا تناكو . ةيكبشل
 ودبي ءىش لك ناك .. یناحسلا لئاسلا طغض عافتراو خلا مرو تامالع نم

 . ًيعيبط

 : ینلأسو ىهجو ىلع ةماستبالا ىري وهو ضيرملا عجشتو



 . روتكداي لاحلا فيك-

 . ءىش ىأ ىمامأ ىرآال انآ ..ريخخ لك ..ريخ-

 : بارطضا ىف لوقي داع مث ةظحل تكسو
 . هابتشا هدنع ناك روتكدلا نكلو -

 لاح ىأ ىلعو .. بيرم ضرم ىأ ىمامأ یرآ ال انأ ؟ هابتشا ىأ -
 . نئمطتل ةعشألاب كيلع فشكأس

 قاظحالم بتكأ تنك « ةعشألا :ةفرغ زهجن ةضرمملا تناك انيبو
 نم رتوتلا لاز دقو ىتلثسأ نع بواجي ناكو .. فشكلا ةقرو ىف داتعملاك
 . ةضبقنلا ههجو تالضع تخارتو .. هتاربن

 ديلولا نبا عراش ۱۵ ىف متآ ءابرهک سدنهم ۰ نایمد بغار ىمسا -

 . ىنيعلا رصق ىف مویدارلا ثاحبأ ةدحو ىف لاح لمعأ ٠ ةبقلا قئادحب
 ؟ جوزتم -

 : یرسیلا هدي ىف ةبوطخلا ةلبد ىلإ رظنی وهو ةماستباب باجاف
 . قیرطلا ف -
 ؟ كدواعت عادصلا نم تابونلا هذهو ىتم ذنم -

 . نیرهش ذنم -

 ؟ ةبون لوا تادب فيك -
 'تثدح اهنأكو ةعاسلاو مويلا رکذآ تلز امو .. دحأ ةليل ىف كلذ ناك -

 ىف رمقلاو مالظلا ديدش ليللاو انیسلا نم یقدوع قيرط ىف تنك .. نآلا
 ةعئاشلا ةيفارخلا دئاقعلا هذه .. حيفصلا ىلع نوطبخي دالوألاو ىلك فوسخ

۸ 

 رظنأو -. مليفلا -ىف ركفأ دورش ىف :ىلوح تفلتآ انأو .. ىدلبلا ءايحألا ىف

 ريغ ,اهناو محفلاب ةموسرم اهنا. ىلإ ليخيف لوقحلاو نذاملاو تويبلا ف لوح

 .. مهو هنأ ىلإ لیخیف ةنانسو_ةلاح, نعب .اهلك ايندلا ىرأو .. ةيقيقح
 .. نأو .. لايخ

 تعفرو... ةأجف تکسب هتعمس انیح راصفخاب هلوقيام بتكأ تنكر

 ..هينيع ىطغي وهو فعض ىف ليي هارأل ىهجو
 دقو, هتبتيو ةج رشح سفنتی .دقملت :ةبوبيغ ىف ناك تاظح دعبو

 تبلصتو هفارطأ تجنشتو . هل دج ال الئاه ًاعزف ىناعي امنأك هاتقدح تعستا

 . دیدح نم داوعأك

 . ًافيشف ًائيش. ىشرتست هفارطأ نأ تظحال .. هفاعساب موقأ تنك انيبو
 .. ةحلضاو تالک هنم حرختل كرحتي:هفب نأو .. ءوده ىف ناقلغنت هينيع نأو

 : ةينجأ تالک .نكلو .. ةيبرع تالك نكت مل
 . ةينابسأ ةغل اهنأ فاشتكا ىف ةبوعص دجأ ملو
 هل قيدص نع ملكتي ناكو .. ةميلس ةينابضأ ةغلب هتبوبيغ ىف ثدحتي ناك

 ىلع هناءودبي ناكو ..نارتث ةبلخ یف-عراضم « وللیماک نايتسابس نود » هما
 .. ًاموتكم ًاخيحفو ًانثته تحبصأ وح تفت هئازبن تلظو .. ءاکبلا كشو

 ..عومدلاب-ههجنو لظختو .. تكس مث

 قئاقد دعْبو ىهذ:ةأجافملا ةبارخ تلشبدقو ...لوهذ.ى هيلإ رظنأ تنکو
 رهظت تأدب اًيجيودتو رخآ ملاع نم دئاع هنأك ىلإ رظنیو .. هينيع حتفي 1

 . كلاردإإلا -ةقارشإ .هترظن ىف

 ”:ةفجر. هتوض فو ؛ ارذتعم ةقر ىف یدیب كسمي هتيأر مث



 . ةبونلا اهنإ .. كسفنب تيأر .دقل -
 : كاب توصب لوقي داع مث هسافنأ .طقتلاو

 .راذنإ نودب ..ناکم ىأ ىف ىنئجافت اهنإ-

 . مالستسا ىف هيدي كرفي حارو

 : هتلاسو

 ؟اینابسآ نم كتداهش تذخأ له -
 : 'ئجافملا ىلاؤسل ةشهد ىف ىلإ رظنو

 ةرهاقلا جراخ ترفاس نأ ىل قبنسي مل انأ .. رصم نم اهتذخأ .. ال
 : اشهدنم تلقو

 ؟ ةينابسألا ملعتت ملأ -

 : یشهد نم رثكأ ةشهد ىف باجأو
 . ةينابسألا ىف ًادحاو ًافرح فرعأ ال انأ -
 : بایترا ىف فدرأ مث

 ؟ لاؤسلا اذه لأست اذال-
 . ةينابسألا ملكت تنك ةبونلا لاوط كنأل -
 . الوهذم ىلإ رظنو ...هلوقأ ام مهفي ال هنا هيلع. ابو

 هتیویخ ءانثأ ىف. هلاق ام ًادحاو ًافرح ركذيال هنأ حضاولا نم ناك
 يف هو دقو .. ةبيزغلا ةيبصعلا .ةبونلا هذه نع قاظخاالم نودأتسنلجو
 . هل دح ال لوضف

 . خملاب مرو ةلاح الو .. عادص ةلاح .. ىمامأ هارأ یذلا كلذ نكي مل
 : اهب ىل دهعال ةضماغ ةلاح اغناو

۷۰ 

 رخآ .یضیرم ىأ ىلع فشكأ نأ عطتسأ ۸ مويلا كلذ ىف
 ..ةبيرغلا ةلاحلا كلت دنع فقوت دق ىنهذ ناك

 ىفو « نایمد بغار دنع .زكرتتل دوعت مث رودتو رودت ىراكفأ تناكو
 .ركفأ نأ نود یتمقل لكآ نأ عطتسأ مل تيبلا

 ركفأ نينيعلا حوتفم تللظ شارفلا ىلع يللا رخآ ىمسجب تيقلأ انيحو
 .ةييرغلا ةلاحلا هذه ىف رظنلا ديعأو

 ؟ نكمي له
 . اهملعتی مل ةغل ناسنالا ديجي نأ نكمي له

 .. ملكتي ىذلا وه نكي مل اذإو

 ؟ ملكتي ناك نف

 ؟ دحاو دسج ىف نانثا_دجوي فيكو

 ؟ .ىجورلا سملا ابنومپی ىتلا ةفازخلا یه له
 ا
 . ةريذلا رصع نف لاقت. نأ نكمي ال فيراخت هذه

 لک نأ ملعأ ىتسارد. مكحب انأف ٠ حاورأ همسا ءىش ىف دقتعأ نكأ مل

 ىرُي ال ام امآ .. ساوحلاي كاردإلل الباق نوكي نأ بحي ايندلا يف قيقح ءیش
 . دوجوم ريغ .ةطاسبب وهف. .لقعُي الو سح الو مشی الو عمسُي الو

 .. بابساو .. جئاتنو .. تامدقمو ... نیناوقو . ...ماظن . ةايحلا

 + سدحلاو نیمختلل .ناکم ال. ...تابیسمو

 . اهل .دوجو ال حابشآ .ضارتفاو ...فیرختل .ناکم ال

 ىف هدصر نکمب انلوح ثدحي امو .. لوقعم قطنم ملاع ىف شیعن نحن
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 . هن ؤينتلاو هتظحالمو هتسارد نکعو تالداعمو -تاءاصحتإ

 . فیراختلا هذمل ناکم ال

 . :لیجدتلا اه .ةدشب :ضفرُأهتدک

 .اعرتس نكأ ۸ ىشفن قاعا ف . عقاولا ىف ینکلو
 + ةقيقحلا لک وه نسل هتلقاام نأ رعشأ "تنك
 ."ةموهفم ريغ ةريثك ءايشأ كانهف .. من

 ىلع هفجح هيز ال یذلا یضح ىف ريغصلا « روتسي زتارتلا ٠ ويدارلا اذه
Eىف ًاجاومأ خبست تناک تالکلا هذه  

 عرذت جاومألا“ هذه“ تناك ..ویدارلا اذه حقآ نأ لبق نمو .. ءاضفلا
 وف تسلت الو . سحت الو .. عمست الو .. ىرت ال .. لوح ءاضفلا -

 هد ًانوحشم ءاضقلا- ناك + ةيرجسلا ةريغصلا ةبلعلا هذه, عارتخا لبق
 الجد تناك اهنأ اذه یتعم لكهف“.: ئرت وأ هلردت نآ نودب ةيئامناللا ثاجوملا
 . هل دوجو ال ًانايذهوأ'

 لقأ اف .٠ رورغءاذهتو ::هسملنو هارن اب الإ .فرتعن ال ةداعلا ىف نحن
 تايندلاءاوجه ى كرشنام لقاؤلمو» .ىرت“ام

 رسا رغؤملا !نمااةرپسب ةلقتب ریغصلا ریدر اذه «یق؛یدب نيب" اتهاه
 ۳ تناك ول... ملاعلا-نم .ةفلتحم ,تداطخ» نم :ةخضاژ ةيفارغلت“ تاراشا
 تاعاذالا هذه ودبت ال ةفرعلا هذه نودبننکلو .. لوقتاذام تفرحل اهترفش
 هلرحأ اًئيح هی یذلا 7 شو اذه لثلابو .. ةرشوشو تاقد درح الا
 فرعأ ال یر ةغل نوكي دقات و نوکی ال دق فرخأ ة ةرم ويدارلا رشؤم
 جاهترقش

۱۲ 

 ةرباع ةركف تناك

 ةفيخم ىل تدب اهنكلو

 ۱ . دعرب واو جراخلا ىفرخيزت حايرلا تأدب دقف

 ىرحألا یهاابنآ وأ .. ةجض درحم .. ةجض یه له . یسفن تلءاسو

 ؟ اهحاتفعو اهترفش ام « سزوم ۶ تاراشا لثم تاراشاو + ةغل

 یف ام لک .. تالکو تادزفمو ةينوك ةغل تناك امبر .. ىردي نم 5

 . اهترفش لهجن اننأ رمألا

 ف تضفتناف .. ةدراب حبر تقرمو ةأجف ةذفانلا ةفلض تحتفناو

 ةملظ قش ىذلأ قربلا ىلإ رظنأ انأو بعر ىف ءاطغلا تبذجو . یناکم
 عمال فيسك ءامسلا

 .. من

 .. اهترفش- فرعن ال ةيطا ةغل نوکت نأ نكمي ثادحألا ی ل

 جاومألا نم مک .. یردی نم .. ةبجحنا تالظلا هذه فلخ

 ! لعن ال امو « لعن امم تاعاعشالاو

 نم ةعساشلا تاهاتلا هذه ءارو- .. ىدبألا تمصلا اذه فلخو

 نمو .٠ حاورألا نمو .. عمسن ال امم كانه تاوصألا نم مک .. ءاضفلا

 ؟ فايطألا

 ..رعذ ىنباتنلو

 ةمطقا لک ىل تدبدقو ..ءاطخلا تحت نم“ ىنيعب صصلتا :كيذخأو

 . هحور هلو هتغل هل نايك اهنأكو مالظلا قف ةحاسلا ةفرغلا ىف ثاثأ

 . هلو اهدّمجف كلاصوأ ىلإ رعذلا للستو

 نذر



 للستأ انأو تاعاس هتلخ تقو رمو .. یعاجش لک تعمجتساو

 . هيلع طغضأل رونلا رز ىلإ یعباصأب

 .. یدسج ىلع ًادراب قرعلا ببصتو ..رهاب رونب ةفرغلا تءاضأو
 . ةفولأملا ثاثألا عطق ىف لوح تفلتأ انأو .. ءادعصلا تسفتتو

 .. حور الب .. اهتدهع اك ةتيم ةدماج ..اناکم یف ةعطق لک تناک
 . اه دوجو ال ءایشا ليختأ تنك

 .. براي

 دقو ةفولألا یتفرغ ىلإ رظنآ انأو ةداعسلاب ترعشو قرع تحسمو
 . قطنت ال ءاسرخ اهيف ثاثأ ةعطق لک ترقتسا

 2 اذه ىف ديحولا ىحلا انآ ىنأل ةداعسلاب رعشأ تك
 قددهي نأ كلي ال وهو .. دوجولا اذه ددها ىذلا انا
 انه اه . اع. عراشلا ایل اناکم نم ثانأ ةعطق ىأ كرحأ نأ عل عيطتسأ

 . ىكلم اهلك .. ینایشاو .. یفرغو ..

 . ینتدواعو ةرثانتملا ةدماجلا تادرفلا هذه ءازإ یتیرح درتسأ ىنأ ترعشو

 .. تمستباو

 تناك . ىنتدوار ىتلا ةيريتسفا راكفألا كلت ىلع ةيبصع ىف تهقهق مث
 العف ةكحضم ةحرس

 ىدملا اذه ىلإ ةكربفلا ىف تلصو فيك
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 لعفت نآ :نكمي ... ةرتوتلا باصعألاو .. ةدحولاو نوكسلاو مالظلا نإ

 . ليعافألا انلوقعب

 نكلو .. ١
 . هلك بيصعلا .مويلا ثادحأ .تركذت:دقو ؛ركفأ تلزام تنك ىنكلو

 .. بيرغلا ضیرلا كلذ . لح الب كانهتلازام اهلك ةيضقلا تناك

 .. نايمد بغار

 ..ريسفت نم دب ال ناك

 . زيسفت ىلع رثعأ نأ نود مانأ نأ یناکع) ف نكي م

 نم فرعأ اه لكي لسوتأو ءوده ىف ركفأ ثدعو. .. ةراجیس!تلعشأو

 . تالاحملا عيمج ىف ىملع لوصحم

 ناولآ"لکو .. ىنفت ال نوكلا اذه ىف تاوصألا عيمج .. تاوصألا نإ

 ىلإ كؤجتت ءابرهكلا .. نفت ال اهنكلو رخآلا ىلإ اهنم دحاولا لوحتي ةقاطلا

 . ءوض ىلإ ةرارحلاو ةرارح ىلإ ةكرحلاو ةكرح

 ىلإ لوحتب هنکلو ,زتخمال ةقيقحلا ىف وه ىنتخيو قرتحي انيح تيربكلاو

 . ةرخيأو رانو تازاغ

 لوحتي“وه امنإو .:. ايندلا هذه ىف عيضي ءىش ال .. قاب ءىش لك

۹۹ 
 + تتشتيو رثعبتي و

 هترونص ىلإ .هديعنو نوکلا یف تتشتيام عمجن نأ ام ةقيرطب اننكمأ ولو

 ىلإهاهديعنو ریغصلا ویدارلا زاهجي ءاوغا نم ىكلساللا جاومأ عجن اك ىلوألا

 ؛ريقكلا فرعن نأ اننكمأل :. ىلوألا ةيتوصلا اهتروص

 عمستو - ۰. یفودقلا ودنکسالا توص ءاضفلا نم عمجن نأ اننكمأل
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 .. اكع راوسأ ىلع هلوقي ناكام

 يق
 . یردپ نم

 . ةيرظن درحم .. لاحا درحم .. لاټحا اذه

 جاومألا ويدارلا عمجي ا تاوصألا هذه عمج نم هنكمت ةصاخ ةيبصع ةفيلوت .. نايمد بغار .. بيجعلا ضيرملا كلذ خم ىف نوكي دق
 . اهقطن ديعيو ءاوفا نم ةيكلساللا

 تعمج ةييصعلا ةفيلوتلا هذه نأ .. ءامغإلا ةظل ثدح ام نوكي دقو
 .. ءاضفلا ىف ةنتشم ةدوقفم تناك ىلا ةينابسألا تایلکلا كلت ءاوهلا نم
 . اهقطن تداعأو

 . لاح ةيأ ىلع ةيرظن اهنكلو ةيلابخ ةيرظن
 ۰ ساسأ الب تسيل یهو

 .. طيخ ةيادب اهنإ
 .. ةيادب اهنكلو .. ةيهاو ةيادب
 .. ءىشلا ضعب تحرتساو

 .. ةنفانلا ىف ندندأ تیضمو

 فرلا ىلع تاناوطسألا فص ىف ثبعأ تحرو .. بآ كيبلا تردأو
 یدب نم طرفنا فصلا نكلو .. مولا تقو بیات ةفيفخ قیسوم نعةثحاب
 . ضرألا ىلع طقسو

 .. ةيدق ةناوطسأ ترسكناو

 .. ةروسكملا عطقلا عمجأ تحرو

 عراصملا ءاثر ىف ةينابسأ ةيئاكب » ةناوطسألا مسا تأرق رونلا قو

 . ٠ نايتسابس نود ريهشلا ینابسأل
 ؟ نايتسابس نود

 ! هيلع ىمغم وهو لجرلا هب قطن ىذلا مسالا سفن
 .. هلک اذه ىنعم مهفأ لو

 . نافجترت یادیو .. ةروسکلا ةناوطسألا عطق ىف رظنأ تلزام تنكو
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 ىلا صوحفلاو ليلاحتلاو ةعشألا جلاتن ىتكم مامأ عضأ تنک

 رمأو .. ةقدب اهنعمتأو ةروصب ةروص ةعشألا روص ىلإ رظنأ تکی. اهتيرجأ
 . روصلا ىف اهالظ ودبت ىتلا ةمجمجلا ىف نكر لك ىلع ىعبصأب

 . ليلد ال .. صيخشت قيرط ىلإ دوقي رثأ ال
 ىلع ءوض ىأ قلت ال ةيكينلكإلا صوحفلا . ةيعيبط اهعيمج روصلا

 لمألا . ةثاملا ىف ةئام یعیبط صخش ىلإ ريشت تارابتخالا عيمج . ةلاحلا
 .. خملل یابرهکلا مسرلا ناك قابلا ديدحولا

 اكيرمأ نم ىنلصو ىذلا « مارجول افكناورتكلألا ٠ بيجعلا زاهجلا كلذ
 . مای ذنم

 . هتابناکما نع فشكيل ةيبهذلا هتصرف انه تناك
 : طب رش ىلع همسريو خملل یابرهکلا طاشنلا لجسي ىذلا 'زاهجلا كلذ

 . طيرشلا ىلع ةبذبذ لكش ىف مسترت خلا نم جرخت ةيئابرهك ةضبن لك

۱۸ 

 ىمامأ هطسبأو زاها -نم دهی رشلا جرختسأ انأو ةدشب قدی یبلق ناکو .
 .. ةريكم ةسدعب هصحناو

 .. اریخا

 . لیجستلا قزمت داکت ةيعيبطلا ريغ ةيلاعلا ةبذبذلا كلت كانه تناك

 طسو ةيناث لك ةرم رهظت « تلوف ورکیم» ٩۰ اهتوق غلبت ةبذبذ
 . ةفولأملا تاليجستلا ىف ةعرسب رتاوتت ىتلا ةريصقلا ةيداعلا تابذبذلا

 اهنأ مظتتملا ءىطبلا اهرتاوتو ةيلاعلا ةبذبذلا لكش نم حضاولا نم ناكو

 . فورعم ین ضرم ىأ وأ باتلا وأ عرص وأ یخم مرو ىلع لدتال
 ةهباشم ةلاح نع ثحأ ةيبطلا ىالجمو ینارشنو ىعجارم ىلإ تدعو

 . ةعاضم ةليوط تاعاس تناك اهنكلو

 . ةللامم ةقباس ىلإ ديعب نم وأ بيرق نم ةراشإال
 . ءوض نم طيخال .. تأدب ثيح ضومغ ىف ًاكوزنم یناکم ىف تلزام
 ىف تلزام .. قيقدلا یکینیلک الا عبتتلاو ةيبطلا صوحفلا لك دعب

 . یناکم

 . ام ًائيش كانه نأ هفشتكأ نأ تعطتساام لك
 سيل . . لجرلا اذه خم ىف ا نيش كانه نأ ىل دكأ نی
 سيل ًاضيأ هنكلو « اهانسرد ىتلا ةفورعلا ضارمألا نم ًاضرم الو ًامر
 .. یداعلا خملل ةيوسلا ةعيبطلا

 ؟ ءىشلا كلذ وه اف

 ةصاخ ةيصع ةفيلوت هب خم هنإ لوقأف ةيفسللایتیسفت ىلإ دوعأ له
 . اهعيذتو جاومألا طقتلت ويدارلا لثم



 بغار نأ .. رمألا ىفام لك .. ةصاخ ةفيلوت الو كانه نضرم ال هنأ مأ

 تبسرف تارم ةدع اهتعمس اك ةينابسألا ةناوطسألا هذه ىلإ عمتسا نايمد

 ىمغم وهو ءامسألاو یناعلا هده هتدواعو نطابلا هلقع ىف اهؤامسأو اهيناعم

 .انمالحأ ىف انتايركذب یذهن ایک .. هئاغإ ىف اهب یذهی حارف هيلع
 . ین نكي مل هنكلو
 وعدلا كلذل تعقو ًاثادحأ یوریو ۰ ةميلس ةينابسأ ملكتي ناك دقل

 رفا ناهسابس نود

 اهقطني اك اهقطنيو اهفلأي ةغل قطني نم ةيوبح ثيدحلا ىف تناكو
 . ىذبي لقع ةلبلب ال. .. اهلهأ

 .ءیش رمألا ىف ناك
 . ةيفاك ريغ تاريسفتلا لك

 نم تييتنا دقو ركفأو .. اه ةياهن ال ةكباشتم زاغلأ ىف صوغأ تنك
 . ةدايعلا ىضرم

 . صاخ داعيم ىلع نايمد بغار رظتنأ تسلجو
 .رضحي نأ نود هداعيم ىلع ترم ةلماك ةعاس نأ ةأجف تفشتكاو

 . هديعاوم ىف قيقد وهف هتاداع نم تسيل یهو

 . ًائيشف ًائيش ديازتي حار قلق ىباتناو

 يسأو ةعامشلا نم فطعملا فطتخأو یناکم نم ضفتنأ یفن تيأرو
 . جوراب

 ةبرعلا نم تلزن ةبقلا قئادحب ديلولا نبا عراش ٠١ لزنملا ماماو
 . تفلتأ تحرو

۲۰ 

 . فشکلا ةقرو ىف ىل هالمآ یذلا ناونعلا سفن وه ناك

 ىف ۱۷ ةقش اهنإ لاقف .. نايمد بغار سدنهلا ةقش نع باوبلا تلأس
 . ةراعلا ىف رود رعنا .. یولعلا رودل

 . لجر ىلع راودآ ةتس تدعصف .. الطعم دعصلا ناكو

 . هطبب دعصآ تنک

 . یسافنآ طقتلاو ثفال ىرخأل ةجرد نم فقوتأو

 تظحال .. ةظبل حيرتسأو ملسلا نیزبارد ىلع دنتسأ تنك انيبو

 . قوف نم ملسلا تاجرد ىلع الزان ءالا نم « الوسلس

 قوف ىلإ رظنأ انأو بيرغلا « لوسلسلا » اذه عم ةجرد ةجرد تدعصو
 . ءاملا اذه ردصم یا ًاعلطتم لوضف .

 تدعص الك راخبلا هنم دعاصتیو رثكأو رثكأ ةدشب لزنی ءاملا ناكو
 , نحاس ءام ردصم نم قفدتی هنأ ىلع لدي ام هردصم نم ًابتق

 بابلا بقع تحت نم ةدشب ناباسني راخبلاو ءاملا ناك ١١ ةقش مامأو

 . نايمد بغار ةقش هذهف . قلقلا ىنباتناو

 ىرخأ ةقد مث ةرم تققدو . بارطضا ىف سرجلا ىلع ىعبصأ تعضوو
 . ةلبو

 . بابلا ىلع طبخأو ٠ جاعزناب ًايلاوتم قد.قدا تخر م

EE 

 , ةدشب ءاملا اهنم قفدتي ةحوتفم ةيفنح توص یوس لخادلاب توصل
 . هبراضتم تالايخل اپن قلكم .ىف ًارمسم تفقوو

۳۱ 



 ثدح دق نوكي نأ نكمي اذام

 . هلمع بجاولا امو

 ؟ سيلوبلا غلبأ مأ .. بابلا رسكأ مأ اذكه ًافقاو لظأأ

 . سيلوبلا غلبأو .. الزان لورهأ نأ ىوس ًالح دجأ و

 نأ انمدقت .. ءالا نافوط ىف ةقراغلا ةقشلاو .. روسکلا بابلا مامأو

 . مالا نم ..ءاملا قفدتي ثيح ىلإ سیلوبلا طباضو

 . العتشم ناخسلاو .. ةقشلا المل «وینابلا » بناوج : ۰ ىلع ليسي ءاملاو .. ةحوتفم ةيفنحلاو « هرخآ ىلع !ةولمت وينابلا ناك

 . مونلا ةفرغ ىلإ ماها نم انلقتناو

 ىلع ةينحنم ةيلخادلا اهسبالم ىف ةأرماب انثجوف .. مولا ةفرغ ىو
 بجاوح طاقلم اهدي ىو ۰ ةحیرستلا

 ىلعو نوللا ةعقتمم ةبحاش تناك .. اهسأر عفرو رذح ىف طباضلا مدقتو
 . ةايحلا تقراف دقو .. ةلئاه عزف ةرظن اههجو

 تناك له . ىعرشلا بيبطلاو ةباينلا غلبيل نوفيلتلاب طباضلا كسمأو
 ؟ لق ةميرج

 راثآ الو .. حرج الو .. ةدحاو مد ةطقن الو .. حالس یأبو .. فیکو
 . یومد كابتشا وا فنع لئالد الو .. قنخ

 فخأتل ىعيبطلا اهقیرط ىف تناك ةتيملا نأ ىلع لدي ام .. بترم ثاثألا

 ناك نيبو ..وينابلا القل ةيفنحلا تحتفو ناخسلا تلعشأ اهنأو .. ًاماح
 . ةآرملا مامأ طاقللاب اهبجاوح لمحت یه تناك ئلتمي وينابلا

 . لخادلاب ىرجي اذام ..

۳۳ 

 ةأجف ثدح انیح .. ةآرلا ىف رظنت ىهو ءوده ىف ایجاوح لمحت تناکو
 . اهيلع یضق یذلا لئاهلا عزفلا كلذ اهالوت نأ

 . بالقنالا اذه لك اهتتحس بلقنتل ةارلا ىف تأر اذام
 . فوخ تاصلقت تناك امنإو ۰ ملأ تاصلقت اههجو تاصلقت نكت مل
 ةكرحلا كلت .. اهف ینکر دنعو .. نیتقلمحم نيتظحاج اهانيع تناك

 . بعرلا ىلع لدت ىلا ةيلضعلا
 . ةيبهذ ةلبد اهعبصا ىف تحلو

 . اهب جاوزلا ىلإ هقيرط ىف هنإ لاق ىتلا هتبيطح اهنأ كش ال
 ؟وه نيأ نكلو

 ؟ تقولا لوط ناك نيأ

 اهنأ دب ال . هتيأر امم ةماسوو گالتما رثكأ اهيف ودبي ةحيرستلا ىلع هتروص

 . ةميدق ةروص

 ؟ دعب ملعب مل هنأ مأ هتقش ىف ثدح اب ملع ىلع وهأ

 ؟نآلا وه نياو

 . ىرخألا ةقشلا تارجح ىلإ تللستو

 ىلإ برقأ بتكم ةرجحو .. لكأ ةرجحو .. ليتس نولاص ةرجح
 ةدئام اهب ةفرغلا ةيقبو « نكر ىف وزنم ريغص بتکم . . بتكم ىلإ اهنم لمعم
 بيبانأو ؛ ةيئامكلا ليلاحملل ففرأو ۰ نزنب دقاومو ضوحب ةزهجم ةريبك
 ديزت ةيريبكتلا هتوق ثيدح ليدوم بوكسوركيمو ٠ ريطقت ةزهجأو ٠ رابتخا
 هنأ نظلا بلغأ .. همهفأ ل دقعم بيرغ زاهجو .. ةره فالا ةرشع لغ

 . لاع دهج وذ یابرهک لوح

۳۳ 



 . ىلعفلاب ةحيرش ةدوجوم پوکسورکیلا تح

 بوکسورکیلا ىلع ىيع تعضوو

 یبج جیسن هنأ ودبي بيرغ یح.جیسل ةحيرشلا تناك
 ىف ةعبشتملا ثوحبلا هذه لک سرا نايمد بغار لع ىلا ام

 ةدابعلا ىف ىلركذ اکو هو .. ىجولويرتكبلاو ىجولوثابلاو حیرشتلاو ءايميكلا
 نعمت ىذلا ام .. ىنيعلا رصق ىف مويدارلا ثاحأ ةدحو ىف ءابرهک سدنهم

 تالاحنا هذه لک ىلإ دتمن هثوع

 بايترالا اهجزامي ةشهدب رعشأ تنك
 ؟ نايمد بغار وعدملا كلذ وه نم
 ؟ هتايح امو

 ؟ طبضلاب لمعي اذامو

 ؛ینباصأ دق خلا مرو نأ ريكفتلا طرف نم رعشأ داك .تنك

 نوديو ..هاهصحفب ةفرغلا ضرأ ىلع ائفكنم تقولا لوط طباضلا ناكو
 لح ىلإ كلصأ نأ نودب رکفآ انأو .. هتتون ىف تاظحالمو ًاماقرأ

 قدايع ىلإ وج هنإو .. یاضرم نم ضيرم هنإ طباضلل لوقأ له
 ؟ خملا ف مرو,هابتشاب

 . اهؤاشفإ ىتح نم سیل رارسأل ءاشفإ ةداهشلا هذه نوكت مأ

 نیطاخما هلوقب ىذلا فارتعالا لثم ممح رس بيبطلل یضیرلا.هلوقب ام نإ

 . هؤاشفإ حصی الو سيسقلل

 . یسفل ركفأ نأ ترثاو ىف تقلغأو
 . ىمومج ىلإ فاضي ًاديدج القث توكسلا ناكو

۲ 

 اهترظن نأ .. فوخلا نم صلقتلا ةارلا هجو ىف رظنأ انأو تظحالو

 . ءامالا ةبون هتمهاد ایح نایمد بغار هجوب یفرک ذت ةعاترملا
 تلطأ امنأكل ريحلا بعرلا كلذ .. ريبعتلا سفن ايف ناترظنلا تناك

 ةعيبطلا ءارو ةمسلطلا رارسألا كلت نم عورم بيهر

 ینیع ئطغأو .

 رس ىلع نانیعل

 نیتحوتفلا نینیعلا ىف لطأ انآو ةفجرب رعشآ تنکو

 : لوقي طباضلا تعمس انيح ئن

 ؟ هفرعت نأ ب

 : ةيئاقلت ىف بذكأ ىسعنب تتجوفو

 ؟ هفرعأ ىذلا نم -
 فعلا عام

 . ةقشلا لخدأ ةرم لوأ هذه ..ال-

 : ًاحضوم تفدرأف بارغتساب ىهجو ىف طباضلا رظنو
 اًدج ضيرم هنإ ملكتملا ىل لاق .. نوفيلتلاب ءاعدتسا ىلع تئج -

 ش ناونعلا یفاطعأو
 ؟ هتوص فصت نأ عيطتست له -
 یطفت عراشلا تاوصأو ةئيلم اهتعاس ةدايعلا تناك طبضلا ركذأ ال -

 . ةملاكأملا ىلع

 . ىرخألا ولت ةدحاو بيذاكتألا هذه ىف تطروت فيك فرعأ الو
 شا للاب ظفتح نآ دیرآ كنك

 نم .. یدحو قح نم لجرلا اذه ةايح ىف ىرجيام لک نأ ىرأ تنك
 هي حال ناسا - یاش

۲۰ 



 هيف ةباينلاو سيلوبلل ناكم ال رس مامأ ىنأب اًيفخ اًروعش رعشأ تنكو
 ینلا ىملعلا وجلا ىلإ ًادودشم ديدج نم لمعملا ةفرغ ىلإ تللستو
۷ 1 

 لمأتأو .. ىرخأ ةرم تاسدعلا طبضأ تحر بوکسورکیلا مامأو
 عیسنب هبشأ تناك .. اتعیبط مهفتأ نأ لواحأو ةو را كرتا

 وقفا ىئاوثلا ىف طبضلاب ابتعيبط ىلع فرعتأ نأ عطتسأ مل ىنكلو .. ىنينج
 . ةسلتخما ةحمللا اهتحاتا ىلا

 بوکسورکیلا تحت نم ةحيرشلا تبحس ىدي نم ةفيفخ ةكرحبو
 . دحأ ینظحلب نأ نود ییج ىف اتطقسأو

 زاوج ىلإ متدجو ىتلا ةريغصلا ءارمحلا ةتونلا ىيج ىف سدأ نأ سنأ لو
 بوکسورکیلا

 , .ةحضاو ةقرس ةيلمع
 . ءارغالا مواقأ نأ عطتسأ 1 ینکلو

 يقتداد .. .یش ىأ یریمض مامأ رفغت ةقيقحلا ةفرعم ىف ىتبغر تناك
 . مونلا ةفرغ نم سيلوبلا طباض توص

 . مد ةطقن هيف -

 مای ةسدع هدي ىفو ةداجسلا ىلع ىنحني هارأل .. اجراخ تعرسأو
 .رتميتنس ىلع اهرطق ديزي ال ةريدتسم ءارمح ةعقب

 مووكيركرم » ةعقب الإ تسيل مد ةعقب ابنظیام نإ هل لوقأ نأ أشأ مو
 .زوللا سم ىف لمعتسي ىذلا نم

 . اهلا دوجو ال ءامدو مئارج جسني هتلفغ ىف هكرتأ نأ ترثاو

۲۹ 

 اهراوج ىلاو ةحيرستلا ىلع ٠ موركيركرملا ةجاجز حملا انأو تمستباو
 اك مئارجلاو ةيومدلا عقبلا تاثم اهب مسري نأ طباضلا عطس سلا تاودآ

 . بصخلا هلابخ ءاد

 مويلا كلذ ىف ىلزنم ىلإ ةدوعلا قيرط ىف ىتبرع بکرآ تنك انيحو 3
 .زغللا ىيج ىف لمحأ ىفأ تركذت الك ةبيجع ةوشنب رعشأ تنك ىنضل

 تناك یتلا لوهجملا جيسنلا نم ةصاصقلا اهيلعو ابتقرس ىلا ةحيرشلا كلت

 طغضأ تنكو هتاظحالم ةتونو .. نايمد بغار لجرلا كلذل لغاشلا لغشلا

 . ىلمعم ىلإ لوصولا الجعتم نیزتبلا ىلع

 الئافتم تنك

 ةسدع نم ةلمأتم ةرظن نم رثكأل جاتمت نل ةلأسملا نأ ليختأ

 تيكن

۳۷ 



 كاك 5 5ك نك 5155 ۳ 282 ع) عل عل عآ ع هل

 قيدص نم هترعتسا یذلا ریبکلا بوکسورکیلا تحت ةحيرشلا عضأ تنك

 . اهمسالط كفأ نأ ًادهاج لواحأو .. ىجولويرتكبلا
 ىف ايالخلاف .. ًاثطاخ اًنظ ىنينج جيسن هنأ ةيادبلا ىف ىل رهظام ناك

 فارطأ دنع ةحضاو دئاوز كانهو .. ةينينجلا ايالخلا هبشت ال اهليصافت
 خملل ةيبصعلا ايالخلا ىف ةفص یهو ةبنذم موجنب هبشأ اهلعمي ام ايالخلا
 ةيئادبلا ةينينجلا ايالخلا ىفال ىكوشلا لبحلاو

 اع فلتخم ةلمعتسملا ةغبصلا عيزوتو .. ةاونلاو مزالبوتوربلا لكش نكلو
 ةيبصعلا .ايالخلا ىف فولام وه

 . . ارحم رمألا ناك
 ةيلخلا ىف ةاونلا لكش وه ..رثكأ ريحب ناك امو

 .. ةيناطرسلا ةيلخلا ةاونب هبشأ ةجهوتم ةريبك تناك
 ! ؟ ناطرس

۳۸ 

 ؟ اذام ناطرس

 ددقلا ايف رهظبال جیسنلا ىف ةيومدلا ةيعوألل ودبت ىلا تاعاطقلا نکلو
 .. ةيعيبط ةيومدلا ةيعوألا .. تاناطرسلا ىف فولأملا ناقتحالاو عاستالاو

 اهل دوجو ال ىولخلا رثاکتلاو ماسقنالا تامالعو

 5 ىبصع جسينب سیلو .: صع جيسنو .. ناطرس سیلو .. ناطرس

 ! ؟ .. نوکی اذاف

 . امناحفص ؛بلقأ تخرو ییچ ئم اهتجرخأف. ءارمحلا ةتونلا تركذت
 الإ اهتعقوت ىتلا ةريطنلا تاظحالملا نكت ملف ۰ اه دح ال لمأ ةيخ ینتباصأو

 . لدیصلاو لاقبلاو رازخلا تیاسحو . ةيلزنم تایرتشع تانایب

 نم قيع بغتأ یلا رونلا تأفطأو ءوده ىف ركفأو نخدآ تیضمو

 , بوکسرکیلا تاسدع: ىف ةقلمحلا لوط

 . ًافيعض المأ ناك

 ؟ یردی نم

 ىلع شيعي رخآلا وهف .. ةدوع ريغ لیندلا داغ دق رخ الا وه ناکاعر
 ."ةثراك ةفاح

 . ةثلاثلا ةرملل یتداهش تذحأ كق ةلايثلا تناك

 بغار وغدمللارثآ زهظي مل... مدقت نودب ريسي. لاژام"قیقحتلا ناكو :
 اھو ”ناكيهنأكو نایمد

۷۳۹ 



 . ىودج نود هنع اًئع ضرألا سيلوبلا بلق

 . هيلإ دوقي رثأ الو .. ليلد الو .. طبخ ال
 ةچیتن ةيعيبط توم ةلاح اهنإ .. ةثجلا ىلع هفشك ىف لاق ىعرشلا بيبطلا

 .. باصعألا تلشو بلقلا هل فقوت ىلاجف عزف
 .. ةقعاصلا ةجيتن ةافولا ىف ثدحت ىتلا ةتكسلا لثم .. ةيبلق ةتکس
 .. قعاصلا رثألا اذه ثدح فيك

 اهلشت اك باصعألا لشیو بلقلا فقوي یذلا فوخلا كلذ وهام
 .. ةقعاصلا

 .. ةلئسأ

 .. ةبوجأ الب ةلثسأ درج
 هنأ قرفلا لك .. ةجيتن نود ..ركفأو .. ىسفن لأسأ رخآلا انأ تنكو

 .. نايمد بغار یب لصتی نأ ىف لمأ ىدنع ناك
 ةبوبيغ ىف حورب هنأكو ودبي ناك هباتنت ىتلا تابونلا هذه نم ةبون لك ف

 .. اه رارق ال ةيواه ىلإ وطخي هنأكو .. تولا

 ىلإ لوحتي ناك هسفنتو . ًاسمه حبصي ىتح تضحي ناك یلتملا هضبن
 . ثا

 .. جلشتو دربت هفارطأو

 تاقدح لثم نونج ىف هاتقدح عستتف هيلع رهظب ىذلا عزفلا كلذ مث

 .. ديدح نم داوعأك بلصتتو هفارطأ جنشتتو نییاکوکلا ىنمدم

۳۰ 

 .. عزفلا اذه لک عزفيل هتبوبيغ ىف یری ناك اذام

 اهباحصأ اهملكتي اك ةقالط ىف اهملکتی ناك ىتلا ةينابسألا ةفللا هذه م

 . ادحاو قرح اهم عتب نأ نودب
 ؟ ةيحور ما ةيسفن مأ ةيبصع ةلاح ىهأ

 ؟ ةفورعملا ةيبطلا مولعلا لوانتم ىف ةلاح ىهأ

 ةديدعلا ةعشألا روص ىف .. ىجاردأ ىف ًاعباق لاؤسلا اذه ىلع درلا ناك

 لئاسلاو مدلا تاليلحت ىف .. ىئابرهكلا خم ا ممر ىف .. سأرلل اهتطقتلا ین

 اهتيرجأ ىتلا ةينضملا ةيكينيلكألا صوحفلا ىف .. ییاحسلا
 .:هرخأ ةرم لواحأ ةعشألا روص ىلإ تدعو

 تحرو .. ىرخألا راوج ىلإ ةدحاولا اهعضأ تدعو .. رونلا تأضأو

 وده ىف اهصحفتأ

 ةأجفو

 .. ماهإ اهنأكو ةقيقحلا تطبه
 . اماملإ نكت ملال

 ةروص روصلا عالطتساب صاخللا سونافلا ىلع ناك نأ فداصت دقل

 . ملس لجرل ةيداع ةمجمجل ةميدق

 . نيتروصلا نراقأ نأ ىننكمأ ةرم لوألو

 اك ةيداع الالظ نايمد بغار ةروص ىف ةمجمجلا لالظ نكت مل

 . ىلوألا ةلهولل اتروصت

 . فولألا نم اليلق قرأ اهلك ماظعلا تناك

 « ةرشابملا ةنراقملا ىلإ ءوجللا نودب اهكاردإ بعصلا نم ناك ةظحالم

۳۱ 



 كش روصلا تظفحاف . اعیمج ا قلع ماظعلاب ی یذلا زثألا نت

 , ةيعتبطلا

 ؟ اذه ىنعم ام

 .ريكأ ةمجمحلا عارف . فولألا نم قرأ ماظعلا

 .. ماظعلا ىف ةيضرم ةلاح ىه له
 ماظع تناك نيتروصلا ىف قنعلا ماظع ليلدب ماظع ةلاخ نكت ۸ .. ال

 . ةيعيبطو ةلئاتم نيتروصلا ىف قنعلا

 ۱ . مللس مطمل
 ا ةيوناث ةجيتن امناو .. ماظعلاب ًاضرم سيل ةمجمحلا ماظعل ثدح امو

 خملا ىف ثدح

 مجحلا ىف دادزا خملا

 تقرو تددمت ةمجمحلا ماظع

 6۰ نم اهتوق تعفترا خملا نم ةجراخلا ةيئابرهكلا تابذبذلا

 . تلوفوركيم ٩۰ ىلإ تلوفوركيم
 , خملا ىف ثدح ام ءىش كانه

 رطاخ ینهد ف قربو

 خم ىف هل ليثم ثدح دق نوکی نأ حجرملا .. نايمد خم ىف ثدحام نإ
 . نانثالا اهشاع ىتلا عزفلا ةلاح ليلدب .. هتبيطخ

 هعغرشت ناكمإلا ىف حبصأ ةافوتلا ةييطخلا خم نأ علاطلا نسح نمو
 هتساردو

 .رطاخلا اذه یفاکم نم تزفقو

۳۲ 

 ىلع ترشآ ىذلا ٠ ىعرتشلا بیبطلا بلطأل نوفيلتلا ةعامس تعفرو

 . طنلا نم رخآلا فرطلا ىلع روتكدلا ىنباجأو
 بخشتلا ىف ليصافتلا ضعب نع ثبخ ىف هتلاس
 . ةثحلا ريصم فرعأ نأ ديرأ ةقيقحلا ىف تنك

 . هجاردتسا نع ىنغ یف ینتلعج ةجردب ازار 1
 اهيلع فرعشي نأ نود مای ةثالث ىنيعلا رصق ىف تلظ ةئجلا نأ ىل یکح

 دحا

 .. دعت ملو مايأ نم تجرخ ىتلا هتنبا اهنإ لاق زوجع لجر مدقت م
 . مهاربإ ضوع ءاضمإب سا ةراقسا ىلع عقوو ةثجلا ملستو ةرارع ىكبو
 ةيف . ضوع یرام مسا تحت ةافوتملل فعتصلا ىف ًایعن كلذ دعب أرق هنأو
 ةزانلا عييشت نأو .. مهاربإ ضوع بألا مهيف امب اهبراقأ عيمج ءامس
 فحص ىف اذه أر .. كيلوئاكلا مورلا رباقمب نفدلآو حابصلا ىف نوكيس
 . موب

 .. اذه نم رثکآ فرعأ نأ ديرأ نكأ مل ةقيقحلا قو
 . كتلوئاكلا مورلا رباقمب مويلا تنفد اب
 تاعاس نم اعر

 . هعيضأ تقو یمامآ نكي ملو
 نأ بت ةعرلسب خلا ىلع' لوصتقلاو ةثملا ىلإ لوصولا نم دب ال ناك

 الحت

 تناك ..رباقلا ىلإ تعرسأو .. ىتبرع تذعأو .. ايث تیدتراد

۳۳ 



 حایرلاو اصراق دربلاو . ليللا فصتنم دعب ةدحاولا تغلب دق ةعاسلا

 . اماع ةيلاخ عراوشلاو . ةديدش

 . نانثمطالاب ترعشو

 یا لعفی نا دحاولا عیطتسب نوکسلاو ةملظلاو ءافخلا اذه لثم ىف

 ذی

 . رباقلا ةباوب تغلبو

 . بابلا راوج ىلإ ةفرغ ىف مانی سراخلا ,ناكو

 ةنوعم نودب ةثجلا ىلإ لوصولاو ةربقملا ةفرعل ةليسو كانه نكت لو

1 
۰ 

 وهو سراحا ةوطخخ عمسأ نأ لبق تارم ةدع ةفرغلا باب قرطأ تللظو

 ٠ ةشهد ىف هاف رغف دقو ىلإ رظنيو بابلا حتی هارأ م .. هبؤاثت عمسأو زثعتي

 ا . ىلع ابيرغ نكي مل

 یاضرم نم اميدق اضيرم لجرلا ناك دقف « دو ىف انحفاصتام ناعرسو

 . ةنمزم عرص ةلاح نم تاونس نم هم اعآ

 ءوده يف كلذ دعب ءىش لک یرجو

 . هتاودأ هعمو ةربقملا ىلإ لجرلا يح

 ارس رمالا ىف ناو ٠ ةباينلا نم ضيوفتب اذه لعفأ ىنأ لجرلا قدصو

 .دحأ هب ملعي نأ بج ال ًایطخ

 ۱ . ةيماخرلا ةطالبلا عفري وهو تقو ىضمو

 راع قدي هناك بارلاو تمصلا ىف ىوبي وهو هلوعم توص ناكو

 . یباصعا

03 

 عورم رظنم ینثجافیل ءاطغلا تعفر ةريغص ةيراطب ءوض ىلعو
 رأر الب قودنصلا ىف ةددمت ةثجلا تناك
 اهروذج نم ةعوطقم سأرلا

 ةاجافملا ییتلهداو ةاجافلا نتلهذأو یناسل تمجلأو

 دقو ىلثم فقب ناك سراحلا نكلو .. سراحلا ىلإ بایتراب ترظنو
 ةهالب ىف قودنصلا ىف قلمحي حارو ةمدصلا نم هانيع تعس

 الهج الهج ىنم رثكأ هنأو . ثدح امم ًامامت نهذلا ىلاخ هنأ احضاو ناك

 ترك ذنو عطق ىذلا وه انأ یر ناکو ۰ یعولض ىف یلق طقسو

 . لمعلا اذه ىف ديحولا ةحلصلا بحاص هنأ ىف
 رس فلخ نيقلطنم ديص ىبلك لثم دحاو ءىش فلخ یر انا



۳۹ 

 هناکم لا « تدعأو

 ابناکم ةطالبلا عضيو ضرالا ىوسي سراخا تکرتو

 ام ناکم ىف نعي هلو

 . ىلإ أجليس دبال هنأو
 ىلإ ًاجلیس دبال

 © یسفن ,نكمطأ تنك له

 ا5اک اک اک كك اكاك15 ۶ 2 عل كل كل ل عن هل هل

 وحصأ انأف : قايح نم أزجتي ال ًهزج نایمد بغار ىف ريكفتلا حبصأ
 ٠ نيتغئازلا هينيعو بحاشلا مضهلا ههجو ىلع م
 . ىمالحا ق هب ىدهاو . هتوص عما اناو

 ةثلا"نم هعزن یذلا سأرلاب درفنا دقو هلمعم ىف تقولا لوط هليختأ انأو
 . هصحفی حارو

 اهمسا ىتلا مظعلاو دلجللا نم ةبيقحلا كلت ىف رارسأ نم دجو الق هارت اذام
 . غامدلا

 ؟ ارج ةبيرغ ثوحب ئاو

 مشتو سحتو عمستو, یرت فيك .. خلا اهمسا ىتلا ةيحلا )میهن

 ؟ مألاب ر عشت فيك
 ؟ةدللاب عشت تیک

۳۷ 



 لا له ؟ كاردإلاو ىعولا هعسا ىذلا ءوضلا اذه خملا انل قلخي فيكو

 زل هلاقام نإ ؟ ءايشألا لقعتیل لقعلا همدختسي طيسو درحم هنأ وأ ۰ لقعلا وه

 تاودأ باصعألاف .. ليلقلا نم لقأو ۰ ليلق باصعألاو خملا نع بطلا
 كالسا لقنت اك ۰ خملا ىف زكارم ىلإ ةيجراخلا تارثؤملا لقنت راعشتسا

 هذه روصت متي نذألا ىف امك زكارملا هذه ىفو .. نذألا ىلإ مالكلا نوفيلتلا

 . عقاولا ىف هب اهارن ىذلا لكشلاب تارثؤملا

 . ةغارإ ءوضو  :ةدوربو ,ةرارخ ةئيه لع :ةيبضعلا7 تارثؤملاب عن
 . ةذلو مو

 ؟ فيك نكلو

 وه له .. هيلإ لصت ىتلا تارثولا لک انخم اهب مجرتي ىتلا ةمجرتلا هذه
 ؟ ةحيحص ةمجرت

 ؟ هل مطال ءاملا له

 .؟ ضیبا رابنلاو .. دوسا ليللا لهو

 ؟ ال دادع ال تانكمم نيب ةنكمملا روصلا ىدجإ اهنأوأ

 ؟رخآ لكش ملاعلا اذغ نوكي نأ نكمب له

 * قدصأو لمشأو لمكأ ىرخأ ةروص ىلع هارن نأ نكمي لهو

 . خلا ىف رسبلا نإ
 ايندلا هذهل ىفورتكلألا مجرتملا وهف < ًامئاد خلا ىلإ یهو أدبن ان

 روص نوکلل یرن نأ اندرأ اذإف . اهترفشو اهتروص اه عنصي یذلا وهو

 اهجلا اذه كفن نأ یوس ليبس الف .. اهارن یتلا نم قدصأو قمعأ

۳۸ 

 ةيؤرلا هذه ىلع ردقأ نوکیل هبيكرت ديعنو ۰ خملا همسا یذلا ىنورتكلألا
 . الطن ىتلا ةديدحلا |

 ماد خملا هنإ

 . ةيرحسلا ىؤرلا هذه عيمج حاتفمو رارسألا ةيقح
 . ءىش ؛ىأ ةقيقح» فرعن نا اندرا اذإ الوأ خلا
 هذه ىف ناک ابرو. نايمد .بغار :. لجرلا كلذ اديج اذه ملعي وهو

 اةزج ًاءزج هعظقيو ٠ ةحرشملا ىلع هعضيو ةثملا نم خملا جرختسي ةظحلل
 . ةرم فالآ ةرشع ربكي ىذلا بوکسورکیلا كلذب هصحفيل

 عيطتسي ..ريطخ هنكلو .. هملعأ ال ءىش .. ءىش ىلإ لصوت دق وهو
 . ساسحإلاو ةيژرلاو ةفرعلا قاطن عسوي ن

 ةعزفم ةديدج یژر ىلإ ثوحبلا هذه هتلصوأ ابرو
 انه انأو ةظحللا كلت ىف ةطرشم تاطبخ تحت كانه رسلا ناك.. معن
 فک باوا مامأ ثف

 ىدجتسأ .. ًادهسم تلزام انأو .. ةدحاولا تغلب دق ةعاسلا تناکو |
 . ةدئاف الب مونلا|

 تاءارقلاب .. مونلا بلج ىف .ةفولألا_ةقيرطلا برجأ نأ تركفو

 أرقأ .. شارفلا راوج ىلإ ةميدقلا دئارجلا ماوكأ بلقأ تأدبو
 كلذ لبق اهتأرق ىتلا ثداوحاو . ةلمملا تالاقلاو ۰ تایفولاو + تانالعإل
 . تارمو تار

 ین تاو .. ىنيع مامأ صقارتت فورحلا تادبو

۳۹ 



 ثداوحلا ةحفص ىف ًاناونع یانیع تطقتلا انيح مانأ نأ كشوأ تنكو
 هج فلأ ني رشع نم رثكأ اهم مويدار ربإ رشع ةقرس نع ةميدق ةديرج ىف
 ربقلا ريدم ةقرسلا نع غلبأ دقو .. ىنيعلا رصقلاب مويدارلا ثاحبأ مسق نم

 نايك بغار نسدنؤلا

 یشارف نم تزفقو .. ةأجف ىنيع نم مونلا راطو
 ايدج نم ارقاف دوعاو ىنيع كرفا اناو تارمو ةرم ربخلا ارقا تحرو

 . نايمد بغار .. دوسألا طبنلاب ممالا

 .. ةديرجلا رودص خيرات تأرقو

 . تاونس ةثالث ذنم ةرداص تناك

 ةيئاصحإلا هذه ببسب ابر تقولا اذه لك اب تظفتحا اذال ىردأ الو

 . ددعلا سفنب ةدوجولاو رصم ىف ةيبصعلا ضارمألا نع ةروشنملا

 ةطانسبلا هذبب ريطخ رس ىلع ىدي عضأ نأ نكمي ىفأ نظي ناك نم
 . انه هنا

 . هنيعب نایمد بغار

 . هيدي عنص نم ىه ابنع غلبأ ىتلا ةقرسلا هذهو

 یونیو هدئاوف فرعي ةثاحيو . ملاع صل الإ مویدار قرسي دحأ الف
 . هب ةدافتسالاو همادختسا

 . مويدار ىلإ هدي دب نأ نكمي ال ىداعلا صللا دا

 ؟ هل ةبسنلاب مويدارلا ىنعي اذامو ؟ .. فيكو ؟ ةقرس اذإ هعيبي نياو
 ل
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 نايمد بغار اهب موقي ناك ىلا ثوحبلاب ةلصلا ةقيثو ةقرسلا هذه ن

 نيحلا كلذ ذنم

 خیراتلا تبتكو ثوحبلا هام ةلاغتشإ ةيادب وه خيراتلا اذه ناك اعرو

 ةقرو ىف

 . ةوطخ تمدقت دقل

 رخآ ناكم ىف مويدارلا نم ةنيفلا ربالا هذبب ظفتحي دبال نايمد بغار نإ

 .. سيلوبلا همحتقا ىذلا هلمعم ريغو هتيب ريب

 نع فتخم ئرس ناكم ىف هتاودأو قيقحلا هلمعم نأ اذه ىنعمو

 .. ترکفو .. نیع

 هحضفت فوس مشلا مویدارلا نم ةنيثلا ربإلا هذه نإ
 *جیج دادع ءارشب ةتون ىف ةظوحلم تبتكو

 عيطتسأ فوس عاعشإ لقا نع فشکی یذلا دادعلا اذه قيرط نع
 . مويدارلا ربا اخو ىرسلا لمعملا ناكم ةفرع

 . رجیج دادع ءارش وه .. حابصلا ف تظقيت ائيح هتلعف ءىش لوأ ناک
 ةقطنم لك عرذأ .. قطانم رشع ىلإ ةرهاقلا مسقتل ةكحم ةطخ تسرو

 ..قيرظ سيسحتأو. .. اف ربش لك ىف لوجتأ
 ىلع ىنلدي مث .. مويدارلا اهيف ىتلا ةقطنلا فشك دادعلا ىلوتي فوسو

 . ةنارخلاو .. ةفرغلاو هيب

 . ةرباثلاو ريضلا نم رثكأ رمألا ىنفلكي نأ

 موي ف هبرع
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 . ساجم لوألا. مويلا تأدبو

 . ةبقلا قئادح ةيحاض ىف لوجتأ. تللظو
 . هتيب نم ًابيرق ةأبحم راتخا ابر هنأ تركف
 ١ . ءىش نع رفسي مل ىثحب نكلو
 ىف اليقث ًامون ماني ناك هنکلو تقولا.لوط دادعلا رشؤم ىلع ىانيع تناك

 . هناکم

 . یداعلا عراوش عرذأ تنك ىلاتلا مويلا ىفو

 . قبلا ىف تنك ثلاثلا مویلا قو

 ةزيجلا فا تنګ عبارلا مويلا فو

 رصم ىف تنك سماخلا مويلا فو

 تركف ..یودج نودب : ةانأو ربص ىف اهعرذأ تحر ةقطنم دعب ةقطنم

 . ةديدجلا

 ناردجلا ةجودزم-صاصرلا نم ةنازخ ىف مویدارلا ربا عضب ناك اعر هنأ

 نم عاعشإلا عن نأ عيطتسي طايتحالا اذه_لثمبو

 . هفاشتكاب

 حمسي ردقب ب ہستلا ن

 قراس هنأ ملعي ةعشأ سدنهم نم اًييدب طايتحالا اذه لثم ناك
 . هل دوجو ال ءىش ءارو .ثلأ ىنأ.اذه ىنعم ناکو
 ..ةدراطملا هذه نع رظنلا تفرصو

 . دیدج .نم سأیلا ىلع مخو
 ءارمحا ةتونلا ةياکح دیدج نم ینهذ ىف تقرب اذال,یردآ ال نکلو

 تونا هذه ةفيظو لک نوکت نأ لوقعلا ريغ نم هنأ ةاجف ترکف اذال
 ؟ ىلديصلاو لاقبلاو رازجلا تاباسح جاردإ یه
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 :؟ بوکسوریکلا راوجم ةتونلا هذه لثم عضوت اذالو
 . دیدجن-نم اهحفصتأ تحرو ییج نم اهتجرخأ ةعرسبو
 طسولا ىف تاحفصب تئجوف ىتح ىلوألا تاحفصلا بلقأ تدكامو

 . ةيئايميك تالذاعم اهيف ٠ صاصرلاب ةبوتك
 .رطاوخ لکش ىلع ةرثانتم تاظخالم ىرخأ ةحفص ىفو
 . ضع ظخ نويلم نم رثكأ ىلع ىوتحي یرصبلا ب بصعلا نأ ظحول
 تاصقتأا ثم ةليؤوطلا تاضعألا یف ىلقتنت ةيبصعلا تاراشإلا نأو

 تسيل ةيبصعلا ةفيلا نأو ٠ ةئئاهك ةئئابرهك ةيوقت تاطحم قيرط نع نيقاس
 لقنت ىلا تالباكلا ف اك ًامامت ةيوقتلا' تاطحم »نم ةلسلس الإ عقاولا ىف

 .رحبلا ربع ةينوفيلتلا تاراش

 ىفو ماودلا ىلع ةنوحشم ةبيبصغلا الا ىف تايراطبلا قبت فيك -
 ..لاژسلا وه اذه ..رمعلا لوط لابقتسالاو لاسرإلل ةحلاص هل
 الو .. ةقيقدلا ىف ةرم ۷۰۰ بلقلا تالضع ضبقنت ىلا تقولا ف -

 قالغال تاعاس ةدع لك رم الإ فادصألاو راحملا تالضع ضبقنت داكن
 ۵۰۰ ىلاوح ضبقنت تازشحلا ةحنجأ تالضع نأ ظحول .. اهحتفو ةراجا
 یه تارشحلا هذه تالضع اهنم نوکتت ىتلا ةداملا « ةيناثلا ىف ةرم

 . ( ةينيتورب ةدام یه ) نیسیموتک الا
 هذه لثع تالضعلا هذه ف ةاييكا تایلمسلا منت نأ نكمي فيك
 .. ةءافكلاو ةعرس

 . خلا ىف یربونصلا مسجلا -.

 . تاموسوموركلا ىلع ىعاعشإلا رثألا -
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 طوطخ ةثالث ىربونصلا مخا ةملک تحنو

 ءايميكلا ىف ینامولعم نکلو ةيئايميكلا تالداعملا مهفأ نأ تلواح

 ز وه ىربونصلا مسجلا نا حيرشتلل ىتسارد نم 3

 ةيحورلا تالاصتالا زكرم ابنآ ىضاملا ق ادقتعم ناکو .. ةقورعم ةقيظو

 . نمز نم ءاملعلا هضفر ىنارخ داقتعا وهو

 طوطخ ةنالث هتحن عضيو . یربونصلا محلا ىف ركفي هلعجت ىذلا ام

 ناو ( ةظازولا تافصلا تالفا یهو) تاموسومورکلاب هفاتفآو

 ايلع عاعشال ! نیسیموتک الا ةدامو
 ةدام بيكرت ىلإ لوصولل تالواحم ىه ةيئايمبل لا تالداعملا هذه له

 اهنكلو .. ةرباع رطاوخ لكش ىلع ةبوتكم اهلك تاظحالملا

 بيرغلا ثحابلا كلذ ايف شيعي ىلا ضماوغلا نم املاع یماما تحتف

 . ؟ كايمد هءارو ىرج ىذلا ام
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 .. ةايحلا رس فاشتک | وه نایمد بغار هءارو ىرجت ام نإ

 رودت هئوجبف .. اذه ىلإ ریشت ةتونلا ىف ةبوتكملا ةليلقلا تاملکلا ن

 ةيبصعلا .ةيلفما ىف ةيئايميكلا ةيئابرهكلا تالعافتلا رس لوح

 هذه لقتنت فیکو . ؟ ةيبصعلا ةيلخلا ىف ةيئابرهکلا تابيبنتلا دلوتت فيك
 ةيئادب ةرشح ىف تالضعلا هذه ضبقنت فيكو .. تالضعلا ىلإ تاييبنتل

 .؟ ةيناثلا ىف ةرم ةئاهسمخ

 ةحورم للثم ةرشح حانج كرحت تلا ةنونحا ةوقلا هذه عبنت نبأ نم
 ةلضعلا اهنم فلاتت لا 1 نيسيموتكأ ٠ ةيرحسلا ةداملا هذه رس امو ؟ ةرثاط

 ةقيقدلا نابضقلا كلت... مسلطملا.ةايحا زغل ؟ « تاموسوموزكلاو ۲ ةي

 قابضقلا كلت .. تابوکسورکیلا ىوقأب الإ”ىرت ال ىتلاو . ايالخلا ةيونأ ىف
 داكت اهنأ -رثكأ وه امو ب ناسنإلل ةيئارولا .تافصلا لک ىلع ىوحت ی
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 نم اهعم القنتم  ةيحلا ةدالا ىلع الجسم هلك ةايحلا خيراتل ًافيشرأ نوکت
 . ليج ىلإ ليج

 . تاعاعشالاب اهيلع ريثأتلاب اهرس فشكي نأ لواحي هنإ
 ىتلا ( یربونصلا مسجلا ) ىرشبلا خملا ىف ةضماغلا ةدئازلا كلت ًاريخأو

 . فورعم رود البو ةفيظو الب خملا طسو ىف ةريغص ةسمرت لثم ىلدتت
 لجرلا كلذ فشتكا اذام ! ؟ اهرس ىلإ لصو دق نوكي نأ نكمب له

 ؟ یاشلا مضفا
 . لتقیو .. قرسي هنإ

 اهربد لتق ةميرج ىه ةيعيبط ةافو تدب ىتلا ةافولا هذه تناک اعر .. معن
 . ةحضلا خم ىلع لصحیل هلئاسوب

 . هبراجت نم ةبيهر ةبرجت تناک اعر

 . ىرخأ 'ةميرج ىلإ نآلا هقیرط ف ناك اعرو
 لإ ًاهاذ ىعارزلا ةيردنكسإ -رصم قيرط ىف ةعرسب يتبرع دوقأ تنك

 . ىلئاع راوشم ىف اطنط

 ةساودىلع ىمدق ترقتسا دقو اه رخآ ال تالؤاست ىف ًاقراغ تنكو
 . ةیبک لقن ةبرع ةأجف ىمامأ ترهظ انيح ةعرس رخآ ىلع نيزنبلا

 انأ لزنأل رخآلا هاجتالا ىف تفرحناو «.ةلمرفلا » ىلع ىاوق رخاب تطغضو
 . ًايدح ثووحم لقح ىف ةبرعلاو

 ةبرتلا ىف .نامأو ..ءوده ىف تصاغ :ةبرعلا نأل ظحلا .نسح تنكو
 . ديكأ توم نم ةاجنلا ىلا تبتکو .. ةثورحنا

 تحرو ةلتبم ةيجلث ةدراب یعباصأب ترعشو ىهجو ىلع قرعلا ببصتو
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 . ةفجترم» لمانأب ىهجو حسمأ

 ىلا ةبرعلا نوعفدب :اوحار نيحالفلا ضعب ةبرعلا لوح عمجت دق ناكو

 . ةيلمرلا ةبرقلا یف تسرع

 یدب تددمو :. كرحتت ةسورفلا تالجعلا تائب هب. ةوطخ .. ةوطحو

 . ٠ شرالا » ريدأل

 ةبرعلا ةضراع ىلع هتعضو یذلا رجیج دادع ىلإ ةتافتلا ىنم تناحو

 . ةأجافملا نم ىانيع تعست

 مویدار تاعاعشا هوجو لا اشم ءانیلا لع عفدنا دق دادعلا رشؤم ناک

 ...بارق نع

 . برق نع نايمد اب نأ كلذ ینعم

 ! برق نع مویدار تاعاعشإ

 .رسلا نم تاوطخ دعب ىلع ىنأ كلذ ىنعم
 طبضلاب ددحأ نأ عيطتسأو .. ةقطنملا ىف ةبرعلاب نيترود وأ ةرود ابر

 . تاعاعشإلا كلت ردصم

 .. لوح. ترظنو

 . . ًابلاخ یعارزلا قيرطلا ناك
 رتم ةئامسمخ دعب ىلع ةريغص « اليف ٠ ىوس نكاسمل راثآ كانه نكت مل

 ...ناکلا نم

 . ةديدع تالاّمحال لاحم كانه نكي مل

 اذه ىف :ًاليفلاو هذه نأ وه . بلاغلا ىف دحاو ملاهحا وه امنإو

 . ىرسلا أحلا ,یه. عوطقلا قيرطلا
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 ناكم يف عوضوم مويدارلا نأ ةيوقلا تاعاعشإلا هذه ىنعم ناكو

 ابرو .. عاعشإلا.بجحت ىتلا ةيصاصرلا هتنازخ ىف ًاظوفحم بيلو فوشكم
 . لعفلاب ةبرجت ىف ًاعوضوم ناك

 ةلدسلا رئاتسلا تاذ ذفاونلا ىلإ علطتا اناو اهلك ىساوح .ترتوتو

 ةبيرلا ريثي ال ىتح فاك دعب ىلع قيرطلا بناج ىلع ةبرعلا تفقواو
 مامأ فقأ مث .. لخدملاىف ةليلقلا ملالسلا دعصأل « اليفلا » ىلإ تللستو *

 . ةريح ىف ىلوح تفلتا بابلا

 ؟ سرجلاقدأ له
 آل

 ملاعم نخيل ًافاك ًاتقو لجرلا ىطعي فوس بيرغ قراطب راعشإ ىأ نإ
 ءیش لك

 ..واجنافمللا .ةلئسو. نم. دبال

 . بابلا ريغ رخآ قیرط نم لوخالا نم دب ال

 ةيفلخملا ةنوكلبلا تحت اب تفقوو » اليفلا ٠ لوح ةبرعلاب تففتلا ىنأ ول

 دهج لقأب ةطقلاك ةنوكلبلا ىلإ انس زفقأو ةبرعلا قوف دعصأ نأ ىنكمأل
 . رک ذی

 دعصأو بساثلا ناكملا ىف اهب فقأو . ةيرعلاب زودآ تنك ةظ ىو

 ةيريرح رثاتس الإ لخادلا نع ینلصفت ال ةنوكلبلا ىف حیصال زفقأ مث اهلع
 . ةفافه

 ةنوكلبلا نآ تشتک ال ًاتفلتم ىنيع :تلخدأو رذح ف زئاتسلا تحزاو

 . ةيلاخ موللا ةقرغ نأو < مون ةفرغل
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 ةفرغلا بابو . رمملا.رخآ ىف ةءاضم ةفرغو رمو ةعساو ةلاص لانه تناك

 .ريبك « فالکوتآ » زاهج هنم ودبيو . حوتفم

 . لمعملا هنإ
 . لمعلا ىلع نآلا فكاع هنأ دب الو
 ؟ لخدأ له

 ءافتخالا ترثآو © ءىش لک ىف ةيرحب شتفأل جرخي ىتح ئبتخأ وأ
 ىلإ ىنذأ لکب تخصأ دقو ريرسلا تحت ددمتأل مونلا ةفرغ ىلإ تدعو

 : ةكرح لك

 . جلثتأ ىفأ اهيف ترعش ةبيثك ةعاس ترمو
 ةايح دوجو ىلع لدت ةدحاو ةكرج ةيوطلا ةعاسلا هذه لالخ مع لو

 . یراوج ىلإ

 .. تركفو

 نم صل ىأ مهويل هجورخ لبق رونلا لعشأ دقو جراخلا ىف ناك امبر
 . دوجوم هنأ قیرطلا صوصل

 ىلإ مث ةلاصلا ىلإ تالستو فيعضلا لمألا اذهب ءىبخم نم تجرخر
 لوط ًايلاخخ ناك لمعلا نأ تفشتکاو .. فوخ ىف لطأل ۰. حوتفلا بابلا
 .. تقوا

 . لعفلاب.لاخ تیبا هنأت تتقیت رذحلا لوجتلا نم ىرخأ ةقيقد دعبو
 ,يجراجلا ف هبحاص او

 . ةظحلل عيضأ نأ اشآ هو
 .*یده وه لمعلا ناك
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 ةلمخاب هاياحصض لتقي نونحم حافس هاما لأ له

 هبراجتل القح ةيحلا ةيرشبل

 د هفشتک اام نأ و

 تب و

 ضاوح . را اخم تدهاش یرخا

 ام ةيربوتصلا ماسحالا تعزنو ةيلوط اعوطق اهلك تعطق دقو

 قايل

 اب مضي نأ

 ورع

 نع هيتأت ةزکرم ةعشأل ًافده نوكي نأ نكمي ىسركلا اذه ف سلاج لاو
 ةنالث نم سكعنت ةعشألا نم مزح ثالث ... هفلخ نمو.هراسي نعو هني
 نأ نكمي .. یسرکلا ىلع سلاجلا سأر ىف ةدحاو ةطقن ىف زكرتتل سك اوع
 ةطبحا ةددعتملا عفاورلا قيرط نع ًاقبسم ةيلمعلا ىلع فرشملا اهدد
 . هطيححو سأرلا رطق سايقل ةقيقد لجاربب ةدوزم عفاوو یهو .. ىسركلاب

 . هلثم تیار نا یل قبسي ۸ .. بیرغ زاهج

 . الع ةعونصم زاهجلا ءازجأ ضعبو
 . عرتع زاهج ًابلاغ هنإ
 زاهجلا اذه هقلطي ةعشألا نم عون ىأ نکلو
 ؟ مويدار ةغشأ ىه له

 ..زاهجلا ىف اه ناكم ال مويدارلا ربإ نإ
 سك | ةعشأ تيبانأ نع اهسیاقم ىف فلتخت ةغرفملا ةيجاجزلا بيبانألاو

 ةفورعمل

 وأ  اماج » عاعشإ ابر .. هدرتلا ةيلاع ةبذبذ اذ اًضاخ ًاعاعشإ قلطي هنإ
 ناك ابرو . ةجولا ةريصقلا تاعاعشإلا ناولآ نم نول ىا وأ ؛ اتيب ٠ عاعشإ
 . ةعشملا رئاظنلا نم ًانول مدختسي

 ؟ ىرذ لعافم ةنوعم نودب ةعشملا رئاظنلا ىلع لوصحلا هل قأتی فيكو
 ملح نأ هتفیظو تناك امبر. ..ةعامشءهءارو « نافاراب » دوجو تظحالو

 ةيئايميكو ةيبط نصوحتفل ًادادعتسا .ةعامشلا نلع اهقلعيو هفلخ نم هبايث

 بیرم ءىش

 ها



 بابلاو . فلخلا ىف باب ىلإ ًاضيأ ىدؤي « نافارابلا »نأ تظحالو
 . ريغص یرذ لعافم هبشي بيرغ رخآ زاهج اهب .. ةعبرم ةفرغ ىلع حتتفي
 .. موهفملا یملعلا ىنعملاب اًيرذ العافم سيل هنكلو

 نم ناکو .. ةدوقفملا مویدارلا ربا اهب .. مويدار ةبموب زاهجلا زكرم قو
 ىلإ ةداملا اهيخ مطحي لحارم ةدع ىلإ لصوت. لجرلا كلذ نأ حضاولا

 . تاعاعشإ

 ام نكلو .. ىلا خملا ىلع هبراجت ىف تاعاعشإلا هذه مدختسي هنأ

 ةزهجأو .. ةيلمعلا ىف هرود امو .. ةيكيتاتسالا ءابرهكلا دلوم ىلإ ىعادلا
 .. ؟ ! ةديدعلا نزنب .دقاومو .ةيرايعلا ليلاحماو ,غابصألاو ريطقتلا

 تعضوو .. اهتيمهأ اهل ىرخأ ةيئابميك صالختسا ةيلمع كانه نأ دب ال

 . بوکسورکیلا ىلع ىنيع

 تاناويحلا نم لئاه ددع هيف حبسي بوکسورکیلا ةيؤرب تاثجوفو

 ةيونملا
 نم ةصلختسم ةبونم .تاناويح اغناو .. ةيمدآ ةيونم تاناويح نکت رل

 . بلاغلا ىف عدافض تاناثم

 لاحنا نسقن ىف ةددعتم عدافض.تاضيوب تيأر اغیح ىجاتنتسا دكأتو

 . ییوکسوریکلا

 ةعيبطلا ىلع ةضيوبلا حیقلت ةيلمع ةدهاشم لواحب هنأ اذه ىنعم ناك
 ىف تاموسومورکلاو ةاونلا رودو ::ئينجلا قیلختلاو» ماسقنالا ةيلمعو

 ىلإو ةضيوبلا ةاون ىلإ لعفلاب ريشي بوکسورکیلا رشؤم ناكو

or 

 راوج ىلإ قرزا لئاس اهب ةحاحس دوجو نم تمهفو .. تاموسومورک

 ىلع ةفلتخما ةيئايميكلا تارثؤملا رود برجي نأ لواحي هنأ بوكسوركيمل

 . تاموسوموركلا

 .. ةيحلا ةعيبطلا ىف قمعتم ثحاب لمعم هنإ
 .. تاركذم ةسارك ةدئاملا ىلع تناكو

 دقف .. اهناکم تدمجت ىدي نكلو .. ةسارکلا حتفأل ىدي تددمو

 .. لخدت ةعرسم لجرأو بابلا لفق ىف رودي حاتفلا تعم
 .. هيف 'ئبتخأ ناكم نع ثحبأ كابترا ىف تفلتو

 . « نافارابلا » الإ ىمامأ دجأ ملو

 هيف لخد ىذلا تقولا ىف .. ىسافنأ تمتكو هفلخ ئبتخأ تعرسأو
 . سأرلا ريبك رخآ لجر هعمو نايمد

 .. ناك ام ًابوحش دتنأو الرغ دشآ ودبي نايمد: ناكو

 بيبط یسرک هبشي ىذلا یسرکلا ىلإ ريشي وهو هرئازل لوقي هتعقسو
 . ناتسألا

 . ملضلا نم كيفشيس ىذلا زاهجلا وه اذه -
 . افشلا “كدي فأ لعحي اتبر -
 . هللا ىلع داّتعالا هللا نذإب -

 : : ًافدرم هدي نم هنخأو

 , یسرکلا ىلإ راشأو كانه .دعقا لاعتو كسأر ىلع نم_ةيقاطلا علخا -
 . مات علصأ هسأر نآ تظحالو ,ةيقاطلا لجرلا علخو

 .. ةعدخلا تفرعو

or 



 علصلا نم هجلاعي فوس هنأ معزي علصألا لجرلا جردتسا نايمد نإ

 .. هخم ىلع ةيمنهجلا ةعشألا طلس و

 ایرو هتبرجتل ًاعوضوم نوکیل .
 ةصارتملا نيلامروفلا ضاوحأ دحأ ىف احم موحرملا حبصي انیح دعب ايف هتميرحخل

 .. ةدئالا ىلع

 . ةعشب لتق ةيرج ىنيعب دهشأ نأ كشو ىلع تنك
 ذخأو . یسرکلا ىلع علصألا لجرلا سلج نيح ىلع .. ةعرسب تركفو

 ىف سیاقلا نّوديو .. عفاورلا ىف ةتبملا ةديدعلا لجاربلاب هسأر سيقي نايمد
 اهطبضيل هسكاعلا اياوزلا ريغيو ةعشألا بيبانأ عضو نم لدعي مث .. ةنو
 , ةبولطملا تافاسملا ىلع

 یر وسركلا ىلع هعضي فوس ةقيرطلا هذببو

 زی یذلا عضولا ىف ءاشي اك هفیکیو

 . قرزآ لئاسب اهألم .. ةمقعم ةنقح جرخأو جاردألا دحأ حتف مث

 ىلإ رظنو ... لجرلا ديرو ىف اهاقحو ۰ ةحاحسلا ىف ىذلا لئاسلا هبشي
 : الئاق هتعاس

 . حالعلا أدبأ فوس قئاقد رشع دعب -
 ؟ تاذلاب قئاقد رشع اذاملو : ةعرسب ركفأ انأو ىسفن تلاش

 . ةيبطلا ىنركاذآ یتفعسأو
 مسجلا ىلإ مدلا ىف ةنوقحا ةدالا لصتل ةبولطلا قتاقدلا ىه هذه نإ

 . . حالعلا أدبي اذه دعبو .. اهلعف أدبيو خلا ىف یربونصلا

 ىلع ثالث اياوز نم ةيمنهجلا ةعشألا هذه طيلست الا جالعلا نوكي نلو
 . یربونصلا مسجلا
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 . جرفتأ فقاو انأو .. ةبيهر ةميرج أدبت قئاقد دعب
 .. لمع نم دبال

 .. لمع .نم دبال



 555 اقا 1 22 هه هه

 .. ةرشعلا قتاقدلا تضقنا

 .. زاهجلا رارزأ ریدیو ینابرهکلا رایتلا لصوي نایمد أدبو
 زيزأ عفتراو .. تفاخ جهوب ثالثلا طبهلا ةعشأ بيبانأ تءاضأو

 . ةيمنهجلا ةلآلا

 .رعذ ىف لوح تفلتو

 . رو قابرهكلا رايتلا ةنيكس نأ تفشتكاو
 . ةظحل رخآ ىف ىلإ ىقلي ةاجن قوطب هبشأ تناك
 مالظ ىف ةفرغلا تقرغو راونألا تأفطناف ةنيكسلا تلصف ةعرسبو

 : رجض ىف لوقي نايمد تعمسو سماد

 . ىرخا ةرم رايتلا عطقنا

 : راظتنالل هسفن دعأ دقو ظيغ ىف فدري مث

 .. هل ارمأ -

o 

 ىف ءادعصلا سفت انأو .. هلاح “ىلإ رايتلا دعي ملو لاط راظتنالا نكلو

 . ءىبنع
 . ةلمم 'ةليوط“ بقرت ةعاس ترم
 : هرئازل لوقيو ةريغص ةيراطب ئضي نايمد تيأرو
 ! . لیلا لوط .اًعوطقم“ لظيش راثقلا-نأ ودبي ع

 . دغلل الغلا "لجتؤن نأ انب نسحب
 . حيرتسأو جالعلا نم یهتنآ نا درا تنك -

 . رحنا لح اتمافآ نشيل -

 لزنت نينئالا ثاوظتخو .. حقي بابلا ثعمسو .."لاجرخيّيتثالا تيأرو
 . قيرطلا ىف ةتتتيغتو .. ملسلا

 . ةعّرشب تركفو

 ةفرغلا ىف ىرحي ام لک بقارأل ةصرفلا ىنيطعي نافارابلا ءارو ىدوجو نإ
 نم مالظلا ىف برهأو رونلا 'ىفطأ نأل تقولا یسفن ف ةصرفلا یتیظعیو
 رمألا "اعد"1ذ| ىفلظلتا بابلا

 رارمتساب ثادحألا طسو ىنلعحي ًابسان ًاناكت “ناك

 . نايمد بغار هجاوأ نأ ىتين ىف نكي لو
 .. هلمعم ىف ديحو هلأ” مهو تحت هتيرحب لمغي هکرثآ نأ ديرأ تنك

 . ءىش لك هنم فرعأل

 . ىناكم ىف ءاقبلا تررق اذهو

 . تاعاس اهتتظ ٌقئاقد ترمو

 .. هل آيمد“ تاوطحو بابلا ىف رودي "حاتفلآ تعم من
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 . هدي ىف عملي ةريغصلا ةيراطبلا عاعشو .. ةرلا هذه هدحو .ناك
 ىف راونألا تألألتف .. اهناکم ىلإ ةنيكسلا تدعأ ةفيفخ ةكرحبو

 : مدن ىف هيتفشب صمصمي نايمد تعمسو ٠ لمعملا
 .. اليلق انرظتنا اننأ ول -

 حتفي مث .. باتع ىف ءىضملا حابصملا ىلإ رظنيو هيدي كرفي هتيأرو
 ةيونملا تاناويحلا اهيلع ىتلا ةحيرشلاب قلي مث بوكسركيملا ىف لطيو ةساركلا
 هطرشمي اهقشي ةيح ةعدفض هنم جرختسي ًاقودنص حتفيو .. ةعالبلا ىف
 ىلع اهعضي ةديدج ةحيرش ىلع ةيونم تاناويح نم اهيف ام غرفيل .. ةعرسب
 . ةعرسب هتاظحالم نّوديو .. ظحالب ىضمب مث بوکسرکیلا

 نم ءاقرز. ةليلق .تارطق لزنتف اهروبنص حتفيو ةحاحسلا ىلإ هدي دميو
 نيودتو صحفلا ىلإ دوعيو .. بوكسركيملا ةحيرش ىلع ةراطقلا
 . تاظحالملا

 ًابعتم هلوح رظنيو فقي هتيأر لصاوتملا لمعلا نم يرخأ ةعاس دعبو
 هتيأر مث .. ًاساعن درطي نأ لواحيل امنأك هينيع كرفيو اهكرفيو هسأرب كسميو
 قوف طغضيو هعارذ ىرعي مث قرزألا لئاسلاب اهؤلمي ةيالغلا نم ةنقح حرخي
 هفت نقحيو ةعرسو ةراهمب ةربالا سرغي مث دلجلا نم ةعطقب ديرولا ناكم

 . قئاقدلاو ىناوثلا رورم دعيو هتعاس ىلإ رظني حارو

 اهيسرك ىلع سلجي مث ةيمنهجلا ةلآلا وحن هجتي ناك قئاقد رشع دعبو
 نم بناج ىلإ ةيناثلاو . هتبج ىلإ ةدحاو . ةثالثلا عاعشالا بيبانأ هجويو

 ءیضتف رارزألا ىلع طغضي مث ..رخآلا بناجلا ىلإ ةثلاثلاو « هسأر
 . بيهرلا زيزألا كلذ ىوديو . تفاخ جهوب ةئالثلا بيبانألا

۸ 

 یمامآ ئرجنام دهاشآ اناو قورع ىف مدلا دمجتو

 هسفن ىلع تولا ةبرجت یرجن هنا

 ةيكلا فصن ایر .. لجرلا ديرو ىف هنم نقح یذلا لئاسلا سفن هنإ

 لئاسلا سفن هنکلو

 هخم ىلع ةبيهرلا ةعشألا طلسیو هناکم سلجم اذ وهاهو

 رارزألا هذه قيرط نع ةعشألا ةعرج رادقم ىف مكحتي نأ هناكمإب له
 . هراوج لا

 تلوفلاو ريبمألل دادع نم رثكأ كانهف اذه لعفی نأ هناكمإب هنأ نظأ

 زاهجلا ةهجاو ىلع

 رهظتو ديدح نم داوعأك هتالضع بلصتتف جنشت ةبون ىف لخدي هتبأرو
 همامأ حتفت محجلا باوبأ ىري هنأكو رعذلا نم ةلئاهلا ةرظنلا كلت هينيع ىف

 . ىتيمع مون ىف هنأك اهيف یخرتسب ةلماك ةبوبيغ ىف لخدي مث
 . ملكتي هتعمس مث
 هترتعا اهيح ملكتي ناك اك ةحضاولا ةئداملا تاربنلا سفنب ملكتي ناك

 قدايع ىف ةبونلا

 .. ىلوألا ةرملا ىف ًامامت ثدح امك ةميلسلا ةينابسألا ةغللاب ملكتي ناكو

 نايتسابس نود ىلإ ههجوي ىذلا مالكلا كلذ مجرتأ نأ تعطتساو

 3 ۳ اینا

 نكت مل .. یسار ىف اروفح لازام مويلا كلذ ىف ثدحام نإ قیدصاب -

 ىلع تنك دقل .. ابف رجفنا ىتلا ةعاسلاو تقولا ىف مغللا رجفنی نأ ىل ةأجافم
 ات

 نيتاه ییعب هارا تنك .. یماما مغللا یرا تنکو .. ءىش لكب ملع

۹ 



 ةربلا ىنجأ صخش .. رخآ صخش هسبل دق امنأكو ام هتربن تريغتو
 . نايتسابس نود وه ۰ سافنالا ثهال

 . الوقعم اذه نوكي فأ نكمي له .. یفاای .. قدصأ ال-
 :. ةليوط ةدم برحلا ىف شاع نم الإ اهفرعي ال ةي ن ةلاح كانه -

 مفاد هودع امنأكو كاله ىلإ هسفنب قليل عفدني هب اذإف ىدنجلاب دبتست ةلاح
 رانلا طح ىف لخدی هباذاف..: نونجلا اذه كك نم هسفنب صالخلا ىلإ ىطاب
 . نيعارذلا حوتفم توملا ىلإ ىعسيو ماغلالا ىلع یثیو

 كنأ ملعت تنأو .. . ماغلأ لقح ىف اب تلخد تنأ اجراف ولوجيم نود =
 ؟ ماغلأ لقح ىف لخاد

 . ملعأ تنك معن -

 : كيلع ضوبقم تنأ اجراف ولوجیم نود -
 . اجراف ولوجيم نود نم ةلجلحم ةكحض تمعو

 ىف لعفلاب.یلع :یضوبقم ىفأ یرت الأ . . ! ! ۴۴ اذام ىلع ضبقت -
 ؟ ! ًاقاس الو ًاعارذ كرحأ ال ىنأو روهش .ذنم نسبج نولطنبو سبجا ةتك اج
 ؟ سبجلا ىف ةيناث ةرم هعضتل سبجلا ىلع ضبقت

 : ةفرغلا ی ةبعرم ىودت ةلجلحا ةكحضلا .تداعو
 كلنأ تيسنأ .. ولليماك نایتسابس شیواجای ضبقلا زمأ ذفنتس فیکو -

 . ىلثم سبجلا ىف نيعارذلا عوطقم ىراوج ىلإ مانت
 . رازی نائتابسا نود تعمسو

 نوناقلا رمأب كيلع ضبقا فوس -
 . كحضي اجراف نود, داعو

 انمزه اننأ تیسنأ .. نشيواحلمل اهيأ نامز نم هب لمعلا یهتنا نوناقلا

 . مكحلا ىف نآلا رخآ ًانوناق كانه نأو . برحلا ىف

 .. ةبعرملا ةدزابلا هتكحض كحضي داعو

 ةعوفرلا مالعألا هذهو .. الاطبأ انسلو ىرسأ نآلا انا... كلوح رظنا.-

 . تبتنا یا ايندلا عم انیتنا دقل ... انمالعأ تسيل

 .. نایتسابس نود ريئز تععو

 طلوع دلو تنوع ام

 ...ةجدهتم تاربنو قنتحم هاکبو نينأو لیوع ىلإ ريثزلا لوحت مث -
 ؟ لمعلا امو ...قمعلا. امو <

 . تون فوس .. توغ فوم -

 . نایتسابس نود, خارص . تعمسو

 نشيعأ نأ .ديرأ انأ . شیعآ نأ ديرأ انأ .. تومآ نأ ديرأال انآ

 . موفكم, جیشن ىلإ. لوحتیل خارصلا ىنتخاو
 . هيبنج نيب :نم جرخي .یذلا جيشنلاب_زتبي نایمد ىرأ تنكو
 هنم جرخت ىلا ةبيرغلا تاوصألا هذه ةادأ درج .هنأء حضاولا نم ناك

 ۰. لیجست طیوش وأ :. ةناوطسأ وأم. ءويدلر .وأ .. قوب .دوحم

 . حاورأ ىه له

 ؟ اجراف .نودو ولليماك نود وه نمو

 ؟ دوجو اه له

 ىف هدي دم مث . هلوح تفلتبو يطيب هينيع حتفي نايمد بغار تيأرو

 . زيزألا فقوتیو .مشلا زل قطنيف حاتفم ىلع طغضيف فعض
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 روط ىرحي ام لجسي ناک ًاريغص ليجست زاهج كانه نأ تفشتكاو
 تقولا

 جیم لم نیرو دی 5 ۲ : ىشلا ديدش نايمد هجو ناكو

 ءازثأ ا تاوصألا ىلإ عمتسیو لیجستلا زاهج ريدي هتيأرو ةهرش ةعرج هنم عرجيو هحتفي ريغص سومرت ىلع ليك هتبارو
 . ةتون ىف تاظحالم نوديو هتبوبيغ

 مث هتيج ىلع حسعو هدي ةعاس ىف رظنيو .. ابعتم موقيو بءاثتي م
 . مونلا ةفرغ ىلإ وطخيو رونلا یفطی

 قلغب مونلا ةفرغ باب توص تعم ىح قاكم نم كرغأ غو
 نم فر تو ةسارك قرسأ نأ ىل ترطخ ةركف لوأ تناکو

 وخلا هب دبتسا امبرو .: . ةقرسلا فشتكيف لمعلا لخديو ليللا ف ىف ظقبتي نأ

 .دبألا ىلإ هرثأ تدقفو هاب رجهف

 هلاح ىلع ءىش لک كرتأ نأ ترثآ اذهو
 .تيتأ ثيح نم ةفخ ىف ًادئاع تبحسناو
 .رطاخ ىنهذ ىف قرب درابلا عراشلا ءاوه نم ةمسن لوا عمو
 لك هلأسأ ٠ زيزع قيدص وهو ٠ اينابسأ ىفر صم ريفسب افت لصتأ نأ

 .ولليماك نايتسابس نودو اجراف ولوجيم نود ناشب هتفرعم عيل عيطتسي ام
 . امهريصم ناك اذامو ةينابسألا ةيلهألا برحلا دونج نمض اناك لهو
 هب تقلعت ىنكلو ًايهاو المآ ناك

 ىف ةملك رخ تك انأو ىمأر قوف قدت ءاسم ةرشاعلا ةعاسلا تناكو
 ارغلتلا
 انأو عراشلا يق ًاذاذر لزتي رطملاو .. بتکلا فظوم لا هملسأو فارغلتل

۲ 

 ىف حباس یلقعو .. رطلا ىف عملي عراشلاو .. تيبلا ىلإ قيرط ىف یتبرع دوقأ

 . ةركفو ةركف فلأ

 5 ىذهأ انأ له

 انأ له .. سوباك وه له .. تعسو تيأرام لك ًانايذه ناك له

 ؟ لحأ

 . اجراف نودو ولليماك نود .. اه دوجو ال نينثا نيب ثيدحلا كلذ

 . ینشتسم ىف نيرواجتم نیرب رس نم نالكتي اپن هنم ودبي ثيدح وهو

 ىحرج امهنأو . برح ىرسأ امینأو

 داعراصب

 امیئاو . سیا ىف ناعوضومو

 شيعي هنأ دیرپ ناب وللیماک نود ةخرص یه ثیدحا ف ةملک رخآو
 نع ثيدح وه ثيدحلا ناو .. ابرح ضوحت ال اين حضاولا نم .ةيدح ره گلف ناو ا 2 ال ايئابسأ نأ حضاولا

 هلك ثيدحلا . ةينابسألا ةيلهألا برحلا اهنأ نظلا بلغأ .. تبثنا برح

 طيسوب هبشآ ناك یذلا نایمد ناسل ىلع طمع ضام درحم

 ۲ نكمم له

 ًاطيسو دمت ىتح تاونسلا هذه وملا ق تاوصألا شيعت نأ نکم له

 هناسل ىلع دیدج نم ثعبتل دوعتف

 ىذلا ىضاملا اذه تطعأ ىتلا ىه ةايحلاب ةثبشتملا ةدارالا ةخخرص اهنأ مأ

 ديدج نم ةايحلا ةصخر مدعن

 ؟ رارصا ةخرصو .. ةدارإ ةزجعم یه له

 ! ؟ نم ةدارإو
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 ٠١ نضورفلا نمو. ...تاق لبو ةداذإ
 © ديدج نم ىذهاف دوعا انا له

 قدح كبرم ءىثشل هنإ

 دعم تتام دق هقدارإ نوكت نا

 اقا قاقاقاقاقا ٠١ 282۵ هه

 ىف سلجأف دوعأ مث .. اهباب تقلغأ ىتلا یتفرغ ىف ودغأو حورأ تنك
 ىلع فورحلا ضعب طخاف دوعآ مث .. ىتكم مامأ دعقأف موقأ مث .. یشارف
 قتلت ال ةعطاقتلا تالکلا نم زغل مامأ ىنأكو ۰ ىنهذ دكأو ركفأ .. ةقرول
 اذه ىف ةرئانتملا ةبيرغلا قئاقحلا عمجتسأ نأ لواحأ .. ةملك ىلع ةملك هيف

 . نايمد هجو هيف تعلاط یذلا موثشملا مويلا لوأ نم .. كباشتلا زغلل

 . ةبقلا قئادحب دیلولا نبا عراش ٠١ ةيرج
 . كيلوئاکلا مورلا رباقم ىف سأرلا ةعوزنملا ةثحلاو

۳ ۲ 5 1 5 0 5 2 
 مسجلا هنم عزت دقو نیلامروفلا ضوح ىف ايلوط اعطق عوطقلا خلاو

 . ضاوحألا ىف ةصارتملا خاخمألا نم ددعلا كلذو ۰ یربونصلا

 ؟ .. مهلج نيأو .. اهبإحصأ سوعر نيأ
 سوعر ىلع اهطلسي ىتلا ةيمنهجلا ةلالاب نونحملا كلذ لعفي اذام

 ؟ هایاحض

 ا



 ؟ اهفشتكا ةبيهر ةعشأ ةيأو
 ىتلا ةيونملا تاناويحلا ىلع اهيرجي ىتلا ةييرلا ثوحبلا كلت یه امو

 ؟ ةيح عدافض نم اهصلختسي
 + هبراجت ىف همدختسي ىذلا قرزألا لئاسلا وه امو

 ؟ هيلع ىلوتست ىتلا ةبونلا رسامو
 ؟ همون ىف اهب یذهی ىتلا تاوصألا ةقيقح امو

 ماهفتسالا تامالعو ةلثتنألا تارِشع

 ةيواه ىلإ هقيرط ىف لجرلا نأب ىساسحإ ىنعزفيام دشأو
 ؟ هلقع دقف هنأ ول ثدحي اذام

 . دبألا ىلإ ةقيقحلاب انتلص عطقنت نأ اذه ىنعم
 نكلو تقولا توفي نأ لبق ءىش لك فاشتكال ةليسو نم دبال ناك

 .؟ فیک

 ؟ ةمجمج لخادب ام فرعن نأ نكمي فيك
 . ؟ لقع ىف رودي ام فشكن فيك

 لمحي مداخلا لخدو بابلا قد انیح ةيبصع ىف ءىجأو حورأ تنك
 افارغلت

 اينابسأ نم رظتتلا فارغلتلا وه ناك
 : دیدش راصتخاب بوتکلا درلآ تأرقو

 ةينابسألا ةيلهألا برا ىف تام ناريث عراصم ولليماك نایتسابس نود ٠
 . ٠ هيلع فرعتلا نكمب مل اجراف ولوجتيم نودو

 . ةقيقحلا ىهف نذإ
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 انو نوتحم لقع قالتخا ءامسألا نكت ملو ..ًانايذه تاوصألا نككت مل
 . لعفلاب اوشاع سانل ءاعا یه

 . لصاح لیصحت وه ثیدح نم راد امو

 نود برحلا یریسآ نيب تاونس ذنم موي تاذ ثيدحلا“اذه راد دقل

 برخلا ءاهثنا دعب یتشتسم ىف تولا ناعراصی امو : اجراف نودو وللیماک
 . ةينابسالا ةيلهالا

 مدعلا نم ثيدحلا اذه طقتلا هنأ وه نايمد هلعفامو
 ؟ ةزجعملا هذه تمت فيك

 وه اندنع لطم وضع ًابلاغ ۰ خلا ءاضعأ نم لوهجم وضع قيرط نع
 ةدالابو عاعشإلا فئاذقب هيني نأ نايمد عاطتسا ..ىربونصلا مسجلا
 نيع .. ةفهرم ةساح ىلإ لوحتي هب اذإف .. مدلا ىف اهنقحي ىتلا ةيئايميكلا
 . ىضاملا لالخ نم عمستو یرت ةيلخاد

 نمزلا بجتح قرخيو ثداوحلا ةكبش فشكي رادار
 ! اًقح بجعلا نكي رمآ

 ؟ ىردي نم نكلو

 ممسلا ةرذب یادبلا یصعلا اهزاهج ىف نأ ءاینع ةدود "ترکف ول اذام
 ؟رصبلاو

 ال '. . ناذآو نوع مهل ةدقح اهل جرخیس موي تاذ اهنأ تركف ول اذام
 . قدتفت الو بجنعت اہنا كش

 نأ كب هنأ قاضن ال .. لبقتسملل ةبسنلاب نايمعلا نحت انلاح كلذكو
 انل ةبسلتلاب لوحتب نأ نكمي خيراتلا انأو .. ناكملا ىف ىرن امك نامزلا ف یر

WV 



 ا چ اذه لا اتیژر قاطن مستي نأ انل ردق اذإ ًاريثك ريغتيل ايندلا هجو نإ
 ,تربغو تلو ىلا ثادحألا عمسنو . رضاحلا ىرن اك ىضاملا ىرتف . ىدملا

 نآلا انلوح ىرجت ىتلا ثادحألا عمس اک

 : حب ۱ ءايبتألاك .. ةكئاللاك حبصن اننإ

 د نكمي فيك نکلو

 لا ىلع ىدي عضا نأ نكمي فيك
 لجرلا كلذ هفشكام ىلإ لصأ فيك

 . ةطخ نم دبال

 بقثل ًاعباط تديلأ دقف .. ةرلا هذه ًاديج قيرطلا فرعأ تنكو

 اًضاخ ًاحاتفم ىل تعنطصاو عمشلاب

 . جراخلا ىف نايمد ناكو . ةسلخ تلخدو

 هلاح ىلع لمعملا ىف ءىش لک ناكو

 یابرهک ن قوف ىلغت نقحلل ةيالغ كانه تناکو

 لع لدي امم ۰ نخاس هنأ ةعشألا زاهج ىلع ىدي عضأ انأو تظحالو

 اللا ىلع نايمد ةوطخ مع تک

 . بابلا ىف رودي هحاتفم توصو

 نافارابلا ءارو ىنتخال تعرساو
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 ةريبك ةقافل هدي قو .. ل

 اهحتفيو ةدئاملا ىلع ةقافللا عضي هتيأرو

 بک انعلا كلت نم دحاو .. توبكنع هيف ىجاجز قودنص اهلخادب ناك

 رسو .. ةراحلا ةيئاوتسالا قطانملا نم رثكت ىتلا ةمخض

 ىلا ةريغصلا ةديدعلا نويعلا ىلإو ةرشحلا سأر

 . ئبخم ىف یتقمرت نويعلا هذه نأ ىلإ ليخي ناكو
 ةددعتملا هسأر ريديو هسفن لوح رودي توبكنعلا ناك ىرخأو ةظحل نيبو

 ةفرغلا تايوتحم ىلإ رظنيو ۰ ىكلف دصرم ةبق اهنأك نويعل

 هذه مدت ملو . ىلع ةريثكلا هنويع عقت انيح ىناكم ىف فجترأ تنكو
 ةكوش هبشت ةبيرغ حبرشت ةلآ دي قو - نايمد نأل . اليوط تاظحللا

 سأرلا ةقطنم ىف ةعرسو
 ىف اهعضيو لكشلا ةيورك ءاضيب ةيماله ةلتك عزتني ناك تاظحل دعبو

 لولحم اهب رابتخا ةبوبنأ

 بلحتسم ىلإ لوحتتل لولحنا ىف جيردتلاب بوذت ةيمالهلا ةلتكلا تارو

 عضي مث. بلحتسلا ىلإ لیلاحم ةدع ةفاضإ ىف عرشي نايمد تيأرو

 اهدحو بساورلا لصفيل ةيزكرملا درطل



 قرودلا لمكي مث . لوحكو زكرم كيتيربك ضماح نم تارطق اهيلإ فيضيو

 ايف فيضي ناك .. ریطقتلاب هبشآ ةيلمع ىف أدبي مث .. رطقلا ءاملاب هفصتنم ىلإ
 ةدع ليلاحم نم تارطق

 دعأ ملف اهترثكل ةيئايميكلا تايلمعلا كلت ىلع تطلتخا تقولا ىضمبو
 تناك اهلمعتسا ىتلا لیلاحنا بلغأ نأ ةصاخ اهتاليصفت ةعباتم عيطتسأ

 ةجلاعم ةصالخلا هذه جلاعي هنأ هتمهف ام لك .. ىل ةبسنلاب ةلوهحم لیلاحم

 لئاس نم ةليلق تارتميتنسب ةياهنلا ىف جرخيل .. ديقعتلا ةديدش ةيئايميك
 .رفطأ

 طبضي مث فالكوتألا ىف هعضيل ةنينض ديأب لئاسلا اذه لوانتي هتيأرو
 رداغيو بءاثتيو ةحار ىف هلوح رظنب مث .. نيعم تقو ىلع فالكوتألا ةعاس

 همون ةفرغ ىلإ ًابهاذ لمعلا
 اذام ًافلس فرعی هنأ ىلع لدي ام .. ةقثو ءوده ىف ةوطخ لکب موقب ناك

 مانيو بهذيل لمعملا كرتي نأ ابيف عيطتسي ىتلا ةجردلل .. ةوطخلا هذه ىنعت
 . ماريام ىلع ريسيس ءىش لك نأ نئمطم وهو

 قئاقد تضمو

 مونلا ةفرغ ىف ةكرحلا تنكسو
 . مان هنأ اذه ىنعم ناكو

 ام لوأ ناكو ..ىئبخم نم تجرخف ..ىلوضف مواقأ نأ عطتسأ مو

 . اهطبض تقو ىأ ىلع فرعأل ؛ فالكرتألا ١ ةعاس ىه هيلإ تهجتا

 . ةرشاعلا ىلع ةطوبضم اهتيأرو
 . ةحار نيتعاس هسفن ىطعأ هنأ كلذ ىنعم

 « فالکوتألا # سرج قدی نأ لبق نتیعاس ىمامأ نأ كلذ ینعمو

 .. هظقويف

 . ناتعاس

 . دج ًايصق ةظحللا كلت ىف ىل ادب هنكلو .. ليوط تقو
 ثيح ةرغاشلا ةرفحلا ىلإو .. قوقشلا هسأر لاو توبکنعلا ىلا ترظن

 . اهعزتنا ىلا ةيمالفا ةلتكلا رقتست تناك

 حق دقل . ةيباعللا هتدغ نكلو .. ىلإ ليخ اك توبكنعلا خم نكي م
 . ةيباعللا هتدغ ىلع لصحيل توبكنعلا سأر نايمد

 1:4 ةيدتلاب ابيع ارم اذه ناك
 ةيباعللا ةدغلا ىلع لصحيل بعاتلا هذه لک نايمد مشجتي اذال

 ؟ توبكنعل

 . تارک ذلا ةسارك تحتفو

 ةرفشب ةوکم تاحفصلا بلغأ تناکر.. اسف بلقأ ثيضنو
 . ةرفشلا حاتفم ةفرعمب الإ اهتفرعم ىلإ ليبس ال .. ةصاخ ةيئامك

 : صاصرلا ملقب تاراج ضعب تر ةحفص فو
 . اينيداكألا تابن معارب نم ةصالخ ٠

 . ىولق ىحلم لولحم ىف ( نينجلا) ةحقلملا ةضيبلا ومن ةعرس ٠
 . دعاسم لماعک تانومزهلا .ه

 تنام الاو ةجرد نيعبرأ نم رثكأ لولا ةرارح ةجرد عفر نكمي ال ٠
 . ةيونملا تاناويح لا عیمج

 . اتءارق عطتسأ مل ةبوطشم ىرخأ تالكو

 الل



 نالتعنالا لك ةفلتخم عورف ىف هثوحن ىرحي هنأ حضاولا نم ناك

 توبكتعل ةيباعللا ةدغلا طبري نأ نكمي كرتشم طيخب جرخأ نأ تلواح
 . اينيداكألا تابن ىف مفاربلاب نينجلا ىف ةحقلملا -ةضيبلاب یونلا ناويحلاب

 © طيلخلا اذه طبرت نأ نكمي ةطبار 3

 ؟ ةطباي ةيآ .. معن
 . لعفلاب ًاطيخ كانه نأ ودبي
 ةيويحلا ةفص ى هلرتشت ءايشألا هذه عيمجف .. ةطبار كانه نأ ىلإ ليخ

 علا
 كلذکو ءا اهعرسأو ةيويح تابلا ءازجأ رثكأ وه تابتلا ىف معرلا

 عنصت ىتلا یه ةدغلا هذهف : توبكن لل ةيباعللا ةدغلا كلذكو .. نينحلا

 ًاطاشن ءاضعألا رثكأ نیهف اذهو < هتيب توبکنعلا امج كزغي قلا طويخملا
 هنايك ىف ةايحلاو ددجتلا ةرذب لطحم رخآلا وه ونملا ناويحلاو ةيويحو
 ةطشن ةيلخ لمحتام رثكأك ليئضلا یوضعلا

 راتخيو . ددجتلاو وفلاو ةيويحلاو طاشنلا رس ىف نذإ ثحبي نايمد لإ
 . تاقتعلا هب فصتت ىتلا ءاضعألا "نم: ةيلا هتاماخ

 ةداملا ىلع وفعلا قايميكلا ضالختسالا تايلمع نم فدبب وهو
 . طاشنلاو ءاقلاو ةايخلل ةثعاتلا ةداملا .. ةيرحسستلا

 ةايحلل ىعيبطلا هبنلا نع ثحبي هنإ
 فالكوتألا ١ تختفو
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 فورحو اهقر ةدحاو لک ىلع .. ةقرم تاصالخ ةدع هيف تناك

 اهردصم نع ةرفشلاب

 ۱ لئاسلا ابق ةبوبنأ تيار نكر فو

 ةبوبنألا تلوانتو

 ةف هار تعمشو

 . موثلا ةحنارب هبشأ ةبيرغ ةحار هل لئاسلا ناك

 نايمدب أجافأل ىنيع تعفرو ةكرح تعمس لئاسلا صحفتأ تتك افیبو
 ىمامأ اًققاو

 هادخو .. ةمراو هلوفجو . مد نم نيسأك لثم نيوارمح هانيع تناك

 داکیو .. ىشملا عتب هناك ء طبب وطب ناكو .. اثعشم هرعشو .. نيخفتنم

 . ةوطخ لك ىف عقب

 ىف هدي دمي ناكو . قطنلا عيطتسي الف مالكلا لواحيل هف حتفي ناكو

 اهيبناج ىلع رهظتو . هاتفش فجترتو . ىدي ىف ىلا ةبوبنألا ىلإ رعذ

 a ىلع ىوابتي مث . ءاوفا ىلإ ناشطع هنأك اليوط ًاسفن ذخ

 ةظحل بغي مث .. اهقلغيو هينيع حتفيو .. ثهلي ناك .. هيلإ تعرسأ
 : سمييو هيلاوح رظني دوعي مث .. هيعو ن
 مهنكلو مهلت مل اوتام نيذلا .. ىسفن تلتق انأ .. ًادحأ لهقأ مل انأ -

 اوناك اذام .. ماع نويلم مبنم لك شاع نأ دعب ىبتنا مهرمع نأل اوتام

 كتيأر انأ .. ماع نويلم تشع ًاضيأ انأ .. اذه نم رثكأ ايندلا نم ن
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 تارم .. تارمو تارم تدلو .كنأ لعت ال تنأ .. ةرم لوآ تدلو ذنم

 .ربكألا مرفا رمغ لثم كرمع .. زوجع .. زوجع كنأو . دعت ال ةريثك
 رظني هنأك ىلإ رظنیو رخآ ملاع ىف موهيو حرسی ادبو ناوغت هائيع تادبو

 . غارف ىلإ ىلالخ نم
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 اكافافافاكافافاكاك ۸ 25252525255

 تسيل اهنكلو .. ةبوبيغلاب هبشأ . ةبيجع ةيلقع ةلاح ىف نایمد ناك

 ىرصبلا ءالجلاو ةيفافشلاو حتفتلاو ةظقيلا نم ةبيرق یه لب . ةبوبيغ

 . اهاكشأ ريغ لاكشأو ناعم نع هل فشت اهنأكو ءايشألا ىلإ رظني ناك

 : سمییو لافطألاك مستبيو ىهجو ىلإ رظنی ناكو

 .. مما فلأ نم رثكأ ةريثك ءامسأ كل تنأ . مسا یأب كيدانآ -

 .. ةيمطافلا ةفالخلا مايأ مأ .. كارتألا مايأ مأ .. كيلاملا مايأ كمساب كيدانآ

 . « ىبلحلا لولب » مايألا نم موي ىف ناك كما نأ روصت
 .. كحضو

 .. هتبارغ نم مغرلاب ًافولأم ودبي مسالا نأ ىلإ ليخو

 : مستبي وهو نايمد فدرأو

 لولبلا .. ةفيلا لؤلبم تنک كلصأ ..روصت .. لول لولب ج

 من اذه ىعارذ لوط ًايصق تنك .. هكحضتل همامأ بلقشتت ىذ
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 ( كحضلاف قرغأو ) نامز بلقشت تنأو نآلا ىمامأ كارأ تنأ اذهو
 لولهملا اأ اًدج ًافيرظ تک

 . راقو ىف ىلإ رظنپ داع م

 ا 5 تي ملع لجر .. نيلرب نم خلا ةحارج ىف هاروتکد دواد . م روتكدلا -
 لك .. خيرات .. ةفيلخلا لولبب ن هل فق . مرتحم ل

 را ديرت الأ 0 اک
 خيرات انم

 نويلم شيعت ن

 یذلا ىضاملا شيعي
 ةن نویلم شيعي هم ریسک یدنع ان بم ةنيب
 هلك ایندلا باتک تاحفص بلهيو .. تام

 برجع ءىش خلا ۵

 مهفت ال نيصصختملا لک لثم رکلو .. خلا ةحارج ىف تمم نأ
 نم موی لک ۰ لفات عجرم .. سزه شیشرآ .. ربك طاع خلا نإ بش
 لزألا نم كخم ىف ةقرو هب بوتکم خبراتلا مايا

 ةقروب ةقرو . نودم موب لک ةايحلا اغ نم

 ؟ كقاروأ بلقت نأ ديرت له
 ؛ نامزألا لك خيرات شيعت نأ دیرت له
 .. ملألا هينيع ىلع رهظو هيفك نيب هسأرب كسمأو ةظحلا تكسو
 ناعستت هينقدح تيأرو ... ثاهللا هدواع مث .. هتارظن تماغو

 طقتملا تفاخللا ريفصلاك هف نم تالکلا تجرخو

 ومآ ۱ تومأ فرش انآ لمأال -
 ..روللا .. ًامالظ حبصت ایندلا
 لآ قضا

۷ 

 توص ىف خرضی وهو هقنخت دیآ كانه امنأك ىولتي وهو هتبقرب كسمأو

 لک تبهو انأ .. امحأ لتقأ مل ىفإ مكل لوقأ .. ًادحأ 5 د

 تومأ ین .. انأ وه قيقحاا :لیتقلا ... ةنس نویلم .. ةنس نويلم دحاو

 ..ريسككألا دواد روتکد ءاهشيعأ ةدحاو ةظل .. ةظح دجآ الو نآلا

 عزفلاب هدقع .یذلا .یناسل قلطناو یردص ىلع هتیقلتو

 .. ؟ ریسک الا وه نيأ -

 .. سک الا -

 ۱ ؟ هبیکرت وهام -

 : خرصاو فنع, ىف, هزهأ تحر نيح ىلع هينيع ضمغأو تكسو 3

 . كوجرآ .. هبیکرت -

 ۱ هلال ید با کرت -

 .. تام ٠ .ريخألا هسفن ظفلو ءارولا ىلإ هسارب قلأو
 .. قدص مل

 ۱ . فرطت مل .: هنيع تسل
 .. غارفلا ىف ناقلمحتو . جاجزلاك ناعملت هاتقدح تناك

 .. نايمد ةايح تبتنا

 هيتفش ىلع یلامآ نم لمأ رخآ تام

 . ةدحاو ةفد اهلك ةيبهرلا ةقيقحلا تكردأو
۷۷ 



 .رسلل ديحولا ثراولا فا
 ىاوس هتومو نايمد ةايح ملعي دحا ال
 ؟ فرصتأ فيك

 ىعارزلا قيرطلا ىلع « الیف» ىف ةنج عم نكاس ىفإ
 . بیبطک ركفأ ىسفن تیارو
 . نکلو الیحتسم حب حبصأ نایمد نم ةدحاو ةملک ىلع لوصحلا نإ
 , هدسج كلمأ ىنكلو

 3-5 كلمأ

 ىذلا خملاذه لخادب ثدح اذام طرشم ةبرضب فرعأ نأ عيطتسا
 نمزلا بجح قرتخيو ی وضالا قري حبصأ

 نیش لعفأ نأ ىنم یضتقت ملع لجرك ىتلاسرو
 . هتالجع ینمهدت عرسم راطق هنأكو یضع تقولاب ترعشو
 . ةجسنألا سييتت نأ لبق ةعرسب لمعلا نم دب ال ناك
 ىف ثبعي ناك ىذلا طرشلا لاو ۰ حيرشتلا تالآ ةبيقح ىلإ ترظنو

 تضم ةعاس ذنم توبکنع

 امعأ تأدبو طرشملا تلوانتف . قوخ ىلع ىملعلا لوضف بلغو
HE 

1 
 . مظعلا عطقل راشنم ىلإ تجتحاو
 او راشنم نم رثكأ ةبيقحلا ىف ناكو
 ًاريثك ةيلمعلا هذبب موقي ناك نايمد نآ كشال

 ريشانملا

 هذه دوجو ليلدب

۷۸ 

 . خلا ىلإ لصأ نأ تعطتسا مومحا لمصفا نم ةقيقد نو دعیو

 اکشب
 لحشب ةددمتم ةيومدلا تاریعشلا تناکو . ناقتحالا هلع ودبي ناك

 . ظوحتلب

 یربونصلا مسجلا نأ اًيلوط خملا تعطق انیح هتظحال ءىش لوأ ناكو

 ىعيبطلا همجح فاعضأ ةئالث

 . یحلم لولحم ىف هتعضوو رذح ىف هتعزتناو

 . ةريغصلا ةسمرتلا هذه ىف ًانماك هلك رسلا ناك

 رطخأ وه لمعلا نم قابلا ءزحلا ن نأ ترعشو
 عطاقم عطقأ نأ 5 ءازجألا

 ةيؤرل یوکسورکیم ًاصحف اهصحفأو ٠ ةسمرتلا هذه ىف ةيبوكسوركم

 اهايالخ ىف تئدح ىتلا تالوحتلا

 نايمد اهب موقي ناك ةيلمع هذهف : ةمزاللا تادعملا دجأ نأ ٌمقوتأ تنكو

 . ةرم لك ماظتناب

اهج نكر ىف تدجو دقف . هل ىف ىعقوت ناكو
 عطقل اثيدح از

 ءىش لک عضوف اهلك ىناجايتحا ملعب نايمد ناك اناکو < ةبولطلا
 لوانتم ىف

 تحن اهتساردل ًاديهمت اهغبصأو عطاقلا نم زم ًاددع عطقأ تاذیو .. یدب

 . :بوکسوزکیلا

بوکسورکیا ةسدع ىلع يع تعضو انيحو
 ناک .. عطقم لوأ ىرأل 

 . ًاقولأم ًارظنم هتيأر ىذلا رظنملا

 . ةيناطرسلا ايالخلاب هبشأ ايالخلا تناك

هتيأر ىذلا عطقلا سفن وه عطقلا اذه نأ كخ ال
 عراش ٠١ ةقش ىف 

 ینینج جيسن هنأ ىلإ ليخ اهتعاسو .. بوکسورکیلا تحت ديلولا نب

 عطاقملا

۷۹ 



 . یریونلا مسجلا نم ةحيرش ناك دقل .« اًينج اجیسن نكي |
 1 ؟ ناطرس وه له
 . ايالخلا ىف تاماسقنا دوجو مدع ليلدب .. اناطرس سیل ال

 : اهومن ةعرسو : ايالخلا ةيويح وه ناطرسلا نيبو هيب هبشلا هجو او
 . ةغبصلل اهتيلياق ةدشو

 یفام لک اذهو .. طاشنو ةضافتنا ةلاح ىف یربونصلا مسجلا ايالخلا نإ
 .رمألا

 يسكإلا مادختساب ةجتنلا هذه ىلإ لصي نأ عاطتسا نايمد نأ كشالو
 . عاعشالاب ررکتلا هيبنتلا مادختسابو .. مدلا ىف انقح هذخا ىذل

 ۱ تت تأدب دق ةصقلا تناك
 ةيمانلا معاربلا تاصالخ نم هريسكأ رضحتسي نايمد ناك فيك نكلو

 ؟ ةيونملا تاناويحلاو توبکنعلا ددغو

 ؟ طبضلاب ٍةينايميكلا ةجلياعملا ىهام
 . ةرفشلاب ليصافتلا ىكحت هتونلا

 . دبألا ىلإ تكس ىذلا اهبحاص الإ ةرفشلا هذه حاتفم ملعي دحأ الو
 . دوجوم ریسک الا نكلو
 . هتانوكم ىلإ لوصولاو هليلحت نكمأ امبرو
 . هک ةفرعم ىلإ اًيسدنه لوصولا نكمي ىذلا .. عاعشإلا زاهج كانهو
 . لمأ نم رثكأ كانه

 . قلا لامآلا هذه نم مهأ رخآ ءىش كانه ناك نكلو

 رابتخالا وه .. ةيئامكلا تارابتخالا هذ 1
 وه .. ةيئامكلا تارابتخالا هذه عميج نم مهآ رابتتا

 + ىحلا

 . برج

 ةبعللا هذه یسفنب برجأ نأ

 . ةنس نويلم شيعأ نأ
 . ىضاملا ىرأ نأ

 ىماوح ىلع طلستو قدارإ ردخت ابتكلو .. ىنعزفت ةركفلا تناك

 ادحاو .ًايش الا ركذأ لو « ءىش لک تیک

 نبع هرت ملام یرال؛یرحسلا عاعشإلا كلذ قلتأو « ريسكالا لوانتأ نأ

 ۱ ۱ ۱ . نذأ عمست ملام عمسأو

 ٠ هدوعولا :ةنجلا لخداو ...ةفرعلا ةرجش دب ةمرحا ةرجشلا نم لک آ

ىلقع ینبلست .. ًامامت یفزدخت ةركفلا تناك
 . ۱ 

 قير. نکلو ابيف هرامد 'نأ مع ,ةرهاب یولح ةعطق مامآ لفطك تنك

 تدجو < ةحافتلا ىلإ هتدش ىتلا مدآ ةرطف لثم ۰ مواقت ال ةرطفبو

 ."ىريصم ىلإ ًادودشم ىبفن

ا كلذ ىلإ ىف نقلت قايح زفاوح لك .تناک
 . رسل

 «ةدالو نويلملا  دلوأو ۰ « ماع نويل ا » شیعآ نأ دیرآ تنک . من

 ۳ ۱ . دؤلخلاب هبشأ وه :ینلا اذه“ قوذأو

 ةفيفخ ةعفدبو .. قرزألا لئاسلاب اهؤلمت ةنقحلا ىلإ دتمت یدب تدجوو

۳ 
 اسلا 2

بي یمد ىف باسني لئاسلا ناك .. ديرولا ىف ةربالا نم
 لئاسل ةكرح عمو ء ط
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 . ةراضنلاک ءیشب سحأ تنك مدلا ف
 ةظقب ۰ عیبرلا یدن ىف ءارضخلا قاروالا
 معاربلا حتفت لثم حتفت

 . جزاط بیرغ ساسحا

 .یش لك وحن ةوبص
 . ًاباذج ًاقلاتم ىنيع ىف ودبي ءىش لک ناك

 . ةداعسلا عيباني نم رطقتسم قيحر اذهأ
 کا طئاحلا ةعاس تقدو
 . رشعلا قئاقدلا ترک ذتو

 . عاعشالا قلنأل ًازهاج نوکال قئاقد رشع ىمامأ تناك
 مياقملا ىف قاربخو ةيبطلا قامولعم یتدافاو

 فاجترا لثم . ضماغ شاعتنا

 .. ناوفنع .. ةوشن .. ةضافتنا ..

 ف غامدلل ةيرتملا
 . ىربونصلا مسجلا ىف خملا زكرم دنع عاعشإلا مزح قتلت تی « ىمأر نم ةطوبضلا دعا عاعشإلا بيباثأ هيجوت ىفو ةقيقدلا هعفاورو راها ليا

1 
 .ريبمألاو تلوفلا تادادع حيتافم ثردأو
 . ةياهنلا أدبتف رمحألا حاتفملا ىلع طغضأ نأ الإ قبب مل
 00 أ ةفش سملا یناکو .. هل دح ال قوشبو
 ىلع تطغض .. ةأرما لمجأ یتفش سملا اكد 0

 ۰ ۳ ۱ | هب 3 انا تجه تو

 موتکم زیرا عفتراو كفانغ جهوب طبهلا ةمشا کا دكا

AY 

 اضاكاكاكافاكاكاكاق 5 252 2 215 212 ٩

 هفصو نكمي ال ًائيش ثدح ام ناك

 ىنفعسي ال تایلکلا سوماق لك
 ! هنإف ..ّىلع ىلوتسا عزفلا نإ لوقأ انيح یذلا فولأما عزفلا نسی

 هل مسا ال رخآ عزف هنكلو .٠ هفرعن

 ملاع اذإف راتس حتف دق اکو . لقعلا رباطتو نهذلا رخبت ىلإ برقأ عزف

 ساوحلا هيف لضت هبت ٠ فيخم

 اهتربيغ ف ءىش لك فلت ءاريغ ءارمح ءامس

 راوحو ٠ ةطلبم عراوشو . ةقيتع ندم . ةيدوأو لابجو ةديدع رحبأ لالظ

 اهحنالم ىف طلتخت ضرأ

 . ةطلتخم تاوصأو ۰ ةيخيرات سبالم ىف سانو ۽ ةقرقشم

 . قطنلا تدقفو ىفاسل دقعناف جنشتلاب ىفاجفلا لاقتنالا اذه ىنباصأو

 نارظنت سبج نم نيترفح لثم نيتقلمح نينيع ىلإ تلوحتو . ةكرحلا تدقفو

 غارف ق
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 روعشلا نع ًامامت فلتخم رخآ روعش ىلع رطيسي أدب تقولا ىضمب نكلو
 . لوألا

 دل راتسلا هنع نزا یذلا بیرغلا ملاعلا اذه نآ رعشآ تأدب

 ىلع هيف فرعتأ نأ عيطتسأ .. ام دح ىلإ فولأم ملاع وه امنإو . ًامامت
 . فولأملا انملاع نم ةيعقاو رثكأ .. قيقح ليصأ ملاع .. هحالم

 سانلا فقوتسأ داكأو .. اهتايمسمب ىمامأ ءايشألا ىمسأ داكأل ىنإ لب
 . مهئامسأب مهيدانأو اه رصح ال بكاوم ىف نولوربي نيذلا

 مهفرعأ سانو .. هفرعأ ملاع اذه

 هتشع ملاع اذه

 ؟ مكل هفصأ اذامب

 ةموسرم ةفافش روص اهنأكو روصلا هيف لخادتت .. لخادتم ملاعب هبشأ هنإ

 ةروصلا نع ةروص لك فشت .. ضعب قوف اهضعب عوضومو ۰ جاجز قوف

 انت ىلا

 نع فشي رخآلا اذهو .. هلخادب رخآ صخش نع فشي صخش لك

 . ةياهن الام ىلإ سماخو عبارو ثلاث صخش

 لخادتتو .. ناولألاو تاوصألا لخادتت روصلا لخادتت ام لثعو

 ىف روصعلاو باقحألا لخادتتو .. ةينمزلا تارتفلا لخادتتو .. ثداوحلا

 امنإو لقعلا ىلع طلتخت ال ىهف كلذ مغربو ..رشحلا اهناك ةمحدزم ملاوع

 ةيعيبطو .. ةموهفم ودبت اهنأ اذه نم بجعأو .. ةنيابتم ةزيمم ودبت
 نم ةفلؤم ًافولأ ودبي اغناو .. ًادحاو ًادرف ودبي ال ماعلا اذه ىف درف لكو
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 نيعلاب هيلإ روظنم ىفائيس طب رش ىف ةرركملا روصلا لثم ٠ صوخشلاو دارفألا

 ةدرحن

 ىرت اهنإ .. هخيرات نكلو درفلا سيل ماعلا اذه ىف نيعلا هارت ام نإ

 هنمزو همجح

 هارت قيقح دعب وه امنإو .. ةهادبلاب كردي سيل ملاعلا اذه ىف نمزلاو

 نيعلا

 . قيقح ملاع وه لب « اًيفارخ اع سيل وهو

 هفرعأ اك یفرعی ملاع
 ىمساب ینیدانیو .. مستبيو ىلإ رظني یلاہناللا ماحزلا ىف دحاو اذه

 یسا نأ ًاديج ملعأ اأ ٠.. كازيإ» ىمسا وه اذه من .. ۰ كازيإ ٠

 ۽ كازيإ »
 : نڪي ميدق عبر تحت ةناح ىلإ اًعم بهذن نحناهو

 ىف نومستبي لكلاو ؛ هفرعأ قاسلاو « هفرعأ ناکلاو . اهفرعأ ةناحلا

 . ةليوطلا ةرشعلاو ةفلألا ةماستبا ىهجو

 + ةساخنلا قوس نم اهارتشا ىتلا ةيراحلا نع ىنثدحي « ناركذ » قيدصو

 : كحضأ انأو ۰ یلتملا اهدخف نعو <« اهقرع ةحئار نع ىئئدحيو

 هذه نم قذ : لوقي قيدصو « لباوتلاو « ءاوشلا ءىجيو ۽ برشأو

 . ةذيذللا هرصبلا لباوت نم اهنإ .. لباوتلا

 مث .. ةحلسأ  لیلصو درزو سرت توص عمسن ةناحلا باب یلعو

 ةعرسم تاوطخو .. قنتخم نينأو .. ةخرص

 . خنرتن نحنو موقنو



 . هسافنأ رخآ ظفلي ًاحوبذم ًاسراف دجن ةناحلا باب ىلعو
 . هبلق ىلع یدب عضأو هيلع ليمأو
 لوقي حالسلاب اًججدم اًيدنج ىسأر ىلع دجأل مدلاب ةثولملا ىدي عفرأو

 امد نارطقت كادي .. لتاقای .. نیعللا كازيإ ..
 لوح تفلتاو

 . هدلجي قیدص رف دقل

 ! دادغب لهأ ةنعلاب .. مسلا رجاتاي .. نيعللا كازيإ -

 ريقاقع رجات انأ .. هللا كحاس . قيدصاي مس رجان تسل انا-
 . شنای رفاکای ةروحسم قر ما ةبجحا ما .ريقاقع یهآ -
 بيرغ ,یسراف لجر انأأ ..هقا كمحري ىنكرتا .. رحسلا لامو انآ ام -

 . دالبلا هذه نم تسلو

 فقت ًادغو بيرغلا ىسرافلا امبأب ةحادقلا نجس ىلع افیض لحت ةلبللا -
 . ةفارقلا ىلإ هللا نذإب بهذت دغ دعبو « ةفاطق وبا » لداعلا ىضاقلا ماما

 . مظعلا هاو «یرب انآ -

 . رفاكلا يأ مسقت مظع ىأب -

 . ساناي ءىرب انا -

 . سجناي ىسراف اي -
 . قلخاي ءىرب انأ -

 . ةدئاف الو .. ًابعر فحجترأ انأو هيمدقو هيدي لّبقأو هيف خرصاو
 نالختی یذلا دربلاو ةبوطرلاو مالظلا ىف ليللا ىضقأ ةحادقلا نجس ىفو
 تاوصأو .. فحزت ءايشأ فيفحو . ماوه بيبد لوح نمو . ماظن
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 . تون سان ةجرشحو .. لاعس

 نايع ةداهش ىدنجلا دهشيو .. ةفاطق وبآ یضاقلا مامأ فقأ حابصلا ىفو

 ىلع یضاقلا مکحو .. امد نيتبضخم یدی یأرو .. لتقأآ یآر هنأب
 . ٠ ةيمأ » هباوب مامأ قنع فایسلا برضیو . مادعالاب

 .تزمآو

 . ىهتنأ ال ینکلو

 شيعيو دیدج نم دلوي لكلا ٠ یبتنی دحأ ال بیرغلا ملاعلا اذه ىفو
 . ةيئاهن ال تارم هتايح

 « نينح » فقسألا .. ءانیس ءارحص ىف حلبلا ريد ىف ىرخأ ةرم انأف

 نم یماعطو .. دبعتو ةالص قايح .. ةبحم هبلق ضيفي يذلا بیطلا بألا

 .. ركفلا تاحبسو لمأتلا ىف هيضقأ ليوطلا یرابنو .. ريعشلاو فاجلا رهلا
 . ةكريلا مهحنمأل ضرألا فارطأ نم ىلإ نوعسي سانلاو

 ! حامس اهلك ةايح نم اهلاي

 . لحأ نكأ ۸ ۷

 هب ترعشام نكي مل « ةيمأ » ةباوب مامأ قنع فایسلا برض امنيحو
 یمالآ تناکو : ةقيقح ینایخ تناکو .. تومأو شيعأ تنك دقل « ًاسوباک

 . ًاعقاو

 - دواد روتكدلا انأ - ىبضن ركذتأ تنك انیح تاظحللا كلت فو

 ! ىؤر نم اهلاي ١ ملحلاك ىل ودبت ىتلا یه ةبحاشلا ىركذلا هذه تناك

 تارشعب نکامألا تارشع ی یسفن فشتکأآ تارلا تارشع
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 ديدج ناسنإ ىنأكو ةفلتخم ةيصخشب ايندلا ىلإ جرخأ ةرم لك ىفو .. ءامسألا
 . ةيدجلا لك

 , عیمج ىلع هيف جرفتأ مليف ةنيوب هنأكو ىكلم حبصأ هعيمج-نيزلا
 . ءامسألاو عاضوألا عيمج ىف .ىل تذخأ ىتلا تاطقللا

 هتوالحو هتراضن هل موي لك .. ًاموي ًاموي اهتيناعو .. اهتشع نينسلا تاثم

 .رمعلا ىف موي رخاو لوا هناكو .. هترارمو

 ءاسم تاذ ةبطرق قوس ىف رضخلا نويعلا تاذ ةليمجلا ٠ ادليتام ٠ تلباق
 . نيت اهب ةلس لمحت تناكو

 . نیرصاختم انرس نونحلا ىفادلا ليربأ رق هوض تحتو
 . انتاشوشو مانتالا لمحت

 ! ةسلتخما ةلبقلا ىلخأام

 . اهضعب لع رثعت يح ةفجترملا لقانألا ةسلو
 .راودلاو ردخلا كلذو

 . لئادجلا ىذ رعشلا سملمو

 دقل . ءىش ال ؟ قشعو بحأ ًابلق نعطت امنيج ٍفيسلا ةبظ لعفت اذام
 . ًائيش هبلسي نل تولا ٠٠ ةدوجو لم شاع دقل .. قشعو بحأ

 . دفنت ال ةيدبأ ةورث نم قفنن ات
 . نینسلا نییالم انرمع نإ

 . موجنلا رمع نم انرمع

۸۸ 

 . ةرسحفل الو < ةلجعلل وعدي ام كانه سیل . ئيش دقفن ال نحن

 . ةئئابن ال صرفلاو . ىدبأ لیوط .. لیوط رمعلاف . مدنلل الو

 . راطقألاو راصمألا حتفأو . شويحلا دوقأ ین محأ لفط انأو تنك

 ردنکسالاو لابناهو فاخ زیکنیج نع أرقأ انأو ًابرط قف یبلق ناكر

 لامالاو ىنامألا ینبذعتو

 ینایح باتک تحتف ینا ول
 : الا ,یرآآ ام. تیارو ی ءارولآ یا تدع نآ ول

 ۰ نصحلا » ةكرعم رابغو « اکع راوسأ ىلع راصحلا

 ىلإ یرهظو براحأ « ةعازخ نبا» انأو .. ضيبألا حالسلا قيربو

 تحت رابنت نصحلا ةباوبو .. رجنخ هقشرب مل ناكم یدسج ىف سیلو طئاحلا

 سسحتأ داكأ .. نافوطلاك الخاد قفدتي رفظملا انشيجو “.. قينجنملا تاقرط

 . قاسو ینتکو ىردص ىف حرج لك ناكم

 فاتهو قاوبألاو لوبطلا هفزت .. رانلاک ىمحل ىف ذفني حيبملا الو

 . دونجلا

 ! ةئيلم ايند نم اهای

 دعتبت ىؤرلا هذه نأ ىلإ ليخ انيح دورش ىف لمأتأو .. ركفأ تنك
 تحارف هلك رظنملا ىلع ةراتس تلدسنا دق امنأكو . فيثك بابض ىف قرغت

 ًاديور ًاديور ع

 . نايمد لمعم حمالم ىه ةديدج حمالم ىلإ نطفأ تأدب ًائيشف ًائيشو

 ةعشألا زاهجو .. طبهملا ةعشأ بيبانأو .. هيلع سلجأ ىذلا یسرکلاو

 . هتادادعو هعفاورب

۸۹ 



 . ًامات تقفأو .. هسفن ءاقلت نم زاهجلا فقوت دقل
 . ةددحم لاغتشا ةدم ىلع اًيكيتاموتوأ ًاطبض ًاطوبضم زاهجلا ناك
 ذنم تضم دق ةعاس فصن نأ تفشتكاو . طئاحلا ةعاس ىلإ ترظنو

 . زاهجلا .مامآ سولجلا» تأدب

 .. ةعاس فصنلا هذه لالخ ىف نينسلا تاثم تشع دق ىنأ اذه ىنعم

 . تادلجي ألمت ىتلا ثادحألا هذه لك تشع ةقيقد نيثالث لالخ ىف

 .. ةفلتخلا هريياعمو فلتخما هنمز هل رخآ ملاع ىف تنك ىنأ اذه ىنعم
 .. نين ثادحأب لفحت هنم ةقيقدلا .. ملاع

 . عئار فاشتكا هنا

 انفرع اذإ ةينغ ةبصج نينس اهشيعن نأ نكمي ةسلفم قتاقد ءانجس اننإ

 .رجآلا ماعلا كلذ ءاوجأ ىف قلحنل اهرثمأ نم جرخن فيك

 ! ؟؟ اذه ققحن نأ عیطتسن فيك

 ! ؟ ؟ دبألا ىلإ رخآلا ملاعلا كلذ ىف ءاقبلا عيطتسن فيكو

 .. هنع بيجي نأ لواحف نايمد لاب لغشي ناك هنأ كش ال لاژس

 ةلآلا هذه رس ىلإ لصي نأ الواحم ةيئايميكلا ثوحبلا هذه ىف قرغتساو
 . خلا اهمسا ىتلا ةبيجعلا

 . نایمد لاق اک . سرهف ..فيشرأ خملا نإ

 ىف ًانودم ةقيلخلا ءدب ذنم ايندلا هذه ىف ثدح اب لماكر ضحم هیف لجس
 . باصعألا فئافل ىلع اًيوتكمو ايالخ

۹۰ 

 انلوقع ىف ةيمويلا انتایرکذ دیعتسن اك . لفاحلا لجسلا اذه ثعبن فيك

 هريسكأ مادختساب نایمد اهققحي نأ لواح ىتلا ةزجعلا ىه هذه

۹۱ 



 ك5 كك ق1515 ۱۰ 222 هه ع 2 عن

 . ةريسع ةمهم ىعامأ تناک

 . ریسک الا بیکرت فرعأ نأ
 ةيمك ىف تناك ةبقعلا نکلو .. اًيجبنم هلی ىف أدبأ نأ ترکفو

 . ًاقميتنس نيرشع ىلع ديزت ال اهلك تناك .. ةدوجولا ريسكألا
 ريسع اذهو . قارابتخا ابیلع ىرجأل تارطقب قتكأ نأ اذه ىنعم
 عاتمتسالا ىف ةحلم ةداح ةبغر یه .. ىنعزانت ىرخأ ةبغر كانه تناكو

 هتاذلو ىضاملا بابض ىلإ دوعأو ةروحسملا ةايحلا كلت شيعأل ةيكلا هذهب
 ةلفاح ةضيرع ةليوط ةابحب ًايرغم ًادعو اهتايط ىف ةرطق لك تناك

 ..ثادحألاب

 ىوقأ ةطلستم ةرطيسم ةلاكأ ةوهش ىلإ ىدنع لوحتت ةيغرلا هذه تناكو
 . نويفألا ىلإ نمدملا ةوهش نم

 ةبوبنأ ىلإ ىدي تددم الك ىلع ىلوتسي لذاختلاو فعضلا ناكو
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 : ضرغ ىأ ىف ددبت نأ نم سدقأو ىلغأو نمنأ اهنأ رعشأ تنكو « لئاسلا

 ! ؟ ةايحلا نم نأ ةقيقح ةيأف .. ةقيقح فاشتكا وه ضرغلا اذه ناكولو

 ؟ ةايح ةياو .. هاطاعتي نم لكل ةايحلاب دعو وه .نيفلا.لئاسلا هذه نإ

 ۱ . عتلاب ةلفاحلا نینسلا تاثم

 دودم . ةدارإلا“ بیلس ناسنإ ىلإ تلوحت لاكألا ءارغالا اذه مامأو

 : ةرطق یهشتی عناخ عضاخ لوست ىف نيعارذلا
 : لیلذ ءادن یماظع عام فو یمد ىف

 . فدواري عزف یبلق ىفو

 ! ؟ لئاسلا دقت ول اذام

 . راعسب رعشأ تنك

 .'قهاره لحف دسج ىف سنحلا راعس نم ةرم فلأ ىوقأ راعس

 ا زار ی 5
 ةصاصم شيفافخلا لثم رباقلا ىف لوجتي وهو .. نايمد ترک ذتو

 . ةنوعللا تارطقلا هذه ءارو ًايرج .. مدلا

 0 . نونحلا هنإ

 ىلإ رظني ةرم رخآ ىف ىمامأ فقي وهو ةنونحما هترظن رس تكردأ دقل

 . ىدي ىف لئاسلا

 : . (هيرجحم نم ناجرخت هانيع تداک تقل

 . ةرمدملا ةوهشلا هذه .ةمواقم ىلإ لیبس كانه نكي مل .. عن

 ةنقحلا المأو ۰ قئاسلا ةبوبنأ ىلإ ةردخم تاوطخ ىف كرحتأ ىسفن تيأرو

 . ةبالغ ةوشنب فجترأ انأو ىعارذ اهب نقحأو

۳ 



 ىلع طغضلو < زاهجلا نم ىناكم ىف سلجأ تنك ةرشعلا قئاقدلا دعبو

 . ةروحسملا ةبوبيغلا كلت ىف ىرخأ ةرم لخدأل حاتفملا
 .. ىراعلا ىرهظ ىلع تلزن ىتلا كلت ةرلا هذه ةيقيقح جيبارك تناكو

 .. تيز ةرصعم ىحر ديبعلا نم تارشعو انأ ريدأ انأو
 ؟ ناكملا كلذ ىلإ ىب اوءاج .. ملو .. فيكو .. تم

 . ةرباغلا خيراتلا روصع نم رصع ىأ فو
 يف ىنعفديو بصقلاب ةاشوم ةلحب اننيب رطخني ىذلا چاو نمو

 بلك ای لغتشا .. اخراص ىرهظ
 ؟ ًاناسنإ تسل ىنكلو .. ىهلإاي

 . ةباصع ىنيع ىلعو روث ان
 . ناريثلاك روخأ انأو

 عبرأ ىلع ىثمأ انأو

 رفاوح ىل اناو

 نبتلا لکآ انأو

 علل نيب رک ذی قرافب رعشآ الو . ةديلب یناساسحاو . كيمس ىدلجو
 . ًاصع برضو جابرك

 . ىننأ ىأ . ىثنألا عقاوأو برشأو لكآ نأ . ةليلق ايندلا ىف ىناماتهاو
 نزحأ ال انأو ىدالوأ لكش ركذأ ال انأف .ءىش اب قلعيال فرک اذو
 .ریدقت رثكأ ىلع عبشأو عوجأ امنإو . حرفأ الو

 . مانأ عبشلا دعبو

 قيمع مون امئاد وهو
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 . روثلا مون برج مكيم دحأ ال

 . اناريث اونوكت نأ متينفل هومتبرج ول

 بلاق ىلإ انم دحاولا هيف لوحتي ىذلا مونلا كلذ . ديرف ءىشل هنإ

2 
 ا

 ردقلاب ًالؤم ًأرمأ سيل هنكلو . روث حبذ روصتن امنيح رعشقت انبولق نإ

 هنم دشآ سرضلا أ نا .. هروصن یذلا

 مدي مل ادیب ناك ىفوحيذ انيح قنع لوح موی تاذ هب تسسحأ ام نا

 .ءىش لك یبتنا م .. ةريصق ةرتف الا

 . ًادبأ ماعلا كلذ ىف یبتنی ءىش الف .. هتی مال

 . شيعأ ىرخأ ةرم اذنأ اهف
 ةا هته او كيل

 انأ نم طبضلاب فرعأ الو

 راجشألا نأو . راجشألاب ةئيلم ةباغلا نأو ٠ ةباغ ىف ىنأ هفرعأ ام لك

 . تاعقنتسملا اهيطغت ضرألا نأو « مجحلا ةلئاه

 . ناكم لك ىف تاعقنتسم .. تاعقنتسم

 . حايرلا توص ىوس ىلوح توص الو

 . ةبوطرلاب رطقي وجلاو « ةرازغب طقست راطمألاو

 : ةيروفسف تازاغ رخآل تقو نم ابنم جرخيو ۰ ةئفاد تاعقنتسملا هايمو

 دجوت الو .. ةضرقنلا سحرسلا قاروأب هبشأ لكشلا ةبيرغ راجشألا قاروأو

 . تاقولخم

 . ىلوح ثدحي ركذي ءىشالو
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 . نمز همسا ءىش دجوي ال هنأكو .. ائيطب ًائيطب ىضمي نمزلاو
 . ءاوخلاب بيهر ساسحإ ىدنعو
 . ةرجش ىلإ .. یماای

 واع بابضلا راتس نأل : ىضمت تناك ىتلا كلت نينسلا تاثم اهلعل
 . ةبرجتلا ءاهتناب ًانذؤم هلك رظنملا ىلع لدسناف

 دقو . نايمد لمعم ىف یسرکلا نم یفاکم ىلع ديدج نم قيفأ تادبو
 . ةغاسلا فصن تضقنا

 . ةبيجع ةبرجت تناك

 ..زاهجلا تكرت

 .. تيأرام نايسن ةيشخ ثحلأ انأو قاركذم بتكأ .تسلجو
 .روحسلا ملاعلا كلذ ىف اهتشع ةقيقد لك لجسأ نأ ديرأ تنك
 “هفصن لإ هنم قبي مل لئاسلا نأ بتكأ انأو ىنيع بنجي تظحالو
 ىنتعزفأ ىرخأ ةظحالم تظحالو

 .رضخألا ىلإ قرزألا نم هنول ريغت
 ًاضيأ ةحئارلا لب .. طقف نوللا سيل
 . موثلا ةحار هل دعت مل
 .رتخأ ًاثیش حبصأ دقل

 دق لئاسلا نم قابلا فصنلا نآ ..

 .هیکرت ةفرعم نکملا نم دعي مو .. تقولا تاف دقل
 دیدج بكرم ىلإ للحت دقل
 . ًاضيأ تريغت دق هصاوخ نأ كش الو
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 نكمملا نم دعي مل هنأو < ًالاعف دعي مل هنأ روصتأ نأ ًاعزفم ًارطاخ ناکو

 روحتسملا ملاعلا كلذ ىلإ ةدوعلا نأو « ىضاملا ىف رثؤي ناك اک.خیلا ىف رثؤي نأ

 . ةليحتسم تدغ دق

 . ةسلفملا ايندلا هذه نيجس هيضقأ فوس ومع نم ىل قب امو
 خرم كانه دعي 3

 . ظيلغلا ملاعلا اذه "نم ًابرهم دجأ نل

 . ناكملاو نامزلا جراح .قيلحتلا عيطتسأ نل

 . یامحا قوف ائیش رطاخلا اذه قيدصت ناك

 . ىعارذ ىف اهنقحأو ةنقحلا ًاليأ تعرسأو

 . نامطأ نأ ديرأ تنك

 رع دقف. ..:هتارك ذم ىف دواد . م روتكدلا ابتک ةقرو رخآ هذه تناك

 . نايمد لمعم ىف ًاتيه تاعاسب كلذ دعب هيلع

 ةزهجألا لكو . ردصلا ةلوهحم ةيئابرهك ةرارش رثإ قرتحي لمعملا ناكو
 . ةيمحف لک ایه الا اهنم قبت مل .. نارينلا ابف تلعتشا دق

 نع هريرقت ىف ةقرتحا اياقبلا صحف ىذلا ىعرشلا بيبطلا لاقو
 . ةبيجع تاركذم اهنإ .. دواد . م روتكدلا تاركاذم

 : ةباينلا ليكو هلأس انيحو
 .. ةبيجع تاركذم اهنإ كلوقب ىنعت اذام -

 : الئاق ةتقدرأو بيبطلا هجو ىلع ةريحلا تامالع ترهظ

 نعو .. ىربونصلا مسجلا نع تاركاذملا هذه ىف بوتكم وه ام لک -
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 توبکنعلا ددغ قو « نيثجلا ايالخ قو . معاربلا ىف ةيويحلا

 نكلو ةيملعلا ةيحانلا نم ًاحيحص. نوكي نأ نكمي ۰ نيسيموتكألاو
 ؟ اذام نكلو -

 شيعت كنأ روصتت نأ نكمب له . لوقعم ريغ ودبي هلك رمألا نكلو -
 ؟ ةيدبا ةايح

 . تفاخ توص ىف باجأو ةباينلا ليكو هجو ىلع كابترالا ادبو

 . هنيعب ”نونجلا هنإ . لوقعم ريغ ءىش هنإ من -
 .رثكأ هتوص تفخ دقو فدرأ مث

 نإ .. ايندلا هذه ىف ءىش لك نحن فرعن لهو . ىردي نم . نكلو -
 .رخآ الو هل لوأال نمز ىف تاونس عضب هشيعن ام لك

 هذه . ءىش لكب ةطاحإلا ىعدن یتح ايندلا رمع ىف نحن نوكن اذام

 . مسالط اهلك ايند

 . مسالط اهلك

۹۸ 


