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 روعشلا رارسأ

 ف الإ كمسج ىلع ةلنافلاب سحت ال تنأ
 ىلا ةظحللا

 نيب ةليوطلا تاعاسلا ىف امأ ..اهعلخت ىتلا ةظحللا فو ..اهسيلت

 كرهظو كردص لوح فتلتو كدلج سمالت ..كمسج ىلع اهنإ

 .اهدوحوب رعشتد الو اهب سحت هل كتكلو كيعارذو

 ةرتف ىف اهنم جاوزلا ق عرشت تنأو اهب سحت لثملاب ةأرملاو

 اهتسبل اذإف ..لسعلا رهشو باتكلا بتكو ةيوطخلاو فراعتلا

 روعشلا تدقق كيعارذو كرهظو كردصب تطاحأو ةلتاقلاك امامت

 موي لك لخدت تيبلا ىف ثاثأ ةعطق لثم تحبصآو ..اهدوجوي

 كنذفات نم هيلع لطت ىذلا. رظتملا لثم ..اهتاكم ىف اهدجتل

 ...امامت هاستت مث ايداع حبصي مث ىلوآلا ةرملل كريت



 بدي ىتلا ةظحللا ىتأت ىتح ..ةلنافلاك ةيسنم ةأرملا لظتو

 قالطلا ةيواه ىلع جاوزلا حجرآتيو اهنييو كنيب فالخلا اهيف
 روعشلل دوعت ةظحللا كلت فو ..كتلئاف علخت امك اهعلخ ىف ًاديتو

 .اهقارق ةيشخ نم كيلق فجتريو قتعب اهب

 بيتر قايس ف نيجوزلا نيب ةقالعلا هيق مظتنتو دادولا هيف
 نم جهولا ئفطتيو رخآلاب دحاو لك روعش هيف رتفي .. ئداه
 ..نيتئالا بلق

 : سلا: "ام

 ..باصعألا ءايميك ف رسلا

 لاقتنالا تاظحلب سحت ..ةصاخ ةقيرطي ةعونصم انياصعأ نإ

 ..رارمتسالاب سحت الو

 ..كيتذأ ألمت عراشلا ةشود عمست ةأجف كابشلا حتقت امنيح
 ..كتذأ ف اهبخض رمتسي امنيح اًئيشق اًئيش ةشودلا فخت مث

 هي رعشت ال تنأف نيتظحللا نيب ةليوطلا ةقيقدلا ف امأ ..هققوت
 ۔۔.ةرمتسم نوكت هتكرح نأل

 امنيح كتكلو كينيع ىشغت ةرم لوآل سمشلل رظنت امتيحو

 ..رثأتت نأ نود اهيف قلحبت اهيلع دوعتت

٤ 



هي سحت اال ةرمتسم ةحصب اعتمتم شيعت امنيحو
 ..ةحصلا هذ

 .ضرمت امنيح الإ اهركذتت الو

 كنأل ءىلوألا روهشلا ىف كنزو دققت نجسلا لخدت امنيحو

 ىلع دوعتت مث ..ةنازنزلا ءاوهو ةيرحلا ءاوه نيب قرافلاب سحت

 ..نمستو ةيهشب لكأت ًادبتو ..اهقيضب كساسحإ دقفتف ةنازتزلا

 نع اهتعيبطب ةزجاع انياصعأ نأل ..روعشلا لتاق ماودلا نإ

 ةظحل ىف الإ ءايشألا كردت الو ..ءاتقلا نم نوعنصم نحن

 ..اهكانف

 ..اندب نم رقت امتيح اتتوركب رعشت

 ..اهريسكت امتيح انتحصيو رعشتو

 ..هدقفت امتيح انيحب رعشنو

 ..هي ساسحالا دققت انتإق اندي ىف ءىش ماد ءاذإق

 دن ¥ ¥

 ..؟ مودي هبح لعجتو اهجوز ىلع ةجوزلا ظفاحت فيك

 , ىلإ موي لك لوحتتو .. ريغتت نأ ..ةدحاو ةليسو الإ دجوت ال

 هدي نم برهت «ةياهنلل اهجوزل اهسقت ىطعت الو ..ةديدج ةأرما

 ىف توكتكلاك مانتو ءاهيلع ذوحتسا هنأ نظي ىتلا ةظحللا ىف
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 نم ناولأي هئجافتو ..اهدقف هنأ نظي ىتلا ةظحللا ف هنضح

 ..ريدغتم وجي اهسقت طيحتو ..اهعقوتي ال رابدالاو لايقالاو ةقطاعلا

 .اهميدقتو ماعطلا ناولأو ..هليصقتو تيبلا روكيد لدبتو

 اباش اهجوز بلقب ظفتحتل ةيتاغ نوكت نأ ةجوزلا ىلع
 .. العتشم

 ايهتلم هتحوز بحب ظقتحيل انانف نوكي نأ جوزلا ىلعو

 ..اددجتم

 ريغي نأو ..هلزغ فو همالك قو هسبل ف اديدج نوكي نأ هيلع

 ةزاجإ اهي ىضقي ىتلا ةقيرطلاو ..ليللا رخآ اهلوقي ىتلا ةتكتلا

 لك هتجوز اهي ئجافيل ةعقوتم ريغ ةأجاقمب ظقتحيو ..عوبسألا

¥ ¥ ¥ 

 ةمسق هتأ ىلع جوزلايب اضرلاب عوطتت ةجوزلا تتاك نامزو

 ..شيعيل جوزتي جوزلا ناكو ..هللا رمأ بحت امك هبحتؤ بيصنو
 بحلا نم ىوقأ ةيهلإ ةدارإب معدم هنآل حجني جاوزلا ناكو

 بحت ةجوزلا تناك ..ءىش لك نم ىوقأو ةداعسلا نم ىوقأو

 ..احيحص هيحتو ..اضيرم هبحتو ..امرجم هبحتو اييط اهجوز

 ..ايح هتم رثكأ ةديقعو انيدت ةقيقحلا ىف اهيح ناكو

 عمستو امتيسلا لخدتو فحصلا رقت ةجوزلاف نآلا امأ

To: بهيمي al-mostafa.com 



 ..نوسده كور

 ةجوزلاو ..اناولهي جوزلا نوكي نأ دبال جاوزلا حجنيلو

 ..موي لك بحلا ةريطف ف ةطشلا نانثالا عضيل ..ةناولهب

 روغيو بعتم هنكلو ..نامز نم ذلأ نآلا جاوزلا عيطلايو

 موي لك هيف بلقشتا جاوز ىلع هيف حيرتسأ اجاوز لضقأ انو

 اهتنلهش ددجأو ..اهيح ىلع ظقاحأو یتجوز باصعأ كرحثل

 ۔۔ یوحن

 اهتييو اهلجرو اهير نوکآق ..نيدت ىف ىتجوز ىنبحت نأ لضفأ

 ..ابح نوكي نأ لبق ناميإو ةديقع هتأل انبح موديو ..اهتايحو

 ..مالحأ هذه ..نامز مايأ نيف نكل

 ريغ ..تيراقعلا تانبلا نم ليجلا اذه ىف نآلا انمامأ سيل

 ..نوسده كور بيعالأ

 تاهم شتا ميدو افا تاسعا ةو ريغ اانا نول



 هيتلوكيد

 ..ةيسح ةيفطاع ادج ةيعقاو ..ادج ةيلمع بلاغلا ىف ةأرملا

 ..اهتاتسق ..اهتتبز نم دعيأل ةداعلا ف بهذت ال ..ةبيرق اهترظن

 ىلع اهتريج ..اهتلئاع ..اهدالوأ ..اهلجر ..اهتيب ..اهخبطم

 ..ىلمعلا قاطتلا اذه زواجتت ال ةداعلا ىف اهتامامتها ..رثكآلا

 هدليو هتطوب متهيف ..اذه نم دعبأل رظني نأ لجرلل كرتت ىهو
 لجأ نم حفاكيف ..ةيمومع رثكأ تايوتسم ىلع حقاكيو ..ملاعلابو

 اديعي فوقولاب ىه ىقتكت امنيب ..نفلاو ركفلاو ةلادعلاو ةيرحلا

 ف ايدج كراشت نأ ىف ركفت ال اهنكلو ..عجشتو قفصتو مستبتل
 ..ةدرجملا فادهألا هذه

 ءاستلل ةليلقلا تاءانثتسالاو ..ءاستلا نم ةيبلغألا لاح اذه
 فئارط تناك .ةسايسلاو نفلاو ركقلا ف رود نهل ناك ىتاللا



 ةدعاقلا دكؤت ىهو ..ةلوطبلا صصق ىورت امك ىورت رداوتو

 ۔.اهيفتت الو

 ..ةدرجملا اياضقلاب اريثك لقحتالو ..ةيلمع ةأرملا

 ةدرجم تاملك ..ةلادعلاو ..ركقلاو ..ملاعلاو ..ةيتاسنالا

 فو :ىلمعلا ىوتسملا ىلع طقق اهيف ركقت ىهو ..ةأرملل ةبسنلاب

 ..اهتييو اهدالوأ وه ..دودحم قاطن

 جرخي امنيحو ..ةيناسنالا مه اهدالوأو ..ملاعلا وه اهتيب نإ

 هراكقأ ليبس ىف هتيب برخيو هدلب ديلاقت ىلع طارقس لثم لجر

 لعفي فيك مهفت الو اهيدخ ىلع مطلت هتجوز نإف.ةيناسنالا
 .ةييصملا هذه نوتجملا اهلجر

 هتأل ءنيحالقلا ىلع هضرأ ىوتسولوت عزوي امنيح لتملايو

 قشت هتجوز نإق ..عاطقالاو دابعتسالاو ملظلا رظاتم قبطي ال

 ..هنونج ىلع اهيوث

 ىف بذعيو لقتعيو كلقلا ىف هتايرظن ىيليلاج نلعي امنيحو

 ..هذه كلقلا ةضهن ىف اًئيش مهفتال هتجوز نإف شيتقتلا مكاحم

 ةملك ملعلا نإ ..نودرشي فوس دالوألا نأ اهمهي ام لك نإ

 نامألاو لايعلا توق ىه اهمهي ام لك نإ ..اهل ةبسنلاب ةدرجم
 ..ةرسآلاو تيبلل ىداملا

 لجرلا ةيعل امه ىرظنلا ريكفتلاو لايخلا نأ ىنعي اذهو



 ةيعقاو ةيلمع ةأرملا ..ةيلايخ تسيل ةأرملا ..ةأرملا ةيعل اسيلو

 لاجم قو اهنم ةبيرق تاعوضوم ىلع ءانيو ءساسأ ىلع ركفت
 ..اهساوح

 باذتجا لواحت امنيح ءايزألا. تويب ركفت ساسآلا اذه ىلعو

 ىعقاو بولسأي ةثونألا مسجت اهنإ ..اهتاضومو اهتاركتبمب ةآرملا

 نايرع ..اهنأ ىلع ةثونألا مدقت اهنإ ..ةيلمع ةيسح تاليصقتيو
 مدقت ..هيسروكو ةملحب نايتوسو قزحمو زينوياجو هيتلوكيدو
 ىسحلا ريكفتلا سكعت اذهب ىهو ..ءاضعأ اهنأ ىلع ةثونآلا

 ..ةيئاسنلا ةيلقعلا قف وه امك ىعقاولا

 صئاصخ ىدنع ةثونألا ..رخآ ريكقت ىل ..لجرلا انأ -.ىنكلو

 ةحئارلاو ةرينلاو توصلا ىف اهنإ ..ةيناحور ةيونعم ةدرجم

 قو ..ةنونحلا ةفوطعلا ةئفادلا ةرتافلا نيعلا ةرظن فو ..ةكرحلاو

 .ةمومألاو ةفآرلاب ةضايفلا ةتفللا

 ريكفت نيب ايلاح قافولا مدع نم اعوت كاته نأ اذه ىتعمو

 ةايحلا بولسأ ىف ةيرهوج تافالتخا كانه ..لجرلا ريكقتو ةأرملا

 ..نينثالا نيب مهفلا بولسأو

 لاجم ىف ةييرق ةيعقاو تارسمو ةسوملم تامدخ ديرت ةأرملا

 متهي ال لجرلاو ..اهتييو اهيرشو اهلكأو اهفورصمو اهسبلو اهتنيز
 ىف اهي ىحضي انابحأ وهو ءةبيرقلا ةسوململا بلاطملا هذهب اريثك
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 ركفقلاو نقلا لثم ةسوملم ريغ ةدرجم ةديعب فا دهآ لیس

 . ةيحضتلا هذه مهقت ال بلاغلا ىف ةآرملاو ..ةينطولاو ةيرحلاو

 لامو ىلام انأو معاي هيإ ركقو ..ةخقخفو سكول ةشيع ديوت اهنإ

 ..شيعأ ةزواع انآ نكل ..كعاتب ركفلاب عيشا كيلخ ..ركفلا

 بحتو ءعجشتو ردقتو مهقت ءاسنلا نم ةيلقأ كانه عيطلايو

 لجرلا هب رعشي ىذلا قلقلا اذه وه ام قرعتو ..حورلايو بلقلاب

 ..ةدرجملا ميقلاو تايونعملا ىلع

 ةلقلا هذه نم ةدحاو ىلع رثع اذإ اظوظحم نوكي نانفلاو .

 .ةيونعملا ميقلاو لامكلاو لامجلا ىلإ اهحورب ةقاوتلاو ةساسحلا

 بهذلاب رثكأ لعقنت فيطللا سنجلا نم ةيبلغألا نكلو

 تاهجاو مامأ ليللا ف ططقلا نويع لثم اهنويع قربتو ظاملألاو

 ..ةيجرهاوجلا تانيرتاقو ..سديسرمو كاليداك تاليكوتو تايرعلا

 اذه سيلف ..اهبيعأ وأ ةأرملا مجاهأل اذه لوقأال انأو

 نم ةليصأ ةفص سيلو ..ةزيرغ سيلو ..اهيف ةعيبط ريكفتلا

 ..اهباستكا ىف اهل بنذ ال ةيستكم ةقص وه امنإو ..اهتافص

 ..نحت انيئذ بنذلا

 لاجم ىف اهصصخت ةجيتن ةفصلا هذه ةأرملا تبستكا دقل

 ف ةماعلا ةكراشملا نع اهلاصقتاو هتاردج نيب اهتلزعو تيبلا

 اتطلست ىلع ءانيو انبلط ىلع ءانب ةبقاعتم ةليوط الايجأ عمتجملا
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 عمتجملل لجرلاو خبطملل تسلا نوكت نآب انرماوأو انمكحتو
 ..نفلاو

 ةرغثلا هذه ..ةقيرطلا هذهب تاصاصتخالا عيزوت ةجيتن تناكو
 فادهأ ىلع نينثالا نيب فالخلاو لاجرلاو ءاستلا ريكفت نيب

 ..ةيفاعلايو برضلاب اهيف ءاقللا نوكي وأ اهيق نوقتلي ال

 ىقيقحلا لحلا امنإو ..اهدحو تالاقملا سيل ىرظن ف لحلاو
 ..نمزلا وه

 ةيلوئسملاب اهمادطصاو لمعلا ناديم ىلإ ةأرملا لوزن نإ

 ىلإ ةيادبلا ىف ىدؤي قوس اهتيرح ديلاقم اهملستو ةيعامتجالا
 اهعاقدتاو .ةديدجلا اهتيرحب ةأرملا راهينا ةجيتن لالحنا ةجوم

 نم ةسوملم .ةعيرس تاذل ىلع لوصحلل ةيرحلا هذه ةيرجت ىف
 اهتارماغم نم دوعت نأب ىهتني قوس لالحنا وهو ..عون لك
 لالحتالا اذه ةجيتن نوكتو ..ةبئاخ ةعئاض ةلذتيم ةناهم ةحرجم

 ..اهنع ثحبتو تايونعملاو ميقلا دقتفتو ..اههفن ىلإ بوثت نأ
 ىعسي امك اهيلإ ىعستو .. اهب متهتو اهيف ركفتو ..اهيلع قلقتو
 ءبحلا قو ةايحلا فو ريكفتلا ف نانثالا ىقتلي كلذيو ..لجرلا
 نوكت نأ نكمي ىتاعملاو ةدرجملا قادهألا نأ اعم اقشتكا دقو

 ..سيللاو برشلاو لكألا نم رثكأ ةيوغرمو ةعنقمو ةسوملم

 نحت اهيرشن ..ةنس ةئام ىلإ جاتحي فوس روطتلا اذه لتمو
 ..عايضلا ىف نه اهنيرشيو ..راظتنالاو ةدحولا ف
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 ةنطقلا نهدتع نوكت فوس عيطالب تايكذلا ءاسنلا نم ةلقو
 نهسقنا ءاقلت نم نروطتيو ةقيقحلا هذه اهب نفشتكي ىتلا
 ةساسح احاورأ نكلتمي نهتأل ..ةنس ةئاملا نهسقنا ىلع نرفويو

 ..ةرداق

 فيك نفرعي قوس تايجذومتلا تايكذلا ءاسنلا ءالّوهو

 ىلع نهحاورأ نصصقي فقيكو ةضوملا ىلع نهلوقع نصصقي

 ..لامجلاو يبحلاو نقلاو ركقلا تاركتيم رخآل 1۹۸١ نورتابلا

 ..اهسيل ىف ةولح ..اهعيطاقت ف ةولح نهنم ةدحاولا نوكت فيكو

 اهلقعو ..هيتلوكيد اهتاتسف صقت فقبك ..اهاياجس ىف ةولح

 تاذ نوكت فيكو ..لانملا ةديعيو ةاهتشم نوكت فيك ..هيتلوكيد

 نوكت فيكو ءةلفطو ةلقاع نوكت فبكو ..ةطيسيو ءايربك

 نوكت فقيكو ..ةقاوذ ةئراقو تيب تس نوكت فيكو .. ةباهموةقيطل
 0 ..ةقشاعو ةقيدص

 ةيكزلا ةأرملا هذه نوكت نأ نكنم ةدحاو لك لواحتل

 نم ةتس ةئام اهسفن ىلع رفوتو ايتدلا ريس مهقت ىتلا ةيجذومنلا
 ..۱۹۸۰ماعل ىمالحأ یل دسجتو ..روطتلا
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 !كيبحأ ..كهركأ

 ..كتيؤر قيطأ ال ..ادج كهركأ ..اهبحاصل تنبلا لوقت امنيح

 ..كئاقل نم نوهأ توملا ءاقل ..صاصرلا كيلع قلطأ نأ دوأ

 ءاوهلا ف اهرفاظأ بشنتو ..ضغيلا نم اهرعش قزمت امنيح

 ..ةيهارك ةلاح ف تسيلو كح ةلاح ىف نوكت..ظيغلا نم

 مامتها امهالك ..ران امهالك ..ةيهاركلاو بحلا نيب قرق ال

 ..نيبلق نیب راح طايتراو .. ديدش

 باصعألا الو ءاذكه روفي مدلا ناك امل ..مامتهالا الولو
 ا

 ..ىعيبط ريغ ساسحإ اهنأل ..بحلا نم رثكأ فلكت ةيهاركلاو
 جاتحت ..ضرألا ةيبذاج دض ماسجألا ةكرح لثم ىسكع ساسحإ
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 ..رثكأ ادوقو كلهتستو ةيفاضإ ةوق ىلإ

 ومن اهنإ ..قوق ىلإ اومن تسيلو ..تحت ىلإ ومن ةيهاركلا

 نم ةعرسب بلقني ىذلا بحلاو ..هضعب لكآيو هسقن ىلع ىذغتي

 ىناتآلا ىتاوهشلا بحلا وه ..ةبهتلم ةيهارك ىلإ بهتلم مارغ

 .لقعلاو مهقلا هفلاحي ال ىذلا ققألا قيضلا ريغصلا

 ىسلع لقعلا حاتقنا ىلع لدي ال ضغبلا ىلإ ةأجق هلاقتنا نإ

 ..ميرك حماست ىلع سفتلا حاتقنا ىلع لدي الو ءقيمع مهق

 نع فشكي وه امنإو ..ةبيحر ةيحور تاساسحإ نع فشكي الو

 ةدحاو ةيقر ف سفتلا راصحنا ىلع لديو ..نيديدش لخيو حش

 امتيح ..ادقح بحلا بلقت نأ ثبلت ام ..ةدودحم ةذل وأ ةيتانأ

 ةعقصي اهلديتستو اهتاليق تنبلا بحستف .ءنالذخلاب ءوبت

 :ةلخاع

 بحت تناك امنإو ..ةقيقحلا ىف اهلجر بحت نكت مل اهنإ

 بحت تناكو ..اهتذلو اهتحارو اهتماركو اهرورغ بحتو ..اهسفت

 هتأ هيق هركت تحبصأ مث ..تاجاحلا هذه اهل ىضقي هنأ هيق

 ..اهلذخي

 اهمارغ ىه ..ةدحاو ارات تناك ..ةيهاركلا رانو ..بحلا رات

 ..اهيذؤيو اهحرجي امل اهضفرو ..اهيضري امي اهذذلتو ..اهسفتب
 نس عبق ةر فاو .: ماهتنألاو ..:ةزيقلاو !.ةيفاركلا
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 ..اهحلاص ىلع صرحلا ةديدش ةقلغم سفت نمو ..ةيداتألا

 ةليلق ..ءىش اهتوفي نأ ىلع مدخلا ةديدش ..اهبحب لخبلا ةديدش

 ٠ .اهتالذخ ىلع ريصلا

 .. ةليوط مودت ال ةيهاركلاو

 بحرأ مهق ىلع ةياهتلا ف حتفنت مث ..مهلا طرف نمو ..قلقلا
 .ءايشألا ةعيبطو سانلا ةعيبطل نوتح كاردإ ىلعو ..ايتدلل
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 ابح ةداعلا ىف نوكي وهو ..ىناثلا بحلا كلذ دعب ىتآي مث
 ..هتايركذ ف ىلحأو ..هتاذلم ف ىقرأو ىقبأو قمعأ

 .اهتاربخ لكي اهلجر بحت تنبلا نآل بح قمعأوه بح رخآو
 ..اهل دح ال ةريثك تارسم هلدابتو ..اهخيراتو .اهروطت لعيو

 نأ حيحصلاو - - بح مظعأ قه بح لوأ نأ احيحص سیلو

 .. بحب رغصأ قه .. بح لوأ

 ..هبح لوأ جوزتي نأ لجرلا اهيكتري ةطلغ ربكأو
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 ...كيهتشأ

 ..سأيلا روذب اهتايط ف لمحت ةيسح ةايح لك

 ةعاس تارشحلا ضعب تومت امك ..تومت ةيسنجلا تاذللاو

 ..اهيق اهتانق روذب لمحتو ..حيقلتلا

 ..ءاقتكالا مدعو ..شطعلا وه ةذل لك دعب رركتملا روعشلاو

 عبشلا نم سأيلا مث ..بعتلا مث ..شطعلا مث ..ةيناث شطعلا مث

 ..للملا مث ةحارلا نمو

 ىتلا ىه هتزيرغ نإف ..كيهتشأ ..ةأرملل لجرلا لوقي امتيحو

 مک

 ..كيهتشأ .اهل لوقتو ..ةلوجر ىأل ةثونألا بيجتستو

 ىتلا ىه ةعيبطلا ..ةعيبطلا شطع وه شطعلا نآل ..ةياهن الو

 ..ايئاغ نوكيف ناسنالا امأ ..اهروضح نلعت

 ..هللمو ..هيعت نلعيق ..ةوزتلا ۍفطنت ىتح اتكاس لظي هنإ

 ..اذه لك نم ائيش مهفي ال هنإ لوقيو ..هسأيو
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 اهيف كرحتي ىتلا ةديحولا ةليمجلا ةملكلا ىه ..كبحأ
 نلعيو ..مسالاب اهيلطي ..تاذلاب ةأرما اهيف لضفيو .. ناسنالا
 ..اهعم هدوجول هحايترا

 ةهجازمو هرايتخاو ةنيرح. نمضتت ىتلا ةديحولا ةملكلا اهنإ

 .. ةتكصخشو

 .ىرخأ احور لبقتسيو ..هحورو هسقنو هبلقو هتيب حتقي هنإ

 ..همسجي ..هلك هدوجوي اهعم رضحيو ..هتفرغ ىلإ سمشلا
 اذهب اهعم عتمتسيو ..هتفاقثو ..هلقعو ..هتفطاعو ...هتعيبطو
 .ةريغ الي ءةينانأ الب ..ةيهارك الب ..لماكلا روضحلا

 دعي الإ بحلا نم ةجردلا هذه غلبي نأ عيطتسي ال لجرلاو

 ىناثلا هبح فو ..الوجخ اينوطالقأ نوكي لوألا هبح ف لجرلا
 ..انونح افوطع نوكي ثلاثلا هبح قو ..اروسج ايناوهش نوكي

 ..جوز نسحأو بيبح نسحأ نوكي ةلحرملا هذه ف وهو
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 ..نامز ةدوجوم نكت مل ةأرملاو لجرلا نيب ةقادصلا

 انوكي مل نينثالا نأ ةجردل ةردات لجرلاب ةأرملا ةولخ تناك
 اناكو ..ةسايسلا ىف مالكلاو ةرثرثلا ف اهاعيضي نأ ناركقي

 ..تالبقلا ىف اهقافتإ نالضفي
 ةرثكب تادوجوم نحيصأ تانبلا نأل ..ةدوجوم نآلا اهنكلو

 :: سرا لاو تاكا ق.:لحرلا لوح

 وه ةأرملاو لجرلا نيب ًاشني ةقالعلا نم ديدج عون أدب اذهلو
 .:ةحضلا نع لاؤسلاو ةنهتلا لداش ئدعتت ال يتلا ..ةقادضلا

 ةقادص ةيدج اهيف تسيل ..ةليزه ةقالع تلاز ام اهنكلو

 ..ةأرملاب لجرلا مارغ ةيدج الو ..لجرلاب لجرلا
 ةقادصلا هذه نأ رعشن ال اننكلو ..ءاستلا قداصن اننإ

 2 ادبأ ةيرورض
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 تاجوزلا ةيرح

 ..ةيرحلا وه ايندلا ىف لمأ ىلحأ

 ..ةيرح ىف بعلي هنأب ملحي لفطلا

 ..ةيرح ىف بحت اهنأب ملحت تنيلا

 ..ةيرح ىف لمعي هنآي ملحي لجرلا

 ةيرحلا ..اديأ ناستالا دعست ال اهدحو ةيرحلاف اذه عمو

 اهعم نكي ملو ناسنال ترقوت اذإ تايتاكمالاو بابشلاو غارقلاو
 قلتو للمو باذعو ةنحم ىلإ لوحتت ..هقيقحتب لغشنت فقده
 .. ییصع

 بلاطت ..ةيلوئسملاب بلاطت ..رارمتساب اهنيدب بلاطت ةيرحلا
 ءبع ىلإ اهسقت ىه لوحتت اًئيع دجت مل نإو ..هلمحت ءبعب
 ..قاطب الو لمتحي ال
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 تتأ ..بهذا هل تلاقو ..ردقلا ةليل هتعاج اذإ طيسبلا ىدنجلا

 تنآ نآلا نم ..هلك شيجلا ف فرصتلا رح دئاق تنأ ..لاشرام

 ..رمألا ىه تنأ كتملك نآلا نم ءرمأ لك نمو ديق لك نم قلطم

 كيلإ ردصي نأ ىف قحلا- هل دحأ ال ءكريصم كل ررقي دحأ ال

 لكل ررقمو ..تاميلعتلا لك ردصم ةظحللا ذنم تنأ :.تاميلعت

 ..رئاصملا

 ..لوهذلاب باصي قوس هتإق ..طيسبلا ىدنجلل اذه ثدح ول

 ..فقوملا لوه نم دعتري مث ..فوخلاب باصي مث

 نمو ..هلك شيجلا ريصم ررقت نأ نكمي اهلوقي ةملك لك نإ

 ىدنج نويلم ةايحي ىدوي نل هنأو ..ريدقتلا ء؛عطخي نل هنأ هبردي

 ١ ..رماوآلا كصتو ةكرعملا ططخي وهو هلم

 فوس وهو ..فوخلا نم هلقع لشت ةيلوتسملا ةماسج نإ

 ةليل هل اهحتمت ىتلا ةيهلا هذه ضقريو ..ةيرحلا هذه ضفري
 ريغصلا هيصتم ىلإ ةدوعلاب بلاطيو هتلاقتسا مدقيو ..ردقلا

 ريكقت اليو فرصت الب هذقنيف فحزلاب ارمأ ىقلتي طيسي ىدنجك
 فلأ نوهأ اذهق ..ةطاسب ىف توميل نارينلا لباو تحت مدقتيو

 ةيلوتسم لمحتيو ..ررقيل ..قرطلا قرتفم ف هعضت ةيرح نم ةرم

 ..ددرتلاو ..فرصتلاو ..رايتخالا ةلكشم هجاويو .هرسأي شيج

 ..ةظحل لك ىف ..ةريحلاو
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 رتوتلا نم ةلاح ىه طيسبلا ىدنجلا اذهل ةبسنلاب ةيرجلا نإ
 ىتلا تاودألاب احلسم سيل هنآأل ..لمتحت ال ..قلقلاو 'حاعزنالاو

 لمح ىلع ةردقلا هيدل تسيل ..ةيرحلا هذه نم ةداقالا نم هنكمت

 ..هتايناكمإ اهب فظوي ىتلا ةءافكلا هيدل تسلو ..ةيلوئسملا

 ..ديري اذام فرعي الو ..اهلجأ نم ططخي ىتلا فادهألا الو

 ..هتيرحب فرصتي فيك الو

 ىنمتي ليقث ءبعو ..فوخو ..قيضو ..ةليلب هدنع ةيرحلا نإ
 1 ..هتم صالخلا

 ..ةرطخ اهنكلو ادج ةنيمث ةدام اهنا ..ةيرحلا ةلكشم هذهو

 ةرطخ اهنكلو ...نيتالبلاو بهذلا نم ىلغأ مويدارلا ةدام لثم

 ۰ ..ةلتاق تاعاعشإ عشت ..ةقرحم ةرمدم

 بيست نأ نكمي اهنكلو..ناطرسلا نم ىقشت نأ عيطتست ىهو
 ..اهلمعتسي فيك بيبيطلا فرعي مل اذإ ..ناطرسلا

 نم لّذبت ةياغ نوديو جمانرب نوديو فادهآ نودب ةيرحلا

 ..ليقث ءبع ..اهلجأ

 اهل بلجيو تيبلا ىف لمعلا نم اهجوز اهيفعي ىتلا ةجوزلا
 ناخسو ..ءايرهكلاب ةسانكو ءايرهكلاب ةلاسغو مدخلا نم ةثالث

 ..اهقيك ىلع ةدوعلاو جورخلا ف ةيرحلا اهيطعي مث ..زاجاتوبلاب
 عقت فوس .. لافطألا ةييرتب ىقشتال ىتح لمحلا نم اهيفعي مث

 اف



 ..لافطأ نودي فادهأ نودب ةعاس ١١؟ ..اهيضقت فيك فرعت ال

 ..تقولا اذه ءلمل اهتهذ ق ةطخ نودب ..تيبلا ف تابجاو نودب

 لخدت نأ امإو ..عرصلاب باصت نأ امإ ةجوزلا هذه لثم

 دوقت نأ امإو ..فوصتت نأ امإو ..ةيلقعلا ضارمآلا ىفشتسم

 وأ ..ةهوبشم تويب ىلع ددرتتوأ ..ايئاسن ايزح فلؤت وأ ..ةروث

 فلؤت وأ ..ةيتابايلا ةعراصملا بعلت وأ ..لاقثألا لمح فرتحت

 ةجوز نوكت نلو ..ةديعس ةجوز ادبأ نوكت نل اهنكلو ..رعشلا
 ..تويبلا ليداتق .تاجوزلا موهفمب

 لمعلا نم اهئافعإب هتجوز ةحارإ ىلإ دمعي ىذلا لجرلا نإ
 ىه ..تيبلا بعت نم ىسقأو قشأ ةلكشم ىف اهعقوي تيبلا ىف

 ..لولحلا ًاوسأب اهلح ىلإ ًاجلت فوس ىتلا اهتيرح ةلكشم

 ىلعق تيبلا تايجاو نم ةأرملا ءافعإ نم دبال ناك اذإو

 ىتح اهيلايلو اهراهت هي لمت رخآ ارود اهل زهجي نأ اهلجر

 .اهللمو اهقلقو اهتريحب هيلايل دوست ال

 ..المع اهحتميلق ..ةيرح هتجوز حنمي نأ جوزلا دارأ اذإو
 ..اهتيرح هيف فقظوتو هيف ىنقت ارود اهحتميلو ..اقده اهحتميلق

 فوسو ..ةيرحلا هذهي اهسقن رمدتو هرمدت قوس اهنإق الإو

 ىدان ىف اهراهن ىضقت ةسكاشم ةلولم ةلطاع ةناسنإ ىلإ لوحتت
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 ..اهئلاثمأ نيلطاعلا تاوذلا دالوأ ىلع اهتتتف ضرعت ةريزجلا

 ليللا رخآ هسافنأ قنخت مث ..ركوبلا تارهس ىف اهليل ىضقتو

 جوزلا اهمدقي ةيده تسيل اهنإ ..اقرت تسيل ةيرحلا نإ

 ةنعل اهنإ ..ليناشلا رطع ةجاجز وأ نولينلا بروج لثم هتجوزل

 ..ةيده اهل مدقي ملو ..هتجوزل ةلكشم مدق دق كلذب نوكي هنإ

 رماوآلا ىقلتي طيسبلا ىدنجلاك شيعت نأ اهل لضفأو
 نوديو «لمع نودب الاشرام نوكت نأ ىلع ..فرصت الب اهذفنيو

 ..جماترب

 هذهل لمع نع ثحيت الو ..ةيرح نع ثحبت ىتلا ةجوزلاو
 هذه اهيطعن نأ قحتست الو ..ةيرحلا ىنعم مهفت ال ..ةيرحلا

 ..ادبأ ةيرحلا

 ..ةأرملا نم امئاد 'هيلع ادوسحم شاع ىذلا لجرلا ةيرحو

 ىف عقدي ةبه تناك امنإو ..عوضوم تاذ ريغ ةيرح ادبأ نكت مل
 بسكي ىذلا وه ..لمعي ىذلا امئاد وه ناك ..ءیش لک اهلباقم

 دوقيو عرتخيو ركقي ىذلا وهو .عتصيو عرزي ىذلا وهو

 ..سوسبو

 هل رفوت ءايرهكلاب ةلاسغ نكت مل ..ةيده هتيرح نكت مل

 فل



 اتيل ..دوهجملا هل رقوت ءايرهكلاب ةسانك نكت ملو .هيعارذ
 المع هتيرح تناك امئإو ..ةريزجلا ىيان ق الطاع ددمتيو .

 سرا دملاو لماعملاو عتاصملا ف ارهسو ..ةيلوئسمو الاغشتاو

 ..لاتقلا نيدايم ق احاقكو ..ةموكحلا نيواودو

 ..ةيرحلل ىقيقحلا ىنعملا وه اذهو

 زاتماو اهب درقنا ىتلا هتيرح ف لجرلل ديحولا رذعلا وه اذهو

 ..ةأرملا ىلع اهب

 نهل سيلف ..ةيرحلاب نآلا نيلاطي تاجوزلا تناك اذإو

 ةيلوتسملا ىف ةكراشملاو لمعلا ىتعمب ةيرحلا ..ةيرحلا هذه الإ

 ..ءايعألا لمحو

 ف رهسلاو برشلاو صقرلاو ..عراوشلا ف عكستلا ةيرح امأ

 .ىداوتلا

 رشحو ..نيفتكلاو ردصلا ةيرعتو نيقاسلا فشك ةيرح امأ
 نم راطق رجو ..نويعلا ةللغزل ..فافشلا نافوليسلا ف مسجلا

 وه ..دحاو ىتعم الإ اهل سيلق ةيرحلا هذه امأ ,نيبجعملا

 ..توييلا بارخ

 اهتإ ..اهسقن 0  ةيرحلا هذه و نم ا

 اهقلط نإ ناوهلا نم ا ..قاشع ةرشع اهل ناك اذإ للملا
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 نم ىكيتسو ..اهدالوأ درشت اذإ مدنلا نم ىكيتسو .اهجوز

 اهلوح نم ضفنيو ..لهرتتو نيعيرألا نس غلبت امنيح ةدحولا

  دالوألا نانح دقفتو .. تيبلا ءقد دقتقتو ..قاشعلا

 نكي مل هقلخ ىرجت تتاك ىذلا قيريلا اذه نأ فشتكتسو

 . .اهتينانأ دويقو .اهزئارغ ةيدوبع ناك امنإو ..ةيرحلا

 دع ¥ ¥

 ..امئاد تنبلا ىف هتجوز لغشي ىذلا وه نطفلا جوزلا نإ

 د مش اليو بعدك الي كربلا ةيلوتسماويفتع ىلع“ مشت

 لغشتو ..هب لغشنت ىذلا بيرقلا فدهلا اهل رخدي اذهب هنإ
 عاجل نينا ليحل اهتيرج فق اهو اعر اخذ
 .هل شيعت ىذلا ىقيقحلا ديحولا بحلا

 اكل



 ةأرما لكل .. ةحيصن

 دوهجم ىأ ىلا ةجاح ىف ةأرملا نكت مل ..نامز مايأ

 صصلتي ..هسفن ءاقلت نم بوذجم امئاد وهف ..لجرلا باذتج ال

 اعوطلم فقيو ..عقاربلا بوقت نمو ..باوبألا بوقت نم اهءارو
 شيش فلخ نم اهلظ رهظي نأ لمأ ىلع عراشلا ف تاعاسلاب

 ..رهزلا صيصأ وأ ةلقلا ىلإدتمت ىهو اهدي رهظت وأ ..ةذفانلا

 ىف شيعي ناك ..رثأ ىلع اهل رثعي نكي مل هنأل ..ايوذجم ناك

 تناكو ..لاجرلا نم هلك ملاع ف لمعيو لاجرلا نم هلك ملاع

 ف رهظي الو ..تاقرطلا ىف رهظي ال ردان حيحش ءىش ةأرملا

 لخاد توييلا ف ؟ييتخي امتإو ..بتاكملا ىف الو ..سرادملا

 . ةليوط بيلالجو تاءالمو تاءابع

 ىلع اهجوزتي نأ ىوس اهيلا لوصولل قيرط كانه نكي ملو
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 .مالك نوديو ةنياعم نوديو ةفورب نودب هلوسرو هللا ةنس

 تنتاك اهنآل اهتعاضب جيورت ىلإ ةجاح ىف ةأرملا نكت ملو

 .بابلا ىتح برقلا بالط اهيتأيو ..بكانملا اهيلع محازتت ةجئار

 امئاد تتاك ةيبلس ةقيرط ىهو ..مسايو ..ال ..الو لالدلاو

 ةكبش ىف ةيايذلاك اهلجرب اهل عقوتو اهمارم ىلإ اهلصوت
 .توبكتعلا

 .امامت تريغت نآلا فورظلا نكلو

 نحن انتأ ةقيقحلاو .. عراشلا ىلإ تيبلا نم ةأرملا تجرخ

 ةضهنلاو ررحتلاو ةيرحلا ةجحب اهانجرخأو اهيلع انكحض نيذلا
 اهردخ نم جرختل اهاتبعل ىتلا ةبعللا رخآ ىلإ ..ةيئاستلا

 لك ..هوياملاب ريخآو ..نايرع ردصو ..ريصق مكي اهتيؤرب عتمتنو

 ..جامز نودي .. شالبب اذه

 ` اهاتعضوو انلامعأ فصن انلهاك نع انحزأ لم اذهب فتكن ملو

 تنأ ..حاقكلا نيق .. بیع ..انلقف ..رمعلا ةكيرش تخحرصو

 تدلو ..ةرح ةتاسنإ ..ةسيدق ..ةلطب ..ةحقاكم ةميظع ةأرما

 لمعلا فرش ركتحت نأ عيطتسن الو ..ةرح نيشيعتو ..ةرح

 هسيق نيعزتنت ىذلا تقولا ءاج دقل ..اندحو انل حاقكلاو
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 ..انقتأ مري انيديأ نم لمعلاو حافكلاو ةيرحلاةيار

 ..اتريبدتي امنإو ..انفنأ مقرب ثدحت مل ةياكحلا نأ ةقيقحلاو

 ىف الامعأ نهاتيطعأو ..سرادملا تانبلا انلخدأ نيذلا نحت

 اتحتقو ..كونبلاو تاكرشلاو عئتاصملاو تايفشتسملاو تارازولا

 ..انتابعأ نم فقخنو اتسقنأ حيرتل ..رجاتملاو نيكاكدلا نهل

 ..لوطأ ةدم ةأرملا ةلامزي تقولا سفن ف عتمتتو

 ..ةرطخ ةجيتن تناك روطتلا اذه ةجيتنو

 تروشلاو ةردوبلاو جورلاب ءاسنلا ةيؤر نم عبشت انأدب دقل

 ..ةوباملاو

 اهدلع ليسي اتباعل ناك ىتلا ىتاضلا عراوكلا ةيؤر نم انعيش

 انأديو .اهي ىظحنل نوذأملا ىلا ايرج انعقديو ..ىضم اميف

 ..ىقيص ةخيطب انتطيب ف عضنو .. حيرتسن

 تلمح امنإو .طقف ةيؤرلا ةعتم ةديدجلا ةايحلا انل لمحت ملو
 ىف ةلامزلا مكحب حازملاو ..رازهلا ..ىه ىرخأ ةعتم اضيأ اتل

 اعم ءادغلا لوانتو ..بعللاو ىرجلاو ..ةقلكلا عقرو لمعلا

 ..معاطملاو براشملاو امتيسلا ىلإ باهذلاو ..اعم ءاشعلاو

 هذهو .ةلهسو ةبيرق تحيصأو ..اهتييه ةأرملا تدقق اذکهو

 .رثكأو رثكأ بابشلا نهذ نم جاوزلا ةركف تدعبأ ةلوهسلا

 أ



 ..تروطت اهرودب ةأرملاو

 اهل حيصأق ..هنيبج قرعو هحافكو هلمع ف لجرلا تكراش

 ابيط اتقو ىضقتو عتمتستو اهسفن نع حورت نأ ىف قحلا هلثم
 ..هقرقو لمعلا هيف ىسنت ..اذيذل

 نم برهيو جاوزلا ديري ال لجرلاو .. عتمتست فيك نكلو
 ..نوذأملا

 ةلبقب حمستو ىديلقتلا اهعنمت نع لزانتت نأ نم نذإ رفمال
 ..طساباي لوقتو ..ىشاملا ىلع نضح وأ

 ..لالدلاو لقتلا ف قاسو ..ةياكحلا ىلحتسا ثيبخلا لجرلاو

 .صلاخ جاوزلا ةياكح ىسنو

 اهسقت ةأرملا تطعأ ..نضح ق ةلبق ف ..نضح ىف ةلبقو

 بيسي كلذ لعفت اهنإ : لوقتو ..ةقرح ف ىكيت ىهو لجرلل
 ةظحل اهنإو .. خيراتلا ف هرم لوألو ..ه لحو هل مارغلاو بحلا

 ..دوهعو دوعو كاته تتاك اذإ الإ ..دوعت نلو . . فعض

 وهو ءاهل رخآ ال هتضاملو ..اضيأ ضمل ثيبخلا لجرلا نكلو

 هذه ىلع ماتيو ..ىرخأ نذأ نم هجرخيو نذأ نم ءاكبلا عمشبي

 روثتو ..رثكأو رثكأ جاوزلا ةياكح ىسنيو ..ةيناجملا ةفيرظلا ةذللا
 كيدلا نكلو ..ةعيطقلا ىلا أجلت مث ..دعوتتو ..ددهتو ..ةأرملا
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 شاليو ةتويقأو ..ةداع حيصت مث .. كيدج نم اهسقن ىطعتل

 ..مودي سب ..شالب
 هكردي امتيح وهو ..اهل رخآ "ل هتضاملو ضمل لجرلا نكلو

 ..لالدلا ف آدييو ..للملا هكردي عيشلا

 ىتح الو ..:جاوز ال . دّئاف الو 5 .اهسقن قزمتو ةأرملا کینو

 ..ةىقاب ةقالع

 .لجرلا رصع همسا ..بحلا ف ريطخ رصع ادب دقل

 ا ..لالدلا شرع ىلع نآلا سلجي ادب ىذلا وه | لجيلا

 ..هدخ ف هصرقتو هيرغتو

 سنجلا تاذل ةأرملل هتلدابم ..لجرلا ريتعي فوس ابيرقو
 .. هتقعو هتراکیل اياصتغاو ..وه هتيبحات نم امالستسا ..شارفلاو

 .هضرع اهيق كتهت ةرم لك دعي ركشلا اهنم رظتني فوسو

 و ..ةأرملا ةلكشم ىه ىربكلا ةلكشملا حبصت فوسو

 ..جاوزلا رب ىلإ اهتقالعي لصت

 ولو ىتح ..هبحت لجرب ةيسنج ةقالعب ىضرت نلو ..ال ..ةأرملاو
 .. ىتافتلاو صالخالا اهبق رفوتو تماد

 ةكلمو امأ نوكتو دلتو لبحت نأ ىه ىربكلا ةأرملا ةذل نإ
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 ةجوزو ..هاعرتو هييرت ديدج ليجل ةقلاخو ..ةرسأو تيب ىلع .

 هيحو هتاتحو ةترشعي مهتعتتو .اهبسنؤيو ..ةيستؤن بيبحل

 ..همارتحاو

 ةديدجلا فورظلا هذه ىف ..ةياغلا هذه ىلإ ةأرملا لصت فيك

 ..ةأرما لجرلاو ..الجر ةأرملا تبلقو ..سيياقملا تبلق ىتلا

 اهلامجو اهدسيج رابتعا نع فقكت نأ وه ديحولا لحلا نإ

 ..جوز باذتجال اهدحو ةيفاك ةليسو اهتتونأو

 دهجب اهيق موقت ال ىتلا ةيبلسلا هذه نع علقت نأ اهيلع

 ..ىقكي ال اذه نإ

 ..اذه نم رثكأو اذه بلطي هنإ ..عامط ديدجلا لجرلا نإ

 ىلع نوكت نأ ..اهتاذ ىف ةميق ةأرملل نوكت نأ وه رثكألاو
 رييك ردق ىلع ..ميلعتلا نم لاع ردق ىلع ..ءاكذلا نم لاع ردق

 .عارقلاو تقلا نش

 ..مساو .ةهراق ةيرعو ..ريبك زكرمو ةيمهأ اهل نوكي نأ

 :دوفنو: -. ةعصختشو

 هل نوكي نأ ..نامز لجرلا نم بلطت ةأرملا تناك امك امامت

 ةيرعو ..ةيصخشو ..ةريبك ةورثو ةريبك ةفيظوو مرتحم زكرم
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 ..ةيعييط ةباهن هذهو ..ىداعملا ىف اليقو ..كاليداك

 ..تالهؤملاو تاءاقكلا اهدي ف عمجت نأ ةأرملل ىتحيصتو

 ..اهتاداهشو اهتاكيشو اهعراوكو اهمسجو اهلامجي لجرلا للغزتل

  لوطأ اراوشم نوكيس نآلا اهراوشم نإ

 ٣٣ ةايحلاو بحلا ىف



 ..ادج ..ادج

 ءىش ىأ انيلع ذوحتسي نأ یھ اهيف عقن ةطرو أاوسأ نإ

 .ادج ..ادج

 امي اتزهي هنإف ..ادج ..ادج انيلع ذوحتسي امنيح حرقلا ىتح
 طرق نمو ..حرفلا اذه ىلع انفوخ طرق نم اننإ ..نزحلا هبشي

 حرفت ..ىهتنتي نأ نم انرعذ طرق نمو .. لوطي نأ ىلع انتقهل

 ..اننيعأ ف قرقرتت عومدلاو حرفن ..فوخب حرفن ..نزحي

 ..ىكيي حرف ..قجتري حرق ..ميلأ حرق ..ادج ..ادج انحرف نإ

 ظهبي ىمعأ بهتلم رويغ رم بح وه ..ادج ..ادج بحلاو

 ..ةوادعو ةيهارك ىلإ بلقني هنأ ةجردل هبحاص

 هبح نآل ..اهل هبح طرف نم هتييبح هركي ..ادج ..ادج بحملا
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 تملآتو تبذعت اهتآ ول ىنمتي ىهق ..هقرّويو هظهبيو هقهريو هفلكي

 توملا اقش ىلع تناك اهنأ ول ىنمتي ..هلثم تدرشتو ترهسو

 اهنأ ول ..اهذقتيل اهيدي هل تدمو قرتحت تناك اهنآ ول ..هتدانو

 وهو هل صلخت تناك اهنأ ول ..اهيلع عنمتي وهو ابح هديعت تتاك

 ..اهنوخي

 ..ماقتنالاو ..ةوادعلا روصب جومت هتليخم لعجي هباذع نإ

 ..ىقشتلاو

 هيف نإ ..عسال قيرح حلام همعط بح ..ادج ..ادج بحلا نإ

 ..هنعل هنإ .. بح نم هيف ام ردقب اضغيو اروقن

 ف رقق ..تقولا سفن ىف عقدم رقف وه ..ادج ..ادج ءارثلاو

 ..ساوحلا

 مختملا ..ناعبشلا ..ادج فرتملا ..ادج ..ادج ىتغلا ساوح

 ..لسكتو ..دلبتت ..نايفدلا .

 ..لسكت هتاقهلو ..لسكت هقاوشأ

 ..هيدن نيب ءىش لكو ..فقهلتي !ذاملو ..قاتشي !ذاملو

 تومي ىهتتيو ..عوجلاب ساسحالا ىتح لتقي ادج عوجلاو

 ةناهتسالاو فارسالاو راتهتسالا ىلإ ىدؤي ..ادج رقفلاو
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 ىلع ىمعألا اويريض ..لثملا لوقي امكو ..هتلق طرف نم قزرلاب

 ..بيغلا ىف ام كيتأي بيجلا ىف ام

 ريكفتلاب ةدوعلاو ..لقعلا لالحتا ىلإ ىدؤت ادج ةخوخيشلاو
 ..اهتابذهو ..ةلوقطلا ةجاذس ىلإ

 ..اهبومسقو ةيصخشلا توريج ىلا ىدۆي ..ادج فعضلاو

 .ةريابج تاهاعلا باحصأو

 ..العلل نويالط نوحومط لصأآلا ءايندأو

 .ةيلطاوع ءاهجولا ءانبأو

 ..ةنيهرلاو ..ةيوتلا ىلإ ىدؤي ةدشب راتهتسالاو

 ىلإ دادترالاو .ةذللا نم روقنلا ىلإ ىدؤي ةذللا ف قارغالاو
 ..ةعموصلاو نيدلا

 ..ةماقتسالاب قيضلا ىلإ ىدؤت ةدشب ةماقتسالاو

 2 ۔ ۔ هدذلض ىلإ بلقتي .ةدح ىلع ديزي ءىش لکو

 غ: تافشلا يفتن ى عدلا نکلا يف لاف
 .. تاتسح حيصت تاّئيسلاو .. تاتعل حبصت تاكربلا ..اهسأر

۳ 



 ..ادج ريثكلا كدنع نوكي نأ ىف تسيل ةداعسلاو

 كيتاوت نأو ..سانلاو ايندلا بحت نأ ىف ةداعسلا امنإو

 ..اهتاريخ نم ليلق بيصتب ذخاتل ةصرفلا

 .هيحت ال ىذلا ريثكلا نم رثكأ كدعسي هبحت ىذلا ليلقلا نإ

 ةيهشاليو ..اهتيمي ريثكلا امنيب ..ةيهشلا كرحي ليلقلاو
 ٍ ..ةداعسلل دوجو ال

 . هسقن ناسنالا ىسني لمعلا فو ..لمعلا ىلع زفحي ليلقلاو

 .ةداعسلا ىهتنم عقاولا ف اذهو ةداعسلا نع هتحب ىسنبو

 نوديو ..لصاقملاو يبلقلاو لقعلل یرورض ميحشت لمعلاو

 رخنيو ..لقعلا ئفطنيو بلقلا نفعتيو لصافملا أدصت لمعلا

 عاجوألا نم ةلسلس أديتف ..خملا ىف ةلاطبلاو غارقلا سوس

 ..ةيقارلا ةقبطلا ءابطأ اهقرعيو ..ةيقارلا ةقبطلا دارقأ اهقرعب

 اهتآل ..ةطسوتملا ةقبطلا ىه تاقيطلا دعسأ نأ دقتعأ كلذلو

 ةسلفم ةمدعم تسيل ىهق ءءىش لك نم ليلقلا كلمت ىتلا ةقبطلا

 ..ةيقارلا ةقبطلاك ةمختم تسيلو ءايندلا ةقيطلاك

 عماطملاو ..لامآلاو .. عفاودلا كلمت ىتلا ةقبطلا ىهف اذهلو

 ..تايناكمالاو ..قالخألاو ..ايلعلا لتملاو

 نوناتفلاو ءاملعلا اهنم جرخي ىتلا ةقبطلا ..اذهل ىهو
 ..ءايبنألاو ءامعزلاو ةرقابعلاو



 ةنيجع ف اهييذتو تاقبطلا طغضت اهنأ ةيطسولا لئاضق نمو

 ..لمعلاب ىديآلا عيمج لغشتو ..ةبصخ ةطسوتم

 ..همتش هينج نويلملا نإ

 ..ىل لوقي نمك ..هينج نويلمي كقزري ىهلإ ..ىل لوقي ىذلاو

 .. تراكي كقزري ىهلإ

 ..اعم ركقت اولاعتو

 ةميرج بكترأ اذهب تتكل كنب ىف هينج نويلملا تعضو ىنأ ول
 .ىمساب ديصر ف ةيداملا ةيناكمالا هذه ديمحجتي

 نأل عشبأ ةميرج بكترأ اذهب تنكل ىسقن ىلع هتقفنأ ىتأ ولو

 لمع لك نع فقوتأ نأ هانعم ىسفن ىلع هيتج نويلم قافتإ
 لماك للش هاتعم اذهو ..طقف ققني كلهتسم ىلإ لوحتأو ..جتنم

 ..ةيجاتنالا ىاوق ىف

 نوكيسف «یراجت لامسأرك هينج نویلملاب تعفتتا ىتأ ولو :
 ..نيكاسملا نيكلهت سملا نييالمو ..لماع فلأ لالغتسا هانعم

 مهنأ درجمل مهلاومأ زتبأو .. مهيلع رجاتأو ..مهي رجاتأ

 ىتلا تاماخلا لك كلمأ انأ امتيب ..ىتعاضب نامثأ الإ نوكلميال

 ..اهيلإ نوجاتحي

 ملظ ةيناكمإ عقاولا ف ىه ةدحاو دي ىف هينج نويلملا نإ
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 ةيقيقح ملظ ةيناكمإو ..كلمت ال ىتلا ىديألا فالآل ةيئاهن ال
 ..ادج ..ادج اريثك نوكلمي نيذلا ةمئاق ف هعضت اهنأل اهبحاصل

 ..مهتدصرأل نوبسكي ام ردقب مهحاورأ نم نورسخيو

 ئدازسإ :.طينوتقم لحجر ىتأل .- .ةداعسلاب نعتعآ اتاق اذهلو

 ..ةطسوتم ىتشيعو ..ةطسوتم ىتحصو ..طسوتم

 نم ريثكلا ىدنع نأ هانعم اذهو ..ءىش لك نم ليلقلا ىدنعو
 ..عقاودلا

 ..ةايحلا ىه عفاودلاو

 ..قرولا بساكملا لكل ىيهذلا ديصرلا اهنإ

 .ناسنإ لك ةنيزخ ف دمجتملا اهنإ

 شيعن ىتلا تايغرلا موي لك هنم كفن ىذلا دمجتملا اهنإ

 ..اهي

 صرفو ..ةيدام تاطبخ ىلإ تايغرلا هذه كفتق دوعت نحنتو

 ..اهرسختو اهبسكن

 ..قرولا ةلمعلا ىه تاطبخلا هذهو

 .عفاودلا وهف ىقيقحلا ديصرلا امأ

 ديصرلا ىهو ..ةيقيقحلا انتايح ةرارح ىه انيولق ف عقاودلا
 له..ةحص كدنع له ..ىنلأست ال ..انتداعس مييقت هب نوكي ىذلا
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 كدتع له ..ةصرق كدتع له ..ةداهش كدنع له ..ةورت كدتع

 ..كالمأ

 ..ادحاو الاؤس ینلاسا

 ..عقاود كدنع له

 ىليقتسمو ىرضاح فرعت اهي ىتلا ىتقيقح هذهو .. اتأ اذهف

 .-ىتزوو یتمیقو ىريصمو

 ..ةرارصإاو ..ةمزعو :.هتدارإو هعقاود ردقب تنروي اتم لکو

 ..ةزقاحلا هاوقو

 ةئام ةوق ةنيكاملا لثم عقاودلا نم ةرقو كلمي ىذلا نإ

 رايتلا وأ ةيمل ةرشع ىيدارلا وأ ردنلس ةتس ةيرعلا وأ ..ناصح

 .تلوق؟ ٠ ٠ ىئايرهكلا

 فرتلا لئاسو نم ةرثك كلتميو 58 عقاودلا ىلإ رقتقي ىذلا امأ

 نع ديزي ال ارينويلم ناك ولو ىتح وهف رمعلاو ةحصلا نم ةرقوو

 ردتلس ۲ ةريغص ةيرع وأ ناصح ةعفادلا اهتوق ةفيعض ةنيكام

 .تلوف فصنو دحاو ةيراطب رايت وأ روتسزنارت ويدار وأ

 ..حومط ..لمأ كدتع اهاتعم ..حور كدنع اهاتعم عقاود كدتع

 ` ..ةداعسلا لئاسو لك 55 ةيغر . . ةيهش .. فقش .. بح
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 ..ةطسوتم ةايح هحنمي نأ روطسلا هذه ئراقل هللا ىعدآ ىتإ

 ..ميظعلا هللاو ةييط ةوعد ىهو ..ءىش لك نم ليلقلا هيطعيو

 .بحلاو ريخلا هجول ةصلخم .. ةحوصن ةوعد

 ةيكلم نم هظفحي نأو ..هينج نويلملا رش هيقي نأ هللا وعدأ
 ..ةضيرعلا تايدعبألاو .. ةقهاشلا تارامعلا

 ةيقن ةرطق كلمت تناك اهنكلو ..ةقسلقلا مهفت نكت مل ىمأو

 هيلع قلطت تناكو ..هأرقت نأ نود مالكلا اذه لك اهعم مهقت

 ..رتسلا ..قوه..اريعم احيصق اطيسي امسا

 ءىش لك نم ليلقلا ..ىبعشلا سوماقلا ف هاتعم رتسلاو

 ..حورلا نم ريثكلاو

 مجارملاو مجاعملا ةءارقو فسلفتلا نم ةنس نيثالث دعب انأو

 . ةطيسبلا ةملكلا هذه نم حصقأ دجأ مل ..تاحلطصملاو

 ..رتسلا

 ىنأ ريتعأو ..ىل هيلطت ىمأ تناك امك كل هبلطأ انأف اذهلو

 ..ءىش لك كل تبلط دق نوكأ اذهب

 : ةظوحلم

 ..هد مالكلا موهفم وه ام ..ىتعي هيإو ..لوقتو كيتقش
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 قم١كاليداك ىلع اهيف عقت ةصرف لوأ ىف كنإف اذه عمو

 ..كسأر نم ناجرخت ناداكت كاتيعو ةفهلب خرصت قوس عراشلا

 ..دالواي مالساي ..ىد یز ةييرع هدنع دحاولا ول مالساي

 ةقرحيو ..ىتاوخاي ..هينج نويلمو ةرامعو كاليداك ىلع مالساي

 ىمالك نأ فشتكت فوس مايألا هذه ىيرطم ةقرح نمرثكأ

 امهاق موي ىأ ىف نكت مل كنأو ..اموهفم نكي مل موهقملا ىداعلا

 ..ادج ..ادج ..ةيعتمو ةليوط ةياكح ..مهفلا ةياكح نأو
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 ةحارو ةليلظ ةضورو ةفراو ةنج ةأرملا نأ نم لاقي ام

 .. حيحص ..ةيهلإ ةمعتو ةداعسو

 ..بعت ق بعتو ..ميقم باذعو ..ميحچج اهنأ نم لاقي امو

 .اضيأ حيحص ..ىلزأ بلغو

 ةولحاهتقذو ..اهيهجو ىلع اهتيرج اذإ الإ ةأرملا فرعت نلو

 ..كيلع مكحت امهتمو اهيلع مكحت ايضاق اهعم تشعو .. ةرمو

 ..تقولا سفن ق اهنيجسو اهناجسو

 سيل اعطق بحلاق .ةأرملاو لجرلا نيب بحلا نع لاقي امهمو
 ..برحلا اضيأ كانهق ..نيسنجلا طيرت ىتلا ةديحولا ةقطاعلا

 .نيسنجلا نيب ةمئادلا برحلا
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 .ةدايسلا ىلع رحانتلاو ..شاعملا ىلع نواعتلا

 بلقو لجرلا تيب ىلع ةديس نوكت نأ اهيفكي ال ةأرملاو

 نأ ديرت ..هراكفأو هلقع ىلع ةديس نوكت نأ ديرت امتإو ..لجرلا
 . همامتها نم ةرذ لكي رثآتست

 ىتلا ةأرملا سأر ىف ةركف لك نوكت نأ ديري لثملاب لجرلاو

 .هي ةصاخ ةركف ىه اهيحبي د

 ,لافطألا ىيرتو تيبلا ريدتو ماعطلا هل دعت اهنأ هيفكي ال

 هرمأو هنراشإب ءاشألا هده نم ءىش لک متي نأ ديربي امتإو

 .اهقطاوعو اهلقعو هتأرما مسج كلمتي نأ ديري ..ةريبدنو

 ..لوألا بكري

 نمو بحلا نم مهأ ..ناتحلاو بحلا ريغ ىرخأ ءايشأ كانه

 .ةوقلاو دوقنلا طسيو ةرطيسلا ىه ..ناتحلا

 اهقعضيو قلقلا نم ةماود ىف اهب ىقلي اهبحو ..بحت ةأرملاو
 فعضتيو بحت اهنآل اهسقت هرکت یهو ..اهعيضي ةیو اهعضخيو

 ف اعم نادحتب اهتيهاركو اهيحو ..ةجردلا هذه ىلإ نوهتو

 ىذلا اهبح نأ نمضتل هكالتما ىلإ ىعستف لجرلا وحت اهكولس
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 كلمت ةنازخ ىف اهدوقت عدوت اهنأ رعشتلو ..عيضي نل هتلذب

 هتأل ريكأ هتلكشم نكلو ..ققوملا سقت نم ىناعب لجزرلاو

 عايض تقولا سفت ف وه بحلا ىف هتتصخش عايض نأ كردي

 ..ةيصخش الب لجر ..عمتجملا ف هحاجتو هتميقو هتيثيحو هلمعل

 عايض .. ءىش ىأ ف ليقتسم الب ..ةلوجر الب لجر اهانعم
 اهعضخيو ةأرملا دوسي نأب رثكأ كسمتي اذهل وهو ..ىكاهن

 .اهكلتمبو

 ةيهاركلاو صيرتلاو قوخلا دلوي نينثالا نيب ةوقلا عارصو
 ..ةوسقلاو

 ..قعضي نأ هركي ..تقولا سقن ف هرکیو بحي دحاو لك

 ..عضخي نأ هرکی

 .ةدقعم ةقالع ىلإ نينثالا نيب ةقالعلا لوحتت نأ ةجيتنلاو

 ةفطاع امئاد دجن امنإو ..حضاولا طيسبلا بحلا كلذ دجن ال

 .ءادعلا اهيقو .. بحلا اهيف ..ةضصماع ةضقانتتم ةرتوتم

 سقن ف اناطيشو اكالم رخآلل ةيسنلاب سنج لك حبصيو
 ..ايساق ادالجو ..اميحر امسلب ..تقولا

 ىش امتإو ..هيف تسيل ىوعد رخآلا ىلع ىعدي دحأ الو
 .ةقيقحلا
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 .العق میجر دالجو ..ميحير كالم ..امهتم لك

 دق نوكت نل تنأف ..ضرألا بوطل اهوكشتو «ءاوعش ةلمح اهيلع

 ..كسفن تمهف الو ..ةأرملا تمهف

 هنأ دحاو لك رعشيل ..تاعقصلاو تالبقلا نم ليس نم دب ال

 ..هدنع ام لاق

 نم دئالق ىلإ قاضي ىلصألا حدرلا نم حشوم نم دب ال
 تقع :مالكشلا لو ةا نارك نصح تعجدملاو رعشلا

 ..نيلاقبلا ىأر ىلع

 رشع دعب ..ةدحاو ةرم ولو نكمتشأ نأ ..تاتساي ىل نحمسا

 ..لالجإو ةدايع نم رعشلا نيواود ىف ام لك اهيق تمدق تاونس
 .ىياسح تيفص دق ىتأب انئمطم مانأ ىتح

 ..اهرجه ىذلا لجرلل اهصالخإ نع امئاد ثدحتت ةأرملا *

 نأ ىسنتو ..نورادمغ ..ةنوخ ..بالك لاجرلا ..ةيكاب فتهتل
 ف اهنأل ..مهب تردغو اهل اوصلخأ نيذلا لاجرلا نع ثدحتت
 ..مهظحلت مل ..بلاغلا

 ةفاقثلاب اهمارغ نع ةيوطخلا ةرتف ىف ةأرملا ثيداحأ لك *
 دعي عويسأ لوأ قئاقح اهقشكت بيذاكأ ىه ركفلاو ةفسلقلاو
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 ةضوملاو نيتاسفلا لوح رودت ثيداحألا أدبت امتيح ..ةلخدلا

 .رعشلا ت رستو

 ىلإ ..هاروتكدلا تالماح نم ..ءاوس مهلا اذه ف نهلك

 ..توشطلا تالماج ىلإ ..ةيدادعالا تالماح

 اهتريغ امنإو ..مارغ اهكشو بح ةأرملا ةريغ نأ قدصت ال *“

 .. كتيرح ىلع یلوتستو كيلع رجحتو كعلتمتل هلحتتت رذع امگا د

 ..اهنيعي ةينانألا اهتإ

 ..كعو ضخ ىلإ نتمطتو كيلع ىلوتست نأ دعب اهنأ ةييرغلاو

 .كريغ نع ثحبتو ..ةليزم لوأ ىف كب ىقلت

 ..كتعاط ىلإ نئمطتو ..كتجوز ككلتمت نأ راذح

 خبطلا ةلحو ةيئايرهكلا ةسانكلاو ةيتايرهكلا ةلاسغلا #

 شير فتنل غرقتت اهتلعجو ..ادج ةجوزلا تحارأ ةيكيتاموتوألا

 عرتخي نأ لجرلا ىلع بجي ناك ..هغامد عجوو نابلغلا جوزلا

 .اهترثرثو هتجوز توص طقشت ةيئايرهك ةطافش

 ةديقم اهتإف ةبوديلا سناكملا ىلع اودمتعا .. ةصلخم ةحيصت

 .اضيأ دكتلا ستكل

 اتأ .. كابإ..بيع ىنسملت ال .. ةأرملا كل لوقت امتيح *

 ءىشلا كلذ بحأ ال اتأ ..ىنوطالقألا ىوهلا الإ فرعأ ال
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 ..ةدشب رخآلا ءىشلا كلذ ىف ركفت عقاولا ق نوكت اهنإف ..رخآلا

 کتو ةارمآ رك ءارفا ىلع موي: لك تحت نأ لوسلا نما

 ىرخأ ةأرمال صلخت ةأرما ىلع رثعت نأ ادج بعصلا نمو ..اهل
 ..هدحو لجرلا عارتخا نم نق ةقادصلاف ..دولاو ةقادصلا

 دادزيل لايعلا نم شيج اهل نوكي نأ ىلع صرحت ةأرملا *
 .موي لك ةقانخ ف اهحلاص ف توصت ىتلا تاوصألا ددع

 عقاولا ىف اهنأل ..تانبلا ةقلخ ةأرملا بلق ىلإ ءىش ضغبأ *
 ..اهيستج بحتال

 ..ملاعلا ف تارياخم زاهج لوأ ةامحلا *

 ..اهتم حيقألا ءاسنلا ةيحصب ةدشب كسمتت ةأرملا #

 ىه ةيسوساجلاو امنيسلاو نويزقيلتلاو ةعاذالاو ةقاحصلا *

 اهي مشت ةيوق ةساح كلمت اهتعيبطب اهنأل ءةأرملل نهملا حلصأ

 ةمرغم ..ةلثمم ..روهظلل ةيحم ..ةراثرث اهنألو ..رايخألا

 : ..ةياشولاب
 سنكلاو خيطلاك .. اهتداجإب ةأرملا ترهتشا ىتلا نهملا امأ

 شعلا ىلإ جاوزألا جارادتس ال ةباعد ىهق تاضؤملاو ةكايحلاو

 اضيأ نهملا هذه ديس وه لجرلا نأ ةقيقحلا امتيب ..ديعسلا

 ءايزألا ىممصمو نيلايزلاو ةيجوكملاو ةيزرتلاو نيخابطلا رهمأف

 ..لاجر
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 ةمحازم عيطتسست ال اهتأي ةداعلا ىف للعتت امتيح ةأرملاو

 ..ىرخا ةرم بذكت هتالضع كلمت ال اهنأل هلامعأ ىف لجرلا

 انرمع لوط عمست مل كلذ عمو تالضع ىلإ جاتحب ال نيحلتلاف
 .نزو تاذ ةدحاو ةنحلم نع

 نع رقت مل كلذ عمو تالضع ىلإ جاتحت ال ةقسلفلاو

 ..ةدحاو ەقوسىلىق

 نأ عم ..ءايبقأ راتخا امنإو..تايبن هتلاسر لمحل رتخي مل هللاو

 ..هيلق ..ىينلا هجاتحي ام لكو ..تالضع ىلإ اهب ةجاح ال ةوينلا

 ..هتاسلو

 حبصي اهثيدح نإق تيب تس تناك اذإ ةجوزلا نأ ظحالملا *

 اهتابحاص لثم لمعلاب اهل حمسيل جوزلا عم ةيمود ةقانخ امئاد

 مزال ةدحاولاو ..تاسدتهمو تاسردمو تاضرمم نلمعي ىتاللا

 .تيبلا ىف نجستت ناشع ملعتتي ةدحاولا ىنعيو ..حقاكت

 لغاش ال تقولا سقت ف تاحقاكملا تابحاصلا نأ ةيبرغلاو

 ..تيبلا ف ندعقيل نهجاوزأ عم شاقنلاو راجشلاريغ موي لك نهل

 نم هيإ اندخ ..انتويم فوشت نيزواع ..ةلين اليو لغش اليو
 ..تيبلا ف نهدوعق ىلع جاوزألا ققاو اذإف ..ىد ةبادكلا ةليخلا

 انيديأو .. تيبلا فوشت ..ةمادخل ابلط ءاكبلا ف تاجوزلا أديت

 جاوزألا رضحأ اذإف ..هنينسو زاوجلا ةعيطق لغشلا م تعطقتا
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 ةعيطقو ..اهدرطل ابابسأ نقلتخت تاجوزلا تأدب ءةمادخلا

 طسو ىف اهينيع ةياج ةحيار ةدحاولا ..مهنيذسو نيمادخلا

 :اهضأر

 ..جوزلا نمتش ةقلخلا ئجت مل اذإق ..ةفلخلا نيلطي نهو

 ..مهبلجو لايعلا هعيطقو ..ةفلخلا نمتش ةفلخلا تءاج اذإو

 ..ریحب ءىش

 مرجملا .. ضرألا بوطل اهجوز وكشت ةجوزلا لظن *

 شيعلا هيف شرمتيام ىللا ..سالهلا ..نياخلا ..صابخلا

 تومي ىتح ..اهتلاح دنع مسصتعتو ..اهمأ دنع يبضختنو .. حلملاو

 قشتو ةحاجب لكب هتزانج ىف ةحوزلا فقتق ..نابلغلا جوزلا

 ..ىعيساي ..ىلمجاي ..توصلاب عققتو اهرعش لحتو اهموده

 ةلمح اهنإ .. ةأرملا ىلع ءاوعشلا ةلمحلا هذهل فسآتم *

 اهيلإ نوجاتحيو ..ءادعسلا جاوزألا اهقرعي نيسامخلاك ةيمسوم

 ..هيف تومن ىذلا ولحلا سنجلا ق ..هيإ لمعناحو ..اتايحأ ةدشب

 ..هنم تومتو



 مهولا

 ف هرمع قصت قفتأ ..ىداع لجر ىنويسب ىدتقأ دمحم

 بتكم ىلع ميلعتلا اذه نايسن ىف رخآلا فصنلاو ميلعتلا

 ..ةفيظولا

 رارز نإ :هل لوقت نأ ..ايندلا ف دحاو ءىش الإ هريثي ال

 ىلعأ لثم ىوس هل سيلف .. مرتحم ريغ كلكشو ..كوكفم كتتكاج

 ..مارتحالا وه دحاو

 ..مارتحالا وه ..دحاو قده فلخ ىرجي وهو هرمع لوط

 ةفيظوب قحتلاو ..مرتحم ىعماج هنإ لاقيل ةراجتلا ةيلك لخد

 هنإ لاقيل ةركبم نس ف جوزتو .. مرتحم فظوم هنإ لاقيل ةتباث

 هنإ لاقيل نيقظوملا رايك نم هءاقدصأ راتخاو ..مرتحم جوز
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 هتإ لاقيل سطسغأ ىف ةتقاركلاو شويرطلا سيلو ..مرتحم ناسنإ

 ..مرتحم لجر

 امنإو ..هلوقي نأ ديري اميقال ..اليلق ركقي ثدحتي نأ لبق وهو
 مث ..كلت وأ ةيسانملا هذه ف ةداع نومرتحملا سانلا هلوقي اميق

 نيعمتسملا نويع ق هلوح رظتيو هيد كرقي وهو ةداعس ق هددرد

 ..هلقح

 ..امرتحم لظب ىتح امهنيي ةقالعلا

 تسيل يبلاغلا ىف هنأل ..وه ام ..طبضلاب فرعت نأ عيطتست ال

 ..رحلا لجرلا اهكلمي ىتلا ..وه ..هل

 وهف ..هيق كشم محلو هشقاني ملو ..مارتحالا اذه لولدم ق ةدحاو

 .هتقيقح ىتح ةقيقح لك اهمامأ لعاضتت ايلع ةميق
 هيلع قديب ناكو ىتويسي ىدنفأ دمحم مويلا ىنيقل دقو

 : ززقت ق لاقف ..ريخلا ام هتلاسو ..زازتمشالا

 زواجتت ال ىقلا ةريغصلا انتمداخ روصت .. نوعلم .ليج

 لماح اهنإ ىل لوقتو ..لماج اهتأ مويلا تفشتكا ةرشع ةسداسلا
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 ..اذه لعفي ىتبا ..لوقعم اذهأ ..لا تني ةباذكلا ..ىتبا نم

 ..ةمرتحم ةلئاع ف اشن ىذلا ىبرتملا ىنيا

 :ءوده ىف هل تلقق

 .ةمرتحملا تالئاعلا ىف الإ ةداع ثدحبي ال اذه

 نأ فقولاملا نمو ..نمزملا كاسمالاب ةباصم تالئاع اهتإ

 ..مايآلا دحأ ف نارصملا ىف راجقناب باصت

 ..هلوقت ىذلا ءارهلا اذه ام _

 ..؟ ةمداخلا ىف تلعف اذامو ..ةقيقحلا لوقأ انأ

 ..ءايولا : اذه عم شيعأ نأ لقعي لهو ..اعبط اهتدرط

 :. ىتاقيلعت نم ديزملا ىلإ عمتسي نأ ديري ال هنأ ودبي ناكو

 ..هعم ريسلا بحتسب ال ءايولا نم رخآ اعوت هرظن ىف تتك

 ركفأ تللظ ىنكلو ..ىقيرط ف تيضمو ..هقيرط ىف ىضمو

 . . هيف

 ىف اذه لعفي ..هبحت الو اهيحي ال ةأرما عم مانيل بهاذ هنإ

 ..ىمارتحا لياقم

 قو ..كي فورصمو تابجو تالت لباقم ف اذه لعقت ةتجوزو

 ..اضيأ ىمارتحا لياقم
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 نيرشع مارتحالا برشيو مارتحالا لكأي لظ ىذلا نيالاو
 عم ةظحل لباقم ىف ةدحاو ةعقد مارتحالا اذه ًايقت ..اماع
 ..همداخلا

 اهلمع تدقق ..لكلا ةيحض ىه ةمداخلا هذه تتاك اميرو

 اذه لكو ..ريصملا لوهجم لمح ىف اهتايح اميرو اهتيرذعو
 ىركذلا ىتح ..دبألا ىلإ هتدقق مارتحالا ىتح ..لياقم الب

 ` ..ضيغب مسا اهل حبصأ

 لك نع ةعوقدملا ةبيرضلا اهنأل لكلا سعتأ ىرظت ف ىهو
 ..اماناطخ

 ىف ىرجي ىذلا ريبكلا انزلا رتسي ىذلا ريغصلا انزلا اهنإ

 .مارتحالا مساب

 ةعنقأ نم سيل امهم ريبك قفانم ىنويسب ىدنفأ دمحم نإ
 ةسئايلا ةمداخلا لمحت امم رثكا مثألا نم لمحي هنياو ,ةمرتحم
 .عيمجلا رزو اهيلع عقو ىتلا
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 ددرتلل بيس

 ماوق هنإ ..نابلغ ..هنامليهو هتوطسو هتوق نم مغرلاب لجرلا
 قو ..ةداهشلا ىف اهيلع قباس ..اهيلع ىصو ..ةأرملا ىلع

 زعيو هيق مكحي اهتيب ىلع روطاربمإ ..رابتعالا فو ..ثاريملا

 هذه لك نأ ملعي هنكلو ..همف نم ةملكب ءاش نإ همدهيو لذيو

 ةلود ىلع نايلغ روطاربمإ هنأو ..ةيفارخ ةدايسلاو ةوطسلا

 ..بعللا قرو نم ةيمهو

 ..لعف امهم .. ةآرملا ىلإ جايتحا ىف هنإ

 هتيشحو ضوريو هياينأ علخيو هرفاظأ ملقي جايتحالا اذهو

 ..هتأرما ردص ىلع ايتاح اعط الولد اعبدو هي لوعبو

 نم بلقلاو ..ريئزلاو ريدهلاو خارصلاو حايصلا ىدجي اذامو
 ..ةطقلاك حسمتي لخادلا



 ىنييل اهيلإ ةجاح ىف ..ايح ىنييل ةأرملا ىلا ةجاح ىف هنإ

 ..ةرسأل اير نوكيل اهيلإ ةحاح ىف ..اتيب

 صالخلا لواحيو ..همواقيو ..هسفت ف فعضلا اذه كردي وهو

 وأ ةقيشع وأ ةقيدص وأ ةليمز ةأرملا نم ذختيف ..هتقير نم
 هتجاح حبصت ال ىتح جاوزلا كرش ىف عوقولا بنجتيو ..ةليلخ
 ..اهلك هتايح عياض

 جايتحالا ف عوقولاب ..مئادلا جايتحالا ف عوقولا بنجتي هنإ

 وأ ..بحلاب دعو وأ ةملكب ..رخآل تقو نم هعبشي .. تقؤملا

 نودب ..هلاح ىلإ اتم دحاو لك بهذي مث ..شارف ةعاس وأ ..ةلبق

 ..لمأ ةبيخ نوديو ..لمأ

 رخكؤويو ..ددرتب ةلعجي ىذلا وه هدحو فقوخلا .. فوخلاو

 ىلع فوخلاو ..هقعض نم قوخلا ..ىرخأ دعب ةنس هجاوز

 ..هماهوأ ىلع فوخلاو ..هتوق

 ..صالخالا دجي الأ نم فوخلا

 ..ةيذك ىلع هتيب ىنبي نأ نم قوخلا

 ..بيذاكألا نم عنشأ كانه !ذامو

 نم ادالوأ هل بحجتدو ۔.هتجوز هتوحت نأ نم عتشأ كانه اڌامو

 ..نيرخآلا
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 اجوزو ..ةموعزم ةرسأ بر نوكي نأ نم عنشأ كانه اذامو

 .. عوضوم ید ريغ

 ..بعتلا اذاملو

 ..ىمسا جاوز نم قدصأو لضفآ ةدحوو ةيوزع ىف توملا نإ

 ىتلا ةديحولا ىه اهنإ ..ةوقلا هذه اهسقت ىف كردت ةأرملاو

 امحر كلمت ىتلا ةديحولا ىه اهنإ ..اتيب عنصت نأ عيطتست

 .تالوآلا بجتي

 هواطخآأف لجرلا امأ ..تيبلا مقاو عنصي اهرشو اهريخ نإ

 لمعي ىذلا وه ..لوتسملا وهق اذه عمو ..ارثآ كرتت ال ةيوقش

 عمتجملاق .. اضيأ اهراع لمحيو ..اهمه لمحيو ققنيو حدكيو

 صقانت هنإ هنع لوقيو ..ئطخت امنيح اهءاطخأ هيف حسمي

 ..ةلوجرلا

 راوشمو ةئراط ةوزنو ..اهنيع شمر نم ةراشإب ..ةرح ىهو

 ..ناتسألا بيبط وأ ريقاوكلا وأ ةطايخلا ةححب ةعاس فصن

 ..لصألا قورعم ريغ لقط ىف الماح دوعت نأ عيطتست

 قدصلاب ..ءاشت امك تيبلا عقاو لكشت ىتلا اهدحو ىه اهتإ

 ..لالحلاب وأ مارحلاب ..بذكلا .وأ

 .ضري مل مأ ىضر الماك نمثلا عفدي ىذلا وه هدحو لجرلاو
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 ..هتعاجش لك لجرلا نم ىضتقت ةفزاجم جاوزلا نإ

 تيب ةماقإ ليبس ىف هلاب ةحارو هتيرحي ىحضي لجرلا نإ
 هناي ::فارخلا معؤلا اذه ىه...دحيولا هكقازعو ..هروصم.:فرعتأل
 ةقيقحلا ف وهو ..ةرسأ ىلع اماوقو اديسو اير حيصي فوس

 بلطو بلط فلأو ..ةجاحو ةجاح فلأل ادبع حيصي قوس
 ..ةرسألا هذه ف درف رغصأل امداخو

 هنأل سیلو ..رطاش هنأل سيل ..جاوزلا ف لجرلا ددرتي اذهلو

 لقتحي نأ ديريال هنآألو ..نابيخ هنأ ملعي هنأل نكلو .. حصان
 ..ةهنيدحو

 نيدلا عزاو نم هدتع ناك تانبلا نم ميدقلا ليجلا ناك اذإو

 اًوفك اليج هنم لعجيو ..ةنايخلاو للزلا نم همصعي ام ديلاقتلاو
 ديدجلا ليجلا نإف ..لجرلا نئمطي لكشب تيبلا ةيلوئسم لمحل
 ليق هتارسمو هقوقح نع ثحبلاب لوغشم ةيرحلاب روعسم ليج
 ::كاخاو نع ثحنلا

 نأ ىف اهقحو ..ةرماغملا ىف اهقح نع ثدحتت ةديدجلا تنبلاو

 قو صقرلا فو ..رهسلا ف اهقح نعو ..بيبحو قيدص اهل نوكي

 ..اهتيب ىلإ لاجرلا ةوعد

 ةليضق ..جوزلا زايتخإو بحلا ةليضق ..ةديحولا اهتليضفو
 ..هجوزتت ال لجرل اهبح نيب طيختت تلاز ام ىهق ..ةليلبمو ةقلق
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 ةظحل .ةمساحلا ةظحللا ف ىهو ..هبحت ال لجر نم اهجاوزو

 ..اهيح قو ..اهرايتخا فو ..اهسفن ىف كشت ..جوزلا رايتخا

 هبحت اهنأل تاذلاب لجرلا اذه تراتخا ىه له ..فرعت الو

 اهيبآ تيب ىف دويقلاب تقاض دق ةقيقحلا ىف اهنأ مأ ..اقح

 ىأ اهل اهمدقي ةلبد ةيأ قيرط نع دويقلا هذه نم بورهلا تدارأق

 نأ تفاخو .. راوبلا تيشخو اهتسونعب تقاض دق یه مآ ..لجر
 ..ةفدصلا اهل اهتقاس ةيرع ةيآأي تقلعتف ..راطقلا اهتوقي

 ..جاوزلا دعب حضتتو مقافتت ةلبلبلا هذه لكو

 ..ةلبلبلا هذه جوزتيو ..ةلبلبلا هذه هجاوي نأ لجرلا ىلعو -

 وغلا" نوطارسألا ..لكرلا حم هاهو

 حقاكتو لمعت قوس اهنأي لجرلا نئمطت ةديدجلا تنبلاو
 ..شاعملا ىف هكراشتل هلثم بسكتو

 ةأرملا اهيسكت ىتلا اهينج نيسمخلا نأ ةقيقحلا نكلو
 نيتاتتفلاو علا اش اف لغ اعف  ةلفاعملا
 ةو اخو عا ىلا ةحلح قتلا قر تالبضاؤنفلاو

 ق الإ دوعت الو حايصلا ىف جرخت ةحفاكملا نأل ..ةيبرمو
 الإ حلصت ال ةقهرم نوكت اهتإق رهظلا ف تداع اذإو ..ءاسملا

 ..ةحفاكم اهنأل اعبط هيقرت اهل مزلي مونلا نم مايقلا دعيو ..مونلل
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 ..ةراطش سيل نذإ ..حاوزلا مامأ ىرصغلا لجرلا ددرت نإ

 هندزي هلوح نم تانبلاو ..ةيقيقح ةنحم هنكلو ..ةراود سيلو

 ..هتيب اهيلع ىنبي نأ ديري ىتلا ضرألا ..هيمدق

 نإ ..اديأ ال ..تاقئاخ ءاسنلا لك نأ اذه ىنعم سيلو

 ريغ ةلبليم ةرئاح ةليضف اهنكلو ..ةبلاغلا ىه تلاز ام ةليضفلا
 نامآلا دقفيف لجرلا ىلإ اهاودع لقنت ىهو ..اهسقن نم ةقثاو

 ..رخآلا وه ةقثلا دققيو

 ..لعاضتت رارقتسالاو جاوزلا ف لجرلا مالحآو

 ةلئاع نم ةملعتم ةنتاق ةليمج ةجوزب ملحي نيثالثلا نس ىف
 ..ةمرتحم

 عليي ىتح ..ىرخأ دعب ةصرق هيلع عيضي ددرتلا نكلو

 ..هتاطارتشا نع لزاتتيف «بابشلا رورغ دققيو ..نيعيرألا

 ةاتف ىلع رثعي نأ نسلا هذه ق هبسحو ..همالحأ ىف عضاوتيو

 ..ةيجوزلا ةايحلا ردقت ةظقاحم ةلئاع نم ..لكشلا ةلوبقم

 اهب ةاتف نع ثحبي وهف اذه نم رثكأ نسلا هب مدقت اذإق

 .هب ىضرتل بيع
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 هي تمدقت سردم وهو ..« ةآرملا ق ناهجو» ةياور لطیو

 .مضاوتلا 5 اناعمإ .. ةحييق ةاتف نع ثحبب ..نسلا

 ستاعلا ةلماعلا . .ىزوج ىرام ىلع رثعي امتيح حرقي وهو

 فتنأ لثم ريبك قنأ اههجو للكي ىتلاو ..جاوزلا راطق اهتاف ىتلا

 ..رتم قليك دعب ىلع ناسرعلا درطي كارجري ىد وتاريس

 بحتال ..ةعيدو ةئداه اهتأ فشتكي امنيح رثكأ حرفي وهو

 ..نايشلاب طالتخالا الو ..صقرلا الو رهسلا

 ..ةداعس ف شيعيو نيدلو اهنم بجنيو اهجوزتيو

 ..ليمجتلل ابيبَط تيبلا قيرط ىف دوقت ةقداصملا نكلو

 ةأرما ىلإ بلقنتو ..اهفنأ ريغصتل ةحارج ةجوزلا ىرجتو

 تقولا سفت ف تيبلا ةنج بلقتنو ..لاجرلا اهيلإ ددوتي ةنحاف

 رهسلا بحتال تناك ىتلا ةئداهلا ةعيدولا ةجوزلاق ..ميحج ىلا

 طالتخالاو رهسلا ف تومت تحيصأ نابشلاب طالتخالا الو

 نوختل قيشع ىعارذ نيب ىمترت ةياهنلا ف ىهو ..نابشلاب

 ..اهجوز

 الظ تناك دقل ..ةليضف نكت مل اهنإ ..ترخبت اهتليضف نإ
 نم ةقثاو ريغ ةأرما ةلبلب تناك ..هوشم حيبق هجول ازوزهم

 :ةاهفظاوع ن لوا اهسقت

 ..تيبلا مطحتيو ..لجرلا مطحتيو
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 هتحيو .هياذعو هقلق هيفو ..لجر لك فواخم هيق لجرلا اذهو
 لييس ىف عقدي نأل هدادعتساو ..زوزهم ليج ف نانئمطالا نع

 ..ةحيبق سناعب جاوزلا ىتح ..نمث ىأ ناتئمطالا اذه

 جورلا ملق نكت مل لجرلا اذه تداطصا ىتلا ةديصملا نإ

 هيلق ىلإ للست ىذلا ساسحالا تناك اهنكلو ..لحكلا ملق الو

 ..هتانئمطاو هتحار نوكت فوس اهدحو ةأرملا هذه نآب

 .. لجر لک ةلكشم هذهو

 هنكلو هترسأل اير سيلو اروطاربمإ سيل هتقيقح ف لجرلا نإ
 الإ بلطي ول مداخ ..اهيق درق رغصأل امداخو ةرسألا هذهل !ديع

 ..نامثآألا حدفأب نانئمطالاو نامألا
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 جازملا

 ..ةيطارقميد ريغ ةقطاع بحلا

 نأ لواحي نأ نود رمأي ..الوجيلاك ..نوريت .. رلته بحلا
 .اهدتاست ةيبلغأ وأ قطتم نع اهل ثحبي وأ هرماوأ رريد

 ..ةعجارم ليقت ال ةيرح ..رح ةيغاط هنإ

 ..ةيرحلا ىهتنم هنإ

 ..انأو انأ ..ىحورو انآ ..ىبيبحو انآ الإ اهيق ىقبي الو

 ةيكلملا ةلاحلاو ..بحت نحنو انخودت ىتلا ةذللا رس اذهو

 ..قشعن نحنو اهيق شيعت ىتلا ةيناطلسلا
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 .قطتملاو ةروشملاو حصنتلا اعوضوم ناك بحلا نأ ولو

 اتحيصألو ..ةيسدتهلاو ةراجتلاو ةعارزلاك ايداع اعوضوم حبصأل

 ..قرولا ىلع ىرابكلا مسرن امك هافشلا ىلع انتالبق مسرن

 ىمح اهنإ .. ضرملاك ءىش اهنإ ..اعورشم تسيل ةليقلا نعكلو

 ..لصاقملا ةلوماص كفتو سأرلا خودت

 رقت تقولا سفن ىف تنأو كتبيبح لبقت نأ عيطتست ال تنأو

 | ..كيقاس زهتو دئارجلا

 .كلك كيلع ىلوتست ةلبقلا نإ

 هب موقت دراب ئداه عورشم وهف قرولا ىلع ىريوك مسر امأ
 .كلوح نم تاكنلاب ىقلتو رفصتو نخدت تنأو

 یل حرشي لاقو ءهبح ةصق ىقيدص یل ىور ةيرعاش ةسلج ىف
 .ةدحاو ةأرما لوح رودت تاوتس ىنامث ترمتسا ىتلا هقطاوع

 تحيصأ اهيويع .. دحاو صخش اننإ ..ىتايح ٠6 ىتنييبح اهنإ

 اهتع یه ريعت ىتايغرو ..رذع نع اهل ثحبأو اهنضتحأ ىيويعك

 ..اهب قطنأ نأ لبق

 ..ةماركلاو .. لجخلا ..همسا ىذلا ءىشلا كلذ اننيب ىهتتا

 اهنآكو اهروضح ق ىبايث علخأ انأف ..ءابريكلاو ..ةناهالاو

 ىتلا تارابعلاب هوفتتو ىمامأ اهبايث علخت ىهو ..ةصاخلا ىتفرغ
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 فقرعت ال ىتلا ةلقطلا حرقي ىل اهلوقت ..اهسقنل اهلوقت نأ لجخت

 ..ءايحلا

 اتيفتكاو ..سانلاب لاصتالا اتدقف اننأل ..بيعلا فرعت دعن مل

 ..اهل رهسأو ..اهل بتكأ انأ ..اهل اتأو ..ىل ىه ..انسقنآب

 ..اذك اهمسا ةأرما ايندلا ف كانه نآل ..انآ وه انآ ..اهل برشأو

 ..كمامأ هارت ىتلا لجرلا ىتم تلعج

 ..ركسبو برشی وهو ..لاعقتاو ةدحبي اريثك امالك ملكتو

 .ركفأ اتأو تلعاستو

 ىذلا يبيسلا وه ..اهركذ ىتلا بابسألا نم ىأ ناك له

 ..بحلا اذه لك اهبحي هلعج

 ..نظأ ال

 ..ةطاسيي اذكه ..اهيحي هتأل ..اهيحي هتإ

 ..روقتلل اببس نوكي نأ نكمي بابسألا هذه نم دحاو لك نإ

 ابيس هتم لعج ىذلا وه هجازمو ..بحلل ابيس نوكي نأ نكميو
 .بحلل

 ..ةيح ىعاود نم اهلجخ حبصأل ..الوجح ةأرما بحأ هنأ ول

 .هتدابع ىعاود نم اهوايربك حبصأل ةربكتم اهبحأ هنأ ولو

 ..اهب فرعي ةروص هل سيل بحلا
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 ..لوصق هلو ..رمعلا عم بلقتم جازملاو ..جازملا ةآرم هنإ

 .قيرخلاو عييرلاو ءاتشلاو فيصلا لوصق لكم

 ةأرما ىه اهبحي ىتلا ةأرملاو ..هجازم قيص ف ىبحاصو

 مغرلاب .. ىرخأ ةأرما بحي قوس هجازم عيبر ف ادغو ..فيص
 ىلوألا ضيقن ىلع نوكت قوسو ..لاعفتالاو ركسلا اذه لك نم
 ..اهتكص قى ىرخأ ةرم ركسي فوسو ..اهتاقص ىف

 ىف انتعقوأ ىتلا ىه اهنأ نظن ىتلا دخلا ىلع ةنسحلا نإ

 ..بيع اهتأ ربتعيو زازئمشاو روفن ىف انريغ اهيلإ رظني ..ىوهلا
 ىتلا تافصلا انل نولي ىذلا وه فيكلاو ..فيك ةلأسم ةلآسملاو

 .روتسد الي ةلود فيكلا ةلودو

 ةيلوقعم اهلخدتال ىتلا مارحلا ةديحولا ةعقرلا وه جازملاو
 ..قطتمالو

 ناك نإ ررقيل هتلئاع نم اناملرب دقعي ال انم دحاولا نإ

 مدقي الو تارريم عضي ال ىهو ..ةوهقلا وأ ىاشلا برشيس
 ىف وه امنإو ءىدامرلا ةلدبلا وأ ىلحكلا ةلدبلا رايتخ ال تايثيح
 نإ ..هل اولاق اذإق .هدك زواع انأ ..لوقي نأي ىقتكي ةداعلا

 قماغ ىلحكلا نوللاو ..كرهست ةوهقلاو ..اكاسمإ كل لمعي ىاشلا

 اناوخإاي .. ىرخأ ةرم لوقي نأب ىقتكي هتإف .. فيصلا ىف كيلع
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 ..هدك اياوه .. ةدك ىقيك ..هدك بحب انأ

 ىلع ىشميو .. ىلحكلا سبليو ىاشلا برشي ةداعلا ىف ىهو
 ..دحأب ًابعي الو هجازم

 ..! ؟ هيل

 ..هيل ..ملألا نم خرصتو ..ةطشلا لكأت سانلا

 اڑ

 ..ةيرحلا وه جازملاو

 ةكئاشلا كالسألا طسو ىف .. ديحولا اتتيرح لاجم هتإ

 : انلوحت :ةيوصخشلا :ةنرهكملا

 .تامازتلالاو ..تابجاولاب ةرصاحم ةنيكسملا اتسوفت نإ

 ..ةلئاعلا تامازتلا

 ..ةسردملا تامازتلاو

 ..ةفيظولا تامازتلاو

 ..اهيلإ ىمتنت ىتلا ةيعامتجالا ةقبطلا تامازتلاو
 .ةلماجملاو ..ةقادصلاو ..نيدلاو ..قلخلا تامازتلاو

 تتنك نوركآلا هيف اكنراطم خلا تاتراطملا هو او قو

 كانو :اضيلق تاتودكم اهنف كيث :ءانكلم وكت 2ط نع اكل

 ا



 .اتجازم ىه ةظحللا هذهو ..انقاوشأو اتسوفن

 ةيناطلسو ..ةطشلا نرقو ..ةراجيسلاو ..ىاشلا ناجتف

 لك اذه ءءاقص ةعاس ىف اهيحن سفت عم ةشدردلاو ..للخملا

 ليقت الو ةعاسلا هذهب ادج كسمتت اذهلو ..ايتدلا نم اتل ىقبت ام

 تاظحللا هذه نأل .ةروشم وأ احصن وأ اقطنم وأ ةمواسم اهيق

 نأ لبقن ال ..اتيراش لثم اهنإ ..انتيرح ..انجازم ..انتاظحل ىه

 هييرتو ..هقلحن نأ ديرت امنيح هقلحت ..هريصم ف دحأ انمواسي
 بللا داريتس ال ةلودلا هقفنت ام عومجم ..هيبرن نا ديرن امنيح

 مالقآلاو رومخلاو رياجسلاو قدسفلاو قدنبلاو ىنادوسلاو

 نويزقيلتلاو ويدارلا ةزهجأو ةيسيلوبلا بتكلاو ةيئامنيسلا
 فقانصآأو فحصلا قروو ليجستلا ةطرشأو تاتاوطسالاو

 اذهو .. بلصلاو ديدحلا جاتتإ ىلع هققنت امم ريكأ ..ناقرابلا

 ..تايرورض اهتكلو ..تايلامك تسيل ءايشآلا هذه نأل ..ىعيبط

 ..جازملا اهنإ

 تنتاك امتيح ..بهذلا نم ىلغأ هرعس نامز ناك لفلقلا

 ءاجرلا سأر ريع ايقيرقأ لوح هب رودتو دنهلا نم هلمحت نقسلا

 ..كولملا اهلدابتي ةريطخ اياده لقلقلا مهارد تناكو ..حئاصلا

 ..جازملا وه بيبسلاو
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 ..اجازم لقلفلا ناكو

 ..ةيرحلا ىواسي ءىش ال هنأ امك ..جازملا ىواسي ءىش الو

 مل اذإق ..اهحازم ىلع جوز راظتنا ف اهرمعي ىحضت ةأرملا

 ..اجوز ال الجر هيلع لصحتل اهقرشب یحضت دق اهتإق ..هدحجت

 قوه مقدو ..ىتويلياتلا نويقألا اذه نمٿ ًاعيبمج انعقد دقو

 ..ةياهنلا ف اقعاضم نمثلا اضيأ

 اهتم لخدت ىتلا ةرغثلا هنآ ..اعيمجح انفعض ةطقن جازملا هتإ

 اناهت اذهلو ..لقعلا اهيف ىدجيالو ..لقعلا اهسرحي الو ءارغالا

 .جازملاو ىوهلا نع نآرقلا

 ..لتقم ىف ىنييصت ىجازم ةباوب نم ىلإ لخدت ىتلا ةآرملا

 ليفك انآق ىلقع تاوزن امأ ..ىجازم تاوزت رش ىنفكا مهللا

 اهب
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 ادج بيط ريزاخ

 ..نامزلا اذه ىف ةدعاقلا ىه امئاد رورغلا

 برقأ سيلو حلاص لجر هنأ هسفن ةرارق ف دقتعي دحاو لك
 نيرعلا معلا اذهل ةنم هناي كلذ ىلعار اترو ها ىلإ هن

 هدوجو اومضهو هقح عيمجلا لكأ هيلع ىتجمو مولظم هنأو
 قو ةمقلا ف نوكي نأ بجي امنيب عاقلا ىف هتأو ..هتاكم اوذخآو

 فرط تال اذه لكو :: ةمدعتلا ىه محتسلا خو اب ةرخؤتلا

 ف قياسيو سانلا لماعي الو هللا لماعي ةينلا نسحو لالح نباو
 تاشلا نفق

 هباب ىلعو ءهيتج فلآ ىرهشلا هداريإ ملكتملا اذه ناك اميرو

 ىلع هللادمحي هنإ ..كل لوقيق عراسي فوس هنكلو .ىكالم ةيرع
 ..هريغ لكم هيلورفش ءانتقا ىف ركقي الو ةتايحكلا تايفلا هذه
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 ماع لام ىلإ هدي دمي الف هلخدب عنقيو هبترم ىلع هللا ركشي هتإو

 لبقي مث مارحلا لكأو مارحلا نم شاب ذوعأو مارحلا سمي الو

 يلع وتا ي يللا نق قش هلأ نأ ' ىلع نطللا ارش اهدي
 ايتدلا هذه ىف مودي ءىش الف نسحأ بيطلاب ةايحلا نأو ..ديلا

 ..ةيبطلا لامعألا ريغ

 بيطلا لجرلا اذه ىلع ًارقت نأ ادج فقيرطلا نم نوكي اميرو
 مهتأ نونظي نامزلا اذه ىف ساتلا لكف ءسانلا لك وه ىذلا

 روطس ةعضب ًارقت نأ فيرطلا نم نوكي امير لوقأ ..ادج نوييط
 ساتلا عابط نع ..نيدلا مولع ءادحإ .. ىلازغلا باتك نم

 قرعنل .نوشيعي اوتاك قيكو .. نولعقي اوناك اذامو ..نيحلاصلا
 .حالصلا تاجرد ق هتاكم نيأ

 (ىتارادلا ناميلس وبا ) حلاصلا فوصتملا نع ىلازغلا لوقي

 هنآل «مومذم فرتو ةوهش ,حلملا نإ لوقي ناميلس وبا ناک

 هنع ىورتو ..ةوهش وهق زبخلا ىلع داز ام لكو زيخلا ىلع ةدايز

 ضع هي هوءاج املق حلمب اتخاس افيغر ءاسم تاذ ىهتشا هنأ

 ىلإ تلجع ..هعومد نيب مغمغيو ىكيي عرشو هحرط مت ةضع هتم

 نمو ..ةيوتلا ..ةيوتلا ..ىتوقشاو ةدهاجملا لوط دعب ىتوهش
 ..طق حلملا سمي دحأ هري مل مويلا كلذ

 كلمي ال شارف اليو تيب اليو دلواليو ةجوزالب حيسملا شاعو

 ف



 ناكو ..دازلل ايارج اولمحت ال هباحصأل لوقي ناكو ادحاو ايوت الإ

 ..موي لك انفاقك انزيخ هراعش

 اهف ..ىلازغلا مايأ ذنم ادج اريبك اريغت ريغت ملاعلا نأ ىدبيو

 ..ىحيسملا ىسترفلا بعشلل هبطخ ىدحإ ىف لوقي لوجيد وه
 نم افتص نيثالثو ةتسو ةئام عنصي ابعش مكحأ فيك مهفأ ال

 .نيجلا

 ددع نم بجعت قوس زيخم رقفأ فو ةرهاقلا بلق ىف انهو
 هوتاجلاو ةتروتلاو كعكلا ..هدحو حمقلا نم جرخت ىتلا فانصألا

 ىتيبلاو ريطقلاو قاقرلاو توكسبلاو نوساوركلاو هيلاس نوتابلاو
 دسيو ىسكسكلاو فاشخلاو .طيمسلاو ىلع مآو ..ةنوركملاو روف

 شيعلاو ىماشلا شيعلاو ىدلبلا شيعلاو ةديصعلاو كنحلا

 اهدحو ةنوركملا نإ لب ..شيقارقلاو ضيبألا شيعلاو دوسألا

 قفتيو ..هنطبب بيطلا ناسنالا اذه لغشني ةجردلا هذه ىلإ
 ..اديأ عيشت نل ةوهش ميشيل فيلأتلاو فينصتلا ق تقولا

 نيثالثو ةتسو ةئام لكأي ىذلا نأ ادج ىعيبط رمال هنإو
 دي الو .ةدحاو ةجوزب عنقي نأ ةهادب نكمي ال نبجلا نم افنص
 هسقنل قتصيو ءهبحاص ةجوزو هراج ةجوز قوذي نأ لواحي نآ
 دقتعي فوس تاليلخ رشعب ىفتكي امنيحو ..فنص فلأ نم ةدئام

 فلن



 حالصلا لهأ نمو ءايتدلا ف دهزلا ديدشو ادج بيط هنأ

 ..حالفلاو

 لثم ىلع ايمالسإ وأ ايحيسم نيدلا مكح نع رظنلا فرصيو

 اذه لثم نأ لقعلا مكحو ةراضحلا مكح نإق ءلجرلا اذه
 تقولا دجي نلو ىطعي الو ذخأي كلهتسم هتأو طقاس ناسنالا

 ءاطع وأ جاتنإ ىأ نآل .. ءاطع ىأ ىف ركق ولو ىتح ىطعيل
 نهذلا زيكرتو ةمهلا عمجو غرقتلاو تقولا ىلإ جاتحي فوس
 نيثالتو ةتسو ةئام نيب ناسنالا اذه لثمو ..بلقلا عاطقناو

 زياخملاو نحاطملا تاراكتبا نم راكتبا فلأو نيجلا نم اقنص
 راويد نايتسيرك تارضحتسم نم رضحتسم فلآو ةأرما فلو

 جماربلا تارشعو ةليل لك سلهلا تارهسلاو مالفألا تارشعو
 هسقتل ريخ هنم ىقبي نل ناسنالا اذه لثم .ةينويزفيلتلا
 ..نيرخآلل الو

 ..دصرتلاو دمعلاو رارصالا قبس عم هسفت لتق ناسنالا اذه

 ..هتوهشب اقرتحم ذيذللا عيرسلا توملا رثآو

 ..ةايحلل ديدبت ..ديدبت ةميرجل بكترم هنإ

 ةراضحلل ديدبت هنإ .ريبك ديدبت ةرملا هذه ديدبتلا نكلو

 ..ىعامتجا ديدبتو ىلئاع ديديتو ىدرق ديديت هنإ ..خيراتلاو

 لقع ناسنالل قيي مل .قبشلاو ..هرشلاو .مهنلاو ..عوجلا

 فيا



 ىتح برشيو عبشي ىتح لكآي وهق ءءیش ىأ ىف لمأتي وأ ركقيل

 تانالعالاو تانيرتافلا هتظقبأ راوالا رتقو راعسلا مان املكو

 دورقلا نقحو مضهلا بويحو ةيهشلا حتق صارقأو تاشيفألاو

 .هبابش ىلإ خيشلا ديعت ىتلا

 كلذ ىرنف ..ةوسقلا مث ةداليلا ىه مونلاو عبشلا ةجيتنو

 نايرعلا ناعوجلا راوج ىلإ رمي ناعبشلا ىمدآلا ريزنخلا
 ..ةظحل لك هتاوهش نم ددجتي امب لوغشم هنأل «هب رعشي الف

 اضرلاب رعشيو ةكئلتمملا هنطب ىلع هديب تيري وهف كلذ عمو

 ةسينكلا راز اميرو ادحأ ذؤي ملو حلاصو بيط هنآيو «هسقن نع
 ناتو ماض اميوو نوذتلا قودنص ق اشرف عبضوو :ذانغالا ق

 لثم ةديدج فيناصتب هيف عتمتو رهش لك نم رثكأ هيف لكأو

 لب ..ةيشمشملاو فقياطقلاو ةقانكلاو نيدلا رمقلاو زوجلاو زوللا

 رهش ىلإ مايصلا رهش تلوح ىتلا ىه ةيلقعلا هذه سقن نإ
 ..لكأ

 ىف موحللا كالهتسا نأ انل تبثت نأ نكمي ةطيسب ةيئاصحإو
 ىشرطلا كالهتسا فعاضتي امك فعاضتي موصلا رهش
 .طهللاو طلزلاو علبلا ىلع دعاستل تاللخملاو

 ىه رمتسملا طيغزتلاو نيمستلاو طهللاو طلزلا اذه .ةجيتتو
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 مدلا طغضو سرقنلاك ضارمأو محللاو محشلا نم ةدايز لاطرأ

 سيوست مق ظيلغلا نارصملاو ديكلاو ةيلكلاو ةحبذلاو ركسلاو
 ..ةمعطآلا نيل طرق نم ركيملا ناتسألا

 ةيون هتباصأ املكو ءادج بيط ريزنخلا اذه تلق امك نكلو

 مسر اميرو ..كرتس ..كتمحر ..فيطلاي .. براي لاق ةحبذلا

 وأ ..نيتعكر ىلص وأ ..تاومسلا ىف ىذلا انابآ ..متمتو بيلصلا

 ..نيباوبلا ىلع ةنسح اهلكآي نل ىتلا ةقاتكلا ةينيص عزو

 عونلا اذه نم نييبط ريزانخ رصع وه رصعلا اذه نألو

 7 توميو «دنهلا لثم دلب ف عوجلا نم تومت ساتلا هيف ىرن نحتق
 دحأ كرحي نأ نود ..ةينغلا داليلا نم ةريثكلا ةرثكلا عبشلا نم

 ةجردل ملعلاو ءةلماكلا ةيمألا ةجردل لهجلا ىرت امك .اعيصأ

 ..ءاضقلا ف تارادم ف خيراوصلا قالطإو رمقلا ىلإ دوعصلا

 عيشيل عبشلا كرحتي وأ لهجلا ىطعيل ملعلا كرحتي نأ نود

 نيناعبشلا نآل عايجلا اولتاقيل نوتاعبشلا دحتي دق لي ..عوجلا
 سيل عايجلاو ..زيخلا ةرقو مهدنع نأ امك حالسلا ةرقو مهدنع

 ..ءىش مهدنع

 دقتعي وهو ..ادج بيط ريزنخلا ناسنالا اذه تلق امك نكل

 ..ةتجلا سانلا لك لخدي فوسف اذهلو هئثم ادج بيط هللا نأ

 اتسأرب هسأر هللا عضي نأ لوقعملا نم له ..كل لوقي وهو

 هلل ةيستلاب نحتو .اهاتلعف لاعقأو هاتلق مالك ىلع انيساحيو
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 ريغ ..ءابهلا تارذ وأ بارتلا تارت وأ لمنلاك هللا ةمظعلو

 نأ روصتي ىهو ءانيذعي نأ نم ربكأ ..ادج ريبك هللا نإ ..لوقعم

 روصتلا اذهب هنأ ىسنيو ..عيفرلا ناميالا نم عون للاب ةقثلا هذه

 ضيبألاو دوسألا نيب ىوسي نأيو ملظلاب هللا بلاطي هليألا

 ..هتيناوق ف ليتقلاك لتاقلاو مولظملاك ملاظلا لعجيو

 هللا نيناوق نأ ملعل ةعيبطلاو ءايميكلا نم ليلقلا سرد هتآ ولو

 نورتكلألا نم ماكحإب كرحتي ءىش لك نآو تارذلا نيب ىوستال
 قطتملا عم ققاوت ىف ةميظعلا تاوامسلا مارجأ ىلإ ريغصلا

 بسح اهضعب عم لعافتتو دحتت تارذلا نأو ..قيقدلا ىملعلا

 ادج ادج ةليئض ريداقم نازوألا هذه نأ عم ..ةيرذلا اهنازوأ

 ۔.ادج

 ماكحإو اهريس ةقدو نوكلا اذه بئاجع ءارقتساب هنإو

 نأ نكمي ال ..ةردقلا هذه ىدي نيب ..خرصيل لقعلا نإق .اهروطت

 ..ضرألا نيتاوق هتآاطخأ لتاق برهي نأ الو ..ملاظ تلقب

 ..لماتلا نمدأو لمآت لقع اذه لوقب

 ةدالب اهيلع تميخو لومخلاو عبشلا اهباصأ ىتلا لوقعلا امأ

 ةرخآو اثعب روصتت ال وأ ةيريزنخ ةرخآ روصتت اهنإف ..ريزانخلا

 نأ نكمي لهو ..ةديدش ةدالب ىف دحاولا لوقيو .. قالطالا ىلع

 روتكدلا لثم حارج لقني نأ نوروصتي مهو ..مدع نم تيم ثعبي
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 .. رخل لجر ردص ف ايح هثعبيو تيم لجر بلق راترب

 ايتدلا قلخ ىذلا نمو رانرب روتكدلا قلخ ىذلا نم نوروصتي الو

 ..ريكأ ةزجعم اهلك

 ةضوم ىنيدلا ريكفتلا حيصأ هيتناش ميركلا رصع ىف نكلو

 .. ةهعنذف
 مس

 .رورقلاو لسكلل ةجيتن اذهو ةيرصعلا

 لوح دق وهو .ارظن ديعي نأ نم لسكأ ناعيشلا ناسنالا

 سلجو ةينورتكلالا خاخمآلاو ةيساحلا تالآلل هتاباسح عيمج

 .ذذلت ىف !دوص ميرك سيآلا فشتري

 نيأ نم ..ةبعتملا ةلئسألا كلت هسقن لاسيل هدنع تقو ال

 لبق اذامو ..توملا دعب اذامو .. بهذأ نيأ ىلإو ..تثج

 تارسملاب ةرماع ةليل همامأو ..ةيببغ تاهاتم اهلك هذهق ..داليملا

 ..عادصلا بلجت ةلئسأ ىف عاضت نأ ىغبتي ال

 ىضقت ةيزمرقلا ءارمحلا ىلايللاو ةيهشلا دئاوملا نييو

 وأ سوعرلاب حطاتتت اهنإف تقو ىقب اذإف اهرامعأ ريزانخلا

 .توملا ىتح ةيرذلا ليانقلاب وأ رقاوحلاب

 ..رثكأ عئاجلا عوجيلو رثكأ عبشيل ناعبشلا تومي



 .ةميرجيب ىهتني ..ىودج نود رمعلا ىهتتيو

 ادحاو الاؤس هسقت لاسي نأ نود ناستالا سمش برغتو

 ..انه اتأ اذامل ..اطيسب
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 ضرملاو ةحصلا زغ

 هدلخن امو .ةأاقدملاو شارقلاو ةقرغلاو تيبلا ىف هيحنام

 وه سيل ..ةيرغلا ىلايل ىف هيلإ قاتشن امو ىناغألاو راعشألاب

 انرعاشم امنإو .ةأقدملا الو شارقلا الو ةفرغلا الو تيبلا

 اهيق تتثعيو تادامجلا هذه لوح اهسفن تجسن ىتلا انتايركذو

 .دقنقتو بحت تاقولخم اهنم تلعجي حو ةايحلا ضیت

 ىلع اتساقنأ رطعو ..هافناكلا شرقم ىف انيدبا قرع بحت اننإ

 .ةميدقلا دئاسولا ىلع انقيت ةحتئارو ..رئاتسلا

 نود رضاحلاب لقتحت عقاولا ف نحن ىضاملاب لقتحت امنيحو

 انللظ اهاتييحأ ىتلا ةيضاملا تاظحللا هذهق ..ىردن نأ

 .ءايحأ تادامجلا نم قلخ ىذلا بحلا
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 اميق سيلف ..بحلاب ىفشي ناك حيسملا نأ أرقت انك اذإو
 ..ةيملع ةقيقح ىه لب ..ةغلابم ًارقن

 مئاد رسعو ..ءامصلا ددغلا ف ةريطخ تابارطضاو اقافج ثدحتو

 ..ادورشو اقرأو .. ىئاذغلا ليثمتلاو صاصتمالاو مضهلا ف

 ..ةيساسحلا ضارمأ ىلإ ىدؤي زازئمشالاو روقنلاو

 نم مسجلا روقن ..روقنلا عاوتأ نم عوت اهتاذ ةيساسحلاو

 ..هيلع ةييرغ داوم

 مدلا ف نيسكوريثلاو نيلانيردالا عافترا ىلإ ىدؤي بضغلاو

 قلقلاو بضغلا عياوزل ناسنالا ملستسا اذإو ءةريبك بسني

 ركسلاو ةدعملا ةحرقل ةلهس ةسيرف حبصأ سأيلاو قرألاو

 ضارمأ ىهو .ةحيذلاو ةيقردلا ةدغلا ضارمأو نولوقلا صلقتو
 ..بلقلا ةبيطو حماستلاو لّوافتلاو ةبحملا الإ اهل جالع ال

 سايت الو دسحت الو دقحت الو هركت الو تمشت الأ برج
 ىرت قوس ..ةلهذملا ةجيتنلا كسقتب سملت فوسو «مءاشتت الو
 ةقاش ةيرجت اهنإ .. لعفلاب كضارمأ نم ىفشت نأ نكمي كنأ

 م



 امير سفنلا عم ةيئادو ةرمتسم تادهاجم ىلإ كنم جاتحت قوس

 ..نينسو نيتس ىدمل

 كتينانأ عم ةنلعم برح ةلاح ىف لظت نأ كلذ مزلتسي فوسو

 رارصالاو ناميآلاو مزعلاو لقعلا اهيق كرتشي برح ..كعمطو

 .ماهلالاو ةرياثملاو ريصلاو

 اوزجعو مهيوعش اومكحي نأ اوعاطتسا نيذلا داوقلا رثكأ امو

 نأ بعصأ امو ,شويجلا سوست نأ لهسأ امو مهسفنأ مكح نع

 ..كسفت سوست

 دسحأ نلو ادحأ ضغبأ نل دغلا نم ..لوقت نأ ىقكي الو

 عم ةحارصلا نم ليلقف .. تهتتا ةلكشملا نأ كلذب نظتو .ادحأ

 كناسلب لوقت كنأو بذكت كتأ كل فشكت فوس كسفن

 ..كيلقي سحت ال ام

 رمع ةكرعم امتإو موي ةكرعم سيل ةينانألا ىلع راصتتالاو

 ..ةايحو

 نم ىقشت نأ عيطتست بحلا ةزجعم نإ كل اولاق اذإو

 ..ايملع نوكي نأ نكمي هنولوقي امف ضارمألا
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 امو .حورلاو دسحلا ف ماظنلاو ماجسنت دالا لحي بحلابف

 ناك اذإو «دسجلا ف ماظنلاو ماتلا ماجستالا ةلاح الإ ةحصلا

 فيك دعب ملعتن مل اتنألف .. نآلا ىلإ ادحأ فشي مل بحلا

 ىشتريو سلتخيو لتقيو اهلجأ نم رحتتيو ةأرما بحي لجرلا

 دعب كردي مل وهو بحلا ىهتنم وه اذه نأ نظيو ةميرج بكتريو
 هتأ ىلع لقط لك ىلإ رظني نأ ..لكلا بحي نأ وه بحلا نأ

 بحي ابيس هتأرمال هيح نوكي نأو ..هوبآ هتأ ىلع لهك لکو هنبا

 .نضحلاب هذخأيو هلك ملاعلا هلجأ نم

 خوراصملاو ةيرذلا ةلينقلاو مانتيف ملاع .مويلا ملاعل ةبسنلابو
 ..نايذه بحلا نم نوللا اذه ىف مالكلا ..رالودلاو ةبابدلاو

 ..قيرختو ..اجويو

 ةبجاو ةييرض باذعلاو ..ةضيرف ملاعلا اذه ف ضرملاق اذهلو

 ملاعلا نأل ضرمن نأ دب ال ..ةيهاركلاب حقطت ىتلا بولقلا هذهل

 ..ةضيرم هتاقالعو ضيرم

 ..اهتقيقح ىف ةيسفن ضارمأ ويرلاو طغضلاو ةطلجلاو ةحيذلاو

 هذجاون ىلع ضعيو اظيغ هسارضأ نحطي ناسنإ ضارمأ

 ۔ینتغا امهم ريقق .. عيش امهم ناعوج هتآلو ..هرصاحت
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 . دوسأ مهضعيو ضيبأ مهضعب نأل هئانيأ نيب قرقي ناسنإ

 هتقاط عمتجم ىف ناسنإ هيلع قلستيو ناسنإ ىلع قلستي ناسنإ
 ..تاقبطلا .عارص ةكرحملا

 عضي دحاو لك نأل ليحتسم بحلا ملاعلا اذه لثم قو

 ..داتزلا ىلع هعبصأ

 .رتوت ةلاح ىف دحاو لك

 فلأ ىف رهظي ىذلا وهو ..ضرملا وه رمتسملا صلقتلا اذهو

 ..ناطرسنلا ىلإ ناتسألا سيوست نم ..ضرمو ضرم

 ف لسلا بوركيم انلك قشتتست انتأ عم لسلاب اعيمج ضرمت ال

 مواقي انضعي نأل ..ةاواسم ىف انتائر ىلإ لخديو موي لك بارتلا

 ..مواقي ال انضعيو

 : مسجلا ةنوسلا ةلاحلا  نوكت نأ ئوس ةمواقملا' ىه از

 باصعآلاو ددقلاو ايالخلا لك نيب ماجسنا ف لمعلا ةلاح

 لماكلا قالتئالا روص نم ةروص ىلإ ةياهنلا ف دترت ةلاح ىهو

 . دسجلاو سقنلا نيب

 ..اًيسفن اكضرم لسلا ضرم نوكي نأ نكمي اذهلو

 ..ةيسفن بايسآل ةرثكي ازتاولقتالا كدواعت نأ نكمي امك
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 « خوك ليساب» بوركيم وه لسلا بيس نأ دكؤي ملعلا نأ عم
 ةعطاق ايايسأ تسيل اهنكلو ..« سوريفلا»وه ازناولقنالا بيسو

 ..ةيدسج ةلاح اهتآ امك ةيسفت ةلاح ةيلياقلاو

 ميونتلا ءانثأ ءاحيالاب اهئادحإ نكمأ اميزكالاك ضارمأو

 ىسيطتغملا

 سفقتب هثادحإ نكمي دلجلا ف قرحلا باهتلاك اباهتلا نإ لب

 قرحت نأ نكمي سفنلا نأل ءةيواك ةدام نوديو ران نودب ةقيرطلا

 ..ةيواكلا ةداملاك ىوكتو راتلاك

 ..بوركيملا نم ثيخأ نوكت نأ نكمي سقنلا نألو

 عادصلاو ىمحلا ىف اييس نوكت نأ نكمي ةيسقنلا ةلاحلاو

 .. ناطرسلاو مزتامورلاو ركسلاو طغضلاو

 ..بحلاب ىفشي ناك حيسملا نآو ىقشي بحلا نأ تارق اذإو
 ..ةيملع ةقيقح رقت كنأ دكآتف
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 ةيسنجلا ةذللا ريغ ءىش

 ..داحتالا ناولأ نم رحاس ردات نول بحلا

 وه بحلا نأ نم ةصيخرلا ةيسنجلا بتكلا انل هلوقت ام

 ..ىسنجلا عايشالا ةورذ ىلإ امهتقالعب الصي نأ ف نينثا قيفوت

 لبسلا رسيآب هقيقحت نكمي ىسنجلا عابشالاق ..حيحص ريغ مالك

 ف متي انايحأ وهو ..ركذي ءانع نوديو ريكفت نوديو بح نودب

 ىف اًئيش فلخت ال ىتلا ..ةرياعلا تاقالعلا فو ..تافداصملا ءاقل

 دوجو عم متي اتايحأو .. لايخلا ىف ارثأ كرتت الو نهذلا

 ..ةيهاركلا

 مخولا نم ةلاح ىلإ لاوحآلا نسحأ ىف ىهتني عابشإ وهو

 ..ىنهذلا دليتلاو لومخلاو

 ..ىرخألا لثم ةأرما ةيآ هحنمت نأ نكمي عابشإ وهو
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 نكمي ..مالظلا ف سرخأ لاصتا هنأل ..اهتيعب ةأرما طرتشي ال

 امم ةآقكأو رثكأي .. داسجألا ةجوزل هيكذتو رحلا هكرحي نأ

 ..بحلا هكرحي

 قاتشي ةداعلا ق وهف ءعابشالا اذه ىلإ لجرلا قانشي امنيحو
 نأ لواحي اذهل وهو ..تاذلاب ةأرمإ ىلإ ال هسفن عابشالا ىلإ
 ةولخلا ىلإ ىعسي وهق ءاهيق هيتاوي ىتلا هفورظ هل ققحي
 وأ اريكس ناك اذإ برشي وأ ءانمدم ناك اذإ ردخملا ىطاعتيو

 لثم ةأرما ةيأ كلذ دعب مث ..الوكأ ناك اذإ لكألا ىلع لزني
 ..ةيولطملا ةيدسجلا تاقصاوملا اهدتع تمأد ام ىرخألا

 ..ةقايل ةلاح ىف وه ماد امو

 . لوطت ةداع ةعتملاق دليتو ءابغ ةلاح ف نانثالا ناك املكو
 املك هشارف هكراشت ةأرما هعم نأ ىستي نأ لجرلا عاطتسا املكو

 ىتحالو .. رتوت الو ..ةلجع الف ..هتقيظو ءادأ ف ًافكأ ناك

 .. ساسحإ

 ..ايح اذه نوكي له
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 سفنلا ملع تايرظن ف هتيمهأو سنجلا نع لاقي ام لك مغرب

 نأ كش الق ..ديورف ريغو ديورف هلوقي ام لك مغريو ..ثيدحلا
 ..سنذجلا ريع ءىش بحلا

 رظنأ ىملع ىنأل هلوقأ ىنكلو ..ىكيتتامور ىنأل اذه لوقأ ال
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 ديقعتلا ديدش نئاك ناستالا نأ ىرأو ..ناسنالا ىلإ ةيملع ةرظت

 طقق ةيوضع فئاظوو ءطقف ادسج هرايتعاب هيلإ رظنلا نكمي ال

 ..طقف زئارغو طقف ءاشحأو

 نوكي ال ةدودحملا ةرظنلا هذه ناسنالا ىلإ رظني نمو

 ىلإ هلوحيو ةرظنلا هذهي ناسنالا لتقي عقاولا ف وهو ..ايملع

 ..قداص مكح ىلإ هيف لصي ال ىلاتلابو ..ةفيجو ةمر

 ةدقوتملا ةقطاعلاو فهرملا سحلاو ءاكذلا هتاودأ بحلا

 نكمي الو ..قلاتملا نادحولاو ةهيقنلا ةرطفلاو ةقاقشلا ةريصيلاو

 ..ةيتهذلا ةدالبلاو ءايقلاو تاردخملا وج ف هتاذل لمتكت نأ

 نأ نكمي الو ..قرعلا ةجوزل هريثت الو رحلا هيكذي ال بحلاو

 ..ةثونألاب ةلوجرلا ةقالع سيل هنأل ىرخأ لحم ةأرما هيف لحت

 ..ةتيعم ةأرماب نيعم لحجر ةقالع وه امتآو

 ىدسج ءاقل ىلإ اخقو ةطخ سيل هنأل هيف عيش ال بحلاو

 دسجلا زجاحل طختو هتالامتحاو عقاولل مئاد زواجت هتكلو رباع

 ..ليحتسم داحتا وهو ..رهوجلا قف داحتاو قيمع ءاقل ءارو اتحب

 ..ادبآ ادحاو احبصي نلو نيتثا الظبي نأ نم رقم ال ناتثالاق

 عوجلاو عايتلالاو عوزتلاو فوشتلاب هيلع ىضقم بحلاف اذهلو

 ىذلا حئاملا وه بحلا نآل ..سنجلا عايشإ هيكذي ال بحلاو
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 ةرسيم ةبيرق ةذللا هذه لعجي ىذلا وهو «ستجلا ةذل حنمي

 ةذل هتاذب ستجلا. لظي امنيب ..نيترظن ءاقلو نيدي ةسمل اهققحت
 ..ايح حنمت نأ عيطتست ال ةيواخ

 ىضقت الو ..قارف هلتقي الو ..نامرح هتقطي ال ىقيقحلا بحلاو
 ىف اصخاش للي رخآلا فرطلا نأل ..هتم برهلل ةلواحم ةيأ هيلع
 ..نا دجولا

 رصاتعلا دحتت امك ..داحتالا ناولأ نم بيرغ نول هنإ لقأ ملأ

 اهرصانع ىلإ اهقيرقت نكمي ال تابكرم اهنع ًاشنيق ةعيبطلا ىف
 ..ءايرهكلاو رانلاب الإ

 ةرارحلاب الإ هلصق نكسمي الف ءاملا ف ركسلا بوذي امك
 لظت ةلاحلا كلت ف لصقنت ىتلا تاروللبلا ىتحو ..ريخبتلاو
 ..«تاين ركس ةئيه ىلع اهلجاد ىف ءاملاي ةظقتحم

 ..ةرذلا تانوكم داحتا لثم اقيمع اقيثو داحتالا نوكي انايحأو

 ةلبنق ىلإ تدأو ترجفنا اهقيرفتل ةيفاكلا ةوقلا ترسيت اذإ
 ..ةيرذ

 ىلإ هيف قيرفتلا ىدؤي قمعلا ديدش داحتا لثملاب بحلاو
 دقو ..توملا ىتح رمتست دق ملألاو باذعلا تاراجفنا نم ةلسلس

 دعب مويدارلا لوحتي امك ..اهلوحتو امامت ةيصخشلا ريغتب ىهتنت
 ..صاصر ىلإ هلخادب عاعشالا رجقت
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 ..؟!وه داحتالا ناولآ نم نول ىأ

 ..دسجلاب !داحتا سيل اعطق هتإ

 ..نيسفن یوه سیلو

 ..نيجازم مؤالت الو

 ..نيتيلقع مهاقت الو

 ..مالحألا سراق ىلع روتعلا وه الو

 ..اهرشاعت ىرخأ ةرطق ىلإ ةرطقلا حايترا وه الو

 .. مهأ وه امو

 ةحضاولا تاداحتالا هذه لك نم قمعأ ةدحو ىلع

 .. ةموهقملا

 لك ربع نينثالا عمجت ريصملاو ةرورضلاو ردقلاك ةليصأ ةدحو
 ةدحو ..ناكملاو نامزلا لئاوح مغرو ءمقاولاو نكمملا دودح

 ةدحوك اتايحأ ىدبت ىهق ..ةعيطق اهرتبت الو قارق اهيف ىدجي ال
 نما سن لكلا وكن: نأ نكمشلا نم ناک اد : يدق ةنكيرات

 هنأ رعشي امهنم لكق ..دلوت نأ لبق ميدق خيرات سوفتلا هذه

 ..هيلع اييرغ سيل هنأو نمز ذنم رخآلا فرعي ناك

/ 



 ميدق صخش ىلع فرعتي امنأك رخآلا ىلع قرعتي امهتم لك

 :: ميم

 ..امسا ملعلا اهل دجي مل ةضماغ ةدحو

 ةدحولا» ةميدقلا ةيمستلا اهل ريعتسن نأ نم منام الو

 ۰ ..« ةيحورلا

 ريغ اندنع سيل ..ةليح ديلاب ام نكلو ..اضومغ رثكأ ةيمست
 هي رعشت ام اهب ىمست « حورلا» ةميدقلا ةيفوصلا ةملكلا هذه

 ..انتلخاد ف هقرعت الو

 اذهق ..ةملكلا هذهب نوقرتعي ال نويداملا نوركقملا ناك اذإو

 رعشن امل امسا مهلآست لظنسق ..مهل ةبسنلاب لاكشالا لحي نل

 انتاکردم ءارو ءىش كانه لظيسو ..اتلخاد قف هفرعت الو هب

 ..ريسفت ىلإ جاتحي ..ىمهو ال ىقيقح ءىش ..ةيسحلا

 نيدلاو نفلاك بحلا نأ ريكفتلا ةياهن ىف امئاد ودبي اذهلو

 ةفلتخم رهاوظ اهنآأو ..اقيزيفاتيملا باوبأ ىلع اهلك فقت ةيرحلاو

 ..ةيسحلا ٠ انتاكردم ءادو ىقحي امل

 ىريوكو نيكيرمألاو نيدلا دامع ىصاوت بح اته دصقن الو

 ..رشاتسلا نس بح الو ..ةدحاولا ةعاسلا دعب لينتلا رصق

 ًادييو تاهيرابكلا جمانرب ىهتني نأ دعب ةرهسلا رخآ بح الو
 ..افونازاك بحالو ٠.. ةئيرج نويع قيأ» بح الو ..تارابلا طاشن
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 اهضعيو لوضف اهضعيو ضرم بحلا نم ناولآلا هذه ضعبق

 امم رثكأ سفنلل بحو رورغ اهضعيو ةخقخفو علدو ءارثو غارق

 تاوزت اهبلغأو تاقق صو حلاصم اهضعيو نيرخآلل بح وه

 .ةرياع ةيسنج
 ف قمتي ىذلا رداتلا بحلا كلذ وهف هدصقت ىذن' انيح امآ

 لالجلاو لبتلا ىقضيو نايسنلا ىدحتيو شيعيو ةليلق تاقالع
 ..رثأتو مارتحاب ددرت تاياكح حيصيو هلاطيأ ىلع

 ق ءاملاي زنتكملا رابصلا ةردن انتامز ف ردات بحلا اذه لثمو

 ..هلل اركش .. لاح ىأ ىلع دوجوم هنكلو ..ءادرجلا ىراحصلا

 لخدأ اباش نأ اسمنلا نم فيرط ريخ قف تآرق ىتنأ ركذأ

 هتليق نم ىهتنا املو هتييبح ليقيل ةقيدحلا راوسأ نيب هسأر
 ةناعتسالا رمألا ىعدتساو ..عطتسي ملف هسأر جرخي نأ لواح
 1 ..ةدجنلا سيلويب

 باش لخدي نأ اريثك ثدحي ىرذلا رصعلا اذه تايمارغ فو
 تالقالاو هسأر جارخ ال ةليسو مدعي ال مث بحلا صفق ىف هسأر

 لخدي دقو ..ةدجنلا سيلوي ىلإ ةجاحلا نود دارأ املك هدلجب

 ..صاققأ ةدع ق تارم ةدع اهجرخيو هسأر

 ةرورضو ردق بحلا ثيح هنع انيكح ىذلا انبح ف نكلو

 الإ بحلا صفق نم هسأر جرخي نأ قشاعلا عيطتسي ال ريصمو

 .ايقيقح ابح بحي نأ ديري نم مكنم له
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 كلمت ام زعأ

 ىف نيدرقنم اهيف نايقتلي ىتلا ىلوألا ةليللا ىه هذه تتناك

 اهاتقشو ..مانت اهنأك ءاخرتسا ىف سلجت تتاكو ..ناكم

 | ..قجتري اهتوصو ..ملح ق ..ناسمهت

 كحراصأو ءدحأل :اهلقأ مل ىتلا ءايشألا كل ىكحأ ىتعد

 ةناسنإ انأ ..ىسقن ىتح اقولخم اهب هجاوأ مل ىتلا ةقيقحلاب
 ..امامت ةنابج

 امنيح ..مهتاكاحمو ساتلا ديلقت ىلع ةنس نيثالث تشعدقل
 ىتاليمز تالايخ ىلع شيعأ تنك تانبلا ةسردم ف تنك
 ةدحاو لك ىكحتو «موتلا ةفرغ ىف ليللاب عمتجن انك ..نهمالحأو
 نهيلإ عمتسأ انآ سلجأو ءهبحت ىذلا دلولا فصتو .اهتارماقم

 ريعتسأو تالايخلا هذه ىلع ىذغتأو دالوألا ءالؤه لكب ميهأو
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 ةرماغم ىل نكت ملف ..ىشارفو ىتدحو اهب ًالمأل مالحألا هذه

 ةاتق ىنإ ىنع لوقت ةرظاتلا تناكو .تانيلا ةيقب لثم اهيكحأ

 ..ةتولم ىمالحأو ..ثولم ىركق ..ةثولم ىنكلو ..ةرظانلا روصتت

 ..اهقيقحت ىلع رج ال ىتلا ..تابغرلاب ثولم ىمسجو

 .ىحل لوقت ىمأ توص عمسأو ةآرملا مامأ فققأ تتك امتيحو

 ..ادلو ىنوكتل نولطتيلاو ةتكاجلا الإ كصقتي ال ..دلولا لثم تنأ

 . . ةعرسب ىبايث ىدترأو 55 ةآرملا نع ىنيع دعبأ تتك

 ىرجآو لورهأ قيرطلا لاوط تنكو ..ةسردملا ىلإ لورهأو

 ليخي ناك ..ىقلخ ىرجي ايطرش كانه نأك ىتاوطخ ىف عرسأو

 نيتضيرعلا ىقتك ىلإو ىرهظ ىلإ نورظني ساتلا نأ ىلإ
 ..مهتارظن نم ةيراه ىرجأ تنكو ..دلولا رعشك ريصقلا ىرعشو

 نم رخآ ارهظم ىلع ىقضت ةقاجلا ةعيرسلا ىتيشم تناكو

 ..ةماقتسالاو دجلا رهاظم

 اورظنا ..ةيدؤملا تنبلا هذه ..نولوقي ىتاريج عمسأ تنكو

 «:اهتنكاعتم: ىلع ورجيم ةخأ آل لجرلا ىشمي افك یم فيك

 .ةسكاعم ىلإ اقوش تومأ تنك ىنأ قحلاو

 ىسردملا طاشتلل قرق ءاشنإ ف ةسردملا ةرظان تركف امتيحو

 ةينديلا ةضايرلا قيرف ةسيئر نوكتل ةاتف ىأ اهنهذب رطخي مل
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 ..مسالاب ..ةمطاق ..ىوس

 تتك ىنأ عم ةيندبلا ةضايرلا ةقرف ةسيئر تحبصأ اذكهو

 .ىقيسوملا وأ ءاتغلا وأ صقرلا ةقرف ف نوكأل اقوش بوذأ

 ..ةمطاق انأو ..ةبغرلا هذه نالعإ ىلع ٌورجأ فيك .. نكلو

 اذكهو ..لجرلا رزيسي امك ریست ىتلا ..ةداجلا ..ةيدؤملا تنيلاأ

 زوفأو ..تالوطب بسكأو رفاسأ ..ةحابسلا ىف ةلطي تحبصأ

 .ةيضقو ةيزتورب سوئكي

 ةقيقح كانه تناك ..ىقامعأ قمعأ ف ..ىقامعأ قف نكلو

 ..ىرخأ

 ىلإ قرحتأو لزغ ةسمل ىلإ اقوش بوذأ ..ىثنأ .. ةأرما تنك

 1 ..ةيغر اهيق ةرظت

 .ىتثونأ ف لجر عمطب رعشأ نأ ىنمتأ تنك

 ۔. لیحتسم ءادو ىرجأ تتك ىتنكلو

 ءىش ىرهظم ىف ناكو ..نيع لك ىف ىنعلاطي یتلوطبب باجعالاو
 فوقولا ىلع مهربجيو مهتنسلأ سرخيو لاجرلا ةبغر لتقي
 ..ظقحتو بيهن ف ىمامأ

 فكيق «دجلا نم ةلاه ىلوح رشتي ناكم ف ىروضح ناكو

۹4 



 سلجيو هرهظم نم دحاو لك حلصيو لذتيملا مالكلا نع لاجرلا
 ةمطاق مادم ..بدأ ف هقويض ىلإ فيضملا ىنمدقيو ..ايذهم

 ةلطبلاو ..ةحابسلا قيرق ةسيئرو ..ىدانلا ق ةيضايرلا ةفرشملا

 ىف ةينديلا ةييرتلا مسق ىف ةشتفملاو ..اذكو اذك ىلع ةزئاحلا

 ..ةرازولا

 اذهل رخف وأ ةداعس ىب رعشأ نكأ مل ىنتآ ةقيقحلاو

 قيضت ىسافنأي رعشأ تنكو ..ظيغلاب رعشأ تنك امتإو ..ميدقتلا

 هذه قف قنتخأ ىنأيو ..ةعامجلا ىلع ميخي ىذلا تمصلا نم

 ..ىنطودت ىتلا مارتحالا نم ةلاهلا

 ةأرما ىلخاد ىف نأو ..ةلاهلا هذه ف ةنيجس ىنآ رعشأ تنك

 ..اديأ ةايحلا اهل بتكت مل .. ىرخأ

 ..یرتوم نيلرام لثم ىشمأو ..ةآرملا مامأ فقأ اتايحأ تتنكو

 ..قادرأ زهأو

 سسحتأو مامحلا ىف لستغأ انأو ىسقن لمأتأ تنك انايحأو

 ..ةأرمأ ىتأ ىلع سانلا ىتلماعي ال اذامل ىكبأ داكأ انأو ىردص

 ..كترتخا دقل ةيوطخلا موي ىل لاقو ىجوز ىتيطخ امنيحو

 ..ىنعفص هنأ تنتفخ ..ةييهمو  .ةمرتحمو ةداجو .. ةيدؤم كت

 ..ةريثمو ةباذجو ةليمج ىنآل ىتراتخا هتإ : لقب مل اذامل

 اتيب ..هيف سفنتأ اتيب دجأ نأ ..ىقابلا ديحولا ىلمأ راهناو
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 تومأ ىذلا ءاقدصآلا عمتجم ريغو ..ىدانلا ريغو ىبآ تيب ريغ

 . ةداج ..ىدانلا ف شيعأ امك شيعأل ىجوز تيب تلخدو
 ..ةمرتحم ..ةيدوم

 نأ دعب ءاسملا ف ىجوزي ىلتخأ تنك امنيح ..شارقلا فو

 یجوز ناك ..هجيحضو هبخصب راهنلا ىهتنيو ..ساتلا لك بهذي

 ..ةبيه ىف ىتلبقيو ..مارتحا ىف هيعارذ نيب ىنذخأي

 ..ةشتفملاو ..ةفرشملا رودب موقأ نأ ىلع نأ رعشأ تنكو

 . قيضت ىسافنأ تناكو ..تناكو ..شارفلا ف ىتح ..ةذاتسألاو

 .قيضي ىردص ناكو

 ..اهل معط ال ةمظتنم ةدراب انتقالع تنلظو

 ..ايند لخدأ مل .اركب تلزام ىتأ ىقامعأ ق رعشأ تللظو

 ..قالطلاب لشافلا ىجاوز ىهتناو

 ..لجر ىتايح لخدي ملو

 ىنثدحت تفقوو ..كب تيقتلا ىتح لجر ةلوجرب رعشأ ملو

 .ءاهتشا ف ..ىردص ىلإ رظنلا سلتختو

 هذه تناکو ..لاشلاب ىقتك تيطغو لجخلاب اهموي ترعشو
 ةرظن نم ىمسجح اهيف ىطغأ ىتلا ىتايح ف ىلوألا ةرملا ىه
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 نويع ىف ايش ىراعلا ىمسج ريثي الآ تدوعت دقف ..لجر

 ..لاجرلا

 نإ : ىل لوقتو تيبلا ىلإ ىنلصوت تنك امنيح ءاسملا فو

 ىمسج نإو ..ةأرما ردص وه امتإو ةحابس ردص سيل ىردص

 عقو تحت فجترأ تنك ..كريثأ ىننإو ..ىثتأ مسج وه رجقتملا

 .حرقلا نم فجترأ تتنك .تاملكلا هذه

 ..انأ هذه

 ..لجر ینیع ىف اهادص دجت ىتقيقح هذه

 ..كتدجو ..اريخأ

 ..كتديعو .. كتببحأو

 ..ىلجير كنأ ترعشو

 .اديأ اهدسج وه سيل ةأرملا كلمت ام زعأ نأ

 ..اهحورو اهتقيقحو اهسفت تاذ ىه ةأرملا كلمت ام زعأ

 اهتلخد ىتح ..دحأ اهلخدي مل اركب ىسقن تاذ تلظ دقو

 ..ىايند تلخدو ..تنأ

 نيثالث ةليط باجحلا تعفر نأ ثدحي مل ..ةبجحم ريسأ تنك
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 یقخآو ..ىهجو ىفخأو ..ىطغتأ تنك ..ىسقن مامأ ىتح ..اماع

 47 ةايحلاو بحلا ىف



 ةرظتب ةيذكلا هذه تنأ تقزم ىتح لثمأو ..بذكأو ..ىتبغر

 ..اهدقرم نم ىتقيقح تظقيأو ..نيتحقولا كينيع نم ةدحاو

 نم ..ىتايح مايأ نم موي ىأ ىف ملكتأ مل امك ملکتآ انأ هذهو

 ..لجحير مامأو ..تاملكلا هذهب قطنأ قوس ىنأ نظيب ناك

 ..رعشأ ىتكلو ..ةكحضم ةقيقحل اهنإ

 ...كلمأ ام زعأ تدقق ..طقق مويلاو مويلا ىنأ .. رعشأ

 ..ىايتد ف الجر تلخدأ طقق مويلا

 ةليل ف ةأرما دسج ماحتقا نأ .. جاوزألا ملعي ول ىنمتأ مك

 اولخدي نأ مهملا نأو ..ةرملاب اًئيش سيل ..ائيش سيل ..فاقز
 .الوأ ..اهسقت ىلإ
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 روظحلا عقي (نيح

 ةركلا بيسي اقرح «تاوتسا-١» هليمز « ةنسا ١١ لقط لتق

 لقطلا فقلتخا ..ةبقلا قئادح ىف نويعلب لافطألا ناك .بارشلا

 يخ نايس شا دته بعللا ق هتمفاكم مخ مكهارتا دومحم
 ..ىتاثلا ضراعو ..لوجلا تلخد ةركلا نإ لوآلا لاق ..« لوج»

 ةموك ىف راتلا لعشي ءارقخلا دحأ ناك نأ فداصتو اكسامتق

 ىف مقوف هللا دبع همصخ دومحم عقد ..لمهملا قرولا نم ةريبك

 ..هذاقنإ ىلاهألا لواح ..همسجيو هسيالمي راتلا تكسمأ ..رانلا

 ارثئاتم قوت ثيح شادرمدلا ىقشتسم ىلإ فقاعسالا هتلقن

 ثادحأ ةيايت ليكو ليعامسإ ىزوف دمحأ قيقحتلا ىلوت ..هقورحب
  .ةرهاقلا
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 معطم بحاص لتقي قالح ..لحاسلا ىحب تعقو ةعشب ةميرج

 بتاعي لتاقلا ..هتخأ نبال ءاملا نم ايوك هءاطعإ ضقر هنآل

 انيك س اهيق لتسي ةداشم ىلإ ةبتاعملا لوحتتو معطملا بحاص

 ىرجي مث تانعط رشع هنعطيل عراشلا ىنلإ هبحسي مث هحيذيو
 ..ثدح ام ليصفت اذهو ..هتميرجب فرتعيل لحاسلا مسق ىلإ

 باش محتقا حابصلا نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف

 ناكو لحاسلا مسق رومآم ىريهملا نسح مدقملا بتكم« ةنسالال»

 نيياصم هردصو هتبقرو ..مدلاب نارطقي هماهبإو هتيايس اعبصأ

 اهلصت ليوط نيكسب ىنميلا هدي ف كسمي امتيب قورحب
 ..الئاق رومآملا ف حاص تامدقم اليو ..مدلاب ةثولمو ارتميتتساله

 ..قالح لغتشاب ..دمحأ دمحأ ىمسا انأ ..ىدنفاي ىنيفخا

 هتيرضقف ىنيرض لحاسلا ف ىللا معطملا يبحاص ديدش فسويو

 ..ةرشع عراش ق معطملا ..ىديإ قف ىللا ةنيكسلاب

 بحاص تدجوق ثداحلا ناكم ىلإ ةباينلاو ثحابملا تلقتناو

 دقو تاتعط رشع اهيو ةقزمم هتتجو هتبقر نم احوبذم معطملا
 ..مدلا اهرمغ

 لمعي ىزرت ىبص تخأ نبا لتاقلل نأ تايرحتلا نم نيبت
 ذنمو ..معطملا نم ءاملا ذخأي نأ دوعت هتأو ..معطملا راوجب

 ..هدرطو ليتقلا ضقرق ءام بوك بلطل مالغلا هجوت مايأ ةثالث

 .:اهلاصت مك علا نير ب ةرخاشم.تعقوو
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 امي اقالح لمعيو مالغلا لاخ وهو لتاقلا ملع مايأ دعيو

 دعب ريخألا رضحو ..ليتقلا بتاعيل معطملا ىلإ هجوتف ثدح

 ىف ىزرتلا لحم لامعو هرهصو هتخأ نباو قالحلا دهاشو ةعاس

 هيلع ءادتعالل هب نوصيرتي مهنأ هل ليخو ارش سجوتف ..هراظتنا
 ليتقلا كسمأف هفلخ قالحلا ىرجف ..لحملا لخاد ىلإ برهو

 ةجو ق هب فذقو معطعلا ةدئام ىلغ ىلغم اح ةم'ءاثإي روعدملا

 كسمآق قالحلا نوتج نجو ..ةديدش قورحب هباضأو قالحلا

 ليتقلا بذجو موحللا معطملا بحاص اهي عطقي ىتلا نيكسلاب

 عراشلا ىلإ ةتجلا بحس مث هتيقر نم هحبذو لحملا باب ىلإ

 هتبابس ىف لتاقلا بيصأو ..تانعط رشع نونج ف هنعطي حارو
 ..ةميرجلا ءانثأ هماهبإو

 بحاص لتق دصقي نكي مل هنأ ررقف تايرحتلاب مهتملا هجووو

 ةباينلا ليكو رمأ ..ءاكبلا ف عرشو ..هراثتسا ىذلا معطملا

 .ارمتسم قيقحتلا لاز ام ..صيرتلا عم دمعلا

 دلع دج ع

 ضقنت ..هيلع الو ..هي ال ..هلاح ف لجر امئاد اهلطيو ..مئارجلا

 هسأر ىلعو ديدحلا ف ىرخأو ةظحل نيب هب اذإف ةبيصملا هيلع

 .ناجسو ..ةقنشمو ..ليتق مد



 ..ملعي ال ثيحت نم لتاق هنإ

 لجر ..قالحلا اذه لثم وأ ..ةنس١١ نس ف ىبص وهو لتاق

 ..هذقتيل سيلوبلاب ذوليو بعرلا نم ثهلي

KFد6 دع  

 بعر هيلق فو ..قجتري وهو روطسلا هذه ىلع رمي ءىراقلاو
 وأ ..ديدحلا ق دوعبو هتني نم خود تاذ جرخي دق هنأ نم یئا دب

 امئاد نوهرم لبقتسملاق ..قالطالا ىلع دوعي ال وأ ةلاقن ىلع

 ..رودقملاب نوهرم ..بيغلا هئيخي امب

 هبجحي ام الو ..بيغلا ةّئبخي اذام قرعي نأ عيطتسي دحأ الو

 ..رودقملا

 ..نامض الو ..نامأ ال

 ..نئاح ءىش لک

 اهل دودح ال ردقلاو قاقتالاو ةفدصلا تالامتحا

 له ..ىسفت لأسأو ..ثداوحلا هذه لاثمأ ف اريثك ركفأ انأو

 نأ نكمي لهو ..العف اهل دودح ال ردقلاو ةقدصلا تالامتحا

 شوحو نم شحوك فرصتيو ..لتاق ىلإ ةظحل ف ناسنالا بلقني

 ىلإ هقوستو هقالخأ نم ةقدصلا هدرجت نأ نكمي له ..باغلا

 ..هتعييط ف سيل ام
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 ع

 ..رهقلاو ..ةيمتحلا ةفص ثداوحلل له

 نأ مأ ..هعيط ىف سيل ام ىلع ناسنالا رهقت نأ نكمي له

 اذه اياقخ روهظل ةصرف ىطعت اهنوك نع ديزي ال ..یوتاث اهرود
 فقداصن ال ةقيقحلا ىف انتأو .. هتاتونكمو هاياقخ فاشكتاو عبطلا

 نحتق ةميرجلا ف انعقو اذإف ..انسوقن الإ ةايحلا قيرط ىف

 اهتأ نم رثكأ ثداوحلاو فدصلا لعفت ملو ةقيلسلاب نومرجم

 .انتقيقح رهظتل ةيسانملا تربد

 نم ىوقأ ناسنالا نأ دقتعأ انأ ..ىأرلا اذه نم انأ

 ..ثداوحلا

 ةفص هل نوكت نأ نكمي جراخلا ف ثدحي امم ءىش ال هنأو

 ..ةتثراكلاو ..قزآملا ةظحل ق اننأو ناسنالا ةدارإ ىلع ةيمتحلا

 راتخن ..راتخت امنإو ..طروتت الو عقن ال روظحملا ثدحي امتيح

 ..انيف سيل ..اريصم ثداوحلا انيلع ضرقت الو ..انتقيقح

 ىطعت اهنأ ةقدصلا هلعفت ام لك ..ةدوجوم مارجالا روذب نإ

 ..امد قروتل روذيلا هذهل ..ةبسانملا فورظلاو ..ةصرقلا

 هرعذو هفوخ هلتق ..ثداحلا ىف معطملا بحاص ليتقلا

 ..هيقعتي ىلايخ ناودعو اهل دوجو ال ةيمهو ةدراطمل هروصتو
 نع هب عقاديل ىلغملا ءاملا نم ءانإ هدي تحت تعضو فورظلاو

 ءاتالاب كسماف ةجيتتلاب لجع هروهتو ..ناودعلا اذه ءاقل هسقن

 ..لتاقلا هجو ف هي فذقو



 ..ليتقلا ةعيبط ميمص نم ىه لمعلا اذهل ةكرحملا عقاودلا
 فلاحتت نأ نكمملا نم ناكو ..عافدنالاو روهتلاو رعذلاو فوخلا

 ىأ فو ناكم ىأ ىف ةجيتنلا سقت ىلإ ىدؤتل عقاودلا هذه

 ..ةميرجلا هذه عقت ملو ثدح اذإ ليتقلا رمع نم ىرخأ ةحسف
 1 ..رمعلا هب دتماو

 ملو .هيف اهروذب نإ ..ةقامحلا هذه لثم ف عقاو دب ال هنإ

 تطعأ طقف اهنإ ..هعبط ف سيل ايش ةفدصلا هيلع ضرقت

 ..اهتقيقح عشبأ ىلع رهظتل عابطلا هذهل ةصرفلا
 ىلغملاءاملا ..رخآلا شحولا ..ىقطنم لسلست ثداوحلا ةيقيو

 لعحتشي هيضغو قرثحي ههجوو قرتحي هردصو ..هيلع بوبصم
 ..ارتميتتس © اهلوط .ةذوحشم انيكس هرصي تحت عضت ةفدصلاو

 هسقتي دعتي ال هنع داعتبالاب رشلا ىقوتي ىذلا ةعيبط هيف نأ ىل
 ىهو ..هيلق ف سرتقملا شحولا ةعيبط نكلو ..ةمالسلا رثآو

 امتاو ..طقق حيذي الو .. حيذيو ضقني نأل هتعفد ىتلا ةعيبطلا

 حيذ ىتلا ةظحللا ذنمق ..تانعط رشعب اهقزمي نأب هتيحضي لثمي

 ءىش ال ..هسقن ىلع هاشخي رطخ كانه دعي مل ةيحضلا اهيق

 ليثمتلل عقدي عقاولا نم يريم الو ..رشعلا تانعطلا هذه متحي
 ..هيلق ق ششعي ىذلا ىسفتلا عقاولا وه رريملا امتإ ..ةيحضلاب

 ةظحل اهنإ ..حيرج شحو وه امنإو ..احيرج الجر سيل هنإ

 شحولا اهيق راتخا ةظحل ..ةيمنح ةظحل تسيلو ..نذإ رايتخا

 ش ..هتعيبط نع حصقأو هسقن

 لت



 قو ..لتقي نأ شحولا اذهل دبال ناك ةهياشم فورظ يأ فو
 قف شحولا اذهل ضرعت دبال ىتلا ناودعلل ةريثكلا تابساتملا

 نأ ديال ناك ..هريخي وأ ..تداحلا اذه بيسي ..ةهرمع لالخ

 دحاو لك اتری لكنا ىتلا فداوحتلا قلك ف مهاست اإ

 ..هتيسفن ةلكاش ىلعو ..هتلكاش ىلع ىتلا ثداوحلا هل ثدحت

 راتلا نم ةيرقم ىلع بارشلا ةركلاب نابعلي ناذللا نالفطلاو

 نيميظطع نيدئاق نييو امهتيب ريبك قرق دجوي ال

 ةيرقم ىلع ةيضرآلا ةركلاب نابعلب امهو فوشورخو« ىديتيك» لثم
 راتلا ىف رخآلاب امهدحأ ىقلي امنيحو ..ةلعتشملا ةيرذلا رانلا نم

 برح قف مهفتح رشيلا ىقلي امتيحو ..ةقدص نوكت نل اهنإق

 ..ةقدص نوكت نل اهنإف ..ءاتف

 ..دقحلاو ..رشلا روذب ..روذبلا كلت بولقلا ميمص ىف كانهق

 دجوت ةييطلا اهيلع ودبت ىتلا ةيكذلا نويعلا قلخ ..ةيهاركلاو

 ..ةمئانلا شوحولا

 نوشمي ءاطسب جذس مهنأكو نورهظي نيذلا عراشلا ف سانلا

 دولج نوخلسي اوناك نيذلا نودالجلا مهسقتأ مه ..مهلاح ىف

 وشم مهلاثمأ نييالملا ..ةيزانلا لاقتعالا تاركسعم ىف اياحضلا

 ..مهلياتقي لافطألاو ءاسنلا اوقرحأو ملاعلا اويرخو رلته فلخ
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 نع قرتقي هتدجو امل عراشلا ف مهنم ادحاو تقداص كنأ ولو

 .نامزو ناكم لك ىف طيسبلا عراشلا لجر

 ..اتعئابط ىلعو انيلع بيرغ انتل ثدحي ام نأ قدصأ ال انأ

 فاني لعق ىلإ انعقدت نأ نكمي فقورظلا نأ قدصأ ال

 ..انرئامض

 ف وه ..ردق ىلإ انقوسي امتيحشاف ..ةيمتحلاب نموأ ال

 .انسوقت ىلإ انقوسي ةقيقحلا

 ..اتيلع هضرقي دحأ ال ..عقي امنيح روظحملا رودقملا نإ

 ..هراتخن نحن امتإو

 تامصي .. انتامصي وه اذل ثدحي امو ..رودقملاو ردقلا نحت

 ` اسىق

 یک اولوقو ..ديدج نم اوركفو 3 مكارجلا تاحفص اوعرقا

 ..باوص ىلع مأ ..أطخ ىلع انأ له



 شويرطلا رز

 لوقي هبتاك نكلو ءعيقوت نودب وهو ..لوهجم نم باطخ اذه

 هذه ىف اييبط انآ تنك امنيي ء«ةظاملأ ةحصم ىف اضيرم ناك هنإ

 ..تاوتس ذتم ةحصملا

 ..ىقايلا ىكحي باطخلا عدتلو
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 مويب عتمتأ مل ىلوح نم مايألا تعاض .. ىل رمع ال باش انأ

 كعباصأ نيب هيوطتو ىباطخ لوطب مربتت ال كوجرأو ..اهنم دحاو

 ىنعدو تالمهملا ةلس ىف هي ىقلتو ..ةيلايريس ةلتك هنم لعجتو

 ..ىتحار ىلع كعم ثدحتأ

 لفي



 ايقتلا فيك فرعأ الو ..ةيحيسم ةيسنرف مآلاو ..ملسم ىيرع

 ىلإ تئج ىنأ ةفرعملا قح هفرعأ ىذلا نكلو ..اجوزت فيك الو

 ..دلب نبا ىعبطو :ةجاوخ ىلكش ..ىنعم الو ىل لكش ال ايندلا

 ىتاسلو ..ءارمح ءاضيب ىترشيو ناواقرز ىانيعو رفصأ ىرعش

 .ىرثك ىنعي ..ىيرع

 " ىلاعت - .ةجاوخاي حور ..ةجاوخلاب ىنتوداتي ةسردملا ىف لكلاو

 لك ةنسلا ديعأو ..ةيسنرفلا ةغللا ف بسرأ اذه عمو ..ةجاوخاي

 اًئيش هركأ نكأ مل ىنكلو ..اعبط ةرخسم ..ةغللا هذه بيسب ةرم

 .هتغلو ةجاوخلا اذه هركأ ام ردقب ايتدلا ف

 ىكرتلا شويرطلا رزك . . عوضوم ىذ ريغ ىنأ سحأ تنك

 لياق ريغ ىمجعأ ءىش درجم .ءىواسترقلا ا سر ىلع

 .بارعالل

 ..اهدالب ىلإ ىمأ رفاستو ىمآو ىبأ نیب فالخلا بدیو

 ةجوزلا لخدتو ..بآلا جوزتي مث .. ىبأ عم ىدحو ىقبأو

 ميدقلا مثالا ىلع ادهاش اهمامأ موي لك ىتارتل تيبلا ةديدجلا ٠

 ىضاملا ىلع ادهاشو ..ةيبتجأ نم هجاوزب بآلا هبكترا ىذلا

 اهتروص انأ لمحأ ةليمج ءاضيب ءارقش ةأرمأ هيف اهسفانت ىذلا

 .اهتسح عياطو

 ةدقاولا ىلع بصت ..ةشطلم حبصأ نأ اذه ىنعم ناكو
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 نيابي ىلاعتو ..اهلغو اهظيغو اهتريغ تيرافع ةديدجلا

 نياي ةمزجلا تاه ..ةياجاوخلا نباي ىشو نم روغ ..ةياجاوخلا

 ..لا نباي باقبقلا ليش ..ةياجاوخلا

 اعبط لكآلاو .. لذلا نم ةقزمم ةقرخ لثم تيبلا ف تشعو

 ..مدخلا ةرسأ نم ريرس ىلع مونلاو .خبطملا اياقب نم

 نوعتمتيو ةمعتلا ف نوحرمي ىلاوح اهدالوأو ..شيفم فورصملاو

 ..ةياعرلاو بحلاو نانحلاب

 عمسأو فاجلا ريرسلا ىلع ىبتج عضأ ليللا رخآ قو

 ىيأ ناضحأ ىف ةمئان ىهو ةرواجملا ةفرغلا ىف اهتاهوأت

 .ىتلكأت ران ىلع ىتيع ضمغأو

 ..ةدئاف نودب باعلألايو ..مسرلاب ىسفن لغشأ نأ لواحأو

 ىف امهب نيعتسأ نيشرق بسكآل وكود عنصم ىف الماع لغتشأو

 هتعامس ةكرشلا بيبط عضيو ..ضرملا ةسيرف عقأف ..ىتسارد

 .لسلاب ضيرم ىنإ لوقيو ىردص ىلع

 ةحصم ىه ام قرعت تنأو ..ةظاملأ ةحصم ىلإ بهذآو

 نم حقطي ىذلا مدلاو ..توملاو بعرلاو الرينع وه امو ..ةظاملأ

 . تاظحل ف مهحاورأ فطخيو ..ميطارخلاك ىضرملا هاوقأ

 ةقولآملا هوجولاو ..لمآ الب ىئانلا لزعملا اذه ىف ةايحلاو

 ..ةرملا دعب ةرملا نودوعيو نوجرخي نيذلا ىضرملا تارشعل
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 رورم دعي مهتويب ىلإ ءابطآلا دوعي امنيح ءارحصلا ىف ليللاو

 لك اونعليل مهروحج نم ىضرملا جرخيو ..وجلا ىلخيو ةيجتيونلا

 ..ةزوجلا ىف اوركركيو ..ةقوقلملا رئاجسلا نولدابتيو ءىش

 لاق .معاي ىرج ىللا نم رثكأ هيإ ىرجياحو ..وتربسلا اويرشيو
 ..ةنارسخ ةناررسخ لاق هتيع ىلع روعألا اويرض

 تحت ددمم انأو فجترأق ..اهلاثمأو ثيداحألا هذه عمسأو

 ىف ىنيع حتفأ مث ..لاعسلا نم ةعيوز ىف قرغأو ..فاحللا
 ةنقحب هوقعسأ ..بهذ دق ةفرغلا ف ىراج نأ دجأل حابصلا

 ..هساقتأ ظقل هنكلو ..رجقلا ق نيماروك

 ..لوزيللاب مهيديأ نولسغيو حابصلا ىف انتوروزي راوزلاو

 .ةبيهر ..ةبيهر ةريثك ءايشأو

 ةداهش ىعمو تيفش دقو ةحصملا نم جرخآ ةلماك ةنس دعيو

 اهيق ترطسو ..ىضرملل اهتيتك ام رثكأ امو ..اديج اهفرعت تنأ

 .قاصيلا ةيبلسو لاحلا نسحتل جورخ ..ةليلقلا تاملكلا هذه

 .. رعذلاو فوخلا ىتليقتسيل تيبلا ىلإ ..ةاساملا ىلا بوعأو

 ةلزع ف شيعأو .. ىدحو بوك ف برشأو ..ىدحو قبط ف لكآلو

 .ةيرغو

 بلحلا متكأو نانحلاو بحلا ىبلق ف ىمنيو .. مايألا رتو
 نم مدقتآف ..هنامتك عيطتسأ ال مث ..ةنس دعب ةنس ..نانحلاو
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 ديعأ نأ عيطتسأ الو ..ضقرتف اهدب بلطأل اهتيبحأ ىتلا ةأرملا

 عيطتسأ الو ىتيع ألمي عمدلا ..ىتحماس ..ىل هتلاق ىذلا مالكلا

 لكلاق ىنم برهت ال ..ىنكرتت ال ..أدهأ ىتح اليلق رظتنا ..هعنم

 ىيناجي نآلا كليختأ كاوس دحأ ال ..دحأ ىل قبي ملو ..بره دق

 رورم ف ةحصملا ىف كارأ نأ تدوعت امك عومدلا بابض ءارو نم

 .موي لك

 ..اهسقن ةدحولا انآ لب ..ديحو انآ

 ف هارأ ىذلا ىهجو نع ىتح ..ىلكش نع ىتح بیرغ اتأ

 ..ةيدرولا ىترشيو قرزلا ىتويعو رقصآلا ىرعش تالصخب ةآرملا

 ..رخآ الجر دهاشأ یناکو

 تومأو رحتنأ ..ةجاوخلا اذه نم صلختأ نأ ىنمتآ مك

 ىتيسنج درتسأل نيط سلق برح ىف اديهش تومأ وأ ..هعم

 .ةجاوخلا رخ ةره ساثلا. .نتغ لوقت الف ..ةدوقفتلا

 ادوس اسان ىل نأ ولو ..محقلاك دوسأ تدلو ىتأ ول ىنمتأ مك

 ىتلا ةيرغلا هذه نم الدب ..ىعم نوقطاعتيو مهعم فطاعتأ

 .اهيق شيعأ

 ىتأ رعشأف دوعأ ىتكلو ..ىمأ ىلإ رفسلا ىف انايحأ ركفأ

 ةدحاو ةرطق ىتئامد ىف تسيلف ..كانه ةيارغ رتكأ نوكأس

 ..ةيسترفق



 نم ..فرعأ ال انأ .. انآ نم ..اكحضم ارمأ اذه ودبي الآ
 .كلأسأ ىنإ ..انأ

 برشأال انأق مالكلا اذه بتكآل اسأك تيرش دق .ىنأ نظت ال
 تيطاعتوأ .. ىمق ف ةراجيس تعصو نأ ةرم ثدحي ملو ..رمخلا

 .اردخم

 .ىهجو نم اضايب رثكأ ءاضيب ىتايحو

 ديزي ىذلا ىرمع لوط ةأرما تسمل نأ تدحي ملو

 ` ..ةنسال ٣ نع

 ٤ وأ اموي  ۲۰۸٠۷١و انويلم ۱۲ وأ ةعاس ٤۹۰٥٦1۰

 .مالحألا ق الإ ةأرما اهيف سملأ مل ىرمع نم ترم ..ةيتاث

 ْ ..كحضت تنآ ..ىعقاو وه اذهو

 .ةدقوم ران ىبلق قو ..كحضأ اضيأ انأ

 ..تيب الو ةغل الو نيد ال ..ةيسنج ال ..امامت تدقعت دقل

 ىل ىقب ىذلا ديحولا تيبلا ..ىمسج ىتح ..بح ال ..لهأ ال
 .ضيبأ تيرقع اهنكسي ةيارخ هنأ حضتا

 ..ايتدلا هذه ىف انأ نيأ

 .. نوكأ نمو



 ىستلا ةاسأملا ف تشعو ..ةيف تشعو باطخلا اذه تارق

 .لطبلا اهيوري

 ضرملاو ..هنم قمعأ ىرخأ ةقيقحل ءىراط ضراع درجم

 .لحو لح فلأ هلو ..ةعرسب نآلا ىقشي نيه ضرم ىردصلا

 دقتفي ..لطبلا اهيف شيعي ىتلا ةيرغلا ىه ةيقيقحلا ةاسأملا

 .هحمالم ف ىتح ..ههجو ىف ةفلألا

 .هتصق ىماك ريبلأ بتك ىذلا ..بيرغلا ..وه ةصقلا هذه لطب

 %3 دع د

 ..هلاعقأ

 هنإ ..ةيرغلا هذه ضارعأ نم ضرع الإ وه ام ردصلا ضرمو

 ف برشيو ..هدحو قبط ىف ضيرملا لكآيل ..ةدحولل رخآ بيس

 .هدحو بوك

 نأو ..ةيسفن هبابسأ نإ لوقت لسلا ضرم ف ثاحبآألا ثدحآو

 ىتلا ةيرتألا ف ..ندملا ف ةرفوو ةرثكب دوجوم بوركيملاو

 اهعزوتت ىودعلاو ..بطر ملظم نكر لك فو ..حايرلا اهيقست

 ذي



 ..رمآلا ضرمي الو

 لطبلا اذه ةلكشمو ..اهيف عرعرتي ةيسفن ةئيب هل ضرملا نإ

 ىوتاث ضرع ضرعلاو ..هلخاد ىف رودت ةكرعمب قهرم هنإ
 متت نل ةيقيقحلا ةحارلا نكلو ضرملا ىفش دقلو ..ةكرعملا هذهل

 ةجاوخلا نيب ةحلاصم دقعو ..ةيلخادلا ةندهلا نالعإب الإ

 ..هسقن نييو لطبلا نيب ىيرعلاو

 ..ةيهاركلل ازمر بحلا زمر نوكي نأ نكمي الو

 دجم ريغو كلهم انه عارصلا نأ

 .هسفت مهفي نأ لطبلا ىلعو

 .ةايحلا

 ..اهعم ققاوتتو .قورظلا هذه لكشن نأ عيطتسناننأل
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 ةمهيرج عورشم

 انقرتقا مث .. ةيوناثلا ةساردلا مايأ ىليمز ناك قيدص ىل

 ..ىقتلتل تاونس دعب اندع مث قيرط ىف دحاو لك ايندلا انب تقلأو

 ىتداع نم حيصأو ..ىكشي نأ ىنيقل املك هتداع نم حبصأو

 امئاد نيتمومزملا هيتفشو بحاشلا ههجو ىلإ رظنأو ..عمتسأ نأ

 ..تياب رأت ىلع امنآک

 ىتح ..هتاريت یتح ۔..ریقتت 1 .. یھ 3 ىه امئاد هاوكشو

 ..هسارضأ نحطي وهو اهلوقي ىتلا هتاملك

 نإ ىل لقت ال ..ءاينغألا ءادعسلا ايحي امك ايحأ نأ ديرأ

 ..رققلا ىل فسلقت نأ لواحت ال ..ءادعس ريغ ءاينغألا مظعم

 _ نوكأ نأ ديرأ .ءابدأاي مكمالك فراع انآ ..ىنغلا ىل هوشتو
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 ..ىلاحلا ىعضو نعو ..ىسقت نع ةرملاب ايضار تسلو ..اينغ
 زاجاتوي اهيف ةقشو ةيبرع ىدنع نوكي زياع ..سولق ..سولف زياع
 اهيف ةرامع ىف نكسأ زياع ..ردروكيرو با كييو ةجالتو
 زياع ..ةديدج لدب سمخ لقألا ىلع ىدنع نوكيو ..ريسناسأ
 ..ةلاص شم .. راونب دعقأو امتيسلا لخدأ

 دوجوملا هيإ فقرعأ زياع ..تارابلاو تاهيرابكلا لخدأ زياع
 ..امالك ىسأر تآلتما ىتح اهنع تارق ىتلا بلعلا هذه لخاد

 .شيعأ ..شيعأ زياع ..ىتدوب عمسأو ىنيعب فوشأ زياع

 شم انير ..هدك زياع انير ىللوقت ىعوا ..نامرح ف شياع انآ
 كرحتأو شيعأ ناشع ىنقلخو شيعأ ىنزياع انير ..هدك زياع
 ..ةجاح لكم سحأو سملأو رعشأو

 لئاضقلاو ..قالخألاب ترفك ..ايلعلا لثملاب ترفك دقل

 ةقيقحلا ..ىدنع اهل ىنعم ال ءاقوج تاملك اهلك .. ئدابملاو
 ةرقب الو كرت نادف ىل سيل ..ريقف ىنأ اهقرعأ ىتلا ةديحولا

 ..طقف اهينج نوثالث ..ىتيهام ىه ىكالمأ لك .كرش

 مأ غلبملا اذه ف ىنكراشيو فوتم ىدلاو .ريقح ريغص فظوم
 .. رعشأف انأ امأ ..نورعشي ال مهنأل ءادعس مهلكو ..ةوخإ ةتالتو

 نأ عيطتسمأ ال ءايشأ ىنمتأ ىنأ رعشأ ..تيم ىنأ امئاد رعشأ

 التاق نوكأ نأ كشو ىلع ىنأ تاظحل ىف رعشأو ..اهيلع لصحأ
 ..تاردخم برهم وأ الاتحم وأ احافسوأ اصل وأ
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 .ةضيرملا تالايخلا الإ اهتقطت ال ةرارم ىقلح ىف

 ..ةراجتلاب لغتشا وأ رخآ لمع نع ثحبا ىل لقت ال

 ءاربشب ىنكسو .. راطملا ىف ىلمعو .. اذه لكل تقولا نيأ

 دعي ةسماخلا ىف ىتدوعو احابص ةعباسلا ف موي لك ىجورخو
 ..ءىشل حلصأ هل ..ايعتم ..اقهرم رهظلا

 ..ءأ دعسو كنم لقآو كلذم نيئالم كاته ل لقت ال

 مهروحش ..اذكه اوقلخ مهنكلو اذه ملعأ انأ .. حيحص اذه

 وه مهملاو ..رخآ ءىش ىروعشو ..رخآ ءىش انآ ىتكلو ..اذكه

 ..انأ ..انآ

 رظني ..دراش وهو تارم ةدع ..انأ ..انأ رركي نأ هتداع نمو

 نع لوئسملا انأ ىنآكو ..ىنبساحي هناك نيتمومزملا هيتفشب ىلإ
 ..ىلاح ىلإ انأ ىضمأو هلاح ىلإ ىضمي مث ..هباذع

 ..ناتمومزملا هاتفش ..ىتقحالي لظی ةحيش نكلو

 نيب اهطغضيو ةرارم ىف اهقطتي ىتلا هتاملكو ..ةداحلا هتاربتو

 ..انأ ..انأ ..ةرم دعب ..ةرم هنانسأ

 ..انأ ..ةملكلا هذه ىف ..هلك باذعلا انه معن

 ف هباذع امنإو ..ريغصلا هداریإو هرققو هقورظ ف هبا ذع سيل
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 هذهب نوسحبالو هنم لقآو هلثم نوشيعي ءارققلا نيبالم كاته

 ..تاساسحالا

 ` ..رخآلا اهنم دحاو لك لعشيو

 لئاسو الب مالحأو ..طباض الب ةوهشو ..لقع الب ةداح ةبغر
 ..قينض قفأو ةفهرم تاساسحإو ..ةميقع ةدارإو ةحلم تاينمأو

 ..دقان ربصو ..ةيوبشم ةفهلو

 ..دقحلاو ءاقشلل بابسأ ىلإ لوحتتو ةياهنلا ف مدطصت اهلكو

 ههجوو ليحنلا هدوعب وهو ..ادبأ ةيلاعفو لمع ىلإ لوحتت الو

 رايتخا الو ريسم هنأو فورظلل ديع ناسنالا نأب نموأ ال انأو
 ..اقالطإ هل

 لشقلا متحت ال ةئيسلا ةييرتلاو ضرملاو لهجلاو رقفلا فورظ
 ..ةيرقبعلاو ريخلاو غوبنلا ىلإ ىدؤت انايحأ ىه لب ..ىرظن ف

 ..ىسفنلا فرظلا ..ىلخادلا فرظلا امئاد وه مساحلا لماعلا نآل

 عفقاود رطخأو . . ةيسقن مرجملا وه :ةميرجلا فورظ رطخأو

 لصت ىتلا ةمساحلا ةظحللا ىه ..هسفن مرجملا وه ةميرجلا

 ..ةينلا .. انسوقن ىف ةرتتسملا ةيلخادلا ةيلمعلا هذه

11١8 



 ..مزعلاو ..ددرتلاو ..روصتلاو ..لاعقنالاو ..ساسحالاو

 ..انتريصم حاتقم ىه ..عاقدتالاو

 ..ةيلمعلا

 ..هسقت سوسيو ..هبضغ مكحي نأ ىبحاص عيطتسي له

 .هدسحو ..هدقح لقعتيو ..هتالاعفنأ ىف مكحتيو .هتروت دوقيو

 ..عيطتسي هنأ دقتعأ

 نأ عيطتسن اننأو انسووقت ف دودمم ةيرحلا لبح نأ دقتعأ

 ..اهارت ال انكلو امئاد لبحلا اذه انل دمت شادي ..امئاد هب نذولت

  دجنتسنو اهتم لطن نأ عيطتسن ءوض ةقاط انقامعأ ىف

 سكعتو . فورظلا ىلع ىوتحت ..ةملظم ةقلغم تارجح اتسل

 ..ةدارإ نوديو فرصت نوديو ةيرح نودي طقف ةكييلا تارثؤم

 ضرملاو لهجلاو رققلاو فورظلا اهيق عمجتت ارفح انسلو

 ..ةدودسملا باوبألاو

 .هتمحرو هللا دي كانهو ..ةلكشملا عاق ف امئاد ةيرحلا كانه

 ..رايتلا انب قذقيو .. جاومألا انلمحت شقلا ناديعك انسل

 ..رايتلا دض حبستو ..حيرلا دض ريسن نأ عيطتست نحن امتإو

 .انايحأ ةيتاوملا ريغ فورظلا دضو
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 ىلإ ومتت ..ةايحلا عاونأ نم طحنم عون ىهو ةرجشلا نإ

 دض قوف ىلإ اهيق ىرجت ةراصعلاو .ةيضرألا ةييذاجلا دض قوق

 ..ىوجلا طغضلاو لئاوسلا نيناوق دضو ..ةيضرألا ةيبذاجلا

 ..ةيقيزيفلا فورظلا دضو

 ..ةعيبطلل ىتحنت ال . حيرلا هجو ىف ةقماس ةيلص فقت ىهو

 ..اهروذجي ةديقم ضرآلا ف ةعورزم ءايمع ةزجاع ةرجش ىهو

 ىرجي ناقاس هلو ..اهعيمج ةيحلا تاتئاكلا ديس ناستالا لاب امف

 .هب سحي بلقو ..هب ركفي لقعو ..امهب رصبي ناتيعو ..امهب

 ىتلا فورظلاو ..موتحملا ريصملا ةفارخ !دبأ قدصأ ال انأ

 ىوكشلا الإ مهل ىقيب الف ..ةنكسملاو ةلذلا سانلا ىلع برضت

 ..ةميرجلاو .. بابسلاو

 . ناميإ كاته نأ املاط ..جرخم كانه ..امئاد لح كانه

 ..فورظلا تسيل ةلكشملاو

 ةوخألا قرتقي اذه عمو ..ةدحاولا ةلئاعلا ف هباشتت فورظلا

 5 لتق ةميرج بكتري رخآلاو .. عيني دحاو ..ريصملا قرط ىلع

  تاردخملا نمدي عبارلاو ..ذحشي ..ثلاثلاو

 ..ناسنالا ىه ةلكشملا

 ..ةايحلا ىف مهملا لماعلاو ..مساحلا فرظلا وه ناستالا
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 ف حوتفم باب كانه لظي همامأ باويألا لك دسنت امتيحو

 ..ةيهلالا ةمحرلا ىلع حوتفملا بابلا وه ..هلخاد

 بابلا اذه هديب قلغأ هتألف ..سآيلا نم خرصي امنيحو

 .هقلاخو هيرل هرهظ ىطعأو ..اضيأ

 نأ عيطتسي ..ائيش لعفي نأ عيطتسي ىبحاص نأ دقتعأ انآو

 ..حجات رخآ لمع ىف عورشلا ىف ًاديبو ةميرج ف عورشلا نع فكي

 نفل



 ةضماغلا ةمهملا

 ..؟ ةعيبطلا اتم ديرت اذام

 ..فيلكتو ..ةمهمب ايندلا هذه ىلإ ءاج اتم دحاو لك له

 .اهيدّوي نأ هيلع..ةلاسرو

 ..ةياغو ببس هل ناك .ضرألا هذه ىلع لوزنلاو داليملا له

 ..نوللا اذه نم ةرئاح ةلئسأ موي لك ىديرب قف

 ..اتقلخ اذامل

 ..ايتدلا هذه ىلإ انتج اذامل

 ..لعقن نأ اتب داري اذام

 تومنل انقلخ انتأ مأ ..ةياغو بيسو ةمكج اندوجول ناك له
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 امكو ثيعلا ةفسالف بتك ىف أرقن امك فخسو ثبع اهلك ةلاسملاو

 ..؟ لوقعماللا حوسم ق ىرت

 درمتن نأ انتلوطيو فخسلا اذه هجاون نأ طقف انرود لهو

 انحارج قعلن نأ انتلوطب ..وماك لوقي امك هادحتتو هيلع

 اتسفنأل عنطصنو : ملالا مغريو باذعلا مغري شيعتس ..خرصتو

 ..املحو امهو

 ؟مهو ىلع اهينبن ىتلا كلت ةايح نوكت لهو

 ..ريبكو ريطخ لاؤس

 ةيلمعي ةلماكلا ةطاحالا ىلإ جاتحت هيلع ةعطاقلا ةباجالاو

 ىضاملا ىف هئدبم نم هيق راد امو ..هلك نمزلاب ةطاحالاو .ةايحلا

 ..ليوط رمع دعب ةرخآلا ف ..ليقتسملا ق هاهتنم ىلإ قيحسلا

 نوكي نأ دبال ..اهرود امو ..برحلا تماق ا!ذامل فقرعت ىكل

 ىرج امو ..برحلا هذه لبق ىرجي ناك امب لماك ملع كيدل

 ةييحكلا ىف اطيسي ايدنج تتنك اذإ امأ ..اهدعب ىرج امو ..اهءانتأ

 ف ةظحل نم رثكأ كتايح نوكت نلق تومت مث هذفنتو ارمأ ىقلتت

 ةصقلا اهنم فرعت ةيؤر كناكم نم فرشتست نلو ..برحلا هذه

 .اهرارسأو اهايابخب اهلك

 ىبإي كي ثعب ىذلا قلاخلا دنع .. دئاقلا دنع ملعلا نإ

 نيتس نم ةدودحملا رمعلا ةريخذب كدوزو ..ىلوألا فوقصلا
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 ..كرمع لك ىه ةنس نيتس ق ةقلط

 ..ةطخلا ىف دحاو دنم تتأ ..هسأر ىف اهلك ةطخلا

 ..هيسودلا ف ةقرو تنأ

 نط

 .ايتدلا همسأ ىئاهت ال عئار باتك ىف ..فرح

 كردأ اذإ الإ هدوجو نم ةياقلا كردي نأ فرحلا عيطتسي نلو

 اذإ الإو ..هفورح ىف كرتشي ىذلا رطسلا ىف هب موقي ىذلا رودلا

 لاقملاو ..لاقملا لخاد ف رطسلا هيلع لدي ىذلا ىتعملا كردأ

 1 ..باتكلا لخاد ىف

 لكب ةايحلا ةياور رضحتل دبألا رمع وه كرمع نوكي نأ دب ال
 ..ةياكحلا فرعتو اهلوصق

 ىنعم ةقرعم هيلط نإف ..توميو ىلوألا ةقلحلا ق صاصرلا

 ..ليحتسملا هيف بلطيو ..هدودح هيف زواجتي ابلط نوكي ..هتايح

 .نكمم ريغ نذإ لاؤسلا اذه ف نيقيلا باوجلا
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 ..انتهذب حطشتو ..نمخنو

 نمالو ..باتك نم ال ..ةباجالا ًارقأ نأ امئاد لواحأ انأو

 .ة ديقع نم الو .. ةيرظن

 ةياكح نم ..هسفن خيراتلا نم ةباجالا ًارقأ نأ لواحأ ىنكلو

 .ةرشابم ةعيبطلا ءارقتسا نم ..روطتلا

 .. اهتاتاويحو اهتاتايني ةايحلا ديرت اذام مهفأ نأ لواحأ انأ

 ..روصعلا رم ىلع تاقولخملا هذهب تلعف اذامو

 ..ةياكح اهل ةايحلا

 موقت ةدحاو ةيلخ ..بوركيم لكش ىلع ةطيسب تأدب دقل

 نودي كرحتتو ومتتو ىذغتتو سقتتت .. قئاظولا لكي اهدحو

 .. ةصصختم ةزهجأ

 نيتيلخ ىلإ ةيلخ لكو ..نيتيلخ ىلإ ةيلخلا تمسقنا مث

 . ..ايالخلا نم اهل رصح ال دادعأ ةدحاولا ةيلخلا نم تجرخو

 اعم كرحتت ناعطقو لئايق ىف عمجتت ايالخلا هذه تأدب مث
 تاقولخم فلؤتل ..دادعألا هذه تقصالت مث ..اعم شياعتتو

 نم ماسقأ ..ةصصختم ةزهجأ تاذ ايالخلا ةديدع ةيكرم

 ماسقأو ..ةكرحلل ماسقأو ..ىذقتلل ماسقأو ..سفنتلل اهايالخ

 ..روطتملا ناويحلاو تابنلا ةشبو -..زارقالل
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 تابنلا نم لئاصف تآشن ..ةليوطلا باقحألاو لايجألا ىضميو

 ىف رابصلا تاتاين ..اهتتيب عم تفيكت اهنم لك ..ناويحلاو
 ..ءاملا اهيف نزتختل اناقيسو اقاروأ اهسقنل تذختا ىراحصلا
 تاتاويحلاو ..حيستل فناعز اهل تذختا ةيئاملا تاناويحلاو

 اهل تذختا ةبوجلا تاتاويحلاو ..ىشمتل الجرأ اهل تذختا ةيربلا

 .ريطتل ةحتجأ

 ..ددعتلا ىلإ ةدحولا نم ةايحلا تلقتنا ..ةلحرم دعب ةلحرم

 بيكرت وهو ..بيكرتلا نم ديزم مث ..بيكرتلا ىلإ ةطاسبلا نمو
 ىلع هترطيسو ..هتئيب ىلع ناويحلا ةدايس وه ..ةحضاو ةياغ هل

 وجلا بوكر ىلع ةردقلا رئاطلا تطعأ ةحتجألا ..هفورظ

 لجرألاو ..رحبلا بوكر ىلع ةردقلا كامسآألا تحنم قتاعزلاو

 ..ربلا ىلع بييدلا ىلع ةردقلا باودلا تحتم

 ةزقق زفقي نأ هلقع قيرط نع عاطتسا ناسنالا رهظ امنيحو

 اهب ريطي ةحتجأ هل ومنتل ةنس نويلم رظتني مل وهف ..ةعساو
 ةيرعلا عرتخا ..تاودألا عرتخلا امتإو ..اهي عيسي فتاعزو

 ةديدج ءاضعأ ىهو ..خوراصلاو ةصاوغلاو ةرئاطلاو ةرخابلاو

 لازام هنكلو ..نوكلا اهب ىزغي قلطناو هنايتب ىلإ اهفاضأ ةيديدح

 ةدحولا نم ..بوركيملا هيق ريسي ناك ىذلا طخلا سفن ىف ىرجي

 ىلإ ةطاسبلا نمو «عمتجملا ىلإ درقلا نم» ددعتلا ىلإ
 تاعارتخالا» بيكرتلا نم ديزم ىلإ بيكرتلا نمو ..بيكرتلا
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 ةايحلايو ..موي دعب اموياديقعتو ابيكرت دادزت ىتلا ةيلآلا ىوقلاو
 . درطم لكشب ءىش لك اهيف دقعتي ىتلاو اهشيعي ىتلا ةيندملا
 تاميظتتلاو تالماعملا ىلإ ءاودلا ىلإ ءاذغلا ىلإ ءاسكلا نم
 .«..خلا .. خلا

 ىتلا ةياغلا سقن ىلإ فدهي دقعتلا اذه ناك ىرخأ ةرمو

 ىلع ةرطيسلا ىلإ قدهي ناك ..هروطت ىف بوركيملا اهيلإ قده

 اهلالغتساو ةعيبطلا بوكر ىلإ ..فورظلا ىلع ةدايسلاو ةئيبلا

 ديقتلاو اهل دايقتالاو ةعييطلل عوضخلا نم الدب اهتندايقو

 ..اهلالغأب

 ةيرحلاو ىعولاو ةقرعملاو ةردقلاو ةوقلا ىلإ فدهي ناك

 نأ ليبس فو ..توملا ةميزهو ءاقيلاو رارمتسالا لييس ىف حقاكيو
 .ردقلا ىه ..ديسلا وه ناسنالا نوكي

 ريسن نحن ..لينلا ءام هب مظنن ايلاع ادس ىتين امتيح نحتو

 ..ةايحلا رقس ىف ةيوتكملا ايلعلا تاياقلا قفو ..روطتلا طخ ىف

 انتتمسق قو انردق طختو .اهلغتسن 3و اهمظنتو ةعيبنطل بف 1 دوست نأ ىهو

 ..اتسقتأي

 ..ةياغ اهيف نذإ ةايحلا

 رشلاو ةخوخيشلاو ضرملاو ملألا مغريو ..توملا مغرب ىهو
 ةقلطنم تاقلحلا ةلصتم ةكسامتم ودبت اذه لك مغرب ..ثبعلاو

 انفي



 .ليج دعب اليج اهلك ةقيلخلاو هلك نمزلا اهيف ةسركم اهتياغ ىلإ
 قو ضرألا ىلإ لزني اتم لك ..قيلكتو ةلاسرو ةمهم كانه

 ةعلقلا ىلإ ةديدج ةيوط فيضي نأ .. فيلكتلا اذه هقنع

 خيراتلا اهنم دوقتو اهيف نصحتتل ةايحلا اهتتب ىتلا ةنيصحلا

 .ةيرورضلا تاودآلا ةقاكب ةمهملا هذه لجأ نم نودوزم نحنو

 فراعملاو مولعلا نم ثارتي نودوزمو ءرارصالاو ةدارالاو لقعلاب
 .تاربخلاو

 فيضيو ..اهيلإ فيضن ىكل فراعملا هذه لكل نوتراولا نحن

 ..ائيش توملا هيق ىنعي ال ..لصتم ىعس ىف اندعب نوتأي نيذلا
 اهلك ةايحلاو ..اهلك ةيناسنالا امتأكو ..عاطقنا ىأ ىلإ ىدؤي الو
 .دحاو قولخم

 عضخ دقق .. لثامم نأش روطتلا رقس ف هل ناك دامجلا ىتح

 نم ةفلؤملا ةطيسبلا نيجورديألا ةرذ نمف ..سومانلا سقنل
 .ةيلوآلا تادحولا هذه نم ..دحاو نوتوريو دحاو نورتكلأ

 ..اديقعت رثكأو ..اييكرت شكأ تارذ تآشن ..تاقالع ىف اهلوخديو

 ىلإ ةدحولا نمو بيكرتلا ىلإ ةطاسبلا نم لاقتنا ..ىرخأ ةرم
 ةطشن ةليقث ةرذ ىهو موينارويلا ةرذ ىلإ لصت ىتح ددعتلا
 اعاش لسوف
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 تارذلاي داحتالا ىلإ ةشطعتملا ةقلقلا نويركلا ةرذ نمو

 رثكأ داوم ىهو ةينويركورديهلا داوملا لسالس تأشن ىرخألا

 لصتق ىحلا نيتوريلا ءىزج ىلإ لصن ىتح ءادقعت رثكأو ايكارت

 ..القثو ابكارتو ادقعت ةيداملا تادحولا رثكأ ىلإ

 نم رونلا نم أشن ءىش لك نإ : لوقت ةيكلف ةيرظن كانهو

 فلؤملا عاعشالا اذه ..ةطاسيلا ف ةطرقملا ةفيطللا ةداملا هذه

 هذه ..تاتوتوقلا اهمسا ..رغصلا ىف ةطرفم ةيدام تيفاتق نم

 اهطسبأو ةكرح اهعرسأو نوكلا تادحو رغصأ ىه ىتلا تادحولا

 هذه ..ةينوكلا ةعشألاو اتييو ..اماج ةعشأ تيفاتف انيوكت

 اهنم تأشنو ام ناكم ىف عساشلا نوكلا ءاضف ف تقتلا تادحولا

 نمو ..نوتوربلاو نورتكلالا دعي اميق تجتنا ىتلا ىه فيلاوت

 ..تارذلا رئاس مث ..نيجورديالا ةرذ تنوكت نوتوربلاو نورتكلالا

 .بيكرتلا نم ديزم ىلإ مث بيكرتلا ىلإ ةطاسبلا نم ..خلا

 .نذإ ريس طخ كانه

 .. ثيع الو تاقداصمالو ..ءاوشع طبخ تسبل ةايحلا

 .ةهجو الي ةكرح سيل نوكلاو

 .ةهجو تاذ ةكرح امنإو

 ..ددعتلا ىلإ ةدحولا نم حضاو ريس طخ ف روطتت ةداملا

 ءاصعلا نمو ..ةردقلا ىلإ زجعلا نمو .بيكرتلا ىلإ ةطاسيلا نمو

 ف ةايحلاو بحلا ىف



 نمو ..لقعلا ررحت ىلإ ةزيرغلا ةيدوبع نمو ..ةيؤرلا ىلإ
 عاضخإو .. ةعيبطلا ىلع ةدايسلا ىلإ ةعيبطلل عوضخلا

 .ةفرعملا ىلإ لهجلا نمو روتلا ىلإ مالظلا نمو .ةعيبطلا

 .ىرخأ ةرم لاسيف لئاسلا دوعي دقو

 ىأ كانه نوكي اذاملو « لصآلا نم ةايح كانه نوكت اذاملو

 .ةعيبطلا ىلع ةدايسلا ىلإ هاجتا

 ةعيبطلا ىعت نآل ىعادلا ام ..ةعيبط كانه نوكت نأ ىقكي الأ

 .اهسقنب اهسفن دوقتو ..اهسفن

 .ةيرحلا ققحت اذهب اهنأ باوجلاو

 هسقت ناستالا فقشتكي ةدايسلاو ةوقلاو ىعولاو ةفرعملاب

 هتيرح ققحيو هلوح ةعيبطلا ىلع رطيسيو ..هلقع زونك كلتميو
 ةداجسلاو ..ةداعسلا غليبو هير فرعيو هسفن فرعيو هدوجوو

 .اهتاذ ةياغ امئاد ىهق ..بيس نع اهسقنل ثحيت ال

 خيراتلاو روطتلا انل رسفي مالكلا اذه نإ لوقيف لئاسلا دوعيو
 تدجو اذامل اهدوجو رسقي ال هنكلو ..اهريس ىف ةعيبطلا هاجتاو

 ..لصألا نم

 دوج اذامل «ءالخ كانه نوكي الو ءالتما كانه نوكي اذامل

 ؟ مدع ال
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 لوقت 0 ..ةلضعملا هذه ىلع در هل للا ةمحر داقعلاو

 وأ هدوجوي لوقلل هجو الف مودعم مدعلا نإ ..ىقطنملا هيولسأي

 . ٠ث لوحو ةشقاتم

 هل ةيأهت ال فرص ءالتما دوجولاق امودعم مدعلا ماد امو

 مدمعلا ىوس ةهدحب نأ نكمد دل دوجولا نأل ..دودح الو رخآ الو

 ..مودعم مدعلاو

 نع لاؤسلا حصي الو ..ىهتنم الو هل أدبم ال نذإ دوجولاف

 امودعم نكي ملو ءنامزلا ف ىدبآ وهف ..قلخ ملو ..قلخ ىتم

 اهنكلو ..لقعلا ىضرت ةيقطنم ججح ىهو ..قلخ ىتم ..لاقيل

 ف مدعلا بيبدب سحيو ..توملا ىتاعي ىذلا روعشلا عبشت ال
 ..لاضوألا“ ىلغ ةخوهتشلا نفح

 ياا و هار و يطرد ةف نكر كا ةنعلا اق
 ناول

 ..اذه لك ناك ملو

 ::ةضقلا اهو فةداكحلا انو

 -. یھتتت نأ اهريصم مادام .. تأ دب ملو

 ..رس كاته

 ..ةفسلقلا اتل هتنب ىذلا ىقطنملا ءانبلا اذه ىف ..ةرغث كانه

 فض



 طويخ اهنأكو توملا تايرض مامأ راهنت ةقسلفلا ججح لك نإ
 ..عيشي الو ىفشي ال ..مالك درجم ..مالك اهنأكو ..تويكتع

 .ساوحلا مامأ صخاش ميلأ رم عقاو مامأ اًئيش نزي الو

 فشكي وهو ..هسفت كسمي ال قطنملا نم ىواهتملا ءانيلا اذه

 ..هروصق نع

 ..ريس كاته

 اتملع نأو ..ادحاو ارس ال ارارسأ كاته نأ دقتعأ انآو

 الإ ىطعي نأ نكمي ال دودحملا انرمع نأو ..ءىش لك ىطقي ال

 ىتلا ةييتكلا دوتج نحن اننإو ..ةقيقحلا نم ةدودحم ةحمل

 ةياهني ىهتنت ةدودحم ةمهم ىف نودقوم « نيرشعلا نرقلا هاهمسا

 سأر ىف ةطخلاق ..اهلك ةطخلا ايابخ فرعن نأ نكمي الو ..انرمع
 ىف ةقرو ..ةطخلا ىف دنب درجم نحنو ..قلاخلا .. دئاقلا

 ..ةقيقحلاب طيحن نأ انل نكمي الو ..قرح ..هيسودلا

 نمزلا ىلع ةيدبآلا ةوير نم رظنت نيع الإ اهكردتال ةقيقحلا
 ..هلك

 اشبع تسيل ةايحلا هذه نأ وه هتفرعم عيطتسأ ام لك

 ريسن اننأو ..تاياغ هل مكحم ماظن ىه امنإو ..افخس الو

 ..هلك ططخملا فرعأ ال انأو ططخم اتلو ..ةريسم انل ..شيجلاك

 ..ادج ليلقلا فرعأ امنإو

 نفي



 ..اهقيرط ةايحلا فشتكت ..ىئاهناللا نمزلا رورم ىلع نكلو
 ..انأ قرعأ مل ام ىداقحأ قرعيف ..ليلقب اليلق اهتفرعم دادزتو

 ..دحأ تومب ادبأ عطقتي هنأ ىدبي ال ىذلا ملعلا ىرجم لصتيو

 .ةملظلا ىف هقيرط رقحي رمتسي وه امتإو

 ةثعب ف قيرطلا اذه ىف دقوم ىنأ ىمزع نم نهوب الو

 لك تلعق ىنأ قرش :ىهتنمق ..ةموهفم ريغ ةمهمو ..ةضماغ

 1 ..عيطتسأ ام

 وه ةلحرلا هذه فده نأ هيلإ تلصو ام لك ناك اذإو

 لماكتو ..عمسلا لماكتو ..سحلا لماكتو ..ةوقلا لماكت ..لماكتلا

 هسفنل ناسنالا ةفرعم ىلإ كلذب الوصو ..لقعلا لماكتو ..رصبلا

 ةمظعو فادهآألا هذه لالج نإف ..هتدايع مث نمو ةهيرل هكاردإو

 ..قيزطلا ةقشمل فاك رريم ىه تاياغلا هذه

 !!؟؟..قده هللا دعب لهو

 !!؟؟..لاؤس هللا دعب لهو
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 درفلاو عمتجا

 كيدلاو نم اهتملعت ىتلا ةقيرطلا سقنب كتدئام دعت تنك اذإ
 ..ماع لك ةضوملا كل اهمسرت ىتلا دودحلا ق كبايث راتختو

 نم قرعت الو ..ديلقتلاو فرعلاو ةداعلا حئاول نم كمالك ىقتنتو
 ىتلا ةفيثكلا رئاتسلا هذه مامأ انأق ءمعن ةملك الإ ةغللا سوماق
 ..ناستإك كتقيقح نع فشكلا ىف ةقشم دجأ فوس كبجحت

 سكعت ةحطسم ةآرم درجم ..ةناوطسا درجم كارأ ىتإ
 ..اهتدام نم ائيش اهيلإ فيضت نأ نود ءايشألا

 ..اسفث كلمت ال ..كلخاد ىف اديدج كلمت ال تنأ

 ةعومجم وه امنإو .رافصأ ةعومجم سيل حلاصلا عمتجملا نإ

 نع ناستالا هي قرتفيل ىرورض ةيدرقلا نم ريغص ردقو ..دارقأ
 .عيطقلا نع عمتجملا هب قرتقيلو ..ةبادلا

 فنك



 ..ةيسانم لك ىف ..امئاد ..معت نولوقي ناسنإ نويلم نإ

 ٍبوط بلاق نويلم نع نوقلتخي ال مهتأل .. مهيأر ىلع لوعي ال

 ..هادص ديدرتب توصلا ىلع نويواجي

 نودققيف ..هدارفأ هيف بوذي نأ نذإ عمتجملا حلاص نم سيل

 .لمتلا نم ةيلآ تاليكشت ىلإ نولوحتيو مهتايدرق

 سقنتي هلوح ةيرحلا نم قاطنب درق لك ظفتحي نأ بجي امنإو

 ..ةيلوأ ةقيقح هذه

 لهو ؟سقنتت نأ اهل قحي ىدم يآ ىلإ ةيدرفلا هذه نكلو

 نوقنتخي نييالم باسح ىلع ءاوهلاب هيتئر المي نأ درف قح نم
 !! ؟ هلوح

 رهسي ..ركقلا لكاشم نم ةريبك ةلكشم ىلإ انب ىهتني اذه نإ
 ..ةريبكلا لوقعلا تائم اهلح ىلع

 ¥ ع ¥

 ىهتنت ىدم ىأ ىلإو ..درفلا ةيرح بهذت ىدم ىأ ىلإ

 دمتسيو ..ةيقلخلا هسييأقمو هريكقتو هتا داع دمتسب .درقلا نإ

 درجم سيل هنكلو ..هيف شيعي ىذلا عمتجملا نم اضيأ هماعط
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 ..ةديدج ةكيبس ىلإ لوحتتو ةيعامتجالا

 ..هيف رثؤت امك اهيف ريثأتلا لواحيو هفورظ عم لعافتي هنإ
 تايرعك اضعب اهضعب رجت جئاتتو بولسا ف اهييترت لواحيو

 ىف هتقاط دهج اهرجيو ةرطاقلا ناكم هتدارإ عض مك ءراطقلا

 ,ه كرحتت اهنإ ..ةدماج تسيل ةيعامتجالا فورظلا نكلو

 ,حيرلاك اهنإ ..هوحت روطتن هاجتاو ..اهطيري نوناق اهلو ىرخألا

 هتياغ وحت اهتوقب عقدتيو ءاهاقلتيو ءهعارش طسبي نأ درفلا ىلعو

 ف هدحو حبسي نأ عيطتسي ال وهق ..ءىش ىلإ لصي نأ دارأ اذإ

 ..رايتلا

 .نيتئفاكتم ريغ ناتوق عمتجملاو درفلا نإ

 ةدارإب مهلك دارقألا تادارإ ءاقتلا اهنأل ةريبك ةوق عمتجملا

 .روطتلاو خيراتلا

 ..ناقوطلا ىلع حجرآاتي براق ..ةريغص ةوق درقلاو

 .اكيرمأ فشتكا سيملوك نإ

 دارأ ءاوس فاشتك الا ىلإ اهقبرط ق تتناك اكيرمأف اذه عمو

 راحيلا عطقت تناك ةيعارشلا بكارملاق ..دري مل مأ سيملوك

 دنهلا ىلإ ريصق ىراجت قيرط فشكل ةسئاي ةلواحم ىف عبسلا

۱۳۹ 



 دشتنحت تتاك كلذ ءارو نمو
 اذه لعجت ةحلم ةيعامتجا حلاصم

 ..اهنم دب ال ةرورض فشكلا

 تقو ف سيملوك عم اماح ىدوكسافقو نالجام ءامسأ روهظو

 .اكيرمأ فشك ىذلا وه سيل هدحو سيملوك نأ ىلع لدي دحاو

 ىف تخقن ىتح مكارتت تلظ ىتلا ةيعامتجالا ةجاحلا امتإو

 ..ةديدجلا ضرألا ىلإ هتلمحو ىلاغتربلا راحبلا عارش

 ..ةيدرق ةقارخ سيل لطبلا نإ

 ..ةققوم ةظحل ق عمتجم ةدارإب درق ةدارإ ءاقتلا وه امتإو

 ..ناققب ةيراع دي ىقتلت امك

 اديو ..ةيتاث ف ليم فلآ عطقف ..لالشلا بكر رهام حابس هنإ

 ءهيدي ف تسيل ةزجعملا نأ ةقيقحلاو ..تازجعم عناصك اهمامآ

 ..هبكر ىذلا لالشلا ىف اهنكلو ..هيقاس ىف الو
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 هلوح نمو اسنرف ق رشع سداسلا سيول كلملا ناك دقل

 ..ةرخسلا لامعو ديبعلا نم افولأو ..ةعارزلل

 شيعي بعشلاو ..هلكآي الو حمقلا عرزي ىسنرفلا حالفلا ناكو

 نسف



 هكيلم ىلإ بضغ ىف رظنيو ..ةلاطيو ةقافو ةرمتسم ةعاجم ىف

 .نهتويب نم ىراذعلا

 . . ةممح اهتم فقدذقي ةوجق

 ..سوعرلا قوق قلحت ةيسنرفلا ةروثلا تناك

 ف تناكو ..ىرديدو ريبملادو ويكسيتتومو وسور بتك ف تناك

 1 ..عراشلا لجر ريمض

 ىلإ مكحلا تيلقو ..كلملاب تحاطأو ةروتلا تئدح امتيحو

 ىذلا ناك ..رييسيروارامو ىباريم اهتدايق ىلع ىلاوتو ..ةيروهمج
 دقو لاطيآلا دارفألا ءالؤه دهاشي ..ديعي نم خيراتلا دهاشي

 ف مهقرجيو مهدوقي ىذلا وه لالشلا حبصأو ..لالشلا !وبكر

 .هرايت

 دع ¥3 ع

 بصتت امنيح ةوقلاي درقلا المت ىتلا ىه عومجملا ةدارا نإ

 ديلاك اهنإ .خيراتلا اهب ريغي ىتلا ةردقلا هيطعت ىتلا ىهو ..هيف
 ..نافقلا ف
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 باسح ىف صقنت الو ديزت ال ةيمك درفلا نأ اذه ىنعيالو

 قو ..ققدتلا مئاد الالش سلو .رزجو دم ىف خيراتلاق .. ثداوحلا

 ..حيرلا مانتو .. رحيلا ءام اهيف ًادهي ىتلا ةليوطلا ةرتقلا

 .ققألا همامأ عستيو .. شيعي درفلا ًادبي ..مالسلا رقتسيو

 ىتلا ثداوحلا طيطخت ىف هرود دادزبو ..تالامتحالاب ءىلتميو

 ..روطتلل اساسأ حبصتل دعب اميف مكارتت

 هنكلو ..ريغص بقث درفلاو ..لفقم ريبك قودنص عمتجملا نإ

 ءاوهو ءوض ىلإ ةجاح ىف عمتجملاو ..ءوضلا هنم لخدي بقث

 مدقتي وهق باوص ىلع امئاد سيل ةديج ةلاحب امئاد سيل هنآل

 وه ىعاولا رحلا درقلاو .. ككفقتي امك كسامتيو .. روهدتي امك

 ىف داسقلاو للحتلا نيتاوق فشتكي نأ عيطتسي ىذلا هدحو

 .بساتملا تقولا ف ةاجتلا لبحب ىقلي نأ عيطتسيو ..هعمتجم

 نأو هلخاد ىف هدارفأ بيذي نأ نذإ عمتجملا حلاص نم سيلف

 نأ هيلع امنإو ..لمتلا نم تاليكشت ىلإو رافصأ ىلإ مهلوحي

 بستكي اذهيو ..هيف سقنتي ةيرحلا نم اقاطن درف لكل ظقحي

 ىذلا نيمثلا فزخلاك حبصيو ..ءاقيلا ىلع ةردقو ..ةوقو ةنورم

 ..رسكلا ليقي ال
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 ناسنإلاو هللا - ١

 شيع لكأ - ۲
 ۷ ريتع - ۳

 سئألا ةلش - ع

 مدلأ ةحئار - ه

 سيليإ - 5
 توملا زغل - ۷
 ةايحلا رغل - ۸

 مالحألا - ٩

 ةييسنلاو نيتشنيأ ١١-

 ل ةايحلاو بحلا ىف ك١

 ليللا صن تايموي ١١-

 ليحتسملا ١-

 ( ويرانيس ) .. نويقألا -5
 توبكتعلا --06

 توباتلا نم جورخلا -5

 رقصلا تحت لجر -۷
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 لازلزلا 5
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 اموغ ١-

 انتيب ىف نكسي ناطيشلا -۲

 فلؤملل ردص

 ةباغلا الا“

 ءارحصلا ىف ةرماغم ٤-

 ٥- رفاسم ةياكح وأ ) ةنيدملا (

 - ىل اوقرتعا

 بح ةلكشم 00 -۷

 قاشع تافارتعا -۲۸
 ىرصع مهفل ةلواحم نآرقلا ٩-

 ناميإلا ىلإ كشلا .نم قلحر -۰

 ةيعكلا ىلإ قيرطلا -
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 ةاروتلا ۳
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 مدعلاو دوجولا ع۳

 نآرقلا رارسأ نم ٤-
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 ۱۹۷۲ ماع توريب ىف تردص دومحم ىفطصم صصق

 ۱۹۷۲ ماع توريب یف تردص دومحم یفطصم تاياور

 ۱۹۷۲ ماع توريب ىف تردص دومحم ىقطصم تايحرسم

 ۱٩۹۷۲ ماع توريب ف تردص دومحم ىقطصم تالحر

 9١ا/- ماعل ةلودلا ةزئاج ىلع « رفصلا تحت لجر » ةياور تزاح
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 ةعومجملا هذه

 لابعألا ميدفت ىلع ائاد فراعملا راد صرحت

 ىفطصم روتكدلاو .ءابدألاو نيركفملا رايكل ةلماكلا

 ىرتثأف . .ملقلل اوصلخأ نيذلا ءالؤه نم دحاو دومح

 نم حتفت مل ةديدج اًباوبأ قّرْطو . .ملعلاو ركفلا ةحاس

 ةيحرسملاو ةياورلاو ةصقلا نيب هجاتنإ عونتف . .لبق

 لتحت ىتلا تافلؤملا كلت بتاج ىلإ . .تالحرلا بدأو

 تارظنلاب ةتراقملاو ىنيدلا ركفلل ةرصاعملا تارظتلاب

 لدجلا نم اًديزم ريثتلازتال ىتلاو .. .ةئيدحلا ةيملعلا

 , .ديفملا

 ىلإ دومحم ىقطصم روتكدلا ركف ريثأت دتما دقو
 ضعب تجرت اک طيحملا ىلإ جيلخلا نم برعلا ءارقلا

 ءاطعلا ىلع هتردقب ةدهاش ةيبنجألا تاغللا ىلإ هلابعأ

 .عونتملا زيمتملا
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