


 ةرهاقلا - لينلا شينروك 1914 - فراعما راد : رشانلا

 قيمعلا لفطلا

 ءايشأب الم اًمئار اًمحتم اننويع ىف ودبت ايندلا تناك الافطأ انک اح

 ىلع اننويع تعقو الك ةشهدلا نع فكنال انكو . . ةشهدم ةلهذم ةيرب

 انعبشتالو .. لوضفلا نع فكنالو ..لاؤسلا نع فكتالو ..ءىش

 . ةءارب لكب لأن اندع ..ةرجش هذه انل اولاق اذإ . . ةباجإ

 تابن . .رضخألا تابنلاامو . .رضخأ تابن . . انل نولوقيف . . ةرجشلاامو

 لجرألا لثم . . قاروألاامو عورفلامو رذجلاامو . . قاروأو عورفو رذج هل

 ىسركلا مئاوق لثم موق . . ناقيسلاو لجزألامو . . ناقيسلاو
 لشي باوجالو . . عبشالو . . ةيابنالو . . ةلئسألا فالآ . . ىسركلاامو

 تاك اهلك . . الولدم انل لمحت ةملكالو . . ةقيقحلا ىلإ علطتملا لقعلا ليلغ
 ىعمالب ةغراف

 تناك اهنأ انيلإ ليخي انربك نأ دعبو نآلا ةلئسألا هذه ركذتن انيح نحنو

 ةجمس ةجاجلو . . اهفات اًحاحلإ



 اهفات اًحاحلإ ادبأ نكت مل اهنأ ةقيقحلاو
 . اريطخ

 تاراشإو فورح ةعومجم الإ ةغللا اف . . ةغللا سالفإ اهب انفشتكا دقل

 ىحالطصالا قدصلا ريغ قدص اهيف سيل ةيفارغلتلا سروم تاراشإ لثم
 ىلع ةمغرم تاحالطصا ىوس تسيل تالكلا لك . . هيلع انحلطصا: ىذلا

 لادبتسالل ةلباق ةريعستلا تاقاطبك تاقاطب درحم ا

 ىهف اهتاذ ةقيقحلا امأ . . نمز ىلإ نمز نمو ةغل ىلإ ةغل نمو دلب ىلإ دلب نم
 . . منا الب

 . ءامسألا نم ةقلطم ةقيقحلا

 . . اهب طيحت ءامسأب

 افاشتكا تناك امنإو .

 رب یه تالالد

 اهيمسن نأ عيطتسنالو انبولقب اهرشابن

 قاقشناو ةقرف ةقيقحلا نيبو اننيب

 ظافلأب“-طابترا ا. . طس .
 طابترا قئاقحلاب انطابترا

 تاداعو ةرثرثو زبخ . . ماسجأب طابترا ٠
 ةايحلا لتقو . . تقولا لتق ةقيرط ىلع رمت ةايحو ةظوفحم تايلكو ةثراوتم
 . . مويلا لكأت اذام . اي قارحإو "+ ةداجتنلا قازحإو . هبل ةزقزق

 انزئارغ . . انلئابخ ىف ةأرملا هذه عقون فيك . , ءاسملا اذه للم قفنن فيك
 قاس نم دعبأ ىري' انم دحاولا داكيال . . انكاردإ باوبأ انيلع دست
 هتيئانأو + . هماغط' ةفرغو . . همون ةفرغ نم دعبأ يري داكيال . : هتجوز
 دسحلاو دقحلا نم ةغرفم ةقلح ىف هراكفأ نجست نأب رثكأ بابلا هيلع دصوت

 . . ةيئادبلا سوقطلاب هبشأ ةايحو قيمع مون . . ةحلصملاو ةريغلاو
 ىلا تاظحللا . . ةلفطلا تاظحللا ىوس ةايحلا هذه ءىضي ءىشال

 نم اهتيرذعو اهتفاظنو امتنراكب ىف ةايحلا دهاشنو انتءاربو انتلوفط ىلإ ابف ..

 تالكلا :اهسندت نأ ليف

 فولأملا راوسأ ربع انب زفقت ىتلا ةرهاطلا ىؤرلاو هابتنالاو وحصلا تال

 . + ةقيقحلا هوجو نم. ىرخأ اهوجو انل فشكتو دانعملاو

 غلب دقو ةاروتلا ىف ةفورعملا هتملك لاق ائيح بويأ ىنلا هدصقام وه اذهو

 : هبر ابطاخم لاقف . . هادم ريصلاو باذعلا هب

 . , كارت نأ ىنيع عيطتست نآلا

 تاظحللا هذه نم ةظحل ىف ةقيقحلا بويأ ىأر ملألاو باذعلا ةورذ نم

 هبلهب رعشو . . ملألا مغربو ءاقشلا مغرب ةايحلا ةيسدق ىأر . . ةمهلملا

 ليحتسملا عم هعارصو هربصو هدومبصو هرارصإ ىف . ..هسفن ىف ةيسدقلا

 حبصأ هنأل جيتباف . . هتيرح ىبتنم ىلع كلذب الاد .. . ةورذلا غلب ىذلا

 . اهمدو اهمحلو ةيرحلا دسج

 راشأو نوسردنأ زئاه ةصق ىف لفطلا ايف خرص ىتلا اهسفن ةظحللا ىهو

 روطاربمإلا نأ نورت الأ ... : الئاق كحضلا ىف قرغي وهو روطاربمإلا ىلإ

 نايرع

 نولاجدلا هجسن ىذلا ىفارخلا بوثلا ةياكحي عدخني مل ىذلا ديحولا هنإ

 . ٠ اكيش سبليال هنأ دجوف روطاربمإلا ىلإ رظن ىذلا ديحولا . . روطاربمالل

 نأ نورت الأ . . اورظنا . . ءايرالبو لجخ البو ةحارصؤ .ةءاربب لاقف

 ؛7نايرع:وطاربمإلا
 لجخلا الو فوخلا فرعتال ىلا ةءاربلا كلت . . لفطلا ىفام قمعأ اذهو
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 . ةلماجتلالو ةسايكلاالو

 : انلأسيل ةجاذسلاو ةءاربلاب رطقي اهجو لفطلا انيلإ عفري انيح
 7 . :؟ يندلا هذه لإ ىف متج نبأ نم -
 الاؤس . . دحأ هيلع بواجي نأ عيطتسيال الاؤس عضي ةقيقحلا ىف هنإف

 اونفأ نيذلا ةفسالفلا نم اندادجأو انئابآ ماهفأو انماهفأ لك نم قمعأ

 . .ريكفتلا ىف مهراعأ

 . !؟ بهذن نيأ ىلإو . . ايندلا هذه ىلإ انئج نيا نم
 دحأالو ٠٠١ فرعي نأ: لواحي دحأالو . . فرعي زابكلا .نم دحأال

 انلغشو . . ةبوجألا نمو ةلئسألا نمو ريكفتلا نم انسفنأ انحرأ انلك
 عقون فيكو ءاسملا اذه للم لتق فيكو . . برشنامو مويلا لكأ مب انسفنأ
 . . انلئابح ىف ةأرملا هذه

 لكب هلاؤس انيلع حرطي وهو . . لوغشم . . قيمعلا ئربلا لفطلا نكلو
 . ةءارب

 ىذلا قيمعلا لفطلا قلقلا اذه نم . . ةردانلا تاظحللا هذه نمو

 ىتلا ةلئسألا قفدتت . . ةفولأم ريغ ةبيرغ ودبتف ةفولألا ءايشألا ةفلأ كتبي
 ديعي ليبنلا قلقلا اذه عفادب . . همدقتو هتراضحو ناسنإلا ركف اهنم فلأتي

 هينيع ىلع هعضي ىذلا لذتبما راظنملا عفريو « ءىش لك ىف رظنلا ناسنإلا
 ديدج رايعمب ءايشألا ريدقت ىف أدبيو « ةلذتبملا ةيداعلا ةيؤرلا نع فكيو
 . همادنه نم حلصيو هفنأ نم دعبأ ىريو . . هرئارغ ىوتسم قوف قلحيو
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 . لسعلاب قصتلم بابذك توميو شیعیالو هريكفت نم رولو
 ىلا ةءاربلا هذه . . حلصملا ماهإو . . دئاقلا مالحأو . . نانفلا ىؤر ىف

 . . لح ىلإ علطتتو . . عقاولا روصقو . . فولألا داسف اهئوضب فشك
 .. صالخو . . باوجو

 ىلا ةحنجملا ةرحلا هراكفأ ىلعو هتءارب ىلع ظفاحي ىذلا وه مظعلاو

 . لذتبم فولأم عقاو نم سانلا هيلع عضاوتام لك ىردزت



 فوخلاب اًبحرم

 . . دئارجلا ىلع حابصلا ىف كينيع حتفت نأ ءىش أوسأ

 ملا برشتو . . موي لك كباصعأ ىلع برحلا نلعت نأ اذه ىنعم نإ
 ةنخاسلا تاديدملاو ةيوونلا لبانقلاو ةيرذلا تاعاعشإلاو بعرلاو فوخلاو

 : راطفإ لك ىلع, ةدرابلاو

 حابص كل لوقت دئارجلاف ريخلا حابص كل لوقت كتجوز تناك اذإو

 حابص .:.. لزالزلا حابص . . ّرشتلا حابص . . بلا حابص . .رشلا

 دوسأ كرامن . . كسأر ىلع لزتتس ىلا نط نويلم لبانقلا حابص . . رقفلا
 شم كموي : . ىدينك عم تنكاذإ لحك كتلیل . . فوشورخ عم تنكاذإ

 . دح عم شم تنك اذإ تياف

 حابشألاو حاورألاو مئارجلاو قعاوصلاو نيكاربلا ريغ عبطلاب اذه

 قأت ىلا ةكلهملا ةينوكلا ةعشألاو . . خيرملا نم ةرئاط ىنأت ىلا تابوركيملاو

 . ةديعبلا موجنلا .تانف نم



 ىف ةلاقم كعلاطت اًئيح اًروعذم اهب قلتسف ةراجيس كدي ىف تناكاذإو

 تاحارج نأ دكؤي ىذلا ىملاعلا حارجلل ةروصو نيخدتلاب ناطرسلا ةقالع

 . نينخدمل تناك تاهارجأ ىلا ناطيرسلا

 نع ةلسلسملا ةصقلا أرقت نأ دعب مون كيتاوي نلف اك اًكش تنك اذإو

 ةحيار انأ : اهجوزل لوقت ةرم لك ىف اهقيشع ىلإ بهذت ىبلا ةنئاخلا ةجوزلا
 دنع ةياوش .بيغاح . . نانسألا روتكدل ةحيار ىنعجويب ىسرض. . . ةطايخلل
 . شقلقتام ىيبحاي ريفاوكلا

 .؟ ! ! . . ةيهادلا ىداي

 . . ةطايخلا دنع موي لك ةللولا ىهام
 . قرألاو . . قلقلاو . . مدلا طغض حابص هانعم دئارجلا حابص نإ

 . هيف امب ماعلا نم سايلاو
 ضغبلاو ةيهاركلاو دقحلا نم ملاع ةيحاتتفالا تالاقملا رظن ىف ماعلا نإ

 ةفرحنملا لوقعلاو ذاوشلا نم ملاع باّتكلا رظن ىف وهو . . رشلاو ماقتنالاو
 . . ةيسفنلا دقعلاو

 ةلكشملا هذه ىف اًريثك اوركف نوركفملاو

 . . ؟ دئارجلاب لعفت اذام

 ةروص ةداعلا ىف ىهو . . هتالع ىلع وه اك ملاعلل ةروص رشنت اهكرتن له

 . اهأرقي نم نويع نع مونلا قنت ةعزفم
 . نوكي نأ ىّتمتن اك ماعلل ةروص اهب رشنت وأ
 ريغ نم ءاضيب دئارجلا تاحفص رهظت نأ عبتملا ناك . . الثم ايسور ىف

 جمارب اف ءاضيب تاحفص . . مدالب . . ةنايخالب .  ةيرج الب . . «و

 صصقو .. مهتيهافرو مهاوتسم عفرو ءارقلا لاح حالصإل بزملا

 . اذه ريغ ءىشالو : . ةيلسم موسرو . . ةفداه تالاقمو . . ةلئافتم

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . . عيمجلا قوف ايسورو . . ريمي ملاعلا

 ؟. . اذه ىف مكيأرام

 .. غراف مالك اذه نأ ير انآ

 ةيبرت نكميالو . . هيلع بذكلاب لؤافتلا ىلع هلمح نكميال ملاعلا

 . . هلع ةقيقحلا بجحي هلئاضف

 فحصلا أرقت نأ نودب اًبخعو ابا مدلاب ةخطلم باغلا شوحو نإ

 : مارب رايت فقوي نل مارجلا رابخأ رشن مدعو

 الثم اندنع تباثلا نمو فو ديعصلا ىف ثدحت مئارجلل ةبسن ىلعأ

 ثيحو . . ةدعاقلا ىه .... ةءارقلا مدعو . . ةيمألا ثيح ! فايرألا

 . تاردخملا لوادت نم ردنأ فحصلا لوادت

 عقاو اذهو . .ناسنإلا ةقيقح ىه هذه نأل ثدحت مئارجلا نإ

 . فحصلا ىف :مئارجلا رابخأ أرقي هنأل ل1 يكب

 ةدالبلا ىلع . . قئاقحلا ةءارق نم ىنبيصي ىذلا مدلا طغض لّضفأ انأو

 . . ةلئافتملا رابخألا ةءارق نم ىنبيصت ىنلا

 . . ةلفغلا ىلع قلقلا لّضفأ انأ

 . ةعجافو ةئجافم اهجناتن ةلفغلاو

 زابوج تالاقم هيف تناك ىذلا تقولا ىف اهقحسو اهرايبماو اينامأ ةيزه
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 ةبسنلاب اًمجافو اكحضم اًئيش تناك ةوقلاو رصنلاب نطنطت هفحصو هتاعاذإو
 لكب ةقثلا ءاهتنا اهانعم تناك . , هسفن ىلع روهقملا عودخلا ىناملألا بعشلل

 ... ةعاذإ هجورت وأ ةفيحص هرشنت ربخ لكو بتكي طس
 ىف ملاعلل ءادوسلا ةروصلا هذه انتعلاط الك سأيلاب رعشن ةداعلا ىف نحنو

 . .٠ ةعرجلا . . ملظلا . . ةّيشحولا . . تاعاجملا : . بورحلا . . فحصلا
 : ةلكشم هذه . . ةيبرت ةلأسم هذه : انل نولوقي ةيبرتلا ءاملعو

 بيدوأ تابكرمو . . توبكملا سنجلاو . . ةدرشملا ةلوفطلا دقع هذه
 تحصفأو ترهظ دقو . . ضرعلا ةدقعو . ..صقنلا بكرمو . . ارتكلإو

 نييئاصخإ ىديأ ىلع ةيجذومن ةيبرت اوبرت ملاعلا لافطأ نأ ول . . اهسفن نع
 . بورحلاو ىضوفلاو مئارجلا هذه لك تثدح امل نييناسفن

 ىف . . ةيجذومت ةناضح سرادم ىف انلافطأ لاخدإب ملحن ةداعلا ىف نحنو
 . حابصلا ىف انل اولوقيل . . ويد ىدرملاو . لوكس شيلجنالاو . . هيسيللا
 ..بدأ ىف نومستييو. .....تنات یار ىاب .... امام روجنوب . اياب روجنوب
 . ةتالوكشلا نوقرسيالو

 ةيحملاو . . مالسلا هيلع فرفري اًملاع مهب قلخت نأ ىف انرودب ملحنو
 تالبق نولدابتي نييجذومن سان نم ملاع .. . ءانهلاو ... ءافصلاو .. . دادولاو
 . . مائوو مهافتو بح ىف نوشيعيو قانعب نوقالتيو قانعب نوقرتفيو دولا
 . ةردوب ركس ىلع لسع ىلع نمس

 ةروص ةيبرثلا ءاملع اهب محي ىتلاو . . اهب ملحن ىلا ةروصلا هذه نكلو
 نوهدم هجوو ةججزم بجاوح لثم . . ةيعيبط ريغ ةيفارخ
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 فّكتلاب الإ ءانهاو ءافصلاو دادولا نم ىدملا اذه ىلإ لوصولا نكميال

 بناج لك نم قافنلا ىف ةديازملاو ةلماجملاو ءابرلاو

 راجتلا بولسأ نوكي دق ةفاطللاب نوهدملا قلزلا معانلا بولسألا اذهو

 ىه ةيسيئرلا مهتنهم نأ رابتعاب ىسامولبدلا كلسلا لاجر وأ کارنر أ

 دقعو تاقادصلا بسكو حلاصملاو سولفلا بلجو عافتنالاو جاردتسالا

 نكميال هنكلو . . بيذاكألا جيورتو ءادعألا عمو موصخلا عم تادهاعلا

 . ةايحلل ىعيبطلا سانلا بولسأ نوكي نأ

 تاضفخنمو تاعفترمو سيراضت ایف ةايح ةيعيبطلا ةايحلا

 اهيف ةيعيبطلا ةايحلا . تانكلو تالبقو تاّبطمو

 تامداصم اهضعب نكلو - ارش اهلك تسيل تامداصم ىهو . . تامداصم

 زفتست . . تانومرهاك . . ةلضاف نيب ةفاسملا ظفحتو . . ذحشتو . . هّنتو

 ةيرشبلا لوحتتالو . . ةكيبسلاك مهضعب ىف سانلا بوذيالف رخآو درف لك

 هكلف دحاو لكل لظب . ٠ مهالقتساو مبنايك دارفألل لظي امنإو . . عيطق لإ
 . هسفن نع هيف ربعي ىذلا ىويحلا هلاجمو . . هيف رودي ىذلا

 ىف ودبيو ديجيو عدبي نأ ىلع دحاو لك زفتستو عفذت تامداصم یهو

 ةلاح ىف هب ظفتحتو . . لمعي نأ هب بيبتو . . هادحنتو . . هتايناكمإ نسحأ

 .زفحتو رذحو ةظقبو هابتنا
 ةايحلا لماوع طشنت ىلا ةيقردلا ةدغلا تانومرهكو . . تانيماتيفلاك ان

 تسيل . . شنالب تراكو . . ضايب ىلع كيش هبشت ىتلا ةقادصلاو
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 ملستو عوضخ ىهام ردقب ةقادص
 ةلضافلا تافالخلا هذه نم ردق ىلع ىوتحت ىلا ىه ةلماكلا ةقادصلا

 . ةطشنملا ةيبنملا ةزفاحلا

 نانواعتيو نافطاعتي . . ذفانقلا نم جوزك امه نايجذوقلا ناقيدصلا
 ةقرد هل دحاو لك نأل اهضعب یف نابوذيال نكلو' , . نابراقتيو نامزالتيو
 كبتنيو هتي رسو هتيصوصخ رخآلا هيلع محتقي نأ نم هيمحت كاوشألا نم
 هلالقتسا ةيسدقو هسفن ةينادحو

 اهنأ ىلعو ةيناسنإلا ةيصخشلا ةديلو اهنأ ىلع تافالخلا هذه ىلإ رظنأ انأ
 ا ل تو املا تدل عض

 حصبال نكلو . . ةيسنجلا انرئارغ بدهن اك اهيذب“ مزايا ةعيبط
 رودو ةفيظو اهل نأل ؛ ةيسنجلا انزئارغ لاصئتسا حصيال هنأ اك . . اهاصئتسا
 اهنايك ظفحو . . ةيصخشلا لماكت ىف

 اهنإف .. ةلاح فلأ نم ةلاح ىف ةقرس ةميرج ىلإ ىدؤت ٠
 ةيقابلا تالاحلا ىف عفان اًضارغأ ىدؤت

 ةخسن مهنم عبطتل دارفألا ىلع ةيبزلا ةزهجأ طغضت نأ أطخلا نمو
 . ةعيدولا نالمحلا وأ . . ةفيلألا ططقلا نم ةدحاو

 سوفن ىلإ دارفألا ليوحتو . . زئارغلاو باينألاو رفاظألا ملفت أطخملا نم
 . خسم اذه . . ةلئافتم ةعناق ةيضار ةيهاو ةثنخم

 هزفحتو هرتوتو هفنعب انم دحاولا ظفتحي نأ دبالو . . فنع ةعيبطلا ىف
 اهتوارضو ةعيبطلا فنع هباحي نأ عيطتسيل

 تناك اذإو

1 

 ىف . . باطقألا عيقص ىف . . ءارحصلا ةفصاع ىف . .رحبلا ةروث ىف

 . ةقعاصلا ىف . .روبلا ىضارألا فافج ىف . . ةيئاوتسالا طوطخلا رور»

 . ةوارضو فنع . . لازلزلا ىف . . ةعبوزلا ىف

 انرفاظأ ىلإ ةجاج ىف نحنو . . ةّيشحو . . ةيساق . . ةيناسنإال ةعيبطلا
 نم نافوطلا اذه هجاونل انسوفن ىف ىعيبطلا فنعلا ىلإو انتالضعو انبابنأ ىلإو

 . انلوح ةعيبطلا ىف ةمواقملا

 حيحص اذه . . ىباصعأ ريثت حابصلا دئارج نإ

 موي لك روثت نأ ىدنع عنامال نكلو

 روثتو نأ ا هدحوضرغلا اذه. ,تدعأو: تزهج نإ

 . هبتنتو . . بلوتو . . رفحتتو

 قئاقحلا نم ىنبيصي ىذلا . . قرألاو . . قلقلاو . . مدلا طغض نإ

 لؤافتلاو نماطتلا نم ىبيصي ىذلا روتفلاو ىخارتلاو ةثونخلا نم لضفأ

 لقأل ةتكسلاب ىنتيبو . . ىروعشو ىلق ىلع محشلا ىنري نماطت هنإ
 ةلاحلا هذه ىف حبصت رابخألا لكو . . عقوتم ريغ ربخ هفتألو . . لمأ ةبيخ

 ةعقوتم ريغ



 رشلا

 عيطتستال . . بتكلا ىف ىلا فراعملا لكو . . ملاعلا ىف ىتلا ةفسلفلا لك
 . ايندلا هذه ىف ٌرشلا ةكح ىل حرشت نأ

 ؟ ضرما مهلاتغي اذامل . . ؟ ءايربألا لافطألا بذعتي اذا

 تالكلا لك ید لفط رظنم نإ
 نيلوألا ملع لكو . . ةيدحم ت تالکلا لك

 . ىكبي لفط باذع مامأ . . قافشإلل اثم اقيمع ًالهج حبصي نيرخآلاو
 ..: لاک یش

 . . ناميإ لك عفصي . . حجبتم . . قيفص . . حقو . . حيصف ملأ هنإ

 . ةكح لكب ىرزيو . . ةفرعم لكو

 قرتختو . . ةكح لك هّقستو . . نذأ لك قرخت لولشملا لفطلا ةخرص نإ
 . . هترضح ىف ةيلاع خرصتل . . هسفن هللا ىلإ دعصتو . . عبسلا تاومسلا
 : حاحلإلا ديدش یبا ناؤس یف م ..فوتخألب



 ؟ ملأتأل تلعف اذام

 ؟اياونلا لكو لاعفألا لك نم ناتلوسغملا ناتثيربلا ىادب تنج اذام

 ةنعللا لزنأو . . كوشلا عرز ىذلا نم
 ؟ ناكملا اذه ىف . .انه . .رورشلا

 ؟ اذه لك بحاص نم

 ؟ هلعف اذالو

 ثبو ةمقنلا بصو

 ميف بديو «زئاجعلا ضرمو . . لافطألا بّدعتي نأ ةفدص ىهأ
 ؟ عاخنلا ىح سوسلا

 معاربلا ىف ناديدلا رشتنتو . . ةجضانلا الآ لك بطعن نأ ةفدص ىهأ ١
 ؟ ةّضغ ىهو اهلكأتف

 رامدلا رشنت ةك اف تابوركيمب بارتلاو ءاوملاو ءاملا ئلتمب نأ ةفدص ىهأ
 ؟ عيشتالا ةسارش ىف اهضعب شينتو . . اهطلاخت ةايح لك شبنتو بارخلاو

 حايدو حفال ٌرحو . . سراق درب نيب ضرألا بلقتن نأ ةفدص ىهأ

 ةرجفتم نيكاربو . . ةعورم لزالزو . . ةحساك لويسو موس
 ةضقنم قعاوصو

 ةيشاملا ميلف اهضعب ىلع ناودعلاب ةايحلا ىّذغتت نأ ةفدص ىهأ
 ناسنإلا لتقيو . . بائذلا عابسلا مهتلتو . . ةيشاملا بائذلا ملتو . . عرزلا
 حبصيو اهصخيف ضرألا ىلإ دوعي بارت ىلإ عيمجلا لوحتي مث .٠ لكلا
 ؟ ديدج نم تاتابنلا همهنلت ءاذغ
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 ن هاا لك افرا لا“ ةيماقتالا ةرودلا هذه ةفدضا ىهأ

 باذعو . .راضتحالا مالآو ..ةدالولا مالآ ..ةفدص ىهأ

 ؟ لمحل

 المل ةمقللا ءارو ىرجن نحنو موي لك رركتلا انباع ةفدص ىهأ
 ؟ انءاشحأ غرفنل ىرخأ ةرم ىرجن نحنو . . انءاشحأ

 ةيناويحو . . انحاورأ ةيرعاش نيب ةظحل لك قّرمتن نأ ةفدص
 ... انسقنأ بلاطم نيب .. هلعفن نأ بجيامو . . هلعفنام نيبو . . انداسجأ

 نيرخآلا بلاطمو

 ..قرشم وهام لکو .. ليمج وهام لك ..ءىش لك ىنفي نأ ةفدص

 هيوحتام لكب تاظحللا لك . . ةوق وهام لكو . . لمأ وهام لكو

 ؟ ةدوع ريغ ىلإ بهذتو . . ىهتنتو . . مرصنتو . . ىنفت

 راظتناو . . قلقو . . فوخ ىف ةظحلب ةظحل ةيمويلا انتايح . . ةفدص
 هم تييبخأ نورتي الإ ةن ةامحالا ,نلجوا ١ . نيجفتوا ابرو

 هفسلاو ةدالبلاو . . طيرفتلاو .. طارفإلاو . . نامدإلاك

 ؟ ةقافصلاو . . ةحاقولاو

 ىنأؤ ىلع قحن كنأو .كملظأ أو: :يملظتكنأ :ةفدص

 ىنأو . . ىندهطضت كنأو . . كنم رخسأ ىنأو . . ىب عقوت كنأو . كدسحأ

 ؟ كلغتسأ
 نامألا نوكي نأو . ةحيحش هلك ماعلا ىف تايرحلا نوكت نأ ةفدص
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 ةفارط ةقادصلاو ... ةصق بحلاو . . ةردان ةقثلاو اًعنتمم نيقيلاو اليحتسم
 .؟ ىورت

 مادعإلا ماكحأو . . باصتغالاو لتقلاو ةقرسلا مئارج .

 ؟ ةفاشلا لاغشألاو ذبؤملاو

 هذه ىلإ ناسنإلا روهظ ذنم . حباذملاو رزاجملاو بورحلا . . ةفدص

 ؟ روطسلا هذه .اهيف بتكأ ,ىتلا ةظحللا

 ةفادص#

 انسفنأ ىلع ةظحل لكو . . ةعاس لكو . . موي لك بذكلا . . ةفدص

 9 نيرخآلا ىلعو

 ” طاس 5... ٌبصعتلاو .. ..ةينانألاو : .رورغلا .. , ةفدص

 ؟ نايغطلاو

 ا ت ا

 . ةايحلا تانوكم ضعب اهنإ
 انلبق ةدوجومو . . نوكلا اذه ىف ةقولمم امنإ

 اهرهظ ىلع انسفنأ اندجو ىلا ةيساقلا ةعيبطلا نم ءزج اهنإ

 انم ةعضب .. انيف اهمأل . . ةليح الب اهيف عرطصن انيضمو
 تشاع ىلا ةضرقنملا فحاوزلاف . . انتريرجالو . . انتميرج تسيل ىهو

 اهنفدو.. .اًبلخعو ابان مدلاب ةخطلم تنام انئيجم لبق نم ضرألا هذه ىلع
 . ديلجلا

 هدحو ناسنإلا ةعينص سيلو . . نوكلا ةوشح ىف باذعلا

۲ 

 . ليتقلا اًضيأ نحتف نيكسلا اندي ىفو اًنايحأ ودبن انك اذإو
 نيعطلاو

 ىلع اهبلجنت مل . . ةريزشلا ةقزمملا ةعيبطلا هذهلا ءايربألا نيثراولا نحن

 ؛داليملا ةظحل انيلع اهتبلج امنإو . . انسفنأ

 ؟ مالالا هذهلا ةرورض نم له

 تيم“ نم له

 ؟ ةكح نم له

 بنذلا نع اًريفكت انيلع ىرج ءاضقلا اذه نإ . . ةسدقملا بتكلا ىف

 ةمرحلا ةزجشلا نم لكأو هبز ىصع اخ . مدآ انوبأ هبكترا ىذلا

 . . رفغيل هلل انابرق تناك . . ةيدف تناك ةنوعلملا ةظحللا ذنم انتايح لكو

 حماسيو . .وفعيو

 ةيرشبلا اهب ىدتفا ٠ . ةيدف ناك حيسملا مد“ ... نييخيسملا ىدلف
 قاعأ قو ۶ قئاشملاو *+نابلَضلا ىلع": . املظ اؤتان ليلا نيياللا

 . ةيدف ”اوناك نوجسلا

 باحضأوا . ."نوقداصلاو . . ءايقتألاو أ .. ءايلوألاو . : نوح اصلا

 ىضريل . . هلل نيبارق اوناك . . نوصلخما ةداقلاو . . تالاسرلاو بهاذملا

 رفغيو . .وفعيو

 ىرجت تلازام . . مدلا زامنأو
 دعب انل رفغي 1 هللا

 ةيرحلا نمث وه ّرشلا نإ نولوقي ةفسالفلاو

 اذو



 ةيرخلاف . . اهضارعأ نم ضرّمكرشلا اهمزالي نأ ةيرح دجوتل دبال ناك
 . باوصلا ةيناكمإ ناسنإلل نوكت نأ ىعدتستو . . رحلا رايتخالا ىعدتست
 هتدارإ نأ ولو . . هرضيام وأ هعفنيام لعفي نأ ةيرحو . . أطخلا ةيناكمإو
 اج تحمل ارج كاذب, ناك م عفانلا ىلإ ههيجوت ىلع ترصتقا

 . هيف رايتخاال . . دحاو قيرطو ةدحاو ةهجو تاذ

 انه نمو . . هتيلوئسم لمحتنو اًباوص وأ أطخ ءاشنام لعفن نأ ةيرحلا
 انريدقتب هنإ ثيح.. ..أطتمللا نم دبال هنأل . رشلا ىف عوقولا نم دبال ناك

 لك فرعن نلو ةقيقحلاب طيحن نل دودحلا انك اردإو ةدودحلا انساوحو دودحلا
 ةت ةلصتم, تقدم ف شیعتسو .... امجحو اینا د مخا قش
 . ءاطخألا هذه

 ًاطخلا نم ّدبال . . ةيرحلا ثيح . .رفمال
 . . قلاخلا ةهجاوم ىف قولخلا ةيرح . . ةيرحلل زمر الإ مدآ ةئيطخامو

 عقيإ نأ ةيرحلا هذه هتضنقاو . . هللا ءاشيامال ءاشيام لعفي نأ مدآ دارأ دقل
 « ةقيقحلاب طيح نأ ةدودحلا هّساوحب عطتسي مل هنأل ؛ رشلا ىفو ةئيطخلا ىف
 جرخُي نأ هل دبال لكأي ذإ هنأو . . ةرجشلا نم هلكأ ةبقاع كردي نأو
 هلك أيام _تايافن

 « هنيبج قرعب هتوق بسكيو هتمقل ءارو ىرجي نأ هل دبال لكأي ذإ هنأو
 ىه هذهو . . نيرخآلا باينأ نم هتمقل عزتنيل لتاقيو عراصيو حفاكيو
 هتيرح مدآ تجرخأ اذكهو. . . ةا . . اهمالاو اهرورشب ضرألا ةايح
 . ءاشيام لعفي نأ دارأ هنأل . . ةنجلا نم
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 اًرازخأ اًوقيعَيو .٠ نوءاشيام اولعفي نأ ىلع َنوَرَصَب 'هؤانبأ"لازامو

 اهنضفر نأ دعب . . ةيرحلا ىه ةنامألاو . . ةنامألا ناسنإلا لمح دقل

 هدحو ناسنإلا سيلو . . اهتاعبت لمحيلف . . لابجلاو ضرألاو ءامسلا
 ناسنإلا راتخي اك .. هتزيرغب راتخي ناويحلاو ةيرح ةايحلاف . . تاقولخنا لك لب
 فرصتت ةطحنملا تاتابنلاو . . اهترطفب راتخت ةئيندلا تابوركيملاو . . هلقعب

 . ةصاخلا اهتعيبط بجوعب

 تايوتسملا عيمج ىلع ةيرح ةايحلا

 تادايجلا ىتح

 ةرودقم ةكرح كرحتيال نورتكلإلا نإ نولوقي نم ءاملعلا نم كانه

 .نوناق ىأل ةعضاخريغو .هتيتاذ نم ةعبان ةرح تارفطر فطي هنكلو . . ةموتحم

 ىلع جرختو < اًئايحأ ئطخت امنإ دصارلا لوقت . . بكاوكلا ىتح
 طقاستتو . . حيسفلا نوكلا ءاضف ىف مطحتتو رجفنتو اهنيناوقو امتاراسم

 . رابغلاو رانلا نم اًبحسو اًيهش

 اهمزالي أطخللاو دوجولا ىف ةنطاب ةيرحلا
 وه قرطلا هذه دحأ . . قرط قرتفم ىلع حتفني . . باب ةيرحلا نأل

 . . مجحلا ىلإ . . أطخلا ىلإ ةيدؤم ةيقابلا قرطلاو . . باوصلا

 . ةذللا حاتفم اضيأ ىهو . . ىناسنإلا ءاقشلا حاتفم نذإ ةيرحلا اهنإ

 . بهاذملاو ككسلا نيب طبختنو . . ىناعنو بذعتن ةيرحللو ةيرحلابو

 خيشنو ضرغو . . مدلا ىف ىشمتو . . حباذملاو رزاجماو بورحلا ضوخنو

 !ب .'أدعال ةبئاد ةكرجو لازن ىلإ انتايح لوحتتو . ..تومنو



 ىأو . . انعورتال ةبيرض ىأو . ..ةيرحلا بلط نع اندرتال فيلاكت ىأو
 امم رثكأ انتيرح بحن نجنف ... . انفعضيال باذع ىأو . . انفيختال ةراسخ

 اندوجو رهوج .. .اندوجو طرش ىه انتيرح نأل ... انتداعس بحت

 . ةقيمعلا انتذل . . انتقيقح

 انسفنأ نوكن ةيرحلاب
 ایش نوكنال اهنودبو

 . باذعو ءاقشو ضرمو ملأ نم ةايلا ام رثكتسن. نحنو

 بذعتيو توميو خيشيو ضرمب ناسنإلا دلوب نأ رثكتسن

 رب هسفن وه . . هيلع قفشن ىذلا هسفن ناسنإلف كلذ عمو
 . فئاذق اہم عنصيو ريراوق ىف اهعرزيو .اييخاؤيو اهفلاحيو تابوركيملا

 ةيرذ برح باتعأ ىلع ادعوتم ارئاث فقبو لبانق ىف ةقئاخلا تازاغلا ئبعيو
 لك نم ىوقأام ائيش كانه نأل . . هتيرح نع اًعافد اهضوخ ىف ددرتيال
 سادت نأ . . لذتسي نأ. . هرظن ىف تاعاشبلا لك نم عشبأو رورشلا
 . هتيرح بلستو . . ناهيو . . هدالب رمعتستو . . هناطوأ

 . ناسنإك ةيصخشلا .هتقاطب هبلسي اذه نإ

 ىف سأرلاو نيعلا ىلع لوبقم ءاقشو باذعو ملأ نم ايندلا ىفام لك نإ

 . ارح هعمتجم .نوكي ,نأو: ارح ناينإلا .نوكي..نأ لياقم
 ةيرحلاب ادعو تناك ةيلامسأرلا نأل ةيلامسأرلا مامأ مطحت عاطقإلا

 تناك ةيكارتشالا نأل ةيكارتشالا مامأ تمطحت ةيلامسأرلاو . . نيريثكلل
 . لكلا ريرحتب ادعو
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 . اًيماد اًضيرات ناك مالظلا روصع نمو ةنعارفلا مايأ نم خيراتلاو
 ىلع تلاس ىتلا ةريزغلا ءامدلا نكت ملف هغوست اًمئاد تناك ةيرخلا نكلو

 ةيرح ةياكح الإ هتاحفص

 رشتنتو ناودعلا هيف حرمي ملاع ىف یغنو كحضنو مستبنو شيعن انكاذإو

 لعجي ةيرحلا لجأ نم لمعلاو . . حرملا اذه رربت ةيرحلا نألف داقحألا هيف
 لمألاب ةناّير ةوشنلاب ةحفاط انتايح

 ةيؤرلا ىدم ىلع فلخلا ىلإ انرظن الك . . اهاسننو انحارج ىلع ولعن امنإو
 ىف هانيشم ىذلا راوشملا انرصبأو . . ديعبلا لبقتسملا ىلإ . . مامألا ىلإ مث
 نم . . ةدباكملاو دلحلاو ربصلا نم نورق ىفو . . ةليلقلا انتايح تاونس

 . عئار راوشمل هنإو اهلبق

 نت ىناحتماو ءالتبا رشلا نأ انل لوقي وهف ةليمج ةسمل فيضي مالسإلاو

 ةايحلا نأب فيضي مث .. اهتقيقح ىلع سوفنلا فشكنتو تاجردلاو لزانملا ىف
 تاحفصو تاحفص اهولتت فوس باتك نم ةحفص درحم اهرورشب ايندلا

 الف ةرمتسم هللا ىلإ ةرجهلاو .. ثعبلا ةوحص مث خزربلا ةدقر ايندلا دعبف

 لهأ نحن له مث . . ةدحاو ةحفص ةءارق نم باتك ىلع مكحن نأ حصي

 ءییش لك ىلع مكحنل ءىيش لكب انطحا لهو . . . لاکلا طرتشنل لايك

 . ناميإلا الإ اه باوجالو لقعلا نم ربكأ ةلكشملا نأ

۷ 



 ةشقانم

 اهملعتي ىتلا ةيلوألا تامولعملا نم نآلا تحبصأ . . نوراد ةيرظن
 ىف ةجرادلا تكنلا نمو . . ةيوناثلاو ةيدادعإلا سرادملا ىف ذيمالتلا

 ةيفحصلا تاشفقلا اهوح غاصت ىتلا ةعئاشلا تاعوضوملا نمو تالحما

 ةيلسم ةيموي ةدام تحبصأ دحلا اذه ىلإ

 اًيلسم ائيش اًدبأ ىرظن ىف نكت مل اهنإف اذه عمو
 اذه انل رّسف له . . موي لك ىسفن لأسأ انأو نيورادل تأرق ذنمو

 . نشقانتن_ىعم اولاعتو ... اقح ةايحلا رس لجرلا

 نيكتت نأل اهلواحم ىف ةيحلا تانئاكلا نإ : ةطاسبب لوقي نيوراد

 ىلا ةددعتملا تاجايتحالا هجاونل اهءاضعأ تروط . .

 مشايخو لويذو فناعز اه تأشن ءالا تلزن ىلا تاناويحلا
 ةيبايسنا ماسجأو شيرو ةحنجأ اهل تأشن ءاوملا تمحتقا ىلا تاناويحلاو
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 عرذأ اه تأشن الع بدتل ضرألا تراتخا ىلا تاناويحلاو . . ةفيفخ
 . عباصأو لجرأو

 الم لك تاناويحلا نم ةفلتخم فيناصت تأشنو عاونألا تددعت اذكهو
 لكب موقت تأدب ىلا ةايحلا تروطتو . . هتئيب هجاويل زهميب
 ناويحلا أشنو . . ةصصختم ةيقار ايالخلا ةديدع تاناويح ىلإ فئاظولا

 . اهعراصيو اف شيعبو ةدقعملا ةبعصلا هتثيب هجأوي نأ عيطتسي ىذلا
 فيكتلا نع زجعت ىتلا عاونألا تناك ليوطلا عارصلا اذه ءانثأ فو

 اذهبو ٠ شيعت اهنمءالمو اهنيحالص تبثت ىبلا عاونألا تناكو . . توت
 فعضألا داعبتساو بسنألاو حلصألا رايتخا ةيلمعب اهسفنب ةعيبطلا تماق
 . ,رخآ رابتعا ىأ ىلإ رظن نودب ةمءالم لقألاو

 « اهعيمج اهيلع قوفتو ةيناويحلا ةلسلسلا هذه ةق ىف ناسنإلا أشنو

 اب هدوز ىلا ةردقلا ىهو « فيكتلا ىلع ةلئاها هتردق لضفب اهكحو
 وه تاناويحلا لك هب قبس عارتخا ىلع لد ىذلا هلقعو قارلا ىبصعلا هزاهج
 روطتت نأ رظتنيال ىذلا ديحولا ناويحلا وه ناسنإلاف . تاودألا عارتخا
 ةيقدنبلاو رجننملا عري وه امنإو « هعراصيل دسألا ةوق ىف حبصتل هعارذ
 . ةرئاطلا عرتخي امنإو ريطيل حانج هل ومني نأ رظنتيال لثملابو . . هبرضيو
 . ةصاوغلا عرتخيو . . ةنيفسلا عرتخيو

 . . نيوراد مالک وه اذه

 او

 وه طقف دحاو ىنعم نيوراد رظن ىف هل مدقتلاو ءاقترالا نأ حضاوو
 ىلع ةرداق عاونأ شنو . . ةمءالم لقأ عاونأ نم ةمءالم رثكأ عاونأ ءوشن
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 ةليحلا ةليلق عاونأ نم اهنثيب ىف مكحنل
 مكحيال روطتلاو . . لقأالو رثكأال ةيداملا ىوقلا ىف ءاقترا ةلأسم اهنإ

 هدجو ىعيبطلا زفاحلا اذه الإ ههاجتا

 نم ديزم . . ةءافكلا نم ديزم . . ةردقلا نم ديزم ىلإ هجنت ةايحلا
 اهنثيب ىلع ة
 ىف امامت لمهم بناج كانه . . اًدبأ . . ةضقلا لك ىه هذه له

 ةظحالم هذهو . . لمجألاف . . لمجألا ىلإ اضيأ هجنت ةايحلاف . : ةياكحلا

 . اهرسفيام همالك ىف سيلو . . نيوراد ةيرظن ىف اهل دوجوال
 « لعولا ةليصف نم وأ ... ناصحلاك ءىش راما ةلئاع نم جرخي اذامل

 ىلع وه. لب راما ,نم الاتحا رثكأ سيل ناصحلا .... لازغلاك ١

 اًدلج لقأو فهرأو فعضأ لثملاب لازغلاو . . الاتحاو اًدلج لقأ سكعلا

 لثلابو . . لعولا نم !ًدلج لقأو فهرأو فغضأ لثملاب لازغلاو ... الاتحاو
 ظيلغلا نانطلا روبنزلا نم ةردق لقأو فعضأو أطبأ.قيقرلا نوملا شارفلا

 نم ةفاهر رثكأ . . ةنولملا ريفاصعلاو سيواوطلاو ماعياو ماهللاو . . لكشلا
 .روسنلاو ىدادحلاو روقس

 امنإو . . حلصألا ءاقب نوناق هرسفي نأ نكميال عاونألا هذه وشنو

 . لمجألا ءاقب وه رخآ
 ؟ نم نيع ىف لمجأ

 . ناسنإلا لبق ةدوجوم تناك اهنإ
 ؟ ضعبلا اهضعب نيع ىف لمجأ
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 ؟ .. هب رعشيو . . لاجلا ناويحلا قوذتي لهو

 ؟ ايف نفتو اهعدبأ ىذلا قلاخلا نيع ىف لمجأ مأ
 ريغ درحم لاج . . فده ىأ نم درج هاجتا . . لاجلا ىلإ هاجتا وه مأ

 . لالا لجأ نم لاج . . دحأ هب عتمتسي وأ دحأ هاري نأ دوصُمُم

 نأ ةيدام ةيرظن عيطتستال ةميق . . هلك دوجولا ىف ةثوثبم ةميق لاهم لا نإ

 اهرسفت

 .لاج هيف ىحلا دوجولاو . . لاج هيف تيملا دؤجولا

 تانورتكلإلل نزاوتم قيشر عيزوتو ةسدنهو راعم اهيف ةرذلا

 ناولألاو روطعلاو روهزلا ىف ىنغ لئاه عونت هيف تابنلاو . . تانوتوربلاو
 ةرحاسلا ةيرجشلا لاكشألاو

 ةبيجع. فيئاصت  نعا كل نشكت ٠ تابنلا قازوأل“ ةزباع :ةطاردت

 ١ ٠ ىرقبع نانف ديب تمسر اهنأك قوذلاو ةقرلا ىف ةياغ اهلرخآأل تاليدومو

 ةيئاملا تاناويحلاو فحاوزلاو تارشحلا ملاع ىو شارفلا فو رويطلا ىفو
 تقلخ دق نوكت نأ نكميال ىلا ةقيقرلا ةليمجلا لاكشألا نيبآلم . . ةيربلاو

 لجأ نم تقلخ ىه امثإو « حلصألا ءاقب وأ لاّيحالا وأ ةءافكلا لجأ نم

 نم ناريطلل أفكأ نوكي نأ نكميال شوقنملا حان لاف . . هدحو لاجملاو لالا
 . شوقنلا ريغ حانجلا

 ء ةكايش . . لاج ةلأسم نذإ امنإ

 هذه ةوق ىلع صرحت الثم اتاقولخم ليمجت ىلع صرحت ىوق ةعيبطلا ىف
 تاقولخملا
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 ةنتافلا روصلا هذه قلختو . .روطتلا ىف رثؤت ىلا هذه ىوق ىأ
 ؟ اهعفاودامو

 بيجتال هتيرظنو . . مكتبال نيوراد

 ىذلاو . . ىلآلا كرحلا ةركف ىف ثدح ىذلا روطتلاب هيبش روطت وه له

 سيبوتألاو مارتلاو راطقلاك تاكرحلا هذه نم ةفلتخم فيناصت روهظب ىبأنا
 اه مسر فيناصتلا هذه ىح . . ثافنلا كرحماو لزيدلاو ساب ىللورلاو

 لاّمحالا ةلأسم هرابتعا ىف عضي ملو . . نفو قوذ ايف ةليمج لك ايه ناسنالا

 . اهدحو ةيحالصلا الو

 . هل دوجوال ءىش وه امنأكو . . نیوراد ريكفت نم امامت ّىغلم لاجلا نإ
 . ةيدام عفاودب اهروطت رسفيو ةداك ةايحلا مهفي

 ةايحلاف . . اذه نم رثكأ ايش لاوحألا عيمج ىف دكؤي عقاولا نكلو

 ايف امنإو . . ةئيبلا ىلع اهتدايس ضرفو اهتاذ ديكوتل ةعفدنم ةدام درحب تسيل
 . . لاجو ةيصخش

 نزولاو مكلاب رّدقي اًرادقم سيلو ةميق لاجلاو

 نع اهلصف نكيميالو « ةكردملا حورلاب . . تاذلاب ةطبترم ةميق لاجلا
 . ء اهيف ةليصأ اهنأل ةابحلا

 ةيرظن ىه ةيلاج ميقك اهرسفت نأ نود ةداك ةايحلا رسفت ةيرظن لكو
 ةصقا

 ةقيقحلا لكانل تفشك اهنأ ىف كشأو نيوراد ةيرظن ىف كشأ اذهل انأو

 اد

 انور



 اهل ىف كوكش

 حئاول فلاخب نأ ىف ركف الك . . اًذيذل اًرهاج اًرذع دحي ىرصعلا باشلا

 له . . ديورف . . كل لوقي وهف . . هينذأل سلهلا ف قرغيو بادآلا سيلو

 نوهأ نأ فرعت له ... ةميخولا هبقاوعو تبكلا نع ديورف هلوقيام تأرف
 ؟ نونجلاو قلقلاو ايريتسهلاو ةيسفنلا دقعلا ىه بقاوعلا هذه

 . عانتقاب , . ءارآلا هذهب كمامأ حّجبتي نم دجت ةيسنج ةرماغم لك ىفو

 . حجبتلا درحل وأ

 ارما ةملكتملا نوكت دقو

 . ةيسفنلا ةحصلا

 عبط غراف مالك
 . ديورف وه لوثسملا نكلو

 رصعلا قى تارينوتسرجلا راشتنا نع .لوألا“لويسملا وه ديورف

 غولبل ةليسوك ةيسنجلا ةيرحلا نع كئدحت

 باعوا ود عازر +. عاقاب سلا :فارتقاؤ ٠ .  ثيدحلا
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 . ةيسفنلا ضارمألل ىعوضوم ىملع جالعك . . ةدراب

 شيعت تلازام هتيرظن نكلو

 . ةصاخلا ققشلا باحصأ نم

 3 اتوم عبشو تام ديورفو
 نيسنجلا نم نينمؤملاو عابتألا
 ءارمجلا ىلايللاو . . ةيمارغلا

 لجرلا اذه قات اولاعتو . ٠
 ىسنج قولخم ناسنإلا نأ . . ةضيرع ةليوط ةيرظن “ف ديورف معزي

 هبابشو هابصو هتلوفط ىف هلا لجارم :عيمج ىف ةيسنجلا ةذللا فدهسي
 ةييخوخيشو

 ةعاضرلا ىف همفب لفطلا ذذلتي ةلوفطلا ىف
 لا فرعبال وهز ىف هئاضعأ ضارعتسابو ىرعلا
 هيبأ نم هيلع راغيو اهقشعيف همأ
 0 بيدوأ ةدقع » . . هلتقي

 راكوألاو .

 همسج سسحتب ذذلتيو

 ىلإ هرئارغب, هجتيو

 نأ و هيأ ىلع دقحي اذه نم رثكأو .
 هب لكمتيو هدلقيو هب هبشتي ىرخأ ةيحان نمو

 محفلا ملقلاب همسي ابراش هسفنل عن منطصيف رغصلاب هساسحأ نم صلختيل
 هتيشم ىف لاتخيو هتوص مخضيو هتاكرح مخفيو ةراجيس هف ىف عضيو
 ,ريمضلا ةرذب أشبت لقفل اذه نمو .: . ظعاولا ةغلب مكتيو

 هسفنل هبح نم جرخيو عراشلا ىلإ لزنيل هتلئاع قاطن نم صلختي م
 نينجا سفن نم هنوهشي نم نيرخآلا عم بح تاقالع ىف لخديل
 . تنبلا بحت تنبلاو . . دلولا بحي دلولا

 . ىسنجلا ذوذشلا ىلإ ىدؤي ةلحرملا هذه ىف دمجتلاو
 زكرل بحلا اذه نم ىصلا عزت غولبلا ةرتف نأل هثودج ردني دمجت وهو

 ا8آ

 قبشلا ن يساحأ هيف ظقوتو' . ؟ةيلنسانتلا هؤاضعأ وهارخآ ءىش! لوح ههابتنا

 لالحلاب مدطصيل هيلإ ىعسيف . . رخآلا سنجلا ناضحأ ىف هب قلتو ةوهشلاو
 بجيالامو باتوا لوصالاو نيدلاو قالخألاو فرعلاو ديلاقتلاو مارحلاو
 هتابغر لك نفدي نأ . . مادصلا اذه ةجيتن نوكتو . . زوجيالامو زوجيامو

 نطابلا هلقع ىف ةعورشملا رين

 ةنوفدم لظت . . تبكلا مغر تومتال ةيحاص تابغرلا هذه لظتو

 ءامسأب مالحألا ىف نشيعتل مونلا ءانثأ رخخآو تقو نيب أطمتت . . ةابحلا

 ٠ ةلظملاو اًضغلاو نيكسلاو ةرجشلاو نابعثلا ! : اهزومرب ةروك ذلآ : . ةيزمر

 ةبلعو بابلاو ةحيفصلاو ةجاجزلاو فهكلاو ةرئادلا . . اهزومرب ةثونألاو

 ةحابسلاو قلستلاو ىرجلاو ناريطلاو بوكرلا هزومرب سنجلاو . . تارهوعلا

 صقرلاو
 . ىسنجلا ءاوترالل ةعنقم' تالواحمو .. ةيسنج زومر مالحألا لك

 وبكم ا تابغرلا عابشإلو

 ف ةيزمرلا تالواحلا هذه روهظ ىه ةيبصعلا ضارمألاو ا

 . مالحألا ىلع اهراصتقا نم الدب ةظقبلا

 ةاناعمو دقعو قلق نم انتلوجرو انبابشو انابص ىف انل ثدحيام لکو

 ةيعاو ريغ ةيباصع ةروص ىف اهثعبو ةيلفطلا انتابغر تبك هببس . . ةيسف

 كردي اميحو . ةكردم ةيعاو اهلعج ىلإ ىناسفنلا بيبطلا دمعي اهجالعلو

 عارصلاوا هجاودزإ ضيرللا هتابغرو ةنطابلا هتابغر نيب هسفن ىف موتحما

 .!قشي .. ةيعاولا

 انو



 . سنج ىف سنج اهلك ةايحلا
 ىه ىنفلا قاتلا ةقاطو . . هب عافترإو . . سنجلاب ماست الإ وهام نفلاو

 ىلإ ةدحاو ةأرما باجعإ راردتسا نع اهبحاص اهب عفترا ةيسنج ةقاط
 , ءاسنلا لك باجعإ راردتسا

 , ةلوفطلا فواخم نم اهلك ةقتشم ةينيدلا تالاعفنالاو
 هدلقب ىلعأ الثم بألا اذه نم ذختي هابأ هركيو همأ قشعي ىذلا لفطلا

 لفن تقولا ىف هب لثمتيو هفاخي ىذلا ىلعألا لثملا اذهو . هسفن تقولا ىف

 نع . . ىمسألا نئاكلا نع لوألا لفطلا ةركف وهو . .ريمضلا ةرذب وه
 لتق ىف هتبغر نع هريفكتو هراذتعا یه ىوامسلا بألا اذهل هتدابعو هللا
 ىت

 قاوشأ نم ةقتشم قاوشألا لك ءاوسج ف بنج یا لک
 . ديورف مالك اذه . . ةيسنج

 رهطت هبش ىف شیعی ناك ةيرظنلا هذه بحاص هسفن ديورف نأ بيرغلاو
 : ىجيسم

 .هءارآ بذكت هتايح تناك دحلا اذه ىلإ

 ؟ باوص ىلع ديورف نوكي نأ نكمي له
 عشت ثيح ةقهارملا ةف ىه ةدحاو ةرتف ىف اًباوص نوكي نأ نكمي هنإ

 . . ىجولويسفلا لوحتلا مكحب ىرخألا عفاودلا ردصتتو ةيسنجلا عزاونلا
 هبشأ انك الإو . . اهساسأ ىلع ناسنإلا رسفي نأ نكميال . . ةرباع ةف ىهو
 ىلع هقبطي مث ازنولفنألا ىمح ءانثأ هضيرل ثدحيام ىلإ رظني ىذلا بيبطلاب
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 . ةيرشبلا ةعيبطلا ةفاك ىلعو هتايح لحارم ةفاك

 ! ! . . لوقعم ريغ

 نكميالو . . تقؤم ىنومره لالتخا وه ... ةقهارملا ءانثأ ثدحيام نا

 ةيرشبلا ةنادإ نكميالو . . هتايح لوط لالتخالا اذهب ناسنإلا ىلع مكحلا

 . لالتخالا اذب

 . حضاو فّسعت ىسنج ناويح هنأ ىلع لفطلا ريسفت ةلواحمو

 وه همأ ىدثب لفطلا ذذلتو . . لفطلا دنع ال دوجوال ةيسنجلا ةذللاف

 ىف هغبصأ عضوب ىدثلا نع ضيعتسي اًئيح لفطلاو . . ماعطلاب عئاج ذذلت

 .رثكأال : . ةداعلا مكحي اذه لعفي . . هعضريل هف

 يطا دتا شيلا ةغلابم ١ ٠ سينجل اًيماستا ىفلا قلخللا رابتعاو

 . ةرتتسم ةيسنج تاءادن ىه ةصيخرلا ىناغألا نأ الدج انضرتفا ول ىنحو

 ليئامتو ريبسكش تايحرسمو نفوهنيب تاينوفميس نوكت نأ نكمي فيكف

 ةيسنج تاءادن . . سوريموه راعشأو ناجوج تاحولو نادور

 ر ايسنجلا انئابغر عيشن نأ انناكمإ ىو . سنجلاب ىماستن اذالو
 . ةأرما ىأ

 ARD ل و كو دم

 هنذأ ىلإ لصيل فلخلا ىلإ اهب ىوتليو ءاوملا ىف هدي فلي ىضف . . « احجاب
 . قرطلا دعبأ ن

 : 1١ . لوقعم ريغ مالك

 ةقشمب هسفن نانفلا ىضأ امل . سنجلا وه نفلا ىلإ عفادلا ناكول
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 ةركف نأ ولو . . روخام برقأ نم ةيسنجلا هتذل ىلإ ىضلو . . قالخلا لمعلا
 ديورف اموري ىلا ةروصلا هذه ىلع تأشن نيدتلا ةركفو . . ريمضلا
 ناك ثيح ىلوألا ةيئادبلا تاعمتجما ىف ةينيدلا راكفألا ىتنت نأ بجول
 دعاقلا وه ىسنجلا طالتخالا#

 نبالاب مألاو كالا

 . ارثكلا ةدقع

 خيرإاتلا نم هفرعن ىذلاو

 خألا . . مرحلا حقالت ناك ثيحو ..
 نيرا ب توا مدفع لبا, ١ تنبلاب بالو ٠

 راكفألا نأو . . كلذ ضيقن ىلع رمألا نأ خ
 . اهلبق ةدوجوم تناكو - تاعمتجما هذه ىف ةدوجوم تناك ةينيدلا

 دجو ذنم ناسنإلاب ةطبترم اهنأو . . مدقلا ىف ةلغوم كلذ لبق نم تناكو
 . 'ضرألا ىلع

 خيراتلا ىف هفرعنام عم ميقتسيال ديورف هلوقيام نإ
 خيراتلا اذه نيدت نا

 عيطتستال هؤارآو

 ها اهيحاص ىوس نيدتال ىهف ادحأ نیدت تناكاذإو
 ینو اًيوثثأ ارضع ريدتسم ءىش لك ىف یری ٰیذلا ىسنجلا لايخلا بحاص وه
 اًركذم اًوضع ليطتسم ءىش لك

 ىؤرلا هذه نم ةئيرب ىهف ةيناسنإلا امأ

 نوكت نأ نكميال سنجلاب ئش لك رسفت ىلا ةقيضلا ةرظنلا هذه نإ
 رثكأل دبع وه امنإو . . طقف ةيسنجلا هتبغرل اًدبع سيل ناسنالاف « ةقداص
 ةذلو . . ةقادصلا ةذلو ..بحلا ةذلو سنجلا ةذل ةذل نم

 ةيرحلا ةذلو . . ةوقلا ةذلو .. ةرطيسلا ةذلو . . ةفرعملا ةذلو ... لالا

 ةرظن فو . . ةمجسنم ةايح ىف اهلك تاذللا هذه فالتئا ىه ةداعسلاو

 : لا او ةر

 نم صالخللو ةيسفنلا ةحصلل ةليسو نوكي نأ نكميال ىسنج لا ىّندتلاو

E 1 
 نأ 50

 : دهاشملاف دعا وه سكعلاو . . ةيبصعلا ضارمألاو دقعلاو قلقلا

 ءارمحلا ىلايللا رتو ساطلاو ساكلا ديبعو ىناويحلا جازملا باحصأ

 ةضيرملا ةوخرلا تايصخشلا باحصأ ةقيقحلا ىف مه رابنلاو ليللاب نيناعبشلا

 1 1 . ةقلقلا

 كولملا نم ههابشأو قوراف لاثم ىف ةيسفنلا ةحصلا حمالم

 e 7 أ

 ةيصخش مهم لكو . . اهب ظفلتي نأ لبق هتبغر دحي منم لكو : ءارمألاو

 انيح ككفتتو راهنت ىلا ةمألا ىف لاقي درفلا ىف لاقيامو . . ةوخر ةلولمم

 . ةذللا اهمختت

 ب مالا فو دارفألا ىف ةيصخشلا ومنت امنإو

 اقلا ةيوسلا ةيصخشلا ومنت هدحو اذهب « ةبغرلا حبكو . . سفنلا

 رم ىلع اهنإف . . ةرم لوأل قهارملا ئ ئراقلا رہت دیورف تالك تناكاذإو

 ! رظنب تقر و :
 ىلإ رظني عرشو . . هتقهارم نم قهارملا اذه جرح الك اهرحس دقفت نمزلا

 . ةعساو ةديدج ةرظن ايندلا

 . ديورف ىف كشلا ىلإ فاطملا هب ىهي اًمئاد وهو

 ىف مكحتلاب . ةدارإلا ةيبرت

 هلحم ىف كش اًمئاد وهو

 ا



 رسلا

 .رسلا اهفنتكي ةعيبطلا

 ليللا ءامس . . ىعوضوملا جذاسلا رظنلاب حطسلا ىلع ودبت اك تسيل اهنإ

 . ةيضف طقن اهيلع ءادوس ةءالم درحم ودبت اح تسيل موجنلاب ةعصرملا

 ارازستساو  اًقمع ابف نإ

 , حلالا ءاملاب ءىلم ضوح درجم سيل رحبلاو

 . ةبهرو .٠ . اًقمع . .رخخآلا وه هيف نإ

 . سفنلا زم . . مطالتيو شيحي وهو هتيؤر نإ

 الكشو . . ةدودمم تاحطسمو . . ةطيرخ اهنوك درج نم قمعأ ةعيبطلا

 اًيفارغج
 . مايا علوبذم رساك نشحو نيع ف هارن ىذلا قمعلاك قمع اهيف نإ

 مويدوص تافلس هيف باذم ءام هنأب رحبلا ءال ىعوضوملا فصولا نإ

 . كحضم فصو . . خلإ . . خلإ ... مويساتوبورولكو مويسينغم تافلسو
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 ناسنإلاو ناسنإلا نيب . . بطاختلا نم اًدج قيمع عون كانه

 . . ةعيبطلاو ناسنإلا
 نيبو .

 رظن نودب متي . . لقعلا ربع مي . . لقعلا نودب 3
 نودب رشابملا لاصتالاو . . ةينادجولا ةيؤرلاب . . ماهإلاب . . ىعوضومو
 . . مالكلا ةطاضو

 قو . تاظحل ىف ءايشألا حور ناسنإلل فشكت ةعباسوأ ةسداس ةساح
 ساوحلل ةرهاظلا ةيعوضوملا ةعيبطلا هذه امنأك سحيف . . ةفطاخ تاضمو
 . ةقيفحلا لك ىه تسيل

 ىلع ددمملا دسجلا لثم . . دسج درجب اهنأو . ..اهءارو ءىش كانه امنإو
 . ءىش هءارو دسج . تايلمعلا ةدئام

 . هيلع وهام سيل ماعلا
 . ةيفاك تسيل. ةيجبوضوملا ةرظنلا

 , ةوطخ درج هنإ ٠ ةقيقحلا نع ثحبلا ىف هضارغأب ىنيال ملعلا
 جايكم ةيلمعب موقن نأ هحالصإل ىثكي نابرخ تيب درج سيل ناسنإلا

 . هيكرابلاب ضرألا ىطغنو تيزلاب تارجحلا نهدنف ةيجراخ
 . هجراخ نم ودبي امم ريثكب ربكأ ناسنإلا
 . هتايحل ةيداملا تارورضلا نيمأتو . . هماعطإب . . جراخلا نم هميمرتو

 . ليوط قيرط ىف ىلوأ ةماه ةوطخ . . ءاودلاو ءاسكلاب هتنايصو
 . ةوطنللا هذه زواجتت نأ ديال, اتنكلوا
 رظننو . . انلوقع ىلع دعصنو . .ءانلاغفأو ... ..انسفنأ زواجتت نأ دبالو

 , ..انمامأ ةيعوضوم دودح نم ودبيام ربع .... اهربع

< 

 ءارو ةقيقحلا نإ

 ۱. اذه لك ءارو

 امثإو . . ايلع لديال ايندلا هذه ىف موهفمو دّدحمو حضاو وهام لك نإ

 طقف انرورغ ىلع لدب

 قتلا بوجحما اهبناج وه ايندلا هذه ةقيقح ىلع ةلالد ءايشألا رثكأ نإ

 انساوح نع بئاغلا اننادجو ىف رضاحلا

 . ةقيقحلل ةرفش درح هنإ طقف ةيزمر ةلالد هلا ساوحلل ودبيام لك نإ

 ةراك اهنم رثكأ ةيزمر ةرثك انلوح اهارن ىتلا ةرثكلا نإ
 بو . . اهاري ىتلا تايئزجلا هذبب .لقعلا ذخأي اًئيحو

 ل عمو ايندلا ىف فلتخم ءىش نويلم نويلم نويلم فلأ كانهف . . هوني . . لضب

 . طقف ىرهاظ فالتخالاف كلذ

 دسج ءاضعأ اهنأك ىوضع قايس ىف ةطبارتم ةفلتخملا ءايشألا هذه لكو

 . دحاو

 رويطل فحاوزل تارشح نم ناويحلاو تابنلا عاونأ نم فالآلا تارشع

 ةدام ىف قيفاوتلاو ليدابتلا نم فالآلا تارشع عقاولا ىف یه . .روهزا

 هوشنلاو روطتلا .نم ليوط ىمز قابس ىف نيتورلا ةذام ىه ةدحاو

 . ءاقترالاو

 ةرفش اهعيمج ةيسيطانغملاو توصلاو ءوضلاو ةرارحلاو ءابرهكلاو ةكرحلا

 ىعمل ةيوغل تافدارتمو . . ةدحاو ةقيقحل ةيزمر تالالدو . . دحاو یک

 . ةقاطلا وه . . دحاو



 دحاو ةقيقحلا ىف وه اًرثاكت انل ودبيام

 . زومرلا نييالمب هدوجو نع انل فشكي دحاو ءىش
 , ةلسلسم ةيزمر ةصق خيراتلا

 مد نم هيف لذبام رربيام دجويال لشاف لمع هتاذب ىخيرات لصف لكذإ
 تايحضتو

 ..؛زومرلاو

 لمحي رصع لك . . اهفادهأ غولب ىف اًمئاد لشفت ةيروث ةيلمع خيراتلا
 اهتلالدو . . اهتلالد اهل ةلشافلا خيراتلا ثادحأف كلذ عمو . . هيف هئانف روذب
 ایان ريعو . . اهربع موقت

 ىف . . ىضاللالو . .رضاحلا ىف سيلو ... لبقتسملا ىف خبراتلا ىعم
 . اهقيقحت لواحي ىلا ةيرحلا ىف . ناسنإلا هب ملي ىذلا لبقتسملا توكلم

 . ةيلهاجلا مانصأ ميهاربإ مطح ميدقلا خيراتلا ف
 نار . لاملا سأر مص ةيعوبشلا تمّطح ثيدحلا خيراتلا فو

 لمحت ةيخيرات ةبقح ىأك ىهو . . .وكحلا . . ةلودلا . . هما ىبعأ امنص
 مصو ةلودلا نص مطحن فوس ىلا ةيوضوفلا ةرذب لمحت . اهيف اهئانف روذب
 . ةموكحلا

 هلسلست ىف ضام خيراتلاو
 . ةروصو ةروص فلأب رضاحلا ىف :ثعبي هنإ . ..توميال ىضاملاو
 .۰ رومر

 . . زومر عقاولا

 . ًظيلغ اًفيثك عقاولا ودبي عقاولل ىزمرلا مهفلا اذه نودبو
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 ففخي فاجلا فيثكلا ظيلغلا عقاولا نم ىناعملاو زومرلا فافشتسا نإ

 هئيضيو هتظلغو هفافج نم

 . ًًسوباك عقاولا حبصي عقاولل ةينادجولا ةيؤرلا هذه نودبو

 لعجتو . . ساوحلا ىلع محي اًسوباك عقاولا نم لعجت ةيعوضوملا ةيؤرلا

 ١ . . ةيئابخ قئاقح عقاولا تادرفم نم

 . ساسألا اذه ىلع عقاولا عم لماعتيال كاردإلاو

 هءارو . . هانعم نع ثحبيو هيلع ىلاعتيو عقاولا ربع وطخي كاردالا

 نعم نع اه ثحبي .. ةصقان قئاقح اهرابتعاب عئاقولا عم لماعتي هنإ

 م ؟ ىعضوملا جنبلا تبرج له
 كسفن هتملسأو كف تحتفو نانسألا بيبط ىمرك ىلع تسلج له

 هروذج نم كسرض علتقي وهو هيلع جرفتت تأدب مث ... جنبلاب كنقحيل

 سرض هنأكو لوضف ىف هيلع جرفت تنأو . . مدلاب اًسومغم هديب هجرخيو

 : امام. كروعش تام دقو .... عا لجر

 صقي هنأك ءوده ىف هّصقي مث جنبلاب دلجلا رصاحي وهو حارج لا رظنم نإ

 ضيرملا رظنم هنم برغألاو . . بيرغ رظنم . . ىزيلجنإلا فوصلا نم ةعطق

 الب هيف عطقي صقملاو هدلج ىلإ رظنيو . . ةشهد ىف ةيلمعلا هذه عباتي وهو

 سيل .هناكو همسج ىلإ رظنيو . . هفرعيال رخآ لجر دلج هنأكو . . ملأ

 . هيلع وهام ريغ رخخآ ءىش هنأكو ... هسفن ىلإ رظنيو . . همسج

 . هسفن لأي هنإ

Bı 



 لاا نك

 هّضقيو © بيبظلا' هعطقي ئذلا ءىثلا كلذ نوكأ نأ نكميال انأ
 هعقريو
 ىذلا روعشلا تسل انأ ٠ . حارجلا رتبي ىذلا مسجلا كلذ تسل انأ 3
 . تام

 ةيلمغلا كلت عوضوم تسل انأ
 . ةدئاملا ىلع عوضوملا ءىشلا كلذ ىلع جرفتم درج انا
 اما حيحص ماهإ وهو

 نم هيلإ ظني عوضوم ىلإ هتلاحإ نكمبالو .  اعوضوم سيل ناسنإلا نإ
 1 . ةيفارغج ةطيرخ ىلإ رظني امك جراخ

 ةيعوضوملا ةرظنلا اهب طيحتال ٠ هيناوج » قاعأ هل رخآلا وه ناسنإلا
 . دودح ريغب قفدتم ددجتم رعاشملاو راكفألا نم ريش هلخاد ناسنإلا
 نم وددبي ءىشالو.: . وه هاوس دحأل فوشكم ريغ .. رارسألا نم رهن

 آور ةرظ تهد طنا کم الور مار هجران ملا, اره
 . ةايحلا كدي ىف دقفي .  اعوضوم ناسنإلا نم ذختت انيخ نا

 ىلإ : . حيرشت ةدام ىلإ . . دسج ىلإ لوحتيو ككفتيو . . ةدحولا دقفيو
 هدصقت ىذلا ناسنإلا الإ ءىش أداب امو

 هنأ .. ناننإلا ونه :نننيل .:*.رهاظلا ىثرملا سوململا ناسنإلا عقاو
 هزارفإ

 هعاخنو همدو هلوب صحفي . . طقف هجراخ نم ناسنإلا سسحتب ملعلاو

۸ 

 : . هتازارفإ صحفي . . هباعلو هقرعو

 جاتنتسالاب الإ . .رهظملا اذه ربع وطخي نأ عيطتسيال وهو

 نم هبطاخيل قطنملاو لقعلا ربع ناسنإلا لخدي نأ عيطتسي نفلا نكلو
 نيدلا كلذكو ةرشابم هيف رارسألا نكم بطاخيل . . هلخاد

 : . . بحلاو

 ايف فشاكتت . . ماهإلاو فشكلا ةظحل لثم . . دجولاو بحلا ةظحل

 . ةطاسو الب بولقلا
 .رسلا بطاخي رسلا
 . ملعلاب نمؤأ انأو
 . هب قتكأال ىكلو

 اب ىنتكأال ىنكلو ةتسلا ىساوحب نمؤأو
 . : رسلا اهفنتكي ةعيبطلا نأ دقتعأو

 رهجماو رتمومرلاو رادارلاب اهفشكل ةلواحم لك مامأ ةقلغم ةقيقحلا نأو
 . هدحو

 قيقح سوباك هدحو ملعلا ءوض ىف ةعيبطلا نأو
 : . ةفاخس هدحو قطنملاب ةايحلاو

 . اًمامت حطسم ةيعوضوملا ةرظنلاب عقاولاو
 . ةيعيبط ريغ قيسوم نودبو . . رعش نودب ةعيبطلا
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 . .؟ قرشلا لجرلا ةيكيتنامور ىه له

 اًمامت قرش لجر أ دقتعأ معن
 عي لجأ نم رذتعأالو

 ةزجعلا

 اهنأ كيلإ ليخي اهيلع فقت ىلا ضرألا نأ قدصت له
 سيبوتوأ ةعرس فعض فلأ ىأ ةعاسلا ىف ليم ٠٠٠٠١ ةعزسب ءاضفلا ىف

 . نسمشلا لوح اهلكرودت ةيسمش ةعومجم دارفأ نيب درف درجم اهنأو . . عيرس
 فلؤت تاعومجم ةدع نم ةدحاو الإ ىهام اهلك ةيسمشلا ةعومجملا نأو

 اكر ودت مجن نويلم فلأ ةئام نم رثكأ مضت ةرحما اهمسا ةريبك ةنيدم اهب اف

 ةرودلا عطقت سمشلا نأو . . ءاضفلا ىف اهسفن لوح ةلئاه ةلجع رودت

 ةعرسب ىرجت :اهنأب الع ةنس نويلم  ةثامثالث ىف ةرجلا هاذه لوح :ةدحاولا

 . سيربسكإلا ةعرس فعضر فالآ ةرشع ىأ ةعاسلا ىف ليم ٠٠٠١

 اهلك ةيمجنلا ندملا نم ديدع ددع نم ةدحاو الإ تسيل ةرحما نأو

 لثم اهنم لك ةنيدم انويلم ةيمجنلا ندملا هذه نم اندنعو . . ءاضفلا ىف ةحباس

 ةا ةلئاح<تافاسعب ىرخألار نع دعيت اا لكون ةداختضو اهجح ةر

 ىلإ جاتحت ىرخأ ىلإ ةيمجن ةنيدم نم ةلسرم ةيكلسال ةلاسر نأ اهدعب نم غلبت

 ١ه



 ءاضقنا دعب لصي اهدر نأ ىأ . . اهدر لصيو لصتل نينسلا نم نييالم ةتس

 . ةيرشبلا لايجألا نم ليج فلأ نيتس
 قرغتسي اه ءوض نأ انع اهدعب نم غلبي ةيئرملا ةيمجنلا ندملا هذه ىصقأوا

 نويلم ” ةيئوضلا ةنسلا ىف عطقي ءوضلا ) انيلإ لصيل ةيئوض ةنس نويلم ٠
 . ( ليم نويلم

 لك هيف ىرجت ىذلا لئلا ىنوكلا ءاضفلا اذه نأ نيتشنيأ تبثأ دقلو

 هسفن ىلع ىنحني هنأو . . نحنم هلكش نأو . بدحم موجنلاو بكاوكلا هذه
 ىف ةلئاه نوباص ةعاقفب ءىش هبشأ هنأو . . ضرألا حطس روكتي ايكروكتيو
 قرلا اهئاشغ

 انع ةدعتبم ىرجت موجنلاو رمتسم ددمت ةلاح ىف ةينوكلا ةعاقفلا هذه نأو

 ءاضفلا اذه طيحم لوح هتحايس ىف قرغتسي ءوضلاو . . ةيلايخ عرس ىف
 نوكلا ددمت نأل نكلو . ةدحاو ةرود لكيلا ةنس نويلم ٠٠٠٠١ ىئارخلا

 ىلع ةيمجنلا ندملا نم جرخي ىذلا ءوضلا عإعش نإف ءوضلا ةعرس نم عرسأ
 فارطأب انراصبأ طيمت نلو .. اًقالطإ اننويع ىلإ لصي نلو ال نوكلا فارطأ
 ىلإ اهلقنيو ءوضلا اهب قحلي نأ نم ربكأ ةعرسب ددمتت انأل ةينوكلا ةرومعملا
 . اهارن الأب انيلع موكحم نحنف . . انساوح

 اهنيؤر نكمأ ىتلا نوكلا ةدام عومجم نأ ةريخألا ةيكلفلا تاباسحلا فو
 + سمش نويلم نویلم نويلم ١٠٠٠١ رادقم اًبيرقت غلبت اهجاتنتسا وأ

 . ًددع ىراحصلا ىف لامرلا تابح قوفيام موجنلا نم نوكلا فو

 « ضرألا مجح ةرم نويلم ىلاوح مجن لك مجح طسوتمو

 . ةرمتسم ةرود ىف ةحناس ةحاس ةيمجنلا ندملا عيمج دجوت

۲ 

 نويلم ۲٠ سمشلا نم ربكأ همجح رابجلا مجن لثم موجنلا هذه ضعبو
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 نوكلا نأ ةقيقحلاف. . . موجنلاب محدزم نوكلا نأ كلذ ىنعم سيلو

 ديك الابروآ ءانقف و ةيعان "كال تاتو ءاليع الانين اةيلغأوأ ادج لخلع

 نوكلا ءاضف ىف موجنلا نم اًماحدزإ
 ىف اًرئن .اهرثثت.ةيفارخ!ةضبق نأكو |١٠ دعابتت موجنلا نأل دادزي ءاضفلاو

 نوكلا راطقأ عيمج

 . ائيشف ایش دربيو . . ىفيو : . رارمتساب هندام دقفي نوكلاو

 ىلإ لوحتي اهنزو نم نط نويلم ۳٠۰۰۰۰ موي لك دقفت سمشلاو

 ىلع اهتيبذاج فعضتو .:اًديور اًديور ئفطنتو رمضت اذه ىهو . ةعشأ

 . اهنع ةدعابتم هذه قلطنتف اهتارايسو اهبكاوك
 .رفصلا تحت ةجرد 48٠١ ةدوربلا ةجرد غلبت ديعبلا ءاضفلا فو

 ثازاغلا لكو .. .. لئاوسلا لك اهيف دمجنت ةجرد ىهو . .ريرهمزلا

 ! ماقرألا هذه ليخت نم راودلا كباصأ له

 نم ةرذك فيلا هيتلا اذه ىف كناكم روصتت تنأو علما كباصأ له

 نم نيبالملا نيبالم نيبالم نيب ةيضرألا ةركلا اهمسا ةهفات ةءابه قوف ءىشاللا
 ءاضف ىف ةحياسلا ةرابجلا ةيكلفلا ندملاو ةقالمعلا مدسلاو ةدرملا موجنلا
 مدعلا لوح هعاقفك نحنم بيرغ

 روصتتو . . دعتو دعت تنأو كيعو نع تبغو كينيع تضمغأ له

 . ةبيجعلا تاهاتملا هذه
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 . اهلك, ةيئاصحإلا هذه نم بجعأ وهام تيسن دقلا

 ىف اهاوتحاو . . اهعسو هنأل .. . تاهاتملا هذه لك قوفي . . كلقع#نإ

 هسفن كردأ هنأل نوكلا ىلع قوفتو . . نوكلا كردأ كلقع .. . هكرادم

 ياض

 ىف ( تائيجلا ) ةثارولا تالماح لكف . . ماجحألاب تسيل ةربعلاو ”
 ىهف اذه عمو . . اناجنف ًالمتال نآلا ىلإ مدآ ذنم ةيرشبلا تاقولخملا عيمج

 نونفلاو بادآلا تجتنأ ىلا صئاصخملا لك ىلع ىوتحت اهتلآض ىلع
 تايرقبعلاو بهاوملا رقتسم اهيف . . امثداوحو اهفيناصت لكب تاراضحلاو
 . اهرشو اهريخ لكب ةيرشبلا تايلعافلاو تاءوبنلاو

 . الج مدهت ايف اهرغص ىلع ةرذلاو

 اهيف ثدحي ةئيلم ةدحاو ةظحل برف . . ةيئمزلا لاوطألل رابتعاال لثملابو
 . لاوطلا نونسلا هب  هونئام ثادحألا نم

 . لاوطألاب ساقتو ليباكملاو نيزاوملاب ردقتال ميقلا
 هفات ءىش هنأ كيلإ ليخي ىذلا ناسنإلا كلذ نادجو ىف ميقلا رقتسمو

 نوكلا ىلإ هسيقت اني
 . هبلق ىف اهتروصو ةقيقحلا رايعم
 . هلايخ ىف ايلعلا لثملا

 هاؤر نم ايؤر لبقتسملا

 . همالحأو ةيرحلاو لمألاو بحلا
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 . هحور سادقألا سدق

 . هيبنج نيب ةياهناللا

 ىهف . . كالفأو موجن نم هيوتحي امب نوكلا نم قمعأ هلخاد ىف ىتلا ةوملا
 ةدتمم ريغ . . ناكم ىف ةزيحتم ريغ ةددحم ريغ . . فقس الب . . عاق الب ةّوه

 . ىروعش روضحو ... ةمويد ىه امنإو . .نامز ىف روضحلاب

 ىدبألا

 نآ نم لقتنيو . . اًماود ٠ نآلا » ىف شيعي ... ةمئاد يآ ف شيعي وهف
 ماعلا روص لك . . ساوحلا عدخ لك ... مهو ىلع ىشمي هنأكو . . نآ ىلإ

 لطنتال ىداملا ماعلا فنتكت ىتلا تارييغتلا لك ... همهتال هلوح افلا

 .اؤاردتسالا, نم ءاًضماخ اون عشقت زهقان هيلع

 قو كانه نأب رعشي داكي الف تقولا لوط همزالي هئايكب هساسحإ

 رابنلا مارضنا ىلإ نطفي اهيح وأ .. همصعم ةعاس ىلإ ةفداصم رظني انيح الإ

 وح
 . ةرمتسم ةمويد هل روصي ىخادلا هساسحإ

 . اهندعم ريغ رخآ ندعم نم هنأكو ءايشألا ىلإ اًماود رظني ىلخادلا هيعو

 هل سيل دوجوم وهف . . ءانفلاو نامزلا ثداح هيلع ىرجيال مناد ندعم

 . ةيامن هل سيلو . . ةيادب
 1 . . انه اًمئاد ناك . . انه هنإ

 عضي مل ىلا ةديعبلا نكامألا ىلإ مهولا ةحنجأ هلمحت اًنيح مالحألا فو

 . كانه ناك هنأو . . لبق نم اهآر هنأ هل ليخي اًمدق ايف



 یدو اتلاف, انا سس. نالا تاظ + فوز

 ىف كانه همدق عضي ناك هنأك . . لبقتسملا كلذ ىف ناك امنأكو . . لبقتسملا
 . بجحملا بهغلا

 تاغ نین ةيحورلا :هتيؤو اجت قر طقست نزلا ةزجئاوح لک
 ةقيقحلا ىلع اهنم لطي ةقاط هل. تحتفنا امنأكو . . زجاوحلا هذه ربع ماهإلا

 . ةيدبالا

 اهنم لطي داكيال . . فطاخلا قربلا ضموك تاحم درج . . تاحخ اهاكلو

 ةّيلآ هلمشتو « هينيع ىلع ةفيثك لدسنتف ناكملاو نامزلا بجح دوعت تح

 تارذلا هذه نم اًدحاو حبصأ هنأكو راركتلا ةه ىلإ هب قلتو عقاولا
 الب ةموسرملا اهتالاحم ىف ءامع ىف رودت ىتلا ةيكلفلا مارجألا وأ, ...,ةيدالا

 . ةداملا ةظلغ هب دعقتو .... اهنم كاكفالو . . اه ةردقم ةرود رركتل ةدارإ

 . ًظيلغ ... اليقث هيف ءىش لك لعجي ضرما اهنأكو
 نيبو . . ةداملا تافص نيب عمجي ىذلا بيجعلا ناسنإلا وه اذه

 جورلا تافص

 نيبالملا هذه لك ىريثت امم رثكأ ىنريثي ىذلا زغللا زجعملا ناسنإلا وه اذه

 ةيمارتملا ناوكألاو موجنلا نم

 ىفو ٠ . هبلقو هتمجمج ىف . . هسأر ماظع تحت ةيحلا هتوشح ىف كانه
 ىلإ لءاضتت ىذلا : . مظعألا رسلا نكي . . هباصعأ فيجو ىو. . هتاضبث

 ةيلآلا ءامع ىف رودت ىلا تارذلا هذه لكو . . ناوكألا هذه لك هراوج

FET 

۹ 

 لالا رس

 ةروزف لامحلا

 ةطساو نودبو قطنم نودب نيعلل اهسفنب اهسفن حرشت ةيبيدب ةقيقح هنإ

 بابسأ نودبو
 نودب . . هللا , ةدحاو ةحملب كنيع فطخي ليمجلا رظنملاف

 . بابسأ نودبو ريكفت

 كفو ةهالب ىف قلمحت فقف كبلف نطخي ليمجلا هجولاو

 ... هللا فتهتو . . حوتفم

 نأ لبق نم كّساوح رسأتو برطلاو ةوشنلاب كرمغت ةليمجلا قيسوملاو
 . .رسلا مهفيو. . بابسألا ىلع كلقع قيفي

 تلعج ىلا تابيا اه .ارلا اغا: يبل اه: 15 كفن ثلأس اذإَوأ

 . بعتت فوس كنإف . . ابرطم اليمج ائيش ليمجلا ءىشلا نم

 ! ؟ عفان هنأل ليمج ءىشلا له
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 ىعارشلا براقلاف اذه عمو ىعارشلا براقلا نم عقتأ ةرخابلا نإ
 ةحوللا نم و لافطألا اهيلع حب ىلا ءادوسلا ةروبسلاو .. لمجأ
 لج .أ ةحوللاف كلذ عمو . . ةليمجلا

 انجو . . لمجأ ةؤلؤلاف كلذ عمو. . ةؤلؤللا نم عقأ حمقلا ةبحو
 ل ةعيبطلاو. . ةمنهتو ةفرخزو ىشو هيلع ام لك ىلإ ةجاح ف سيل 'شارفلا
 هذه ىلإ ةجاحت نكن مل نحتو . , شوقنلا هذه لك شقنتل ةحلم ةجاحب نكت
 , لمجأ اهارنو شوقتلا هذها:لضفن اذه عم اننكلو . عيدا

 ةعفنملا سيل رسلا نإ
 قالخألا نإ... ال. . ةليمجلا ءايشألل ريل ةميقلا ىف لاهملا رس نوكيأ

 نإ. . اكلم ةحيبقلا ةأرملا نم لعجت نأ عي عيطتست ال ومسلا نم تغلب اهم
 ةحاصنلا باب نم لجرلا اهجوزتي دقو . . هدحو لقعلا نيع ىف ةليمج حبصت
 افا باجعإلا باب نم سيل نكلو . . لقعتلاو

 انف المع هنم لعجت نأ ام رب ير
 ل نوكت ام اًبلاغو ٠ . ةبطخو ةظع هنم لعجت امنإ

 ريتسكش ارن كلذ“ نم سكعلا ىلعو. . لالا نع دعبلا ا ةجمس
 لالا نم ةرهاب اباوثأ نفلا اهاسك دقو مالآلاو رورشلا د

 . لاهلا رس وه قدصلا نوكيأ
 , ساوحلا مدصي ًانشخ نوكي ام ابلاغ قدصلا نإ
 همضربو هحرشيل ليمج بولسأو لحب قايس ىلإ امئاد ةجاح ىف قدصلا

 ةينعيو

۸ 

 .. قدصلا ريغ رخآ ءىش لاهجلا نإ
 اهرزبت .ىرخأ ةميقل ةجاح نؤدبو .٠ ..اهتاذل . بلطت ةميق هنإ

 ةوشنلا انسوفن ىف لعشت ةرارشو ... اهسفنب اهسفن رربت

 ةطاسو نودب ةداعسلاو
 نذأو نيع نيب ... عوضومو سفن نيب لاصتالا ةظحلا ىف لاجلا ّرسو

 ذاخأ رظنم وأ بذع نحل وأ ليمج مسر نيبو . . بلقو
 ناذآلا نأ ليلدب نحللا قالو . .هسفن مسرلا ىف دجويال لاجلاو

 رظنت دقو . ملا قامو نحللا ىفام اهّتوفي دق ةيئادبلا نويعلاو

 ايش عمستالو ىرتالف عمستو

 . ىغصتو دهاشتو ىرت ىلا سوفنلا ىف لالا رس
 فاطعناو .. ماجسناو نينرو زازتها ةظحل ىه لاجلاب ساسحإلا ةظحلو

 اهقئاقحو اهرارسأو اهتاذ سفنلا هيف تفشنكا عوضوم نيبو سفنلا نيب
 . . ةنيفدلا

 ىلا موسرلا نيبو سفنلا ىف ةمئاقلا ايلعلا لثملا نيب فزاعتلا نم ةلاح اهنإ
 سفنلا ايف دحتت ةوشنلا نم ةلاحو . . اهمسرتو اهدّسجتو لثملا هذه حرشت
 او ةحارلا ىلع ةدحولا هذه نم لصحتو . . اهتاعوضومب

 ىلع سفنلا نأب ىجراخلا ملاعلا نم ةقيثو وه ليمجلا عوضوملا نإ

 ةيفاص ةذل هنإ

 مغنلاو توصلاو نوللاو لكشلا نم ةيلاثلا تاييكرتلا هذه ةقيقحام
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 3 ؟ انسوفن ىف ةنطابلا
 ةيلمع . . ةفاضإلاو فذحلاو ءاقتنالا نم ةليوط ةيلمع ليصحت .اهنإ

 اهب ظفتحت ةيلاثم ةضماغ تانايك اهنم عنصتو عقاولا تاسوسحم ذخأت ةيبيكرت
 ةركاذلاو لايفيا ىف

E ةلوفطلاو :. . قورشلاو بورغلل ةيلاثم ةروص انم لك هاركذ' ىف . . 
 لكو ةيعقاولا براجتلا لك نم ةلّصحم ىه. . ةلوجرلاو .. . ةثونألاو
 اج ليدعتلاو ةفاضإلاو فذحلا سفنلا اهيف تلمعأ . . ةيسيلا تاكردملا
 . اهمالحأو اهامآ عم قفتب

 ةأرمالو . . هلثم ىنتقا ول ۍنمتب ناصحل ضماغ جذومن انم لك لايخ ىف

 . . هقداص ول ىمتي لجرلو . . اهلباق ول ىمتي
 نذألاو نيعلل اهمدقيو .. مالحألا هذه محي ىذلا وه نانفلاو

 ىلع روثعلا ةذل .. ةردانلا ةذللا هذبب رعشتو ىشتنتو برطتف .. بلقلاو
 , ةيقدلا اهروصوإ ..ءابتاينمأوإاهمالحأ

 ٠ ديحولا هنأل . . مالحألا هذه مسجي نأ عيطتسي ىذلا ديحولا وه نانفلاو
 ىداعلا صخشلا امأ . . هنادجو ىف ةلمتكم ةيّلج ةحضاو اهب رعشي ىذلا
 . . بابضلا اهفنتكي ةزوزهم ةضماغ اهب رعشيف

 لاهم لا عجارم .ىلع ىوتحي ىذلا فيشرألاو عجرملا ىه نذإ سفنلا 0
 ... اهلك ةيلاهم لا تاقالعلا ةرفش ىلع ىوتحت ىلا ىهو « ةنتفلا لوصاو
 فرعتلاو . . ةرفشلا هذه فاشتكال ةبئادلا هتلواحم ىف ىه نانفلا ةلكشمو

 تاقالعلا هذه ىلع
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 تاقالعل دارطتسا درحم ىه . . اهعباتت ىف ةيقيسوملا تاغنلاف

 تابذبذلا نم ةدرحم لاوطأو . . داعبأو
 اًمبت داعبألاو طوطخلا ايف لّكشت بشت اإ

 ةليمج تاقالع اهنأ هساسحإب نائفلا كردأ . . ةنيعم تاقالعل

 ةيئارف ةيسدنه ةحول

 . ؟ اذه نانفلا كردأ فيك

 . .زغللا انه

 نم رثكأ هزونكبو هسفنب ةقيثو ةلص ىلع نانفلا لعجت ىلا ةبهوملا اهنإ
 قلخ رئاس نع نانفلا اهب زاتمب ىلا ةيلخادلا ةفشاكملاو . ىداعلا لجرلا ةلص

 . , هللا

 نكلو . . نويناحورلا هنع ثدحتي ىذلا ىرصبلا ءالجلا نم عون اهنإ

 اًيصخش وه هحور رضحي اإو.... دحأ حور اهب رضحيال نانقلا
 ساسحإلا » . . هباتك ىف ىنابسألا فوسليفلا اناياتثاس جروجو

 لصي . لاه لا رس اهيف ثحبي ةحفص ٠١ نم ةليوط ةلحر دعب . . ٠ لاه اب
 فنتكت ىتلا ةيقابلا قئاقحلا فرعي دحأ الف . فقوتي مث ةطقنلا هذه ىلإ

 ىلع . . اًئيشف اًئيشزغللا اذه لحي ىذلا . . هسفن نانفلا ىوس دحأال . . رسلا

 ..نفلا رمعو . . ايثدلا رمع نم ةياهلاللا ىدم
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 ناسنالل ةدوشنأ

 عراوش سنكت نيساؤللا حاير + ۱۹۹۲ ليربأ نم ۳۰ نيالا حابص

 هنأك ودبي ةذفاثلا جاجزو سمشلا نيع ّدست رابغلا نم ةعبوز ريثتو ةرهاقلا
 ف بارتلا ىوس ءىشال . . ءىش هفلخ نم رهظيال رفنصم ىزيلجنا جاجز

 ىف : : ضرألا ىلع . . شزافملا ىلع .٠ : ىساركلا ىلع ::٠ ناكم لك
 نمد لعسأ انأو تير ىّرذتص"ف قلح ىف . . قابطألا .ىف . . باوكألا

 . ةيئاوهلا ىئارم لك ىلإ قنأ نم" لقتنا ىذا حشرلا'نمو ماكزلا نمو بارتلا

 ندب ىف عيشي زازئمشالاو للبلاو ةبوطرلاو قانتخالاو لقثلاب ساسحإ

 وضع هنأك دارفنا ىلع هتكرحو هلقثب .سحأ یمتتج ىف وضع لك . . هلك

 ا وصل بيرغ
 ! ! ؟؟ مسنلا مشوه موبلا

 اطخ ! ؟ اوروصت . . حتفتلاو ةرضخلاو لادتعالاو لامجلاو عيبرلا ةورذ

 ا ۳8 یم
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 . اهدورو نم الدب ةعيبطلا لمامد تحتفت

 . . ناسنإلا ىف ءىش وه امنإو . . ةعيبطلا ىف ايش سيل ةعيبطلا لاج نإ
 نم ريغصلا عبرملا ف ناديملا طسو رضخألا عيفرلا طيرشلا ىف . . ىمامأ انه

 نوكساّتم لافطألاو لاجرلاو نابشلاو دالوألاو تانبلا ثيح . . شئلشحلا

 وجلا مغربو . . بارتلا مغرب . . نولفتحيو . . نونغيو . . نوصقري ىديألاب
 نوعلبيو . . نوصقريو . . نوسطعي . . ةداعسلل ةسئاي ةلواحم ىف . . بابها

 هتارظنو بحلا تاسملب بيهللا نوبطريو . . تاجلثملو تكنلاب بارتلا

 . دّدوتلاو ةمحرلا تاظحل ةملاظلا ةعيبطلا نم نوعزتنيو . . ةيناحلا

 ةنكلو ي لاا ني يلع ىمخي اكبر هنس او هزمع_ىذلا بألا
 . . هدالوأ لجأ نم . . فاجلا ةقيرب اهللبي ةماستبا بصتغيو . . كجضي

 . . ديعلا مهيلع دسفيال ىح

 اهنبال قّقصتو . . بارتلا نم اهنافجأ كرفتو . . ثهلت لماحلا مألا
 يإل و لو نقي ىلا

 مهبايثو ةرفعم مهسوءرو . . مهقرع ىف نوحبسي مهو نوبلقشتي لافطالا

 . ىرسأ . . لاتق ناديم نم نودئاع مهنأك . . ةربغم

 . ةرم فلأ ةعيبطلا نم لمجأ , . ليمج ... ناسنإلا انه

 ف ليمج ...:هيلوفط ف ليمج ... هياذع ىف ليمج هب ىف ليج
 . . صقري وهو ليمج هخومش ىف ليمج . . هتمومأ ىف ليمج . . هتوبأ
 یحنیالو

 مهج مامأ . . اهديق رسكي نأ الواح ةعيبطلا عم هعارص ىف ليمج
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 4 . . ةماستبإ . . ةكحض عزتتي نأ الواح

 ةدشب سطعيف هدوجو ذقانم هيلع دستو هقلح ىف ةبرتألا ىست حايرلا

 . . هنم تلفي هدلج ىف بقث نع ثحبي هنأک
 امدنع حتفتي ىذلا ناسنإلا كلذ . . اهعيمج دورولا لك نم لمجأ

 . ءىش لک مغربو . . ديرب

 ؟ . . ةعيبطلا ام

 رركت ةيكيتاموثأ . . نحطت ةيلآ تارورض . . نيناوق . . طغض ةعيبطلا

 هنأكو . . ةيلآ ىف فوسكلاو قورشلا اهيلع رتاوتي سمشلا . . ءامع ىف اهسفن

 ىلإ ةلالجلا تاذ نسمشلا كلت ةفيضت نأ نكمب ديدجال هنأكو : . ديدجال

 . ! ناولح دصارم

 ! ؟ ةعيبطلا

 . ! ةعيبطلا ىه ...ركفملا ةياغ دعت مل . .ال

 غ تحبصأ امنإو ؟ ناسنإلا ارق

 اق ىف ةعيبطلا دحي انهف

 اهؤامو اهخالمأو امنداعمو اهبارت هيف ٠ ةعيبطلا هيف ناسنإلا اذه

 . ةروص لحأو . . ماظن ىهبأ ىف اًميمج توتسا دقو . . اهئيطو اهمحفو

 اهنناوق ىلع ةيلاع نيناوق اًضيأ هيفو . . اهنيناوق اًضيأ هيفو

 . . قاذلا روصقلا كلذ ىف مكحتيام هيفو . . قاذلا روصقلا ىف

 . . ةيبذاجلا دض هب عفتريامو . ..ةيبذاجلا نوناق هيفو

 + . ناويحلا مجليامو . . ناويحلا هيفو
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 . هسفن هيفو

 . هسفن قوف هب عفتريامو
 نم هتاذ بقاريو لخادلا نم هتاذ فشاكي ىذلا ديحولا قولختا هنإ

 . . لادا

 . . لمجتسيو حبقتسيو هركيو بحي ثيح هلخاد ىف لالا بارع
 . هيلع مكحي هنأل لاجلا نم لمجأ

 اهدجأ ملو . . ناسنإلا ا سا نتافم نع تثحب دقل
 . . ةرهازلا دورولاو ءانغلا قئادحلا ىف

 هتقادص ىف للظنأ رخآ ناسنإ بلق ىلإ بهذأ نأ . . ةلضفملا ىتهزن
 دلب نعال ةسنؤم حور نع ثحبأ نأ ةيبحلا ىيرفسو . . هتالكب ىوترأو
 . . ديدج

 ذت عراوشلا . . ضعب نع اهضعب اًريثك فلتختال دالبلا نإ
 انايحأو . . ةرذق انايحأ ىهو . عك ىرخأ نكامأ "قو . . نكامألا
 . . عراوش اهلك اهتكلو ارم انايحأو .١ ةفوطرت اًنايحأو . . ةفيظن

 تاوذ اهضعبو جاربأ تاوذ اهضعبو بابق تاوذ اهضعب اهضعب تويبلاو
 . تويب اهلك نكلو . . خاوكأ اهضعبو . . ةردحنم فقسأ

 سانلا فالتخا امنإو اًريثك ىنعيال رخآ دلب ىلإ دلب نم نالا فالتخا
 . ناردجلا رشاعنالو سانلا رشاعن اننأل . .رثكأ ىنعي ىذلا وه

 a كنكلو . . كناكم ريغت انيح رفاستال تنأو
 . كحور نم ددجتو كتفطاع نم ىرتو .. . كتفاقث نف عسوت
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 . باتكل كتءارق وأ . . لجرل كتقادص وأ . . ةأرمال كبلق ةقفخ

 كتا ديدج خيزاتو ... كل“ ديدج :داليمو. . . ةقيقح رافسأ ىه

 : ا

 الو ةدلبلا تسيلو . . ةيقيقحلا لوصولا ةطحم وه ناسنإلا نأل

000 5 5 
 اهعيمج مقلا لماح . . رظتنيو ءىش لك عضخي ناسنإلا لجأ نمو

 . ءايمعلا ءابدجلا ةنايرعلا ةعيبطلا كلتل ديحولا لمألاو . . ابيلع سراحلاو

 . ناسنإلا وه

 . ! ؟همسوم ىف عيبرلا تنهأ

 اةمئادلا' ةزجش ق: . هجاتنإ لمجأ ىف عيبرلا 1 ليا

ER 5 
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 ىداعلا ناسنالا

لثم اهب زيمتي ةدرفم ةيصخش هل انم دحاو لک
 هكراشي ال هعبصأ ةمصب 

 جا اق

 صقي ىذلا « نورتابلا » لثم جذومن دجوي ال .. ىداع ناسنإ دجوي ال

 . ةيباشتملا تاليدوملا فالآ هنم لصفيل شاقلا هيلع

 سيل هدحو جيسن .. ديرف طمن .. هتاذ ىف ركتبم ليدوم دحاو لكامنإو

 اناث هل سیلو ... هيبش هل

 زاتميو درفني ىذلا تاذلاب ىنالفلا نالف هنم لعجت هحمالم دحاو لك

 . هريغ دحأ ىف دجوت ال .ءايشأب

 أ هبشلا نم قلخي هللا نأ حيحص سيل

 اف ةيضخيشلا قبب ١ ىف .. ةرظنلا ىف .. ةرشبلا ىف .. نوللا ىف ةفيفط

يحتسم اهقياطتو نينثا هبات لعجت ... .يكفتلا
 ًابلاق ابنم ًالك لمجت . . ًال

 قورف ًامئاد كانه امنإو
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 .. ةيناسنإلا ةيصخشلل ايداع الا هيمسن' نأ نكمي ءىش دجويال
 ةديدج اًمئاد ...ةركتبم امناد ةيناسنإلا ةيصخشلاف

 ٠ ميمعتلل ةلباق ريغ .

.. 
 نهذلا ىف جذومن ةقيقحلا ىف وه .. ل
 ىداعلا هجولاف .. انرظن فقوتست ىلا تافصلا نم ةدرجم لايخلا ىف ةروص
 رودم نشمو :..لواطم شم... هجو وه الثم

 یا ا

 شمو .. عيرم شمو
 عيطتست نل ؟ هيإ هلكش . ٩هی اوهر نکلا: ططبم شمو .. بوحسم
 ةيداعريغ عقاولا ىف هوجولا لك نأل .. هفرعت هجو ىأب ههبشت نأ

 : ازم ًاهجو هنم لعجي ءىش هيف هجو لك
 ایف .. قوفت بناج اف .. زايتما اهيف ةيصخش لك .. انتايصخش لئملابو

 اه نطفي ال ةرذبلا هذه نكلو .. ةيرقبع ةرذب اهيف .. ءىشل دادعتسا
 ناننإ هنأ هيلإ ليخيون .. هيلع عيضتف اهكردي الو اهفشتكي الو امحاص
 , ىداع

 3 .. انتازيمم

 نأ نكمملا نم ناكو .. اهتوص نشك الأ نكمملا نم ناك موثلك مأ نإ
 مطتو جاجدلا برت اهتايح ىضقتو لقحلا ىف حرست ةيورق ةاتف ىأك عيضت
 . اهتوص اونضتحاو نونحلملا اهفشتكا نأ الول طلا

 ١ ةلواحم ىف هتايح فصن عاض ليوطلا لاکو

0 
 هنأ فشتكي نأ لبق ء
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 شتي نأ لبق يلحتلاةلواع ىف تايح فصن عاض ظفاح محلا دبع
 و

 ن هنأ
5 

 اوناك هتبهوم ةثالثلا ءالؤه نم دحاو لك فشتكي نأ لبق نم

 لكامإو أ. . نييداع اًدبأ اونوكي مل مهنأ ةقيقحلا نكلو . . نييداع سانأ درج 5

 ردك يك تيل ءىشلا اذه هدنع ةيادبلا نم ناك مهم دحاو |

 00 .. ءىشلا كلذ هيف .. انم دحاو لكو .. هنع

 بضني ال ةيهلالا ةمعنلا نم عوبني ىف قئبنتل .. اهيلع ّقدلاو اهنع فشكلا

 . توللاب آلإ
 نويداع سانلا بلغأ نأ ىف ّرسلاو

 ایه ايش سيل هبهاومو هزونك ىلع

 ىلإ ةقاشلا ةلحرلا هذهب اوموقي نأ نوعيطتسي نيذلا مه اًدج نوليلق
 ني 1 و

 . مهسوفن لخاد

 1 .. نيراجاجو سبمولوك ةلحر نم بعصأ ةلحر اهنإ

 فو ةلصوبو ةطيرخ اهل ةلحر تناك اكيرمأ ىلإ .سبمولوك ةلحر نإ

 هفرعتو هسفنل ناسنإلا فاشتكا نأ ..
 وزغ نم بعصأ فاشتكا وه امنإو

 2 . ءامسو ضرأو قفأو رحبو دودحو ماعم

 تارادارلاو تادادعلاو ةزهجألا تاثم ابيف تناك نيراجاج ةلحإ
 3 جاج رو

 E ik اياكم او نيزاوملاو . ريظانملاو ليباكملاو نيزا

 ىف .. غارفلا ىف ءاوشع ةطبخ اهنإف هسفن فاشتكال ناسنإلا ةلحر امأ

 : ملاعم الو ةطيرخ الو عاق الو فقس اهل سيل ةملظم سفن راوغأ
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 نوكي ال انتعيبط فاشتكا ىلإ قيرطلا ... ةعالولا ةزاجح الثمان
 براجتلا نم ةلسلس ىف ملاعلاب مادطصالاب كاكتحالاب لماعتلاب الإ

 . ةزونكملا انرئاخذ فشكنتو انترارش قلطنت هدحو اذهب .. تاربخلاو
 عقاولا ىف ءامترالاو انسوفن نم جورخلا نم دبال انسوفت نشتكنلا

 ةاناعمو ةيهاركلاو بحلاب لماعتلاو ةرماغملاو ةفزاجماو سانلاب كاكتحالاو
 . لمألا ةبيخو باذعلاو ملألا

 ةعيبطلابو روطتلابو خيب ةيرظنلا ةفرعملا .. ةيرورض ةيرظنلا .ةفرعملاو
 ةيابلو ليوط خيرات نم ءزجو عمتجم نم ءزج اننأل .. عمتجمابو ةيناسنإلا
 رشب نحن امنإو < ءاوهلا ىف ةقلعم تاقلح انسل :. روطتلا نم ةبقاعتم لحازم
 خيرات ىذ عمتج ىمتتنو رشبلا ةلالس ىلإ بستن

 لع ةأرجلاو .. ةبرجتلاو .. ةاناعملاو .. ساسحإلاو .. ةريخلاو ملعلا
 فوج ايف طبت ىتلا ةلحرلا "هذا ةيرورض تاودأ اهلك .. رطاخما ماحتقا
 انسوفن همسا ىذلا ناكربلا كلذ

 ىلخادلا رونلاو .. ةريصبلا .. مالإلا .. تاودألا هذه عيمج نم ماو
 ءافصلا تاظحل ىف انسوفن ىلع انلدي ىذلا

 انتقيقح ىلإ انيدنو انديب فخأت ىتلا ةيداهلا ديلا هبشي ىذلا رونلا كلذ
 ىعافألا هيف ئبتخت هك ..اةباغ 2: :فيثك لغد ةيئاسنإلا سفنلا نإ

 . ةردانلا ءىلآللاو زونكلا .. ىعافألا راوج ىلإ اضيأ هيفو
 ةيوهوم سفن' لك نأ دقتعأو :. ةيداع سوفت دوجوب دقتعأ ال انأو

 لضيو ا. اتابه فاشتكا نع .اًهيحاصلقغي اميح ةيداع حبصت» ئه امنإو
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 ر ..نابتخألا ءانعو ثحبلا ةقشم هسفن فلكي الو .. اهلإ قيرطلا

 ارطخ تهجاو اذإ الإ كتعاجش ىدم الو كفوخ ىدم كردت نل كنإ

 ؛/نقيقح كارغإ تبهجاوراذإ الإ كرت ىدمو كربخ ىبم كردت ناو اًيقيقح

 لباقت نأ اهيلع روظحلا سابرتلاو لفقلاب اهيلع لوفقملا تيبلا تس نإ

 لثم .. امديو اههجو ىطغت ةيابع ةسبال جرخت ىلاو ًالجر ملكتوأ الجر

 مل اهنأل اهتقعو اهليضف ىدم فرعت نأ نود توتو شيعت تسلا هذه

 .. ءارغإلا ةهجاوم ىف لعفتس اذام فرعتل ءارغإلل ضرعتت

 ءارغإو بحلاب تاوعد منم قلتت ملو لمع لحم ىف لاجرلاب طلتخت مل اهنإ

 فوس اذام فرعتل موي لك قدي نوفيلت اهنيِب ف سیلو .. قانعلاو تالبقلاب

 مونلا ةفرغ باب قلختس اهنأ وأ ةسكاعملا هجو ىف ةكسلا قلغتس له .. لعفت

 ٠ تاعاسلاب غراف مالكاي تاهو شارفلا ىلإ نوفيلتلا بحستو ابيلع

 ةلاصأ نع فشكي ىذلا ديحولا وه ةبرجت ىف لوخدلاو كاكتحالا نإ

 نيعب كولس ىلع ممصتلاو ةدارإلا ةمالسو ةعانملا قدصو قلخلا

 نأ عيطتسأ نل ىنإف اًميطلو اًقيقرو اًروهشمو ًاليمجو اًينغ نوكأ اًيح انأو

 ىأ تنبلا بحت نأ ىعيبطلا نم هنأل ىنبحت ىييبح نأ ىلع اًدحاو ًاليلد دجأ

 قر دقفأو ضرمأ اًنيح ىنكلو .. قيقر فيطل ليمج روهشم ىنغ لجر

ىل صلختو ىنمدختو ىنفطالت ىتبيبح لظت اغيب ردصلا قيض حبصأو قطلو
 

 .. ىتيحت ةقيقحلا ىف نوكت اهنإف

 : | فشكل یرورض لاحماب مادطصالا

 تاظحل .. تاظحللا هذه ىف الإ سانلا مهفن الو انسفنأ مهفن ال نحنو
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 لمألا ةبيخج نيباصم نيحورخم هنم جرخن ىذلا عارصلاو لاحناو ةمدصلا
 نيرخآللل ةبسنلاب ةبرغ نوكت ام ردقب  ىهو .. ةبرغلاو ةدحولاو ةساعتلاو
 اكاردإو .. انسفنأ نيبو اننيب قمعأ ةلصو ةقادصو ةبارق عقاولا ىف نوكت

 .. انّرشو انريخلو انتقيقحلا شعأ
 نانفلا عيطتسي .. ءارغإلاو طوقسلا ةنحم لالخ نم انقالخأ فرعنا اكو
 .. عادبإلل هتلواحبو ىنفلا لمعلاب همادطصا لالخ نم هتيرقبع فشتكي نأ
 مدطصي وهو تايلمعلا ةدئام ىلع هتبهوم فشتكي نأ حارجلا عيطتسيو
 .. ةيحارجلا تالضعملاب

 ٠ نيدايملا لك ف برحلا نالعإل ةجيتن وه هسفنل ناسنإلا فاشتكا نإ
 كلقع اهيف ىدهاشت نأ نيعيطتست ىتلا ةآرملا وه عقاولاب .ماحتلالا
 وهو .. ةيرقبع تنأ رومألا ىأ ىف نيفرعتو ... كسفن حمالم ىلع نيفر

 :اًضيأ تنأ كسفن .ىرت نأ اهيف عيطتست ىلا ةآرملا هسفن
 . قيرطلا ةحتاف ًامئاد ىه ةقثلاو
 مل كنأو .. ءىشب كّصخ دق هللا نأو .. ةبوهوم كنأ قث

 قشتكتل ةسدقم ةثعب ىف ايندلا ىلإ تثج تنأ امنإو .. كلاثمأ نم نييالملا

 .. اهنيلقصتو كترهوج

 .. ام ناكم ىف .. ةرذب .. ىداعلا هرهظم تحت نأ دحاو لك قئيلو
 .. اهفشتكيو اهلع ثحبي نأ هيلع .. ةيرقبع ةرذب

 .. اًنكمم كلذ دعب ءىش لك نوكي ف
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 فيص ةليل نايذه

 فاصم ىف تاوقلخلا نم ابقار اًسنج اندجوف خيرملا ىلع انلزن اننأ ول

 دورقلاك ا ةبسنلاب نحن ةيماس تاقولخع .. ؟ ! نامربوسلاو ةكئالملاو ءايبنألا

 ىرخا ةيقار ةدام نم اهمحل نكلو مدو محل نم تاقولخم .. نييمدآلل ةبسنلاب

 .. مالا فيراضغ نم قرأ ةقيقر فيراضغ نم اهماظعو نيتوربلا ةدام ريغ

 نمو .. ىفارون عشم لئاس وأ بيلح نبل وأ تابرش .. ةزاتم داوم نم اهمدو

 ... توملا ىلع اًمينم ضرما نم اًنّصحم حبصي تاقولخلا هذه محل نم لكأب
 وكشي ال ةديعس ةايح هل ققحتتو .. ماع فلأ حبصي يح هرمع لوطيو

 تاقولخلا هذه لتقي نم ىلع انكح نوكي اذام اذه انفشتكا اننأ ول

 ؟ : ناسنإلا ىب نم اهلكأيو

 ؟ . ةيناسنإ لمعلا اذه ربتعن له

 اب راجتالاو اهريدصتو اهعيبو اهحبذو تاقولخلا هذه ديص نأ ذقتعأ
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 اهخبطو .. تاصلختسمو ..ريصع ىلإ اهليوحتو اهجيلثتو اهييلعتو اهلكأو
 نكمي ىلا ناودعلاو ريمدتلا فونص لكو .. خيسلا ىلع اهّيشو .. ةصلصلاب

 . ةيناسنإلا ىتنم نوكت اهب اهقحلن نأ
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 .. اع ًاليصأ ابجاو نوكي ةي

 ةمّسجم ةماهشلا وه نوكي اهيلع برحلا نالعإو
 .. ةداهشلا وه نوكي اهلتقو اهديص ليبس ىف توملاو
 ٌةافاحم ةحيبقلا ةيناودعلا لاعألا هذه نم لمع ىأ ف نوكي نلو

 .. ةيناسنإلا نعمل
 <« ناسنإلا ىنبل ماعلا حلاصلا هب ققحتي ام لك ىه اهرهوج ىف ةيناسنإلاف

 .هيفانمبلال حضاو انه ناسنإلا ىبل ماعلا حلاصلاو

 .. لأب ًالوأ تاقولخلا نم ةلالسلا هذه مهتلن نأ وه ماعلا حلاصلا

 .. سأب دادزنو .. دلخنو .. ىوقنلا .. اًداردزا اهدردزنو
 .. ىربتجلاو كمسلاو .. جاجدلا لكأ نع اًريثك فلتخت نل ةياكح امنإ
 ىعست امك قاولا ماعطلا اذه انل رفوت نأ ةلودلا بجاو نم نوكي فوسو

 . ةيروهمجلا ىف لفط لكل نبللا بوك ريفوت ىلإ نآلا
 ىلع مناد مالس قيقحت ىلإ انتليسو نوكت فوس برحلا هذه نإ لب

 ةداعسلا ةيولأ رشننو توملاو ضرملاو رقفلاو عوجلا اهب جلاعنس اننأل ضرألا
 لعفلاب ضرألا ىلع

 ؟ ؟ اذه ىنعي اذام
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 + ةركلا رهظ ىلع ناسنإ لك اهب زوفيل ةلادع ىف اهعيزوتو اهحيذ

 .. ةسادقلاو لومشلاب فصتت ىلا ةريبكلا تالكلا نأ ىنعي اذه

 محتقن انيح اهيناعم ريغتت فوس .. مالسلاو .. فرشلاو .. ةيناسنإلاك

 نع اًريثك ةيلحم ةدودحم تايلك ىلإ لوحتتو نوكلا وزغنو كالفألا
 لاعألاب ًامئاد نرتقت ىتلا تالكلا هذه .. لخبلاو .. ةرئألاو .. ةينانألا

 . ةلوذرملا

 .. ناودعلا نم عاونأب نرتقي فوس ةعيفرلا تايونعملا هذه نم ىنعم لكف
 هيلع رثعن رخآ سنج ّىأ عضخُ نأ ىفاسنإلا انسنجلا انؤالو ىضتقي فوس

 مالسلاو ةمحرلا نألا .. ىنعم ةمحرلل فرعن نلو .. انح اصل هلغتسنو

 .. اه اًمدخ حبصن نأ اهانعم ىوقألا سانجألا هذه لثم عم حماستلاو

 نأ اهانعم .. دورقلاك ةطحنم ءايشأ ىلإو .. بالك ىلإ اهترضح ىف لوحتنو
 قئادح لثم «ناسنإ» قئادحو .. نيزانزو ..رئاظح ىف انسفنأ عضن

 جرفتيل ... اندنع ناويحلا

 هذه لتقن نأل انعفدت فوس سفنلا ىلع ةظفاحلاو ءاقبلا ةزيرغو

 .: انلا ةيسنلاب ةيناسنإلا ىبهتنم لتقلا اذه نوكي فوسو .. سانجألا

 .. دابعتسالاب ددهملا انسنجلا ةبسنلاب مالسلا ىهتنمو

 . ةقيقح ىألو ةملك ئأل خيراتلا ىف ثدحي ام وه اذهو

 تالكلا ىناعم رّيغتت .. روطتلا ةبرع تمدقت اكو خيراتلا رادم عستا الك
 .. اهضيقن ىلإ بلقنتو

 مث .. ةيلئاعلا ةيبصعلا همسا ًاجمس اًئيش حبصأ مث ةليضف ناك ةلئاعلل ءالولا

 3 انانألاك ايش حبصأ .. ربكألا نطولا ةحلصمب مدطصا انيح ةيرج حبصأ
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 حبصأ مهتالئاع حلاصل .. مولملو :.. ىواردبلاو .. ىلغرف هلعفي ناك ام

 .. عورشم ريغ ًالمع .. ماعلا ىنطولا حلاصلا راطإ ىف

 روطتلاو .. مامألا ىلإ ةوطخ اطخ خيراتلا نأل تالكلا ىناعم تريغت

 ىلإ هقيرط ىف وهو .. ةيموقلا ىلإ .. ةمألا ىلإ ةليبقلا ىلإ ةلئاعلا نم لقتنا
 نوكت فوسو .. حيسفلا نوكلا ىلإ ءاضفلا ربع قلطني فوس وه مث .. ةيملاعلا

 لثم .. ةبهر ىف اهددرن ىلا ىربكلا تاسّدقملاب اندهع رخآ ىه ةوطنملا هذه

 ةيقالخأ ريغ اهنأ دجن فوسو .. تاهلكلا هذه ربع وطخن فوس .. ةيناسنإلا
 ةهبج .. ًالومش رثكأ ةيعاتجا ةدحو ققحنل اهيلع ولعن نأ لواحن فوسو
 ةعومجملل ىلعألا .داحتالا .. ًالثم ةرهزلاو خيرملاو رمقلاو .ضرألا

 . ةدحتملا ةنابتلاو ةرحناو كالفألا ةئيه .. ىنوكلا ىللا سلجم ..

 ابصعتو .. ةيعجر ا اا موهفلا اذه ىف ةيئاسنإلا نوكت فوسو

 برحلا ىلإ ىدؤي'«. اًيبغ ًاجمس اًئيش .. ةليبقلاو ةلئاعلل بصعتلا لثم ىمعأ

 . ناودعلاو لاتقلاو

 .. ةأرلا بح نم ريثكب قرأ بحلل تاعوضوم دجوت فوسو
 عسوأ ةدحو ققحن نأ اندرأ اذإ ىناسنإلا انشيج حلاصب ىحضن قوس

 بكاوكلاو تارجملاو كالفألا ىف سانجألا رئاس نيبو هنيب لمشأو
 5 ىرخألا

 .. انسنحي ىترل ىرخألا ةيكلفلا سانجألا نم جوازتلا ىلإ ىعسن فوسو

 ريتعي نلو عورشم ريغ اًيعجر اًيرصنع ًالمع لجرلاو ةأرملا جاوز حبصي فوس

 لايجأ جورخ ىلوألا روذبلا عضن ىتح ةيئاضف ةينجي جاوز ألا اًعورشم

VA 

 .٠ ىرشبلا .انسنج قترت ىتحو .: ةيقار ةديدج

طقف اكيال ةبلكلا هعم لمحي مل ءاضفلا قرتخا خوراص لوأ نإ
 j 

 قلأو .. تالك نم اندنع ام فرشأو .. ناعم نم اندنع ام سدقأ هعم لمح

 .. ءاضفلا ىف اهب
 .. تالكلا هذه ىناعم ريغتت روديو قلطني خوراص لك عمو

 جاتحن فوس هيلع لزنن ديدج بکوکو .. اهوزغن ةديدج ضرأ لك عم

 شيعن ةديدج ىناعمو .. ةديدج رشع اياصوو ةديدج ةيقلخ ريتاسد ىلإ

 ةضهب ةعيرسلا ةيدالا ةضينلا هذه قحالن نأ انناكمإب نوكيس له

 .. اهمئالت ةيحور
 ميلر ا سا

 ؟ .. ةيداملا انتاودأ

 .. ناصحلا لدب اًروطنح بكرن نأ .. لهس رمأ ةيداملا انتاودأ ريوطت نإ

 لمعتسن نأ امأ .. لهس رمأ ةبرعلا لدب ةرئاط وأ .. روطنحلا لدب ا

 ةديدج تاسدقمب شيعنو .. ديدج قطنمب ركفنو .. ةديدج ةيلقع تاودأ

 .. قاشلا رمألا وهف ةديدج ةيحور دئاقعو

 طوغضلا فالتخا ىه تسيل ءاضفلا لجر ضرتعت ىتلا تابقعلاو

 .. نزولا مادعناو .. ءاوملا مادعناو .. ةرارحلا تاجردو

 نم مهأ وه ام فشتكي فوس بكاوكلا ىلع هلوزن ةظحل وه امنإو

 .. لقعلا مادعنا فشتكي فوس .. نزولا مادعنا

314 



 ىلإ اهب رظني نأ دّوعت ىتلا ةيلقعلا هميهافمو هلقع نأ فشتكي فوس

 +. ةديدجلا هتايمل" حلصتال ءايشألا

 بدتو كرحتت ةيرشق ةرشحك .. سأر الب ىشمي ناويحك نوكي فوس

 .. نارعج وأ .. بدنج .. مهفت الو .. اتزيرغب فّرصتتو .. اهلجرأب
 ... لقع هل سيل نكلو .. ةدعم هلو .. مف هلو ..راعشتسأ نورق

 رظني اًديدج ًالقعو ةديدج ةديقع ةعرسب فشتكي نأ هيلع نوكي فوسو
 .. لالحلاو مارحلا هب فرعي اًديدج اًريمضو .. هلوح ام ىلإ هب

 ..رشبلا مول ىلكآ ةيشحو نعو ةيجمهلا نع ةيناسنإلا فلتخت نل
 .٠ تاوخألاو ةوخإلا نيب ثدحي ىذلا حافلا ن لنا تلتخب ناو

 قف ةبضايرلا ني دكت نل ضرألا جراخ ةوطخ لوأ نإ

 .. ةيقالخألا ةيبسنلا فشكت فوس اضيأ ابنكلو
 .. ةكرملاا ةيبسنو .. نمزلا ةيبسن ىلع هدي عضي فوس كالفألا حالم

 .. ةليضفلا' ةيبسنو

 .. نيزاوملا عيمج همامأ لخت فو

 . ديدج نم قلخلا أدبي .. مدآ لثم هلم ناوكي فوس

 ةتودح

 .. ليللا فصتنم دعب ةئلاثلا قدت ةعاسلا .. ىدحو سلجأ تنك

 ..زيخ تاتفو ..رئاجس باقعأو .. باوكأ اياقب ابيلع ىمامأ ةدئاملاو

 لوح اوناك نيذلا سانلا ةحئار هيف وبملاو .. ىضوف رعب مقطلا ىساركو

 رخاو .. تاماستبا رخآو .. ىفذأ ىف تلازام ةقهق تاوصأو .. ةظحلا ذنم

 ., ًاليوط ًاليذ قركاذ ىف بحست تلازام تالك

 .. ةرهسلا تهنا

 .. قلغي وهو بابلاو .. جردلا ىلع تلازام .. ةجراخ مادقألا عقو

 حبصتو .. ةديعس مالحأ ..وللاه رخآ هعم ًالماح .. لزني وهو ريسناسألاو

 .. ديدج نم ةرهسلا ىلإ عمتسأو .. ليجستلا زاهج ريدأ نأ ىل رطخو

 ىلع اهنم دحاو لك نيبتأو تك ا عبتتأ انأو ةّذلب رعشأ تنكو

 الأ اذهو . . نالف اذهو ..نالف اذه .. ةدح
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 أ انأو قوص ىلإ ىغصأو
 ..رخآ لجر توص هنأكو اًنشخ ىنذأ ىف قوص ودبيو .. ايوخ اي ىوق

 اهفرعأ ال ىنع ةبيرغ ةروص ىلإ علطتأ ىنأك قاربن ىلإ ىنذأب علطتأو
 قرم قيس الو

 ىسفن نم ةعطق ةعطق لضفي نأ عاطتسا ىذلا زاهجلا ىلإ رظنأو

 هلجسيو ىّحم نم ىلقع جرخي نأ ملعلا عاطتسا ول ثدحي اذام « اهلجسيو

 لاتسوب تراك ىريمض نم عبطيو .. اهروصيو ینطاوع جرخيو طيرش ىلع
۹×1 

 :أبعم اهلك انتاوصأ زاهجلا اذه ىف انه اه

 .. ءابه ىلع .. تارذ ىلع ةشوقنم

 قدأ لقن ىلع ةرداق لكشنلل ةلباق ةئيل ةعيط ةداملا لعج عارتخا وه اه

 ةيئاسنإلا تامسلاو تاريبعتلاو روصلا
 قبط تانوتو تاغنو افورح اهنم مريو اهرئنيو تانورتكلإلا عمجي زاهج

 .. اهيحاص_ اهب قطن اک لصألا

 ! ..راكتبالاو .. ةفرعملاو عارتخالا ناديم ىف انلصو دحلا اذه ىلإ
 فالآ ةئس ذنم ىرجنلا رصعلا نع هأرقأ تنك باتك رخآ ترك ذتو

 حرمت ةفيثكلا ىدربلا تاباغ ىف تقولا كلذ ىف شيعن انك فيكو .. ةنس

 حيسافلاو لويذملاو نالزغلاو عابضلاو ةببدلاو ةليفلاو رحبلا سيماوج انلوح

 ٌرحلا فو .. فوهكلا ىلإ دربلا ىف ىوأن .. راهملاو درقلاو روثلاو نرقلا ديحوو
 رجحلا نم انتحلسأ تحنن ارام ىضقنو .. زعاملا دلج نم !هعنصن مايخ ىلإ

 ..رتميللم نم لقأ طيرش
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 ولج ناک ئنلاو. . نايك ل لوقأو
 با

 ارحو ليمازأو طلبو بارحلل سورو نیک اکسو رجانخ .. ناوصلا

 جاعلاو .مظعلا نم سيبابدو نانسأ تاوذ ٠ لاصنو بيلا ىصعو

 .. نرقلاو
5 : 

 .. ثارحم لاو. سأفلا ىه .. انتاعارتخا 2 تناك تقولا كلذ ىف

 سوقلاو مهسلاو . . عالقلاو

 ۰ لرل جا . خيراتلا هجو اهب 57 انتاركتبم مظعأو

 .. نجاودلا

 ريزانللا نم اعيطقو صوبلاو نيطلا نم ًاخوك كلب لجر انئاينغأ

 .. ةيراخفلا ىناوألا نم ًامقطو

 مايألا كلت ىف راخفلا ناك

 .٠ اهفيرلا ئطاش ىلع

 ۰ مويلاو

 .. سمألا نع مويلا دعبأ امو

 لخديو .. رونو ر یا اق رام علما لجرلا .. مويلا

e,صارقأ لكأيو . . روتسزنارت ويدار هبيج ىف لمحيو .. 0  

Ei.٠ نوفيلتلا ىف ملكتيو .. . نويزفيلتلا دهاشيو .. فحصلا أرقي  

 ..رقفلا نم وكشيو .. راطقلا بكريو

 ف قلطنيو ةصاخلا هترئاط ىلع ءاوملا ىف ريطي نأ عيطتسي هنإف ىنغلا امأ

 .. ىكاللا هترخاب رهظ ىلع' رحبلا

 رصق لثم اًئيش نيطلا خوكو .. بهذلاك ايش

 .. بيهر ءىش
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 ةملآ .. نيطايش .. ةدرم .. ةرحس ..رصعلا كلذ لهأل ةبسنلاب اننإ

 نم .. اًدجس نوعكري .. انودهاشو .. مهروبق نم اوثعبول مهنا
 : . لالجإلاو . ةشهدلاو .. ةبهرلا

 ةّيح ديدج نم ثعبتو ةطرشأ ىلع لجست ىهو مهناوصأ ىلإ اوعمتسا ول
 .. ةضيان

 اهب نأك كرحنتو .. نويزفيلتلا ىف لجست یهو مهروص اودهاش ول ١
 .. اسما

 ىذلا وه نامزلا ىف ثداوحلا هذه هب تثدح ىذلا ءىطبلا جردتلا نإ
 اذإو ةشهدمو ةقراخ عقاولا ىف اهنكلو . . ةفولأم ودبت اهلعجو اهتدج أفطأ
 تاناويحلا ةفاكن إف .. ةلئاهلا ةزفقلا هذه هلقعب زفق دق ناسنإلا انيب هنأ انكردأ
 لكأي درقلا لازام .. ةنس فالآ ةتس ذنم اهفلأ اكاهدهع ىلع تلازام هيلاوح

 نودب «« ةرجش ىلإ ةرجش نم ةقيرطلا سفنب زفقيو ةقيرطلا سفنب
 ةقيرطلا سفنب ماعطلا تاتف نم هتنوثم نزخي لازام لملاو ..رتبوكيله
 ةرم ركفت مل .. الكلا ىعرت تلازام سيماوج او .. تاجالث نودب ةيئادبلا
 مارقأ هاطاعتت وأ ..زينوياملاب هيهطت وأ ةطالس هنم عنصت نأ

 هدحو ناسنوإلا ا هناكم ىف فقاو ءىش لك

 نو لصفنن اننأ رعشنساننإف اذه انكردأ اذإ

 ىف تايرفحلاو فحاتملا اهّمضتو ضرقنت تاناويح انفلخو .. ةقوفتم ةلالسك

 ..رخصلا ايانث

 انءاروو .. ءاضفلا ءارو امو .. ءاضفلا ىلإ .. ةعرسب مامألا ىلإ ىرجن

 ..ريطيو ..

 .. انلصأ نع ةعرسب
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 رجحلا ف ضعتو نيطلا لكأت تلازام ةايحلا

 . انضرأو ةيناويحلا .انروذج نع نيدعتبم ةيدبأ ةرجه ةلاح ىف نحن

 انك اغيح .: روطتلا رجف ذنم اهانرصاع تلا لوألا انترسأ

 ىف ةدرقلا عم رجشلا قّلستنو
 نع اا نیر 2

 .. دحاو عقنتسم :ىف اًعما نيرواجتم حبسن

 .٠ ىرجحلا انرصع

 ولتس نيذلا اندافحأ دافحأ دافحأ نإ

 ل حف نوا توتر مهخيراتو مهلصأ نوسني فوس ءاضفلا

 50 ضام الب ةكئالم مهنأكو ديدج بكرك

 محللا نوشبأيو رجحلا هيف كلي اوناك ىذلا ديعبلا ىضاملا كلذ

 | تا
 ىلا تاناويحلا ماظع نم ةدحاو ةدئام ىلع

 ءارو ام ىلإ قرف موقع مهب قلتس

 ىلع

 مهبالكو مه نوشعتيو

 : . اهوداطصا

 مہم دحأ هركذي نل ۽ + ىطاولا مهلصأ مهل ىكحي ىذلا ىضاملا كلذ

 اهعيراصم ىلع اهباوبأ ةنجلا مهل حتفتس نيذلا نوظوظحملا ءالؤه

.. ةليلو ةليل فلأ تيداوحك .. ةبيجع ةنودح اهنإ
 لك نم دعبأ لايخو 

 ةفارخلا وفلؤم اهليخت ىثلا تالايخلا

 اذه مغرب ةقيقحلا ان
 lr : مغرب ةقيقحلا انكلو

 كلذ اهرفح ىتلا انتاوصأ ىلإ عمتسأو .. ليجستلا زاهج ريدأ انيح
 و

 lL ىلع اهشقنو ءابملا ىلع اهمسرو تارذلا ىل رک لایا

 دقو .. ىكحض هذهو مکا ىذلا انأ .. انأ اذهف .. ةقيقحلا ابنأ

 ءابلا تاريرذو تانورتكلإلا شب
 ابها تاريرذو انوتكلالا شع نم .. ءايمعلا ةداما مالظ نم تجرخ
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 هب دعتبيو .. هيف : نيب مزقلا ناسنإلا هلمحي ىذلا عئارلا لقعلا وه ا ا
 مامألا ىلإ ًالايجأو تاونس ةظحل لك ىف هب زفقيو . نع لإ ةظ زققيو .. هلصأ ,نع اديعب
 ثيح نوكلا فارطأ ىلإ ةدحاو ةيمر ىف هب ىمري فوس ىذلا ا
 انلمح نيذلا هدادجأ نحن .. انركنيو .. اناسنيو .. معنيو رئاكتيو 8

 ١ .. اهيف دلو ىتلا هدهم تافرغ هل ىبنل انفاتكأ ىلع نيل

 ةيرح ا کا

حبلا دابدنسلا لثم اًفارخ الجر تنكاذإ
 رئازج ف كدحو شيعت . . ىر

 نل . : كدحو نوكت فوس : ةلكشم نوكت نل كتيرح نإف . . قاولا قاو

 كتوص راوج ىلإ توص كانه نوكي
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 علطيف اًدرفنم قابسلا ةبلخ ىف ىرجي ىذلا ناصحلا لثم . . كدحو

 ناث كانه دجويال هنأل لوألا

ظحلب ةظح كتيناوقأعضتأتوس . . ماظن ىلإ ةجاخ ىف نوكن نإ
 ١ ٠ ة

 . ءاشن ىم اهيغلت مث. كتيغرؤ“كجازم تايضنقم بلح

 ايرح محازت ةيرحالو .

 0 تي . :لجخ الب سمت: مث اًنيرع نع كرك

 لطي كانه دحأالف . جرح اب رعشت نأ نودب خارصلاب وأ ءانغلاب وأ اشنا

 . . كعمسي وأ كيلع
 . بيع همسا اًئيش فرغت ل

 "كدا كل نيوتيلا یھ لوا عل ل ا
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 . اقراص نوکت نإ

 . ةعجارمالو بيقعت كلاعفأل

 ؟ هباسح بسحتو هاشخت ىذلا نم
 .دحأال

 ر ا دحأ دنع كل قوقحالو . . دحأ وحن كيلع تابجاوال
 نوكي نل تلعف اهمو اًيدتعم نوكت نل تقرحأ اهمو .

 , كجو كنأ

 ۰ كلثم فولأ نم دحاو نوكت انج اًمامت ريغتي رمألا نكلو
 ا اا لير دحات لكو رح دحاو لك . . عمتجم ىف
 . بغري دحاو

 نيرخآلا"تايرحب ةرصاحم ,كتيرح حبصت فوس
 نيرخآلا تابغرب
 قافتا

 ةرصاحي كتابغزو: .
 دقعب الإ اهم صالخال .برح, ىف كسفن ,دجتسو + :٠

 تابجاو ضرفو : تاقالع ميظنتو .. . ةيعامجا ةكرش ا
 . قيلبالو .قيليو . . لوضأو . ..بيعو. ... قوقح ءاشنإو

 ةيكارتشالا ب .أ :.. هذهو
 . عمتجم ءا إل ةيرورضلا ةمسقلا ةيلمع اإ

1 ag et 
 قئاسلا ةيرح لثم اهمإ . . عمتجم ف ال ىرحبلا دابدنسلا ةيرح نإ

 .اشالل تفتلبالو رورملا تامالع قرح ىذلا
 ا

 , مظنتو
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 ريسي هنأك هاوه ىلع ريسيو تاراش
 كوتا ابان ع ضر

 مسقتو طيطخت ىلع ءانب مت ىلا ةيرحلا ىهف ةنكمملا ةديحولا ةيرحلا اما

 . حمقلا كل رفوب حالفلا

 اًبخ هنم عنصي زابخلاو . . هنحطي ناحطلاو

بك فلؤتو تالاقم بتكت اذه لباقم فو . . كباب
 حتفتاوأ ا

 . ىضرملا جلاعتو
E E 

 : شيجلا..ىف عوطتتو ....:بئارض اهل

.طسقب دحاو لك ابيف.لخدي ةمهاسم ةكرش
. 

 ٠ عمتجملل ةيرحلا نم ديزم ىلإ

صت تحتو كتمدخ ىف هدجت ريغلا هعنصيام لك
 تركف كنأ ول ... ٠ كفر

دجت فوس كنإف اينامأ ىلإ رفسلا ىف نآلا
 ككسو . تارئاط كفرصت تحت 

 ىلإ هلصوت, ةنوباطلاو اء
 تادايع حتفت

 لوحتي حابرألا ضئافو .

 .رخاوبو ةعيرس ةيديدح
: 

 مايا نم كتابغر غولب ىلع ةردق رثكأو . ةيرح رثكأ كنأ دجتسو

 فالآ كلمت كنأ دجتسو مهمادقأ ىلع نورفاسي كدادجأ ناك مايأ نامز

 . كتراشإ نهر تاودألا

 . نييالملا دوهج ىتخت رعشت نأ نود اس عتمتت ىلا ةيرحلا هذه ءارو

 ةرطاقلاو ةرئاطلا اوعنص نيذلا نييداصتقالاو نيركفملاو ءاملعلا دوهج

 مهيرح نم كدادجأ اهعفد ىلا ديما . ةنيفسلاو

 فاعضأ بسكتو . . حا اهمسا ىلا ةماسملا ةكرشلا حابرأ ىنجت

 انعقد ىلا طاسقألا لك رامن اهغمو . . اهعفدت ىلا الب طاسقألا

 . خيراتلا ىدم ىلع ةيناسنالا

 عمتجملا هب ك 3 :
 عمتجما هب كبلاطب ام لکو ملعلاو ةيندملاو ةراضحلل ىعرش ثراو تنأ
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 كتيرح. نما ىزمو .طسق وه . ..ضيرعلا ثارقملا اذه لباقم ف
 طيسبلا ديقلا اذه نم خرصت تنأف اذه عمو

 كباقم ىف اهسكت ىنا ةعتلاو ةيرحلا نم
 ةحوبحبلا هذه ىسنتو . .

 اكن ترا اید كلنألاب

 هتورث نم طسقبا عمتجما ءان ىف مهاسي نأ ضفري ىذلا ىلاجسأرلاو,
 . هدحو شيعي هنأ نظيو ..: ةباغلا ةيلقعب ركفي < . دابدنس

 ىلإ ةيئادبلا تاقولخلا هذه دريل عمتجما هيلإ أجلي ىذلا ديحولا نلحلاو
 لماعلاو زابخلا تامدح اهنع .عطقي نأ .. . لثملام .اهلماعي نأ . . اهوقع
 نيباعثلا نيب ٠ شيعتلا ةباغلا ىلإ اهديعيو.ءاملاو رونلا امنع عطقيو حالفلاو
 لعفيا ناك اكن و تاعقنتسملا ئطاوش ىلع ةديحو تيبتو شوحولاو
 . ةيفارخلا هتيرح برجتو . . دابدنسلا

 ءارضخلا ةلبنقلا

 ! ؟ ضرألا ىلع ءارضنلبا ةلبنقلا_تأدب نيك

 :رنفرعتا كجأالا

 ةايحلا ةيادب ىف رئاح ملعلا

 . لاخلا لاؤسلا ىلع اوبواجيل مهريكفت نودهجيو ءاملعلا ركفي
 اتیا ىف رئاحو

 انوقرخي انايحاو.ى...ءىشال ىلإ نويتنيام الاغا ج ظر تناول بنیا نم

 . ةذوعشلا هبشي امف
 ١

داسلا نرقلا ءانلع نم_وهو,.تنوملبه. ناف لثم ركفم اا
 واب س

 : الئاق ببكي
 0 اهدي .تعضوو بولا نم بلا يف رفح توف اذإ اليلق

:0 1 
 او ت یال تيم مث قوحسما ناحيرلا

 3 شا براقع ىلإ بشعلا لوحتيو ناحرلا

 نينثالار تيضرعو

 رمختتي مايأ ةعضب ةيابن ىف
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 . ةعملوبأ تكن لثم ةتكن
 لثم ريك مظع ركفم كانه لب ٠ . ديحولا ةعملوبأ تنومليه ناف سيلو

 ئفادلا نيطلا : نم دونت نارثفلا نإ . .رخآلا وه لوقي وطسرأ
 .وطسرأ بنذ سيلو ةلكشملا بنذ بنذلاو
 ا أ أ ةلكش علا لبخت ةصيوع ةلكشم ةايحلا نإ
 ريكأو وطسرأ نم ريكأ ةلكشم . . لقعلا لبخمت ةصيوع ا

 . . تأدب فيكو ةايحلا ةأ ا اًريثك مهأال ةقيقحلا ىف انأو
 اهتأشن دعب ةايحلا ةصق ىه . . ىلقع لبختو ىقوشت ىلا ةرطاخما امنإو
 رحبلاو ربلا اهقلستو ون ىلإ عون نم اهلاقتناو . . اهروطتو . . اهريس

 1 نزخمب تكسمأ ران ةلعش لثم اهعالدناو . . ءاوهلاو
 . . هاجتا لك ىف ترجفناف

 . . ىربكلا ةرطاخنلا ىه هذه

 لماكتم ءىش اهنأ ىلع ةايحلا ىلإ رظني ىداعلا لجرلاو
 هدعب سيل الايك ةشارفلا ربتعيو , . ةلغلا لاثكل ةجاذسب شهدي 3

 . .دورابلا نم

 ةصقان اهنأو . ةلماك ريغ اهنأ . . اهرس ر ادكالاو ْ
 « اهايك نع ةثحاب جرختو روطتت اذهل ىهو . . ةضيرمو ةبوطعمو ةفيعضو

 نيسحتل ةبرجتلاب ةبرجتلاو ةلواحماب ةلواحلا عبتتو توملاو عوجلا عاص . . نينسلا نم نيبالملا نييالم ذنم موي لك ريصملا ةلوهجم ةرطاخم ىف جرخت
 ضرملاو دربلاو ٌرملا لمحتت نسحأ عاوتأب اهعاونأ ليدعتو اهفانصأ
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 حاجنلا نيب بّلقتو « طروتو « طّبحتو . براجت ةلسلس ةايحلا

 . قارخلا ليوطلا نمزلا ىدم ىلع باوصلاو أطخلا نيبو . . لشفلاو

 ءاذغلا ىلع لصحت فيك ىه . . اميادب ىف ةايحلا ةلكشم تناك

 . ؟ ةقاطلاو

 ىلإ ةجاح ىف اذهل ىهو . توملاب الإ تالعافتلا هيف أدبتال نرف ةايحلاو

 . ماودلا ىلع ةرارحو دوقو

 ؟ دوقولا نيأ نم
 ءاسح ريمخت نم اهترارح ىلع لصحت نأ تاقولخملل ةبرجت لوأ تناك

 . هيف شيعت ىذلا تاعقنتسملا

 ةهفاتلا ةرارحلا نم شيعت نينسلا نم نيبالملا نييالم ةايحلا تّلظو

 تأدبو . . دقني ءاسحلا أدب ىتح ءاسحلا اذه رمخت نم قلطنت ىتلا ةطيسبلا

 . ةعاحم ثدحت

 برجت ةيقابلا ةليلقلا ايالخلا تقلطناو . . اهسافنأ ظفلت ةايحلا تادا

 . ةديدج ةيوايك تالعافتب ةقاطلا نع ثحبتو اهّظح

 ايالخلا تفشتكا براجتلاو ءاطخألا نم ةنس نويلم نويلم دعبو

 ةدامو . . ليفورولكلا ةدام وه . . ىرذلا دوقولا نم ىوقأ اًدوقو ءارضخلا

 ةدام ىهو تاتابنلا امتعرتخا ىتلا ةبيرغلا ءارضخلا ةدالا ىه ليفورولكلا

 اهنم عنصتو ءاملاو ءاوملا تازاغ عم اهتبثتو اهتعشأو سمشلا ةرارح صنتقت

 . تعاج الك تابنلا ايالخ هيلع ىذغتت ركسلا نم اؤز

 نويلم ةرشع ةقيرطلا هذهب اًيونس تابنلا اهنزني ىتلا ةقاطلا ةيمكر دقتو
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 . ةيرذ ةلبنق نويلم ةئام هتميقامب ىأ . . « ىرولاك مارج» نويلم نويل
 هتفشتكا . . ايندلا ىلإ ناسنإلا ءىج لبق ثدح فاشتكالا اذه

 نيبالم نم اهقلاخ ةيادهبو ءاذغ نع ثحبلل ةيمويلا اهتارطاخم ىف تاتاثثلا

 عوجلا نم تاتابنلا نم اه دعال لايجأ اهيف تتام نينسلا نم نيبالملا
 راو

 . ةهرش حومط ةمهن امنإ « عنقت ملو . . اذهب فتكت مل ةايحلا نكلو

 . ةيفاك ةرارح ىلإ ىدؤيال ةيتابنلا ةقيرطلا هذهب هقرحو ركسلا نزح نإ
 .رثكأو . .رثكأ ران ىلإ فهل ةايحلاو

 . برجتو ثحبت ةايحلا تداع اذكهو

 ىرخأ ةقيرط تابوركيملا ضعب تفشتك ا نينسلا نم ىرخأ نييالم دعبو
 ةرشابم ءاوهلا نيجسكأب ركسلا قرح

 لصحت ىلا تاناويحلا ىه ةديدج ةلالس ترهظ تابوركيملا هذه نمو

 ىف هقرحو ةرشابم ولنا نم نيجوسكألا قاشنتساو < سفنتلاب امترارح ىلع
 . ديكلا

 ةرارح .اهتطعأ اهنأل ةينيجوسكألا ةلبنقلا هديب تاناويحلا تحرفو

 زفقتو كرحتت نأ اهناكمإ ىف حبصأف . .رثكأ طاشن نم اهتنكمو . .رثكأ

 لثم اهناكم ىف ةفقاو اهتايح ءاضق ىلإ ةرطضم دعت ملو و. .ريطتو حبستو
 . تاتابنلا

 تلازام ىهو . ءىش اهيفكيال « ةحومط « ةمهن ةهرش . . ةايحلا نكلو

 .رثكأ ىلإ علطتت
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 رانلا ناسنإلا فشتكا نينسلا نم ةليلق فولأ دعبو . ناسنإلا رهظو

 . ابرهكلاو راخبلاو محفلاو

 : : . ةينيجورديملا.ةلبنقلا فشتكا مث

 ىف قلطنتل ةقاطلا نم اديزم ديرت « ةجومط « ةمهن ةهرش ةايحلا نكلو

 .ءاضفلا

 « بيصتو « برجت ةمهلا ةايحلاو . . ةرمتسم تلازام. براجتلاو

 ارس تفشك الك نيبالملاب اهضوعت براجتلا ىف فولألا اهنم كلمو . . ئطختو

 «ةبياج

 هذه . . ةوشنلاو بجعلاو ةئ ةشهدلاب ىنألمت ىلا ةصقلا ىه هذهو

 . . قوفتلا ءارو ايرج . . ةيدبألا ةيلزألا ةرطاخلا

 ةايحلا نأ ىل فشكت < ةيفخلا ةايحلا حور نع ىل فشكت ةرطاخم ىهو

 هركتو . ةدحاو ةريتو ىلع رارمتسالاو رارقتسالا هركت « اهعبطب ةرّجفتم ةقلق

 اهلك اتي .ةيناوهش ةقبش اهنإو . . مالستسالاو لوبقلاو ةعانقلاو ىضرلا

 بسكو لوهجما ماحتقال ببس نودبو ببسب ةرطاخماو زفاحلا قلقلاو حومطلا

 تاليدوم.جيرختو فينصتلاو ليدبتلاو رييغتلاب ةمرغم . . ةديدج ىضارأ

 ةظحل لكو . . موي لك ةديدج

 هلباقت ىذلا لجرلا كلذ قلقو . . كقلقو قلقل قيمعلا رسلا وه اذهو

 . ةيبصع ىف جلتخت هنافجأو كيف قلمحي هدهاشتو . . قيرطلا فطعنم ىف

 ناروفلا اذه نع رعت قيمعلا رهوجلا اذه نع انقلقب ربعن اعيمج اننإ

 . . مظعألا ةايحلا رس هيف نكتسي ىذلاو انلخاد ىف مرطضي ىذلا ىناكربلا
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 نع ةظحل لكر جفنتو . . انبولق ىف شّشعت ىتلا ءارضخلا ةلبنقلا كلت نع رّبعن
 . لوهحما ىلإ ةقالطنا وأ . ديزملا ف ةوهشوأ . عافدنا وأ لمأ وأ ر

 ءارضخلا ةلبنقلا هذه هيف ترجفنا دق . لولشملا نكاسلا تابنلا ىتح

 . . هيلع ىّذغتيو هبرشيل سمشلا رون اهب قرس ىتلا ةايحلاب هتدمأو . . ام اموي
 ءال ىف عوجلا نإ . اًضرم سيل قلقلاو . . اًضرم سيل انيف عوجلا نإ

 مد :فو . دورولا ايالخ ىف قلقلاو . ءارضخلا ةرذلا ناديع قو. . .رجشلا
 . ةدرغملا ريفاصعلا

 هللا حور نم ىه . . انلخاد نم انيلع بهت ىتلا ةيسفنلا عباوزلا هذه

 ناسنإلا كلذ وه ضيرملا امنإو . اًضيرم ناسنإ سيل قلقلا ناسنإلاو
 . . ىخرتسملا رقتسملا عونقلا لوسكلا ئداهلا رحآلا

 سیل هنكلو . . اهنبا ناک امر . . اهنم سیل هنأكو هيلإ رظنت ةايحلا نإ =
 . اهرهوجو اهتقيقح لمجال هنأل . ايعرش انبا

 .ةرطاخم ءارو موي لك نوضفتنب نيذلا مه لالحلا ركبلا ةايحلا دالوأ امنإو

 . لبقتسملا اهب نومحتقي ىربك
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 مادعإلا لبق

 لوط لمعي ناك اذام . . هسفن لأسو اليوط انيف دحاو لك رّكف ول

آآلا ةراع ملالس قلستي ىذلا مداخاك هتايح لوط ناك هنأ دجول . . رد
 رخ

 اًقلستم ىرجيو . . ةلوهجم ةقش ىف لوهحم نوبز ىلإ الوهحي اًبلط لمحي ..اهل

 هيف دجالف هيف سرفتب صخش هل جرخيف اهقرطيو ةقش لك دنع ضقوتي

 ىف لمألا هبعادي . .رخآو . . رخآ رود ىلإ ديدج نم الورهم قاطنيف هتلاض

 اعيرص عقيو . . هتياغ ىلإ لصي نأ لبق امئاد ةداعلاك تومي مث . . لوصولا

 ظفليو . . ةيامنالام ىلإ دعاصلا ىرحسلا ملسلا تاجرد ىدحإ ىلع

 . . هسافنأ

 ؟ طبضلاب فدهتسن اذام فرعنال اننإ

 وحن لمألاو ضماخلا 0 نم ىرذ دوقو لعفب ةفيذقلاك قلطنن نحن

 فكن نأ ثبلثام م انتاياغ اهنأ ةرم لكانل ليخي ةتقؤم ضارغأ
 اهنأ ةعرسب

 اهيف تسيل حابشأ انل جرختف بابلا قرطنو اهدنع فونت تاّطحم الإ نكت مل

4۷ 



 . اهعقوتن انك ىلا لامآلا حمالم
 دعب ةرم . . اهفدسنو يف ف درب
 ءىشلا یہ تسيل امنا بابل ال تحتف الکو اهباب اقرط الك فشتكنو قرم
 هب ملحن انك ىذلا, رهابلا

 انزفحي ىذلا زفاحلا وه هنأ ىرخأ ةلحرم ىف انل ودبي ىدالا 0
 لصحمن انيح اننكلو . انماّرهاو انطاشن رسفيو انكولس لكشي ىذلا فدهلاو
 لظن امنإو . انانئمطا غلبنالو ةنيكس ىلإ لصنال ىداملا 0
 , .! 9 اذام ىلع قرحتن . . قرحتن

 ؟ قرحتن مالعو ؟ دیر اذام . . انبيج ىف سولفلاو ... اندی ؤ ةذللا
 ادع انسل . . اًبارس ناك امنإو . . نذإ انفده ىداملا بسكملا نكي مل

 قيرط ىلع تاطحم اهلك اهنإ یدالا نامألل الو... ماعطلا.الو, سنجلل
 اهمسا ىتلا باحسلا ةحطان ىف الام ىلإ دعاصلا ىنوزلحلا ملا
 ىرجن اندلو اننأو . . طخ ىلع انكاننأ هيف فشتكت ..ةنقؤم تاطحم .. ..ةايملا
 . ةلوهجم ةقش ىف لوهجم نوبز ىلإ .ةلوهجم ةلاسرب ىرجم .شيعنسو

 تاجاحو ةددحم ريغ بلاطم اياحض اًعيمج اننأ ىلع لدت رهاوظلا لك ٠
 تسيلو . . ماعطلا تسيلو . . سنجلا تسيل . ا
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 انتایج رسفيال نيكرامو را سنجلا فر هتيرظنب نتایج رسفيال ديورف
 هذه لک ةوقلا ىف هتي يح رسفيال هشتينو . . داصتقالا ىف هتيرظنب
 . . ةيئزج تاريسفت

۹ 

 . انقلق ريسفتال ةيسنجلا انتاجاخأ

 . انقاوشأ رسفتالا ةيداصتقالا .انتاجاحو

 تورصمو .ىسنج ءاقل اهلج ثيحب ةجاذسلا نم تسيل ناسنإلا ةلكشم

تانكسملا هذهب ىبتنتال ةداعلا ىف ىهو . ؛ بيج
 قلقلا:فشكيف أ ت امنإو 

 ليصأ قلق هب اذإف . . ىداملا رخآلا ههجو ىوتري نأ دعب درجما ههجو نع

 ىوتسم ىلإ ةلكشملا .لقتتت نأ كبلتاموا ٠ حيورلا ىف ......عاخنلا | ىف: قلق

 را .٠٠ هتبجو دحج نأ دعب هتيرح ناسنإلا بلطيف . ى جوزا ئوتل

 ++. هسفنا دحي نأ دعب ههلإ نع ثحبيو

 ره فوس .٠ قيرطلا ىلع .”ملسلا ىلع ناتطحي .سكرامو ديورف نإ

 نإ .. هدنع فقوتن بهذم دجويالو , امهدنع فقوتن نل اننكلو . اهب

 نم دعصنل اهسودن مث. . اهيلع دعصن . قيرطلا ىلع تاطحم بهاذملا لك

 أ ىلعأ ىلإ ديدج

 هذه حيصي نأ ىف. .قح ىلع لسار دنارتربو

 قحب تاموكحلا :تحتو تاظنملا تحت نوحطملا نيكسملا ىندملا نطاوملل

 هبجعيال ىلا 'نوناقلا ىلع سودي نأ قمح : نايصعلا

 توملاب ... مادعإلاب انيلع اموكح انرابتعاب اًميمجب اننإ

 قلطن نأ ىف الط بلطن نأ. ىف قيما ىلع نأ بال
 نأ ىف . : ةحيص

 نوكيال هنإف رمعلا ريصقو اينافو اًدساف ءىش لك نوكي ثيحو .. اار

 اطيل. .ةحاتتطلا

 لوق
 لكف :.. ةمصعلا ءاعدالا عم كانه نوكيالو . . بضعتلل ىنعم كانه

 ةلكاتي نأل ةضرع ماظن لكو.:.: أطخلل ةضرع ناسنإ
 ...٠ هبناج نم سوسلا
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 ىلّوألا قحلا اذه ىلإ . ةدوعلاب الإ رامدلاو قرغلا نم ةاجنمب نوكن وا
 اذهب . . ضرتعي نأ ىف قحلا ملاسملا طيسبلا نطاوملل نوكي نأ ىف 3

 ع RE يل 1
 .. عيمجلا ةدارإب اعدم مالسلا حبصيو اهبوعش ةدارإب :ةديؤم
 . ريخ ةيئاسنإلا

 سوقان ان . ةرهاظم نم رثكأ عقاولا ىف ىه لسار دنارترب ةرهاظم نإ
 لجأ نمو . . هلك ىرشبلا E ساما اكل
 .راطخألا ةنومأم ةعفان ةميرك ةايح ىلإ هتياده

 رخآلا حنمي نأ انم لك ىلعف ةلواحم درج وه قبلا نم انبيصن ناك اذإ
 . . اغارف دستال تايرظنلا لك نإ . هتملكب ىلديو هتلواحم لواجيل هتصرف

 باحسلا ةحطان نإ ل
 هنأ ىعدي نأ ندراج فور ایف سيل . نيلورهم اهيلع دعصن ىلا
 جردلا ىلع ةلورهم دعصت ىلا نييالملا هذه لكل ىئاهللا فدملا

 ا ب نأ لواحي انم دحاو لك لایخ ىف موعزم فده ةئجلا نإ
 ةنجلا . . انه تسيل ةنجلا نأب أجافي ةطحم لك ىف وهو . . تاطحم ىلع
 0 ادبأ وهو . . قوف ةنجلا نأب أجافيف . . قوف ىلإ ىرجيف. . قوف
 . ةايحلل ندراج فورالو . . روطتلل فقس دجويالو . . قوف
 ةعضاوتم تالواحم كلانه ام لك .. ىنسألا ريخللاو ىمسألا قحلل ةدحاو
 دعطتو ابيلع نضودت: ىرخأ 'تالواحءاهححضتو اباد یخی اك ئتجنت
 درحم ..رخآ الب اذكهو .. نينثالا ىلع سودت ةثلاث تالواحم مث .. اهيلع
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 اذاملو ..؟ بصعتلا اذالف ..اهباحصأ لثم رمعلا ةريصق تالواحم

 ديرت اذالو :. ؟ ةيرذلا لبانقلاو ...؟ ةّيبغلا بورحلا اذالو .. ؟ قناشملا

 .. ايسور اكيرمأ فذقت مأ ا اکی رانا تور تلقا اا ا

 .. ةفارخ .. هركتحت اهنأ ةدحاو لك ىعدت ىذلا قحلاب .. ّقح ىأبو

 مكب نأ عيطتسيال ىذلا فئاخلا روعذملا قوحسملا نوحطملا نيكسملا نإ

 ا كلميالو هتحت نمو هقوف نم نيناوقلا هقحست ملاسملا نطاوملا وه

 رمحألا تيبلاو ضيبألا تيبلا دي ىف لئاسولا لك . . ةليسو كلميال
 قحلا هل نأ نلعأو . . هتيار لسار دنارترب لمح ىذلا نطاوملا وه ذه

 ءان لع تارازا أ . . لوقيو . . فيصرلا ىلع سلحي نأ ىف لقألا ىلع
 . اذك يبأر انأ . . نوناقلا اذه ىنبجعيإال انأ . . ىتيب راوج ىلإ ةيرذ ةدعاق

 ؟ نوناقلا عضو ىذلا وه نمو

 ؟؟ نولوس

 . ؟ ؟ويكسيتنوم

 5 ؟نورعيش

 . سانلا لجأ نم مهئيناوق اوعضو . .رشب . . نويمدآ مهنإ
 عضنو ديدج نم مهل ركفن نأ بحي . . نيناوقلا هذهب ءاسعت سانلا حبصأ
 د . . ىرخأ نيناوق مهل

 . ىهلإ قح ىلإ دنتسي ىضرأ نوناق دجويال
 . فانئتسا ىلإ جاتحتال ىهو . . هسفن هللا اهذفني لالا نيناوقلا نإ

 درجم ىهف . . سانلا لجأ نم . اًمئاد اهريغن نأ انين

 اذإو .



 درج امنإ . ١ ةتقؤم ةدودحم ةينمزو ةيعضو فورظب ةطبترم :.. ةيضرأ نيناوق
 نع نيثحاب اهدعصن ىتلا:باحسلا ةخطان ىف ققشو راودأ درج ... تاطحم

 ىذلا تماصلا طيسبلا ىداعلا لجرلا نإ . . ةداعسلاو بحلاو قحلاو هتلادعلا

 نفسو خيراوصلاو نوينلاو ءابرهكلاب .ءامسلا'هلوح دعرت قيرطلا ىف ىشمي
 ىلع ةردقلا دقف دق ٠ نيكسملا لجرلا اذه ٠ ةيرذلا راقألاو ءاضفلا

 ليلا
 هسأر ىلع قلت: فوسو . . همساب سائلا ىلع ىنلت فوس ةيرذلا لبانقلا نإ

3 
 . هاب ثدحتي ىدينك

 همساب ثدحتي نيلاتسو

 همساب ثدحتي ناليمكامو

 ىلع ةردقلا دقف دق ..نأثلا بحاص . . هسفن وه ..وه نكلو
 . مالكلا

 . ال... لوقي نأ ... ملكتي نأ هيلإ بلطي . . خيراتلا ىف ةرم لوألو
 نأ هنم بلطبوا . . فيصرلا ىلع :هراوج ىلإ سلجي لسار دنارترب

 ٠۰ ةو ارق ديراب ارال ر قی نا ملكتي

 . ةيرحلل ىخيرات موي اذه

 رورغلا

 . . ىسفن لأسأ اًنابحأو . . ةليضف رورغلا نأب رعشأ اًنايحأ
 ةقلأتم ةعمال ناولأ راكتبا ىلإ ةضوملا ىنانف تعفد ىتلا ةزيرغلا ىهام

 ةقايلاو . . ةيلاعلا ةعبقلا لثم تاضومو ةيماللاو ناتاسلا لثم . . ةّمشم

 رعشلاو . . ةشيرلا ىذ سأرلا ءاطغو . . شوفنملا ليذلاو ... ةيلاعلا
 ...٠ ياعسل

 هل نوكت نأ بلط انيح وفوخ نهذ ىف تناك ىلا ةرئتسملا ةبغرلا ىهام

 ىوقيالو ءامسلا قرخت ةقماس ةربقم . . ايندلا ىف رباقملا لك نم مخضأ

 مرا تعفر ىتلا ةيفخلا ةزيرغلا ىهام . . اهمده ىلع نامزلا ىداوع نم داع

 . . موجنلل هناسل جرخي ةنس فالآ ةثالث هتدعقأو . . ةعبرألا هعالضأ ىلع

 فحتلاب ةئيلم ةناخكيتنأ انل تقلخ ىلا ةيفحلا عفاودلا ىهام

 ديدحلا باب ناديمب موي لک هارن ىذلا سييسمر لاثمت ناک اذالو . . ليثاقلاو

 بهذلا نم نومآ خنع توت توبات ناك اذالو . . خماشلا لوطلا اذهب

 ا



 بهذلا نم هتافرغ ناردجو بهذلا نم هفاحصو
 ىلع هوعضيل . . فوتيت وأ نيراجاج لثم اًمجن تيفوسلا ذختي اذالو

 تقد خوراص قلطنا الكو . . ءاضفلا تاراصتنا نع ىمويلا نالعإلا سأر

 نقؤو : . تايقربو روصو ةيفحص ثيداحأ' تقلطناو لوبطلا هءارو

 , ىف ابروأ وحمت تيمانيد نط نويلم ةئام اهتوق ةلبنق ىدنع . . لوقي فوشورخ
 نم مكيلع سسجتن نحن . . اه . . اه . . لوقي رواهتزيأ فقوو . ةظحلا

 نوملعتال منأو ةلاوتس

 ضرأو . . ءامسلا ىف قباط ةئام عفترت باحسلا ةحطان لعج ىذلا ام

 ؛ اهقوف اليفو ايف ةثام ءانب :نكميو: . : ةعساو هللا
 ةرورضلا نوكت نأ نكميال

 . .اقدضأال . . خومشلا
 ىرامملا مالإلا اذه نم ةلاصأ رثكأ اهتاذ خومشلا ىف ةبغرلا نإ

 برخمو ءاّنب قالخخ رورغ . .رورغ هيف . . وهزم سوواط ناسنإلا نإ

 ىف ةبغرلا هذه تررق ىتلا ىه اهدحو ةيئفلا

 تاسبآ تورا ؟ق/رمادم

 ريربت نع ثحبلا ىف لياحتي هديكأتو رورغلا اذه قيقحت هتلواح ىف وهو
 ةجحلا هذه دحي اًئيح وهو . . هضارغأ ىلإ اهب لس

 نم ًملعو . . ةلاسرو نيد بحاصو . . اثوعرفو . . اعرتخمو . . ناف نوكي
 لتقي احافس نوكي نأ نم اًرفم دحيال . . هدحيال انيحو . . ةيناسنإلا مالعأ

 اوقعم ةجحو قطنمو

 هب ىهتنتو . . هاياحض مامأ همئارج اهب رربي ةجح دحيالو قرسيو حبذيو

 . ةقنشملاو نجسلا ىلإ هرورغ ةيلوقعمال

1 

 ٍلاعتم رقصو .. . قلم رسن هنإ . ةيلوقعم نع ثحبي رورغ ناسنإلا

 هتوربج اهيلع ىوتسيو . . اهيلع ىوتسي ضرأو . . اهيلع فقي ةف نع ثحبي

 5 5 هرورغو هتزعو

 مق یھ اهيلع عبرت نأ رسنلا اذه عيطتسي ىتلا ةنكمملا ةديحولا ممقلاو

 اهلكو . . ةلادعلاو . . لاهملاو قحلاو ريخلا لثمو . . ةدرحلا فادهألا نم

 نيهاربلاو ججحلاو قطنملا نم تاراع ىلإ ةجاح ىف اهلك تالوقعم
 ةزورغ ىظغي نأ عيطتسي هنإف تاراعلا هذه مقي نأ عاطتسا اذإ وهو

 لاهجلاو ريخلا نم جيبب ليمج عانقب قوفتلاو حومطلا ىف ةليصألا هتبغر ىنخيو

 ةيدبألا ةكحلا هذه نم حيرتسيو حيربو .. ديفتشيو ديفي اذهب وهو قحلاو

 . . هبلق لكأت ىتلا

 دحيال ٠ . ناولبب رسنو . . نونجم رقص ىلإ لوحتي . . عطتسي مل اذإ وهو
 ٠ . قوف هالجر . . بولقملاب هسأر ىلع فقيف . . هسفن ىوس اهيلع فقي ةق

 قشتسم هتيابنو . . اًدحأ عنقيالا كحضم رظنم وهو . . تحت هسأرو

 9 بيذاجملا

 مظعأ اهتقشو ثاثأ نسخأ اهتيب ثاثأ نوكي نأ ىلع ىتجوز ٌرصت اذام

 ! ؟ هلك هد هی ىلعو . . ىظيغي رورغلا اذه نإ : . جوز مظعأ اهجوزو ةقش
 نسحأ ىجوز نوكت نأ ىنمتأ .. اًنايحأو .. اًضيأ ىنأ .. فشتكأ ىنكلو

 ٠ تالك لمجأ اهبتكأ ىلا تالكلاو تيب نسحأ ىتيبو ةجوز

 . . ىتعو الع ةييرغ ةفطاع نع ربعت مل اهترطفب ىتجوز نإ

 نويلم نم . . ىرخأ مارهأ هل ىنبُث نأ بلطي . . ميدقلا نوعرفلا >5



 . . اًدبأ عبشالو . . بقلو بقل ةثام نمو . . قباط فلأ نمو :. . ةحفص
 لك . .. اًضيأ ىرهظ ىلع لزني . . اهرهظ ىلع لزني ىذلا جابركلا

 . . ىنيعل رثكأو رثكأ هتدّسج دق اهنأو كلانهام

 عبشتال قوفتلا ىف هتبغر . . اًمئاد ناسنالا 'اذكهو

 , . هتذل هذهو

 نودتفي نيحلصملا ءامظعلا نأالو ءىشب نإ ب ةرقابعلا نأ قدصأال

 .. :ايحأ مهمدب

 ميدل هذه نإ

 . . قوفتلاو ,دجلا: متال

 نأكل مههاوفأ تمّمكو بهذلا نئازخو نامألاو ةيرحلا اوطعأ مين ولو
 قيقحلا مهداهشتساو . .ربكألا مهباذع وه اذه

 وه ىلاعألا هذه قيرط ناكولو ىلاعألا الإ نوبلطيال نويقيقح روسن مهنإ
 . مههاوفأ ىف دوقعملا ركسلا ىه كاوشألا هذه ناف: . قرعلاو مدلاو كوشلا

 . ؟ خيراتلا وهامو

 ..ةناتطلاتايلكلاو ..  :نورغلا , نشرب سادكأ هئا

 باحصأ . . نوزيحتملا اًمئاد .هبتكي ىذلا . ىدبألا . باتكلا. .هنإ

 . مهعم مهؤارآ تومتو نوتومي مهنإف نورخآلا امأ ... ةحلصملا
 . سوواطلا كلذ ناسنإلا

 . .رورغلا اذه ىرأ ىّنأل ىنع هرورغ ىنخت نأ عيطتستال هلئاضف لك نإ
 ةيدبألا اهتنعل نم ىل ءازعال . . ىفدب ىف ةكح هنإ . . هسحأ أ

 : اليمج ايش اهب قلخأ نأ الإ

 ليمج رذع نع ثحبلاب ”سانلا نيع فو : . يع ف اهلمجأ نأ لواحأ

 اهئاقبل

 ."ثدألا

 . نفلا
 . . قيسوملا

 جاودعلا

 ناسنإلا اهفزعي ىلا خومشلاو دجملاو ةمظعلاو ةيهولألا ةينوفميس اهنإ

 ةليل' لك اهنويفأ ىلع ماتيو سانللو هسفنل
 . هدبك دج نابرغ رقنت . . هزئارغ ىلع بولصملا سوينيموربلا اذه نإ
 ده هعارارضت هيلا . ةيهلألا ماغنألا هذه ىلع الإ ماني نأ عيطتسيال

 نأ ثبلتام هدبك نكلو .. مثتليو حيرجلا هدبك ىنشيو .. حيرتسي ماغنألا

 . . فجتري البح اليلذ اًدبع هسفن دحيو قيفي انيح ديدج نم لكآتتف دوعت

 . ةخوخيشلاو ضرملاو توملا همزهي

 خرضيف . . ةعضلاو .٠ ةناهملاو للا هيمدي .. ىمذيف دوعي هدبك نإ

 ماغنألاو . . ةيوامسلا تايآلا مئارتب ىغا" دوەبو "44 ميو ا'ةايكييو

 ديدج نم مانيو . ةحارلا سمتليل . . ةيولعلا

 هرورغب هيلع موكحم هنإ . . رورغلا اذه ىف اربع سيل ناسنإلاو

 ءىش ىف هفظوي نأب ءاقبلا اذه نع عفادي نأ هيلع منحت هئاقب ةرورض اهنإ

 هسفن ىلع هب قوقتيو



 هيلع نالت هانيعو . . صقريو ىرجيو ىشمي نأب هيلع ناحلت هيلجر نإ
 هقوسي هلقعو . مّمشتي نأب هيلع حلت هفنأو . صحفتيو قلمحيو قدي نأب
 . ركفتيل نع اغر

 یناقلت عافدناو ةكرح هنكلو . . ءاوملا ىف العم اًدوجو سيل هدؤجو نإ
 . اهقيقحتو فئاظولا هذه ةعاط نم هل رفمالو . . فئاظو ةدعل

 ًالولشم فقيو ناقاس هل نوكت نأ عیطتسی ال هنإ
 هناكم سلجو . . هبلقو هلقعو هيعارذو هيقاس فظوي نأ ضفر اذإ وهو

 َلظي ىذلا قئاخلا عيظفلا للملا . . للاب بقا نأ ثبليام اًبئاثتم' الساكتم
 ةدئافلا مدعب مالا ساسحإلا ىلإ هب عفدي ىح هسافنأ ىلع ميو هقنخي
 راحتنالا ىلإ مث ... ىودجلا مدعو . . عفنلا مدعو

 ةايحلا ديري نأ ضفر هنأل ... توملاب هسفن ىلع مكحي اذكهو

 لثم .. قوف ىلإ اًمئاد هعفدت ةرورض ..ومن ةرورض هكحت ناسنإلا
 . قوف ىلإ ضرألا نم تابنلا ةراصع عفدت ىلا ةرورضلا

 ىسكع قيرط دجويالو
 . توميو ءىشاللا اذه ىف عقب رقهقتي نم لکو . . ءىش دجويال انءارو

 . .ولعلاو .. . عافترالاو وهلا .. . دحاو هاجتا ىلإ عفدي مامص ةايحلا
 . قلستلاو قؤفتلاو

 قشعو حومطلاو . .رورغلا ىه « عفاودلا هذه سرحت ىلا ةفطاعلاو
 فرشلاو . . ءايربكلاو ةّرعلاو ةماركلاب انايحأ ةيمسنامو. ....دحملا

 قرولا نم ناينبلا اذه طوقس نود لوحي ىذلا حّلسملا اهنإ
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 . قوف ىلإ قرولا تاراّيط لثم ريطينف انيف خفني انرورغ

 . رورغو دوقو نم انيفام بسحب انتالاجم توافتت . . ةرئاط قابطأ انلك
 .رورغ هسفن لاقملا اذهو

 .رورغ اهب بتكأ ىتلا ةقثلا هذهو

 رورغلا نم ءىشلا ضعب ىنيوادي رورغلا اذهب فارتعا ناك نإو
 . عفانلا رورغلا نم ىبافك ىل ظفحيو . . بذاكلا

 زورم كن له

 . . لوألا نم لاقملا ةءارقب كحصنأ



 ةايحلا رس

 ةنيفسلا ةرق هبشت ىلا ةريغصلا قذفان لالخ نم ديعلا ىلإ رظنأ تنك
 نرت لافطألا تاهقهقو ىننأ تحت رياطتت تانولابلاو عقرطي بموبلاو
 ةفرفلا لخاد ىف ”رشجألا رابكلا توصو . ٠ عراشلا ىف ةيضفلا نسارجألاك
 بيشألا لجرلا عممأف . . حلا هذه ىلع ىطغيف ىرخألا ةظحل نم ولعب
 : هبحاصل لوقي قلخ سلاجلا

 نأ بجي دحاولا . . زومألا نزي نأ بحي انم دحاولا .  ىحأاي عمسأ -

 . درم لوقي مث هليدنم ىف طخمتیو حنحنتيو قصبيو لعسيو
 اكسو" !انردجلادغأت»نأ اتي بقاوعلا ىف ركفن نأ بحي -

 . . لبقتسملا باسح

 ٠ . مولا وه اك اًوحص نوكي فوس دغلا فجل نأ الثم كاردأ نم . .

 ىف انلوح نم ىراحصلا اهيفست نيساهملا لامرو . . فيصلا ةيادب ىف نآلا اننإ
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 . عيرألا تاهجلا

 . ةوطخلا هذه ذخآ نأ لبق ةرم ةئام تددرتل كنم تنك ول

 طنيو حرفلا نم زفقيف ةّدشب عقرفتف عراشلا ىف ةبموب لفطلا برضيو
 . درقلاك صقارتي وهو هيدي ىلع" ىشميو

 وهو هبحاصل الئاق ةجرفلا ىلع عطقيف ىفلخ زوجعلا لجرلا ,دوعيو

 . ىرخأ ةرم طخمتي

 لقني نأ لبق هفلخو همامأ رظنبو . . لّقعتي نأ بحي انم دحاولا -

 مأ كتجوزو . . كقرسي كقيقش كوخأ . نامأ اهيف دعي مل ايندلا . . همدق

 . بجاو صرحلا . . اهل نئمطت نأ عيطتستال كدالوأ

 وهو, قلزني مث هيلع دعصيو رونلا دوماع ىلع لفطلا قلعشتيو

 اهرخآ ىلإ هتنولاب خفني مث نمار هیج ضاييسقو رش 6 . كحضي

 ارات( ای ی لک ٠ ةالابم الب هتالاعفنا رثعبيو ىكبيو

 . ةالابم الب خيراوصلاك قلطنت مهتاكحضو لافطألا عومد . . ةالابم

 : حتحنتيو ثهلي وهو هتوصب لوقي یک فلخ نم زوجعلاو
 نيزيو رب هربطح._ ذخأي نأ بحي .... .”لقعتي نأ. بحي انم, دحاولا

 نم . . غراف مالكو شيط هنكلو اًح سيل هنع لوقت ىذلا بحلا . . رومألا
 ءىش بح او ءىش جاوزلا نإ . . مودي بحلا اذه لثم نأب نامضلا كل نيأ

 ىلإ ريشيو ليحنلا هعبصأ عفريو ... لقعتي نأ بحي دحاولاو . .رحخآ
 : ةذفانلا
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 صرحلا . . اًضيأ بابلاو . . رايت كانه . . كوجرأ ةذفانلا قلغأ -
 . اًريغص دعت مل تنأ . . بجاو

 ىف ةايحلا ةماودب نيتقلعم نالظت ىنيع نكلو . . ةذفانلا جاجز قلغأو

 ةالابم البو صرح الب . . فنع ىف رجفتت ىتلا ةايجلاب ... عراشلا
 ةلوفطلاو ابصلاو . . بابشلا رس . . ةايحلا رس ديعلا ىل لوقيو

 ةذللا

 ةنولابلا لثم رجفنأو اهرخآ ىلع قايح شيعأ نأ
 مّطحتأو ىملك لوقأ نأ

 , تاظفحتالبو . . فوخالب . . قابغرو»--.. ىقيقح نلعأ نأ
 ةالابم الب یسفن ىف قيقحو قداص وهام لكب رهاجأ نأ

 نم كحضأو قالاعفنا رثعبأ . . حرملا طيسبلا لفطلاك شيعأ نأ

 ىبلق نم ىكبأو ٠
 صرخلا ليبس ىلع ايش ركنأو . . رذحلا ليبس ىلع ايش ىحأ الأ

 ضارعأ الإ نامألاو رذحلاو صرحلا اف . . نامألا ليبس ىلع ايش ىعذأو
 , أدصلاو نفعتلاو ةخوخيشلاو توملا

 . ةكنحب رومألا نونزي نيذلا مه لوهكلاو زئاجعلاو خويشلا نإ
 . . نولاتجيو . . نوبذكيو . ىرخأ نورّخؤيو الجر نومّدلقيو . . نوددرتيو
 رذحلاو . . صرحلاو . . طايتحالا ليبس ىلع

 دعي لل . . تنا مهمايأو تدفن مهتايح نأ نورعشي مهنأل نوطاتحي مهو

 ردعلا نم ةورث مهل دعت مل . . ءئرج لمعب اوموقيل هيلع نودمتعي ديصر ادل

 را
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 اهيلع نورماقي

 مزتامورلا ضارعأ عم ناسنإلا ىلع فحزت رذحلاو ةطيحلاو ةكنحلا

 نيبارشلا_بلصتو سرقنلاو
 عولضلا فلخ سبتحتف كاسمإلاب حورلا بيصي ىذلا أدصلا ان

 . ائيش لوقتال

 . . اًعاجش الفط ىنيحأو . . ةطيحلاو رذحلاو صرحلا رش ىنق .مهللا

 . : اًعاجش الفط ىنتمأو

 اًدبأ اكتم نوكأ نأ ديرأال ىنإ مهللا

 ىلع اًيوطم تومي نأ ةديرأالو . . هيفام لوقي وهو رّجفني نأ ىلقل ديرأ
RE 

 اهلك اهحنمأل ىنواع . . اهريغ ًةايح كلمأ تسلو قايح هذه
 . .اهّرس' كتهأو . + اهرذبأو .٠ . اهقفنأو
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