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 باتكلا اذه

 نأ ىنهذ ىف ناك ةباغلا ىف ىتلحر نع بتكأ تأدب امنيح
 ىفو ... ىصصق ىنف قايس ىف تاعابطنا نم تدهاش ام ىورأ

 : ثتولسالا ىف ظوحللل) عناطلا وه اذه ناك باتكلا قم لوألا خلا

 ةسارد ىلإ كلذ دعب ىدي نيب لوحت نأ ثبل ام عوضوملا نكلو

 لواحأو .. بتكلا نوطب ىف ثحبأو عجارملا اهيف ىصقتأ .. ةيملع

 نالا د ويح :٠ شاوعلا ةة اهو ةيؤرلا اه ىلإ ت نإ

 . ةديعبلا لهاجملا هذه ىف مهرامعأ اوشاع نيذلا

 .. بولسألا اذه ىلع تضرف ىتلا ىه عوضوملا ةعيبط تناكو
 هيت .. بيهر .. لئاه ملاع ىلع ىنيع مامأ ةباغلا تحتفنا دقف

 . ةدجلا لك ديدج .. لوهجم

 تفشكلا يف ةبغرلاو معلا نشظعو... ةفرعلا لوسكف ناكر
 ..ىنفلا لمجتلا ىف ةبغرلا نم ىوقأ .. هيلع فرعتلاو هيتلا اذه نع

 -80- ةبانغلا



 ىتحايس ىل اهحنمت ىتلا ةرباعلا ةحمللاب ءافتكالا ناكو

 ةظحل ءاضق ىف هنم .. لهاجملا هذه ىلع فرعتلا ىف ةيغر

 نأ تلضف اذهلو .. ةصقاف ةينيف»تاعابطنا نيب ةذيذل ءاخرتسا

 . طقف ةعتم ىلإ ةوعد هنم رثكأ ملعو ةفرعم ىلإ ةوعد ىباتك نوكي

 دومحم ىعطصم

 ةبافغلا--



 ةباغلا ىلإ قيرطلا

 ا سچزل قناخ ءىش ةنيدملا

 وا سانلاو ..نيكاكدلاك ةقيضلا تويبلا

 بيذاكألا نولقافتيو فوخلا .نولدابتيو ةبير ىف نوسماهتي

 ںاجشألا ..امعط مونا. نوقرعي الو ةمونملا صارقألا نوطاسعتيو
 اهاسك ىتلا رفاظألا ..قيحاسملا اهتطغ ىتلا هوجولا ..ةقيلحلا
 لدت ال ةيديلقت ةدراب تامسب فلخ تبجتحا ىتلا هافشلا .ءالطلا

 ام ةرثكل ةلذتبم .ةلهلهم ةصيخر تحبصأ ىتلا ةغللا ..ءىش ىلع
 تحيبجأ ىتلا ةيقادصلا...ةعنصلاو فرظتلاو قافنلا نم -0-

 ر +... 4 ٠.لوصولل ةقيرط ىلإ تلوحت ىتلا ةفطاعلا ..

 .بابذلاک نونطي ناكم لك ىف اورشتنا نيذلا صرفلا <
 . 01 ب ت ١ فقام تلا ةءازملا

 ..ةحربقلا. 36 فلأ هل حنبصأ ىذلا نمزملا ضرملا
 ..قرألا ..ةحبذلا ..دبكلا ..طغضلا .:ركسلا ..حالممألا ..نولوقلا
 :.ةفيادملا .:ىقيقحلا ةمشا داو نكرم قو نقلا

 -۷- ةبايغلا



 مدق فالآ ةرشع عافترا ىلع انأو ىندوارت راكفألا هذه تناك

 ..ءادوسلا ايقيرفأ ىلإ ..اقيناجنت ىلإ ارئاط

 .بلقلا ءاضيب ..ةظحللا كلت ىف ءاضيب ىل تدب مك

 ءاد ...«ةنيدملا» همسا نمزم ءادب ضيرم ىنأ رعشأ تنك

 عانطصا ..ءىش لك عاتنطصا ىلع هنم. . ءافش ال نامدإ ..لاضع

 .بهذهتلا غاتطضا . ”كولسلا عانطصا ..مالكلا

 ...اهنضح ىف ىمترأ ..ةباغلا وه ..ءافشلا ىف ديحولا ىلمأ ناكو

 ىتلا ةنقمنتملا ةبذهملا تاضلكلا ملكتأ ال ..اتيش عنطصأ دوعأ الو
 عدآامنإو ..بنألا:فلكت([ الو: ..ىنقذ قلحأ الو ..ندملا ىف اهتدتعا

 لهفي اسك. هبتيچس ىلع ملكتي ىننكسي ىذلا نشنخلا ىفيرلا كلذ

 نع هئاوجل ثجنبي نأ قود. حابصلا ىق.ىوعي ءامنيح باغلا شحو

N OS SOS OL:م ل  

 ١ | ىم تخت تناسق يتلا نمش: قف نم ترظنو .

 عم اعيش نلع ىتاكو د ا نلذ نا تابعنا نبع كن

 هسا نير الاه طن «.٠ ذب گيج اهب تهلدت ةبيبح

 ياعم e oe ..لوقي رايطلا عمسأ انأو ..ةفجر ىنتلمشو

 ..مالنسلا رادءىلع ناتحعاش ىقلت .ءابانأ صدأ قوف نآلا نحن -

 كانهوعانه ةاطفغفللا ةحلاكلا ملال ةفسلس ىلإ ةذفانلا نم ترظنو

 ا ا E LN اخ ا ..ةفيطقلا نم و



 يلا نيرع رجا ريو دوج .قوف. نم ةباغلا ودبت اذكه

 ..لبجلا وسكي

 ..تحرسو

 .جلتخي ال انكاس ودبي ىذلا ربولا اذه لخاد ىف جومت ةايح ىأ

 ودبي ىذلا بهشألا لغدلا اذه ىف ىرجي ىماد عارص ىأ

 ْ .ريهوملا شامقلا نم ةعطقك

 ةباحس ىف ىب ىقلتل ىتالايخ نم ىنتعزتناف ةرئاطلا تداعو
 ..فودنملا نطقلا نم ةرمغ ىف ىرصب باغو ..بابضلا نم ةفيثك
 ش ا ا قو قون ىيطظم ل

 .ىرخأ ةرم رايطلا توص عفتراو

 ةحردو.:ءاوتبسالا طخ ىلع: ىدتهلا طيخملا قوف نآلا خف

 .ةمئالم ناريطلا فورظو ..لدتعم طغضلاو ..ةجرد ٠١ ةرارحلا

 تناكو ..ةلوقصم ةآرم ةحفصك ودبي ناك ..طيحملا ىلإ ترظنو
 دادتما ..هحطس ىلع جاجد ةشبغنك ىدبت ةلئاهلا ةيلاعلا جاومألا

 ال علصأ رظنم ..رخآ ال ..لوأ ال ..نآطش ال ..هاجتا لك ىف قرزأ

 ..شقن ىأ هيف سیل ..ةداس نكلو مسد قرزأ نول ..ريغتي

 ةرئاطلا نأ ىلإ ليخو ..للملاو ..لقثلاو ..ةدالبلاب رعشأ تأدبو

 ..امامت تفقو

 ىلإ تهينت ىنكلو . .دوكرلا اذه 1 رم تقولا نم مك ىردأ الو

 راطم ىف E ل .طبهت ىئاشحأ

 . ..مالسلل راد

 -94- ةيافلا



 ..ةملك تعمسو ..شيبارطلا سبلت ةمساب ءادوس هوجو تلطأو ٠

 ..دالبلا لهأل ةينطولا ةغللاب ددرتت . 3 بحرم وبيرك «

 اب ىلجاوسلا وأ « ىليماوسلا ٠ ٠ ةغللا نأ اذه دعب تفرعو

 ذالم ىدتهلا طيحملا ربع لباوتلا لمحت تناك ىتلا ةيبرعلا نفسلل
 77 ..ةحسأكلا ةيرحبلا فصاوعلا نم مالس رادو نامأ

 مهمظعمو . .ةيبرع امت اقيناجنت ىف ناكسلا غامسأ بلغأو

 نؤحصلا نومسي مهف . نذل ةفولأم تاملكلا مظعمو نوملسم

 يدا هلا .یجام ءاملاو . .اواهاک ةوهقلاو . .ىناحص كانه

 3 ` ` .ىرافس رفسلاو ..ىتيربك تيربكلاو
 اهنكلو' .اهذحو و « ىلفاوسلا» ةغللا لخت مل ىرافس ةملكو

 +  ..(ضيأ ةيزيلجنإلا ةغللا تلخد
 .اهراثآ تكرتو ..اهسفن ةيبرعلا ةيصخشلا تضرف ةجردلا هذهل

 لك نال ..ةيوغل راثآ نم رثكاأ نكت مل راثآلا هذه نأ ؤدبي نكلو
 :. ..ىئزيلجنإ ..تاملكلاو ءامسألا ادع ام اقيناجنت ىف ءىش

 ىلع نم » ىزيلجنإ رورملاو ..ةيزيلجنإ مالسلا راد ىف ىنابملا
 .ةيزيلجنإ ةطلسلاو .:ةيزيلجنإ كونبلاو ..ةيزيلجنإ قدانفلاو « لامشلا

 رككابم ريغ“ عون نم ةطلس ..اقيناجتت ىف ةيناث ةطلسس دوتهلاو
 بتاكلا وفظوم ديلا دي نف طفلا ةورقلاو ةرانجلا لكف
 .دونه ءابطألاو ..دوتف تاراببلا باحضأو تالحملا باح صأو

 -٠١-القابة



 ..دونه اهريدي فارغلتلا بتاكمو ..دونه اهريدي ديربلا بتاكمو

 مهمظعمو ..نهملا رقفأب نولغتشي نويلصألا دالبلا ىلاهأو
 صقرلا نوبحي نوبيط ءاطسب مهو ..خاوكألاو ولاجنبلا نونكسي
 رمخلا نم عون ..« ىستانوملا» ىف مهمومه نوقرغيو ىقيسوملاو

 ۰ ..دنهلا زوج نبل نم عونصم

 ئردبسلاو ليفلا نو ءارتسسلا ئمجلاو انوالللو مادخل
 نيذلا نيسيلصالا ىكلافألا نم قيتطاولا ضخ موكل نصوم
 ..ةنيدملا فارطا ىلع نوشت

 لقانلا ضوعبلاو ..مونلا ضرم لقنت ىتلا ىست ىست ةبابذو
 اا ىف ك نوكيوم للا ضرمو ءارقصلا جمحلاو انزالملل

 اونكمت زيلجنإلاو ..ابيرقت ةكيوألا نم ةيلاخ مالسلا راد نكلو
 كاته نسف نمت تاد ىلع ءانهقلا نم

 ..ىرصع زارط ىلع ةينبمو ..ادج ةفيظن ةنيدملاو

 ..لمتحم نكل بطر راح ىجلاو

 ..سطسغأ ىف قناخلا ةيردنكسإلا فيصب هبشأ

 خفاكي ىذلا ضيبألا لجرلاو ..لتاقلا ىتاوتسالا وجلا ةياكحو

 ..امنيسلا اهتجور ةفارخ نافرعلاو رونلا رشن لجأ نم دهشتسيو

 ظخ ىف شيعي ضيبألا لجرلا نأ ةقيقحلاو ..اهجورت تلازالو
 تارئاطلاو ةؤهافلا تانونلابو, فيكا ةاويلاب تمارا
 .ةصاخلا

 نم اقيناجنت لزن ىذلا نس مايليو ةياكح نوكحي كانه مهو

 ةيافغلا -١١-



 حک نوم اا كالسألا زم او یو اک نق
 ..همسا اهيلع بتك ضرألا نم ليم

 شاملا مخ ىلع اا لف اه قاف

 ..ملاعلا ءاينغأ ىنغأ نم ادحاو ةليلو موي نيب نس مايليو حبصأو

 هنج نويلم فصنب تيرجرام ةكلملل ساملا دوقع ىدهي ناكو
 77 كلاستحلا ديلا يفت هلع تيهارف حلا نارها ةو

 ىفو ..ملاعلا 0 لظو ..ًارينويلم لظ كلذ عمو

 اهلا كاط شبا فضيع | هداج جاك

 نيحارجلاو ءابطألا ربكأ ريشتسي ملاعلا نادلب ىف لوجتي لظو
 ..لمأ نود

 الين نق تاعا ا و و رل ما وک هم تاو
 .ىبورينب

 ..نيلئاق ةربع ىف مههافش نوصمصميو ةياكحلا نووري مهو

 نطاوملا ةياكح نأ كش الو ..!! هنييالم لكب نس مايليو بهذ نيأو
 ا لإ هيناتا رمل دا يذلا ا الا
 ا كلت توف نم اورا فا عيبا دانو الم ااو ارش
 لابليو .ES e .ةربع رثكأو . .ةراثإ کا مو نك دعت ىتلا
 .ةتايفاكنإ لكي مكنت ا | عي قامو ضاع يذلا نس

 : سساريف ۳ دحألا

 ن ر تا وا قد قمتم ر نك

 ةفرتعلا ىلإ ةذقانلا نم رفق ننلا تدهاش اهنإ ةو ولآ لاق

 ةبيافلا-1!؟-



 عملي همسج ناكو ..ءىش دوسألا همسج رتسي ال ًامامت راع وهو

 نيكس هدي ىفو ..تيزلا وأ محشلاب نوهدم هنأك ابيرغ ناعم

 3 ..ةعرشم ةليوط

 ی فشلا ف وک ا عل يقر
 هر خا يضخ ىلا ةةفاخلا

 5 ees ىتلا ةظحللا ىففو

 صللا ناك صللاب اقحليل نانيثالا .بهيو اهراوج ىلإ مئانلا اهجوز

 ..عراشلا ىلإ ةذفانلا نم زفق دق

 ا ا اا ا ا ام لک

 ةدامب تثولت هدي نأو ماله نم عارذ اهنأك هتضيبق نم تقلزناف

 تابانصع نع ةلصفم ةليوط ةدمعاب درادتاتس اقيناجنت تجرخو ٠
 ةراملا_نوبلسي نيذلا :قرطلا عاطقو نرالا معاك يتلا: ويلا
 ..ليللا رخآ مهدوقن

 موي لك ثدجت_ةيداع. 5101 ليتوألا ناكس زهو

 ءان 1 ١ e A ..مالسلا راد ىف

 50 حابص مامطلا عاق ىف رودي ىذلا ثيدحلا ناكو
 ..ثداحلا نبع هلك

 لوقت تناك نكرلا يف ةوهقلا برش ىلا حولا رجلا نجلا

 ا ْ . .ةيبصع ىف اهجوزل

 نورظني eb .ناكم ل لك ىف نورشتنم مهنإ ..جونزلا ءالؤه -

 -199- ةنبافغلا



 ..كنولكايس مهنأكو ..دوقنلا نم ةعطق تجرخأ املك كيلإ

 لر بيجي الو ةدئاملا ىلع نقنتو هيقاس زهي اهجوزو
 ذم ل ..رثكأ ةيبصعب

 مستبيف . SSE دلبلا اذه -

 37 (قلعم جوزلا

Sasa تالحرلا. e 

 ديس هن.ايقيرفأ ىف كنأ ىتييبح اي ىسنت ال 4 3

 ١ ْ ..خفنت ىهو لوقتف

 هذه لك عطقن مل اتنإ ...ةيرفزري هذه ..ةيجمه هذه ..فوأ -

 دجوت الأ .:سيلوب دجوي الأ:..ىنضوف هذه ..اندوقن قرستل لايمألا

 نانخدي ..لامعتألا لاجر نم.امهنأ ودبي ناكيزمألا نم نائثاو

 ا اياسح بشحي هنإ اككاتض امهدحأ-لوقيو ..راجيسلا

 ت .هييج ىف هدوقنو مانيو . .امئاد تآجافملا

 موقيؤ ..قلق' ىف هلوح تفلتي وسغنوکلا نم مداق ىكيجلب لجرو
 ' ..ليتوألا ريدم نع لأسيو ..نوفيلتلا ىلإ بهذيو ..دعقيو

 : ..بارطضا ىف فتهيو
 نارا لكفا ناي ىردأ ال ..ةسارح نم دبال ..عيظف اذه -

 :..بيرغلا دلبلا اذه ىف ىدوقن تدقف

 عراسي نا حبا .ةثك نقذ هل ىزيلجنإ حئاسو

 .زازئمشا ىف لوقيو

 ةبافلا-؟4-



 .ةحيضف هذه ..قئشي نأ بجي صللا اذه <

 ميسولا ىدتهلا ريدملا ناك ليتوألا باسح عفدأل تيهذ امنيحو

 و للا نم ةر يا ..لاجزت هدب ضلي: ىذلا ةا

 !تاهرالا و: :يدضوفلاو
 نلش ةئام اهيف نأ تظحال ..ةضيرع ةليوط ةروتاف ىل مدقو

 :يناسح ىلع تزيف ةلئللا ناو: ةعاس فضلت ةفرغلا ءالخأ
 ثالشلا تابجولا هذهو ..راهنلا لوأ ىف انلزام اننإ ..ةليل ىأ

 ..ةمقل اهنم لكآ مل ىنإ .لوقعم ريغ ..؟! اضيأ ىباسح ىلع ةديقم

 :اهقذا مل تابجو نمش عفدأ فيك
 ١ ١ ..مج بدأ ىف لوقي ريدملا داعو

 بسحي ةفرغلا رجأو ..ةلماك انه ةمدخلا نإ ..ماظنلا وه اذه -

 ::(ماعط لؤاتتأ ملو :.ةليللا تينا مل ىتكلو 2

 :.ةعافش هدنع ىل عفشي ملو

 سعب یف ینا ناش وغانا ىغا

 ::نصللا كلذ هلق امو: .سنمألاب تذدخ امه نزسعيو ةدشب فساتن
 : ا ةقولا كخألا كلا

 !؟ دصقي صل ىأ

 -:10- ةبافلا



 قلستو _نمسسلاب همسج.نهن ىذلا نابلغلا ليوارسلا قراس

 !؟ ةتكاج فطخيل ةذفانلا

 هد !؟ ةتكاج
 نم.دلبلااوقلست نيذلا ضيبلا صصوسمللا ءالؤه لك لعفي انامو

 . ..ذفاونلا لك نم اهيلع اومجهو وجلاو رحبلاو ربلا
 ا لو دوس عدس. تلا نول یافت ادام

 الل اا ش ..موي لكو

 اممم أا ن أا :نيازتف ؛ نينثالا

 لك ئف ةراجتلا . .باّصتغألا قرح مالسلا زاد ىف ءىش لك

 نيل ب ا عالسلا راد ي نئلثلا لکو 0

 لا تاورقلا .ةتاققمحلا دار انجن نكزألا نه ناك نك دش ون
 ..عورشم يأ ..ةعفنمل كرحتي .دحاو لك ..هللا هجول كرحتي دحأ

 .... ٠ .هللاي اهل ةقالع ال ىرخأ ءايشأ مدخي هللا مداخ رشبملا ىتح

 مضنأ. فوس كلذ نم رثكأ تيقب ول ىنأو ..قنتخأ ىنأ ترعشو

 .مالسلا راد ةرداغپ ةرئاط لوأ تبكرو

 + دج

 و لا تع انين يول ار

 ن 1. ...ةيليج تارمم ىف, دعضأل راطملا نم ةبرع تذخأو

 کک 8 هام ملل + ؛. .لوهذ ىف ناتفلتت ىانيع تناكو

 واهم اك اف ةف كاا هل قيرطلا

 ةيالقلا -۹ -



 ..نوللا ةيساحن ءارمح باضهو ..ةبذع لوادجو ..روهز ناضيحو
 ىف ةيامغ قدانفو ..كانهو انه تاحارتساو ..رضخ شيراعتو

 ..لادتعاو فافج ىف دراب وجلاو ..ةفاظنلاو لامجلاو قوذلا

 ..شعنم قفر ىف اهغدغدتو دودخلا صرقت تامسنلاو

 ش ارس وسد هسا ناک

 تينبو ..تلفسألاب قرطلا اهطسو ىف تقشو تعلتقا راجشالا
 .تاليفلاو تاهيلاشلاو روصقلا

 هسأر عملت ..باحسلا قرخي ..قالمع قهاش ..ىراجنميلك لبج

 زرطم ضيبأ ليدنمك جلثلا قئاقر اهيطغت ..سمشلا ىف ءاعلصلا

 ..ليتنادلاب

 ناكو ..وبمابلاب ىنبم ىقيرفأ برشم دنع ةبرعلا تفقوتو

 ىبموبلا نولوانتيو ةيبشخ ككد ىلع نوسلجي ىراكسلا نوينطولا

 ةليوط ديأ اهل ةيبشخ باوكأب ( رمخملا زوملا نم ةعونصملا ةظوبلا )
 ..اندنع ىللحلا ةظوب ةحئارك ناكملا ةحئارو ..قعالملاك

 زوملا اهيف رمخي ىتلا ليماربلا فطصت تناك برشملا فلخو

 سبالم ىفو ..نيينطولا سبالم ىف ودبي رقفلا ناكو ..سورهملا
 اهيف طقاستي ىتلا ةفوشقملا ليمازبلا ىفو ..ةيقاسلاو ىقاسلا
 ١ ١ ..بايذلا

 ..ةبوصنم ةينطولا قوسلا تناك برشملا نم راتمأ دعب ىلعو
 +نساتانألا داو .نضرألا ىلع عيملا ةه ورسم ةولا طنا
 ىلع:ةفوفصنم ..ضيبلا لالسو ..نبللا رارجو ..دبزلاو ..نبجلاو
 ٤ ك ةءالم

 ةباغلا -١۷-



 درطل مئامتءئمدو ةيبشخ قعالمو نوحص رخآ ناكم ىفو

 ..ةنوله ةشمقأو -ناقلحو شياوغو زرخلا نم دوقعو ..نيعلا

O RE ا م 

 هقئادحب مخفلا قدنفلا فراشم ىدبت تناك قوسلا راوج ىلإو
 و دماسلا a عاملا زوباوو . .ةقيشرلا هتاليفو ءاثغلا

 5 ..نخاسلا ءاملا تايالغو

 ةيزيلجنإ فورح ىف اتوحنَم قدنفلا مسا ناك راجشألا ىلعو

 ا قلا رفجسي ىذلا احلا ىفقانتلا كلذ ئرخا ةرم ..ةزيبك

 ةتيزيلجنإ ىف تقولا لوط ىنثدحي قئاسلا « ىرازال » ناكو
e 8 ۱تدشن  

 ..زيلجنإلا دي ىف اهلك ضزألا نأ ..ىديس اي انتلكشم نإ -
 كنإ ..نينثالا نيب نوعئاض نحنو ..دونهلا ىديأ ىف اهلك ةراجتلاو
 كلثم نحنو . .اندالب ةعورو .اندالب لامج ىلع (توهبم نآلا جرفتت

 نيرخألا ئدنأ ىف ءىش لك . .جرفتن نأ نم رشكأ كلمن ال . .جرفتن

 وف افادتنا ل یر ىلإ ف كنادلو ١ .رسحتنو رظنن نحنو
 TG .لمجأ

 رخآلا انأ رسحتأو « ورازال «

 ةيافلا - ۱۸ -



 ::ةيدلاو ةحيبسقفلا ةيكاوتسالا ىعارملاو يداولاو ليحلا تيار

 ..ىبورين ىف اهتدجو اهتمق ىف ةنيدملاو

 لوقصم سونكم لوسغم اهيف ءىش لك ةنيدم ىبورينو
 مظنلا ثدحأ ىلع ةرطسملاو ملقلاب ةططخ م ىهو ..قلأتم

 ىح ىفو ..ةحيسف نيدايملاو ..ةضيرع ةعساو عراوشلا ..ةيرصعلا
 تايارس مهل زيلجنإلاو ..قئادحلا نم نادف اهلوح اليف لك زوملا
 ا ماتم اوم نک فو و لا و قزيدق انف كابا رسك

 ..رجشلا عورف قوف ىبمابلا نم كاشكأو ..امنيسو ناويح ةقيدحو
 !.بتانصعألا قهري راق ءا ارقا ءاكيتسالل

 ..ةرايس فلأ نيرشع ىلع ديزتو عراوشلا محزت تارايسلا

 ددعلا اذه بعوتستل اكيرمأ ىف امك راودألا ةددعتم تاجارجلا

 ..تابرعلا نم لئاهلا

 ..كترايسو تنأ اهلخدت ءالخلا ىف امنيس رودو

 كيتسالبلاب ةينبم ..ادج ثيدح زارط نم تارامعلا لكو
 ااو كلا ىت وخوفا ىلا

 ىهالمو ..خيسلا دونهلل دباعمو دجاسمو سئانك ةنيدملا ىفو

 تاوارقش تانبو ..ةيليل ىداونو صقارمو ..تاهيرابكو

 لك ىف نورشتنم دوهيلاو ..ملاعلا ىف ناكم لك نم تاوارمسو
 ا قف وصف

 ىوافيلا لاقتربلاو ..ليئارسإ ةمجن اهيلع عئاضبلا مظعمو

 ..موي لك ىبورين ىلإ بيبأ لت نم قفدتي خوخلاو خيطبلاو

 ةباغلا -١8-



 .:نيينطولا نم نييالم ةغتستو ىزيلجنإ فلأ ٠١ اينيك ىفو

 نوشيعي ..ىام واملاو ..ىاساملا لئابق نم جونزلا نوينطولاو

 و لاا یوا فار غ

 ةهوف ىلإ تبه ا 525 كل ةيقيقضلا ةيئاوتسالا ةباغلا ا

 كل i 8 ..وروجتنورج ناكرب

 غرتساو نسح أبو :.ليوط قاش قيرط وروجتورج ىلإ قيرطلاو
 نم اار ةعاس ١4 ىلإ :رفاسلا جاكم تولا تالا ولا قول

 ثيح ىئشوم ىلإ انهنم بايإلاو وروجنورج ىلإ باهذلل رفسلا
 :ناوساو ةرهاقلا نيب ةفاسملا نم يرقت ةفاسم عظقي

 مهق:فالآ ةعسق عفترت وروجنورج نإ مويلا كلذ ىف ىل اولاقو
 سبالم كعيم ذخأت نأ ديالو ..ةدراب اهنإو ...رحبلا ىوتسم نع

 لبجلا دعصأ تدب دبعم ىوتسم قيرط ىف تاعاس سمخ دعبو
 00 | ..بيجلا عون نم ةيوق ةبرع ىف

 0 رتت ةبرعلاو انشخ قيرطلا ناكو . :

 فروج ناموس قات ورا تقو نيب رظتنأ تنكو :

 eT ..اهل رخآ ال ىواهم ىلإ ردحني

 ىف ف اروعسم ةبرعلا تنعمأ املك افثاكت 00 ةرضخلا تناكو

 ف يي .لبجلا

 ةباغلا چ =



 یف ةطحم دنع ةبرعلا تفقوت رتوتلاو فوخلا .نم تاعاس دعبو

 1 . ..«!رايئام كيل » ىه قيرطلا فصتنم

 ىلع عقيو لبجلا اهنضتحي ةبذع ةريحب ىه اراينام كيلو

 ةحاببس مامح هيفو ..ىبئمابلاب. ىنيم فيظنو ليمج قدنف اهتفض

 نخاسلا ءاملاب مون فرغو ةرخاف ماعط ةفرغو رابو امنيسو
 5 4 ..درايلاو

 ريبخ ثيدح ىلإ جيتس ادام كيل :قدنخ ىف ةليللا تيضقو..

 :..ةياغلا ىلع فوشي ىذلا-ىكيرمألا تاناويجلا

 ا قيقدلا ماظنلا نب نعو ناويحلا ةضكح نع ثدحتي ناك

 8 1 ..ةيحلا ةعيبطلا دوسي ىذلا

 ىدحإ ىف حيسامتلا رثاكت ىلإ ةدم ذنم اونطف مهنإ ٌىل.لاق ”'
 يذلا لئاهلا اهرثاكت نم دحلل اهذيص اوحايأف.ةيئاوتسالا قطاتخلا

 “٠ ..ةيئامربلا تاناويخلا ةيقب ددهي حبصأ

 يا يلع“ ءاضقلا ىف نوا نودايتصلا ليقأو“*

 ا دولخ ديو ”ايخلشو
 ْنُم ىعنيبطلا E اودجي مل نينينطولا نأ ةجيتنلا تناكو

 نأل تاريحبلا نم ايباليتلا ضرقنا ..ماعلا كلذ ىف ايباليتلا كمس
 ا ودعلا وهو « طقلا » كمس

 8 0 ..حيسامتلا ىلع ءاضقلا

 مهتلتو-« طقلا ٠» كمس ىلع شيعت ةداعلا نف حيسامتلا تناكو

 ..هلاوتتو وثاكتلل ايباليتلل ليبسلا حسفتف ةلئاهلا هدادعأ

 ةبافلا - ۲١ -



 لك ايباليتلا نم ىهش ىعيبط ءاذغ ناسنإلل رفوتي ناك اذهبو
 نيب تاناويحلل قيقدلا ميظنتلا اذهل ةجيتن ةدايزو هيفكي امب ةنس

 .لوكأمو لكآ

 ناستإلا ليتي ئذلا ماظتلاو قتلا كلذ انقاذ: ةعونطلا قو
 ..هدسفدف هىق

 هعم ددهي أديب دح ىلإ رثاكت ىذلا ةطشق ديس ةياكحو
 رماوالا تردض امتيخف :.قينقدلا ماظنلا اذهل نخآ لكم :تاعؤرؤللا

 نوت نها نكمل تاعورزملل اذاقتإ ةطشق نين ىلع ةاضقلاب
 تانعوراللا قارغإب اناديإ نر توس است اروا ةه نأ
 ..ثدح ام وه اذه نكلو ..اهفلتو

 ضرألا ىلع ىشمي ىذلا ةطشق ديسف ..طيسب هريسفتو

 قبشب هتالقنت ءانثأ ىف لفكتي ناك طلزلا روباو ىشمي امك ةوخرلا
 ..اهيف ةقيمعلا ديداخألا حتفو ةبذعلا تاريحبلل دفاور

 ىلع اهعزوت ىتلا دفاورلا (مئاد دجت راطمألا هايم تناك كلذبو
 هدادعأ تطقسو ..لوجتلا نع ناويحلا كلذ فك امنيحو عرزلا

 تحبصأو قشت ديداخألا دعت مل ..ناسنإلا صاصرب ىلتق

 ..ءىش لك تقرغأو راطمألا هايم تضافو ةدودسم تاريحبلا

 لک مالك

 ..حيحص مالك وه له نكلو

 ..ةعيبطلا ةمكح ىف ةفسلفلا هذه ىف ركفأ تنك .

 سیلو ..ريبدتلا نوكي ام نسحاك ءىش لك رہدت ةعيبطلا له

 ةبافلا-؟؟-



 ةعيبطلا ىف ناسنإلا نم لخدت ىأو ..ناك امم عدبأ ناكمإلا ىف
 ..اهتمكحل داسفإ

 ةمكح اهل ضارمألاو تارشحلاو تابوركيملا نوكت ىنعملا اذهب

 ىقبت ىهف ًايرورض انزاوت ققحت ناسنإلا ىلع اهبرح ىف ىهف
 رثاكتلا نم دحت ىهو ..فعضألا ليزتو ىوقألاو حلصألا ىلع
 الو ..هماعطإ نكمي امم رثكأ هاوفألا نع جتني ىذلا رطخلا ىناسنإلا

 ىلع برحلا نالعإب ..ةيعيبطلا ةحيذملا هذه ىف لخدتن نأ بجي
 ةمكحب لالخإو ..ةقامح هذهف ..ضارمألا ءافشو تايوركيملا

 ..ةيلاعلا ةعيبطلا

 ..نييقيرفألا نولكأي زيلجنإلا كرتن نأ بجي قطنملا اذهبو
 هب ظفحت ةعيبطلل عيفر سومان اذهف ..جونزلا نولكاي ناكيرمألاو
 ..سانجألا نزاوت

 نأو ةقولخم ةعيبطلا نأب نمؤن مأ عداخلا قطنملا اذه عبتن له
 ..حدفأ اهاياطخو ءىطخت نأ نكمي تاقولخملا لك لثم اهلثم
 تاتابنو ..اهرخآ نع تضرقنا ىتلا روصانيدلا تاناويحو

 ةغيبطلا اهتلجس ءاطخأ اهلك ..دوجو اهل دعي مل ىتلا سخرشلا
 ..اهراثآو اهتايرفح ىف اهسفن ىلع

 نيب نوكلا ءاجرأ ىف ددبتتو رجفنت ىتلا ةيبكوكلا تاعومجملاو
 لك ىف ىذلا صقنلا اهيف ةعيبطلا نأ ىلع ..رخآ ليلد ..رخآو تقو
 فلختسم ناسنإلا نأو اهبابل ىف داسفلاو بطعلا نأو ..تاقولخملا

 .اهحالصإ ىلع
 ..ليللا لاوط اذه ىف ركفأ تنك

 -؟#*- ةبافلا



 تلز ام تنك بيجلا ةبرعلا ىف لبجلا دعصأ انأو :حابصلا ىفو
 ..زيلجنإلا ىفو ..توملا ىفو ..حيسامتلا ىف ركفأ

 ناكو ..عافترالا هيدش لببج:ةفاح ىلع ريس ةبرعلا تناكو

 30 .. ةرضخلا.ةنكاد .ةفيثك راجشأب .ىطغم لبجلا حفس

 ودبي ال”ىبتاج نع رصبلا هيلإ وهي ىذلا قيحسلا روخلا ناكو :
 لغد هشرتفاؤ ..هعاق ةكباشتملا ةفيثكلا راجشألا تدس دقف عاق هل

 يه ةكباشتم ةقناعتم فينفالت تاذ ةكشحو تاتابن نم ىعيبط
 نيبتت الف نيعلا هيف هوتت ناهزألاو قاروألاو ناصغألا نم. كرتعم
 0 تلم .ةرضخ ىلع ةفثاكتم ةرضخ امنإو ..اضرأ

 ىتلا وروجنوزج ةنقطنم ىف لخدت ةبرعلا تأدب ائيشف ائيشو
 ىف ناويحلا نم. فنص فالا ةعبرا :.ةيئاوتتتالا تاناويحلاب جعت

 ..ضرألا نم عبرم ليم ةئام

 عنضتل افقوف نم اهتعارذا كسامتت تآدب دق راجشألا تناكو

 الو ..داكت وأ سمشلا ٍبَجَحَت ءارحضخلا شيواعتلا نم افيثك افقس ٠

 يدور SE قشت ةيضف اطويخ الإ اهنم عدت

 ` .نساملا صوصفك قاروألا
 فالكم ةقزقزو ..ةقتاعتتن ةقساب راجشأ حابشأو ..ةمتع

 ناريث قاوخؤ :.ةحباتلا عابضلاو بائذلا فالآ ءاوعو ..ريفاصعلا

 حايرو ..فحزت ءايشأو :.رسكتت“قاروأ توصو ةيشحو راقبأو
 ..ةبهر -هديزؤف رظنحلا ىلع لدئسني بابضو ..ةبوطرو ..رفصت
 نإ ثبلت اه مث ءىش لك علتبت ةباحس ..كرحتي بابض هنكلو

 ليواهت دونعت مث ...فيبض ملخب اهنأكو ددبتتف حيرلا اهب فصعت

-N -ةياسفخلا  



 اليس مث ..(اسماه ًافيفخ اذاذر رطملا طبهي مث ..روهظلل راجشألا

 امنأك ةفوجملا وبمابلا ناصغأ ىلع عقعقي ًارمهنم انافوط مث ..اقافد

 دوعي مث ..دعرلا رأزيو ..قربلا عمليو ..ةدودشم لوبط ىلع فزعي

 ىلع سمشلا عملتو عطقني مث ..اذاذر دوعيو ليسلا فخيو ءودهلا

 .ساملا صوصف ًالألتتو ..رجشلا تاماه

 .اهل دع ال دورق قنقنتو

 .ةباغلا اهنإ

 ةباغلا فصوت نأ نكمي الو

 .اهلالجب ىرزي فصو ىأ نإ

 عراوشلا ىف راجشأ نم ىرن ام هبشت ال اهراجشأ نإ
 ..ةماعزو ..خومشو ..ناوفنع اهيف ..قماوس اهراجشأ قئادحلاو

 .ةيومد ةنقتحم اهراهزأو

 .ةناير اهقاروأو

 .ةحستكم ةيتاع اهراطمأو

 .شايج مكارتم فيثك اهبابضو

 رهن ..همضي ىذلا بوثلاب قيض قزن قهارم دهن لثم اهنإ

 ..هروسجو هزجاوح رسكي درمتم

 وأ ..لكش درجم تسيل ىهف ..اهي طيحي فصو دجوي ال ..ال

 ..بلقلا ىف ةفجر ..معط ..قاذم ..ساسحإ ىه امنإو ..دهاشت ةروص

 رجشلا نيب لقنتأ انأو ةضماغلا ةفجرلا كلتب ترعش دقو

 تالالشلاو لوادجلا تائم نم ثعيني ريرخلا كلذ عمستأو

 - ۲0 - ةبافلا



 .ممقلا نم اردحتم جلثلاو ءاملا اهيف.ديرعي ىتلا ةريغصلا

 دنع اهنم ىوقأ ةيرعغبيجلا'ةبرعلا لادبتسا نم دبال ناكو

 ديدش حبصأ قيرطلاف وزوجنورج ناكرب ةهوف نم انبارتقا
 ىروتاكيراك طخ 6 .طوبهلا ديدش دوعبصلا ديدش ..جرعتلا

 0 .ثبعلا ريثك

 نأ ةضخضخلا ة ةرثك نم :ترعش ليم فصن نم لقأ لالخ ىفو
 اهضعب ىلع تقلدنا دق ىئاعمأ تايوتحم نأو « تخاس ىئاشحأ

 , .اهيلقتو ةبرتلا ثرحت اهنأك ركركت ةبرعلا تالجع تناكو

 ةموف ىلإ نام رادبختا نف مهلا طن ةيردعلا كنار

 هبشأ ..عبرم ليم ةئام ىلاوح اهتحاسم ةهوف يهو ءوروجننورج
 ..مادقألا فالآ عفترت لابجلا نم ةلسلسب روسم لئاه ناديمب

 سرتفتو ..رثاكتتو ىعرت ةحاسملا هذه ىف ةكورتم تاناويحلاو
 ءانيآو بادو ناريكو خو سماج ةيعينط ايه ىف هدف

 نارمحو لوعوو نالزغو دورقو ةليفو دوسأو رومنو عابضو ىوآ

 .روقصو روسنو ةططخم

 نوُشَمي واف قاما ابَهاكاملاز ىاسام لا ظابق نم نومئاه ةاعرو

 ىشحولا خرتسمل اذفتطسو مهخاوكأ نونيكو ةارع فاصنأ

 ل ال .مهتيب ىف نوريسي مهنأك نينمآ نوريسيو
 ا سدح E انك + ت

 ةبافغلا - - ۴١



 وام ..واملا

 لئابقلا هذه دنع اهدجت اهتطاسبو اهتقيقح ىلع ةباغلا ةايح
 ياجمال شع اکو ادات نادا نک كلا ةيفادخلا
 نارو فا نامت ومر ا و اسم قالا: ااا

 ..دابدنسلاو ..ىوزورك نصنبورو

 ا ر ااغ قد :ةفييفسلا طاق

 ..ديصلا ىفرتحمو

 اهنكلو ..وج رييغت ..موي ةحسف رعاشلاو دايصلل ةبسنلاب اهنإ

 تارثؤملا نم ةعومجمو ..ريصمو ..ردق ..اهيف شيعي نمل ةبسنلاب

 ىف تاحنلا دي لمعت امك هريكفتو هتايح ليكشت ىلع لمعت
 ..لاصلصلا

 ..ضرعو لوط طوطخ تسيلو ىعامتجا خانم اهنإ

 ربع ريسي ىذلا قيرطلا وه ةباغلا ىلإ لصوي قيرط رصقأو
 لئايقلاب فقي يذلا طقسا. ىديدتجلا ظحلا ال .يتاشتإلا خلا
 ق ككا ااو كارلا أل ةيوسلا تاع وبكلاو

 -الل- ةباغلا



 نلإ ةر نم ناستإلا:لانقتنا طقنو.: ةيفيراتلا فلا يه
 لكم

 ..لوألا نم نوكت انه ةيادبلا

 :E E a .لئابقلا هذه نع ةيملعلا قئاقحلا ضعب
 و ا ..وام واملا
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 ..هخوك باب هسفن ىلع قلغأو ..نزحلا ىف ويوكيج قرغو
 ةعارض ىف هيعارذ غفرو ( وام واملا ةغل ىف هللا ) ىياجومل عكرو
 هل باجتساف ..هعومد ترمهناو نبا هبهي نأ هيلإ ًالسوتم

 اهمدب ىوري انابرق اهمدقيو ةاش حبذي ناب هرمأو « ىياجوم »

 ..ةيسدقملا نيتلا ةرجش

 سوقط نم ىهتنا امنيحو ..هبر هب هرمأ ام ىويوكيج لعفو
 ىلإ دوعي مث خوكلا ىلإ هتانبو وه فرصني نأ هبر هزم قايرقلا
 تققحت دق هتينمأ دجيف ليلق دعب ةرجشلا

Ta OE a 

 ًالامج رمقلا لثم مهنم لك ..نابشلا نم ةعست اهدنع دجو ةرجشلا
 و ١ |

 ةيرذب قزرو ..ةعست (جاوزأ ةعستلا هتانبل ويوكيج دجو اذكهو
 اهنم تردحنا ىتلا ةعستلا ويوكيجلا رئاشمع اهنم تأشن ةريفو
 تالا فو لايام قالا لكابق

 ةلييق ةا نف اههساأ ناك قلا نإ ةر وطال “لوقو
 .اهيف تلبح ىتلا مألل اميركت .ىيموم

 :ةليبقلا ءاسن نايف هتييتت تناك ميركتلا اذه کلو
 نه اهنا: لا ىف :لصألا هن اه ءارما لك تورعا قف

 د ا ی فاق ر اا دنا آلا
 و ا ىلإ مهقوستو مهيف مكجتت جاوزألا نم اديدع

 ..مهتملك اوعمجو ..لاجرلا راثو

 -۲۹- ةبافلا



 ريغ تافيحتم كاسح قهلك ءادشلا ناك امتد حوت تاكو
 ئلع اولو تاو :مكحلا ماظن لاج شا لق: .ةكرحلا ىلع تارداق
 EN .ةطلسلا

 هال ىلإ نك نبا ف SS يوعنلا كلا نعي
 وه ..ىزيمر رثأ الإتميدقلا ءاسنلا مكح نم قبي ملو ويوكيجلا

 ويوكيجلا تانب ءامسإب ىمستت تلظ ىتلا ةعستلا رئاشعلا ءامسأ
 ا ..عستلا

 نكلو ..تاجوزلا ددعت ماظن ادبيل ..جاوزألا ددعت ماظن ىهتناو
 .ةسادق اهل تلظ مألاو ..ةباهمو مارتحا عضوم تلظ ةأرملا

 .. .رفتغت ال ةميرج وام ىاملا دنع مألا بس لاز ام نآلا ىلإو

 ةيجور ةناكم اهل حيصت مهدنع نسلا ىف نعطت ىتلا مألاو
 هتامحل قيرطلا حسفي جوزلاو . .ةينيدلا لفاحملا معزتتو . .ةميظع

 اذإو ..اهمامأ هدسج ىرعي الو ..سلجتل اهل فقيو ..هب رمت امدنع
 نأ هيلع نإف . .رهنلا ىف محتسي وهو ةفداصم اهب ىقتلاو ثدح

 .ًاراذتعاو انابرق ةاش اهل حبذي

 ..لجرلا دي ىلإ اهلك نآلا تلقتنا ةيلعفلا تاطلسلا نكلو

 ام لكل ديحولا كلملاو اهمكاحو ةلئاعلا ديس ةداعلا ىف وه بآلاف

 بحاصو ::ضرالا بخاص اضَيأ وهو ..لوتصحمو زامث نم جتنت
 a A e و

 ال ىذلا لجرلاو ..ميظعتلا باقلأب ةظاعلا 1 ا ربكألا نبالاو

 فوس همسا نأ ملعي هنالريثك نزحي دالوألا نم ةيرذ بجني
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 ءانبأ الو هيلع.فرفرت بكس هتوم دعب دجت نل هحور نأو ..ضرقني
 ١ .ةمئاه ةعئاض لظتس اهنأو ..مهاعرت

 اهيف ىنبي نملو ..اهحلفي نمل ةيادبلا ىف تناك ضرألا ةيكلمو
 هضرأ نم ةعطق اهجوزتي ةجوز لك حنمي كلاملا ناكو ..هخوك
 ..اهدالوأو ىه اهرامث ىنجتو اهعرزت ةصاخلا اهتقيدح نوكتل

 ثيح ..روكذلا دالوألا ىلإ كلاملا تومي لقتنت ضرألا تناكو
 ضرألا تلظو ..هتاجوز ىلع هبيصن عزويو مهنم لك جوزتي
 رجاهت نأ ىوس لح كانه دعي ملو تقاض ىتح ..ىديألا اهعزوتت

 ..ةديدج ضارأ نع ةثحاب ةليبقلا

 ىهو ..ابموجلا ةليبقي ىقتلتل ابونج ويوكيجلا ترشتنا اذكهو
 نيطانسألا لوقتو :.ديضلا' ىلع نوشيعي ءادشأ راتصق اهدازقأ ةليزق
 قدانخ ىف مهتويب نورفحيو ..ضرألا تحت نوشيعي اوناك مهنإ
 اوفتخاو ضرألا فوج ىف اوبره مهنأو ..لمنلا لعفي امك براسمو
 ..رثأ مهل رهظي مل مويلا كلذ نمو ..ىيوكيجلا مهنيب رشتنا امنيح

 دارفأ عم اوجوازت ابونج مهراشتنا ىف ويوكيجلا نأ ةقيقحلاو

 ًالعف شيعت لئابق ىهو ةنكمألا كلت ىف شيعت تناك ىتلا لئابقلا
 ةيصخش ىف ظابقلا هذه ةيضخش تنشالخ اذهبو :.ديضلا ىلغ

 ضرألا قوقش ىف فتخت ملو لامشلا نم ةدفاولا ةيوقلا ويوكيجلا
 ٠ ۰ .ريطاسألا لوقت امك

 ىف ةضياقملاب لئابقلا هذه نم ضرألا نورتشي ويوكيجلا ناكو
 .ةهكافلاو ركسلا بصقو زوملاو بوبحلا ليصاحم لباقم

 .ةرح ةراجتلا تناكو
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 ننيلجمنإلا لخد ئقنخأ افورصععم .ةيذقنلا ةلمعلا ماظن نكي ملو
 ا ةراجتلا اوديقو دقنلا ماظن مهعم اولخدأف

 لش ا = 2ل : .ةضخلاو:جرختسم نأ ةراجتلا ىف بغري

 بهي نأ اک :افؤرغم ةغاززلل نضرألا ريجأت نكي ملو”
 لباقم ی .ليانقم“ لب اهغرزيل هئاقدتصا نم ءاشي نمل هضرأ كلاما

 ا ن. اد ياقووتبح .ناؤنعك ةريبلا نم ةيزمر:ةمده

 كاته تناك .دا زفألا اهكلمي ”ئتلا ةصاخلا ىّضارألل ةفاضإلابو"

 ..ىعأ نملك ةليبقلا داركفا ةقاك اهلغنت سي "ىتلا ةماعلا ىضارألا
 ..تغالكاو ق .تاعامتجالاو ق رلا تاحاسو ..رابآلاو ..تاريحبلاو

 عملا اق ع :تويبلا ءانبل راج ألا اهنم عطقت ىتلا تاباغلاو

 مع سنارمو شوقط اهل تتناك ضرآلا ءارتشو عيب تایلمعو'
 هنُم ىرتشي نأ ديزي ”ئذلا كلاما ىلإ ةداع مدقتي ناک قراشلاف

 یھ نابرشُي نانثالا ادبي مث“. .ةريبلا نم ةيده هعمو ضرألا ةعطق

 ْنَع كل ربعأ نأ بحا زيزغلا ىراج آي :  ئزاشلا لوقيو ..خرم
 نم م نوكتا نآ دواوا E ا ىباجعإ

 ع A .ىبيصت

 ۳ قانا ادبي مك ةيسامولبدلاو بدألا سفنب اقا هيلع دريف
 رتل م نول شجي ثا .مانغألا نف سور ةداسع رهو نقلا

 ..مدقملا نمثلآب عْيبلا ىضترا هنأب نيميلا نيفرطلا نم لك فلحيو

 عرزتُو .ضرآلا ةعطق قلع اتاعا تايونتحم ر ركنتو ةاش حبذتو
 ذيشانأ دشتتو ةغامجألا ىثقت نيخ يلع اهدودح ىلع نرولا راجا

 تانهللا قي للا .كلاملا ددريو . .اهتبوصخو ضرألل سيدقت اهيف
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 .هدودح بيرختو هتارجش عالتقاب هسفن هل لوست نم لك ىلع

 نيفرطلا نم لك مهب فلي ناتحيرش ةاشلا دلج نم عطقت مث

 اهيف نادت: ةّميلو ماقثا هك امتي ضرألا ةزهول ةفالثع ةن

 ش ةا هناوكا

 لجرلا كارتشا ساسأ ىلع موقي وام واملا ىف لمعلا عيزوتو

 :لافعألا عيبه ىف ةو

 بوبحلا نحطو ةريبلا ريمختو ماعطلا ىهطب نمقي ءاسنلا

 نهو .هلوح نم ىضارألا سنكو خوكلا فيظنتو ىناوألا لسغو

 نرهطيو روذبلا نرذبيو دوقولل ةباغلا نم بشخلا نعمجي كذلك

 ..قوسلا ىف هعيبل هنلمحيو لوصحملا نعمجيو باشعألا نم عرزلا

 نهو ..نارزيخلا نم لالسلا نلزغيو ..راخفلا نعنصي نهو

 نهديو شقلا نم فوقسلا نعنصيف خاوكألا ءانب ىف نكرتشي

 .ناويحلا دولج نم بايثلا نجسنيو ..نيطلابو ثورلاب ناردجلا

 نلز ام ءاسنلا نكل ويوكيجلا وزغت تأدب ةيبوروألا بايثلاو

 ةيبوروألا سبالملا نربتعيو دولجلا نم نهبايث نلضفي تاظفاحم

 نأ سورعلا مأ بلطت ام اريثكو ..مسجلا تاهوش رتسل ةليسو

 ىتح ةيجنرفإلا سبالملا سبلي ناك اذإ دوهش مامأ سيرعلا ىرعتي

 .اهوشم سيل هنأ نمضت

 ضرألا نوقزعيف ةليقثلا لامعألاب نوموقي نهرودب لاجرلاو

 نوسرحيو ىرابكلا نوميقيو راوخألا نوقشيو تاقرطلا نوكديو

 ىعرو بشخلا تحنو ةدادحلابو ديصلاب نولغتشيو اليل ةعارزلا

 ..اهدولج نوغبديو اهنوخلسيو تاناويحلا نوحبذي مهو ..ةيشاملا

 ري ل ا لي ال ا ا مخ
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 .ةيشاملا نوبلحي دالوألاو

 ىف اهنوعرزي ةريغص قتادح ىف لمعلا ىلع نوبردتي لافطألاو
 ..مهوهل تاقوأ

 ريعشلاو ةرذلاو ركسلا بصقو زوملا نوعرزي ويوكيجلاو
 ةيشاملا نوعريو لحنلا نوبريو سطاطبلاو اطاطبلاو لوفلاو
 هاا د ودق ىلع نکا ىف كسلا ا
 وأ ..ةريغص نيكس لباقم ىف بوبحلا ةلس نولدابي قوسلا ىف
 لباقم ىف ةرقب وأ ةدحاو ةزنع لباقم ىف بوبحلا نم لالس عبرأ
 ةيدقنلا ةلمعلا نم اعون مانغألا نوربتعي مهو ..فارخ ةرشع

 ماهسلا نم هيلإ نوجاتحي ام اهب نورتشيو جاوزلا ىف اهنوعفديف
 ..ةيدب ةليبقلا ةمكحم تمكح اذإ ةيد اهنوعفديو ..بارحلاو

 .اهءارف نوسبليو ..اهمحل نولكأيو ..نيبارق اهنومدقيو

 نوذختي الو ..اهنوحبذي ال ..ويوكيجلا دنع فرت ناونع راقبألاو
 ماك جل

 مهو ..مهئاذغ ىف ًاريثك اهنبل ىلع نودمتعي ال ةداعلا ىف مهو
 نوصرحي ءاينغألاف اذه عمو ..مئالولا ىف ناريثلا حبذ نولضفي
 ..ىنغلاو فرتلل ناونعك راقبألا ءانتقا ىلع

 ثم تاماك نم هصالخخساو كدحلا ةفاكص وفرع قيوكيشلاو
 تناك تاكاومكلا نأ نيطاسألا ن وك قو ةا روف
 تناك اهنأو ..ةيبشخ نيكاكسب ةميدقلا روصعلا ىف خلستو حبذت
 نم ابره ةباغلاب ءامتحالاو خاوكألا نم رارفلا تررق اذهلو ..ملأتت
 ىف رشتنت ىهو مويلا اذه نمو ..حبذلا ىف ةيشحولا ةقيرطلا هذه
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 حيرت حبذلا ىف ةقيرط مهمهلي نأ برلا ىلإ اولسوت امنيحو
 ..ةفلشلالا ةعانضو مدخلا نهالكتنما هلا قاويكلا

 هنوففجيو نونجطيو ماخلا نوبلجي ويوكيجلا نم نودادحلاو

 هنوطغي مب ماخلا هقوف نوعضيو محفلا نولعشي مث سمشلا ىف

 نولتري مهو طيلخلا ىلع ةريبلا نوشريو محفلا نم ىرخأ ةقبطب

 نم خفنلا نولاويو ..روكلا ىف نوخفني مث ..ذيواعتو ةينيد اسوقط

 ىف بسريو رهصنيو ندعملا لازتخا متي ىتح بورغلا ىلإ رجفلا

 حئافص ىلإ اهنوقرطي ةريدتسم صارقأ لكش ىلع نرفلا عاق
 .ماهسلا ةنسأو بارحلا سوءرو نيكاكسلا اهنم نوعنصي

 ناهكلاو ةرحسلا ىلإ مهترظن نيدادحلا ىلإ نورظني وام ىاملاو

 ..سيدقتو ةبهر ىف مهنولماعيو « ءامكحلاو

 ىعامج لمع مهدنع وهو ..سوقط هل وام ىاملا دنع ءانبلا داك
 ءاسنو الاجر ةباغلا ىف نورشتتنيف ..رجأ الب لكلا هيف كرتشي

 ءانبلل نيعملا مويلا ىفو ..شقلا داوعأ نوعمجيو راجشألا نوعطقي
 ىف لمعلا أدبي مث :هقاقدتسصاو هناريجل ةميلو خوكلا بحاص ميقي

 موقي مث ..ناكملا ىف تاولصلا ةوالتو ةريتبلاو نبللا شرب حابصلا

 ىف قشرت ةريبك ةرئاد مسرت مث ..اهديهمتو ضرألا سنكب ةوسنلا

 أدبي مث فقسلا اهلوح ىسري رجشلا عورف نم تاماعد اهطيحم
 داوعأب فقسلا ةيطغتو :ثورلاو نيطلاب ناردجلا كهد ىف ءاسنلا
 ..ةحرملا ىناغألا ءاسنلاو لاجرلا لدابتي ءانثألا هذه ىفو شقلا
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 هدو و يم نم . ."نونغي مهو لاجرلا لوقيف

 O :فحالسلاگ ىلاتك ءا ان قكأ
 E ا .خوكلا

 5 0 معي E ”قدشنُي نهو ءاسنلا دريف

 نم :نكسملا ةيامح ىف نانجتشالا عورف نم لكيق ديفي اذامو
 نفقلا اذهب اخوك خوكلا اه نم لتجتنئتاللا نحن اننإ .راطمألا

 ةينااظتعأ" لبالنبلا جسنت املك ةانبلا هب جسنن ليمجلا
 “^ ' ̀ :ةرئرألا الإ مكنم ذخأن الف لاجر اي

 ىهشني ىتح حرم ءاّتغلا اذه نولوادتي ءاسنلاو لاجرلا لظيو
 بّصي بارشلا ةرج ىلإ نيدوجوملا ربكأ دمعيف بورغلا لبق ءانبلا

 ولتيو نّيتنث الا هيديب نرقلا كسمي مث ةرقب نرق ىف ةريبلا اهنم

 نم نانثا لغشي مث“ :مالتسلاو ةكربلا اهيف بلطي هدادجآل ةالص

 3 .ةأنبلا ميسا كلب ىهتنثوأ .خوكلا طسو ىف دقوملا لافطألا

 ايستج اهجوزب لاصفالا ةارملا سام الا وثوكيجلا ديلاقت نمو

 ..ليللا : ىفو . .اهخوك لخاد ىقالإ

 ماعطلاو مت اذإو .. اما ار نوكي هتاف راهنلاب لإصتالا مت اذإو
 ولم ربتعيو لحال احلابص نوكي ال ماعطلا إف راتلا ىلع ىهطي

 ةنس ١١ و ٠١ نيب متي ويوكييجلا ىف دالوألاو تانيلا ںوھطو .
 سیوقطلاو تالنفحلا هل نوميبقي اماه اثداح ييوكويجلا هريتعيو

 ا. `. ...نونغيو نوصقريو ةينيدلا ديشانألا نودشنيو ميسارملاو

 اقحارمجلا هذهب ةصّقخم زوؤجع .ةأرما نوهطلا ءارجإب موقتو-

 م
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 .جاديبسلاك ءاضيب ةدامب اههجو ىلطتو ابعزم ایلافنرک ایز سبلت

 ىلإ ۷:نيب حوارتت ةدم زوجغلا خوك-ئف تانبلاو دالوألا ىقبيو:
 ..ةرهطم ةضباق ةصاخ باشعأ عوقنمب اهيف نوجلاعي اموي ۲

 ةنالث نيوشديعي ثيح م ىلإ نيلي مث مهحارج مئتلت ىتح

 ١ -.حرمو صقرو ءانغ ىف روهش

 اا تاهفألا اهنيف.لثمت ةيليثمت ةلفح ةدملا ماتخ ىف ماقتو

 اهب قثوي لابح اهئاعنمأ نم عنصتو ةاش حبذتو <« قلطلاو ةدالولا
 ًاناذيإ عطق ىذلا ىربسلا لبحلل زمر عطقت. مث ¢ تانبلاو دالوألا

 ٠ .هداليمو هجضن مت ىذلا نيغلابلا نم ديدجلا ليجلا داليمب

 ةو ترحلا سانت دالوألا اهيف سبلي ةصقار ةلفح ماقت مث
 تانبلا سبلتو .بآرحلاب نوصقريو رمحألا ءالطلاب مهماسجأ

 سوقط ا ىهتنتو . .نصقريو ةقينألا ةزرطملا دولجلاو زرخلا

 ..روهطلا
 0 نيب ةيسنجلا تاقالعلاب حامسلا وي دوكيجلا ديلاقت نمو

 ..ةلماك E ةقالع کت ال اهنكلو ..روهطلا دعب تانبلاو

e 
 ينام ؤا مدع .:ةنومستيو ..اهتراكب اهدققي نأ نود ءاشي
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 دالوالاف ..ىنيذ مارتخا اهلو ةضاخخ سؤقط اهل ةسرامملا هدهو
 ..مارغلا ْنَم نؤللا اذه دغت'ةضاخ' خاوكأ ىق نوعمتجي تانبلاو

 نوضقيو ..ةريبلاو محللاو هكاؤفلا اهبيبنحل بلجت ةبيبح لكو

 نم رثكأ دالوألا ددع ناك اذإو برشلاو ءانغلاو صقرلا ىف مهراهن

 -.۴۷ - :ةبافغلا



 .دالوألا نم نهجازم .قفإوي ام نرتخي تانبلا نإف تانبلا ددع

 ايزراع: علخي ثيح هقيسيبح هعبتتف شارفلا ىلإ لخدي مث ..ددمتأل
 اهف صن .لوج باهثلا "نيم: ةعطقي قح ظفتحت دو اهصيمق ق یھ. علختو

 E .لزفلاو ىوجنلا ىف نانثالا جمدني مث . .لفسألا

 ا م  ..اقيمعن امون نامانيف امهاوق روخت ىتح

 :.ويوكيجلا دنع فوزعم ريغ هافشكاب تالبقلا لدابتو

 اضعب مهضعب نولبقيأ ىتلا ةقي ةقيرطلا ىه ةسرامملا هذه نأ وذبيو

 ..هافشلاب لاصتالا نم الدب

 امنيحو . .اهزواجتب حمسي الل دودح اهل « ىكيوجان ینابموأو»

 نإف )» وكيوجلا 2 ةجيتن . لمحلاو 00 ا ا ثدحي

 ..عيمجلا نم ديدش دقن لحم نوكتو . .اهسنج تانبل ةلماك ةميلو

 ش ..رهطتلاو ةبوتلا

 لبقتي امنإ . مارح نبأ ةيلمعلا هذه نم جتانلا نبالا ربتعي الو

 ..ةلئاعلا ءانبأ نم نبا ىأك

 نال فشدتكت نأ نود وكيوجلا تافلاخم ثدحت ام اريثكو

 رمتو . .اهيف نارمتسيبف + Es . ةديدجلا ةياكحلا ك انت نانثالا

 ...لمحلا نم امهرذح ناذخأي نينثإلا نأ املاط مالسب ةلكشملا

 ا ..مهدنع همسا تانبلا نيب رهتشي ىذلا .ويمورلاو

 م20 ةيافلا-#غ-



 ةبيبح نوعبرأ هل نوكت نأ ىنابمويكلا ةيبذاج نم غلبت انايحأو
 ..دحأو تقو ىف

 ..روهطلا لبق ةيرنسلا ةداعلا دالوألا سرامي نأ داتعملا نمو

 ونو تط هش اأ ىلع ةلاسملا هذه ىلإ ىورظتن نايكلاو
 نعي انيق ةيسنجلا ةسرامملل كازعتسالاو بفاثلا نم

 هذه ف مهتكيافك ناهظإ ىف نالوآلا ىزابكي نآ داتعللا نمو
 ..تويبلا نع ًاديعب ءالخلا ىف كلذ نوكيو ةداعلا

 ةيركسلل راغب رخت ةداعلا ةه ةسراعم ناف .نوولطلا فب اأ
 ىتابموا ١ اوُسراَمي نأ عيمجلا ناكمإ ىفف عاد كاته دوعي ل ذإ

 0 .« وكيوجان

 ىأ ذاختاو ..ويوكيجلا ىف فورعم ريغ ىسنجلا ذوذشلاو

 ةميرج ةأرملاو لجرلا نيب ىسنجلا لاصتالا ىف ىعيبط ريغ عضو

 ..اديدش ًاميرحت نيدلا اهمرحي
 ةر لاو قدح اولا نقلا ةادنا نيم رخ جلا لاشتالاو

 لاصتالا وأ جوازتلا مهل زوجي ال ..تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو

 يلا
 1 ۰ ههه

 قلقا كرش ب فاول جا تورلا ةع ذي راو
 ىقحكت آل نح نح ولاو :جاوزلا ىلغ دش نابق] كانه واش

 نيسمخلا ىلإ ةعبارو ةثلاثو ةيناث اهيلع جوزتي لب ..ةدحاو ةجوزب

 ...ةجوز نيتسلاو
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 اإ الإ ماوشحالاب لحي ال و ET مهدنع ا :

 ١ ..ةيرذ بجنأو اخوك ىنتباو جوزت

 دعب رقتست ال حاورألاف ةيحورو ةيئيد ةيمهأ هل مهدنغ جاوزلاو

 ةريفشو ةيرذو هيف لزيت ,الزنم تدجو لذإ الإ نكست الو توملا

 ابهتلص حورلا دقبفت ةيرذلا نودبو ..اهتكرب اهحنمتو اهاعرت
 الو م ملاعلاب اهطبري الو تاملظلا ىف درشتتو ضرألاب
 .ةفطاع

 ا .ةليوط ةقالع اشنت دقو . .فراعتلاب ةداع ادبي جاوزلاو
 إل ةداعلا ىف وهف اهراتخا ىتلا ةاتفلل بحلا هسفن ىف لجرلا سناي

 | ..هءاقدصأ ثعبي امنإو :اهتيطخل بهذي

 مث : دنا ةيده مهعمو سورعلا تيب ىلإ هؤاقدصأ بهذيو

 مضت نأ ىف ةليمجلا تيبلآ تس ىأر ام . .حيملت ىف مهدحأ لوقي

 ..لجخ ىف ةاتفلا لاستف ..تيب هل سيل ادرشم الجر اهخوك ىلإ
 0 ا . .لجرلا اذه نوكي نمو

 ىرخأ ةرايزل هلهمت اهنإف تقفأو اذإف ..هبحاص مسا اهل لوقيف
 ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةرايزلا ىف هل لوقت مث ..لالدلا باب نم ىرخآو

 اد ..ةقفاوم اهنإ

 نم هل لوقت اهنإف ةقفاوم نكت مل اذإو ..اهيبأ ديب رمألا نكلو
 : .دحأل :ناكم اهخوك ىف سيل هنإ ةيادبلا

 شورعلا تيب ىلإ همآو ةيباب سيرغلا ثعبي ةقفاوملا ةلاح ىقو أ

 عيمجلا برشي ةيلئاع ةنسلج ىتفو .:ةريبلا نم ىرخأ ةيده مهعمو
 :لوبقلا ةمالع ةةشر سورعلا خاتو :.ةزيبلا

 -٠(-الفابة



 نيتلئاعلا دارفأىعديو.ةاش حبذيو ةبسانملاب سيرعلا لفتحيو

 ن نونغيو موب عيمجلا ا

 .جاوزلا دقعل . .اموي

 ويحل ناو تا اروث حبذي مولعملا مويلا ىفو

 نم .ايادهلا سورعلا ىقلتتو حرفلا ديشانأ نوؤدشنيو عيمجلا ىنغيو

 ..اهنارقأ

 او خوكلا سلا أدبيو

 نأ ةداعلاو ؛ ا ىلإ اهيبأ تيب نم سورعلا لقتنتو

 سورعلا تاقيدص لليستتف ..ةيحرسم ةقيرطب لاقتنالا اذه نوكي

 ..اهسيرع تيب ىلإ ةونع اهنوذخأيو سورعلا نفطخيو رجفلا ىف

 ةنقيرطب ةفئاه لولؤتو: خوسضت يهو ..نيلجّتلاو ٌنيدِيلا ةقوتكم
 ال جاوزلا ..هببحأ ال لجر ىلإ بهذأ نل ..لجرلا اذه ديرأ ال ..ةيليثمت
 تینا ني .نمأ كرت نبل . ىبأ تيب رستا نل .هارسكإلاب نوكي

 ..خارصلا ىف. .ةيضام 2900 و قرغتسيو

 ا :اهتكرتي ال اهب .تاكسمم اهتايحاصو

 ٤ ٴ ١ «هناضحأ نيب اهب نيقليف ..سيرعلا

 ىف.نسؤرسعلا ير ةحرملا ىناغألاب .عيمجلا للهي امنيبو ١

 ئلعو ةميدقلا اهتايح ىلع ةيكاب ةنيزجلا .ىناغألا ىنغت اهتفرغ

 .اهنالخو اهلهأ قارف

 -:ةيبافلا ١) -



 جرخت نماثلا مويلا ىفو ..مايأ ةعبس ىناغألا هذه ددرت لظتو
 اهعمو دوعت ًانايحأو ..ايادهلاب ةلمحم دوعتو اهيبأ تيب روزتل
50 

 ..ةيداعلا امهتايح ناجوزلا أدبيو ..جاوزلا مسارم ىهتنت اذهبو
 نأ دعبو ةنس رورم دعب اهجوزل ةجوزلا لوقت نأ داتعملا نمو

 ..لوألا اهلفطب تقزر دق نوكت

 لفط انلو ..قزرلا نم ةحوبحب ىف شيعن اننإ ..زيزعلا ىجوز اي
 ىكل ناوألا نآ دق هنأ ىرت الأ ةريثك ضرأو عساو تيبو ليمج
 ..ةيناث ةجوز انتيب ىلإ مضتو جوزتت

 دجأ الو ..لفطلاب ةلوغشم ىرت امك ىنإ ..زيزعلا ىجوز اي
 كل بلجأو باشخألا كل عمجأل ةباغلا ىلإ بهذأل ةوقلا الو تقولا
 ..كفويض ىعرتو كمدخت ةيناث ةجوز ىلإ ةجاح ىف تنأو ..ءاملا
 تقلا وه اذهو.:ةعيفاعلا وسوم ندبلا حض فا حب كقأو
 تيبلا انيلع نوألمي نيرخآ ًالافطأ كل بلجت ىرخأ ةجوزب دعستل
 نآ دقو ..ناشطعلا رظتني ال ىراجلا رهنلا نإ ..لوقي لثملاو ..حرملاب
 ..نالف تنب ةنالف ىف كيأر ام ..اهب دعسأ ةقيفر ىل نوكتل ناوألا
 ..اهبلق بسك ىلع لمعت نأ ىف كيأر ام ..ةباذجو ةبيطو ةليمج اهنإ
 مهنكميو قزرلا نم ةعس ىف ىبراقأ نإف كزوعي رهملا ناك اذإو
 ..ىئاجر بيخت ال زيزعلا ىجوز اي .كتدعاسم

 سفنب ةعبارو ةثلاث مث ةيناث ةجوز بطخيل لجرلا بهذي اذكهو
 ىلإ نفعاضتي هتاجوز نإف ًارداقو اينغ ناك اذإو ..ةقيرطلا
 .رثكأو ةجوز نيسمخ
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 اههختوكي .درفنت ةجوز لكو ..تاجوزلا نيب ةريغ دجوت الو
 لاو اهن كلا مانغألاو اهعرزت ىلا نكرالا ةعطقو: نصاقنلا
 .. ١ + ..رهشلا ىف نيموي نأ اموي ةجوز لكل صصخي

 نأ: عبا فرعلا ىفو ..هتتنجوز ىع ناغي ال [ضيأ جوزلاو
 عاتمتسالا ىف قحلا هل نوكي ويوكيجلا تيب ىف لزني ىذلا فيضلا
 ةجوز لك .نإف .نيريثك فويضلا ناك اذإو ...هتاجوز نم ةجوزب
 ا هوعدبتل فويبضلا نم اهبلق هيلإ ليمي نم راتخت
 :هتاضحا نين ليللا ىضقتو

 قح نم نونوكي ةقالعلا هذه نم نوجتني نيذلا لافطألاو
 ةينالع. ثدحت اهنأ املاط لئاسملا هذه ىلإ تفتلي ال جوزلاو ..جوزلا

 ىف الجر اهخوك. ىف ةجوزلا تلباق اذإ امأ ..هملعبو هنيع مامأ
 ىذلا لجرلا كلذكو ..اريبك.أطخ ةّبطخم نوكت اهنإف ءافخلا
 نم ادع ةبازعغ افر نأ نيتكالا لغو تكافل ىف اهواي
 ال هنكلو ةقلع هتجوز بربضي نأب جوزلا ىفتكي ًانايحأو ..مانغألا

 ةلاحلا هذه ىفو ..مقعلا وه عورشملا ديحولا قالطلا ببسو
 نم لمحت نأ ىف لمآ .:هتجوز ةرشاعمل نيرخآ الاجر جوزلا وعدي
 ١ ' :ءاهقلظي ةرركتم تالواعم دعب لمعت مل اذإف :'مهدحأ

 ةياعر مدعو لامهإلاو لسكلا ببسب هتجوز .لجرلا قلطي دقو
 : .لقحلا ىف هعم اهنواعت مدعو دالوألاو تيبلا

 رظنتف ةجرد لوأ مكاحم ضاصتخاب موقت ةداعلا ىف ةلئاعلاو

 هيف.رادت رابكلا.نم سلجم دقعنيو.اهطيحم ىف بشنت ىتلا لكاشملا
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 اهيرشتل ضرألا ىلع ةريبلا هذه نم ضعب بكستو ةريبلا حادقأ

 مكحيو هتداهشب مصخ لك ىلديو تاولصلا لترتو دادجألا حاورأ
 ركش ةميلو ماقت نومصاختتلملا لبق اذإف ..هاري امب ةلئاعلا ريبك
 + اهاناكلا ٠ ىلإ ةينضقلا لوهت اوليقت مل اذإو حملا خفاضتيو
 ..ةليبقلا ةمكحم ىهو

 ةليبقلا ا و « اماياكلا » دقعنتو

 بابش مهفلخ نمو ..ةرئاد فصن ىف نوسلجيو اهيف نسلا رابكو
 ..ةيرقلا

 نافرطلا مدقتيو ..ةيديلقت ةالص ةوالتب ةسلجلا حتفتو
 نم ةيضقلا عون بسح توافتتو ةيضقلا موسر عفدب نامصاختملا
 فرط لك ضرعي مث ..منغلا نم سوءر ةدع ىلإ ةريبلا نم ةرج
 كرتشي نيدوجوملا نيب ىنوناق شاقن روديو هدوهش مدقيو هاوكش
 نيب نم ةاضقلا نم ةئيه نودوجوملا بختني مث ..ءاشي نم هيف
 حبذت نيح ىف ةلوادملل اديعب اناكم ةاضقلا ىحتنيو .نيرضاحلا
 مهتيضقل اموسر نومصاختملا اهمدق ىتلا ةزنعلا وأ ةاشلا

 تتم كلا ةه ىلع احح عر و نانلا ىلع ضوتشتو
 ىذنأ مكحلا نلعيو ةرتكادلا طسو بجاجلا ففي و مهتما
 :.ةانهقلا هيلإ ليسو

 ال ىتلا ةليلقلا تالاحلا ىفو ..مكحلا نافرطلا لبقي ةداعلا ىفو
 .ةيفانئتسا ةسلج ىف ىرخأ ةرم ةيضقلا رظنت اهيف نالبقي

 وأ نجسلاب ماكحأ هيف سيل وام واملا ىف تابوقعلا نوناقو
 ةيدلاو نيتي وم لاب ماكحأ ىه اهلك ماكا اشو مادعإلا
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 يأ ..ةمارتغ مهقلا اهنيف مفدي هللا مكارح قف ذك ::ةسارقلاو
 ..هنع ةباين اهعفد ىف هتلئاع نماضتت

 ناجا نا یه اف لكسب مھل ماع سلا کی ا
 ىفو ..هيلع ةمهتلا تابثو « ىجوروأ » .دوسألا رحسلا ةسراممب
 اخ نرخي نحااسلا ناك ةلاملا ةذه

 .ءاكمألا هده ناعما ةيفتت نآلا ت ةيناطيربلا تاطلسلاو
© © © 

 مهف « ةيوامسلا نايدألاب هبشلا نم ريثك اهيف وام واملا ةنايدو

 ..ءايشألا لكل قلاخ « ىياجوم » هنومسي دحاو هلإب نونمؤي
 اع اعلا عجم ..معتلاو تاريخا يهازتر رف ا
 ي ةه نهرا ال ت كوالا نكس .:مقصتم

 .مهنم نيحلاصلا ئفاكيو

 سیلو ..دحأ اوفک هل سیلو دلوی ملو دلي مل دحأ دحاو وهو
 دلاور قربلا لاف هراكأ ني فرعي هنقلو نب 0
 : هاطخ عقو دعرلاو ..راس امنيأ هقيرط هب قشي

 ةيدرفلا لئاسملل هتوعد حضي ال ..ريبك ويوكيجلا دنع لاو

 اما قلا دوق ىلا ىرمكلا ترا وكلا يع لو. ةيفاشلا
 .دادجألاو فالسألا حاورأب لاصتالا اهيف ىفكيف دارفألا ةدجن

 نومدقي ةسدقم راجشأ مهل امنإو ..دباعف مهل تسيل ويوكيجلاو
 ارس نوظتو نارد اهدنغ

 ةيرود ًاضورف تسيلو ..ًايموي انيتور تسيل مهدنع ةالصلاو
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 مهنأل طقف ةجاحلا تقو ىدؤت ىه امنإو ..تاقوألا لك ىف ىدؤت

 ةنسانم تاءادنلاو ةيعدالاب هقالقإ عصي الو طع هلا نأ نودقتعي
 .ةبسانم نودبو

 ريشبتلل مهب ثعبي ءايبنألاو لسرلا نم ةئيه هدنع تسيل هللاو
 ..ةطاسو الب ةرشابم ءاشي ام لعفي وه امنإو ..هيهاونو هرماوأب
 ةطاسو نودب ةرشابم سانلا سوءر ىف هلوقي نأ ديري ام عضي

 .ليربج

 لفط هل تومي امنيحف ..هللا هب ىضقي امل نزحي ال ويوكيجلاو
 يذلا ىف: هللا طن ئذلا وه فار دار دهون ءاضق ا

 وأ أجلي امنإو هللا ىلإ أجلي ال هنإف دارفألا دحأ ضرمي امنيحو

 اا ملقم مل اذإف اا نانشغألا هل فضيل بطلا ىلإ
 هلق ل اذإتن اف انك رتكسالا هانا دج جاور ا ا و هلا
 .هللا ىلإ اريخأ أجلي هنإف ..رحسلا

 مهيلإ نوأجلي مهنكلو فالسألاو دادجألا نودبعي ال ويوكيجلاو
 نا نع ءاعفش ارن وکیل

 سلا نانكو الا ءاردحا ضن فالسالاو ءادخألا نييدتفتو

 مدقي هيبأ قح ىف ءىطخي امنيح نبالاو ..ويوكيجلا ةنايد نم ءزج
 .ةزنع وأ ةاش هل

 نوحبذي امنيحو . ةمعطألا ىهشأب مهءابآ نوصتخي ءانبألاو

 ..مهئابآل اهرهظ محلو اهدبكو اهناسل نوطعي ةاش
 مارتحا اهنكلو ةدابع تسيل فالسألاو دادجألا سوقطو

 ةبافلا-85-



 ميقي امنيح eT ةركف ( نع (ريشك قرتفت .قرتفت ال ىهو .لالجإو
 نيذلا ا ىتوملا لك ىلإ هب زمری نزلا قالا وا ا
 .هلجأ نم مهسفنأب اوحض

 هتمدخو هتنوعمل ةلماك ةئيه ويوكيجلا دنع نولثمي ىتوملاو
 ءاشؤر حاورأو ناذجَآلاو ءابآلا حاورأ نم ةلماك ةرادإ .هداشرإو
 :ةلمقلا مئاشسو: عاورأ نم ةرادإلا هذيك ىلعأ سلجهو ةريشعلا

 بألا امنإو ..ويوكيجلا نيب ةسواسسق الو ناهك دجوي الو
 .مهتيد لافطألا نوملعي نيذلا مه ةلئاع لك ىف رابكلا ةوخإلاو

 ىلع مهعلطيو هللا مهيقطصي دقطن نيذلا رازبألاو رايخألا كانه نكلو

 فشكو قدبتتلا نما مهيلإ لاكؤي ةي لك ئف مهو. .هرارسأ

 :ةييغلا تالالدب ةفرعمو ليقتسملا

 رظن هجتتي قافجلا مسؤنم لوطيو رطملا لوزن رخأتي امنيحو
 ةمقنلا هذه ىق ببسلا مهتولأسي نيراتخملا ءالؤه ىلإ ةليبقلا
 ْ ..ةيهلإلا

 تم نوددحيو ..نابرق ميدقتب ءالؤه حصني ةداعلا ىفو

 : ` .ءاضيب ةزنع وأ ..دوسأ لمح ..نابرقلا

 حرفا كولا ىف فرخت و نانرقلا نوفل داملا او
 نيذلا رابكلاو ..باجنإلا نس نزواجت ىتاللا ءاسنلا نم زئاجعلاو

 ةينامث ةدمل ىسنج لاصتا لك نع مايصلا نوعاري مهيلإ نومضني
 ظ ا
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 راطنالاو نحيت نارا قدك رت نانا لمحت ناب انور
 ارح انيضاراو. ىشطع ادفانعاو اح انلافطا نإ ار لغت
 نم اندنع ام دوجأ اذهو ..كيمدق دنع انتحيبذ هذهو ..سمشلا

 نع كبلق ىضريل ...كيدي نيب هبكسن ..نيللاو رمخملا لحنلا لسع
 .رطملا مهيلع لزنتلو كئانبأ

 برشتل ضرألا ىلع اهقصبي مث ةريبلا نم ةفشر لترملا ذخأيو

 ىّتّؤيو رجشلا لوح نبللاو ةريبلا شري: وهو تارم عبس ةسدقملا
 اهؤاعمأ فلتو اهمحل ىوشيو خلست مث اقنخ لتقتو ةيحضلاب

 قرحيو ..محللا نم اييصن نودوجوملا ىطعيو ةرجشلا عذج لوح
 لن قابلا

 و رز مرنم ی و ا لسمو
 ةمواقمل سوقطو ..ةراضلا تارشحلا نم تاعورزملا ةيامحل

 .ةئبوألاو ضارمألا

 ههه

 .وام واملا ةايح نم أزجتي ال ءزج رحسلاو

 نورحسميو ..جالعلل نورحسيو ..بحلا بلجل نورحسي مهو
 نم افرا غورا تاهل و بة رتا عاوزألا واقل
 .ةسرتفملا تاناويحلا

 باشعألا زيهجت ىف مهراهن نوضقي نوفرتحم ةرحس كانهو
 ةعانصو ةيرحسلا تافصولا بيكرتو اهقحسو اهقدو ةيرحسلا

 .ةبجحألاو ىقرلا
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 ىدحإ ىفو ..ويوكيجلا دنع ةفلتخم قرط هل بحلاب رحسلاو

 « ىنابموأ » ةرجش نم ًاريغص انصغ قشاعلا عضي قرطلا هذه

 ..ةيرحسلا بحلا سوقط رحاسلا اهيلع أرقي نأ دعب هناسل تحت

 ..اهروفل هبح ىف عقتف همارغب اهحراط هتبيبحب ىقتلا اذإ ىتح

 ىف ركذي ويوكيجلا نم ىهو ..فورعملا ميعزلا اتاينيك وموجو
 ةلامتسا ىف تحجن اهنأو ةفصولا هذه برج هنأ اينيك نع هباتك

 هتبيبح رعش نم ةلصخ ىلع بحملا لصحي نأ ةيناثلا ةقيرطلاو

 هباشعأب اهطلخنيف:رحاسلل اهيطعيو اهرفاظأ نم ةصاصق وأ

 هيطعي فصن ..نيفصن همسقي باجح ىف اهعضيو ةيرحسلا

 .ةاتفلا شارف ىف هسدي رخآلا فصنلاو قشاعلل

 ۰ : ةيقرلا ىلع هيدي مضي وهو قشاعلا لوقيو

 ..اهمون ىف ىب ملحت اهيلعجا ..ةيرحسلا ىوقلا اهتيأ

 ىف ىلثم شيعتل ىراكفأو ىتاسمه اهينذأ ىلإ ىلمحا
 لاخلا

 :ًالئاق هتبوبحم بطاخي ءىش لك أدهي امنيح ليللا فصن ىفو

 ..ىتاملك ىعمستل كبلق ىحتفا ..ىتبيبح اي
 ير لا اه مم خفا ىلا م كلا ثلا نقل

 ..ةبابصو ادجو ءىلتميو نيلي ىتح كبلق اهب بعادأ

 « ىجوروأ » دوسألا رحسلا هنومسي ريرش رخآ رحس كانهو

 .«ىجوروملا» هنومسي رحسلا نم عونلا اذه سرامي ىذلا رحاسلاو
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 اهطلخي ةماسلا باشعألا قوحسم نم همئامت عنصي ىجوروملاو
 ثثجلا نم ةعزتنم ةيلسانت ءاضعأو ..ةيمدآ نويع ..ةيمدآ ءاضعأب

 لجرألاو ىديألا نم تاذاذجو ..ةيرشب دوهن تاملحو ..ةنفعتملا

 هاياحض لتقب ءازجألا هذه ىلع لصحي وهو ..دمجتم مدو ناذآلاو

 عطقيل مهيلع ضقنيف اوتومي ىتح ةباغلا ىف مهجاردتساو مسلاب
 ءازجألا هذه ففجيو ..مهماسجأ ىف ثيبخ ناكم لك نم حئارش

 ءادوسلا همئامت اهنم عنصيو ةماسلا هباشعأب اهطلخيو اهقحسيو

 ..ةيناطيشلا هذيواعت اهيلع أرقي ىتلا

 اهتغاسل لثقت هنم ةعرج لقأ ..ًالئاق ابارش اهنم عنصي انايحأو

 فوهكلا نيب ايفختم لقنتي ..ادحوتم ًالزعنم شيعي «ىجوروملاو»
 اميدقو ..شافخلاو موبلاك ليللاب وحصيو راهنلاب ماني تاباغلاو
 مهيلع ضبقتو ةرحسلا ءالؤه دراطت ةليبقلا تاطلس تناك

 ..ءايحأ مهقرحتو
 اهب لدبتستو ..ةبوقعلا هذه نآلا عنمت ةيناطيربلا تاطلسلاو

 عفنلل نورحسي نيذلا ..ةرحسلا عيمج ىلع اهقبطت ..نجسلا ةبوقع
 ..ررضلل ىأ

 نم هعابتأ نيب «وريبكاو اجوم» رحاسلا سلج ةليل تاذ
 هنأ كيكو .:ةماكم ىق هار ىذلا بيرلا ملحلا مهل ىوري ىيوكيجلا

 نم جرخت ىصع مهيديأ ىفو رحبلا نم نولبقي اضيب ًالاجر ىأر
 فيكو ..ديدحلا نم انابعث ضرألا ىلع نودميو ..نارينلا اههاوفأ
 ..ءىش لك هقيرط ىف علتبيو ىشمي ىديدحلا نابعثلا ىأر هنأ

 نوعمتسي مهنأك ..نيلهاذ نوقلمحي ..هلوح نم ويوكيجلا ناكو
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 ..نجلا ريطاسأ نم ةروطسأ ىلإ

 :: ماع تام تم اذه ناك

 ناك امنإو . .نجلا نييطاسلا مج رونا هعلجلا لو لك دلو
 .خيرات

 دعب هتءوبت تققحتو « وريبكاو اجوم » ايؤر تقدص دقف
 نشو قداتنلا مهعمو ةراقلا ىلإ نيلقتإلا لذنو الق تاوكس
 قنا ىذلا جديسملا نالا ) :ةدنهو اور ايتيك نيب يخل طفلا

 1 ش .( ءىش لك هقيرط ىف

 امنيأ رعذلا اورشنو .ءىش لك مهقيرط ىف زيلجنإلا علتبا دقو

 اوبلج امب نادبألا اوفلتأو لوقعلا اوخسمو سوفنلا اوعورو « اولح
 ..ةكاتف ضارمأ نم

 ىست ةبابذ تءاج ةدنغوأ ىلإ تءاج ىتلا ىلناتس ةلمح عم

 ..نادوسلا بونج ىلإ مونلا ضرم اهعمو ىست

 الا ىلع طاقتك ناك نقلا ناسلاب ةلفعلا نتقشسلا عمو
 ةراقنلا ىف وقل 2 نال لاو :نعرفولاو للا ءاهن قورقألا

 ..ميشهلا ىف رانلا ىعرت امك اهيف ىعريو

 هذال لها نه طر ةيتلاب رل «راسقحتلا كنار
 ..رستشلا< یش تناك ..ةمدض

 ةءارقلاو :ىسازلاو ءايرسكلاو :ةرايسلاو :ناطقلاو قابلا
 ..ةباتكلاو

 ىلع ضيبألا لجرلا كلذ اهيبتكي ىتلا ةيناطيشلا فورحلا هذه
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 هلهذي ايش تناك .قربلا ةعرسب هتابغرو هراكفأ اهب لقنيو قرولا

 : .راودلاب هلقع بيصيو

 اهيف ام لكو ..راهنت هتايج ىأرف هلوح ىئادبلا ىقيرفألا رظنو
 ..اهيلع أشن ىتلا هتاداع ..هتادقتعم ..هنايدأ ...مطحتي ناعم نم

 .مادقألا هتساد:::هي طبترا ىذلا بيبحلا: هملاغ ةثارقي :هضرأ

 بعتلاو ..سأيلا ءاد ىه ..هجالع نع بطلا زجع ءاد هباصأو

 سالا

 لئابق تضرقناو ..ىرواملا لئابق لثم ..تفتخاو لئابق تكلهو
 ' ٠ ..ىرخأ

 تلءاضت اددع ايقيرفأ لئابسق ربكأ نم تناك ىتلا ىدنازلا ةليبق
 .نويلملا دادع ىف تحبصأ ىتح

 تقرا يده اهلا وم كييك :معاشالاو افااا نام قالا
 ..ءانفلا ىلع

 ىف ةدودعم ةعضب الإ مهنم قبي مل ..نويلصألا ايلارتسأ ناكس

 فراغا

 ىف ..ةيندملا رشني هنأب ناكم لك ىف حجبتي رمعتسملا حارو

 نيشحوتم نيب :.نافرعلاو رونلا رشنيو ..ةيندم فرعت ال لهاجم
 قال الو يق تان ىف قل

 مهتاداعو نيشحوتملا ءالؤه ميق نم ريثكلا ذخأ هنأ ةقيقحلاو

 ..هتراضح ىف اهلخدأو

 ةداغ مهنع ذخأو ..ةوهقلاو واكاكلاو ىاشلا برش مهنم ملعت
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 نىل ترو وخلا

 ..ةيبقيرفألا .ىقيسوملاو ..ةيليكشتلا.ةيقيرفألا نونفلا شطلو
 نضقرلاو ::ناجلا تاغاقبإو

 ا اشناو ا اكن اهتم طحت و ا ةداقعاو
 : : .امدقت همصاوع رثكأ ىف ةارعلل

 ةمس :كلذ دعب ىدغتل ال ىئادبسلا عمتجللا نم ةيسنجلا ةيرحلا ذخأو

 ,  .ةهتاعمتجم ىِقرأ تامس نم

 ىف دالوألاو تانبلا ديلاقت نم « وكيوجان ىنايموألا » تحيصأو

 ىف اهنومسيو ..جاوزلا لبق ..اهنوسرامي ..ىكيرمألا عمتجملا
 Huyying and Necking. مهدالب

 الا ةيرظن تحبصأ اهتاذ ةيسنجلا ةيرحلاو

 اهل حبصأ ..حاورألاو ..ةيبيغلا فراعملاو ..رحسلاو « ديورف لاثمأ

 .ةيبوروألا تاعماجلا ىقرأ ىف ىسرك

 . .اشحوتم ىقيرفألا نكي مل

 ..ةرخأتم ةيربرب ..هتراضح نكت ملو .

 ىتلا ..تاحمللا نم نيثكلا ىلع .توتحا ةيربربلا هذه نأ قحلاو

 .نافرعلاو روذلاو ..ملعلا بحاص ضيبألا لجرلا ىلع تتاف

 دقف ..الدابتم اجوازت ايقيرفأ ىف قرشلاب برغلا لاصتا ناك
 ناکو ..هحورو ..همسجو ..هدلبو هضرأ ..ءىش لك ىقيرفألا ىطعأ

 :ةراظقلاب قطعي اذه حش رهعتشلا

 ..ةيملعلا فراعملاو ةعانصلاو ملعلا رارسأب هسفنل ظفتحا
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 .ليجنإلا نم خسن عيزوتو ..ةيزيلجنإلا ةغللا رشنب ىفتكاو

 ارا و تاردشتسلا يف لا ةثئايندلا اکو
 ..ءاضيبلا تاقايلا باحصأ نيفظوملا نم ةقبط قلخ وحنو ةيرظنلا
 ودا للا لا ر لا نافثكا وهف

 فاعضإ ىلع ىرخأ ةيحان نم لمعت ةيريشبتلا سرادملا تناكو
 ىغا خلا كتنامعلاو ةيعوقلا حولا

 دئاقعلا هذه نم هدنعف ..دئاقع ىلإ ةجاح ىف ىقيرفألا نكي ملو

 .هتايح ىف هيدهي روفغ ميحر بر هدنعو ..ريثكلا

 :ةفانشلا هتايحلا ةا و ت ا يقيرفألا ةنايذز
 الو ..متهح ىق ئدبألا باذعلا ةركف الو :ميخجلا ةزكف اهيف لف
 .ىلوألا ةئيطخلا ةركف

 ريغ ائيش ..ةيادبلا ىف هل ةبسنلاب ةيحيسملا ميلاعتلا تناكو
 :عوهفم

 ..منه ج ىف عضويل توملا دعب ثعبي نأل ىنعم مهفي نكي مل
 ايمو :ةلقع ليلي اذه ناك .يهرألا ىلع ةرم تاذ أطخأ ا

 رثكأ جوزت اذإ سعتلا هريصمب ههجاوي ىكيلوثاكلا سيسقلا ناك
 اهل ملا ال جو عا رص ىف مفي ناك کا هجوذ نم

 ءريفولا لسنلا ريغ ةحلسألا نم كلمي نكي مل ىئادبلا ىقيرفألاف

 تاناويحلاو رخأتلاو ضرملاو لهجلاو رقفلا دض هبرح ىفو

 .هلسن ىوس ةوق الو لوح هل نكي مل ةسرتفملا

 .ضرقني نأ ..هلسن لءاضتيو ..ةدحاوب جوزتي نأ ىنعم ناكو
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 ىلإ هقيرط ىف ناك دقف ..لعفلاب ثداح ناك ام وه اذهو ىنفيو
 .ضارقنالا

 ةو تانا لإ ةدييلاقعو ةكاذاعب تري 'ىقيرتفالا ديو

 شقاني ناك ةفاقثلا نم اظح لان ىذلا ىقيرفألاو ..لابجلاب
 ءا ركاتس و... اهيلطسو دوا و توق نع هلا وا: نقلا

 ناك مهنم لکو ..رابكإو لالجإ ىف ليجنإلا ىف مهركذ درو نيذلا

 ..تاجوزلا نم شيج هل

 اذهل ..بوقعيو ..ناميلسو ..دواد ..ءامسأ نولضفي كانه مهو

 :يبسنلا

 تناك اهنأل تاجوزلا ددعت ةداع عالتقا ىف رشبملا لشفو

 .عونلا ظفح وه ..ةعتملا درجم نم قمعأ ءىشب ةطبترم

 .فورظلاو ةئيبلاو ةعيبطلا نم ءالمإ تناك

 تارق تامغا يروا نه ندخل اولا عنقي قحا او

 زرخلا مهيلإ لمحيف ايادهلاب نييئادبلا ءالؤه ىلإ برقتي

 مهلافطأ ىواديو ..نبللا تابجو مهل مدقيو ..نوباصلاو

 .تارشحلا نم مهتاعورزم رهطيو ..مهتيشامو

 .ةباغلا طسو .تامدخلل زكرمك اهمادقأ تبثت ةسينكلا تأدبو

 دوسلا ناك ..حيسملا ميلاعتو ةبحملاو ءاخإلا مغرب نكلو
 دولا ىضانك كانه تاكو ةف كانك ف قولان نقلا

 : .ضيبلل سئانكو

 ..ريثكب دشأ نوللا داهطضا ناك ..ايقيرفأ بونج ىفو
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 نكت ملو ...ةياعدلا رهاظم نم ؟رهظم ايقيرفأ ىف ةيحيسملا تناك

 اهنم ذختي رامعتسالا ناك ..بسنب ةيقيقحلا ةيحيسملا ىلإ تمت
 .نيدلا مساب ءاشي ام لعفيل ارربم

 نواعتو ءاخإ ىف شيعت تناك ةيادبلا لئابقلا هذه نأ ةقيقحلاو
 .ليجتإلا تفرع ىتلا تاعمتجتا نم نشك ةبحمو

 ةينواعت ةيبرت ىلع أشني لفطلا ناك وام واملا ةليبق ىفو
 تاتيلا دالوألاو ةجوذلا عيضجللا انف كرش ةعاوزلا ::ةضلاخ
 ةا تولا: نمط جالا كادعإ وخلا ك «لافظالاو

 صقرلا ..بعللا ..ديصلل جورخلا ..ةسيرملا

 ..اعم ةعامجلا اهلوازت طاشنلا ناولأ لك ..ةينيدلا تالافتحالا

 ىف ةعامجلا كرتشت مئارجلا نع ضيوعتلاو ليتقلا ةيد ىتح
 كزتشت نيقارعلا نوهم ىتح ..ةفتاكتم ةنواعتم لئاقلا نع اهتيدأت
 ..سيرعلا نع اهعفدو اهريبدت ىف تالئاعلا

 .ايعامج ىَدْؤُي روهطلا

 .رجأ نودب ب اعوطت ناريجلا عيمج هينبي خوكلا

 بحلاو ةقادصلا باب نم لباقم نودب ةعارزلل حنمت ضرألا

 .حرفي ..قيرف ىف اوضع هسفن دجيل ىبرتيو دلوي لفطلا ..ةقثلاو

 ..قيرفلا حورب ..كحضيو ..ىكبيو نزحيو

 ..نالف تنب ..نالف نبا ..مهئابآ ءامسأب نوداني دارفألا

 نم هلفط ذخأي وهو ..ىحورلا دئاقلاو ملعملاو ىبرملا وه بألا
 SENE EE E داكرسمل فاي
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 يرض افلا هك م اهاناكلا و ىلا هع مالكا ناويحلاو
 هنقليل ةينيدلا لفاحملا ىف هعم هذخأيو ..نوناقلا ةشقانم ىلع
 ةي ىلا تاعا

 ةيدرفلاو ..ةينانألا نم امامت لاخ ..درف لكل ىقالخألا نيوكتلا

 عمتجم اهنم ىناعي ىتلا ..رجألا ةيدوبعو ..ةلغتسملا ةيكلملاو
 وعلا

 ال رورش نع ليجنإلا ىف أرقي وام واملا ناك ام رثكأ امو

 ..اهب هل ملع ال لئاذر نع هرذحي سيسقلا ناك ام رثكأ امو

 ىلإ ناسحإلاو ..رمخلا نع عانتمالاو ..مايصلا ىلع هضحي ناك
 ..ءارقفلا

 ناك ..ئیش لكاي داكي ال هنإ ..ىدبألا مئاصلا كلذ موصي فيك
 قرش هلا بىذ اهل هل لوقت

 !!؟..قرسي ىذلا نم

 عضيو ..دالبلا ءاجرأ ةفاك ىف ةيبنجألا مالعألا-عفري ىذلا نمو
 .::ىجلاو ..زسبلا .:نيلا تاريخ ركتحيو ..ءئيطاشلا ىلع ىسارملا

 .هكلمي ال: دلب ىف ةماقإ تروبساب هبيج ىف عضيو

 لاؤملا انه ةدحاو ةرهةسفت لاس يظلا نييتفقلا كلذ نأ ول
 .ناكملا كلذ ىلإ هب تتأ ىتلا عفاودلا ةقيقح فرعل ..طيسبلا

 . .اهلجأ نم رخس ىتلا ضارغألا ةقيقحو

 ةطخ مدخي ناكو اعودخم ناك امنإو ..اعداخ رشبملا نكي ملف

 - 0۷ - ةباغلا



 4 و 7 5 EE .اتيش اهنع یردی ال :ىربك

 EES SES نارا همر

 مواتقيو . :اهي:كسمتيف . .هديلاقتو هيضام ىوس هب ذولي نم دجي ال

 E بلا وحلا E .هتايح هيلع محتقي ديدج لك

 هادا ل 39 8 . .مههعقتي ىذلا ديدجلاو

 ديدجلا ىلع هونطاوم هعنصي ىذلا يدرلا ديدجلا لضفي ناك

 ..ضيبلا نورمعتسملا هعنصي ىذلا لوقصملا

 فقنو ..ضرالا ثرحت ىتلا ةيكيناكيملا تازارجلا 2 اق اكو

 ..اهبيلقتب ضرألا دسفت اهنأ ادقتعم اهقيرط ىف

 ىواميكلل دامسلا ضفرنب انك امتی نامز لفت انك امنك امامت : ٠
aلوصحملا فالتإ نم .. 

 تسيل ىهو ...رخأتلا ىلععةلالدك نويبرغلا-اهيوري تاياكح

 لاعفأ دودر ىهف ..لاعفناو:ةيويح ةلالد ىه ام ردقب رخأت ةلالد

 . ..ىوقلا نم هيتأي ام لك ىف باتري مزأتم فيعض نم ةيعيبط

 لاوط ..اهتيويحي تظفيتحا ىتلا ةليلقلا لئابقلا نم وام والو

 ...اهقوقو اهتدجوو ,اهكيسامتب ةظفتحم تلظ رامعتسالا ةنحم

 درجسم نم رثكأ ...ةليبق درم نم رشكأ اهنأ اذه ىف رسلاو

 5 نول تناك_نإو.ةراضح ىهف . .نييئادب دارفأ نم ىددع عمجت

 ع EE : . ...ةراضحلا نم

 ع 5008 قير ماو اک .ةنايدك یهو

 3 ا : 5 . اةقوفتم ةلحرم



 ..اترق نورشع اهرمع ةراضح مامأ اهيمدق ىلع تفقو اذهلو

 .اتيش اهحنمت نأ تعاطتساو

 ..تاميظنت ىف لتكتت نأو ..ملظلا هجاوت نأ تعاطتساو

 ىلع همغرتو ..هنوجسو ...هنوصح لزلزتو ..رامعتسالا براحتو
 ا لا

 ةزجعم ىه امنإو ..لابنلاو ..بارحلا اهققحت مل ةزجعم ىهو
 ماظن ا

 .ةراضح تاموقم هيف ماظن

 لدت ال ةيربرب ةمهمهك نسلألا ىلع ىرجت ىتلا وام وام ةملكو
 لکو فرغ لک و داغ لک تح یل ةلفعلا هذه وف ىلع
 ..هتيناسنإب ىنغ اهديلاقت نم ديلقت

 وموأ ..لثم اناسنإ اميعز ةليبقلا هذه انحنمت نأ ىف ةبارغ الو
 ..اتادنيك

 -08- ةبافلا



 نادوسلا

 تابنلا فونص لك اهيف عبرم ليم نويلم ..عساش هيت نادوسلا
 نم سقطلا ناولأ لكو ..ةيرشبلا سانجألا بورض لكو ناويحلاو
 ىلإ .ةرداه راطمأ ىلإ ..حفال رح ىلإ ..ةبوطر ىلإ ..ديدش فافج

 ةجزمأو طالخأ ىف ىجنزلاو ىماسلاو ىماحلا سنجلا

 ا ةر «سوتنالاك داوس «تاحودلا لك نم ليقكوكو
 ..ةقيقد ةيبوروأ عيطاقت ..ةحتاف ةيحمق ناولأ ..ةيرمخ ةرمس

 ..ةيرصح تامس..ةيبرع مالم .ةظيلغ يهتز عيطاقت

 هتروص ىف ىماحلا سنجلا حمالم دجت رماع ىنب لئابق ىف
 ةيرمكلا ةرشبلاو ةميحتشملا قونألاو جومتلا علا :ةنيقثلا
 هن تركنا يذلا: حلا "وه ىماحلا نيتحلاو..:ةلضفلا اقل
 .زاقوقلاو ايسآ ىف هلصأو ..ةينوعرفلا بوعشلا

 ىف ىماسلا سنجلا حمالم دجت ةراقبلاو ةدياشرلا لئابق ىفو
 ةليوطلا:ةماقلاو.ةيبرعلا ةليطتسملا ءارمسلا هوجولا ..ةيقنلا هتروص
 : : .حمرلاك
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 رعشلا ..ةفرصلا ةيجنزلا حمالملا دجت ءاوتسالا طخ ىلعو

 ..ةبولقملا ةظيلغلا هافشلاو ةحطرفملا فونألاو دعجألا

 ةجيتن ناكم لك ىف هدجت تافصلا هذه لك عيمج لصاحو
 .لايجألا ىدم ىلع رمتسملا جوازتلا

 دنب ةيناويحلا ةورثلا ..نويلملابو فلألاب نادوسلا ىف ءىش لكو
 نييالم نم بارسأ ةنولملا رويطلا ..سأر نويلم ۲١ اهدحو ةيشاملا

 راتمأ رايلم اذك راطمألا ..دعب اهدع ىلع ءاصحإ ةحلصم ؤرجت مل

 .بعكم

 ىهو ..اسنرف ةحاسم لثم اهتحاسم اهدحو نافدرك ةيريدم

 .نادوسلا ىف تايريدم ةدع نم ةدحاو

 .ىرشبلا دادعتلا وه ردانلاو ليلقلا ديحولا ءىشلا نكلو

 رخآ ىفو انويلم ١١ هدادعت ةعساشلا هتاهاتمب نادوسلا لك

 فلأ ىتئامو نييالم ةرشع ١97٠0 ةنس ىف ىمسر ءاصحإ

 ٠ ۰ .طبضلاب
 نويلم اهدادعت اسنرف ةخاسم ىه ىتلا نافدرك ةيريدم

 نيعبرأ ىلع اسنرف هيف ديزت ىذلا تقولا ىف فلأ ةئامعبسو
 ۰ :انوولم

 نم لقأ ىأ نويلم فصن اهدادعت اماحدزا ندملا رثكأ موطرخلا

 .اريش دادعت

 ةبرتلا ىف ةزونكم تلاز ام اهلك نادوسلا تاورث نأ ةجيتنلاو
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 حفاللا رحلا اهلشي ةدوجوملا ةليلقلا ىديألاو ..اهجارختسال
 ..ةعيرس تالصاوم البو ..قرط الب ..ةليوطلا تافاسملا اهقهرتو

 ةينازيملابو ةليلقلا ةيرشبلا دراوملاب ةموكحلاف كلذ عمو
 ..ريثكلا تعنص ةدودحملا

 فلأ ةئامنامثو نويلم ىور ..ةريزجلا عورشم لثم عورشم
 .ةليتلا ةليوط ةزاتمم اناطقأ جتنأو عرازم فلأ ١" .لغشو نادف

 ىلإ ةقطنملا تايداصتقا لوح ١55٠ ةنس ىف عورشملا ميمأتو
 ش ..ًالئاه ايروث اعفد ققحو ةيكارتشا تايداصتقا

57 

 هيف لمعلا ىرجي ىذلا ةبرقلا مشخ عورشم لثم عورشمو

 .ربكأ امدقت ققحيو .عسوأ قطانم ىوري فوس نآلا

 فيرلا صئاصخ عمجت ىهف ..ديرف زارط نم ةنيدم موطرخلاو

 دحاولا ديزي ال ةدعابتم ةرئانتم تويبو ..ةتداه ةعساو عراوش

 تايارس نيب مالسلا رادو ىبورين ىف ةدوجوملا باصعألا زفتسي

 الو ...جونز الو ..كانه ارتلجنإ الف ..جونزلا خاوكأو زيلجنإلا

 ةطشوتملا ةقبطلاو ..رثكألا ىلع تاليف امنإو ..تايارس الو ..خاوكأ

 ةدع ىشمتو ..تمان ةنيدملا نأ رعشتو ..ءاسم ةرشاعلا دعب

 لع رخ لو لم یراق ر يق للا طاش ىلع تاتو انك
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 لش ےک ی راع عم ات الو ”ماتجسنتا ةلاخ ىف ةاتفو ىتف

 لا م ع دت ةرثانتم
 1 .':.نشخلا

 0 .ىعيبط ريغ ءىش
 ..ةضخرلا تؤويبلا ىف ىولسلا نع ثحبي بابشلا نأ ةجيتنلاو

 مايألا ىفو يداهو ىفطانعو قيقرو ادج عيدو ىنادوسلاو

 5 .ةدحاو ةقانخ ىلع َرَثَعأ مل موطرخلا ىف اهتشع ىتلا ةرشعلا

 عرسأ ابهتكل . .اندنع ديعصلا ةجهل هبشت ةينادوسلا ةجهللاو
 ' ..ينادوسلا ةعيبط يف ىفطاعلا قفدتلل امير .فطخ ىف قطنتو

 روهظ ىف ببسلا وه ظافلألا عطاقم ىف عيرسلا فطخلا اذهو

 : لثم ةصاخ ةينادوس تاملك

 .ةعاسلا هذه : عسه

 يمال تانا

 :- - - ` :سیوک شم : سيوكام

 0 ةلوقعم زيغ ' لوقعم ام
 .لاو : كلاب

 2 .جاجم: دادج

 : . هع. .اههنرألا ةجاحلا : ىانه

 :- * ةيبارثلا ةعّبوزلا : روبعزلا
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 تاليدجعت ىه تانملكلا ىلع تلخد ىتلا تاليدعتتلا لكو

 تسيل ئهف :.دحاو عطقم ىف ةددعتملا عطاقملل فطخ ..راصتخا
 .ةعريسب ةقوطنم ةيداعلا ةغللا ىه امنإو ..ةصاخ ةغل

 ىنادوسلا نأل ..ةلجع ىلع لدت ال ىنادوسلا دنع مالكلا ةعرسو
 ميما ىف تقولا نه رشكأ دجوي الو ..لجعتم ريغ هتعيبطب
 . .ةفطاع ةلالد مالكلا ىف ةعرسلا امنإو

 وللا ىقيسوملا ىف را هزم هل ةعرسلا هذهو

 ..ةطشن ةعيرس اهلك ةيقيسوملا عطاقملا

 عطاقملا وذ لهمتملا ءانغلا كلذ « ىموثلك ءانغ نادوسلا ىف دجوي الو
 ميلحلا دبع تاينغأو ..ىنادوسلا جازملا قفاوي ال ةئيطبلا ةليوطلا
 .رثكأ ىدص مهدنع دجت باهولا دبع ىقيسومو

 ىف ىدوجو مغربو .. .ةوسقلا ديدش موطرخلا ىف رحلاو
 تناك دقف . .ةدراب ةيوتش مايأ اهنأ ضورفملا مايألا ىف موطرخلا

 تنكو ..مودقب اهيلع ىوهت اهنأك فنعب ىسأر برضت سمشلا
 ..امامت تمرو ىسأر نأ سمشلا ىف ىشملا نم قئاقد دعب رعشأ

 فافجلاف ..فعسي ءاملا برش نكي ملو ..ىنملؤت ىسأر ماظع نأو
 سبي كوسعلاو ', ةعرشم هلجلاو ناسللا نم نب هاناو دش

 .باعللا نم رختتي ام ةرثكل اخورشم حبصيو

 باوكألا ساقم فاعضأ ةثالث موطرخلا ىف باوكألا ساقمو

 ..بيسلا اذهل لبود اهساقم الوكاكوكلا ةجاجزو اندنع

 هحطس ىلغ نم رخبتي ءاملأ نأل ..ةجالثلا لثم ءاملا جلثي ريزلاو

 ایا ةعرسب تزاوج ةجرد فج ىلاتلابو ةطاع عرس
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 الا هر كك نه ققشتيو فج ةراجلا مايألا ىف دلجلاو
 : ..رازمتساب تايرطملاو ميركلا ىلإ جاتحيو

 نأ" ةجردل ..تاجرد رشع نم رشكأ لظلاو سمشلا نيب قرفلاو
 ..ةيردنكسإلا ىلإ ترفاس كنأك لظلا ىلإ رتم فصن كلاقتنا درجم

 ةجزدب ..عساش ليللاو راهخلا ىف .ةرارحلا تالدعم نيب قرفلاو
 ىلع ليقث فوص رفولبو . .راهنلاب محللا ىلع اصيمق سبلت كنأ
 - ..ليللاب ةلماك .ةلدب

 .ىيلويو ىينويو ویام ادع اميف لمتحم اذه عم وجلاو

 رجلا وج اوروصتي نأ مهنكمي طويسأ رح اوبرج نيذلاو
 :.هبانشتم امهوج نانثالاف

 "..لسكلاو ديدشتلا ءاخرتسالا ىلإ نايدؤي فافجلاو رحلاو

 فاعسإلا ةيلمعك حبصي فورظلا هذه لثم ىف ءاوهلا فييكتو

 3 ..ءامغإلاو قانتخالا ىثاعي حيرطل ىعانصلا سفنتلاو

 دئاوم وه موطرخلا ىف ناكم نم رشكأ ىف دهاشي ىذلا رظنملاو

 دعب ةجاجزلا عركتو رئاود ىف اهلوح فتلت ىتلا للشلاو ةريبلا
 | .ةجاجزلا

 ا ب مدعل ىعيبط:ليدب ىه ةداعلا هذه نأ ودبيو
 .فافجلا ةدشلو رهسلا نكامأو تامنيسلاو ىداونلا ةلقلو

 ..ةرهاقلا نكاس نم ةفاقث رثكأ طسوتملا ىف موطرخلا نكاسو
 ..هتءارق ىف ةيدج رثكأو ..عالطالاو ةءارقلا ىلع افوكع رثكأو

 دحاولا نأ ةجردل ىلسم ةرهاقلا ىف اندنع عراشلا نأ رهاظلاو

 -956-الغفاية 



 بابلا هحور ىلع قلغيل هسفن ىلع طغضلا نم ريثك ىلإ جاتحي انم
 عيطتسي نل عراشلا ءارغإ مواقي نأ عاطتسا اذإ وهو ..ًاباتك حتفيو
 نإ ةجيتنلاو ..كابشلا ىف فوقولا وأ ..نويزفيلتلا ءارغإ ةمواقم
 00 .ركذي ىفاقث لوصحم نودب مويلا ىهتني

 .ىنادوسلا ةايع ىق امك انتايح ىف تسيل.ةءارقلا ىلع. ةيبرتلاو

 :ةيكذلا ةتكنلاو جيرهتلاب عالطالا»ىف صقنلا اذه ضوعن نحنو

 .ادج بذهم سكعلا ىلع وه لب ..ىرصملاك جرهي ال ىنادوسلاو
 قلو. :كتيبظ ىلإ ةزشغ قباست ةمده نييتادوسلا دخأ تلاس اأو
 ةدمعألا :تآلمل مهتتبحنعب ىتؤقوط نيذلا ءامسأ ىورأ تأدب ىننأ

 ءامشأ الب نيلوهجملل .&اظ كلذ دعب تنكلو ..ءامسألاب ةيقابلا

 ةسحملا ىلإ اومدق نيذلا قيرطلا لوط ىلع ددع الب نيريشكلا
 ..ةفرعم الب ةنوعملاو

 تافصلا هذهب ىقنتلت ..اندنع ىكسوملا ىف امك نامرد مأ ىفو .
 برشتف ةليصألا ةيبعشلا ةمعطألاب:ىقتلت امك رثكأو رثكأ ةيبعشلا
 ىشمتو-:.« حالملاو ةرتسكلا ».لكأتو ..« رمولحلا » و ..« ةيربألا »

 ... .جاعلا. قوسك:ةيلحملا تاعانصلاب ةمحدزم عراوش ىف

 ةايحلا ىلع فرعتأ موطرخلا ىف ةرشعلا ىمايأ تشع دقو

 ىفو ..بونجلا ىف بتك نع تابتكملا ىف ثحبأو ..اهيف ةيعامتجالا
 اقيناجنت ىف ىئارو اهتفلخ ىتلا عاقبلا .كلت ةيئاوتسالا لئابقلا

 ..نادوسلا ىف اهلاحر ىلإ ىرخأ ةرم ىندشتل دوعتل اينيكو

 .- ..قوش ىف رفسلا ىلإ بهأتآ تنكو

 -؟ا9- ةبافلا



 ىتسوك ىلإ موطرخلا نم.ًالزان ةيلينلا ةرخابلا تبكر امنيحو
 توغ خا يدل سزا ةر یتلص تع ظقتاو بونكلا تاباغ ىلإ
 ْ :. .اهتقشع ىتلا ةايحلا ىلإ تدع ىنأ

 ىوس ءىنش ال .ناسنإ ىتلع ىنيع عقت.ال ةلماك مايأ رمت تناكو

 دستنل ةطشق ديس ناسعطق رطاقتتو ..حيسامتلا هيف جعت حرسم
 اهفرجي ةمئاع رئازج ىف. ٍتنسايهللا تاتابن حبستو ..ةرخابلا قيرط
 .لامشلا وحن ةدشب اهعفديو رايتلا

 ةا رسما ek لو ا تناك نيئطاشلا ىلعو

 ..بارسا ىف ةليفلا اهيف حرمتو انافسلا بإشعأو ىدربلا تاتابنب

 ::تاناوركلاو لبالبلا ىتغتو ةنولملا ريفاصعلا قزقنت ىجلا ىفو

 ..ةتيضملا بحابحلا تارشح عملت ليللا ىفو . .ضوعبلا نطيو
 كانو هيلع نفع مث نكوكبلا يتلا قلاتتو

 ا ننال مقاس اج ين ىلع تفرقنا تاكو
 ئلعو ىدنلوه ملاع اهي یقوف ةفرغلاو ..ىكيرمأ :حئاس اهب ىراسي
 ..ريؤنلاو ,.اكندلاو ..كوليشلا جونز نم عومجم كدلا

 ال .تاج هل رشع نم ىثكأ عمسأ تنك ةقيضلا تارملا ىفو

 ا .رخآلا .مهفي نأ اهنم ىأ عيطتسي

 بوما 57 ىلع ىتيحلب ئشمأو ..ىنقذ قلطأ ىسفن تدجوو
 مهتعيبط ىلع ةازع جؤنزلا ويسي امك امامت ..ةبارغب رعشأ نأ نود

 ىتج ..ىبايث نم ةعطق نم تففخت ابونج بكرملا تلغوت املكو
 .نوسلإكلاب ايراع ريسأ ةياهنلا ىف تحبصأ
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 ىدبتف عساشلا دعبلا اذه نم ..انايحأ ..موطرخلا ركذتأ تنكو

 زبينوياجلاب ةيسيرايلا ةرهاقلا اهلامش ىف ابيرغ ادلب ىل

 روب جونز اهبونج ىفو فكلا مجحب .تازولبلاو هيتلوكيدلاو

 ىف ىهو توتلا ةقرو نودب ايارع انايحأو توتلا قروب لاكلملاو
 نيبكنملا ىتح ةنتفلا ئطاوم ىطغتو بوثلاب اهسفن قنخت طسولا
 ..طالتخال هيف سقنتم ال ..اهلاجرو اهئاسن نيب اعينم دس ميقتو

 .ةعورشم ريغ ةقيرطبو ..ةصخرب الإ ..ةقالع وأ ةفطاع وأ

 ..ىنعم ددشتلا اذهل مهفأ نكأ ملو

 . .ةفعلا ىلإ هنم جنشتلا ىلإ برقأ اددشت ىل ودبي ناك
 هذه لك ددهت ىتلا لسنلا ةلق كانه تناك ىرخألا ةيحانلا ىفو

 ..ةعساش تاهاتم ىف نييالام ةرشع نم دادعت ..راوبلاب تاورثلا

 ..اهلكأي نم دجت نأ نود نفعتتو اهراجشأ ىلع نم عقت رامثلا
 نم دجت نأ نود ىناطيش بشع نم ءاشت ام تبنت ضرألاو

 ىف لمحت نأ نم افوخ تيبلا ةسيبح موطرخلا ىف ةأرملاو ..اهعرزي
 ٠ : ش ..مارحلا

 ..مارح ىأ

 : ..مارحلا وه هيف شيعت ىذلا لطعلا اذه نإ

 '..اهفطقي نم ىلع ةيدانم خرصت رامثلا نإ

 ربش لكو . اهرمعي نم ىلع ةيدانم خرصت ءالخلا ضرألاو

 .دلتو لمحت ىكل ىثنأ لك ىلإ عرضتي غارف

 نيب ةيعيبطلا ةبغرلا عجشت نأ بجي تناك ةيعامتجالا ةطخلاو
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 طالختخالا فورظ: ابن تو لسلل ةعفاو ةوقكو ةارلاو لولا

 .جوازتلاب اهرامث ىصقأ ىتؤتل ةيعيبطلا
 ىلإ ةميلسلا اهترظفب بهذت ىتلا ويوكيجلا ةليبق ىف ةأرملا نإ

 دادزيل ىرخأب جاوزلا ىلع هضرحتل جاوزلا نم ةنس دعب اهجوز
 ديقعتلا اذه لك نم ةمالس رثكأ اهقطنم ةلئاعلا ىف دالوألا ددع
 ..لامنثلا ىف ةيعافتجالا ةايحلا ىلع ندمتلا هبلج ىذلا

 شكا وقم ىل وديع هالا ةلطيسبلا ةناغلا ةا نإ
 ضارقنالا لماوع ةأرملا اهب هجاوت ىتلا ةيوثنألا ةدارإلا هذه نإ

 ىلع ىقبتو ..ادصح جونزلا فولأ ىف اهلجانم لمعت ىتلا ءانفلاو

 ..اهتاذ ةليضفلا ىه ..ءىش لك مغرب ةليبقلا

 تنب هيف شيعت ىذلا تمزتلا ئف تشاع بونجلا تنب نأ ولو

 ١ ...ةطيرخلا نم ىحّماو هلك اهسنج ضرقنال لامشلا

 ..ءاقب سومان نوكيل قالخألا سومان عضي ..ةعيبطلا ماهلإ هنإ

 .ةيرظن ميلاعت ةعومجم نوكي نأ لبق

 .ًاليلق اوففختيل لامشلا لهآ ىدانت ةيعيبطلا

 ديزمو .طالتخالا نم ديزمو ..ةحبحبلا ضعبو .ةيرحلا ضعب

 ..جاوزلا نم
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 .ةيئاهن ال تافطعنم ىف ريست ةرخابلا تلازامو

 ..ليوطلا ريسلا طخ ىلع ..ةطيرخلا ىلع ىعبصأب تيشمو

 .ارازنأ

 .ىيبماي لوح ةرئاد تعضوو

 .» ىدنازلا » ةقطنم بلق كانه

 برعلا نويفارغجلا اهيلع قلطأ ىتلا ةليبقلا ىه « ىدنازلا »و
 ..ماين ماين

 ..ىنيع تضمغأو

 ..ةباغلا قامعأ ىف ..كانه ىبلق نإ
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 ..ماين ماينلا

 ةقيقحلا ريغ « ماين ..ماين » ىدنازلا ةليبق نع بتكلا هيورت ام
 عبط اهثدحأ ةميدق بتكلا هذه مظعم نأل ةعيبطلا ىلع اهتيأر ىتلا

 ( ١١٣١ نادوسلا لئانبق نع ناهجيلس ةطارد ) (ماغ نيثالث ذم

 ..ىضاملل ةقيقد ةروص ىطعت اهنأل ..ةماه ةساردلا هذهف ..كلذ عمو

 ىف نورشتنم اهدارفأ ..نويلملا ىلع ديزت ةريبك ةليبق ىدنازلاو

 وفشوكلا ىف ارازلإ دمام ىديرم قط ىف ناذوسلا نوح
 ..ادنغوأ ىقو ..ةيسنرفلا نادوسلا ىفو ..ةيكيجلبلا

 ةبسنلاب ادودح لكشت ال لودلا هذه نيب ةيفارغجلا دودحلاو

 قادوتسلاب نالا اهتف جت تالا نم ةدهاؤلا ةع الاف ..صقاؤلل

 :يشرفلا قادوسلاب لاخلاو يفرك نبأاو
 ىلع ..ءادشأ ءايوقأ اهدارفأ ةيزاغ ةبراحم ةليبق ىدنازلا ةليبقو

 .لئابقلا ةيقب نم ىلعأ ىبسن ءاكذ

 دقف ..بيجعلا ةليبقلا هذه خيرات ىف هراثآ فلخ دق ءاكذلاو

 هيف ئلوتي ..مكحلل ىطارقتسرا ماظنب لئابقلا عيمج نيب تدرفنا
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 ..ةيبلغألا مكح « اراجنوفوألا » ةوفصلا

 ىهف ..ةديدع تازايتماب اهسفن اراجنوفوألا ةقبط تصخ دقو
 ةعنتملا دويقلا نم اهسفن ىفغت ىهو .:اهدارقا نيب مكحلا ثراوتت
 ..هقنبا جوزشي بألا :.مراحملا جاوز نم جرحتت الف جاوزلا ىف
 ىأ اراجنوفوألل قار اذإو ..هتخأ جوزتي خألاو ..همأ جوزتي نبالاو

 .هب جوزتي هنإف بعشلا ءاسن نم ددع

 نم ةنيدشاح هل تكفا راجت وق وألا كولم ضقت وداي كلكاو
 تار واک ةحيس“ ةفاسم:اهحاوكأ د ةيرحلا

 كلملا ناك ميرحلا نم لئاهلا شيجلا اذه ةيامح ليبس ىفو

 دارفأ نم أرجتي نم لك مادعإلاو فارطألا عيطقتو ىصخلاب بقاعي

 ..هميرح ءاوغإ ىلع بعشلا
 ةردق مدع جرحا لوح: تووضلا: رادصلا اذه جت كناقو

 ةداع تأشن نأ ..ةيوسنلا ةيشاحلا هذه تابغر عابشإ ىلع كلملا

 نكلا ةلييقلا تونكتاو اتخلا نب ىعهحلا نودتشلاو قاحتسلا

 ..تاجوز نادلولاو نايبصلا نم . اهئاسن رثكأب كولملا رثأتسا

 اهتغلأ ىتح ةعورشمو ةحابم دالوألاب لاجرلا ةقالع تلظو
 .:ةيلكملا تاييوكحلا

 ايندلا ىف ءىش لكو « ىلوبم » هنومسي هلإب نونمؤي ىدنازلاو
 نم رارشألا ىلع قعاوصلا طلسي وهو ..« ىلوبم » ةدارإب كرحتي
 عهده خيحلابصلا فاكر ..وشنلا

 نوألمي مهف ..« ىلوبمل » نولصي امنيح ةصاخ سوقط مهل ىدنازلاو
 .نومغمغي مهو ضرألا ىلع ءام نم اهب ام نوثفني مث ءاملاب مهقادشأ
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 ا قو ی ا و
 ىف بغرت تنك اذإ « ىلوبم » ..كبضغي ًائيش لعفن ملو ..انناريج
 .مويلا اذه ريغ رخآ موي ىف انتوم نكيلف انتوم

 ..« وروتأ » ..ىتوملا حاورأب نونمؤي لئابقلا رئاس لثم مهو
 نم نيبارقلا اهل نومدقيو ..مهتنوعمو مهذافنإ ىلع اهتردقو
 ..جاجدلاو هكاوفلاو بوبحلا

 نم « وميزيب » دحتي مألاب بألا لاصتا دنع هنأ ىدنازلا دقتعيو
 ..ديلولا لفطلا نيرصنعلا نم نوكتيو .مألا نم « ىميزيب » عم بألا
 لوحتت « ىميزيب » نإف توميو هرود ءىجي مث لفطلا ربكي امنيحو

 ..« ىروتأ » ىلإ

 الو ..لوادجلا ىلاعأو لابجلا نكستل « وروتأ » حورلا جرختو
 نيح نين براقالا ةرايز ىف بهذتلاالإ ةيلاعلا معقلا هذه كرتن
 اهنإف تيملل ىنميلا ديلا ادع اميف اهعيمج نفعتتف ةثجلا امأ ..رخآو
 ::ةظاعلا هته تردحتا ىذلا +: مطولا: سدقملا ناوحلا ىلإ نوهت

 ناويحلا عون بسح احاسمت وأ ادسأ وأ ادهف حبصت اهنإف اذهبو
 .نسدقملا

 شامقلا نم بوث ىف فليو لسغي هنإف تيملا تومي امنيحو

 ىلع دسجلا اهيف عضوي ةرفح رفحتو ..توملا ىناغأ ةوسنلا ىنغتو

 ..هتحلسأ هعم عضوتو هيعارذو هيلجر ىنث عم نميألا هبنج

 ههجو نولامحلا فشكي ريخألا هرقم ىلإ هلمح ءانثأ ىفو
 ..ةريخأ ةرظنب هعدوتو ..همساب هتجوز هيدانتل

 نم هلهأ مقتنا اذإ الإ ادهت ال تيملا حور نأ ىدنازلا دقتعيو
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 اق جس ااو ةف ةانو تينا تغ فو لكو ةظاق
A U 

 هرفاظأ نم ةصاصقو تيملا بوث نم ةنيع نوذخأي اذهل مهو

 اهنومدقيو رصنخلا هعبصإ نم لصفمو ..هرعش نم ةلصخو

 عضيو اهقرحيو رحاسلا اهذخأيف ..« امودوبجابلا » رحاسل
 لكي تاققنلا »نات نهرب ايم وجم ونهج هر اسك نشف اهداعر
 :ةيرلا اهنم نوح: ىلا غى ألا كاهحتلا ىف اهم تقتيو لئاقلا

 راقع نم ليلق اهعمو ةرجش عذج ىف ةرافصلا نفدي مث

 برقأ ىلإ ىرخأ ةرافص ىطعي مث ىرحسلا «امودوبجابلا »

 ماقتنالاب لجعيل لتاقلا نعلي وهو موي لك اهيف خفنيل تيملا ءابرقأ
 :ةقن

 موي لك تيملا بيرق اهيف رفصي ..ةقلق راظتنا ةرتف كلذ ىليو

 ..ىرخأو ةظحل نيب هتوم رظتنيو لتاقلا نعليو

 نع لابس فارشعلا ىلإ ءراشاةيرفلا ىف. ةو مس اذإ نكح

 ..لتاقلا وه نوكي لهو ىفوتملا

 الا ئه درسا و همس فارقلا طرستو
EGكك( عنخ  O EEO 

 ةرخاف ةميلو نوميقيو دادحلا تيملا لهأ كفي طقف اهتعاسو

 ..هئاقدصأو تيملا براقأ ىلع رمخلا اهيف نوعزوي

 عورف نم اعرف لوانتيو ..ةملك ىقليل نيدوجوملا ربكأ موقيو

 ربق ىلع هب شري مث رمخلا ىف هسمغي ةسدقملا ىليبموبلا ةرجش

 .متمتي وهو تيملا
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 اذاملو ..ىنع .ةيضار ريغ تنأ اذامل ..ةزيزعلا ىمأ حور اي هيإ -
 ةتمدقو الماك خاو ادا ةا :ضاورألا كاسم تغ كرك ال
 هتيطنغ احيرم انفدم كل تعنصو ..كحور ىلع بارحلا نم ايادهلا

 ىلع اهبكسأو رمخلا برشأ ..كنبا وروجنوم اذ انأ اهو ..ىصحلاب
 هيإ ..ةسدقملا ىليبموبلا عورف ىدي ىفو كتيحتل فقأو ...كارث
 ..انع ةيضار ىنوك . .رمخلا هذه ىه انعومد امنإ . .ىمأ حوراي

 ضرألا ىلع صقرن نأ عيطتسن ىتح ..راطمألا بحس ىففجو

 : ..كب لفتحنو ةفاجلا

 ىقابلا قلدي مث رمخلا ةعبجق نم ةعرج عرجي هتملك ةياهن ىفو

 ىقليل رخآ هدعب نم موقي مث ..حاورألا هعم برشتل ةربقملا ىلع
 داوعأب نوحولي مهو تيملا ةوخإ مدقتي مث .ةثلاثو ..ةيناث ةملك
 ..ربقلا ىلع رمخلا نوبكسيو ىليبموبلا

 نم ةموك عفترت ىتح ربيقلا قوف ةاصحب .دحاو لك ىقلي مث .
 هتي ىلإ لكلا دؤعيو .: ةرفخلا قوق ىضخلا

 تناك ىضاملا ىفو ..ارس نفدي هنإف مكاحلا توم ةلاح ىفو

 ىلع تيملا.ةثج عضوتو اهالجر رسكتو هتاجوز بحأ هعم نفدت

 ناهي مث ةحلسألا ا ريقلا الميو ةر وكلا الجز
 .بارتلا هيلع

 رحسلا اهيبس مهل 'ثدحت ةبيصم لك نأ نودقتعي ىدنازلاو

 امنيح ..وجناملا وه نيسلاف ةيشاخلا تومت امنيح .« وجنام »

 ا لا فل انتيك تالا وه اف ةيدلا بز وف
 نوكي ال :امنيح ..ىجنام ةدالولا رسعتت امنيح ..ىجناملا بيسلاف
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 امنإو ةيعيبط ةافو تسيل مهدنع ةافو لكو ..ىجنام ..اقفوم ديصلا

 .وجنام

 .مادعإلاب ىجناملا نوبقاعي ىضاملا ىف اوناكو

 ةياح كف اعلا لوصف فارما ةناتشعسألا وسن ا وتاك

 ولتي اهسأر ىلع فقي مث ..ةردخملا وجنبلا ةدام نم اهيقسي

 نالف نبا نالف ناك اذإ ..ىرخأو ةظحل نيب حيصي وهو هذيواعت

 .ةتيم ىطقستلف وجناملا وه
 .ماهتالا قدص ةمالع نوكي اهتوم نإف ..ةتيم تطقس اذإف

 تءاج اذإف .رابتخالا همامأ اديعيو مكاحلا ىلإ نانثالا بهذيو

 لتق نم لح ىف حبصي ىكاشلا نإف ..ماهتالل ةدكؤم ةجيتتنلا
 نيرشع ةمارغ عفدب ىهتني ةداعلا ىف ناك فالخلا نكلو ..رحاسلا

 .تيملا لهأل ةبرح

 اوناك مهنإف اراجنوفوألا ةقبط نم هيلع ىنجملا ناك اذإ امأ

 نأ نم الدب وجنبلا بارش هيقسيل فارعلل هصخشب مهتملا نوبلجي

 نأ ردخملا ةركس ىف ىهو مهتملا نم بلطي ناكو ..ةجاجدلل هيقسي

 قدت نيح ىف ..ضرألا ىلع نم صوبلا داوعأ نم ًاددع عمجي

 نإف ضرألا ىلع طقسو حنرت اذإف تقولا لوط هلوح نم لوبطلا
 .هتعاسل لتقي ناكو ..وجناملا هنأ ىلع ةلالد نوكي اذه

 لخت نعي نالا ةف قت مل نسوق لاو ماكحالا هذه لكف
 هلثم رحسب رحسلا ىلع درلاب ىفتكي حبصأو ..ةيندملا تاطلسلا
 .( امودويجابلا )

 « ازنبألا ١ مهمسا ةرحسلا نيببطملا نم ىرخأ ةّتف كانهو
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 ..باشعألاو ريقاقعلاب دسجلا نوواديو كيلدتلاب ىضرملا نوجلاعي

 باشعألا نوقحسي فوهكلا ىف مهليلو مهراهن نوضقيو

 .ذيواعتلا اهيلع نولتيو روذبلاو تيزلاب اهنوهطيو
 نه تاكقلا هذهل ةفظحلملا ةينذملا تاموكحلا ةدراطل ارظنو

 تايعمج ىف نآلا نوعمجتي اوحبصأ مهنإف ..نيذوعشملاو ةرحسلا
 .ةيرس

 ىلع نوديزي اهؤاضعأو « ىنام » ةيعمج تايعمجلا هذه ربكأو
 اهواضعاف .:ةينوساملا تايعمجلا ميظنت يشي اهميظنكو فولألا
 ىف نوعمتجي مهو ..مالسلاو ةيحتلل ةيرس ةصاخ تاراشإ مهل
 ءاسؤور.و ةذتاسألا ب لإ اهفزعي ال انلخلا ةيعمحلا'نارسأو لفاخم
 ۰ .ةفلتخملا بعشلاو عورفلا

 طغضلل ارظن ىغنوكلا ىف ةيعمجلا هذه ىلع ديدش لابقإ كانهو

 .ةيكيجلبلا ةموكحلا نم نوينطولا هاقلي ىذلا ديدشلا
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 ال « اراجنوفوألا » ةقيبط نيب ىلئاعلاو ىسنجلا لالحنالاو

 .ىدنازلا دارفأ ةيقب نيب لثامم لالحنا هلباقي

 ىأر اذإ خألاف ..ةمراص ديلاقتل عضخي ةداعلا ىف ةلئاعلا ماظنو

 اهتروع ىلع اهعضت ىتلا ةقرولا نودب محتست ىهو ةيراع هتخأ

 تاوخألاو ..هشدخ ىذلا اهئايح نع اهضوعت ةيده اهل مدقي هنإف
 .ةلضفت عاوكأ نف قوماثي ثانبلاو بالزألا

 ةداعلا ىف وهو ..دالوألا ةياعر ىف بألا ماقم موقي ربكألا خألاو

 ىضاقتي وهو ..ةينيدلا تابسانملا لك ىف ىحورلا بألا رودب موقي

 -۷۹ - ةبافلا



 مد ةظيار قلجم اقام شرت ىلإ ةليبقلا هازقأ اجلي احا

 نم اعرف حرجلا ىف سمغيو هعارذ حرجب امهدحأ موقي مث رخآلا
 خالا ىف اذه سعف هلل ةلوانيب مك ءاجنابلا ةرجش ع قرف

 متمتي وهو هقيدص رعش ىف دوقعم هنم فرطو هلتفي ىضميو

 مدلا E .هقيدص ا همد ابطاخم

 ةايحلا رش ىف انواعتي نأ امهنيب أشني ىذلا عدلا طار ىضقيو
 ةو هيلع لحج ةنعللا ناف دخلا اًمهدحا ناخ اذإو اه ريخ

 .ةلفطلا دلوت امنيح ..داليملا ذنم ًادبت ىدنازلا ىف ةبوطخلاو

 عورف نم ةقاب مهنم لك مدقيو ..اهتبطخ ىلإ ةيرقلا دالوأ قباستي
 نك ق بطلا الا نحمي ك ااف وإلا لأ ىتتسستسلا
 اذإف ..اهبجعي رخآ اضرع رظتنتو ..خوكلا جراخ ىليسيسلا عورف
 ةرابع ةلفطلل كبش ميدقتب عراب نأ هيلع ناف :بيطخلا اعا
 ىف هسفن عضي نأ هيلع ةظحللا كلت ذنمو ..زرخلا نم ةروسإ نع

 نرالا ناو مر ىف ن والا لها ساد
 تغلب اذإ ىتح ..رخآل تقو نم ةيدهب مدقتي نأ هيلعو اهيوريو

 فازعلا هيلع ناش ااف .:ةنع فرصتي حا .:جاوذلا اذه ىف ضني

 -۸٠-الغفابة



 بارح ثالث ةيده هعمو سورعلا تيب ىلإ بهذي هنإف ..ىضملاب
 ةلفطلا تمدقت املكو ..رهملا نم لوأ طسقك هسورع دلاول اهيطعي
 اددم كانه ىقبت ثيح سيرعلا لهأ ىلإ اهمأ اهتذخأ رمعلا ىف
 ىلع تيبلا ةمدخو يهطلا نونف اهيف ملعتت رهش اهاصقأ ةتوافتم
 بويحلا نم ..اياده اهعم سورعلا مآ ذخأت ةداعلا ىفو ..اهتامح دي
 هسورعب بيطخلا درفني تارايزلا هذه ىفو ..جاجدلاو هكاوفلاو
 ' ..اهب لخدي ال نكلو ..اهلزاغيو اهعم مانيو

 سورعلا نوكت ..بارح رشع ةعوفدملا رهملا طاسقأ غلبت امنيحو
 اهخوز تيب ىلإ لقتنتف ..ةرشع ةسداسلا تغلب دق ةذاعلا ىف

 اهل زهجيو صاخلا اهخوك اهل ماقي ثيخ اهتيب ديلاقم ملستتل
 ٠٠ ` ىهطلا ءانإ هقوف عضؤيو ةراجحلا بلاوق نم اهدقوم

 رهكلا طاسقأ عفد ىق جوزلا ٌرمتسيو ..ةيجوزلا ةايحلا رمتستو
 ىف هتجوز طاشن ىلع عفدلا ىف هتبظاوم فقوتتو ..بارحلا نم
 نع فقوتي ةذاعلا ىف وهو .:اهقالخأو اهتمدخ نسح ىلعو ىهطلا
 اذإو ..هعفد ىذلا:ردهملا درتسيو ..اميقع تناك اذإ اهقلطيو عفدلا
 ١ ب ي رهلا فت ةر هتاف رركذلا نم اهتفلخ لك :تئاك

 ` ..رهملا اودري نأ اهلهأ ىلعف بجنت نأ نود تتام اذإو

 هتخأ مدقي نأب كلذو رهم نودب جوزتي نأ سيرعلا ناكمإ ىفو
 . ..اهذخأ يتلا سورعلا لباقم ىف سورعلا لهأل

 وأ ..هيخأ قح نم حبصت هتجوز نإف جوزلا تومي امنيحو
 :- + لا نا 2لا شارف ىلإ لقتنتف:ىرخا ةحتو أ قم هذال

 ..ىدنازلا بوعبش دنع ةيجزوزلا ةقالعلا ىمحت ديلاقىتلاو



 ةقالعلاو ةبوطخلا نأل ردان جاوزلا لبق ىسنجلا لاصتالاف

 1 ..ادج ركبم تقو ىف أدبت ةيجوزلا

 تناك ةجوزلاف ..ةيشحو ةمراص اهتبوقع ةيجوزلا ةنايخلاو
 ايلعلا هتفشو هنذأو هدي عطقت قيشعلاو ..نيكاكسلاب طرشتو دلجت
 .:ةتيضصخو

 ..ةيادلا اهدلوت الو ةباغلا ىف دلت مارحلا ىف لماحلاو

 ..نآلا ةيلحملا تاموكحلا اهتعنم تابوقعلا هذه لاثمأو

 ىفتكيو اهبيبح عم ةجوزلا برهت نأ نآلا ةيداعلا رومألا نمو
 ..رهملا دادرتساو ..دالوألا ىلع لوصحلاب جوزلا

 ..ةعيتم ةداع نآلا هنكلو ..ىدنازلا ىف ًاعبتم نكي مل روهطلاو

 ..ةرشع ةعبارلاو ةعساتلا نس نيب دالوألا نورهاطي مهو

 وطسلا ىلعو ..ديصلا ىلع اهتايح ىف دمتعت تناك ىدنازلاو

 .اهعاضخإو ىرخألا لئابقلا ىلع

 ..ةيرشبلا .موحللا لكؤت نأ بورحلا ءانثأ ىف ةداعلا تناكو

 ..ناديملا ىف نوطقاستي نيذلا ىلتقلا ةرث

 ..ماع ةئام نم رثكأ ذنم تلطب ةداعلا هذه نكل

 ..مهشاعم ىف ةعارزلا ىلع نودمتعي ىدنازلا حبصأو

 ىست ةبابذ ببسب ..ةاعر اونوكي نأ ىف ىدنازلا حجني ملو
 ةاعرلا ىلعو ةيشاملا ىلع ىضقي ناك ىذلا مونلا ضرمو ..ىست

 .لوأب الو

 هتجيتن تناك ..بورحلاو تاوزغلا نم ليوطلا خيراتلا نكل
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 .لئابقلا نم ريبك ددع ناسل ىلع ..ىدنازلا ةغل راشتنا

 .ةلهسو ةليلق اهتادرفم ةغل ىهو
 ..اتيت ةدجلاو ..انيث مألاو ..ايوي همسا ةغللا هذه ىف بالاو
 1 ..انناذآل ةفولأم ظافلأ ىهو
 نم ددع ىزيلجنإلا رامعتسالا اهفلخ ىتلا ءايشألا نمو

 مهنأ زيلجنإلا نظ دقو ..ةغللا هذهل ةيفاولا تاساردلاو سيماوقلا
 نم ريبك ددع ىلإ ذافنلا نوعيطتسي فوس ىدنازلل مهتساردب
 .ةكرتشملا ةغللا قيرط نع ..ىرخألا لكابقلا

 نم ةيعفدم ..هشويج ةمدقم ىف عضو رامعتسالا ةداعكو
 ةغلب ليجنإلا ملعت ..تايلاسرإلا نم ةلماك بئاتكو ..نيرشبلملا
 ..زيلجنإلا ةداسلا اهديري ىتلا ىرخألا ءايشألا هعم ملعتو ..ىدنازلا

 .ةباغلا ىف ..بهاذملا عارص نمو

 ..نيينطولاو نيرمعتسملا نيب توملاو ةايحلا مادص نمو
 اشن ..ىلوألا ةوادبلاو ..ةدفاولا ةديدجلا ةراضحلا طيلخ نمو

 يالا ريغ و فايق ماينلا ني سديد ءيا مالا نف
 .ايلاح دوجىملا ديدجلا عقاولا وهو ..بتكلا ىف ىذلا

 ..ةليوط هتياكحو
 اوناك .ديدحلا ىه ..ةيئادب ةلمع مهنيب اميف نولدابتي ىدنازلا ناك

 هنورهصيو هتاماخ نم هنوصلخت سيو ديدحلا نوجرختسي
 ىتلا ةغلابلا تابوعصلا .تناكو ..ةفلتخم ةحلسأ ىف هنولكشيو
 .بهذلا لثم ايلاغ ..؟ردان ئيش هنم لعجت هيلع لوصحلا ىف اهنوناعي

 -م8- ةبافلا



 تاعونصملاب قاوسألازيلجنإلا رمغو ..رامتسالا ءاج مث

 نم ريساومو ..ديدحلا نم نابضقو ديدحلا نم تابرع ..ةيديدحلا
 ..ديدح ىف ديدح اهلك ةلئاه تادعمو ..ديدح نم كالسأو ..ديدحلا

 .ناكم لك ىف ضرألا ىلع ةاقلم ..ةدرخ ديدحلا ا

 طبه نأ ةيديدحلا ةلمعلا ىف لئاهلا مخضتلا اذه ةجيتن تناكو
 تاقبطلا تسلفأ ىلاتلابو .امامت تسلفأ مث ..بارتلل اهرعس

 .اهينتقت تناك ىلا ة اراجنوف وألا » ةمكاحلا

 مق ها ذه خم" ةيقاسلا ةن رها مه مك
 ىتلا ةأرملا ةقيثو ١5١١6 ماع ىف تاطلسلا تردصأف ..اهتازايتما
 ةف ف تاوشآلا نوي ىلخادلا جرار خلا ا ا ف تمرح

 خأل ةجوزلا ثيروتو ..تاجوزلا لدابت تمرحو « اراجنوقوألا »
 i .ةلفطلا جاوزو ..جوزلا

 اهجوز نوخت ىتلا ةجوزلا لتق مدعب ىرخأ نيناوق تردصأو
 .اعبتم ناك امك هفارطأ وأ هتيصخ وأ ىنازلا نذأ عطق عنميو

 ةيونعملا اهتاطلسو ةيداملا اهتاطلس ةمكاحلا ةقبطلا تدقف اذهبو

 .اهساسأ نم تراهناو ..دحاو تقو ىف

 لالحتالا ىلإ تدأ ىسنجلا حماستلا نم ةلحرم تداسو

 ىتلا اياضقلا مظعم تحبصأو ..ةيلسانتلا ضارمألا راشتناو

 اهنومسيو .ةيجوز تانايخ اياضق ىه « وكيلاكلا » ىلع ضرعت

 ٠ .« تيبلا ربمك » اياضق مهدنع

 لافطألا ةيؤر تحبصأو .:عيرذ لكشب ديلاوملا تضفخناو
 ..ةيبط ةياعر نودب ترشتنا ىتلا ضارمألا ةجيتن ..ةردان ةرهاظ
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 ةجيتنو ةيونعملاو ةيداملا ميقلا ىف ىئاجفلاو لماكلا رايهنالا ةجيتنو
 لک نم نالا و الا

 كلا ءاككا ىف ةركتفلا كلت هيبفتعا لا كاوكسلا يقو
 نشست له :..لابلا لحق نقلا ةيضقلا تناك :ىلذملا ينادؤسلا
 ناكو ..ضارقنالا ىلع تفرشأ ىتلا ةيئادبلا تاعامجلا هذه لاح
 .ةيحيسملاب نيرشبملاو ..نيسمحتملل ةيادبلا ىف اكورتم رمألا
 حفلا مهلضإلا هت لكلا نا او يذلا بالتراب نوا

 ركذي ائيش نينثالا تالواحم لعفت مل ..خيراتلاو ةقيقحللو

 .ايراضح اهلاشتناو ..لئابقلا هذه ىوتسم عفرل ةبسنلاب

 دي ىف ةعيط تاودأ اوناك نييحيسملا نيرشبملا نأ ثدح ىذلاو
 اوثبو ةيهاركلاب اورشب ام ردقب ةبحملاب اورشبي ملو ..نيرمعتسملا
 :.ةلامتشو نادوسلا فوك ني لاضقنالاو ةكرقلا

 اقرا ىلإ ناد ولا يوقع ته ىه رال ا ةظفت تاكو

 ىف نوحرمي ىتلاةيدعبألاو ..ةبزعلا ىلإ ..اقيناجنتو اينيكو
 اھا

 فلا اه هاف لا يه علا 1ذه نم زاس را هناك
 ..ابابلا ىلإ ىوكشب مدقتو ناكيتافلا ىلإ بهذ ىذلا ونينارتس
 نادوسلا بونج لصفب ابلاطم ةدحتملا ممألا ىلإ ةلثامم ىوكشبو
 ٠ .«ىتيذلا ناهطضألا ةجحب هلامش نع

 ئونكلا" ىف تكد نقلا اذا يه: نيشنقلا اذه ةر تناكو
 .نادوسلا ءانبأ نم ريثكلا اهتيحض حارو تاونس ذنم

 ..ركذي ًاًئيش ىمالسإلا رشبملا لعفي مل ..خيراتلاو ةقيقحللو
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 ناسي نأ «:ةيدونحلا لهاحملا هذه نإ تب عدلا خيدقلا مه ناكو
 برشلاو لكألاو نكسلا تاليهست ىلع ًالوأ نئمطيو ..هبترم نع
 لا ةكشلا نك مل اذه نم مهو هل وتتسم ىلا ي ختلو
 ..ريثكب ربكأ تناك امنإو طقف ةينيد ةلكشم لئابقلا هذه اهيف شيعت

 لاک کیر لابصقلا هلا يف یک ایا هةه تاک

 اهنيب موقتل ةمدقتم ةيخيرات فورظ ققحتت نأ دبال ناكو
 ا

 ةا ىف ىيانستكا تاقا كاكا کرنا هدم ةطقتلا كقاكو

 ةقطنملا رييغت ىلإ لوصولل جاتنإلا تاقالعو جاتنإلا لئاسو بلقو
 و ةرابهح ىلإ ا ةزانهح نم ی واک

 .اعم ىنيدو ىداصتقا ريشبت وه بولطملا ريشبتلا ناك
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 عورشمب » فورعملا ىداصتكقالا عورشملا ةركف تماقو

 مسمسلاو نطقلا لثم ةيدقن ليصاحم ةعارز ىلع « ىدنازلا
 عساتمو حلاشم ا تالوضحلا هذه كت و وكلا فق
 ف لاو نونا تخلاو ةو زار فلا هار »تعا عجمو

Eر ا ا كاع  
 .تادوسلا اترا فاك ىلإ افلا

 ةييسارؤلا هولا ةف و عورشملا يلف موكا تفرش
 2 اونا نف ماك ةيفاكسص دم عانا و فنا تالا
 :مشعفلا نيشاتمو تورلا رضا و لاخلا + وسانلا ي

 ..ابوج ءانيم ىلإ ارازنأ نم ةينوفيلتلا طوطخلا تدمو
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 ..ةلئاه تابقع فداصو ..ةنس نيرشع ذنم عورشملا ذيفنت أدبو
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 .ناكسإلا ةلكشم ىه ...ةبقع لوأ تناكو

 ةا اط هانكس ىف نرغب ل ضدئاؤلاو

 نم رتموليك ةيناثلاو ةرسأ لك نيبو .اهدحو نكست ةرسأ لك
 افرع اهكلم ىه ةرسالاب طبخت ىقلا ضرألاو رك وأ ءاضفلا ضرألا

 .« وقنوقناو » كامسأو ديصلل تاناويحو تاعورزم نم اهيف امب

 اهنولكأيو ىدنازلا اهداطصي لحنلا لثم تارشح وقنوقنألاو

 ..تيزلا نم اعون اهنم نوجرختسيو ..ةئين انايحأو ةيوشم

 اورا توم: اتا هه لا ىف: اوس نوف ةرشألاو
 ىتلا ىضارألا لكل اهتيكلم كلذب ىهتنتو رخآ ناكم ىلإ لقتنتف

 ..اهناكم نكست ىرخأ ةرسأ ىأ قح نم حبصتو اهعرزت تناك

 نم مغرلاب « لحر لئابق ىدنازلا لئابق ربتعت ببسلا اذهلو
 غ كالا اهات كلا رف و ا ةعارزلا نع اد عفا
 ..اهنيب ةفورعم

 « اهحلفي نمل ضرألا » ..لمع ةيكلم ىه لئابقلا هذه ىف ةيكلملاو
 .« اهكلمي نل ضرألا » ةصصخم ةيكلم تسيلو

 ريفوت بعصلا نم حبصأ ىنكسلا لخلختلا اذهل ةجيتنو
 رسا ىف ةا فوود نكس اه نالا ذولا ندا تامدقتلا

 ةرسأ لك دمي نأ ةمدخ اهل رفوي نأ ديري نم ىلعو ..ةرثعبم

 روباوو هايم ةبملطو ىعارز نواعمو ةناخزجأو صاخ بيبطب

 - مإإ- ةيافغلا



 .ليحتسم اذهو ..رون

 تارسألا هذه عمجت نأ ..ةيادبلا نم ةموكحلا أدبت نأ دبال ناكو

 عانقإ ناكو .ىرقلا هذه ىف تامدخلا زكرت مث ..ىرق ىف ةدعابتملا
 ..ةيؤعصلا ىف ةياغ ةيلمع ..اعم نكاستلاب نسالا ةذه

 .ةرم نم رثكأ ناكسإلا عيراشم تلشفو

 ةيديلقتلا مهخاوكأ نم ىلاهألا جرخأ ۱۹۲١ « ۱۹۲۱ ىماع نيب
 ..مهنيب مونلا ىضرم ةبقارمل ةرواجتم ىرق ىف تاعامج اونكسأو
 ىلإ اوبرهو مهتاعارزو مهيضارأ اورجهو طخسلا مهنيب رشتناف
 .ةباغلا

 ملف ماعلا قيرطلا ىلع ةينكس تاعمجت ىلإ ىرخأ ةرم اوديعأو
 نيعدلاو ىضوتفلا ناشتتا يوس ةيتاكلا ةلواتحلا هذه رمش
 وق هاهنا تناك تا دم ةلواكم وک ةيلساتتلا یک ایما لاو

 قوذلاب مزتلي نأ عورشملا اهيف لواح ويبماي ىحاوض ىف ةيجذومن
 لامعتسا مظنو لاله لكش ىلع ةيرقلا أشنأف ..دالبلا لهأل ىلحملا

 لك ىطعأو ..ةعارزلا ىف ىدنازلا ماظن عم قفتت ةقيرطب لوقحلا
 ة رسا أ ياهلا هل لمتحف ءاوغإ لهو .ايعرذتل ناو نهرا درسا

 ةميق ىأ ءارغإلا اذهل نكي مل ..ىدنازلل ةبسنلاب نكلو ..انيحالف نم
 الو ..اهب نومتهي الو ةيكلملا نم عونلا اذه نوفرعي ال ىدنازلاف

 بلطي نأ الو ..اهمكاريو هتايكلم ناسنإلا سدكي نأل ىنعم نومهفي
 .هتجاح نم رثكأ ايندلا نم

 ال ..نطقلا لثم الوصحم اوعرزي نأل ىنعم ىدنازلا مهفي ال

 ..ةيدقن ةميق هلو عابي لوصحم هنأ درجمل ..هنوبرشي الو هنولكأي

 ةباقغلا- مه -



 .؟ دقنلا ىلإ مهتجاح امو

 ءراقتحاب اهنوضبقي ىتلا ةيدقنلا قاروألا ىلإ نورظني اوناكو
 لدابتلا ىلع ةردق اهل ةيدقنلا قاروألا هذه نأ نومهفي اونوكي ملو
 هئارش ىف نوبغري ءىش ىأ ىلإ لوحتت نأ نكمي اهنأو ..قلطملا

 .ةرخسلا نم اعون ..مهرظن ىف « مالتسالا تاطحم ىلإ ةليوط

 اذه « ىجنوس ىجناريأ اج » .مهلوقب اذه نع نوربعي اوناكو
ikةيوكحلا لامعا : 

 ىلع « ةيصخشلا ةبيرضلا « ضرف ىلإ تاطلسلا تأجلو

 ءازو ىغسلا ىلغ لئابقلا مغرت ىكل ادقن اهعفذ تطرتشاو ئدئاؤلا
 نتا نه ةنيرخلا هزه نع تالا. وقح كتاكو دلا ةلمعلا
 ىلع ىدتاؤلا لينقا قف يسع تئاع ةجنيضتلا قكلو.:ليؤطلا

 .هنودقتفي اوناك ام لك اهيف اودجو ذإ اديدش ًالابقإ نوجسلا
 :ةموكحلا باجر ىف نامالاو .ةمظتنملا لكألا تاخ و اودخو

 ديدش نزح هبكري هنجس ةرتف تهتنا اذإ مهنم دحاولا ناكو

 .نجسلا ىف ىقبيل ءاجرلا ىف حليو

 .اهاودج مدعل ةبيرضلا تيغلأو

 ىئادبلا لماعلا مارتحا مدع ىه ..ةريطخ ىرخأ ةلكشم ترهظو

 تاعاسلاب ..تارشعلاب عناصملا نع نوبيغتي لامعلا ناكو ديعاوملل

 ..مايألابو

 - ۸ - ةبيافلا



 نرخ تاو ن حت ةةتاجيك ةر اش اس ةضيسصخو
 .لمعلا نع عاطقنا الب اوي

 نب .همهفن امك نمزلا مهفي نكي مل لماعلا نكلو
 ءايشأ ىهف ..ةيناثلاو ..ةقيقدلاو ..ةعاسلا امأ ..راهنلاو ليللا الإ هايند
 ةا وأ ١ ةفيتف ىلإ ام نلف اذامو اهروضتي نأ حطت
 ؟ ةلجفلا اذاكو...ةعرتسلا اذاكو .. ةعرسلاو:.ةلطملا ىت ااو

 اذه ضوعي ال عنصملا ىف لاملا ءارغإ ناك ىرخأ ةيحان نمو
 ةياغلا ىف قالطنالا ةداعس ىه ءارغإ دشأ ىرخأ ةداعس نع لماعلا

 .ءانغلاو صقرلاو ديصلل

 ديصلا مساوم ىف ”تاعامج عتابضلا نوكرتي .لامعلا ناك اذهلو

 ذئاذل اهيلع نولضفيو مهروجأ نوكرتيو ..ةباغلا ىف قالطنالل

 .ديصلاو صقرلاو حرملا

 .لقنلا ىف ناويحلا حاوشكشا ئه ىرخا ةلكش تراثو

 اشحو وأ ..لكؤي اديص الإ ناويحلا نوفرعي ال ىدنازلاو
 57 ناويحلا شاتاي مهل هع و ناخ هل قسوم ار

 ناطلس ىدهأ ىذلا اكندلا ناطلس ةياكح كانه نوكحي مهو
 هيلع ىف انيذيل a ناكف ايزلخ ةركي ىدئازلا

 ا ا

 ركف امنيح ذيدج نم ناويحلا سانئتسا ةلكشم تراث دقو

 ةعبرأ اوبلجو ..لقنلل ريمحلا مادختسا ىف عورشملا ىلع نوفرشملا

 موي ناكو ..اهينج نيسمخ اهلقن فلكت « اتيوباك » نم ريمح

 اورفو ىدنازلا نيب رعذلا داس دقف ..ابيهر اموي ؟رازنأ ىلإ اهمودق

 ةباقلا - ین



 اهجو اهنوعراصيو دوسألا نولباقي نيذلا مهو ريمحلا نم نيبراه

 ىلع اهنم نوبرتقي اوأدب مهعانقإل ةرركتم تالواحم دعبو ..هجول
 .لقحلا ىق ىعرت ىهو مهنويع بناجب اهيلإ نورغزي اوناكو ..رذح

 ك ةنيفع كانه. نا كا تخل لسا ااف
 تيفوو كرد نإ يحتك تارتا نلإ تتش ىلا نييمحلاب
 اهولعي دحأ داكي امف ..اهرهظ ولعي نأ دحأ عيطتسي ملو ..ةتماص

 ا .ضرألا ىلع هلدْنجُت ىتح

 عانقإو ريمحلا عانقإ نيب ..نيرئاح نولوئسملا فقو اذكهو
 .نييمدألا

 .عورشملا تضرتعا ..اهريغو تايقعلا هذه لثم ةريثك تابقع

 .رمتسا عورشملا نكلو

 قق نأ عانا تاحفعلا تربو اماه قيدوتشم فرس نلعو
 .هدنست تناك نيلماعلا فولا ةدارإ نأل ريثكلا

 ةر قم كا اوناك برنا قطاف ق و کلا اكل
 ةمدقم ىف نوحفاكي اوناكو .ةعيلطو داور اوناك .نييركسع لاجر
 اا ا فضلا

 بونجلا ىلإ اورجاه .نادوسلا نم نوركفمو نوثحابو
 باتك - بتكلا هذه مهأ نمو بتكلاو تافلؤملاو تاساردلا اوعضوو

 اعجرم ربتعيو « رباص نيدلا ىيحم روتكدلل ىراضحلا ريغتلا »
 .ةقطبللا رر ىف عجاولا مها نم

 سلا قوس ااو لاتو الا 7 ليفتاكو
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 .ةباغلا هجو ريغتو

 نأ فشتكت كنإف ..لهاجملا هذه ىف كينيعب نآلا لوجتت امنيحو
 .تريغت دق ةريثك ءايشأ

 .خاوكألا نم ىرعلا ىفتخا

 :امامت تايلامشلا لعفت امك بوثلا نسبلي نآلا تايدنزلا بلغأو

 ةيموي ةغل تحبصأو ..احضاو اراشتنا ةيبرعلا ةغللا'تّوشقتاو
 .ةيندملا تاعمجتلا ىف نوشيعي نيذلا مظعمل

 مهلكأم ىف اسوملم اعافترا ىدنازلا ةايح ىوتسم عفتراو

 .تيلكسبلا لثم .ةديدج ةيرصع علس ءارش ىلع اولبقأو .مهسبلمو

 .تايراطبلاو

 :ناحدلاو فاغلاو ننآلاو لاك ةد دقت تاغا فلک

 .ةكاوفلا لعن ةديدملا تافاتصلا نكفيو

 موقي ..نادف فلأ ٠١ عورشملا ىف ضرألا نم عورزملا غلبو

 .اهيثلث : عيدصتب دب عورشملا

 .لامشلا ىف
 تاياختنالا ىف ىنادوسلا بعشلا نم مهريغك ىدنازلا كرتشاو

 .19557 ماع ىنادوس ناملرب لوأل ةماعلا

 ىدرفلا كلمتلا ةركف تلخدو ..ميدقلا ةيكلملا ماظن ريغتو

 .صصخلملا

 ةيافلا-84؟-



 .ةنيدم ىلإ تلوحت ةباغلا

 .خاوكألا لخد ملعلا

 ..ةقسايلا راجشألا نم ةماق لوطأ تحبصأ ةقيشرلا نخادملا

 تلوحو ..ىبرمو تويموكو بلع ىلإ هكاوفلا تلوح ةعانصلا
 ىلإ رومنلاو ..تاديس طنش ىلإ حيسامتلاو ..قيطاقط ىلإ راجشألا

 .تانولطنب اوسيل ايارع اوناك نيذلا دوسلاو

 ١ نيك رقت
 .نييئادبلا ءالؤهل ريثكلا ةيندملا تطعأ دقل

 .اذه عمو

 ..انتيندمو انسيياقمل زيحتلا نودب رومألا هذه ىلإ انرظن اننأ ول
 هل ناك مدقتلا اذه نأ اندجول ..ًادايح رثكأ لكشب لئاسملا انذخأ ولو
 ةقرخلا هذه لباقم ىف ريثكلا اوعفد دق نييئادبلا ءالؤه نأو .نمث

 .مهنادبأ ىلع اهوعضو ىتلا شامقلا نم
 صولخو ةءاربو ةطاسبب ىرعلا ذخأي ناك ىئادبلا لجرلا نإ

 الو ..ةراحلا ةيئاوتسالا هتئيب عم فيكتلا نم عونك ىرعتيو ..ةين

 ةقيقحلا ىف وهو ..ةيسح تاذاذل وأ ةيسنج لئاسم هلاب ىلع رطخي
 الإ هتجوز برقي ال وهف ..ةيسنجلا هتايح ىف ريثكب اطارفإ انم لقأ
 عطقني وهو ..لماح ىهو ًادبأ اهبرقي ال وهو ..رهشلا ىف نيترم
 ءايشأ ىهو ..ةدالولا دعب نيتنس لئابقلا ضعب ىفو ..ةنس اهنع

 .ىسنجلا موصلاب هبشأ

 -99- ةبافغلا



 مدختسن كلذ عمو ةيلسانتلا انءاضعأ ىطغن ايفرع نحنو
 کاو ةيلساتك اعا انهانت

 ىلع ًادهاش ادبأ نكي مل لئابقلا هذه نيب تاجوزلا ددعتو
 تيبلا ةنيجس ًادبأ نكت مل ةليبقلا هذه ىف ةأرملاف ..لجرلا ةيجمه
 فتك اهفتك : ةلماع (نئاد تناك امنإو ..اندتع ىه امك ةليحلا ةليلق
 قفنت ىدنزلا ىفو ..هلثم ايداصتقا ةرحو ..ناكم لك ىف لجرلا

 لوصحملا عمجتو لقحلا عرزت ىتلا ىه اهنأل تيبلا ىلع ةأرملا
 لاجئرلا هدي لوح: ىف هتك ذكاجو هيامقلا داف ىلإ علو
 .نونخدي وجناملا راجشأ لالظ تحت تقولا مظعم

 اهتبغرب نكلو ةجوزلا مغرب متي ال ةدحاو نم رثكأب جاوزلاو
 رهملا عمجت ىتلا نهيأ نسفانتي ةداعلا ىف تاجوزلاو ..اهتروشمو
 نأل ..ةديدج ةجوز هب جوزتيل اهلجر ىلإ همدقتل ىرخألا لبق
 .لقحلا ىف اهعم لمعت ةديدج ىديأ ..ةديدج ةجوز ىنعم

 لئابقل ءاقب ةليسو امنإو ..ةيجمه ةمالع نكي مل تاجوزلا ددعت
 ىأب لسن نع اهترطفب ثحبت ضارقنالاو ءانفلاب ةددهم ةفيعض
 اذهب ىهو ..ةلماعلا ىديألا نم راثكإلل ةليسو نع ثحبتو ةقيرط
 .اهتاذ عونلا ظفح ةليضف ..ةليضف ىنعملا

 ::ةنيوئرلا ىئاحل كاردإ نم ىلحت نكت حل ةيقادتلا تانايذلاو
 ىلع ةديعس حاورألا اهيف فرفرت ةرخآل < ميحر روصت اهيف ناكو
 .ضرألا ىلع تامحرلا راردتسا ىوس اهل لمع ال لابجلا ىرذ

 .لمعلا ةميق ىه ةقداص ةميق لدابتي ناك ىئادبلا عمتجملاو
 نوفرعي الو تامدخلا نولدابتيو نوبهاوتيو نوضياقتي هدارفأف

 ةبافلا-844-



 ةا لا ا هح لاق ك طحت: هدف كارلا نجلا
 ..هلمع ىوس كلمي ال دحاو لك ..لمع ةيكلم مهنيب ةيكلملاو ..ةيدقن
 فرعي نأ نود ..هتجاح ردق ىلع ذخأيو هتقاط ردق ىلع هنم ىطعي

 ةو و لاه نار وف كلفين امر ةي وك قا ناخد لا ىا ةانتكالا
 نفةكسامتكلاو نوافكلا نه قناع مهدت ةديخولا كافامهلاو

 .ديلاقت تاذ لئايقو رسأ

 .ةيدرف ال

 لك امنإو ..اعوج نوتوميو نوذحشي مهلاحل نوكرتي دارفأ ال
 .تابجاولاو قوقحلا نم مراص روتسدب اهضعب كسمت ةليبقلا

 و ةرودس قه كولا ف وخلا را يلا وجها
 اهلمشتو لوادجلاو عيبانيلا نيب حاورألا اهيف حرمت ..ةيحور ةايحل
 .ميرك بر نم ةرفغملا

 مهلاب روعشلا ىفتنا ..ةءاربلاب ةمعفملا ةايحلا هذهل ةجيتنو
 .قلقلاو نزحلا ىفتناو ..لبقتسملا نم فوخلاو

 ةديرلا ةدكتلا ةو لا اهلا رف ةت نكت مل كنا ةحيقتلاو
 او دلا ف اها ر ىلا ةركفلا ةرشعلا ةو ولا الو. ءومهلاب
 تاقلح هاف ر عراب فاق فاعف ةا اهوخو ىرت تنك
 ءابرغلا بحو ةقرلاو ةباعدلا ىرتو ءانغلاو صقرلا نم ةيموي
 الا طلا نلت

 .ملعلا هصقني ناك امنإو ..قالخألا هصقنت نكت مل عمتجم

 هلك نكمل. .ةيندمو ةعاتض نم هكدحتسا" امو لعلاف كلذ عمو

 -ه0- ةيافلا



 :.قكادنلا عمصحلا اذه ىلع (ريخ

 :.اهتاديقعتو اهرورش اهعمو باغلا ىنكاس ىلع تلبقأ ةعانصلا

 بلطي الو « ءانغلاو صقرلا ىلع شيعي اطيسب ايهلإ ًالفط هتملست دقف

 هنيبج قرعل هتيكلم الإ ةيكلملا نم مهفي الو هتجاح نم رثكأ قزرلا نم
 تاكرشلا ىف ةايحلا ىلع نيماتلاو فوخلاو زانتكالاو عمطلا هتملعف
 تانامض نع ثحبلاو تاورثلا ميوكتو كونبلا ىف تاياسحلا حتفو

 نزحلاو مهلا هتملعو ..اهبناجب ىرخأ تاورث ميوكتب تاورثلا هذهل
 تذكاو :.هرفع لكاي ئذلا نمزلا ةاطوي سايسحإلا فلو : قلقلاو

 .سعتأ ةايح تقولا سفن ىف نكلو ..نسحأ ةايح ىلإ هديب

 .مدقتي هنإ

 قمتي" مدقتم هل

 ..انملع نم هانيطعأ اننأل رورغلا نم ريثكلاب رعشن نأ انل سيلو
 نکلا ةاتيكيس نق: اأ انكإف

 ىلإ اهانددم ىتلا ءابرهكلا نم طوطخلا هذه نمث انل عفد دقو
 ..هحور ةءارب ميمص نمو ..هيلق رون ميمص نم ..ةملظملا هخاوكأ

 .هتاكحضو ..هتداعس ميمص نمو

 ةبناغلا - 45-



 كوليشلا

 :.اهنطي لغ ىف ةافهتس اهئاتك طن وست ةرخاجلا كاك
 ..اهيف مانأ ىتلا نيدرشلا ةبلع ىف ةرارحلا طرف نم ىلع ىمغم انأو

 وأ اباب حتفأ نأ قرجأ الو::.ىودج الب ىسأر ىلع نزت ةحورملاو
 داكأ الو جراخلا ىف ةفيثك جاوفأ ىف موحت ضوعبلا بارسأف اكابش

 .ةيشحو ىف هيلع مجهت ال ىتح اعبصأ جرخأ نأ ليختأ

 - .ايرالملا لماح ليفونألا ضوعب نم اهلكو
 ٤٠١ هترارح « سيرلاف بكملا حستكت تأدب دق ايزالملا تناكو

 ىذهي ىدنلوه حئاسو ..ىمحلا ةفجر نايناعي ةراحبلا نم نانثاو
 ةرشتنم نيكوماكلاو نيكورولكلا صارقأو ..نيموي ذنم هتفرغ ىف

 Rs .نويموبلاك باكرلا هاوفأ ىف

 :.مونلا بابض ىف.انأو ..ىرخأو ةظحل نيب ىنيع حتفأ تنكو

 ٠٠ ,.ةنيفسلا ىبنج ىلع ةرئاط حبست رونلا نم رئازج ىرأف
 ١ .رخآلا انأ ىذهأ له

 - ..رونلا نم رئازجلا كلت كانه تلازام

 -۹۷- ةبافلا



 ..ملحأ ال ىنإ

 راونأ اهئيضت رايتلا ىف ةحباس تنسايهلا تاتابن نم رئازج اهنإ

 ..نيبناجلا ىلع ةرخابلا

 راخبلاو بابضلا هفلغي ابحاش ودبي ءاوتسالا طخ رمق ناكو
 كلن: ىف 'ةعيبطلا هاه ةركانلا مط قلع دكا نإ ىل طو
 ..ليللا نم: ةعابملا

 لا لا ھو ى ونام ىتارطاو نوع كلك
 ىلعو :بادهألا ىلع فكنت ةدنكار.ةبوطر'امنإو.:.ءاؤه ةث نكي ملو
 ل ليقف اوفو ةا

 ةشاح ةيكاض تناك امنو .:تروضت امك ةنفاث ةعيبطلا نك لو
 .ةانحلاو كرا

 لوه عرش اخ لقلا ساو یا الكت اا
 لبالبلاو تاناوركلا فالآو ..محتست ةطشق ديس ناعطقو ةرخابلا

 لق تاعافترا ىلع قلحت وللا نوبطلاو ىوستلاو ديفا سمحلاو

 ..مالظلا ىف ربإلا نونسك عملت ةئيضملا بحابحلا شويجو

 ضوعبلا لكأت بحابحلا ..اهدشأ ىلع ةبشان ةعيبطلا برحو
 ىف عيمجلا بهذي مث لكلا لكأت كامسألاو نينثإلا لكأي عدفضلاو

 هفلغي ابحاش رمقلا لطي نيح ىلع تمص ىف حاسمتلا فوج

 .راخبلاو بابضلا

 ةدودب جرخيل نيطلا ىف هراقنم دهدهلا قشري رخآل تقو نمو

 .ةكمس همف ىفو جرخيل ءاملا ىف قلقللا رئاط سطغيو ..ةريبك

 ناقبسو يدوبلا راجشأو ةيلاعلا انافسلا تاماه عفترتو
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 اخف ى الا لا نق ير اه ج تتا ناطسلا ىلع كتشايولا
 ىعسي وهو اهقاروأ نيب شخشخيف نابعث اهللختي امنيح الإ توص
 ةكياشتملا تاناتلا هده نم لكك ىوفكف ليف اطفتن ىآ ءال درك
 اهيلع سكعنت ةريغص ةمئاع رئازج ىف رايتلا اهفرجيو تتفتتو
 .ةملظلا ىف عملتف ةرخابلا ءاوضأ

 .نخاسلا وجلا اذه ىف شاعتنالا اهيلع ودبي ناك ةايحلا فوتص لك
 قزقزتو قنقنتو اهضعب لكأتو رثاكتتو دلاوتتو حقالتت ىهف

 برشتو ةجزللا تاعقنتسملا ألمتو ىوعتو حبنتو حفتو قشقشتو
 :ةقالمع احا قو ونكتو ءاسخلاك ةرهش ىف ةكارلا افا

 ىلع لوطلا ةقهاش ريباوط ىف فطصت تناك بيلدإلا راجشأ
 مجح ىف ةرمث لك ..ءاملا ىف طقاستت تناك بيلدإلا رامثو .نيبناجلا
 ىف ومنت تناك ىدربلا راجشأ ..( مودلا ةليصف نم ىهو ) ةخيطبلا
 .قفألا دست ىتح ةيشحو

 ..ةمخض ةحلاك ..نوللا ءابهش ءاملا قشت تناك حيسامتلا
 :ةيبرعالا جراويلاك

 نم لطاضفلا هدنهل ةراتشملا كيلا ىه ةنخاسلا ةكينلا هده تاك
 هذه ىف ازدان الإ رهظي نكي مل دحاو ءىش ..تابنلاو ناويحلا
 ..ناسنإلا وه ..ةعساشلا ةيئاوتسالا تاهاتملا

 جونزلا نم ةثالث وأ نانثا وأ دحاو رهظي ناك لايمأ ةعضب لك
 .بارحلا نولمحي ..ةارع

 .كوليشلا ةليبق نم مهلكو
 ىف رفاسملا اهاقلي ىتلا لئابقلا ىه ..ريونلاو ..اكندلاو .كوليشلاو

 .ايوجو روبو لاكلمو ىتسوك نيب لينلا نم ةقطنملا هذه
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 ٠ .ايارع نوريسي لئابقلا هذه جونزو
 عقارك نسال و م و اره هدم دعا ا هت انايحأو

 مهرظن ىف بايثلاف ةقيرتلا نم ةقيرطلا هذهب ةيندملا ىلإ نورظني مهو
 .شوبرطلا رزك ..اهل ىنعم ال دئاوز درجم ..فئاظو الب ةعيلقت درجم

 ىلع نيسف انك دقف ..ةفسلفلا هذه قنتعن انأدب دق انك انمظعمو
 فصن الإ كوليشلا نيبو اننيب قرف ال ايارع فاصنأ بكرملا حطس
 هيدا ..ىديلقتلا ءايحلا هيضتقي ىذلا نالبدلا رتم

 ..اهدجحو بابيشلا:ةلأسم ىف اداور اونوكي مل كوليشلا نكلو
 لك ةدشب نوضفري اوناكو ..یئادب وه ام لك ىف اداور اوناک مهنكلو
 هناا دار رو ا قناع

 ةليبق اهنأ ودبي ناك ..ةليبقلا هذه نع اهتأرق ىتلا تاساردلا نمو
 1 .اهديلاقتو اهتادايعب كسمتلا ةديدش ..نيدتلا ةديدش

 هنومسي دحاو هلإب :نونموي مهف ..ةينادحو ةنايد كوليشلا ةنايدو

 نف ويف نرطضمو نفاع هحاوتلا هللا ال مهمهف قكلو كوخ
 نكلو ضرأللو ءامسلل قلاخو نانكم لك ىف دوجومو ىفخ مهرظن
 «٠ خاك ايتو: قيرظ نع الإ دفنت ال هتكيشنم

 والا ةليبق أشنأ ىذلا ميدقلا كوليشلا كلم وه «جناكاين»و
 تلح مث . ىفتخاو حير ىلإ لوحت امنإو تمي مل مهداقتعا ىف وهو
 مهف اذهلو .. ضرألا ىلع هتئيشمل ًالثمم حبصأو .. «كوج» حور هيف

 . نيبارقلا هل نومدقيو دباعملا هل نوميقيو هل نولصي

 كرك اما كرتيسلا 1 اكو اتا لحم اكا
 . هلك نوكلاب رثكأ لصتمو ديعبو درجم ءيش وهف هللا وأ
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 نأ كوليسلا تج ةرداع تم تاو نه تاك افلا نيافمو
 هقدر معك نري ENE ز> ايدكبما م عن افانلا» ثوذ
 اهنا قراف عم كؤليشلا اهتكسي. ىحلا ةيداعلا نكسلا خاوكأ لكفعازكأ
 كوليشلا زئاجع نم ةنهك اهتمدخ ىلع موقيو ةفاظنو ًاعاستا رثكأ
 دالا هذه: لوو مخو ١ كسلا ىف تانعاطلا داخو وحتي
 اا نما ىلعو کا ءالذه: اذه اميق ااف نم وق ىأل
 لاصتالا نع مات امايص امئاص نوكي نأ لاجرلاو ءاسنلا نم

 ا

 «جناكاين» حور لوزنل صصخي خاوكألا هذه نم لوألا خوكلاو

 هنيبارق دولجو هلوبطو هتراثيقو هتاودأو هتحلسأ عضوت هيفو
 . هل تمدق ىتلا ىحاضألا نورق سرغت هباب ىلعو

 كالا حلا نفح ىلا فاعلا نهضت ئاتلا وكلا
 مدخلاو ةنهكلل عبارلاو .. تابورشملا ريمختو بوبحلا نزخل

 محتستو اهتجاح «جناكاين» حور هيف يضقتل سماخلاو ..ديبعلاو

 «جناكاين» ةدلاو «اياكين» حور هيف لزنتل سداسلاو .. لوبتتو

 .نيلئاق مهتاولص ىف ةنهكلا لتريو
 كرالاو ةا كلم تن اا كو كدت اه 6
 نوح تغ ارنا یوق عتاك ام وق فاتسفو موتا
 ةلوذبم انراقبأ لك ..عوجلاو ضرملا انع دعبتو ..انتيشام انل ظفحتو
 ..كؤادف انئامد لكو ..كلجأ نم

 اهموحل نولكأيو نيبارق مدقت ىتلا ناريثلا نوحبذي مهو

 ةريظح ىف اهنوظفحيف راقبألا امأ ..رهنلا ىف اهماظعب نومريو
 ..ديعملاب ىشاوملا
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 موي ىفو .داصحلا سوقطو ..رطملا سوقط ةينيدلا سوقطلا مهأو
 سنكت ىتلا دبعملا ةحاس ىف لوبطلا قدت رطملا سوقطب لافتحالا
 فويسلاو بارحلاب صقرلل بابشلا عمتجيو ةبسانملل فظنتو
 ىف نهاكلا عضيو نابرقلا روثب ىتؤي مث « جناك اين » حورل ءانغللو
 هنعطي مث روثلا هب شري مث هيف قصبيو رهنلا ءام نم اضعب هفك
 ر لتس حالا ىف زی هک رتمو دلا نللعأ ىف دكان ةفلك

 خوك ىلإ وأ رهنلا ىلإ رضتحملا روثلا هجتا اذإ نورشبتسي مهو
 ءاهحألاو ناقيحتلا ع سارلا ا کک انتو
 .رهنلا ىف ماظعلاب نوقليو ..اهولكأيل

 ديدع ىف لحت نأ نكمي « جناك اين » حور نأ كوليشلا دقتعيو
 :كاكألا رئاطو حاسنتلاو نانيتتلاو فارزلا كم تاقاؤيحلا نم
 ..افتاه خرصي دبعملا باب ىلع فقت ةشارف ىكوليشلا ىري امنيحو
 .» جناك این » حور هذه

 سمت الو سدقت « جناك اين » دبعم نم برقلاب تبنت ةرجش ىأو
 .« جناك اين » ةربقم باشخأ نم اهنأ دقتعيو

 مأ « اياكين » حور نأ عئاشلا نأل مرحم حاسمتلا ديصو
 ىف شيعت « اياكين » حور نأ نودقتعي مهو هيف لحت « جناكاين »
 ةديقمو ةيح ىهو اهحورل انابرق اهنومدقي ىتلا ةاشلاب نوقلي كلذلو ءاملا
 + خاك اخ لاكم ىلع نوسدقم كوليشلا كولم لكو ..ءاملا ئفاهلجرأ ن
 نكلو « جناك اين » دبعم لاثم ىلع دباعم مهل ماقتو نونفدي مهف اذهلو
 .امجح رغصأ

 حور مهيف نأ دقتعيو كولملا ةلماعم نولماعي دادجألا نم ىتوملاو
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 كلاي نابضتا لک یک وک

 وأ كولملا حاورأ نع كوليشلا ةنايد ىف لصفنت ال دادجألا حاورأو
 .« كوج » حور وأ « جناك اين » حور

 ضرملا هدعقيو نسلا ىف نعطي ىذلا كلملا نم كوليشلا مءاشتيو

 لحي نأ ثبلي ال ةخوخيشو ضرم نم كلملا بيصي ام نأ نودقتعيو

 .هنولتقي ىضاملا ىف اوناكو .اهلك ةليبقلاب
 مدقق تناك انهنعلو كؤليشلا دنع ةفولاج ريغ ةيرشبلا نيبارقلاو

 طلا ناردتسا ىف ةيداغلا نيوفطلا لشفت اخ ودان لاوخا نيف

 زمر ىهو ) هتيصخ نفدتو ةيحضلا لتقي نأ عبتملا ناكو

 موقيو ةيرس ىف متي لتقلا اذه ناكو .. ءام ىرجم ىف ( باصخإلا
 .رحاسلا بيبطلا هب

Eنيدلا هلا نايا مهن نشا اجو اوك داس  

 وفرتحم مهو « تايالاجلاو » ..ىضرملا ءافش ىفو ريخلا ىف نوعسي

 .رشلاو ررضلاب نورحسي نيذلا دوسألا رحسلا

 .« تايادلا » نهمسا ءاسنلا نم دوسألا رحسلا تافرتحمو

 الو هتجوز نع لصفني رحسلاب لاغتشالا أدبي ىذلا رحاسلاو

 ةولخو ةدحو ىف شيعيو راقبأ نم كلمي امم صلختيو اهب عمتجي
 جلا قف تلا نادا قو فو

 نإو ‹ شمكني رحاسلا ىف ىدسج وه ام نإ كوليشلا ةغلب لاقيو

 .هيف رشتنتو هسبلتت حورلا

 نوجلاعي ةرحسلاو ..ةريرشلا نيعلاو دسحلاب نونمؤي كوليشلاو

 عم ديدحلا نم ةيمحم نابضقب اهينيع ءقفو ةاش راضحإب دسحلا
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 باصي نأ ذيواعتلا هذه ةجيتن نوكتو ..ذيواعتلاو ةيعدألا ةوالت
 و ا الا

 نكست ةيعيبط ريغ ةيرشب تيرافعو حابشأ ىف كوليشلا دقتعيو
 نورق اهل تسيلو ناذآ اهل تسيل ناريث ىف نودقتعيو ةباغلاو رهنلا
 .كلذ ىلع ةريبك ةيمهأ نوقلعي ال مهنكلو .لغدلا ىف شيعت

 خاوكأ نع ءىشب زاتمت ال ةيداع خاوكأ ىف كوليشلا كولم شيعيو
 ةا لكنا دن ىه هكا وو ند نيكو تحال كوللا دانو علا
 صاخشألاب ةيكلملا ةلئاعلا جراخ نم نهجاوزو ..مرحم ةيكلملا
 بحلاب نعتمتسي نأ مهناكمإب نكلو ..كولملا تانبب قيلي ال نييداعلا
 ..مهنم نلمحي الأ طرشب لاجرلا نم نأشي نم عم

 اهيتبكر ىلع ةعكار ىهو اهجوزل ماعطلا مدقت كلملا ةجوزو
 نأ دعبو .اههجو لفسأ ىطغت اهديو كلملا نع اديعب تفتلم اههجوو
 .اههجوب حيشت تلاز ام ىهو ..ءاملا هيدي ىلع بصت لكأي

 ىلإ رظان وهو كلملا ةرضح ىف سلجي نأ درف ىأ ىلع مرحمو
 .مهيديأب اهنوبجحيو مههوجوب اوحيشي نأ عيمجلا ىلع .ههجو

 ولا نم ومسمع نا كللا نب نيالا لالا اقم نلعو
 هناسلب اهقعليو اهلبقيو كلملا ةبرحب مهنم لك كسمي مث هيدي نيب
 ىقبي نأ اذه دعب هيلعو ..ءاوهلا ىف اهب حولي مث هتهبج ىلع اهطغضيو
 .هللا نم:ناتخلا ةحشلا اهذعت عضب ةلماك. مايأ ةعورأ رم هخيوك ىف

 عزنت ةكلاملا ةلئاعلا لافطأ ادع اميف كوليشلا لافطأ عيمجو
 مهذ ىر انالوألا لكو.د لفسالا كفلاي شاملا ةنقيرألا مهتاتننبأ
 .ةهبجلا ىف ةزيمم ةيضرع عوطق ىهو « خيلشتلا » ةيلمع

 ..ًالجر حبصأ دق مهنم دحاولا ربتعي ال نيتيلمعلا نيتاه نودبو
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 اكندلا

 ثدحت ةرهاظ لك نوربتعي مهو ..ًانيدت ةباغلا لئابق رثكأ اكندلا

 عيذ ىعدتست ةيهلإ ةراشإ ةهفاتلا رهاوظلا ىتح ةيمونلا ةايحلا ىف
 ..نابرق ميدقتو ةاش

 لئابق نيب ىجنوت ىف تلزن ةيبروأ ةرئاط لوأ نأ ىوري اممو
 نم رشكأ تحبذ نأ اهتجيتن تناك بعرلا نم ةلاح تراثأ اكندلا

 اكندلا نم زوجع لجر مدقتو ..نيبارق تمدقو ناريثلا نم نيسمخ
 ..نينس نم اهربخ ىفخي ناك لتق ةميرجب فرتعاو

 ىف فقي وهو اكندلا نم لجر ظحالي نأ ةيداعلا رومألا نمو
 للهيف .ىداعلا مجحلا نم ربكأ ..وجناملا رامث نم ةريبك ةرمث هتقيدح

 وجناملا ةرجش لوح تارم ةدع اهب روديو ةاشب ىتأيو ربكيو

 اهينذأ عطقيو ةرمثلا ىلع اهمد بكسيو اهحيذيف لوبت ىتح رظتنيو

 هناريج ىلع اهمحل عزويو اهخلسيو ةيراس ىلع اهقلعيو اهفارطأو
 .« كالاين » ةنهكل اهدلج مدقيو

 هرابتعاب هيلإ نورظنيو اكندلا هدبعي ىذلا برلا وه « كالاين » و

 ..اهماظن سسؤمو ايندلا قلاخ
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 3 ىلعألا « وأ ..« ءامسلا ىف ىذلا « ىفرحلا اهانعم « كالاينو «

 عناص 3 تیدجند « ىه اهب نونمؤي ىتلا ةيناثلا ةيحورلا ةوقلاو

 ..ةريثم ةصق « تيدجندلو 0 راطمألا

 تلطيف اول نه نقلا الاب تحب املا نما لونا دقق
 ..لماح اهنطبو وريدأ ةليبق ىلع

 نيحرف نيبارقلاو حئابذلا وحبذو نويورقلا اهلوح فتلاو
E ECS PON 

 رابكلا نانسأك نانسأ هل ايكتالم ادولوم عضت تناك رهش دعبو

 .امد هينيع نم ىكبيو

 لفطلا اذه نوكيس ..اهلفط ىلإ ريشت ىهو ةسدقملا مألا تلاقو
 دك وايد نفاخ و ركيعأز

 ام اهل اومدقف نيبارق راقبألاو ةايشلا هل اومدقي نأ مهنم تبلطو
 الكم اهل اودهتشي مل ةريزغ ناطما نع ءامسلا تقشناف: كبلط

 طلا يآ تيتو غشا لفظتلا ىلع اونقلطا ولا كاد قطو
 .:نيزفلا

 غلب ىتح ةليوط نينس « تيدجند » مكح تحت اوشاعو
 ىلع هل رفعي علف اضاع ىف فتحا مق ةخوخيشلا سا« يدنا“
 .رثأ

 ال دلاخ هنأو ..ايح لاز ام « تيدجند » نأ تاياكحلا ضعب ىفو

 ..ةيرشب ةروص اسبلتم اكندلا لئابق نيب لقتني هنأو تومي

 هتجوز عم فلتخا اذه « تيدجند » نأ ريطاسألا ىدحإ ىفو
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 نک راو اها يب هاحشلا ليح علق اا اهدا نوا
 :ضرألا نع ةلصفتم ءامسلاو عوبلا لذ: نمو

 .اكندلا ىرق ىف ةريثك دباعم « تيدجندلو »

 تاركا ةا نم فلاش داع ك ةدحت و تفل هشم

 نم نانثا هيلع موقيو .« تيدجندلا » نكسم وهو امئاد قلغم اهدحأ
 .هنالخدي ناذللا ناديحولا امه ةنهكلا

 اهب لزن « تيدجندلا » نإ لاقي بارحلا نم ةعومجم دبعملا ىفو

 .هدي عطقت وأ تومي اهقرسي نم نإ لاقيو ءامسلا نم

 « تيدجندلا » نهاك ىلإ نابرقب اكندلا نم دحاو مدقتي امنيحو

 ىري ىتح هلهمي نهاكلا نإف ًالثم هتجوز مقع نم وكشيو
 ىتح انابرق هنم لبقي ال ةداعلا ىف وهو ..ملحلا ىف « تيدجندلا »

 نذأي ذئنيحو .نابرقلا لوبقب هنلعيو ملحلا ىف « تيدجندلا » هيتأي
 ..هنيبارقب لوثملاب اكندلل نهاكلا

 نم ةحسمب رئازلا سأر ىلع نهاكلا حسمي نابرقلا ميدقت دعبو

 ءاعمأ تايوتحم ذخأي مث .سدقملا تيزلاب همسج نهدي مث دبعملا بارت
 بالا ىلع اه دايو ةا

 .نابرقلا عم غبتلا نم ةيده رئازلا مدقي انايحأو

 توملاب هنم جرخي حيش وأ حور هل ناسنإ لك نأ نودقتعي اكندلاو

 ..مالحألا ببسي ىذلا وهو « ناكم لك ىف لوجتيو

 ردابي هنإف ةعئاج تيملا هيبأ حور نأب مهنم دحاولا ملحي امنيحو

 بابلا راوج ىلإ تيزلاو قيقدلا ضعب هيف ءانإ عضوب ظقيتي امنيح

 -ا١هال ةبافغلا



 اهلا عوولا ظل

 حاورأ اهرابتعاب لالجإو سيدقتب اهيلإ رظني دادجألا حاورأو

 ..ةذقنم ةيداه

 فتهي داطصي ءاملا ىف همهسب فذقي امنيح اكندلا ىرت تنأو

 ..ةيداهلا ىبأ حور اي هيإ ًالئاق

 حور ىلع ايدانم فتهي مهاد رطخل ضرعتي امنيح انايحأو

 نابعثلا حور اي كايرام حور اي هيإ ...سدقي ىذلا ىناويحلا مطوطلا

 يارد قوق نا

 ةردقلا مهل نوكتو ..ايلعلا حورلا مهسبلت نوراتخملا ءامظعلاو

 تف محا ميد قاطو :«ىضولا جالعو نشا قناتك لغ
 ..مهتراشتسال ةليبقلا دارفأ بهذيو

 ..ةكربلاو ةنعللا رثأب نونمؤي اكندلاو

 سأر ىلع قاصبلا حسميو هدي ىف قصبي نأب هدلو كرابي بألاو
 .هيلع هوسحيو ضرألا بارت نم ذخأي مث هردص ىلعو هدلو

 نوكي نل ىبهذإ ..بضغ ةعاس ىف اهل لوقيو هتخأ نعلي خألاو

 ال ت نمو ايلا هذه نق: تهم ان قاتم كا لم كول

 اهيلع قصبيو اهئاعمأ تايوتحم ذخأيو ةاش حبذي نأب الإ اهل جالع

 دقل ..ىدادجأ حور اي ىعمسا ..لوقي وهو اهنطبو هتخأ ردص نهديو

 دلو ىتخأل نوكي نأ ىنمتأ نآلا انأو ..هينعأ نأ نود هتلق ام تلق

 .:لافطألا ند تقف ام يدك ناو ل

 نأ درجمب هريغ رضي نأ عيطتسي ناسنإلا نأب نونمؤي اكندلاو

 ةباغلا - - ۱١۸



 لتقي امك لتقت نأ نكمي ةدارإلا نأو ..هبلق عامجب ررضلا اذه ىهتشي

 ..هناكم نم اهبحاص لقتني نأ نودب فيسلا

 ..مسقلاب نونمؤي مهو

 دادحلا فرج لخولا قعلت نا قلا ىف تلا نيلاشألا نو
 ىف ثنحأ تنك اذإ ةقرطملا هذهب مطحتأو تمأل ..ًالئاق مسقي وهو

 .ىمسق

 بورغ رخؤي نأ عيطتسي هنأ انايحأ ىعدي اكندلا رحاسو

 نيب هعضيو ليفلا ثور عمجي كلذ ىلإ هليبس ىف وهو ..سمشلا
 ياتو ىس فاو هل راه را وا ىف باها
 .اهنارود

 ماف ىف وهو اكا نيب ةا ت هاا اض
 ةنعل لحت ال ىتح ايعيبط اتوم تومي نأ بجي الو كلملا ةةصخش

 ةقيمع ةرفح هل رفحت نأ بلطي هلجأ وند رعشتسي امنيح وهو

 هتيرذ نم نوبرقملا هلوحو ةرقب دلج نم بيرجنع ىلع اهيف ماني
 هيلع ليهيف امامت رتفي ىتح ةعاس ۲٤١ ماعط الب لظيو ..هباحصأو

 ةداعلا ىفو ..هنفد ىلإ نوردابيف قنتخي ىتح بارتلا هباحصأ

 .هربق ىلع نبللا نوبصيو ..ةرقب وأ ًاروث هعم نونفدي

 ..ماع لك نم فافجلا ةياهن ىف أدبت رطملا سوقطو

 ىف فكتعيو سوقطلاب مايقلا راطمألا عناص ضفري ًانايحأو

 ..سوقطلا ىلع فارشإلاب ةبترم هنم لقأ رخآ نهاك موقيف هخوك

 تايب ىلظ فلو نادا لثم 3 ءاقاب لع وتتسم نك او
 ةبافلا -١١84-



 ىف رطملا نم ىمتحأ اذنأ اه ىهلإ اي .مغمغي وهو لخدي مث ..خوكلا
 نأ ةريثك تالاح ىف ثدحيو ..ريزغ رطم نم هل اي ..ىخوك لخاد

 .نطمف هقالك ىلع ءامسلا قدصت

 هديص مرحتو هسدقت ناويح اهل اكندلا فئاوط نم ةفئاط لكو
 ..اتابن سدقت انايحأو ..هتلالس نم ةردحنم اهسفن ربتعتو « مطوط »

 .ةيعيبط ةرهاظ وأ

 :حاشسمتلاو .ةمويلاو .:عيضلاو .:ليقلاو ..ناهعقلا .دسألا
 ..علطلا ليكنو ::عقوقلاو ..ندهتلاو ..باحسلاو ..ناثلاو :بلغشلاو

 .ةيواكند مطاوط اهلك ..وبمابلا راجشأو

 ةليصفلا نم نابعثب ىقتلي امنيح نابعثلا سدقي ىذلا ىواكندلاو

 هل ضرعتي الو هرطاخ بيطيل بارتلا هرهظ ىلع شري اهسدقي ىتلا
 وست

 . دسألا هلكأيل ةباغلا

 .هدالوأل

 قر او توني كف ام نقلا ة رجلا لز طق انا
 .هينيع ىمعي اهناخد نإف اهبشخ

 ..ةيمظوطلا هذه نع ىورتأ ةيفارخا ةياكح كآنهو
 كيلا »نع نوكحي ادا رو ىف نؤشيسي نيذلا ةيؤاكتدلاف

 اورثع نيذلا نييورقلا نأ فيكو ..رهنلا دبز نم تجرخ ىتلا ةليمجلا

 ةبافغلا- - ١١١



 تلوحتو « كيلأ » ترخبت كانهو ..ةيرقلا ىلإ نيحرف اهوذخأ اهيلع

 .لجر دي نم ةسمل لوأ دنع ءام ىلإ

 ىلإ نيلسوتم نيبارقلا اومدقو حئابذلا نويورقلا حبذ امنيحو
 ىلإ تذاع طلا + فيلا + هايم كلام دوت نأ « كيلا و ةليمشلا
 .« كيلأ » ةليمجلل ًانابرق رطملا مسوم ىف ريغصلا لجعلا عم رهنلا

 عم ةيح ةرقب رهنلا ىف ىقلت ةيواكندلا ةليبقلا هذهو اهموي نمو

 .« كيلأ » ةليمجلل ًاتابرق رطملا مسوم ىف ريغصلا اهلجع

 .رخصلا نم جرخ ىذلا « روكاف » نع نوكحي روكاف ةليبق ىفو

 ىتح نبل نم اهتاعرض ىف ام لك برشيو تازنعلا بلحي ناكو

 .« ليويأ » لطبلا هيلع ضبق

 عطتسي ملف « ليويأ » ةضبق نم صالخلا « روكاف » لواحو

 نكلو لازغ ىلإ مث روفصع ىلإ مث ةطشق ديس ىلإ لوحتف

 .هب اكسمم لظ « ليويأ » لطبلا

 ىود اهل ناكو « روكاف » اهنم جرخ ىتلا ةرخصلا ترجفناو

 اهئاضرإل ةرخصلل انابرق ةرقب نويورقلا مدقو ..روصه لئاه
 تق دالا س ودك راودم نطملا لوو ةركصلا ا يقيلكاك

 .نيبارق نم نويورقلا مدق ام
 نوجا هذه نشزالا ىلع طقس آلا لإ ءامبسلا كلاز انهو

 .ةريغص تاوصح ىلع ديزت ال نآلا اهنكلو

 ىلع طقاستت ىتلا كزاينلاو بهشلا نودبعي لئابقلا ضعبو
 .مطاوطلاك اهنوسدقيو ضرألا

 ةبافغلا -1١١١-



 ي :تاينباتلا بيفتح اما ها ا ىلع یا
 ىف ناك هداليم نأل ..درابو بطر ىأ « تولأ » هنبا مهنم دحاولا

 اطيل حسو
 ..ةلئاعلا ىف ةاقو ثودح فداص هداليم نأل ..ىكابلا ىأ « ىيدأ »

 نيب فالخ ءانثأ ىف دلو هنأل ..هلاخ فرعي ال ىذلا « رينيوك »

 .هلاخو هيبأ

 ةرتف دعب ثدح هداليم نأل « ىلصي لكلا » لثم ىرخأ ءامسأو

 لجأ نم ةالصلا ىف اهلك ةيرقلا تكرتشا نأ دعبو ..مقعلا نم ةليوط
 ها ارعا ارقا را نادك اا جيك ااا حف م منا كليم
 .ةسدقم تاناويح

 ىل ا وا امك نيو وس ىلع ان الا نوط اكل

 .اهمساب ةرقب لك نوفرعيو مهدالوأ

 .ناويحب ناسنإ ةقالع نم رثكأ هترقبو هروثب ىواكندلا ةقالعو

 ىف اهيجانيو ..اهمساب اهيدانيو ..اهيلع ونحيو ..اهل ىنغي وهف

 فافجلا مسوم ىف هدالوأ توم رثؤي هنأ اهل هبح نم غلبيو .هتولخ

 .هتارقب نم ةرقب مهل حبذي نأ ىلع اعوج

 .(راقبأ نهورهمي ناسرعلا نأل تانبلا ةفلخ لضفي وهو

 ىلفحبتلا كفلآ ىف 'ةعيرآلا ناجسألا عوتو ةهبكلا بلشت ةو

 دعب الإ الجر ىواكندلا ربتعي الو ..كوليشلا ىف امك اكندلا ىف ةعبتم
 .هنانسأ عزنتو هتهبج خلشت نأ

 مهروعش نوففصي لاجرلاو ..سوءرلا تاقيلح نرسي ءاسنلاو

 ةبافغلا- ۱۲ -



 .رقبلا لوبو غمصلاب اهنونهديو

 عضوي تيملاف ..ةصاخ ديلاقتو سوقطل اةفو نونفدي ىتوملاو
 ناينثم هاقاسو هاعارذو هغدص تحت ىنميلا هديو نميألا هبنج ىلع

 ةهجلا نم خوكلا باب ىلع ةرفح هل رفحتو ..همأ نطب ىف نينجلا لثم
 ىقبيو ..بارتلا هيلع لاهي مث ةرقب دلجب ىطغيو اهيف ىرادي ..ىنميلا

 مدقيو روث حبذيو ..نلوعيو نيدنيو نههوجو ىلع بارتلا ةوسنلا

 برقلاب ىنبتو ..ةلئاعلا ةيقب هعم ذخأي ال ىتح هتيضرتل تيملا حورل

 ىف عضوتو .ةيحضلا انرق اهيف قشري نيطلا نم ةيباط ةرفحلا نم
 مت نابرقلا نأ ىلإ ةراشإ ةميهبلا لبح اهنم ىلدتت اصع اهطسو

 .هميدقت

 .ةدملا هذه لاوط اهنقلحي الو نهروعش

 ةباغلا -1١١8-



 .. وجناللا .. ىرابلاو .. ريونلا

 ىبودلا .. وجنوبلا

 نيس دب الا كح فو داو رم هوا اكتدلاو ریونا
 .نهنلاو كاعلا ةر شر قايمثلاو تاسمكلاو ننال

 ىقلي هربعيل رهنلا ىلإ لزني امنيح رهنلا سدقي ىذلا ىريونلاو
 هذه هك نيوعلا وخ ار لل قاف دانا: يف ركنا نم يحن
 ..مالس ىف ربعأ ىنعدو

 سبلت نأ دبال امنإو ةيراع هربعت ال رهنلا سدقت ىتلا ةيريونلاو
 .لفسألا اهفصن لوح ؟رازإ

 لكو .ءامسلا ةكئالم هلافطأو .« ثواك » برلاب نونمؤي ريونلاو
 كالو :نيسعلل كالو ::ترحللا لألم ؟نضاصتخا هع هل كالم
 .راطمألل كالمو .ةيشاملل كالمو .عرزلل

 .رويطلا محل لكأ ريونلا مرحي كلذلو .رويط ةكتالملاو

 ..ايبن حبصي هنإف ىريون ىف ةكئالملا حور لحت امنيحو

 ةليبق خيش هتايح أدب دقو « جند نج » وه ريونلا ءايبنأ رهشأو

 ىلع ماهو هتريشع خاوكأ كرتف حاورألا هتسبلت مث « نومروك »

 ةبافغلا - ١١۵-



 نم روهش دعبو .لكأي ال ةرجش تحت فكتعا ثيح ةباغلا ىف ههجو
 مايآلا"ضضقني ناكو حاصلا ىف تسيل ةنكوك ىلإ: داع لماخلا

 .هسفن ىلإ ثدحتي ةليوطلا

 ءابو فقوأ هنأو .ةيداع ريغ ةيحور ىوق هل تناك هنأ هنع ىكحيو

 ميقعلا جلاعي ناك هنأو هتايعدأو هتاولصب رقبلا نوعاطو ىردجلا

 ..موذجملاو رقاعلاو

 هعافتراو مدق ۲۰۰ اهرطق هتدعاق ريبك مره هدهع ىف ىنب دقو

 .جاعلا نانس نم ةلئاه ةعومجم هتدعاق لوحو ًامدق ٠

 اذإ هناميإب ربصتيو ىسأتيو هتکئالمو هتهلآب نمؤي ىريونلاو
 توا ةدارإ ذه لوقو :ةوركم هحاضأ

 ..« ثواكل » كلمأ ام لك : لوقي .ةرقب هل تتام اذإو

 ىف ىريونلا لوقي .تومت ىتلا ةرقبلا نولكأي ال ريونلا ضعبو
 .اهلوح صقرأ تنك دقو .ةزيزعلا ىترقب محل لكآ فيك نزح

 .بارتلاب اهرهظ نهدأو .اهنبل برشأو

 نكلو .نايكبي بلقلاو نيعلا : لوقي نم ريونلا نم كانه نكلو
 نزحلا عدي اذهل وهو .ةداعس ىف قشقشت ةدعملاو كحضت نانسألا

 .ددرتي نأ نود تومت ىتلا هترقب لكأ ىلإ ردابيو ابناج

 ىلع نوعضيو خوك ىف ةسدقم ةبرحب نوظفتحي ريونلاو

 مهيلع روظحمف نوقابلا امأ اهسملي ىذلا ديحولا وه انتهاك اهتسارح

 .اهسمل

 نودقتعي مهو ..نابرق حبذ نم هل دبالف مهدحأ اهآرو ثدح اذإو

 ةيافلا-1995-



 .تادايعلاو سوقطلا اهل نوميقيو ءامسلا نم تلزن ةيرحلا هذه نأ

 ا اک یوو ىلع ةداحلا نه وا
 ىلإ نورظني ال مهو .ةدحاو خاوكأ ىف ًاعم تانبلاو دالوألا ماني

 ةه سل ىسعلا لاضتالاو .ةيمفا تاد ام اهرايتعاي ةؤاعنلا
 تدعم ال هنأ و ةطض انوظحرك ال خدبلاو لولا ا اناظ هرج

e 

 اذإو .جاوزلا ىف اهتصرف لقت جاوز نودب لمحت ىتلا تنبلاو

 ..هل ةيناثلا ةجوزلا نوكت ةداعلا ىف اهنإف اجوز تدجو

 ال ةداعلا ىف تنبلا نإف تانبلل ةحونمملا تايرحلا هذه مغرب نكلو

 اهمسجب اهزازتعاو اهلالد مكحب ابلاغ یهو .ةلوهسب اهسفن ىطعت

 ..اهجوزل الإ اهمسج ىطعت الو اهسفن ىلع ظفاحت اهتثونأو

 ىفو .هيخأ وأ .هنبا بيصن نم حبصت اهجوز ةافو دعب ةلمرألاو

 نوئشانلا لافطألا نوكيو .هعم شيعتو اقيشع ذختت نأ اهناكمإ

 نأ هبجاو نم حبصي جوزتي نأ نود هوخأ تومي ىذلا لجرلاو
 نم ددع هل تام اذإو ..تيملا هيخأل ةدحاوو هل ةدحاو نيتجوز جوزتي

 مل نيذلا هتوخإ ددعب تاجوزلا نم ًاددع جوزتي نأ هيلع نإف ةوخإلا

 ..اوجوزتي

 اهعفد ىتلا هراقبأ هل درت نأب اهجوز قلطت نأ ةجوزلا عيطتستو

 .اهيبأ تيب ىلإ دوعتو ًارهم

 نوف ب هزي تامر ارقي نسم ويس ةداعلا یف راز رهللاو

 ةبافغلا -١١7-



 :نيكألاو غالاوهيآلا اغ ىلع

 هل ىرجت نأ دعب الإ ..جاوزلل اله الو ..ًالجر حبصي ال ىريونلاو
 ةداعلاك ىلقسلا امالا ةعيرألا تانسا عزم وع لفقر ةيلمع
 ”كوليشلاو اكتدلا دفع

 ةلواحم ىأ نودب .كمس ةراتسب مهدالوأ نانسأ نوعزتني مهو

 اق ااه للا

 نق نى ميد وخلا ع قم ا را ات ی
E ITO 

 .«یبود»

 مهئاويإ ىوس ةداسلا دنع قوقح مهل تسيلو راجشألا

 .مهماعطإو

 لغو ةنيكلا فط كاف ىلإ نوفق عوسسقتا 5فا

 ضرألا ديس ةناكملا ىف هيليو ..ةيونس بئارض عيمجلا هل عفديو
 نينثالا الكو .ةعارزلاو ىرلاو داصحلاو رذيلا ىلع فرشملا وهو

 ىف ءالؤه ىليو ..ءاينغألاو اهنايعأو ةليبقلا خيش اضيأ كانهو

 تائف مهو نودادحلاو نودايصلاو نويداعلا ةليبقلا دارفأ ةناكملا

 ..ةرقتحم

 ناج » .ةهلآلا نم نانثا اهريسي ةعيبطلا نأ نودقتعي ىرابلاو

 ةبافغلا - ۱۱۸ -



 .ضرألا بر وهو « كاكول ناج » و .ءامسلا بر وهو « ىكول

 .ةعيبطلا ىف ةايحلا ثعبيو رطملاو دعرلاو قربلا لسري لوألاو

 ىتوملا حاورأ رقتسم هدنعو .برحلاو توملاو ضرملا ثعبي ىناثلاو

 ىف ةنماكلا روذبلا ىفو .راجشألا روذج ىف نماك وهو .مهعيمج
 .ضرألا

 توملاو ضرألا برلو نينثالل حئابذلاو نيبارقلا نومدقي مهو
 .هرطاخ بييطتو هئاضرتسال رثكأ

 وأ ةرقب وأ روث نوحبذي تيم مهل تومي امدنع ةداعلا ىف مهو

 ىلإ قشرت اصع ىف هب قاست تناك ىذلا لبحلا نوقلعيو .ةزنع
 دق مهنأب رامدلاو توملا برل انالعإ تيملا اهب نفد ىتلا ةرفحلا راوج

 .مهلاح ىف مهكرتي ىتح نابرقلا هل اوحبذ

 لحت نأ نكمي اهنأ نودقتعيو مهاتوم حاورأ نوسدقي ىرابلاو
 حاسمتلاو نابعثلاو دسألا نوسدقي مهف اذهلو «ةديدع تاناويح ىف

 ىف رهظي ىذلا رضخألا نابعثلا نأ نودقتعيو .لئابقلا رئاس لثم

 ةرجشب نوكربتيو .برشيل نبللا هل نومدقيف مهتدج حور ىه ةباغلا

 .تابسانملا ىف نابرقلا مدو نبللاو دبزلاب اهنونهديو نيتلا

 عناص ىلإ ىرابلا لئابق عيمج هجتت فافجلا مسوم ةياهن ىفو
 ةو هاد وكم ةر عمدت ةداعنلا يقو مكانذلاو ةيباوقلا ليكت طلا
 عناص أجلي مث .ةسدقملا راجشألا اهنهدبو اهمدب حسمتو ءادوس

 نم ةراجح اهبلغأو راطمألا ةراجح جرختسيو .هخوك ىلإ رطملا

 اهيلع أرقي وهو مسمسلا تيزب مث ءاملاب اهلسغيو جاجزلاو زتراوكلا

 ةبافلا -١18-



 رطملا راردتساب هدادجأ حاورأ ىلإ تاءادن اهلكو تالاهتبالاو ةيعدألا

 سوقطلا هذه سراميل هسفنب بهذي هنإف ةيعدألا هذه عفنت مل اذإف

 همدقيو ًاروث حبذي هنإف راطمألا لزنت مل اذإف ..هدادجأ روب ىلع

 قوف ىلإ هعفريو ةبسانملل هب ظفتحي ديدح فاطخب كسميو .انابرق

 ىلإ باحسلا دشي هنإ لوقي وهو .ائيش دشي هنأك تحت ىلإ هبذجي مث
 اهدي م نقلا ةرجادلا

 ىلع ضبقت ةرئاثلا لئابقلا نإف .اذه لك دعب راطمألا لزنت مل اذإف
 .هلظفتو ناطمالا ماس

 خوكلا باب ىلع تيملا دقري .اكندلا سوقط هبشت نفدلا سوقطو
 عضويو .ًالجر ناك اذإ راسيلا ىلعو .ةأرما ناك اذإ نيميلا ىلع
 لخاد ىلإ ةعلطتم هنيعو نميألا بنجلا ىلع ىنينج عضو ىف دسجلا
 براقأ عضيو .بارتلاب ةرفحلا ألمتو .ةرقب دلجب ىطغي مث خوكلا
 حيذتو برحلا ةصقر ةليبقلا صقرتو .مهسوءر ىلع بارتلا تيملا
 نم ٌددع اهيف حبذي ةميلو ماقت مث ,ةبسانملل انابرق مدقتو ةاش
 دقوتو روث ةئام ىلإ انايحأ لصيو تيملا ةورث عم بسانتي ناريثلا
 مث ةليبقلا دارفأ لكأيو حئابذلا ىوشتو ةيرقلا فارطأ ىلع نارينلا
 قشرت ىصع ىلع حئابذلا نورق قلعتو ءرهنلا ىف تالضفلا ىقلت
 تيكا یو ثلا ةرفسلا ناوكم

 مايأ ةثالث ةرفحلا ىف كرتي هنإف ةليبقلا ناطلس ىه تيملا ناك اذإو

 نفدي مث هنطب رجفنتو نفعتي ىتح موي لك اهيف ماعطلا هل مدقي

 ..هلوح صقرلا تاقلح رودتو ..بارتلا هيلع لاهيو

 ةيافلا-1؟.6-



 نفديو لتقي « ىبودلا » نم ناطلسلا ديبع دحأ ناك ىضاملا ىفو
01006 

 تاحتف قالغإب نوردابي مهنإف رطملا عناص وه تيملا ناك اذإو

 جرشلا ةحتف ىتح همفو هفنأ نودسي ..حورلا برهت ال ىتح همسج
 ..هلوح صقرلاو نيبارقلا ميدقت عم ةداعلاك نفدي مث ,اهتودسي

 ..رطملا راردتسا نع هزجعل ةجيتن ًالوتقم رطملا عناص تام اذإو

 هنطب حتفتو نيطلاب ههجو ىطغيو رهنلا راوج ىلإ ةباغلا ىف هب ىقلي
 مهنع سبحت اهنأ ىرابلا دقتعي ىتلا ةريرشلا هحور جرخت ىتح
 يللا
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 « ىبودلا » فئاوط شيعت بونجلا ىف لينلل ةيبرغلا ةفضلا ىلعو
 .ىعر ىلع الو ةعارز ىلع نودمتعي ال .ةيئادب ةباغلا لهأ رثكأ مهو
 بارغلا شيع ىلع نوذغتي .ةرشابم ةباغلا ىلع نودمتعي امنإو
 ناريف نوداطصيو .لحنلا لسعو .هكاوفلاو .روذجلا عاونأ ضعبو
 الو .ةليبق ىف نوعمجتي الو .اماظن نوفرعي الو اهنولكأيو ةباغلا
 ةيربلا تاناويحلاك مههوجو ىلع نوميهي امنإو .ىرق ىف نونكاستي
 ..هنودجي ام ىلع نوشيعي

 اهروصتي امك ةيلاحلا نازرط ةروص ىلإ ةباغلا لهآ برقأ مهو
 .ةراضح مهل تسيلو نوفلؤملا

 ىلع رثعي امنيح مهنم دحاولا نأ ىف ببسلا وه اذه ناك اميرو
 نأ نود هتالضف لكأي .هتمدخ ىلع شيعي هنإف ..ىرابلا لثم عمتجم

 ةيافلا -١1١-



 هل نوعضيو .« یموت » همسا هلإب نونمؤي « ريبلا « لئابق ىفو

 .عبشيو لكأي ىتح رجشلا تحت ماعطلا

 وقل راک رعتلا ىف موو قوقل و فارم وف الامه
 دنا نوا فكن يس ءاكا و فكنا يناس نلا وو
 .هأمظ لبي ام اهشهني

 .«وموت» همسأ اضيأ رطملاو ..«وموت» همسأ هللأ .لئايقلا هذه ىفو
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 .» كوجيان » ةمسأ هلإب نونمؤي » وجناللا « لئابق ىفو

 نع راجع ا ا اوي وا صن عرق کک نلإو
 ةفيقس اهيلعو ةريغص ةرئاد ىف ةفوفصم رجحلا نم بلاوق ةعضب

 نوش نازل اذهل نيبارقلا نوطذقي: وةك كب اأ

 راردتسا ىف رطملا عناص لشفي امنيح « وجنوبلا » ةليبق ىفو

 نم ةعومجم هخوك نم جرخي هنإف زتراوكلا ةراجحب راطمألا
 لونا طلا اتا قاقيلاو اهيف تلا ىف ةعاتاو يه نخاكو :قاوبألا
 ..الاح لزنا رطملا اهيأ

 ةيبشخلا ليثامتلا نم ةعومجم نوعضي .نفدلا سوقط ىف مهو

 ىف نوذخأي مث نوصقريو رمخلا حادقأ نوريديو مئالولا نوميقيو
 يلاقي تاناويحلا لفات دايطصا

 ةبافلا-!؟9-



 نا ف اهكيشم عم اها اد الإ تحوز ةت ا ودتوتلاو

 ةبافغلا -1١798-



 ةياغلا عادو

 .ةملظلا ديدش ليللا ناك

 ودبت ضرألا ريهطتل جونزلا اهلعشأ ىتلا قئارحلا تناكو
 ىلا تارا و ةبافلا ويصف فاق هيو جاع
 عوق هک ا وک ةا قلا اا نه او
 ةسيرملا اوبرشو نيمس ديصب ةباغلا نم اوداع نيذلا ىدنازلا

 تاقلح ىف نوروديو مهفادرأ نوزهيو مهتاقيفر نورصاخي

 .نونغيو ةوشن ىف نوصقري

 ..ىران اجنام ىبأ ىم

 ىراياد وجآ وك

 هوووو وجوك

 مهفاتكأ زهب نوفتكي ةخوخيشلا مهب تدعق نيذلا لوهكلاو
 ك اها طرسعت ىلا مهما فاز تاعالا مم هوقو

 ..قارشإ ىف

 وجوج انيأ هوووو

 -1؟0- ةباغلا



 ابموك انيإ

 ىباز وباز

 هوووو ىبيب ىميإ ىيأ

 .ىلوح اهارأ تنك ..ةولحلا ةيناسنإلا ةلوفط

 ناوشنلا انيفالطتاو اهحيرمو .:اهاياطختو' اهقءارم لك ةلوفطلا

 انكم لاو ككاو ناجع كار ىلع لت كا
 لك ..هيفخي ءىش رابكلا لافطألا ءالؤه نم دحاو دنع نكي مل ..ءىش

 ىتلا ةظحللا اهلك هسفن ىطعي ناكو ..هئاشحأ نم ىنغي ناك مهنم

 :: شت قا رو نه نهر الا لكس ذل لک لاا

 .هبلق عامجب شيعي هنأل .ناحرف هنأل صقري لكلا امنإو

 ىتلوفطب ترعشو ..ةدرابلا ىلاصوأ ىف بدت ءامدلاب ترعشو
 ..اهسأرب لطت ..ةنيدملا سوباك نم اماع نيثالث ماكر تحت ةنيفدلا

 نم لايسك ىدسج ىف ىرستو ..مدرلا تحت نم قثبنتو .أطمتتو
 ارا

 ىف صقرأ مل امك ..صقرأو ..زتهأو ..موقأ ىسفنب ترعشو
 .ةعيبطلا ..همأ هدهدهت دولوم لفطك ىتايح

 :خمولا ءالؤه ةءارب نم نيككلا ىلإ انج وذنأ ام قكلو عكا: عمه

 ..شوحو

 ..رشبلا موحل ولكآ

 ةباغلا -198-



 ىف ةيرشب (عارذ لكأ هيفتك زهي ىذلا زوجعلا ىجنزلا اذه دج
 نع ىق ةيرذلا ةلبتقلاب نحت اتلعف اذام قكلو. اغير :ىلاوخلا مايألا
 ا ةكرشلا و ىوتلا

 .اميشوريه ىف ةليمج هوجو نم

 .نييالم ةعبس نم رثكأ : نييالم ةعيس .!!!؟ ةريخألا ..ءىش

 ىيابأ اجنامان ىنآ هوووو

 ىياجنام ىنأ ودنا ىنيو یر

 هوووو

 هنإ ظحلا نسح نم حرم ىف هقهقيو هيفتك زهي زوجعلا ىجنزلا

 .بعرلا نم هيلع ىمغأل الإو ..ىدلخب رودي ام أرقي نأ عيطتسي ال

 وجوج انيأ هوووو

 ايموك انيأ

 وباز وباز

 هوووو ىبيب ىميإ ویا

 ركسم بيرغ راودب رعشأ تنك

 ةبافغلا -٠۱۲۷-



 قاع نط ىلإ یل ىلإ جراسا ىلإ تدع! ارعا تنك
 .مهفرعأ ال ءابرغ نيب ..ابرغتم ..افاوط اهتشع ةبيرغ نورق دعب

 كار اهو كوشن او و ردنا تالا ةنينا يتوج عي

 .وموتو .تيدجندو .ثواكو .كاكول ناجو ..ىكول ناجو ..ىلوبمو

 .ةنيدملا سان نم ةيناسنإ رثكأو ..محرأ سانلا ىلوح نمؤ

 .ايصخ رثكأو ..اتفد رثكأ ةعيبطلا نضحو

 هعرض ..ىدنلاب لضخم ..راطمألاب للبم ..بيطر ضرألا ردصو

 .بيلحلا هنم بضني الو ..فجي ال

 .ندملا لك ..ندملا ىف لالكلاو بعتلا اندهي اذامل

 .مانأو ردصلا اذه ىلع ىقلتسأ نأ تينمت مك

 .ندملا لك ..ندملا ىف لالكلاو بعتلا اندهي اذامل

 ..ندملا لك ىف .سيراب ىف .وكسوم ىف .ندنل ىف .ةرهاقلا ىف

 ىلع مهنأك تالقثم ىطخب نوريسي .نوبحاش .نومومهم سانلا
 ١ .ىهتني ال قاش رفس

 : لوقي هدئاصق رخآ ىف ىروتيفلا رعاشلا تعمس موطرخلا ىف

 اهيفخي باذعلا انيناعم ضعب

 .امتاق اهلوح ًاراتس ىنبي

 .اهيمديف حورلا هسملت

 ه6.

 ةيافلا-1؟4-



 ثتومت ةايح انيناعم ضعب

 حرفلا اهيف تومي

 نينحلا ىتح تومي

 نيعشاخ اهلوح ىثجن نحنو
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 تالقثم ىطخ انيناعم ضعب

 ش ةمقنلاو دقحلاب

 تاربكتسم قانعألا ةيولم

 ةمحرلا فرعت ال

 ةملظلا ىف ضوخت اهنأل

 ..ةملظلاو :ةمقنلاو قلقلا ىف نورثعتي اضيأ موطرخلا ىف مهنإ

 .نوبحاش نومومهم .تالقثم ىطخب نوريسيو

 وجوج انيأ هدووو

 ابموك انيأ

 وباز ىباز

 هوووو ىبيب ىميا اویآ

 ال اذامل .ندملا ىف اندنع قيلطلا حرملا اذه لثم فرن ال اذاملا

 .انتاشحأ نم اذكه صقرن

 ةبافلا -1١98-



 | .تارتسكروأو حراسمو تامنيس اندنع

 .انكاحضإ ىلع نورهسي نوفقرتحم نوكحضم اندنع

 :قويزقيلتو ةعاذإ اندتع

 .نوجارأ اندنع

 ٠ تك انا

 .مالظلا اهب مزهن ءابرهك اندنع

 انل عنصي نم رظتنن نأل انل ةجاح ال .تايفنحلا ىف ءام اندنع

 .راطمألا

 تاهل او تالتخلاو.ئولخلا نه نمو فقس نقلا اق

 .بايثلاو سبالملا رخفأ اندنع

 .ءاسن ىهشأو .ءاسن لمجأ اندنع

 .كونبلا ىف لاومأ اندنع

 .ةضيرم انبولق اذامل .ةبحاش انهوجو اذامل .ةنيزح انيناغأ لك اذامل

 انضعب لتقن اذامل ..نوينذع اتتاي نعشت اذامل :ةيفكم انحاورأ ذال

 :نضعبلا

 .انسفنأ نم انماقتنا وهأ

 .نزحلا انل تبلج ىتلا ةفرعملا ىهأ

 تفعاض ىتلا ىه ..انيديأ ىف ملعلا اهعضو ىتلا ةوقلا ىه مأ

 ىف نيزجاع نينافو .نيرداق ءايوقأ رشبك هيف شيعن ىذلا ضقانتلا
 .تقولا سفن

 ةبافلا- ا١۴ -



 ملعلا تاربخ لكو .ءاودلا ةجاجزو .ةرذلاو ةلبنقلا ىه له

 لكل نيثراوو ةلمحك ةيلوكسملاب انلهاوك تلقثأ ىتلا ىه هرورشو

 .ةعفانلاو ةيرخملا ةحلسألا هذه

 .ةيلوئسملا مومه مأ

 ءايشألا ةغبصب ءىش لك انمامأ غبص ىذلا سئايلا دهزلا وه مأ

 لطاب لكلا .ليطابألا لطاب حارفألاو تارسملا لك نم لعجو .ةلئازلا

 حيرلا ضبقو

 ىنازحلل ىبوط ..ليجنإلا ةمينرت ىهأ

 ةذهاانل اوستنس نوع هجم الكلام ملا ما نقلا وه أ
 خلا ةا

 ..ىردأ ال

 ..نيقلق نيمومهم ..ىنازح ..ندملا ىف شيعن اننأ ملعأ ىنكلو

 : نييذعم

 وجوج انيأ هوووو

 ابموك انيأ

 ..وباز ىباز

 ..هوووو ىبيب ىميإ ىيأ

 ..ًادبأ قيلطلا حرملا اذه لثمب انل دهع ال

 اهلكأ .ةعوطقم هلجر .كحضيو هيفتك زهي لاز ام زوجعلا ىجنزلا
 , مغنلا عم هسأر زهيو ..هيفثكب صقري هنإ ..مهي اذام نكلو .:دفتنأ

 ..كحضيو

 ةبافغلا -١١١-



 ..هرس اذه ..حرفلا ءاطسيلا هلافطأ حنمي هللا

 مهيلع ىفضي هللا نكلو ..نوفلختم نويئادب مهنإ مهنع لوقن اننإ
 .هبابحأ ىلع هيفضي ام ةرسملاو حرفلا نم

 سادكأ هدنع تدجو بونجلا ءابطأ نم بيبط عم ضراع ءاقل ىف

 بلصتو ةحبذلاو طغضلاو بلقلاو ركسلا ةيودأ اهنإ ..بيبطلا لاقو

 اهتيودأ لكو ..ةباغلا ىلإ اهقيرط فرعت ال ضارمأ ىهو ..نييارشلا

 ..صرق اهنم فرصي نأ نود اهلاحب درت

 ناكس الإ بيصت ال ىتلا ضارمألا هذه نم جونزلا نصحي حرفلا

 ..ندملا

 .وجوج انيأ هوووو

 ابموك انيأ
 ووباز ىباز

 ةوووو ىبيب ىمي ىيأ

 مزحأ نأ ىلع ناكو ..فصتنا دق ليللا ناك ..ىتعاس ىلإ ترظنو

 دعب ةثلاثلا ىف موقت ىتلا ةرئاطلاب قحلأل ..ةدوعلل ادادعتسا ىبئاقح

 ..ليللا فصتنم

 ..عادو ةرظن اهتببحأ ىتلا ةباغلا ىلع تيقلأو

 تلازام ..ضرألا ريهطتل جونزلا اهلعشأ ىتلا قئارحلا تناكو

 ..قيرطلا ءىضتو ..تيزلا جراسمك لعتشت

 ةبافغلا - ۴۷ -



 دعا ىلع لازا نصقرلا ناكو

 ..قورخلا نييالم اهيف ءادوس ةءالمك

 ةبافلا -*1١98-



 5 معجب -( ةمدقم ) باتكلا اذه

 a حك ل د وا واللا

 والا ۷
a E e o t2 2أ 

 E ١١6 ىبودلا 8 وجنوبلا وجناللا 2 ىرابلا 7 ريونلا

 3358و دل ود o اغلا عاد 0

 ةبافغلا - ٠١۵-


