
 نأ ىنهذ ىف ناك ةباغلا ىف ىتلحر نع بتكأ تأدب امنيح

 ىفو ... ىصصق ىنف قايس ىف تاعابطنا نم تدهاش ام ىورأ
 .. بولسألا ىف ظوحلملا عباطلا وه اذه ناك باتكلا نم لوألا ءزجلا

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

 لواحأو .. بتكلا نوطب ىف ثحبأو عجارملا اهيف ىصقتأ .. ةيملع
 نيثحابلا دوهج .. ساوحلا ةداهشو ةيؤرلا ةداهش ىلإ عمجأ نأ

 . ةديعبلا لهاجملا هذه ىف مه

 ..قبألا ..ةبحبذلا ..دبكلا ..طغضلا .:ركسلا ..حالممألا ..نولوقلا
 دملا ..ىقيقحلا همسا دحاو ضرم يهو ..قلقلا

 ىئانيم نأ و معیت اتوا .اهتراکب اهدققي نأ نود ءاشي



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

 عانطصا ..ءىش لك عانطصا ىلع هنم . ءاقش ال نامدإ ..لاضع

 ڪڪ ڪا .بهذهتلا عاتطصا . ".كولسلا عانطصا ..مالكلا

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

 ىتلا ةنقمنتلا ةبذهملا تاّملكلا ملكتأ ال ..ائيش عنطصأ دوعأ الو

 عدأ:امنإو :.كنألا:فلكت([: الو: ..ئنقذ قلحأ الو ..ندملا ىف اهتدتما

 لهفي امك هجيس ىلع: ملكتي ئننكسي ىذلا نشنخلا ىفيرلا كلذ

 نعت هئاوجل تجنبي نأ قود حايصلا ىق.ىوعي امنيه. :باغلا شحو
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 ريغ اكيش ..ةيادبلا ىف هل ةبسنلاب ةيحيسملا ميلاعتلا تناكو

 ا عم مفم

 ..مته ج ىف عضويل توملا دعب ثعبي نأل ىنعم مهفي نكي مل
 امنيحو ..هلقع لبلبي اذه ناك ..ضرألا ىلع ةرم تاذ ًأطخأ هنآل

 رثكأ جوزت اذإ سعتلا هريصمب ههجاوي ىكيلوثاكلا سيسقلا ناك

 ..اهل رخآ ال ةريحو ..عارص ىف عقي ناك ..ةدحاو ةجوز نم

 ءريقولا لسنلا ريغ ةحلسألا نم كلمي نكي مل ىئادبلا ىقيرفألاف

 تاناوسحلاو رخاتلاو كراو لوجلاو نقفلا ده هبرخ نق

 اتا لد ىوس ةرق الو لوح هل نكي مل ةسرتفلا

 .ىيلويو ىينويو ؤئيام ادع اميف لمتحم اذه عم وجلاو

 «:ميظرغلا وج اوروصتي نأ مهتكمي ییا ي رح اويرج نيذلاو 1



 ..ةملك تعمسو ...شيبارطلا سيلك ةمساي ءادوس هوجو تلطأو
 ..دالبلا لهأل ةينطولا ةغللاب ددرتت ..« بحرم ىييرك »

 اا ىلحاوسلا وأ « ىليهاوسلا » ةغللا نأ اذه دعب تقرعو
 ىبرع ميسا ابهسقت مالسلا رادو ..ةييرع اهظابفلأ مظعم اقيناجنت
 ةبسنلاب ناك امنيح لحاسلا نم. ءزجلا اذه ىلع برعلا ةقلطأ
 نالم ئدنهلا طيحملا ربع لياوتلا لمحت تناك ىتلا ةيبرعلا نفسلل
 مما ..ةحسأكلا ةيرحبلا فصاوعلا نم مالس رادو نامأ

 مهمظعمو ..ةيبرع 'ءامنسأ اقيتاجتت ىف ناكسلا ءامساأ بلغأو
 نؤحصلا نومسي مهق . .نذآلل ةقولأم تاملكلا مظعمو نوملسم
 یاس اجا .ىجام ءاملاو ..اواهاك ةوهقلاو ..ىتاحص كانه

 1 + : .ىرافس رفسلاو ..ىتيربك تيربكلاو

 اهتكلو .اهذحو « ىلهاوسلا » ةغللا لخدت مل ىرافس ةملكو
 ..اضيأ ةيزيلجنإلا ةغللا تلخد

 لقط انلو ..قزرلا نم ةحوبحب ىف شيعن اننإ ..زيزعلا ىجوز اي
 ىكل ناوألا نآ دق هنأ ىرت الآ ةريثك ضرآو عساو تيبو ليمج

 ..ةيناث ةجوز انتيب ىلإ مضتو جوزتت

 دجأ الو ..لقطلاب ةلوغشم ىرت امك ىتإ ..زيزعلا ىجوز اي
 كل بلجأو باشخألا كل عمجأل ةباغلا ىلإ بهذأل ةوقلا الو تقولا
 ..كفويض ىعرتو كمدخت ةيناث ةجوز ىلإ ةجاح ىق تنأو ..ءاملا
 تقولا ىه اذهو ..ةيقاعلا روقوم نديلا حيحص هللا دمحي تتآو
 تييلا انيلع نوثامي نيرخآ ًالاقطأ كل بلجت ىرخأ ةجوزب دعستل
 نآ دقو ..ناشطعلا رظتني ال ىراجلا رهنلا نإ ..لوقي لثملاو ..حرملاب
 ..نالف تنب ةنالق ىف كيأر ام ..اهب دعسأ ةقيفر ىل نوكتل ناوآلا
 ..اهيلق بسك ىلع لمعت نأ ىق كيأر ام ..ةباذجو ةبيطو ةليمج اهنإ
 مهتكميو قزرلا نم ةعس ىف ىبراقأ نإف كزوعي رهملا ناك اذإو
 ..یئاجر بيخت ال زيزعلا ىجوز اي .كتدعاسم

 سقنب ةعبارو ةثلاث مث ةيناث ةجوز بطخيل لجرلا بهذي اذكهو
 ىلإ نقعاضتي هتاجوز نإف ؟رداقو اينغ ناك اذإو ..ةقيرطلا



 نأ عجخخلا فرعلا ىقو ..هتتنجوز ىتع واخي ال ا ضيأ جوزلاو

 عاتمتسالا ىق قحلا هل نوكي ويوكيجلا تيب ىق لزني ىذلا فيصلا
 ةجوز لك .نإق .نييريثك فويضلا ناك اذإو ...هتاجوز نم ةجوزي

 اهخوك ىلإ هوعدتل فويضلا نم اهيلق هيلإ ليمي نم راتخت
 .هتاضحآ نيب ليللا ىصضقتو

 قح نم نوتوكي ةقالعلا هذه نم نوجتني نيذلا لاقطآلاو
 ةيتالع. ثدحت اهنأآ املاط_ لئاسملا هذه ىلإ .تقتلي ال جوزلاو ..جوزلا

 ىق .ًالجر اهخوك. ىق ةجوزلا تلياق اذإ امآ ..هملعيو هتيع مامأ
 ىذلا لجرلا كلتكو ..؟ريبك .أطخ ةئطخم نوكت اهنإق ءاقخلا

 نم ؟ددع_ةمارغ اعبقدي نآ نيتثاإلا ىلعو ..ءاقخلا ىق اهرشاعي

 ل هتكلو ةقلع هتحوز يرضي نأي جوزلا ىقتكي اتايحأو ..مانغألا

 ةلاحلا هذه ىقو ..مقعلا وه عورشملا ديحولا قالطلا بيسو

 نم لمحت تأ ىق لمآ .:هتجوز ةرشاعمل نيرخآ الاجر جوزلا وعدي

 ' ”..اهقلطي ةرركتم تالواحم دعي لمحت مل اذإق ..مهدحأ

 ةياعر مدعو لامهاإلاو لسكلا ببسي هتجوز .لجرلا قلطي دقو
 .لقحلا ىق هعم اهنواعت مدعو دالوآلاو تييلا

 مهق ٠ ةيوامسلا نايدألاب هيشلا نم ريثك اهيف وام واملا ةنايدو

 ..ءايشألا لكل قلاخ « ىياجوم » هتومسي دحاو هلاب نونمؤي
 ..رابج ..ءاعدلا عيمس ..معتلاو تاريخلل بهاو . ردتقم ..قزار

 هديبع دققتيل ضرألا ىلإ لزني هنكلو ءامسلا نكسي ..مقتتم

 .مهتم نيحلاصلا ئقاكيو

 سیلو ..دحآ اوقک هل سیلو دلوی ملو دلي مل دحأ دحاو وهو
 ىذلا هرجنخ قربلا ..هلاعقأو هراثآ نم فرعي هنكلو ..ءىش هلثمك

 : هاطخ عقو دعرلاو ..راس امنيأ هقيرط هب قشي

 ةيدرقلا لئاسملل هتوعد حضي ال ..ريبك ىيوكيجلا دنع هللاو
 امآ ..ةليبقلا ددهت ىتلا ىربكلا ثراوكلل الإ ىعدي الو ..ةهقاتلا
 .دادجألاو فالسألا حاورآي لاصتالا اهيق ىفكيف دارقألا ةدجت

 نومدقي ةسدقم راجشأ مهل امنإو ..دباعف مهل تسيل ويوكيجلاو

 مهتاولص نولتيو مهنيبارق اهدنع



 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 اهظلخنيف:رحاسلل اهيطعيو اهرفاظأ نم ةصاصق وأ

 هيطعي فصن ..نيفصن همسقي باجح ىف اهعضيو ةيرحسلا

 .ةاتفلا شارف ىف هسدي رخآلا فصنلاو قشاعلل

 : ةيقرلا ىلع هيدي مضي ىهو قشاعلا لوقيو

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

 ىف ىلثم شيعتل ىراكفأو ىتاسمه اهينذأ ىلإ ىلمحا

 111١ ..ىلاغشنا

 :ًالئاق هتبوبحم بطاخي ءىش لك أدهي امنيح ليللا فصن ىفو

 ..ىتاملك ىعمستل كبلق ىحتفا ..ىتبيبح اي

 ..رجفلا عاعش عم ةيرحسلا بحلا ةسمه كيلإ تلسرأ دقل

 ..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



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 تيلإ بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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