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 .ع.م.ج ةرهاقلا - لينلا شينروك ١١1١4 - فراعملا راد : رشانلا

 ا امي 4

 ةوهش نم رطخأ .ةرطخ ةضماغ ةوهش هلكآتت ناسنإلا
 ..ةديقعلا ةوهش ىه ..ماعطلا ةوهش نم رطخأو ..سنجلا

 ىف وهو ..هقدصيو هب نمؤي ءىش ىلإ ةوهشلا ..نيقيلا ةوهش
 وأ ةديوعت وأ متضاوأ رجحب نوي دق ةوهشلا هده. ليس

 امنإو ءلفغموأ جذاس هنأل سيل ..لبهأ شيوردوأ باجح
 فده ىلإ داخ ىزيرغ قوشو ..ىرطف ليم هب ..فيعض هنأل

 .اهدقتعي ةديقعو اهقدصي ةملكو ..هب طبتري

 سانلا .ىنفيو لبذيو هيلاوح نم طقسي ءىش لك نإ

 اهتتفي ملعلا تايرظن ىتح ..لثملاو قئاقحلاو ..ئدابملاو

 ولعت ىرخأ تايرظنب اهخسنتو ثوحبلا اهمدهتو كشلا
 .اهيلع

 ..همانصأ طقاستتو ..هتدمعأ طقاستت دبعم 1 هنإ

 ضرملا نم ةياهنلا ىف طقاستي هسفن وهو ,هتاملك طقاستتو

۳ 



 ذولي اًباث ايش ..اهب كسي ةقيقح سملتي وهو هتحت نم زتهت
 .كالهأ نم وجنيو هب

E 2تفلت الک  e 

 هنإ ءايندلا ىلإ هئيح ذنم ىلوألا ةلهولا نم كردي هنا
 لکو . .مومسم هلك لكألا نكلو ..ةخذاب ةميلو ىلإ وعدملاك
 .ءانثتسا الب ..نوتوحي هنولكأي نيذلا نيوعدملا

 .لكأي اذالو ..نذإ ةميلولا ىف رسلا ام

 لكأي نأ دبال وهو . .لكألا ىلإ هعفدت لكألا ةوهش نإ
 نأ ديرب ٠ ءاًضيأ هلقعب كسي نأ ديري هنكلو ..هقمرب كسميل
 ..اًئيقي ديري ..اذه امو ..اذالو نيأ ىلإو ..نيأ نم ..فرعي
 .ليبس ىلإ لسوتيو . .ائيقي دج الو

 ..حاورألا رضحي خيشب نمؤي ةعماجلا ىف اذاتسأ دجن
 .تخب ةحتافب نمؤت ةفقثم ةأرماو ..ناجنفلاب نمؤي

 ربكأ نيقيلا ةوهشو .دجنتال اهسفن ةفاقثلا نأ ببسلاو
 .ةديكأ ةبوجأ دجتل رظتنت نأ نم احاحلإ رثكأو .ةفاقثلا نم

 نم جرخت ايدنفأ ..ابيجع الجر تلباق ديعصلا ىفو

 هتارظنو ..لهلهملا هسبل ىرظن تقل افارص ..ةراجنلا

 .ةدراشلا ةمهاسلا

 ..ةمايقلا موي ىفو ..هدوجوو هللا ىفو ..نايدألا ىف ىنشقان

 ةفارعلا 1178 ةنس ىف نوكي فوس ةمايقلا موي نإ : ىل لاقو

 نأل ةنس ةئام نيومت هتيب ىف نزخي نأب هتحصنو اذه هل تلاق

 .وه دع ام .اهلك ةيرشبلا ىلع ءانفلاب ىضقت فوس ةمايقلا

 هتيب ناو ..نافوطلا نم وجني ىذلا حون لثم نوكيس هنأو

 ذولي نم لكل ةايحلا بهت ىتلا حون ةنيفسك نوكي فوس

 لكبو ..ةايحلا فانصأ لكب نآلا نم هتيب الع نأ هيلعو ..اهب

 .تالوكأملاو نيومتلا فانصأ

 فقسلا ىلإ ةئيلم اهلمكأب تارجح دجأل هتيب ىلإ تبهذو
 ىاشلاو نبلاو ركسلاو لوفلاو سدعلاو زرألا نم نانطأب

 ةبيرغ ءايشاو ..تيربكلاو ةربزكلاو نومكلاو نوباصلاو

 نارئفلاو بنارألا نم جادذأو .غمصلاو قيئزلاو نابللا لثم

 .زوألاو طبلاو جاجدلاو بالكلاو

 رتشاو اهكلي ىتلا ةثالثلا نيدادفلا لجرلا عاب دقل
 :ةنس ةئامل حون ةنيفس ةنوئم

 ةحيصنب المع ..رهش ذنم مامحلا لخدي ل هنأ ىل ىكحو

 هل ىلجتي ىتح ,مامتلاب اًموي نيعبرأ ءاملا برقي الأب ةفارعلا



 .ةعاسلاو مويلاب ةمايقلا موي داعيم فرعيو مظعألا رسلا
 مويلا اذهل هراظتنا ل یو ری وهو اًديعس ودبي ناكو

 رسلا ةملكب قطني وهو ناق ربت هانيع تناكو . .دوعوملا
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 ااو ٠ «هدحو دعا ىلع »ل e ا كحضلا

 اهلك ةيناسنإلا لع

 E وشما راته فلش نوش 0
 ةفازغلا فلخ لجرلا اذه ىشمي اک اًماق ..ىرآلا رصنعلا
 ..هلام نم نيدادف ةئالث لجرلا عفد دقو . .اهنايذه ىف دقتعيو
 هده امن هحاورأ نم حور نييالم ةسمخ ىاملألا بعشلا عفدو

 ىأب نبقي ىلإ ةحارلا ةوهش ..ناميإلا ةوهش ..ةوهشلا
 .قيرط

 ..ةرهاقلا ةقزأ ىف انبهذ الك اهفداصن ىلا ةحرضألا فو
 ىف ةعوضوم ة ةوهشلا ا ةلثمأ . ير

 .عومشلا

 حاير هورذت ىذلا سعتلا ناسنإلا ثحبي ناكم لك ىف»

 اقلطم اناهإ اهب نمؤي ةماعز نع ثحبي ..نيقي نع كوكشلا
 همامأ عكري نص وأ امش هناك" ان قيد كف وأ

 لإ ني ىا ةيسننلا هالا .كلظيادنا فويس
 تاملسملاو تاسدقملا ضفري ىذلا هدحو هنإ فوسليفلا

 ىف ءاقبلا ىلع رصيو ..اهتمرب ةاسأملا ةهجاوم ىلع رصيو
 مطحتتو راهنت هتاملكو همانصأو هتدمعأ نأ نيح ىف ..دبعملا

 .حيرتسيل ..ةبذك وأ ةفارخب ذولي نأ ضفريو ..هسأر ىلع

 :.ميضب "نامإلا ةوهش نم ىوقأ هدد ةقيقحلا ةزوهش-نإ
 .ليلتلاو فيرا لأ نه مرا" دن كسلا أو

 نيب فقي نأ الإ كلهالو هسفن للضي نأ عيطتسيال هنإ

 .هتنح لالخ نم صلخم لح نع اثحاب ..قزمتي تاضقانتملا

 ..اًدحلم سيل هنكلو ..دحلم هنأ هنع نولوقي نينمؤملا نإ

 ىقرا هتوهش ..مهنايإ نم عفرأ ىوتسم ىلع نمؤم وه امإو

 ل ىذلا نمثلاو ..مهفادهأ نم دعبأ هفدهو ..مهتوهش نم

 ضرأ ىف نكسي هنإ ..اهتوعفدي ىتلا نامثألا لك نم ظا
 ضرألاو ..فجتري هرمع ىضقيو ..اهتقيقح فرعيل لزالزلا

 لصو هنأ هيلإ .ليخ الكو ..ىرخأ دعب ةرم قشنت هتحت نم
 هدصيال ..اهتحت ةوه نع ضرألا تقشنا ةتباث ةقيقح ىلإ
 .عمطالو فوخ هتياغ نع



 نإ ..هيفعي نأ نكمي ىذلا وه نونجلا وأ توملا
 ماغلألا نم لبقتسملا رهطي ىذلا ىئادفلا وه فوسليفلا
 عفري ىذلا وه ..هيف ىمادقلا نوركفملا اهعضو قتلا ةيركفلا
 عضيل ةزهاجلا راكفألا مطحي ىذلا وهو ..اهناكم نم ديلاقتلا
 رجفنيو هلقع ىف رجفني ماغلألا نم مغل لكو ,ةديدج اًراكفأ
 ىف ىضعي هنكلو ..مهداهطضاو مهطخسو سانلا بضغ هعم

 ..ةقنشملا وأ بلصلا ىلإ قيرطلا هداق ايرو ..متهم ال هقيرط
 ةقيقحلا كردأ هنأل ..ىلابي ال هنكلو نجسلا وأ ..ةقرحملا وأ
 وه لب ..ةلاحم ال تيم هنأو ..هرهوج ىف ءانفلا نأ ..ىربكلا
 مطحتيلو هتملك لقيلف ..نيقاس ىلع بدي نآلا نم تيم

 ..سانلا هجو ىف اهلقيل
 ..ةرطفلا مساب ىمسرلا قطانلا هنإ
 نع ثحبللو ةقيقحلا نع ثحبلل هتايح سركي وهف اذهو

 .اهقلاخ اهقلخ اك ناسنإلا ةرطف ىه هذهف ..ميلس نايإ
 ىف انل لاقو هب ناميإلاو قحلا نع ثحبلا ىلع اهرطف دقل

 ١ ..قحلا ..هنإ هبتك عيمج

 ..ةدابع ىه قحلا ةفرعم ليبس ىف ةوطخ لك تناك اذهو
 .نوكي نأ هللا هل دارأ امك ركفلا ىهو ..ملع ىهو ..نيد ىهو

 دومحم ىفطصم

 مالحألا



 ..سمشلا تحت ديدج ال نأب ..لوقت ةيدق ةمكح كانه

 ةبكرم ةيدقلا راكفألا نم ةفيلوت الإ وه ام عارتخا لك نأو
 نكانتملا شفت الإ: ن ام ديدم اور٠ لکو نع طق لع

 الإ ىهام ةديدج ةيرظن لكو رخآ لكشب ةضورعم ةيدقلا

 .ىرخأ ةهجو نم ةميدقلا تايرظنلا

 ..ديدج ال

 سفن وه ..ةنعارفلا صصق ىف هنع أرقن ىذلا بحلا

 بحلا سفن وهو كازلب صصق ىف هنع أرقن ىذلا بحلا
 ..ديدجال ..راوفوب ىد نوميس صصق ىف هنع أرقن ىذلا
 ريغ ءىش الو ..ضرعلا ةقيرطو بيلاسألا ىف فالتخا درج

 .كلذ

 امأ. :لكشلا ق ار وطع ناك هنكلو  نوطت عمتجملا

 لدبتسا ةباغلا ناسنإ ..ناسنإلا سفن وه لظ دقف ناسنإلا
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 ىف ناك ..ريكيناملاب ةنوهدم ةقينأ ىرخأ بلاخمب هبلاخم
 هعيبيو هكلتمي نأب ىفتكا مث ..رجح ةعطقب هاخأ لتقي ةيادبلا
 لود ترهظ مث ..هزبخ قرسي نأب ىفتكا ورک

 رهظ مث ..اهيلع ىلوتستو هضرأ قرست نأ اهتطخ ةيرامعتسا
 هتيرح ىلع ءاليتسالا هفده ىبهذم عون نم رخآ رامعتسا

 .هريكفتو هلقعو

 نكلو ..تاريربتلاو ليحلاو بيلاسألا ىف فالتخا درحي

 .سمشلا تغزب نأ ذنم اهيف ديدج ال ىه ىه ةلكشملا

 ىف عضخت ةداملا نإ لوقي ةعيبطلا ملع ىف نوناق كانهو
 دوعلا ..ثدحتست الو ىنفت ال ىهف ماظنلا سفنل اهكولس

 انإو ءىنفي ال ةقيقحلا ىف وه ىفتخيو قرتحي انيح تيربكلا

 ىلإ لوحتي ..ةرارحو ءامو نوب رك ديسكأ ىناث ىلإ لوحتي
 اهتزول ةظفاح ماودلا ىلع هتدام ىقبتو .ىرخأ فيلاوت

 وه ثادحتسالا ..ثدحتستالو ىنفتالو صقنت الو ديزت ال
 .تاقالعو لاكشا ثادحتسا درحم

 نأ دكؤي سفنلا ملع ىف نينثالا نم رطخأ نوناق كانهو
 دقفتال سفنلاف ..ةدعاقلا سفنل اضيأ عضخت ةيرشبلا سفنلا

 لك .نايسن همسأ ءىش دجوي ال اهومضم نم ائيش

 تغلب اهم ةفطاع لكو .ةربخ لكو .ةبرجت لكو .ساسحإ

۲ 

 .ثدحتستالو ىنفت ال ,ةهافتلاو ناوملا نم

 ام لك ءراثدنالل ةلباق ريغ اننادجوو انب ولق رارسأ لكو

 انلقع ىف مكارتتو «یعولا حطس تحت سمطنت اهنأ رمألا ىف
 وا ناسل ةلز ىف .ةديدج لاكشأ ىف ىرخأ ةرم رهظتل نطابلا

 .ةليل تاذ بيرغ ملح وأ بضغ ةبون

 قتلا فطاوعلا هذه ىف بدت ىتلا ةايحلا الإ مالحألا امو

 .اهانيسن اننأ اننظ

 نأو «هعراصتو مونلا مواقت ةايحلا نأ دقتفي نوسعربو

 انلايخ ىف ىطمتي وأ ..مونلا مواقي ىذلا انيضام ىه مالحألا

 .ىرخاو ةليل نيب

 ةيرظن نع ةلقتسم مالحألا ىف ةيرظن هل نوسجربو
 .ديورف

 ةقيقحلا ىف انساوح نأو ..مانن ال ةقيقحلا ىف اننإ لوقي وهو
 اننأ ىنعمب ىخرتستو طقف سعنت ىهامنإو ماتت ال

 نكلو «مونلا ءانثأ ىف عمسن لظنو «ىرن لظنو ءسحن لظن

 ..بايضلاب ةفلغم ةتهاب انيلإ ىتأت انتاساسحإو انتايئرم

 حرسم نإف اننافجأ انلدسأو اننويع انقلغأ اذإ نحنف

 ةئيضم اطقن ىرن لظن امنإو ءانمامأ نم اًماق ئفطنيال ايؤرلا
 ددمتتو كرحتت .ةنولم اًعقبو ةللظم اًعقبو اًطوطخو رئاودو
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 .ىرصبلا انلاجم ىف شمكنتو

 ,عقبلاو رئاودلاو طقنلا هذه نإ نولوقي نويعلا ءاملعو
 ىلع نافجألا طغضو نيعلا عاق ىف ةيومدلا ةرودلا اهيبس
 قوحسملا ىه طقنلا هذه نأ دقتعيف نوسجرب امأ ..ةينرقلا
 ناولألا ةبلع لثم اهنإ ..مالحألا هنم أشنت ىذلا ىئوضلا
 ماسرلا هب نولي ىذلا ليتسابلاو ريشابطلا قوحسمو

 لظتو ..مونلا ءانثأ ىف ةحوتفم انناذآ لظت ىثملابو
 .اهريثتو انباصعأ ىلإ للستت تاوصألا

 لك انباصعأ ىلإ لقني لظيو اساسح اندلج لظي لتملابو
 لكو .ةدراب ةشعر لكو ةنخاس ةحفل لكو ةغدل لكو .ةكش
 .طغضلا وأ ةموعنلا وأ ةنوشخلاب ساسحإ

 ةكرح ىف لظت امنإو ..ىرخألا ىه مانتال انؤاشحأو
 صخملاوأ عافتنالاب اًساسحإ ثعبت دقو ..ليللا لوط ةمئاد
 ..اًنالآو اًعاجوأ ىرخألا ىه ثعبت دق انماظعو ..ناهثغلا وأ

 ةنيدم لثم لظي امنإو ..مانيال مسملا نأ اذه ىنعمو

 ..بتاج لك نم سيساحألاو رعاشملا اهوزغت ةحوتفم

 لك لوح ثدحي ىذلا تفاهتلا ىوس مالحألا امو
 سيساحألا هذه نم ساسحإ
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 دهعم اهارجأ ىتلا براجتلاب نوسجرب دهشتسيو

 ..نيمئانلا نم ددع ىلع ىناطيربلا ةيجولوكيسلا ثاحبألا

 هتيراطب عاعشب بيبطلا ىقلي براجتلا هذه ىدحإ ىفو

 نع اًعيمج مهأسيو مهظقوي مث ربنعلا ىف نيمئانلا نيعأ ىلع

 دقل ..ةدحاو ةباجإب عيمجلا بيجيف هودهاش ىذلا ملحلا

 بهللا نم ةنسلأ نأو .ربنعلا ىف ةلعتشم رانلا نأب اوملح

 .ءاوطا ىف صقارتتو فقسلا ىلإ دعصت

 لك نذأ ىف صقملاب بيبطلا لصلصي ىرخأ ةبرجت ىفو
 ىلإ راثآلا هذه ىدؤتف همون ىف طغي وهو دارفنا ىلع دحاو

 حالسلاب تازرابمو ةنايخو بح هيف دقعم ليوط ملح

 .ةباغلا ىف ضيبألا

 تهابلا رمقلا عاعش طقسيل كابشلا حتفي ةثلاث ةب رجحت ىف
 ةبذع ةذيذل مالحأ ىلإ ةراثإلا هذه ىدؤتف نيمئانلا نيعأ ىلع

 .رمرملاك ضيب تاليمح ىراذع اهتالطب

 ءاشع دعب مونلا ىه اًعيمح اهانب رج ىرخأ ةبرجت كانهر
 ملح ىلإ ىدؤي ءالتماو خافتنا نم هيف ثدحي امو مسد

 ..سوباكلا

 مالحأ ىلإ ىدؤي مونلا ءانثأ ىف رصحلا ساسحإ لثملابو

 .لوبتلاب



 ساكعنا اهنأو ءاهيف ديدجال مالحألا نأ اذه ىنعمو

 هتعيبطب مسجلاو ..مسجلا اهشيعي ىتلا ةيجولويسفلا ةايحلل

 .نهذلا ىلع دراوتت

 ىلع دراوتت تاوصألاو ..نيعلا ىلع دراوتت تايئرملا لظت

 ىلع دراوتت مالآلاو .دلجلا ىلع دراوتت رعاشملاو ءنذألا

 .ءاشحألا

 عنصتل ةينهذلا روصلا تفاهتت رعاشملا هذه لوحو

 ..مالحألا

 ..ةركاذلا ىف هب ظفتحن ىذلا لوصحملا نم تفاهتت ىهو

 .مالحألا لكشو ..ةركاذلا هعنصت مالحألا نومضم نإ

 ىذلا لكشلا ..ةظقيلا ىف ثدحي اك اًماَت ..ساوحلا هعنصت

 لكشلا اذه نع انتركفو ساوحلا هعنصت عقاولا ىف هارن

 .ةركاذلا اهعنصت

 0 ل فيشرألا ىه ةركاذلا

 عقاولا ىف ا قلا ةيؤرلا 0 قلا تاقلعتملا نع

 ساوحلا ااا قلا ةراثإلا ف هاا ةركاذلا

 ةظقيلا ىف ىتح هنإ لوقي ..اذه نم رثكا لوقي نوسجربو
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 ىف ثدحي ام هبشت ةيمهو ةيؤر لكشت نأ ة ةركاذلا عيطتست

 ىف ىعبطملا أطخلا ىلع رمي اًنايحأ ئراقلاف ..مالحألا

 ول اك تاملكلا أرقيو ءهيلإ نطفي الف باتكلا ىفو ةفيحصلا

 ىف تاملكلا لكش نأ اذه ىف رسلاو . .ةحيحص تناك

 يف حيحصلا ءالمإلا هل روصت هتركاذو حيحص هتركاذ فيشرأ

 أطخلا وأ وهسلا ةجيتن ةيعبطملا تاوجفلا دستو ةءارقلا ءانثأ

 نطفيالو ةميلس اهؤرقيو ةحيحص تناك ول اک تاملكلا ىريف

 .اهئاطخأ ىلإ
 نيوكت ىف زغللا حاتفم یھ .«تناك ول امك» ..لا هذهو

 ىذلا وه ةركاذلا فيشرأو . .ةقيقح «تناك ول اك» مالحألا

 اننأب ساسحإلاب شا انديو ةيعقاولا روصلاب انلايخ دمي

 عقاولا ىف انك ول ابك شيعن
 !؟ةظقيلاو ملحلا نيب نذإ قرفلا ام
 .قدصلا ةجردو ةقدلا ةجردو ..نيقيلا ةجرد ىف وه قرفلا

 .ركذتلا عقاوو ساسحإلا و نيب قباطتلا ةجردو

 هابتنا هلک رتوتم عقاو ,ةظقيلا ءانثأ ىف ساسحإلا عقاو

 ادا هيف نوكي ةركاذلا ءاعدتساو ..نهذلل رصحو زيك رتو

 ىنبملا رمحألا تيبلاف ءاقيقد ةركاذلا لمع نوكي ىلاتلابو
 تيب ديكأتلاب وه عراشلا رخآ ىف هدهاشأ ىذلا بوطلاب
 .كش كلذ ىف سيل ىلاخ
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 اغإو .مالحألا ىف دجوت ال ةقدلا هذهو قباطتلا اذهو
 دحاو تقو ىف تايركذ ةدع نم اككفم تفاهتلا نوكي

 لوجتأ انأو رعشأ ىنكلو «هرط نجس. وه رمحألا تيبلا ادهن
 ليفلا تيب هبشي هنأ ةأجف رعشا مث ءىلاخ تيب هبشي هنأ هيف
 .ناويحلا ةقيدح ىف

 ملحلا نإ ءءاخرتسالا وه ككفملا تفاهتلا اذه ىف رسلاو
 طلتخت ..ىخرتسم «سعان .نالسك طاشن ..رتوتم ريغ طاشن

 .روصلاو سيساحألا هيف

 ةظقيلا ىف نمزلا نإ .ملحلاو ةظقيلا نيب رخأ قراف كانهو
 اذهو .لكلا هيف شيعي ىذلا ىعوضوملا ةعاسلا نمز وه
 الوأ اهتاجاتنتساب لايخلا عباتتو هيلع اهطاشن ةركاذلا طبضت
 ىنامز راطإ ىف شيعت اهنإ ..عقاولا راطق اهتوفي ال ىتح لوأب
 .رثكأ ةقد ىلإ ىدؤي ديدحتلا اذهو .ددحم ىناكم

 دوجو ال ناكملاو نامزلا .ديدحت دجوي الف ملحلا ىف امأ

 نمز ىف شيعيو ىعوضوملا نمزلاب هتلص عطقي مئانلا ..اه
 ملاع ىف شيعيو ناكملاب هتلص عطقيو ..هب صاخ قاذ
 ةنس قرغتست ملح ثداوح طغضي نأ عيطتسي اذهب ..ىغارف
 ةلسلس ىلإ ةريصق ةثداح طمي وأ .ةينمز ةقيقد ىف ةلماك
 دهاشي نأ عيطتسيو ..تاعابطنالاو تافقولا نم ةلوسك

۱۸ 

 ىذلا حرسملل ناردج دجوت ال هنأل دحاو تقو ىف نيرظنم

 مالحالا ىف شيوشتلاو لخادتلا ىلإ ىدؤي اذهو .هيلع فقي

 اب زاتي نيذللا ديدحتلاو ةقدلا ىلإ ةرقتفم مالحألا لعجيو
 عقاولا

 :لوقي ..همالحأ نم ملحب الثم انل برضي نوسجربو

 مسا تاد ر نوه ی بظل نأ ملحأ تنك -

 ىتح عفترتو عفترت ةمهمملا تأدبو .ةعاقلا ىف ةمهمه
 زيما تادب مث ءابعرم اجيجض مث ةايودم اض وا

 :ةرب جارا ظل عاقيإب ددرتت ةحضاو تاحيص اهنيب

 هر رکا تهرب رشا دو جرخأ

 ىلإ ةقىدحلا ىف ىوعي بلكلا نأ دجأل انوع رم تاظقيتو

 تارقفلا ىلع قبطني مظتنم عاقب ددرتي هؤاوعو ىنذأ راوج

 ..هرب جرخأ ..هرب جرخأ ..اهعمسأ تلزام تنك ىتلا

 لظ ىذلا ءاوعلا اذهب أدب ملحلا نأ حضاولا نم ناك

 رضاع هک ادو ی رکا تک رتو یری قذأ ىف قطب

 ..جيجضلا عاونأ نم ركذت اس لوأ رك دش ةعماملاب ةف

 قباطتلا مت اذہو .مهلملقو مهبخصو ذيمالتلا جيجض

 .ملحلا اذه ىلإ ىهتناو ىبيرقتلا

 ةجضلا نأ ىف رسلا ام انل لقي مل ةقيقحلا ىف نوسجربو
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 ..ليلهتو ناسحتسا ةجض نكت مل ملحلا ىف هيلع تتفاهت ىتلا

 .اهلمكأب نوسجرب ةيرظن ىف بيع اذهو
 اهنكلو .مالحألل ىلكشلا ءانبلا حرشت ةيرظن اهنإ

 اذامل ءهنيعب ىفطاع نومضم ىلع ملحلا ىوتحي اذامل رسفت ال
 ؟..ىمأ تيب لكأت الو ىتجوز تيب ملحلا ىف رانلا لكأت

 ءوضلل ةركاذلا هضرتفت ىذلا لباقملا ىه رانلا نإ

 ىف رانلا هذه قوس اهنكلو ..نيعلا ىلع عقي ىذلا ديدشلا

 نع دحاو لك ىف فلتخي ىفطاع نومضم ىذ ىصصق قايس
 .لاؤسلا انه ..رخآلا

 امنإو ..نوسجرب دنع هدجن ال لاؤسلا اذه باوجو
 .ديورف دنع هدجن
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 ةقلغملا ةرئادلا

 كالم ..ءاضيب ةمامح هنأ كيلإ ليخيو كلفط ىلإ رظنت تنأ
 هنإ ..رخآ ىأر هل ديورف نكلو ..ليذلا رهاط ىقن ءىرب

 تابغرلا هثولت ناويح ..نيعل ناطيش كلفط نإ لوقي
 ذذلتلا ..ميطحتلا ىف ةبغرلاو ..ةينانألا ..ةريغلا ..زئارغلاو

 .همد ىف ..سنجلاب ذذلتلاو ..ءاكبلاب ذذلتلاو ..ةوسقلاب

 ءانثأ ىف همفي ذذلتي ىسنج قولخم ديورف رظن ىف لفطلاو
 هسفن ةيؤرب حرفيو ىراعلا همسجب ذذلتيو «عاضرلا

 هزئارغب هجتيو ..ةوشن ىف همسج سسحت ىفذخأيو ءانايرع

 وهف ..لالحلا نم مارحلا اهيف فرعي ال ةبذهم ريغ تاهاجتا

 وه لب .هيبأ نم اهيلع راغيو اهقشعيو همأ وحن هبحب هجتي
 'مدطصي مث ..« بيدوأ ةدقع » هلتقي نأ ینمتیو هيبأ ىلع دقحب

 ةمئادلا هتجاحو هتليح ةلقو هتهافتو هرغصب ..عقاولاب

 عنطصيف هيبأب هبشتلاب هتلكشم نم رارفلا لواحيو ..ةياعرلل
 ,ةراجيس همف ىف عضيو محفلا ملقب همسري اًبراش هسفنل

 فل



 ..ظعاولا ةغلب ملكتيو لاتخيو هتوص مخضيو هتاكرح مخفيو

 ..ىردي نأ نود هلقع نطاب ىف ثدحيو ..هيعو ىف اذه ثدحي

 .ريمضلا اهتم أشني ىتلا ةرذبلا ىه هذهو

 نم جرخبو كلا ىلإ هتلئاع قاطن نم جرخي مث
 ..هسنج ءانبأ نم دارفأ عم بح تاقالع ىف لخديل هتينانأ

 زكرتتو غولبلا نس ىلإ لصي مث ..دالوألا نم ههابشأ عم
 ..رخآلا سنجلا ىلإ هبحب هجتيف ةيلسانتلا هئاضعأ ىف هتاذل

 قالخألاو فرعلاو ديلاقتلابو مارحلاو لالحلاب مدطصيو

 زوجي امو بجي ال امو بجي امو لوصألاو «نيدلاو

 نفدي نأ ىمادلا مادصلا اذه ةجيتن نوكتو .زوجي ال امو

 ..نطابلا هلقع ىف ةعورشملا ريغ هتابغر لك
 ةنوفدم لظت ..تومت ال ةيحاص تابغرلا هذه لظتو

 ىف شيعتل مونلا ءانثأ ىف رخآو تقو نيب ىطمتت ..ةايحلاب
 0 ليوط ملح

 ..ديورف دنع مالحألا ةيرظن ىه هذهو

 نم سفنلا ىف ةنوفدملا مارحلا تابغرلل ثعب ىه مالحألا

 مكحب اهنم انمرح ىتلا تاجاحلل ءاضقو ..ةلوفطلا مايأ

 اننكمي ال امل قيقحتو ..ةيعامتجالا بادآلاو نيدلاو قالخألا

 نحنو انتظقي ىف هيف ركفن نأ قيلي ال امو عقاولا ىف هقيقحت
 ..انيعو لماكب

۲۲ 

 ةسارح ىه ءايلع ةبغرل قيقحت اهلك مالحألا نإ لب
 ..شطعلا نم فاج انقلح نأل ظقيتن نأ نم الدبف ..مونلا

 هذهبو ..جلثملا ءاملا نم بعنو برشنو برشن اننأب ملحن
 .انمونب ظفتحن ةليحلا

 ةيأ تسيل ديورف دنع ىهو ..ةبغر ءاضق وه نذإ ملحلا

 ..ةيرزم

 سعنت اغإو ..مونلا ءانثأ ىف اًمات مانت ال انرئامض نألو

 هذه ة رضي نأ نها رقم نطابلا انلقع د ال“: ليكتو ظقف

 اهتقيقح ىلإ نطفن ال ىتح ةيزمر ةغايص ةلجخملا تابغرلا
 ىف اه زمری الثم ةروكذلاف ..ظقيتسنو عزجلاب باصنو ةيرزملا

 ..نيكس وأ اصع وأ ةلظم 3 ةرجش وأ نابعثب مالحألا

 وأ ةحيفص وأ ةجاجز وأ فهك وأ ةرئادب اه زمري ةثونألاو

 بوكرلاب هل زمري سنجلاو ..تارهوجم ةبلع وأ باب
 بألاو ..صقرلاو قلستلاو ةحابسلاو ىرجلاو ناريطلاو

 اهلك ىهو ..رفسلاب توملاو ..ةكلملاب مألاو كلملاب هل زمري

 .ةيلفط زومر

 ايرتسهل ا ىف هتيرظن اهسفن ىه مالحألا ىف ديورف ةيرظنو
 ديورف دنع ةيبصعلا ضارعألاف ..ةيبصعلا ضارمألاو

۲۳ 



 ..ةتوبكم ةنطاب ةبغر نع سيفنتلل ةيزمر ةلواحم الإ ىه ام

 ساوسوب باصي دق بنذلاب اًساسحإ تبكي ىذلا لجرلاف
 لسغو هرم دعب هرم هيدي لسغ ىلإ دمعي دقو .ءوضولا

 اينولوكلاو وتربسلاب همف لسغو ىرخا ةنوباصب ةنوباصلا
 ..اذه لك دعب رذق هنأ سحي لظيو ..كينفلاو

 .ةبوتلاو رهطتلل فولأملا زمرلا وه ليسغلاو
 نأ :ةصقلا هذه لثم ىف ميلسلاو ضيرملا نيب قرفلاو

 هيناعيو هشيعيف ضيرملا امأ همون ىف زمرلا اذهب ملحي ميلسلا
 ..هانعم مهفيال ىبصع ضراعك هتظقي ىف

 وه ..مالحألا عفاود دلوي ىذلا ومانيدلا نأ اذه ىتعمو

 ىف تابغرلا هذه ثعبل ةبسانملا قلخ درحي الإ رضاحلا هبعلي
 ..مالحألا

 ىف ملحتف «لمعلا ىف كسيئر عم ةقانخ ىف كبتشت تنأ

 كيلع مثجي كسيئر مسجو كيبأ هجو هل ناطيشب ةليللا سفن
 ف تثعب ةيسانم دري ةثداحلا هذه تناك دقل ..كلتق لواحيو

 .كدلاول ةيبيدوألا كتيهارك ىركذ كسفن

 ليللا صن رظتنيال ديورف هروصتي اك نطابلا لقعلاو

 ةلز لكو . .ةظقيلا ىف اضيأ لمعي وه امنإو مالحألا ىف طشنيل

۲٤ 

 ..اهءافخإ لواحت ةنطاب ةبغر نع فشكت امنإ اهيف عقت نان

 نأ نم الدب راوفروأ ..لوقيف ةظحل ىف لزي انيح كناسلو
 صالخلا ىف ةنطاب ةبغر نع فشكي ..الهسو الهأ ..لوقي

 هلبقتست ىذلا صخشلا نم كروفن نع فشكيو ..بو رهاو

 .نيحوتفم نيعارذبو ةماستباب بابلا ىلع

 نت مت *

 ..ديورف ىأر وه اذه

 .قيض ..روصحم ىأر هنأ ىأرلا اذه بيعو

 ةرئادلا اهرابتعاب سنجلا ةرئاد ىف هسفن قلغي ديورف نإ
 ..ةقلقملا ةماطلا عفاودلا اهلتحت ىتلا ةديحولا

 رسف ىذلا اذه ديورف نإ ..مورف كيرأ لوقي اكو
 ديورف . .سنجلاب هتحصو هضرمو هتظقيو همون ىف ناسنإإلا

 شاع دقف ..اًدبأ ةيسنجلا ديل هتايح ريسفت نكميال اذه

 ىحيسم رهطت هبش ىف هتايح

 ملحب ةيديورفلا ةرظنلا قيضل 0 الثم برضي وهو

 ..ىرعلا

 وأ اًيراع هسفن مئانلا هيف ىري ىذلا وه ىرعلا ملحو

۲o 



 نأ نم جرحلاو لجخلاو ىزخلاب رعشيو قيرطلا ىف راع هبش
 هور سانلاو ..ةيرزملا ةلاحلا هذه وهو دحأ هاري

 .انايزخ اًجرحم لظي هنأ نيح ىف ..هيلإ نوتفتليالو
 ..ملحلا اذهب انررم انلكو

 ةيلفطلا ةبغرلل ثعب هنأب ملحلا اذه رسفي ديورفو
 نع ةجتانلا ةيلفطلا ةوشنلل ثعبو ضرعلا ىف ةتوبكملا
 ةقايللا اهرقتال ةوشن ىهو ..ايراع دسجلا ضرع

 ةذلل زمر هنأ ىلع ىرعلا ريسفت ىلع ديورف رصي اذامل

 ةحارصلل زمر وه ىرعلا نوكيال اذال ..ضارعتسالا

 .ةيارزلاو جارحإلا ىلإ اهبحاصب ىهتنتو قلمتلاو ةلماجملاو

 ىف ديورف راصحناو ..نيريسفتلا لمتحي زمر ىرعلا نإ
 .هرربيام هل نسل ماودلا ىلع ىسنحلا ىنعمل

 نم ريثك هيف ضرف ..مالحألل ثعابك اهدحو ةلوفطلاو

 ..ةقرؤملا مومطا اهدحو تسيل ةلوفطلا مومهف فسعتل

 موص نم اقمع رثكأ هتالكشمو جضانلا لجرلا مومهو
 لار لاي او . نلقلاو.. لوا نا کاو لقفل

 غلبيو ..عستيو دادزي مورف كيرأو ديورف نيب فالخلاو
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 اصح ور اهيا حلق يورد مشت یا
 ..مالحألا ريسفت هباتك ىف ايؤرلا هذه دروي ديورفو

 ملع ىف اًباتك حفصتي هنأ ايؤرلا هذه ىف یری ديورف
 ةففحي ةرهز ىلع ةنولملا هتاحفص نيب رثعي هناو ..تابنلا

 كرتيو جنولزيش ىف ىخرتسي ناب ..ةفولاملا هتقي رطب اريسفت

 ..ةيرح ىف هيلع تفاهتت هرطاوخ

 تابن نع اًباتك ىضاملا مويلا ىف ىأر هنأ ركذتي هنإ
 نأ ركذتيو .تانيرتافلا ىدحإ ىف اضورعم نامالكيسلا
 اًئاد طرفي هنأو «نامالكسلا روهزب ةمرغم (ئاد تناك هتجوز

 ..روهزلا هذه الد ىرتشي نأ ىسنيو اهقح ف
 وهو ..اكوكلا تابن ىف ةيملع ةلاسر بتك هنأ ركذتيو

 عبات هنأ ول ..نييكاكوكلا ردخم هنم جرختسي ىذلا تابنلا
 هنكلو ..نييكاك وكلا فاشتكا لضف هل ناكل ةساردلا هذه
 رلوك روتكدلا فشتكا نأ ةجيتنلا تناكو الوسك المهم ناك
 ..رظتنملا دجملا هيلع عاضو ردخملا اذه

 مايأ ذنم نويعلا ءابطأ دحأ ءاقل ىف ناك هنأ اضيأ ركذتيو
 صتخملا بيبطلا لاقف .ثيدحلا ىف نييكاكوكلا ركذ ءاجو



 ديورف رعش ةظحللا كلت ىفو نيعلا ةحارج ىف زاتمم ردخم هنإ

 اذه لضف هل ناك ىتح دهتجاو رباث هنأ ول ىنقو ..دسحلاب

 ..فاشتكالا

 مالحأ ثعب وه ملحلا نأ ىلإ اذه لك نم ديورف صلخيو

 اريبك افشتكم نوكي ناب ريغص وهو هدوارت تناك ىتلا دجملا

 ..طخلا لوط ىلع هليلحت ىف ديورف فلاخي مورف كيرأو
 ىلعو ديورف ةدقع ىلع ةرشابم ةلالد ملحلا نأ ررقيو

 ملاعك هيف رهتشي ىذلا تقولا ىف وهف .ةضقانتملا هتيصخش

 بحلا نم اًماَت هتايح ولخت داكت ..سنجلاو بحلا ىف صصختم

 ةرهز ملحلا ىف ودبت ..سنجلا زمر ىهو ةرهزلاو ..سنجلاو

 هتفطاعب ديورف ىحض دقل ..باتك ىف ةطوغضم ةطنح ةفاج

 هب رعشي ىذلا صقنلا وه اذهو ..بتكلا ىف ةطنحم ةففحي

 ..هملح ىف احضاو سكعني ىذلاو ..هقامعأ ىف ديورف

 »ا ¥ ¥

 نأ ..ريسافتلا ىف تافالخلا هذه امه ىدؤت ىتلا ةجيتنلاو

 اهنأو ..مالحألا ةقيقح نم اًدحاو اًبناج فشكت ديورف ةيرظن

۲۸ 

 ..ةيعوضوم ةيرظن نم رثكأل مالحألا هيف
 ؟ىرخألا تايرظنلا ىه اف

۲۹ 



 عقاولا همسا ..لوغ

 ةقيقحلا ىف مهنأل ..ةرثكب نوماني مهباصعأب ىضرملا
 نم صالخلاب نوملحيو ..ةظقيلا نوهركيو عقاولا نوهركي
 انيح مهو ..موي لك مهنويع اهيلع نوحتفي ىتلا ةايحلا

 نمو ..مونلا ىلع مهقلق طرف نم نوقرأي .قرألاب نوباصي

 ..ةرثكب مونلا وه باصعألا ىضرم هاطاعتي ىذلا ءاودلا

 تقولا عييضتل ىرخأ ةليسو لكألاب لاغشنالاو
 ..مونلا داعيم لحيو ليللا ىتأي ىتح مخولا بالجتساو

 ..مهباصعأب ىضرم سانلا لك ةثيدحلا تاعمتجملا ىفو

 مهدنع عقاولاو ..ىرخاب وأ ىوكشب وكشي دحاو لكو

 ..كباشتم دقعم فيثك ليقث اًعيمج

 انم لك دجي نأ ليحتسملا نم نكي مل نإ بعصلا نم
 ..همالحأ انم لكل ققحي ىذلا ماظنلا دعب قلخي مل ..هملح

۳. 

 ..ةداعسلا قيقحتل ةيبي رقت تالواح ايندلا ىف مظنلا لك

 وه دحاو جازمو ..جازم هل دحاو لكو ..ةيبست ةداعسلاو

 .رخآل ةبسنلاب ةننكع

 نويلم ءاضرإ نكي فيك ..نييالملا ءاضرإ نكي فيكو

 درف لكل ىفي نأ نع زجعي ماظن ىأ نإ ..ليحتسم
 ..افيخس افيثك اًئاد لظيس عقاولاو ..هقح

 ..انلاح ىف انكرتيال حقو هنإ ..ىرخأ ةفص هيف عقاولاو

 ..انتنيكس انيلع محتقيو ةظحل لك انتايح ىف لخدي امنإو

 تدع ا ا ا اوا
 ويدارلا تاوصأو ..رو رملا ركاسع تاوصأو ..نيسردملا
 مأ انيضر ..انمحتقت تاوصألا هذه لك ..بتكلاو فحصلاو
 نصار م

 ..ماحتقالا ..عقاولا ةفص هذهو

 هب بحرن نأ انم رظتنيالو انناذآ قرخي عقاولا
 ةفيحصلا لخدت امك انراد رقع انيلع لخدي امإو ..هضفرنوأ

 .كالسألا نم

 دل



 تاجعزملا فالآ انيلإ لمحي ذفاونلا نم انيلإ زفقي عقاولا
 ..ةظحل لك ىف

 او
 اا ر کو و یار
 نأ عيطتسنالا اننكلو .هيف كوكشم دوجو وهو هدوجو انيلع
 ةضقانتمو . زاد ةر + ةريثك اهنأل هتاليصفت نم ققحتن

 نم صالخالو ..تاجعزملا نم نافوط ..ةدقعمو ةكباشتمو

 ..مونلاب الإ نافوطلا اذه

 نافوطلا اذه مامأ عفتري ىذلا ىلاعلا دسلا وه مونلا
 ..ىربك ةحارو ةمعن مونلا حبصي اذهو ..ىعولا نع هزجحيو

 مونلل لعجي رخآ اًببس كانه نأ دقتعي ..جنوي .ج لراكو

 سفن ىفو ..عقاولا ىلع بابلا قلغي مونلا نإ ..رحسلا اذه
 رسألا ماع ..بيغلا ماعل لصوملا بابلا حتفي تقولا

 عقاولا قوفامو ضماوغلاو

 مالحألا ىف ثدحتي ىذلا نأ دقتعيال ..جنوي .ج لراكو
 توص وه ثدحتملا نأ دقتعي امنإو ..نطابلا لقعلا توص وه
 ..بيغلا

 اهاصتا ققحي عقاولاو سفنلا نيب لاصفنالا ثودح نإ
 عقاولا قوفام ملاع ..بيغلا ملعب

۳۲ 

 هذه انيف اهثبت ىتلا ايلعلا ةمكحلا ىه مالحألاو

 ىذلا بيرغلا ملحلا اذه ىوري وهو ةيبيغلا تاوصألا

 .هاضرم دحأ هدهاش

 نم لكو ..بيهر اهوج ةعاق لخدي هنأب ملحب ضيرملا
 بوتكم ةتفال رادجلا ىلعو ..ملكتيال تماص ..ةعاقلاب

 ..لتري توص كانهو ..تالمأتلا ةعاق ..اهيلع

 ىف ةبغرلا هنإ . اسل اهو يلو اهر نفل لاا
 ..انيد تضاف اهدشأو اهتياغو اهادم تغلب دقو ةايحلا

 مث ..رانلا رحس اهمسا رنجافل ةعوطقم نغرألا فزعيو

 ةجهوتم اًران دعبلا ىلع ىريل ةعاقلا نم ضيرملا ج رخ

 لزألا ذنم لعتشت ىتلا رانلا هذه نأ رعشيو .لبجلا فلخ

 ..ةسدقملا رانلا ىه نوكت نأ دبال .ءيفطنت نل ىتلاو

 ..ةيطإلا ةردقملل زمر رانلا هذه نأ دقتعي جنوي لراكو
 ..ماهإلا مالحأ نم ملحلا نأو

 ديورف دقتعي انيبف ..ةدشب ديورف نع فلتخي اذهب جنويو

 اهفيرختب ةلوفطلا ىلإو ىضاملا ىلإ ةدوع ملحلا نأ
 نم ماهإو ..لبقتسملا ةراشإ ملحلا نأ جنوي دقتعي ..اهنايذهو
 .ىلعألا اللا

 نيب ةدياحم ضرأ ىلع فقي ىرصع ركفم مورف كيرأو

 ..نينثالا



 تالاح هذه نإ لوقي هنكلو ..مالحألا ىف ىبيغلا لاصتالا

 ..ةردان

 ..ةعضاوتم ةيرظنب مالحألا ىف ؤبنتلا ثودح رسفي وهو

 ..اهرظتنن ىتلا ةيبهذلا ةصرفلا انحنمي مونلا نإ لوقي هنإ
 ..انسفنأب انتولخ ةصرف

 انتايح انيلع محتقيو انتظقي ىف اندراطي ىذلا عقاولا نإ
 ةولخ ىأ نم اننكميالو ..ماودلا ىلع انسفنأ نم انقرسي

 مونلا لدسي ىتح هئاضوض ىف نيعئاض لظن نحنو ..ةيقيقح
 سيل ..ةيقيقح ةولخ ىف أدبنف باوبألا قلغيو ذفاونلا انيلع
 اذه ىده ىلع ريكفتلا ىف دبنو ..انتوص ريغ توص اهيف
 .توصلا

 ..ريكفتلا اذه ىه مالحألاو

 انرضاحو انبابشو انابصو انتلوفط ىلع ىوتحي ريكفت وهو

 نأ بصعتلا نمو ..اهلك انمومه ىف ريكفت هنأل ..انلبقتسمو

 لك ىلع ىوتحي ..لماش لاغشناو ..لماش ريكفت هنإ

 شيوشت نم ولخي هنأل ءافصلاب اًنايحأ زاتي ريكفت وهو
۳٤ 

 ىف انل ةئجافمو ةقداص هتاؤبنت ضعب ىتأت كلذلو ..عقاولا

 ..ملحلا اذه یو ری نويو

 دحأ عم ةماه ةلباقم ىف ناك هنأ ىكحي ملحلا بحاص

 ..حبرم ىراجت عورشم ىف قافتالا نأشب لامعألا لاجر
 ..زاتمم لامعأ لجر هكيرش نأب اًعنتقم ةلباقملا دعب جرخ هنأو

 ىف هتءافكو هتهازن نع اهعمس ىتلا ةريثكلا تاعاشإلا نأو

 ةكرشلا دقعو عورشملا ىف ءدبلا ىلع ممص اذهلو ..اهلح

 ..ةعم

 روزي هكيرش یری هنأ ..اًبيرغ اًلح ملحي ةليللا سفن ىفو
 تاسالتخا ىطغيل ةكرشلا قاروأ ىف فيزيو ..تاباسحلا ىف

 ٠ هنا نم اهات ا »وينك

 هنأ ىلع ملحلا درطي نأ ثبليام هنكلو ..اشهدنم ظقيتيو

 ..لمعلا ىف ناعرسيو هكيرش عم دقاعتيو ..ناطيش ةسوسو

 سار ىف ةميسج تاسالتخاب أجافي ىتح روهش رمت داكت امو

 ..هكيرش وه فيزملا نأ فشتكيو قاروألا ىف فييزتو لاملا

 كيرشلا اذه ىلع مكحلا نأب ..ةءوبنلا هذه رسفي جنويو

 نأل ..اليحتسم ناك عقاولا ىف تمت ىتلا ةلباقملا ءانثأ ىف

 تناكو ..ناكم لك ىف هقبست تناك هتهازن نع تاعاشإلا

o 



 .هيلع مكحلا ءانثأ اف اهداعبتسا بعصلا نم ءاضوضب هطيحت
 ءاضوضلا هذه دعبتسا مونلا نأ ثدح ىذلا نكلو

 فاز راو هتاعابطلا ديمتست نأ :لقعلل نكمأف ..لعفلاب
 .حيحصلا مكحلا اهنم جرختسي نأو ءافص

 انبحاص لاق اذكه ..صل ةرظن لجرلا اذه ةرظن نإ
 فشتسي نأ عطتسي مل هنکلو ..روهشب ثداحلا دعب رجاتلا

 ةجضلا نم ةلاهب ةطاحم تناك اهنأل اهنيح ىف ةرظنلا هذه
 ..ةياعدلاو

 ..ملحي وهو اهركذت (نيح الإ اهفشتسي نأ عطتسي مل
 .قبنتلا ىنعم نم ةيلاخ مالحألا تاؤبنت نوكت اذكهو

 هنأل هيلع فرعتيو لبقتسملا فشتسي ريكفت ىه امنإو
 ..ةسارفلاو ..لمأتلا نم اًركرم اًيفاص اًعون مدختسي

 ةجيتن اهنوك ودعتال مالحألا ضعب ىف ودبت ىتلا ةمكحلاو
 ..هثودهو مونلا ةولخ ىف ساوحلا قارغتساو ركفلا ءافصل

 لقعلا ةسارف ىه امنإ ..ماهإ الو ..بيغ رمألا ىف دجويال
 ..نطابلا

 لوقي اك ةبغر عابشإ اًناد تسيل ىهو ..ريكفت مالحألا
 ةبعرملا مالحألا ىف ةبغرلا عابشإ هجو نياف ..ديورف
 ..مألا ىف الو ..بعرلا ىف بغرنال اننإ ..سوباكلاو
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 ..ةوبنلا ايؤر ىلع بحسنيال جنوي مالك نأ حضاولا نمو
 ءانثا ىف سفنلا ثيدح وه ىذلا ىداعلا ملحلاب صتخي امنإ

 روص نم ةروص ىه ىتلا ىبنلا ايؤر ىفنيال وهو ..مونلا

 .ناسنإلاو هللا نيب لاصتالا تالاح نم ةلاحو ىحولا

 انت اني #

 ىلع دمتعتالو ..ةنكمملا زومرلا لك مدختست مالحألاو

 ..اهدحو ةيسنجلا زومرلا الو ..اهدحو ةيلوفطلا زومرلا

 طبترم هانعم نأل نبجلل اًرمر نوكي نأ نكي بنرألاف
 مخض لجر ةروص ىف ملحلا ىف ودبي ىذلا لجرلاو ..نبجلاب

 ىف فوجا ناسنإ هنأ هانعم نوكي ..بنرا سار هلو ةئجلا

 .هلايخ نم فجتري فاوخ ةقيقحلا فو نوشمش لثم رهاظلا

 هسفن ملحلا بحاص وه زومرلا هذه كفي نم نسحأو

 هذه ضرعتسي نأب ةقيرطلا نوكتو ..اهعضو ىذلا وه هنأل

 قتلا رطاوخلاب زمر لك طبريو ..اًدحاو اًدحاو زومرلا
 ىف ىه زمر لكب ةقلعتملا رطاوخلاو ..هنهذ ىلع تفاهتت
 ..هأئعمو هحاتفم ىلع ىوتح ىذلا سوماقلا ةقيقحلا

 ةلماك اًمالحأ رسفن نأ لواحن انيح رثكأ مهفن فوسو

 ..اهوطب



 فاشتكا

 داح ساسحإ نم ىناعي ةنس ٠٠١ هرمع بزعأ باش
 مطحي هنا اهيف ليختي ةيريتسه تابغر هباتنتو ..قلقلاب نمزم

 تابونلا ىهتنتو ..هقيرط ربعي نم لك لتقيو ءىش لك
 ..راحتنالا ىف ةبغرو بنذلاب ليقث روعشب

 .:تارم :ةدغ“ناحتنالا لوا

 ريطتسم رش نم ةيناسنإلا صلخيس هراحتنا نأ دقتعي

 ديدج نم دل ويس هراحتنا دعب هنأ ليختي اتايحأو .. صعتسم

 ..كالم ريخ لضاف ناسنإ ةروص ىف

 ..ةسعت ةايح تناك هتلوفط ءانثأ ىف هتايح

 هب رضيو هفنعي ..عابطلا نشخ مكحتم طلستم لجر هوبأ
 الول هنأ ةبسانم لك ىف هل دكؤت همأو ..بابسألا هفتأل

 ..توملا ىتح هوبأ هبرضل هبناجب اهدوجو

 و ا اا ی نا ا و رش فاو

۳۸ 

 مث ..هفطختس ةلوغلا نإ هل لوقتو تيرافعلا نع هل ىكحتو

 ىالول ..هل لوقتو ةذقنملا رود لثمتل اهردص ىلإ همضت

 ىنضح ىف تنا ام لاط ..ىنضح ىف لاعت ..ةلوغلا كتلكأل

 هدي دي نأ عيطتسي دحأ ال ..كلوطي نأ عيطتسي ءىش ال

 فيك كملعا انأو ىنعواط ..ىعارذ نيب تنأ املاط كيلإ

 ىوقأ ..بناجلا بوهرم انسخ نوكت فيكو ..الجر نوكت

 :.كبنأ خف

 مهبملا فوخلا نم جيزم ىه هيخأ داليم نع هتايركذ

 ناودع ىلإ قلوغ نأ كنب ان طاشم ىهو ..دقحلاو ةريغلاو

 ..هنانحو هبحب ديدجلا لفطلا اذه هوبأ صتخا انيح رفاس

 لك ذختاو نيركسعم ىلإ تيبلا لوحت ةسماخلا نس ىف

 لظ هيلع طسبيو بحلاب هصخي نينثالا نم اًّدلو نيوبألا نم

 نيب ًءادع وويل نيب ءادعلا سكعناو .هتياعرو هنانح

 بلق وزغي ةيهاركلاب روعش أدب ةظحللا كلت نمو ..نيلفطلا

 توا نأ" قع حالو ديبالا هاك هلا لفل

 تلا ةا وه درفنيو نانثالا

 ةروثو بنذلاب ساسحإب نرتقت تناك رعاشم ىهو

 ی دعب اموي روعشاللا قامعأ ىف لفطلا اهتبكي

 لفطلا نيب عستت هيف ةوها تناك ىذلا تقولا ىفو

۳۹ 



 مدقت ىلا ناد ىهف . .همأ نم اًبرق دادزي لفطلا ناك . أو

 نأ عيطتسي دحأ ال ىنضح ىف تنأ املاط . .ديعسلا لحلا هل

 ..ءاذيالاب كيلإ دتمت نأ عيطتست دي دجوت ال ..كلوطي
 ..كيبأ نم ىروقأ اًنشخ نوكت فيك كملعأسو ىنعواط

 ةيهاركلاو هيبأل هتيهارك ىف ديزي ضيرملا همأ نانحو

 ..بنذلاب فراج روعش اهعم ومنيو ومنت

 ..باصع ىلإ ىنطابلا عارصلا لوحتي نيثالثلا نس ىفو
 ..ميطحتلا ىفو ..صالخلاو راحتنالا ىف ةيريتسه ةبغر
 ىسفنلا طوبطلاو لوهذلا نم تالاح اهبقعت ..لتقلاو
 ..ةئيطخلاو مثالاب ر وعشلاو

 دعب ةليل رركتي ىذلا ملحلا اذه ىوري ضيرملاو
 ..ىرخا

 هراسيو هني ىلع نأو . .لبج ىلع دعصي هنأ ملحي هنإ

 ىف همأ سلجت ..ةمقلا فو ..ىلتقلا نم افوفص قيرطلا لوط
 ..اهيعارذ ةدام هراظتنا

 ىف سلاج لفط ىلإ ةأجف لوحتي ةمقلا ىلإ لصي امنيحو
 ..اهرجح

 ملحلاو ..بعرلا نم فجتري وهو همون نم ظقيتسيو

 طيسبلا ىزمرلا هبولسأب نطابلا هلقع ريكفتل ةنيمآ ةمحرت
 حضاولا

 الإ هرظن ىف ةايحلا ىف دوعصلا ىلإ ليبس الو ..دعصي هنإ

 .ىلوفطلا هروعش هل روصي اذكه ..نيسفانملا لك لتقب

 ةبغر ىلإ لوحتت خألاو بألا لتق ىف ةيلوفطلا هتبغر نإ
 ..هيسفانم لك لتق ىف

 ..همأ نم ةيهاركلا هذه لكل ةقاطلاو ةوقلا دمتسي وهو

 ىلإ لاعت ..اهيعارذ ةدام لبجلا ىلعأ نم هيدانت ملحلا ىف همأو

 فيك كملعأسو ىنعواط ..كلوطي فوس دحأ الو ىنضح

 ..سانلا لك نم ىوقأو كيبأ نم ىوقأ نوكت

 نامألا الو ةحارلا دجي ال اهيعارذ ىلإ لصي امنيح هنكلو

 عزفلاو قلقلاب رعشي سكعلا ىلع ..اًيئاد اهب ملحي نيذللا
 ةاجف لوحتي امنإو الجر حبصي ال ةمقلا هذه غلبي |منيح هنأل
 هاب یخو عيضر ىلإ

 ..ءىش ىلإ هلصوي نل اهئانح نإ ..هعدخت تناك همأ نإ

 ىلع اهرجح ىلإ هب دوعي فوس اهبحبو اهب هطابترا نإ
 ..اًدبأ ةلوجرلا نس غلبي ال ..اًعيضر ..ماودلا

 ..ةلكشملا ىلإ هتريصبو هتمكح فيضي انه نطابلا لقعلا

 ..ضيرملا ىلإ هيأرو هتسارف مدقيو ركفي هنإ

٤١ 



 شيعي ةنس ١1 هرمع باش بيبط اهلطب ةيناثلا ةصقلاو

 ..ةداعلا مكحب ىفشتسملا ىلإ بهذي ..ةيداع ةلماخ ةايح

 تيبلا ىلإ روتف ىف ر وا يضم ياا جلاعيو

 هتايح هل بترتو ..هروما لك ىلوتت هماو ..هما دجي ثيح
 ظحالت انيح یهو هتاقيدصو هءاقدصأ هل راتختو هديعاومو

 مذت ءاهب متهبو تاقيدصلا ءالؤه نم ةدحاول ليمي أدبي هنأ

 ىهتنت ةتروث نكلو روثي انايحأ وهو ..اهبنع هفرصتل اهيف

 دوعت مث ..مدنلاب ساسحإو ..هما نيبج ىلع ةلبقو راذتعاب
 ..موي دعب اموي ةرتاف رركتتل ةايحلا

 ىقتلي ورتملا ىف موي لك تيبلا ىلإ هتدوع قيرط ىف وهو

 ..نونخديو نوثدحتي نيفظوملا نم ةقلحب ناويدلا ىف
 ..تاوالعلا ..ءايشأ ةثالث نع جرخي ال ةداعلا ىف مهثيدحو
 ..ريدملا جازمو ..نكاسملا ةمزأو

 نأ هقامعأ ىف رعشيو ..ثيدحلا اذه عمسي موي دعب ماوي

 مهلثم هنأو ..نوشيعي ال ةقيقحلا ىف نوتيم سانلا ءالؤه

 فقاو هنإ ..بيرغلا ملحلا اذهب ملحي ىلايللا ىدحإ ىفو

 اهدي ىف ةأرما هراوج ىلإو ماخرلا نم لاثت ىلع جرفتي
 ..لجرل الاثق ماخرلا نم تحنت ليمزأ
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 بدت ىتح الماك ىوتسي داکی ام ماخرلا لجرلا نكلو

 مث ..اهلتقيف هتتحن ىتلا ةأرملا ىلإ ةروث ىف كرحتيف ةايحلا هيف

 اروعذم بيبطلا بره ..هفلخ ىرجيو بيبطلا ىلإ ريدتسي
 رطختو تيمم عارص ىف نانثالا كبتشي مث لاثمتلا هدراطي
 ىلإ شحولا كلذ رجرجي نأ عاطتسا اذإ هنأ ..ةركف بيبطلل
 وهو هدعاست نأ عيطتست دقف همأ سلجت ثيح لخادلا

 ىذلا ءىشلا نكلو ..مألا ةفرغ ىلإ هب لخديو العف ى رجب

 هدوجو ظحلت ال داكتو ةالابم الب هيلإ رظنت همأ نأ هشهدي

 ..اهفويض عم اهترثرث ىلإ فرصنتو

 ..ائاد لوقأ تنك اذكه ..هسفن ىف بيبطلا سمهو

 یوم هيلع دمتعأ نأ كف نحل أل يوما همي. لحال

 .مونلا نم ظقيتسيو ةحار ىف مستبيو ..ىسفن

 بيبطلا نإ ..ةلكشملل روصلاب ةحورشم ةروص ملحلا
 هنأو ..ماخر لاثمت ةئيه ىلع طوخسم هنأ هقامعأ ىف رعشي

 هذه هنم تتحن ىتلا ىه همأ نأ ..شيعي الو رعشي ال تيم

 تقولا سفن ىف وهو ..سانلا اهاري ىتلا ةكرحتملا ةروصلا

 نع ربعيو ..اهنيمب كلم نوكي نأو همأ ةعينص نوكي نأ هركي
 ..هلتقو هعناص ىلع لاثمتلا ةروثي ملحلا ىف ةيهاركلا هذه

 وه ام ردقب همأ نيبو هنيب سيل ةقيقحلا ىف عارصلا. نكلو
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 لاثمتلا ..نيتروص ىلإ ملحلا ىف مسقنم هنإ ..هسفن نيبو هنيب

 ةرئاثلا هسفن عم ..ةياهنلا ىف هسفن عم كبتشي وهو ..جرفتملاو

 ىلإ لخد هنأ ول ار هنأ ىف ركفي ..هباذع ةنحم ىف ..ةطخاسلا
 ..اًجرخم هل دجت نأ تعاطتسا امر ..اط وكشيل مألا ةفرغ
 كردت داكت ال اهنأ ظحالي ىتح اهيلع لخدي داكي ام نكلو
 سميه انهو . .اهفويض عم ةرثرثلا ىف ةكمهنم اهنأو . .هدوجو
 لقأ م ..ةقيقحلا ىف نطابلا هلقع هيلإ سمه وأ ..هسفن ىلإ
 ىلع دمتعت نأ وه لحلا نأو ..ك كرمأ همه دحأ ال نأ كل

 ..اًريخأ هقيرط دجو هنأ رعش دق ..ةحار ىف مستبي وهو
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 سيلو ..اًنايذه سيل ملحلا نأ نيتصقلا نيتاه نم مهفنو .
 كنب ا و وه ا و ةلوفطلا" تالكشلا ارك ا
 .هتريصبو هتمكحو نطابلا لقعلا ةربخ هيف ديدج

 لاه ىلإ دما ا ف و: لعب وكم ينل نإ
 ..ىرجحلا اهاثق هنأ ةجرد ىلإ ..ةجردلا

 ..نطابلا لقعلا هفشتكا فاشتكا اذه

 نأ هيعو ىف كردي لوألا ملحلا بحاص نكي مل لثملابو
 ار ها كلا هذه لك لف ق .تدض ىلا نها
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 هتلوفط ىلإ رقهقتلا نم رثكأ ىلإ ..اهب هطابتراب لصي
 ..ىلوألا

 داع د6 د

 رابكل اهؤرقن ىتلا تايحرسملاو صصقلاو ثداوحلاو

 لثم ةقيقحلا ىف ىه ..مهيعوب اهنوبتكي مهن :أ نظنو باتكلا
 ..ةنطابلا موقع عاعشإ ..مالحألا

 ..ريسفتلل ةلباق مالحألا لثم ىهو

 ..مالحألا هذه نم ةروص ةيلبابلا «تامايت» ةتودح

 مكحت تناك ناوألاو رصعلا فلاس ىف هنأ ىكحت ةتودحلاو

 ىثنألا ةبرلا هذه تناكو ..تامايت اهمسا ىثنأ ةهلإ ايندلا

 اوثبل ام روكذلا نكلو «روكذ نم هيف امب هلك نوكلا مكحن
 اونلعأو مه اًدئاق 0 رف اؤراتخاو اهنكح 7 اوراث نأ

 اهيلع برحلا

 ..هرابتخاب اوماق ..اًدئاق خودرم اوبصني نأ لبقو

 ..ةفارخلا لوقتو

 ..اًبوث ةدئاملا ىلع اوعضو مهنإ

 ..نيلئاق خودرم ىلإ اوراشأو
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 ..كيتفش نم ةملكب مدعلا نم هقلختو ..ةملكب بوثلا اذه

 ةهلآلا صقرف ..ناكف نك بوثلل لاقو كيو ملكتو
 ..اولاقو ..اًحرف راغصلا

 ..تامايت ةهلالا براحف بهذا ..اندئاق تنأ خودرم

 ىومد عارص دعبو تامايت براحيل خودرم بهذو

 ىذلا دحاولا هلإلا حبصأو ..اهلتقو اهيلع رصتنا ..ليوط

 ..ثانإ نم هيف ام هلك نوكلا مكحي

 ..اهسفنب اهسفن رسفت ةيزمرلا اهتايوتحو ملح ةصقلاو

 فشكي خودرم راغصلا ةهآلا هب ربتخا ىذلا رابتخالا
 ..ةأرملاو لجرلا نيب لاكألا دسحلا نع

 ةرداق اهنأل الاكأ اًدسح ةأرملا دسحي لزألا ذنم لجرلاو

 اهسفن ددجتو دلتو لمحت نأ عيطتست اهنألو قلخلا ىلع
 ..جرفتم درحم ..ىوناث هرود ..ليئض اهبناجب وهو ..اهسفنب

 روكذلا لكل لعفلاب مألاو لعفلاب ةقلاخلا ىه ةأرملاو

 تيثيل لجرلا لعفي اذام ..هفات هرود لجرلاو ..ثانإلا لكلو

 اهلثم عدبمو ةارملا لثم قلاخ هنا
 ةفسلفلاو نفلا قلخيو ةملكلا عدبي نأ الإ لجرلا مامأ سيل

 .نيدلاو نوناقلاو ركفلاو
 ..لعفلاب ثدح ام وه اذهو
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 ىف ناك ىلا ةديحولا اهنأل ةأرملا ةدايسب ةراضحلا تأدب دقلو

 ىتلا ةديحولا ىه ..اهافطأ بسن نم ققحتت نأ اهتعاطتسا

 نأ عيطتسي نكي ملف لجرلا امأ ..ىدلو اذه ..ل وقت نأ عيطتست

 ةرباع ةليل هرود ..تارشع نم دحاو الإ وه اف ىدلو اذه لوقي

 أدباذهو . .ةرذبلا عضو ىذلا نم ىردي دحأ ال ..مألا ةايح ىف

 ..عيمجلل ةيقيقحلا مألا اهرابتعاب ..ةأرملا ةدايسب ةليبقلا خيرات

 انيح لجرلا ىلإ ةدايسلا تلقتنا ىومد عارص دعبو

 ةرامعلاو ركفلاو نفلا عنص ةملكلا نمو ..ةملكلا عرتخا

 او اف راف ا دن اقوم کم حبصأو . :ةراضخاو

 ..ةدالولاو لبحلا درحي ىلإ ةأرملا رود لءاضتو

 لالا .ناكوب ةفازتللا ف ودوم راش ناك اس نمو

 ..ةيهولالاب نوملحي نيذلا راغصلا روكذلا هيلإ ههجو ىذلا

 ..كيتفش نم ةملكب مدعلا نم قلخت نأ عيطتستأ

 نيب عارصلا زمر وه ةتودحلا ىف ةهلآلا نيب عارصلا نإ
 نم ةملكب قلخلا ىلع هتردقب ركذلا راختفا ..نيسنجلا
 ديسجتلاو قلخلا ىلع اهتردقل ةأرملل هدسحل ةجيتن ..هيتفش

 ..ةدالولاو لمحلاب

 لجرلا ..نآلا ىلإ اًئاق ةأرملاو لجرلا عارص لاز امو

 ىعامتجالا»ةذوقت“ ةوقو ةفطتمو ةركفب رطيسن :نأ لواح
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 هنانحو هبحو هتزيرغ ةراثإب هعاضخإ لواحت ةأرملاو ..هتطلسو
 ..لافطألاو ةرسألا ىلإ هقوشو

 اهلك ةيرشبلل نطابلا لقعلا ىه ةتودحلا هذه تلازام
 ..ةملكلا نيبو ..محرلا نيب ةرمتسملا برحلا زمرو

 نو دن ا

 ٠ ومانيد درحم سيل نطابلا لقعلا نأ هلك اذه ىنعمو
 لكل ةيئاب رهك ديلوت ةطحو ..ريبك ومانيد هنكلو ,مالحألل
 ..ملحلاو ..لايخلاو ..ةظقيلاو مونلا ىف ىرشبلا طاشنلا
 ..ىعواللاو ىعولا لكشت ىتلا ةيفخلا ةوقلا هنإ ..ةقيقحلاو
 ..خيراتلا لكشتو ..ةراضحلا لكشتو ..نفلا لكشتو

 ندي #*

 .ناسنإلا مهفتو ..كسفن مهفت ..كمالحأ رسف
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 هتيأر ىذلا ملحلا

 :ىتآلاك ملحلا ناك ىلوألا ةليللا ىف

 عراشلا ..ةيدقلا ةرهاقلا قرط نم قيرط ىف شام انأ

 ىلإ لصأل اطخلا عرسأ انأو ..روجهمو رطملاب للبمو طلبم

 امارت .بكرأو. :.تيسحلا روزأ نأ ديرأ ..نيسحلا

 لثم ةدرفم ةبرع وذ ميدق مارت هبكرأ ىذلا مارتلاو

 ةديسلا ىلإو ةنيكس ةديسلا ىلإ ةبهاذلا مارتلا تاراطق

 ودبي مارتلا نأ الإ ةمحدزم ةيبعش ةقطنملا نأ عمو ..ةسيفن

 قاقز ىلإ روجهم عراش نم لقتني وهو ايلاخو اروجهم

 ىلإ ..ةشحو رثكأ ناكم ىلإ ..شحوم ءالخ ىلإ روجهم

 ..ةبارخلاك ناكم

 ىلإ بهذأل شحوملا برخلا ناكملا اذه ىف لزنأو

 ..نيسحلا لزنم نع ثحبأو

 .ضرألا تحت بادرس ىلع رثعأو

4. 



 ..بادرسلا ىف لزنأو

 عطق ةعضب عزنأو ..ملظم بج ىلإ بادرسلا ىنبلصويو
 راو :قيضلاب عشا. ناكأ لارو جوفي نط نست تيشقطا' قرم

 ..بجلا ضرأ ىلع اهعضأ ةداسو هنم عنصأو ىبايث علخأف

 رعشأ قاشلا ليوطلا قيرطلا اذه ةيادب ذنم ةرم لوألو

 نح اب .ىقتلا نأ عيطتسا نآلا .قأو ..تلضو نأ سخأو

 ةيلمعلو ةرخآلا ا لاقتنالل ةحضاو ةيزمر ةروص ملحلاو

 ضرألا نطاب ىلإ لوزنلاو ةبشخلا نم جورخلاو ..نفدلا

 ..بايثلا علخو

 .حورلا ملاعب ءاقتلالا زمر نيسحلا ءاقلو

 ..صالخلاو ..توملا ةحارو ةايحلا ءافتشل رمر وه رجفلا

 ..ايندلا باذع نم ةاجنلاو

 ىنأ ..ةءوبنلاو ماهإلا مالحأ نم ناك اذإ ملحلا ىنعمو

 اب ةايعلاو ابي رف توها فوت
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 ةروصب ىنعملا اذه دكؤي ةيناثلا ةليللا ىف ىناثلا ملحلاو

 ..ىرخأ زومرو ىرخأ

 ىف لمعلل بولطم ىنأب أبن ىنيتأي ىناثلا ملحلا اذه ىف انأو
 ىفإ لوقاو ..ةدشب جتحا أبنلا ىنيتأي انيحو ..ةيئاسملا ةلجملا

 لمعلا كرتأ نأ عيطتسأ الو ..فسويلازور ةسسؤمب ررح

 رسا نه ..فسويلازور ةرتسأو ..فسويلازو رس

 مالكلا اذه لوقأ انأو ..ىترسأ جراخ لمعأ نأ عيطتسأ الو

 ..نيموهفم ريغ عزفو سأيب

 ةدشب ىل لوقيف دوعي ىنئبني ىذلا توصلا نكلو
 نير سينوو :::ةيئاسملا ةلجملا» نإ لوق تن قمار ضو

 وه نمو ..عزف ىف لوقأف مسالاب كبلط دق ةيئاسملا ةلجملا
 سيئر ..توصلا ىل لوقيف ..ةيئاسملا ةلجملا ريرحت سيئر
 كبلط دقو ..ىسوم ةمالس ..وه ةيئاسملا ةلجملا ر ر

 :مونلا نم وهضأو ::بعرلا قم قدي ى طفشت ..مسالاب

 ..هللا ةمحر ىلإ لقتنا فورعم وه اك ىسوم ةمالسو

 اهانعم نإ ..اًرمر الإ تسيل ةيئاسملا ةلجملا نأ ىنعي اذهو

 ملاع نم ىنبلطي ىسوم ةمالسو ..مالظلا ةلحي ..ملحلا ىف

 ..مالظلا
 ..مالظلا ملاع ىلإ رمألاب لوقنم انأ
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 ..اهتاذ ىف زومرلا تسيلو زومرلا تالولدم هبيس عزفلا
 ..ىملح ءانثأ ىف تالولدملا هذه فشاكأ انأو

 ..توملاب مالعإ ملحلا اذه نأ نطابلا ىلقعب مهفأ انأ

 ..رخآ ملح ىف ىنعملا سفن ىندراطي ةثلاثلا ةليللا ىو

 ناكم ىف اًبيآ اًيهاذ ىشقتأو ..ليحتسملا ..ىباتك أرقأ انآ

 ..ةرضخو لوقح ىلوحو ..سمشم ءىضم ءالخ

 ةلماك تاحفص كانه نأب ةءارقلا ءانثأ ىف ًاجافأ ىنكلو ..

 ..اهثداوحل

 ..مونلا نم وحصأو ةشهدلاب رعشأو

 ..باسحلا ىنشقاني نأ هل قأتي فيكف ..رخآلا ماعلا ىلإ

 .دحاو باتك تاحفص ىف انالك رواجتن نأ ىنعمام

 قيفرلا راوج وه انمضي نأ نكمي ىذلا راوجلا نإ
 .توملا راوج ..ىلعألا

 ..ةعزفملا ةثالثلا مالحألا قطنت بيهرلا ىنعملا اذهب

 ةثالث اهيف ناو ..ةيلاوتم لايل ثالث ىف ىندراطت اهنا بيرغلاو

 ..قوملا .لاغ... نم. ءارفس 'ةتالثلا اسا

o۲ 

 ..ىجان ميهاربإو ..ىسوم ةمالسو ..نيسحلا انديس

 ..وفيدنار ..ىعم دعوم ىلع ةئالثلا

 ىف ءاقللا نكامأ نأل ةنجلا ىف وفيدنار هنأ بلاغلا ىف ودبي

 هللا ءايلوأ نم ىلو ةرضح ىفو ..ةرضخم ةرهزم لوقح
 .نيحلاصلا

 ..لاح ىأ ىلع عزفم وفيدنار هنكلو

 ىنعم نع ..مالحأ ىئاصخأ ىرابتعاب ىسفن تلأس دقو
 .ةيلاتتم لايل ثالث ىف ةهباشتملا مالحألا هذه رتاوت

 ..ببسلا وه ..توملا ةركفب ىلاغشتا نوكي له

 ةريخألا تاحفصلا ةباتكب روهش ذنم الوغشم تنك دقل

 لاؤسلا اذه ىف ثحبي باتك وهو ..توملا زغل ىباتك نم
EAEاقرا  PE PTال  

 ..ىتحص ىلع ةدملا هذه

 تاونس ذنم انأو ..ميدق ةلكشملا هذهب ىلاغشنا نكلو

 نطابلا ىلقع ىف اهثعب ىذلا اف ..ةليل لك اًيئاقلت اهيف ركفأ
 ..تاذلاب تقولا اذه ىف

 ..ىنطاب ىف ةلكشملا كرح ىذلا رشابملا ثدحلا نأ دقتعأ

 هبشأ ..لايتغالاب هبشأ ةافو ..ةأجف كوربحلا انليمز ةافو وه

 ..ردقلا نم ..لخادلا نم سدسم ةقلطب

or 



 هنأل ..هلشيو لقعلا عوري ثداح ..اذكه ةأجف ةافولاو

 ..تامدقم البو ..قطنم الب ثداح

 امو ..تبطعو تجضن اهنأل اهترجش نم عقت مل ةرمثلاو
 ةرضن ىف وهو كوربحلا تام كقف ..ءارضخ ىهو تطقس

 ..هب ايش

 (!؟؟ ..ةأجف اذكه تام اذال

 باوج الب ..ةدئاف الب ..ىودج الب ..ةميقع ..اذامل ..اهنإ
 فا

 ..عزفو ..فوخو ..باذعو ..ةنحم ىلإ لوحتت اذه ىهو

 ةافو ..عفاود الب ةيرج ناكرأ هبشت ..ثدحلا ناكرأ نإ

 نودب لتاق فيزنو نايرش راجفنا ..خملا ىف فيزنب ةيئاجف

 ..تامدقم

 ..قطنم الب حبدذيو وطسيو لتقي اًقيلط اًحافس ودبي ردقلا

 هسفنب نطابلا لقعلا ذولي ثداوحلا هذه لاثمأ ىفو
 رادجلاب قيرطلا رباع ذولي اک ..اًبعر هتاذ ىلع شمكنيو

 ..عراشلا ىف ةيشحو ىف نالتاقتي نينئاب ًاجافي انيح

 نأ نكي لقع الب نونجي حافس ةرضح ىف هنأ رعشي هنإ
 وهو .:بابسأ وأ تامدقم الب تو یان ةقرج .ىأ کتب

 .اًبعر فجتريو طئاحلاب قصتليو هبايث ىف شمكني اذه
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 مالحألا هذه هنم تثعبناف ..رداغلا ثداحلا اذهب ..لوقعماللاب

 ..ةفحت رملا

 ,:فاك رغ نيسفتلا اذه نأ ترغش ىئرخلأ ةرمو

 ..ديدج نم ركفأ تدعو

 ةملكب ىنهذ ىف ةزانجلا ةملك تطبترا ىئاقلت لكشبو

 .ةزاوحلا

 فوخلاب تقولا سفن ىف رعشأو ..جاوزلا ىف ركفأ انأ له

 ىلقع ىف توملاب جاوزلا ىف ريكفتلا نرتقيو جاوزلا نم

 كانهو ..جاوزلل زمر ةيدقلا ريسافتلا بتك ىف نفدلا نإ

 : لثم تاملك نيب يبعشلا اننادجو ىف لعفلاب فدارت

 حلاو فدلاو ةر لاو :ةلضدلا

 تيب ىلإ لوزنلا وه نوكي نأ نكمي ةربقملا ىلإ لوزنلاو
 لوزنلا وه نوكي نا نكي ةبشخلا ىلإ لوزنلاو - ةيجوزلا

 كيلدبو < .لوضاولاو :ةحاازلا ناسا :ليلدب «ةشوكلا نإ

 ءايشأ ىهو ةربقملا ىف هتدهاش ىذلا رونلا صيصب

 دعب ام نيف اا نوكت نأ نكمي الو توملا اهرسفي ال

 نمو توملا نم اًرعذ فجتري نطاب لقعل ةبسنلاب توملا
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 ةرهاصم ىف ةبغر نوكي نأ نكمي نيسحلاب ءاقتلالاو ..هتريس

 ةرضخلا نم وج ىف ..ليحتسملا باتكو ةحلاص ةبيط ةلئاع

 ..ليحتسملا ققحتل ازمر نوكي نأ نكمي ..ءالخلاو ءاملاو

 ةمالس ءاعدتساو نيبيبحلا جاوز ناك ةصقلا ىف ليحتسملاو
 ريكذتلا هنم مهفي نأ نكمي ..ىل ةددشملا هرماوأو ..ىل ىسوم
 ..عوضوملا اذه ىف ..ىسوم ةمالس ءارآب

 نأ یری ناكو «ةرکبم نس ىف جوزت ىسوم ةمالسو

 مدع عم ىتح جاوزلا ىف ةيرظن هل تناكو «ىرورض جاوزلا
 حتف ىلع ةردقلا رفوت مدع عمو ..ةيداصتقالا ةيافكلا دوجو

 دنع ةميقم لظتو ..هتاتف ..لجرلا جوزتي ناب كلذو ..تيب

 عوبسأ لك اهجوزب ىقتلتو ةجوزتم ىهو ..تاونس ..اهلهأ
 تابتلا ىف ةعاس هعم شيعتل ءابحألا ءاقل ةزاجإلا ىف

 ..هللا جرف ىتأي ىتح ..لسنلا طبض ةاعارم عم تابنلاو

 .القتسم اتيب اهلا حتفي نأ اهجوز عيطتسيو

 ريكفتلل ةيزمر تالولدم ةئثالثلا مالحألا نوكت اذهبو

 مادقإلا نم ديدش ىنطاب فوخ عم جاوزلا ةلأسم ىف ململا

 ىلع مادقإلاب نطابلا ىلقع ىف نرتقت ثيح .ةوطخلا هذه ىلع
 .توملا

 .لعفلاب مايألا كلت ىف ىنقرؤي ام وه اذه ناك دقو

 نا

 ريغ مالحألا ريسفت ىف ةيديلقتلا تايرظنلا نأ ىنعي اذهو
 ةيدرف ةلاح لك عم قباطتي لماك جهنم عضول ةيفاك
 :اهرتسفتو

 ىئاهن ىأر هنأ ىلع ىسنجلا ديورف ريسفت لوبق نکی ال
 ةركف لوبق نكمي الو ..اهعيمج مالحألا ىلع قبطني ماع
 نكي الو ..ملح لكل ريسفت اهنأ ىلع جنويل ةوبنلاو ماهلإلا
 .ةركاذ طاشن درحم ملحلا نأب نوسجرب عم ميلستلا

 ..تحب قاذ ..تحب ىصخش ثداح ةياهنلا ىف ملحلا نأل

 ..هسفن نيبو صخشلا نيب ةيرس ةفشاكمو ..ةيرس ايؤر هنإ

 .هتايصوصخ ضخ ىف ىتاذ ريكفتو

 ىذلا وهو ..هتيرظن عضي ىذلا وه ملحلا بحاص نإ
 اهسوماقو زومرلا هذه حاتفم كلتي ىذلا وهو ..هزومر عضي

 ..اهتالولدمو

 دعب فلتخت اهنإف ةيناسنالا سوفنلا هباشت نم مغرلابو
 ..اهقطنم سفن لكل حبصيف ..عباصألا تامصب فالتخا اذه

 مالحألا ريسفتل ةماع ةيرظن ىيأر ىف دجوت ال اذهلو

 ددعب ةفلتخم ةددعتم تاقيبطت اه ةددعتم تايرظن دجوت امنإو

 ىتحو ..ةيرسلا هترفش صخش لكل ..نوملحي نيذلا سانلا

 ةفاك ىف صخشلا ىلع قبطنت ال ةيصخشلا ةرفشلا هذه
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 اهزومر اهو ..اهترظن اه هلحارم نم ةلحرم لك نإ ..هلحارم

 .ريسفتلا ىلإ صاخلا اهلخدم اهو ..اهمومهو ..اهتالولدمو

 ىلع ةماهو ةيرورض تاداشرإ ىه ةدوجوملا تايرظنلاو

 بيردت لثم ..ىسفنلا ريكفتلا ىلع بيردتو ..قيرطلا

 رثأ صتقي نأ اذه دعب دحاو لك عيطتسيل ..رثألا صاصق

 ةيركنتلا اهسبالم ىف اهفشتكيو ..اهبقعتيو ..هلكاشمو هراكفأ
 :.همالحا :ىف ید اک

 نأ درف لك ىلع ..قاذ ىصخش دهج ةياهنلا ىف دهجلاو

 ىف الو ..جنوي ىف الو ..ديورف ىف ال ..هتيرظن فشتكي

 .هسفن ىف نكلو ..نوسجرب

 تاحارتقاو تاداشرإ نومدقي نوبردم ءالعلا ءالؤه نإ

 تابقعلاو زجاوحلا ربع هيف ريسن ىذلا قيرطلا ريونتل
 ..انسوفن ىلإ لصنل

 انم لك فشتكي ..زجاوحلا هذه زفقل انتالواحم لالخ نمو
 اهب رظني ىلا ةيرظنلاو ..ةيرسلا هترفش فشتكيو ..هبولسأ

 .نطابلا هلقعب ماعلا ىلإ
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 ةذللا

 نم عجارمو ةريبك ةيملع بتك ىف علاطأ تأدب مايأ ذنم
 ,ميدقلا بيبطلا ىلإ ,ةيدقلا ىسفن ىلإ تدعو .ةحفص فلأ

 ةقتوب ىف هقرحو هنزيو هسيقيو رابخ ىف ءىش لك عضي ىذلا

 ..سمش دابع ةقرو هيف عضيو رطقم ءام ىف هبيذي مث
 زيغت .ةيملغلا» ةءازقلا ف كلغ الك نأ ةهتسسجاو

 .ىمف ىف ةايحلا معط

 ىحور عشعشيو ءوضلا ىف محتسي يسن سيل ميسنلا نإ
 ..رداشنو نوبرك ديسكأ ىناثو نيجوسكأو نيجورتن هنکلو

 ةنشأو . ::ةفلعما مام كارفور :نابغو +:قوخارأو ةريلشو

 .ةين وك

 مويساتوبو .مويدوص حالمأ هنكلو ءاًرحب سيل رحبلاو
 .مويسلاكو مويسنغمو

 داوم هتلر ايه ار اغوا يملا :تظرو

 .تانيماتيفو .ةينهدو «ةينيتوربو .ةيتارديإوب رك
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 .زوتكرفو ,زوكولج نع ةرابع ذيذللا وجناملا ريس ,

 .زوركسو

 ىف تانومره قفدت ىوس تسيل .ةعتمملا ةلبقلا ىتح
 .باصعألا فارطأ دنع ةيضمح تازارفاو ..نييارشلا

 ضافخناو ءاشحألا ىف طوبه ىوس تسيل ءاقللا ةفهو

 .مدلا طغض ىف
 نوريتسوتستلا ةبسن ىف عافترا قشعلا ةعولو

 ..نيرتسألاو

 .تابكرمو داوم درج هتالايخو ةليمحلا بحلا تايركذو

 اتاعا انهبنكي. نأ ليك هناك ةنلاطا نييك هتاققو

 .هنهذ ىف تايولقو

 .قاطي ال ءىش

 فلأ نم ةمخضلا عجارملاو ةريبكلا بتكلاب تيقلأو

 .هحفص

 ةبوشا اهيطعأ فأ قبح .ليقأ اأو نساسعإ نإ
 1 طخ ناسا. تان ومر

 بح ةرظن ءانثأ ىف طبيب وهو ظيلغلا ىفارصم رظنمو
 .زازئمشالا نم ىنلتقيو ..بحلا لتقي ..ةفوهلم
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 ةحاحس لكش ىلع ةعتمملا شارفلا تاظحل روصتو
 .لمتحي ال ءىش .ةيرايع ليلاحو

 نحنو انسفنأ ىلع جرفتن ال اننأل ةداعسلاب رعشن اننإ
 شيعن امنإو ..رورسلا ةظحل ءانثأ ىف انعئابط للحن الو ءادعس
 6 ةظحللاو نحن نوكنو ..اهيف جمدننو ةظحللا هذه
 هسفن ىلع هيف جرفتيو جول رج اتمی ملعلا لجر اتا ءادجاو
 رصعي مث نيفصن فصنلا عطقي مث ..نيفصن اهعطقيو اهللحيو
 .ةقرو ىف جئاتنلا لجسيو «لعافتلا بقاريو ..ةنومل هيلع

 اذهل وهو ..ةفرعملا ةعتم ليبس ىف روعشلا ةعتمب ىحضي هنإ
 نأل .قلقلا عباوز نع ديعب .ماودلا ىلع حيرتسم لجر
 خرتسم ؟ىداه .جنرطشلا عاتمتسا لثم ةفرعملا عاتمتسا

 ىف ةكرحو نايلغو ناروف ىهف طال ا ةد اأ دعم ىلع

 .هلك دوجولا لخاد

 اهيلإ رظني ال ةيراع ةأرما ىلع فشكي انيح بيبطلا نإ
 ىتلا روعشلا ةلص عطقي هنإ ..هلقعب اهيلإ رظني هنكلو .هبلقب

 اذإ ىكبي ال اذهل وهو ..جرفتلاب ىفتكيو .هتضي رع هطب رت

 ىف تيملا عضي قوناح هنإ ..اًماكز اهدنع نأ فشتكا اذإ

 .حمق تدزأ وأ ةيداع ةعاضب عضي هنأك نالبد شیک
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 بابلا ىلع فقي امنإو .هتالاح ىف جمدني ال بيبطلاو
 ,مدلاو .سفنتلاو «ضبنلاو «ةرارحلا ..هتاظحالم لجسي
 ,ىنايب مسر ىل اهعضي ةكف تاظحالم درحم ..لوبلاو

 ةطاسبب اذه لك عنصي .اًجالعو اصيخشت اهنم جرختسيو
 ةفطاعلا نأل .ةفطاع نودبو «لاعفنا نودبو ضيرملل
 نم تسيلو ضيرملا نأش نم حرفلاو نزحلاو لاعفنالاو
 ىلع ةجرف ةلاح ىف وهو ..ةايح ةلاح ىف ضيرملا نا ..هنأش

 .ةايحلا

 ةفرغ ىف خرتسم سلاج انأو ةبرجتلا هذه تركذت
 ..ركفي .قلعم ..ءاوطا ىف ىخمو .هنيع ىف ىنيعو .ىقيدص

 ىباصعأ لابح نم ناقلعم نانثالاو .هعم قلعم ىبلقو

 .ةنونحجم ةيلايخ ةصقر ناصقري

 نم هيلع بأ انار «ةسايسلا ف ملكتي ئقيدض ناكو
 .! هلح ىف .طوبضم «مولعم .هويأ هآ معن :ةملكب رخآل تقو

 ینزہ وهو لوقيو كحضي ىقيدص تعمس اًريخأو

 نلعن كلوقأ ؟هد هلحم ىف ىللا تنإ عدج اي هيإ وه -
 شم كيلع نياب تند ؟ هلحم ىف لوقت ..ارتلجنإ ىلع برحلا
 .صلاخ كلحم ىف

 :لاق مث ..هقهقي ذخأو
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 نم ىد:باحلا كنعاني ةقيرطلا تإ قب عمن
 .ىنابجاع

 ؟هيإ ةقيرط -

 كمدو كبلقو كباصعأو كغامدب لزنت كنأ ةقيرط

 نفر اب دک مارق لك“ ىف: كنتو
 ؟ مهاف نشم

 بحت ىازإ مهاف شم تنإ ..مهاف شم تنإ ..طبضلاب -
 .؟تقولد ةياغل

 بط ا قازإ قلع

 بح ..كناسلب بح ..ةجاح ىلخو ةجاحب بح -
 نت اه او كسفل كف لخ تاب تحت كلب
 كنأك داعيملل حور ..جرفتتب كنأك سوب ..جرفتا ..هدك

 .ضرعمل حيار

 قشاع شم دقان ىقبا ىنعي -

 اولحيو كوب رشي تانبلا الإو هدك ريغ ةقيرط شيفم -
 .كيب

 بتكلا ىف قراغ انأو ىب ترم ىلا ةبرجتلا تركذت انهو
 .ةحفص فلأ نم ةريبكلا
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 نأ ىه قشاعلل ةديحولا ةنايصلا نأ دقتعي ىقيدص نإ
 لبقلا براجت نع تاظحالم لجسي بيبط ىلإ لوحتي
 ةفيظوف .باوص ىلع ىقيدصو .اهيف جمدني الو ناضحألاو
 .هرود ىف شيعي ىذلا لجرلا ةفيظو نم ةحار رثكأ ظحالملا
 .مكح درج هنإ ٠ ,ةقلحلا جراخ هنأل بسكي الو رسخي ال هنإ
 ىناعي ال ظحالملاف .حداف ةحارلا نم عونلا اذه نمث نكلو
 ,ةفرعملا وه .ةعتملا نم دراب عونب عتمتي هنإ ٠ ىمألا الو ةذللا
 .لاعفنالا تاذل هلباقم ىف رسخيو

 ءاضيأ ةذللا ىنبنجي نأب مألا ىنبنجي نأ ديري ىقيدص نإ

 .ةفطاعلا ناقالغ ى نخ ىقحضو ورحم درج ىلإ ىلوحيو
 ..اليوط ىقيدص ىلإ ترظنو

 حيرشتلا تايلاديم لمحي روتكد هنأ وكاتب ةنم:لوألو
 م روتكد ..نابلغ انأو ..هردص ىلع ايجولويسفلاو
 ..طقف

 قلل رام کک .ىقيدصو انأ قيرطلا ىف ريسن انك انیحو
 نسي يذلا ا ايلا نم نييولسألا نيذه ىف ركفأ
 هفلكتي ىذلا ةراسخلاو بسكملاو ..جرفتي ىلا "كولسأو
 نم دب ال ناك اذإ هراتخا ىذلا رايتخالاو :تولسا# لک
 .رایتخا
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 اناو ..هلجح فو ::ط وفم واو و ..معنب : هيلع تواخلا

 ا نب و تباع كلو

 ..ليوط نمز نم ىقيرط ترتخا ىنأ حضاولا نم ناكو

 ..فيلاكتلا تلبقو

 لازا ام تنك ىشارف ىف تددقو ..ىلزنم تغلب امنيحو
 ..بحلا ةذل ىف ركفأ

 وه بحلا ىف ةذللا ىلإ قيرطلا نأ تفشتكا دقل

 ضبنلاو ..اهبساكمو اهرئاسخب ةبرجتلا ةشياعم . .جامدنالا

 ..ةهأ لك ىف اهعم هوأتلاو ..ةضبن لك ىف اهعم

 ؟بحلا ةقيقح ىه ام

 ءىش هنفيقحو ..ءىش هب ذذلتلاو بحلاب روعشلا نإ

 رعشا نأ ىنيفكي الو ..ةقيقحلا فرعأ نأ ديرأ انأو ..رخآ

 ا

 ىنعم ام ..بحلا ةقيقحل ةحضاو ةفرعم ىلإ لصأ نأ ديرأ

 كانه لهو ايقيقح بحلا نوكي قتمو ..طبضلاب بح ةملك
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 رودت تأدب ىلا ىسأر ىلع ةريبك ةلئسألا هذه تناكو
 ابصملا تأفطأف ..مونلا راود

 تاي 7 زينت دال ي ج

 بابلا

 شو رفم ..قيمع ليللاو ..ةدحاولا قدت ةعاسلا تناك

 ملا وأ من او را اردک واک رک یا

 تبعا ..مسرا

 رثعأ نأ لواحأ ..ىرحسلا لفقلا كلذ ىدي ىف ناكو

 .هحتفت ىلا ماقرألا ىلع

 دحاو حاتفم هحتفي بلق لك ةباوب ىلع قلعم لفق هنإ
 تملا هيما

 ةقيقحلا كلت .بحلا ةقيقح نع ةليللا هذه ثحبأ تنكو

 ارفع اهكردت نا لبق اسار :اهظفتلت ىلا ةطيسنلا

 نأ لبق بحلا كردأ نأ ةرملا هذه ىف لواحأ تنك

 .ىنكردي

 هسفن انعمتجم نأل ..ةدقعم ةفطاع انعمتجي ىف بحلا نإ

 مالكلا ىتح ىعانص ىرصعلا انعمتجم ىف ءىش لك ..دقعم
1A۸ 
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 فلكتلا ىف عيضي هفصن ريبعتلل ىعانص تولسأ
 اذإو ..لجخلاو فوخلا ىف عيضي رخآلا هفصنو ..تالماجملاو

 0 ا و ر ی یھ
 ا رلاوب فاو ا والا ام

 ..عنصم هبيكرت ىلع موقي وأ ةكرش هعنصت انتايح نم ءزج
 دقاف ..هيعول دقاف ةيمنهجلا ةلآلا هذه لخاد ىف ناسنالاو

 ..ةفيظنلا ءاضيبلا هترطفل دقاف ..هسفنل

 تاقبطلا عارص هخسمو .بابهلاب نخادملا هتهوش دقل
 ..مناغملاو حابرألا ىلع ىدرفلا بلاكتلاو شهنلا هقرحأو

 ناسي نويل انيك اط كسب ااا نأ او
 .ةيعيبط تسيل انتيهاركو

 نود انلخاد ىف ثدحي خسم ..انفطاوع لكل خسم كانه

 ..یردن نأ

 ا هيلع ن ةزاظم لغ ق يه ايع ديتا نإ
 ةركع ةغمدأ نيب ةيماح ةكرعمو ةولهفو ريبدتو ..طيطختو

 ..ةيفاص بولق نيب ال ةينانا

 ةيجراخ تارثؤمب اهفلؤن ةلعتفم ةيبيكرت ةيلمع بحلا
 أشنت ةيعيبط ةيلمع تسيلو ..اهتجاهإو اهجزمو لويملا طلخب

 .:انلخاد نم
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 ةذل لثم ةراطشلا ريثأتب تحبصأ سنجلا ةذل ىتح
 ..ةيناولهب تاكرحب موقيل ةتيلكسبلا بكري ىذلا قالجعلا

 ..طيسبلا ىرطفلا ماجسنالا نم ىرخألا ىه تلخ دقل

 ع ىف هسران ىذلا اذه ىمسن نأ نکی ال

 ابح تانوفيلتلاو تانولاصلاو تويبلا ذفاونو قئادحلاو

 ..تالضعو بهاوم ضارعتساو ..جنرطش تايرابم هنإ

 ..هسفنب درف لك هيف عتمتي ..عتمتلا نم بيرغ عون هنإ
 .هتاردقو ..هتوطسو ..هتوقب

 ..بذكيو ..بحلا ةفص لحتني ىنانأ ريقح عتمت وهو

 ..حجبتو ةقافصب بذكيو

 اهب هيام ا هيفا ا نونا نيني” انهما از

 وا ةيظعلا بك ما قتلا "بكرم ع. ناك تدك

 للا ننام الاخ وأ ..ةيداسلا وأ ..عوضخلا

 .بورها وأ ..ايريتسملا وأ ..ضيرملا

 نوكتل ةحيسك ةحيبق ةأرما انم دحاولا راتخي دق
 | .صقان هنأ رعشي هنأل :هبح عوضوم

 هيف ضرعي اضرعم هتايمارغ انم دحاولا مدختسي دقو
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 ..ةمظعلا سو باصم هنأل هقوفتو هتاردق

 ذأ ا ناك دنس N اجل دلو
 ..اًيشوسام ناك اذإ اهئاذح ليبقت ىف ةذل دجيو اطل عضخب دق
 لشيو ..بلقلا هيف فقوتي اسا هجا نوک ذك

 بيصت ىتلا ةيوضعلا ايريتسملا لثم اًمات ..نادجؤلا
 :انم دحاولا لوقيف ..ىمهولا للشلاب فارطألا

 انأ ..سيعت انأ ..اهدبعأ انأ ..ةأرملا هذه بحأ انأ -
 ..اهاوس ءىش ىأ ىف ريكفتلا نع زجاع

 ريكفتلا نم ةيلاخ هقامعأ نأو ..اهبحي ال هنأ عقاولاو

 ..مهاو وه امنإو ..ةرملاب اهيف

 ..ةركاذملا ذم اوك نوكي دق ..اًبوره انبح نوكي دقو

 يلا تال رم نوا را اا ةأطو نف وأ
 ش ..انسفنأ نم اًيوره وأ ..ةقهرملا

 نوكيامنإو ..اًبح انبح نوكي ال تالاحلا هذه لك ىفو
 ..تاقبطلاو دارفألا عارص نم ليقث بابه اهيلع ةفطاع

 ..ديدصلاو مقلعلاو رملاب جضنت ةيسفن دقعل زارفإو
 ىفو ..تويبلا ىف ..بحلا نم ةبيرغ تالاح دهاشت كنإ

 ا تا آیا ا قوي لمعلا نك اذأ

 اهلا اهضرعت
 فز

 هءارو ثهلتو لجرلا فلخ ىرجت ىتلا ةأرملا دهاشت

 باصتو ..فطعتستو ىكبتو هيدي لبقتو هيلإ لسوتتو هي رغت

 ىتح هدراطت لظتو ..هردص ىلع اهيعو دقفتو ..ءاغالاب

 نوكت اذامف ..اهجوزتيو ..اهبحيو قدصيو ..ملستسي

 ..هباصعأ ةبرهكو ..هعسلو ..هيكو ..هبيذعت ىف أدبت

 ىشمت تقولا سفن ىف ىهو ..راهنلاو ليللاب هخم قوف ىشملاو

 قلا اهفطاوع ىلعو ..اهبلق ىلعو ىرخألا ىه اهباصعأ ىلع
 .هفلخ ءاكبلا ىف نينس ةدمل اهتقهرأ

 4 تيسلا ام

 ؟هب سحتال ءىش ىلع عومدلا اهبكس ىف رسلا ام

 ؟ هيلع صرخت ال ءىش ءارو ارج ىف رسلا ام

 .طخلا لوط ىلع رسختو اهبابشو اهتقوو اهتايح رثعبت اهنإ

 ةثول اهنإ ..سوه ..نونج هنإ ..ال ..اًبح اذه نوكي له
 ل او ته ولا هوب رغما را

 نيتيلاخ هيدي دجو دقل ..هسفنب لعفي اذام فرعي ال هنإ

 ةركف نودب ..شبهيو شبه ًأدبف ةرم لوألا ديقلا نم

 ..هنهذ ىف ةحضاو

 ان انت *
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 لجرلا ىلع ..سوهلا نم رخآ عون ىلع رثعت تنأو
 ىذلا عنمتملا ففعتملا ىبأتملا لجرلا ..ةبلصلا ةأرملاو بلصلا
 لمتعي امم ءىش نع حصفي الو ..قطني الو هلخاد ىف ىلغي
 ..هبلقب

 نود لخادلا نم ناباحتي عونلا اذه نم نينثا دجت دقو

 اهف الكت اذإو ..ًءاقل وأ ةحرص ةرظن وأ ةملك الدابتي نأ

 ..اهلغشي ىذلا .عوضوملا الإ .تاعوضوملا لك ناقرطي
 ةا غ ر اف ويتم لاو يذلا ا ده ليفت

 ىلإ نينثالا رمأ ىهتنيو تارو رضلاو عقاولا قيرغ ..ةياهنلا

 لشفيو ..بألا وأ مألا وأ ..ةبطاخلا قيرط نع ىديلقت جاوز

 ماعلا: خدم لع ءايربكلا رحتيو «.بحلا لسف اك جاوزلا
 ليلو

 تار لا صر نم يرد ةنإ ه5 داس اذه نركب له
 ..ةتيملا ديلاقتلا نم قيتع ثاريمو ..ددرتلاو فوخلاو

 ةياهنو ..امامت ةئباعلا ةيرحلا لثم ةنوعلم ةلاض ةفع اهنإ
 ..ةدحاو تالمهم ةلس ىف عايضلا نينثالا

 وأ لشفلا اذه ىعيو ..بحلا ىف لشفي ثلاث عون كانهو
 دان ةيهج ماد قب اوفا هلي ريب يي ل

Eتف اهنل ا رع. هلك لزم  A E 
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 ل بابشلا ةرتفب دودحم عونلا اذه رمعو ..ءابغإلاو

 ..لبذي درولا ا اذإف ..ىدرولا لامجلا رمعبو

 ..ةقفشلا ردتست ةعشب ماد ىهو ..ةيابنلا

 تاقلح ىف انعمتجم ىف بحلا لاكشأ بقاعتت اذكهو

 ..ليللا رخآ تاهيرابكو ..ةمكالملا تاقلحك

 قلغأو حيرض ىف هبلق عضو خيش ةبق اهنيب دجت دقو

 دقو ..عوبسأ لك مايأ ةعبس موصت ةبهار ةعموص وأ ..هيلع

 ..هدجت الف ىقيقح دحاو بح نع ثحبلا ىف كامدق بعتت

 باهتلا نم ةيقبوا قرح رثاوا ةهوش هيلع دجت هتدجو اذإو

 ..ميدق

 تفرعو ..رسلا تفشك دق نوكت نأ دعب لءاستت ىضقتو

 هعارصو انعمتجي ىف نمكي ىذلا ءادلا ىف هيوشتلا رس

 ..حيحصلا بحلا وه امو ..اذه دعب لءاستت ىضمت ..هتيدرفو

 ؟بحلا ةقيقح ىه ام

 ىف هب ثبعأ ىذلا ىرحسلا لفقلا ىلإ ىب دوعي اذهو

 ..ليللا ةملظ ىف هحاتفم ع اًثحاب ىدي

01 
 انت دنت ان
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 حاتفملا

 ..؟ حيحصلا بحلا ني
 ج

 لك لخديو ..عراصتي انعمتج نأل ..ةهوشم انتاقالع نأ

 .ءواكتم ريغ فيرش ريغ قابس ىف نينلا
 ا 5 دوا ..زوفأ نأ كيرا ..هراعش دحاو لك

 ان يانا »يلف يراها دلو هلك

 ..ءايربكلاو ..ةينانألاو ..رورغلا هخسمي انبح نأ ةجيتنلاو
 .دقعلاو ..ةيسفنلا ضارمألاو ..مظاعتلاو

 .لسعلا لقأ امو ..مسلا رثكأ

 تاجوز الإ هكرحت ال لجر فطاوع رسفت فيك
 نم عون اهنإ نكمي ال ..اًبح فطاوعلا هذه نوكتأ نيرخآلا
 .راصتنالا درجمب اهسامحو اهتروف ىهتنت ةزرابملا

 رخآ لجر نم ةنراقملا لحم ىف عضوي نأ ديري هنإ
 ..هرورغل ةدام درج ةبعللا هذه ف ةجوزلاو ةيلق رصتنيو
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 ..ةرملاب اهيف ةفطاع ال ةيلقع ةرسم بحلاو

 جاتهيف رخآ لجر اهزاغي ىتح هتجوز هرکی جوزلا لظي دقو

 ينو ا ىقليو ذفاونلاو باوبألا اهيلع قلغيور ونيو

 فذخايو ..اهنساح ىلإو اهيلإ تافتلالا ىف ذخايو ..عراشلا

 ..اهتلزاغم

 ا ا احنا بلا اذه وك

 ..لزغ ةكرعم ىف لشافلا نوكي نأ لمتحي ال
 دقعلا هذه ماكر تحت وه نيأ ..؟ نذإ حيحصلا بحلا نيأ

 ىفكي ضرألا نطاب ىف ءاملا لثم ..دوجوم هنإ ؟ تافارحنإلاو
 :نييضنن ال عوبني ىف رجفنيف ةروسام هيلع قدت نأ

 هتتاو اذإ ومني ..انلخاد ىف ىرطف زهاج ساسحإ بحلا

 تاريوم نودي .لكادلا نم اا لفي "وهزم هنو طلا

 اکو لاتقا و لي نوذبو جراحان ةيفاولاب

 نانثالا اهيف أدبي ىتلا ةظحللا ىف دقفيو عيضي وهو
 طالخأ نم بيكرتلا ةيودألا عنصت اك اًعنص هناعنصي

 ..تارثؤملاو تاكيتكاتلاو فطاوعلا

 وأ دصق نودب ..ةيئاقلت ةقيرطب ومني ىلخاد ساسحإ هنإ

 .نينثا ءاقتلا نم ..ةين

 ةداعسلاو حرفلاو رورسلاب ىرطف ساسحإب أدبيو
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 وأ ..مالك ىلإ ةجاحلا نودب ..ىقالتلا درجمل حايترالاو

 .ومني مث ..تارضاحم

 نأ نود هتيبخلا هنن تاد, نم نطفي تيبح لك دخأيو

 ..ىحضي هنإ ىردي نا نود ةيحضتلا ىف ذخاي ..ىردي
 اهنم لكف ..امه رصح ال ةريثك تامامتها نانثالا لدابتيو

 قلقيو ..هتاباذعب بذعتيو ..همومه لمحو رخآلاب متهم

 هلو يم إش ألا يم الط اه كو
 یک ذل ی اک هک یر أ ر ھا ویل

 وهو ليثمتلاو ءاعدالاو بذكلا ىلإ ةجاح دج ال وهو

 هيلإ ىوأي نكس هنأ سحب ..هراوج ىلإ نامألاب سحي
 ..حي رملا شارفلاو ماعطلاو ءاملاو لظلا ثيح حيرتسيو

 هيطعي ىذلا وه ءافتكالاو نكسلاب ساسحإلا اذهو

 .سانلا لك نع ىنغ ىف هنأبو ..نامألاب روعشل

 ةذل ريغ رخآ عون نم ةذل دجوت ..ىقيقح بح ىفو
 ةنوخسلا نم جيزم ىه ةذل ..ىلقعلا ماجسنالاو ةقادصلا

 دسجلا ىف ثعبي ربكفتلا ىف تقؤم مونو ..ليمنتلاو ريدختلاو
 ..اقارشإو اًحتفت بلقلا ىف ثعبيو ..ءاخرتسالاو ..ذذلتلا

 .ناضتحالاب اهيبش كحضلاو مالكلا لعجيو

VA 

 هيدؤت ام ةلبقلا ىدؤت نأ نكي فينع ىقيقح بح ىفو

 راد اذه ديلا هيل نوكأ كو نب ومسح ل

 ضارغألا ىتأت امنإو ..ضرغلا نم لاخ حيحصلا بحلاو
 نودب ةايحلا نع زجاع هنأ بيبح لك سحب امنيح ..دعب ايف

 ىلإ ةليسو الو .ةظحل لكو موي لك هيلإ ةجاح ىف هنأو ,رخآلا

 :.اوزلاب الإ اس كلذ
 امنإو .ةيادبلا نم اًدوصقم افده جاوزلا نوكي ال اذهو

 نم هيف امه ام طرفل نانثالا اهيف طروتي ةجيتن نوكي
 ..بحلا

 نم متي امنإو ..دقاعتو قافتاب متي ال صالخإلا ىتح

 ءرخالاب لتي هنأ نيبيبحلا نم لك سحي اهنيح هسفن ءاقلت
 ..ناث بحل هسفن ىف اناكم دج ال هنأو

 ىف روصحم هنهذ نأو ..صلخم هنأ فشتكيف وحصي هنإ

 ..هكلف ىف رودي ..دحاو صخش

 ني نت

 ؟هيلع لصحن فيك نكل حيحصلا بحلا وه اذه
 ةجرد ىلإ لصن نا ..ريغتن نأ ..ةدحاو ةليسو الإ دجوت ال

 م نواب الرا افا ليفت نأ خالا اها
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 ..رهبک دح ىلإ نكمم اذهو ءانعمتح بساورو مومس

 شيعت ىتلا ةنوحطملا ةريقفلا تاقبطلا ىف نكمم ريغ وهو

 قتلا ةديلبلا ةمختملا تاقبطلا ىف الو ..ةايحلا ىوتسم تحت

 ..بيذاكأو تالفحو تانهارمو لذبتو رامق ةلاح ىف شيعت

 ةيناثلا ةقبطلاو ءىعو مدع ةلاح ىف ىلوألا ةقبطلا نإ

 عطق ىتح فيزم اهيف ام لك ةيلافنرك ةيركنت ةايح شيعت
 .ةيسنرف تالماجملاو تاءانحنالا ىتح ..بايثلا

 هبشت ىتلا ةايحلاو ..دارفألا نيب ةنحاطلا برحلا نإ

 ..ةقادصلاو بحلا تاقالع ىف خسملا رس ىه ..دازملا

 ىفف ..بحلا نع نيزجاع فقن نأ اذه ىنعم سيلو
 .ائيش لعفن نأ اًئاد ناكمإلا

 ..ةضيرملا عمتجملا تاقالعل كولسلا عيوطت ناكمإلا ىف

 ..هتيصعت ناكمإلا ىفو

 ىفو ,ةقرسلاو بذكلاو ةوشرلا ضفرت نأ كناكمإ ىف

 .اهجلاعتو ةيسفنلا

 .دقنلاب ككولس موقت نأ كناكمإ ىف

 ىعامتجا بطم لك دنع ةتسوس فيضت نأ كناكمإ ىفو

 .كقالخأ ىف ضوضرو حارجب ةباصإلا بنجتتف هيف عقت

 ةعتم ليبس ىف راغصلاو صخرتلا بنجتت نأ كناكمإ ىف
 ..هفات راصتناو ..ةتقؤم

 جضنلا تغلب اذإ رثكأو اذه لك لعفت نأ كناكما ىف
 ؛ىعيبطلا اهتاكمو ةف للك نزوب تينسيحأو ميقلا ةتكرفأو
 نكممو ..دوجوم حيحصلا بحلا نأ د ا انأو

 نا قحتسيو ..هيلع لوصحلا لجأ نم بعتن
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 قيرطلا

 له ..امنيسلا ىلإ هعم بهذأ له ..ىدي كسي هكرتأ له
 ىلإ هعم بهذأ له ىنسسحتيو ..ىنضتحيو ..ىنلبقي هكرتأ
 ؟ىسفن هل كرتأ دح ىأ ىلإو ..هتقش

 بحت انيح تنب لك نهذ ىف رودت ىتلا ةلئسألا ىه هذه
 اهيلع قفتم ةماع دودح الو ةماع دعاوق دجوت الو ..الجر
 ةصاخ اًدودح اه عضت ةقيقحلا ىف تنب لك امنإو ..تانبلا نيب

 لجرلا ةيلقع بسحو اهفورظو اهتيبرتو اهتيلقع بسح
 ..هبحت ىذلا

 .جاوزلا ىلإ ةقالعلا نم نفدهب تانبلا لك نإ

 ةفعلا باب نم هبحت ىذلا لجرلا ىلع عنمتت ال تنبلاو
 دقفتو جوزك هدقفت نأ فوخلا باب نم نكلو .بدألاو
 نم رثكا هل ةبسنلاب دوعت الو هينيع ىف طقستو ..همارتحا

 ..ققولا كالهتسالل ةقيشع

AY 

 عنمت ربتعي نأ ىلع رصي وه امنإو اذه مهفي ال لجرلاو
 ىلإ تانبلاب ىدؤي اذهو ..ةناصحو اقالخأو ةفع تنبلا

 ..ءاعدالاو ليثمتلاو بذكلا ىف ىدامتلا

 لوقي امنإو ةقيقحلا هذبب رهاجي ال ةداعلا ىف لجرلاو

 ىرصع ررحتم هنأ ىعديف ..هبلقب دقتعي ام سكع هناسلب
 هوعدتو هصقارت «ةروطتم اهتيلقع تنب نم الإ جوزتي ال

 ةذللاو قانعلاو تالبقلا هلدابتو هتيب ىف هروزتو !نيسلا ىلع
 ىف هيراجت نأ هتبحاص ضفرت انيحو ..مارحلاو لالخلا
 ريغ ةرخاتم ةيعجر اهناب اهتعني ةداعلا ىف هنإف ..هتابغر

 سفن ىف نوكي ةقيقحلا ىف هنكلو ..هتايح اهكراشي نأل ةحلاص

 تنب نم اهلاي ..هسفنل لوقيو ..هبلق ىف اهكرابي تقولا

 .اهتبطخو اهلهأ ىلإ باهذلا ىلع ةينلا تيبيو

 تنبلا الو ..بذكلا ىف رمتسي نأ عيطتسي ال هنكلو

 نوكي ىذلا تقولا ىفو ..ليثمتلا ىف رمتست نأ عيطتست
 ةقالع نع اهنم لك ىنغتسي ال ..جاوزلا ىلإ امهليبسب نانثالا

 هتابغر نعو هسفن نع ريبعتلاب اهيف عتمتي ةيبناج ىرخأ
 رثرثيو هغارف اهعم ىضقي ةقيشع هسفنل ذختيف ..ةيقيقحلا
 هعم وهلت اقيشع اهسفنل تنبلا ذختتو ..هسفن تانونكمب اهيلإ
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 هيف روطتت ىذلا تقولا ىفو ..فوخ نودب اهتيرح ىلع

 ام ةا تفاعلا نورك عاوز لإ دا :بيذاكألا

 ىف عارصلا أدبيو . :بح لإ روطتت :قدصو: هح ار نم اهيف

 بحو لشاف جاوزب اهتايح ىهتنتو ..نينثالا نم لك سفن
 وه نحالاو لوألا“ تسلا ::تقولا :سفن .ق .لشاف
 .هيف شيعن ىذلا ماعلا ىعامتجالا بذكلا ..بذكلا
 ..ءاوسلا ىلع ةأرملاو لجرلا هيف شيعي ىذلا نبحلاو ءابغلاو

 ربكأ هانعم فرشلاف ..فرشلا ىنعم نع لاؤسلاب انأدب اذإو

 TT و ةفعلا تسيلو . .ىسنجلا ىنعملا درج نم

 نايا ا هبحت ىذلا لجرلا ليبقت ضفرت ةأرملا لعجي
 21100 دا رتحا دقفت نأ نم فوخلا

 ةأرملا فديت ةحلصم ىلع ةمواسم اهتقيقح ىف ةلاسملا نإ

 .قيرط ىأب اهيلإ لوصولا ىلإ
 امنإو ..لاذتبالا ىلع اليلد اًئاد سيل لجرلل ةأرملا بحو

 ةحردب ءاهمسحو اهنظارع:ةأرملا دبع قوت نا وه لاذعبالا

 درجملو تقو ىأ ىفو لجر ىأل ةلهس ةحنم حبصت اهنأ
 ..ضراعلا ذذلتلا

 ولخو اهعويشو اهتاقالع ىف ةأرملا صخرت وه لاذتبالا
 الجر راتخت اهلعجت ىتلا ةيصوصخلاو قمعلا نم اهفطاوع
 ..هدوجو ىف شيعتو اهبلق هحنقو هبحتل هتاذب
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 نمةسارف ىلإ جانحت ال لذتبملا عونلا اه ةارملاَو

 اهلماعت ىوتسمو اهتوطخو اهتنيزو اهسبل نأ ..اهفرعيل لجرلا
 لاغ ءىش اهنأ سحت ال اهسفن ىهف ..اهيلع لدي لاجرلا عم
 راه رك د ی ا ا لعمتلا و راع
 الو ةظحللا نع ثحبت اهنأل ..دي ىأ اهانت نأ نم اًعنام دجت الو

 ..لجرلا نع ثحبت

 قلوي نأل ىفكي ال هتاذب سنجلا نأ ةمهملا ةيناثلا ةطقنلاو

 دسجلا تاظحل نم لمشأو قمعأ بحلا نأل ,نينئا نيب بحلا
 تاداعلاو عابطلا نم نينول نيبو نيسفن نيب ىلخاد فراعت هنأل

 ..رعاشملاو قالخالاو

 و يبقا ا وو ا

 ةركف ..بحلا ىلإ لوصولل اهتاذب ةيفاك ةيسنجلا ةقالعلا ن

 ةيرو رض ةيسنجلا ةب رجتلا نأب لجرلا داقتعا نأ اك ..ةئطاخ
 حيحصلا وه سكعلاو ءيطاخو بذاك داقتعا وه فراعتلل

 فالتاو هيوشت ىلإ ىدؤت نأ ثبلت ام ةيسنجلا ةب رجتلاف

 ةجيتن هلشف وأ جاوزلا ةلاحتسا ىلإ ىلاتلابو نيف رطلا ةيكولسل
 ىلإ كشلا دادتماو ةقثلا داقتفاو مارتحالا عايضو نظلا ءوس

 .جاوزلا ثدح ول هلوطب لبقتسملا ىلإ مث هلك ىضامل

 نينثاللو جوزل الإ اّدبأ اهمسج ةاتفلا حيبت الأ ملسألاو
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 انه نمو ..فراعتلاو ةبحصلا ناولأ لك نم كلذ نود ايف ةيرحلا

 مهف ىلإ برقأ ةيسنجلا ةحفاسملل اهميرحت ىف ةعيرشلا تناك
 ىتلا ةدفاولا ةيبنجألا تاضوملا هذه نم ةيناسنإلا ةرطفلا

 .نويزفيلتلاو انيسلا لالخ نم انتايح ىلإ تللست

 ةراضحو ةفلتخم ةئيب اننأ ىسننو دلقن نحن فسأللو

 .ةفلتخم تاعانقو ةفلتخم ديلاقتو ةفلتخم

 ..قدصلا وه ..ةدقعملا ةلكشملاء هذه لك ىف ةاجنلا قوطو

 نيب ةحارصلاو ..اهسفن ةأرملا نيب ةحارصلا ..ةحارصلاو

 وه نمثلا ناك ولو ىتح نمث ىأب ةحارصلا ..اهلجرو ةأرملا
 .جاوزلا ىف لمألا نادقفو بحلا نادقفو ..لجرلا نادقف

 ةيفطاعلا ليحلا اذه ةيبرت فقوتت ةعاجشلا هذه ىلعو

 ::تينادقلا -ىاشعلا' نم ليلا اده انسا لاكزلا» خم

 اهسوفن ايافخب نيبيبحلا فشاكتو ةفلكلا طوقس نإ

 اذه ريغبو ..جاوزلا دعب ةحجانلا ةرشعلا مايقلو ..بحلا

 لظيس اذه ريغبو ..ةدقعملا ةلكشملا هذه لح ىف لمأ ال
 ..ةلدابتم بيذاكأ بحلاو جاوزلا
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 لقعلا ىلع جابرك

 ..ناملرب هردصي موسرم اهعنصي ال ةيرحلا نإ

 .انلخاد ىف عنصت اهنإ

 رعشن ىذلا بولسألاو ..اهب ركفن ىتلا ةقيرطلا ىف اهنإ
 .ديدج ساسحإ ىلع انبلق اهب حتفتي ىتلا ةقيرطلاو ..هب
 ددهتي ام رطخأ نإ ..ةعدتبم ةركف ىلع انلقع وحصيو

 ..قلقلا

 ..اهبحت ىتلا ةأرملا ىف ركفت ليللا ىضقتو ..بحت كنإ

 كانه نأل ..لعفت ال كنكلو ..اهفلخ ىرجتو ..ىرجتل

 یھ ..داضم رخآ هاجتا ىف كسفن ىف بهت ىرخأ اًحاير

 ..لجخلاو ..فوخلاو ..نيدلاولا رماوأو قالخألا ىهاون

 ..ديلاقتلاو
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 ..قلقلا لبح نم سافنألا ةثهال ءاقرز تلدتو

 تناكف ..جراخلا ىلإ ةقداص ةبغرب ىقلت نأ تلواح دقل

 ىف ..ضرألا تحت صفق ىف ناجس اهب ىقلأ نأ ةجيتنلا

 جراخ ىلإ هقيرط دهب ال ..انتايح ىف ءىش لك اذكهو

 ..الهس انسوفن

 نأ لبق اهقنخيل ةبغر لك دصرتي لشفلا نم فوخلا

 ..دلوت

 انذخاؤي ةيرج هلمعن لمع لك نم لعجت بنذلا ةدقعو

 .دادجألاو ءابآلاو نيناوقلاو عمتجملاو هللا اهيلع

 انتاودب فح ام لكو :نسمنلا ةزعو ةماركلاو ءايربكلاو

 انيف ججؤيو ..نورخآلا هلعفي امب ماودلا ىلع مدطصي

 نم افوخ انسوفن ىف عقوقتلاو بورهلا ىلإ انعفديو ..فوخلا
 ..ةلذملاو ةناهملاو ةميزملا

 انإو هقطنن الف ..انقولح ىف مالكلاب كسمي ددرتلاو كشلاو

 ان هل جرخن نأ نود +:انبشا نيضأ تحت هغضن

 الو صرفلا تائم انع بجحتو انقافآ نم قيضت ةريغلاو
 بسكلاب انل حولي وهو انميرغ هجو الإ انايند نم فشكت
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 ةريقح ةزرابم ىف انتايح ىضقنف ..انم هعزتنا ىذلا صيخرلا
 نم اهيف ام انرامعأ عيضتو ..ةطقاس ةأرما وأ ضرأ ةعطق ىلع

 ..تايناكمإ

 انقوعت لخادلا نم اهيف فسرن ىتلا دويقلا هذه لكو

 ىلإو ..للشلاو فقوتلا ىلإ انب ىهتنتو ..انليبس ىف فقتو

 عتمتسن الو المع اهيف سراغ ال ..كاسمإلا هبشت لاح

 انرمع ىلع جرفتن نيفوتكم فقن نأ ةجيتنلا نوكتو ,ةبغرب

 نأ ديرن ..ىضمت ةظحل لك ىلإ ءادعب رظننو ..عيضي نئدلا

 اربا عبس هاا ادع ميت تاللا زو

 ..رجضلاو مأسلاو للملا اهنم حوفي ةنج حبصي بلقلاو

 صالخلاو ..صالخلا ىه انل ىقبت ىتلا ةديحولا ةحيصلاو

 ان وقتا نق

 انلخاد ىف مسقنن انيح انباتنت رتوتلا نم ةلاح قلقلا نإ

 ..عراصتتو لتتقت ىهو انتابغر دهشنو

 . ..انسفنأل انتوادع اهيف ىلجتت ىتلا ةميلألا ةظحللا اهنإ

 عبصألاب هسمل نكمي اهيف ءىش ال نأل ..ةعزفم ةوادع ىهو

 ..نايعلا ةيؤر هتيؤر وأ
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 ىه لب ..ةقرولا ىلع بتكت ةملك سيل مويلا قلقلاو

 كو هلق يفعل اك واعي الادب دج نك نوت

 نيخدت ..موي لك اهدهاشت ىتلا ةطيسبلا تاداعلا ىف ركف

 بعلو ..تافيكملا برشو ..ةزوحلاو ةبيبلاو راجيسلاو غبتلا

 .ةلذتبملا ةميدقلا تكنلا ةياورو .بللا ةزقزقو

E وك دياب م ان كا ذاع E 

 رظنلا نع قلقلا ناسنإلا اهب ىهلتي ىتلا ..ربصلا ةبعل اهنإ
 ..هسفن لخاد ىلإ

a ESنادر  Nهلو  
 نه ام ..نحدملا اهلسري لا ناخدلا تاقاحر ..جرطقل
 نأ ديري ..ةفيزم تالاعفناو ..ةفيزم ةايحو ..فيزم وج الإ
 ..ةيقيقحلا هتالاعفنا نم اهب ىمتحي

 م يج نف لا تقرا ل وجي ااو
 تاكنلاو ..تاردخم ىلإ تافيكملاو رامق ىلإ ةنيشتوكلا

 .ىسنج فارسإو .ةيرس ةداع ىلإ ةلذتبملا

 ..رتوتلا نم لاع ىوتسم ىلإ عفترا دقو هسفن قلقلا اهنإ
 ؟ىضرملل ءابطألا فصن بتكي اذام
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 سوفنلل جيبارك نوبتكي مهنكلو + هيدا نوحي ل ما
 تاتشورلا فصنف ..تاردخمو تامونم وأ ةقهرملا ةقلقلا

 ..سنجلل تاهبنمو تايوقمو تانيماتيفو مويسلاك نع ةرابع
 رخآلا فصنلاو ..ةيهشلل صارقأو ..ةظقيلل صارقاو

 طوبه وأ ..ءاعمألا ىف لسك وأ ..دبكلا ىف لسكب باصم

 نآلا تلوحت دق جراخلا نم درت ىتلا ةزهاجلا ةجزمألاو

 ىف اهنف تاكرشلا اهيف ضرعت ةزملا نم ةفلتخم عاونأ ىلإ
 قح :قاولألاو روطعلاو نقلا قادما قب طالخأ :ةغاتتم
 الا فور دهي !تاياعازجألا ف وفر. .تحصأ

 لكب ةقلقلا ةب رجتلا نم ةروص حبصأ رخآلا وه بدألاو
 اودعاسيلو ةيلستلل نوبتكي باتكلا مظعمف ..اهتافعاضم
 ىذلا مالكلا نايسن ىلع ىتح ..نايسنلا ىلع “ىراقلا

 لك انعلاطت فحصلاو تقولا لتق وه مهفده لكف ..هنوبتكي

 نم تاجاتروبيرو سنجلاو مدلاب حرصت نيوانعب موي

 ليصافت فصتو راحتنالا صصق ىورت ةدمعألا تارشع

 صارقألا ةبلعو ..مونلا صيمق ىف ثدح ىذلا قيزمتلا
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 ..ةيحضلا ةداسو تحت ققحملا اهدجو ىتلا لمحلا عنمت ىتلا

 ..خلا ..خلا

 خرصتو ..ًءاكبو اًباذعو الذ بوذت ىهف ىناغألا امأ

 .جيهتلاو ةراثإلا ىدجتستو ةبغرلاب

 .نيبياغلا ىلع نيعاي ىكبتب
 .درولا بحب درولا ىف ىللا قوشلا ناشلع

 .حورجم اي ىبلق اي
 .كاوهو باذعلاو انأ

 .ىنحراج اي كنم هآ

 .ینابلغم ىبيابح ةوسق

 .كارو ىرجأ انأو ىنبذع

 .ىنعياب ىللا ىلع رودأ

 :ئا ولت لغ قرص اند كفا" وأ

 .ىفرجاه اي ىنملاظ اي

 .ىباذع لوط اي

 .ةساعتلاو باذعلا نم ةيعيبط ريغ ةعرج اهنإ

 .لثم ىرخأ ناغأ ىفو
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 رحس نم» حابص اهقطنت ىتلا ..هاي كنويع رحس نم
 ..« اي كنويع

 هللاي هللاي ىلاعتو ..تحتل قوف نم ..لثم جولونم ىفو

 ىلإ ىناغألا لوحتت ..نيع ةضمغ ىف ..هللاي هللاي ىلاعت
 ..ةيسنج جيبا رك

 ةيعرلا مالفاي ..قلقلا ا ام مها يح الا ا

 ..ةيرحلاو عزفلاو

 مالفأو ..ناطيشلا تاقلحو ..نيتشكن رفو الوكراد مالفأ

 ىذلا كوكشته جارخإ و ..ةنصرقلاو ةيصوصللاو لتقلا

 ىلإ ةيداعلا بحلا صصق لوحو عزف ىلإ ءىش لك بلق

 ..سأرلا رعش اه فقي ةينيتشكنرف صصق

 ىذلا ىدملا قرغتست ىتلا لبقلل ةليوطلا تاطقللاو

 ..اهتانهو اهتاكرحب ةيسنج ةيلمع هقرغتست

 هيرابك ىلإ هعابرأ ةثالث لوحت رخآلا وه حرسملاو
 ..ةئيذب تاكنو ةيراع اسوفنو ةيراع هتاحول ضرعي

 طفلا ا غا لك ءاتياضعا يع اتار ةعاذألاو
 ..ةبيهر ةليلو ..حبشلاو ..دوسألا

 دكؤيو اهلعشيو ةيعامتجالا ايريتسفا سكعي نفلا نإ

 نم ىجراخ راصحب اهيلع ذيزيو اهيناعن ىلا قلقلا تالاح
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 .قلقلا قناشم ىف ىرخألا ىه اهب عقوتو ..ةميلسلا سوفنلا نم ةيقابلا ةيقبلاب حيطت تاجيهملاو تارثؤملاو روصلا
 .انيسلا دايترا دعب نامرحلاب اًروعش دادزي مورحملا نإ

 دادزي ددرتملاو ..اكش دادزي كاكشلاو ..اعوج دادزي عئاجلاو
 .ىعيبط ريغ بیرغ هنأ سحي سفنلا ميلسلاو ..اددرت

 دادزتف تاضقانتملا ىلع لاقثألا نم اًديزم عضي نفلا نإ
 .ةدح اهنيب رتوتلا دادزيو ..اضقانت

 انرايتخا دقفنو ..انتيرح دقفن اننأو ..ءاسعت اننأ ةجيتنلاو
 لاصتالا دقفنو ءانسوفن ىف ةيلخادلا ةماودلا ىف عيضنو
 انيلع ردصي مل رارحأ نحنو ىقيقح نجس ىف شيعنو 2

# ## 

 ىاشلا نم ابوك اًبلاط قفصو سلجاو ىهقم ىلإ 0
 ىخارتلاو ءودطاب "ىبني اهرهاظ نإ .كلوح هوجولا بقارو

 همانل اًنقيقح امون ناك ولف بذاك مون هنكلو ..مونلاو
 میرم ليتوف لع وأ قوكلبلا ف وا مزا اف هباحصأ

 مم دحاو لك ذولي نييمدآلا نم تاعمجتلا هذه يحلو
 ..هطبإ تحت ناكم نع ثحبيو هيلع أاكوتيو رخالاب

 لوجت عئاب كيلع ري فوس كناكم نم اليلق تشبل ولو
15 

 ف اخ ت رضب هو رقت اندلع كدي سدي

 ٠ ماخلا رتسناملاو رحلا ربنعلا نم ةبكرم ..جاوزألا بوبح»

 ةيتابن باشعأ ةلمجو حاسمتلا ليلحو كويدلا ةصالخو

 «..اهيلع لوصحلا انريغ دحأل نكمي ال ىرخأ

 ىذغي هنأل ردقي ال غلبم ىواست دحاولا صرقلا ةدئاف»

 مل اطاشنو ةوق مسجلا ىطعيو باصعألا ءاخترا عنميو مدلا

 «..ليثم اطل قبسي

 .«اهيلع ديزم ال ةذلب رعشت فوسو بوبحلا هذه برج »

 رخآ نالعإ هدي ىفو دوعي مث ةظحل لجرلا ىفتخي فوسو
 :كنذأ ىف سمهو ..ةنوعلملا ةذللا همسا باتك نع

 بحلا ةئيطخ ..لجرلاب ةأرملا ةقالع ..ةيسنحلا ةفاقثلا»
 ..ةرتهتسم فارتعا ..اهفرش ىف طرفت ةاتف ..عاتمتسالا

 عتمملا مالستسالا ..تايراعلا تانتافلا ..كتبيبح عضخت فيك
 ةيناطيشلا ليحلا ..ةأرملاو لجرلا ةذل ..ةيجوزلا تاقالعلا ىف

 ةداعلا ..ةيسنجلا ةبغرلا ..ةيغاطلا ةنتفلا ..ةأرملا عم

 حبصت فيك ..سموم تافارتعا ..بوعللا ةاتفلا ..ةيرسلا

 .«ةجاجد كتارما لعجتو ابئذ

 اًدسج ةأرملا اهب عضخت ىتلا قرطلا كملعي باتك»

 .«احورو
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 :كلوح ةقهرملا لويخلا ىلع جيبارك عزوي لجرلا نإ
 بتكلا نم ٌءادتبا ةيسنجلا ةراثالل ةجيتن بجعأ 03
 ع لجرلا ىوقت ال اهنإ ..ىناغألاو مالفألاو صارقألاو
 زجعلا ىلإ ىدؤت سكعلا ىلع نكلو ..ةيسنجلا ا 9
 فعضلا وأ ضرملا سيل ببسلاو ةركبم نس ىف ءاخترالاو
 ..قلقلا نكلو

 زكرم ىف ةيسنجلا ةلأسملا عضت ةمئادلا ةراثإلا نإ
 لوحي مامتهالا طرفو ..ةأرملاو لجرلل ةبسنلاب ا
 اهمامأ فجترت ةبيهر ناحتما ةظحل ىلإ ةفيطللا سنجلا ةظحل

 لاو فونلا يهةجيتنلا نوكتو .لجرلا ب

 ..اهجئاتن سكع ىلإ ةهبنملا جيباركلا ىدؤت اذكهو
 ش .ةدحن ةلكشملا يرو

 ؟انعمتحم ىف قلقلل ةيقيقحلا روذجلا ىه ام

 لخاد ىف قلقلا اجب 2 و 1 قلقلا ا ثدحي ىتلا ةيكيناكيملا ىه امو

 سكعت نونفلا نأل ..ىدجت ال نونفلا ىلع ةباقرلا نإ
 ةدودشم انسوفن ..العف رتوتم عمتجم اف ..ةعقاو ةقيقح
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 :تيلاغ ماعلا تا ااو لاها

 لك باب ىلع ىركسع عضو نم قمعأ ةلكشملا نإ

 ..فلؤم

 .رخآ فوخ مادختساب فوخ نم برهن نأ اذه ىنعم نإ

 نأ نيح ىلع ىموكح ىوتسم ىلإ قلقلا عفرن نأ اهانعم

 .تيبلا ىفو عراشلا ىف ةيقاب ةلكشملا

 .هباب نم تيبلا قرط نم نذإ رفم ال

 .هركو ىف ءادلا ةمحاهم نم رفم ال

 باب حتفن نأ انيلعو انبلق قامعأ ىف ىرجي عارصلا نإ

 بحن فيك فرعنل ..هئاجرأ ىف شتفنو هيعارصم ىلع انبلق

 .«فاخن کو لال هقيكو روتا فکر رک فکر

 ..اهلك رعاشملا هذه لابح ىلع صقرن فيكو

 كفنو هؤلغ فيك فرعنل انغامد كربنز كفن نأ انيلع

 اهضعب بكرت فيكو مءالتت فيك فرعنل انفطاوع سورت

 ..ضعب ىلع
 هذه رودت فيك فرعنل تالآلا ةفرغ ىلإ لزنن نأ انيلع

 اهبيصي فيكو ..بطعت فيكو ..سفنلا اهمسا ىتلا ةنيكاملا

 ..اهحالصإ نوكي فيكو قلقلا

FFتن نت  
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 رمعلاو ريثك ريخلاو ةعساو اهيلع شيعن ىتلا ضرالا
 ..لكاشملا نم ةلسلس انتايحف كلذ عمو ..ليوط

 ؟ببسلا ام

 ..انينعي ال اذه لك نأ ببسلا
 ةذفانلا لثم انتبغرو ..انتبغر وه طقف اك ام نإ

 ىلإ اياد فوشتتو ..سانلا هكلي ام ىلع اًئاد لطت ةقيضلا
 ..انناكمإ ىف الو ..انتز وح ف تشمل اشا

 الإ انباعل ليسي الو ..هرحس دقفي انيديأ ىف ام لك نإ

 0 .اهكلف ال ءايشأ ىلع
 نيب اًضراعت قلختو ةلكشملا عنصت ىتلا ىه انتبغد نإ

 1 ..دوجوم وه ام نيبو هديرنام
 ىه ..ةقيقحلاو ملحلا نيب عساولا قدنخلا رفحت ىتلا ىه اهنإ

 ..انلايخ ىف رخآ عقاوب هرييغت ةبلاط عقاولا ىلع حلت ىتلا

Ne“ 

 ..لقعتلا لبقت الو ..بعتت

 نم اًرفم دجي ال .هقرحت ىتلا ةبغرلا نارين مامأ ..لقعلاو

 حبصيل هفييكتو هرييغتل لئاسولا ربدتو عقاولا ةهجاوم

 ءىش لك ديرتو خرصت ةبغرلاو ..تقول جاتحي وهو اوو

 ةعرسب رييغتلا عواطي الو دماج عقاولاو ..لاحلا ىف

 ناكملاو نامزلاو ..ةدودحم ةيرحلاو ةدودحم تايناكمالاو

 الاقثأ انلهاك ىلإ فيضت دويق سانلاو ةئيبلاو فورظلاو
 .انتابغر مامأ ةليحلا ىليلق انلعجتو

 رس وه اذهو بغرن اي ةظحل لك ىف مدطصن اننإ
 .ةايحلا ىف لاكشإلا

 انيق كاتس اف یا ب زها اجعل ادق

 عيطتسن ال دقو ..دوجوم ريغ ءىشلا اذهو ..انصقني ام

 ..هداحيإ

 انتابغر نع لزانتن نأ امإ ..نيلح نم دحاو مامأ انعضي اذهو

 نع لزانتن نأ امإو ؛ةلؤم ةياهن هذهو ..هبحن ءىش نم مرحنف

 ..اماليإ رثكأ ةياهن هذهو ..نجن وأ رحتننف انعقاو

 لاو رب ضهاتتلاو وكلاب قوما تنس اه نمو

 نم ةلسلس انتايح حبصت انه نمو ..لاكشإلا عبني انه نمو

 ..قزاملا نم ةلسلسو ..اياضقلا



 كلذ عمو ..ناستإ لك دنع ةدوجوم قلقلا تارربم نإ

 اک ا
 ؟ببسلا ام

 اذه اهب جلاعت ةيرحس ةقيرط اهل انلوقع نأ تيسلا
 نيب قفوتو مءالتتو فيكتت نأ ىه ةقيرطلا هذه ..مادصلا

 رئاسخلا نم نوهتو ةيضرتلاب موقتو ..انعقاوو انتابغر
 لكاشملا طقاستت اذهيو .اهنم دبالو ةيرورض اهنأب انعانقإب
 يزال نعي اولا

 ةبرع ءانتقاو اليف ىف ركسلاب ملحي دق ريقفلا لجرلا نإ
 عاق ع ل ك

 دحاو بابلجو حطسلا ىلع ةف رغب ىفتكيو تابلطلا هده
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 عضن نأب ء ءاتشلا ىف انتويب ا ةجرد عفرن !منيح نحنو
 ا ورع سيخ اهي د

 ا
 ..لطعتب انايحأ فيكتلا نكلو
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 لقعلا اهمامأ فقي ةقهرم مالآو ةقيمع ةداح تاذل كانه

 هلك هزاهج لطعتي ..نيديلا فوتكم

 نأب ةظحل ىف اهدقفي مث اهدبعيو هتجوز بحي ىذلا جوزلا

 ىف ةليحتسم ةبغر هجاوي ..هيعارذ نيب نم توملا اهذخأي

 ..ةتيم تقولا سفن ىف ىهو ..اهديريو اهبحي هنإ

 فيكتي نأ لواحي وهو هنهذ ىف ةيح ..ةقيقحلا ىف ةتيم اهنإ
 ءاسنب ىرخأ تاقالع أدبيو اهاسني ¿ن نأب ديدحلا عضولا عم

 زواجت نع زجاع هنكلو ..اًينات اًجاوز جورتو تايرخأ

 هجو دنع فقوتيف «ءارغلا اهنأك هب قصتلت ةعدقلا تاذللا نإ

 ..اهتاضحأ ايه رعتم لظيودتحوو

 ..اهب جزتمي ال هنكلو .ةديدجلا براجتلا ىف شيعي هنإ

 قحالتت ىلا ثادحألا لك نع هنادجوب لصفنم هنإ

 ..لتبت الو ءاملا ىف موعت تيزلا ةطقن لثم هلوح

 ةركف لوبق نع زجعف هنهذ ىف فييكتلا زاهج لطعت دقل

 : نک هناك لیلا يت شعت: ين لا

 نئارب ىف وه طقسو ءتوملا نثارب ىف هتجوز تطقس دقل
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 ..هتقي رط ىلع اتيم حبصأ اههالكو ..قلقلا

 ىتلا ةداحلا ةذللا كلت وه فييكتلا زاهج لطعت ىف رسلاو
 هفطاوع تدقفأف ..غمص اهنأك ..ىضاملاب هفطاوع تقصلأ
 ملكتي وهف ..رضاحلا عم لعافتلاو ددجتلاو ةيرحلا ةفص

 ىذغي وهو «حبش لوح موحت ةبئاغ هحورو ةيلآ ىف كرحتيو
 هيف ثعبيو محللاب هوسكيف هتالاعفناو هتاروصتب حبشلا اذه
 ثعبت ال فنعلا نم تغلب اهم هتاروصت نكلو . .ضبنلا
 سفن ىف هزجع ديزتو هبح ديزت سكعلا ىلع اهنإ . .ايح تيملا
 ملأ ىلإ هقلق لوحتيو . .اًضقانتو اقزقو اًرتوت دادزيف ..تقولا
 اذه لثم ..ةيضرملا ضارعألا نم ةلسلس ىلإو ىوضع
 ءىقلاو نمزملا عادصلا وكشي بيبطلا ىلإ بهذي دق لجرلا
 ..ةيهشلا فعضو قرألاو ماعلا طوبطلاو بلقلا ناقفخو
 ..هردصو هببلق ىلع ةعامسلا عضيو . .بيبطلا هيلع فشكيف
 5000 .موهوم تنأ ..هل لوقيف . بيش لو
 ك وع بلا حملا ن ناسا
 ريغ هنأل ضرملا نوركني امنيح تاد نوئطخي ءابطألاو
 ..ىفنامسج ضرعب بوحصم

 ..دحاو ءىش سفنلاو مسجلا نإ

 ىلإ سأرلا نم انداسجأ فجترت فاخن انيح نحنو
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 ةضماغ ضارمأ ةيحض عقنو ..ان ريكفتو انضبنو اسف منتو

 ..تابوركيملا ماع ىف اه ريسفت ال

 باهتلاب هتءاج ةضيرم ةصق ىوري ىبسليج روتكدلاو

 ..اهمال اهتيهارك هببس اهفطاوع ىف عارص

 ..دودحلا رقحأ ىلإ اهلغتستو ةمداخك اهلماعت اهمأ نإ

 هذه ضفرت تناك نإو .نطابلا اهلقع ىف اههركت ىهو

 .ةنيدتم اهنأل ىعاولا اهلقع ىف ةركفلا

 لواحتو بنذلاب اضماغ اًروعش رعشت نأ ةجيتنلا نوكتو
 نأ نود اهعارذ ىف شرهتف ..باقعلا اهسفن ىلع عقوت نأ
 ديدج نم هشربهت تذخأ مأتلا اذإف ..هحرجت ىتح ىردت

 ..ءاود هيف عقني ال نمزم باهتلا ىلإ شرها راركت ىدؤيو

 ..ىناسفن نالكأ هنكلو ..اًيوضع انالكأ سيل نالكألا نأل

 نا يلع ا ا ندم
 مؤالتلا نم اًعون اه ققحتو ..ةيهاركلا نم اهصلخت اهفطاوع

 لا ياب نم :فيكتلاو
 ةروظنم ريغ ةيفخ ةزرابم هنأ وه قلقلا ىف ام رطخأ نإ
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 ..ملظم بادرس ىف مهارن ل موصخ اهيف زرابتي

 ىف فويسلا تازخوب رعشنو ..حالسلا ةلصلص عمسن اننإ

 ىف زرابتت ىتلا فطاوعلا حوضو ىف یر ال اننكلو ..انبولق
 ..انلخاد

 ةرتف ىف بحلا نم اننامرح وه قلقلا ببس نوكي دقو
 انب نوقليف انئابآ رودص ىلع قلستن انك امنيح ..ةلوفطلا
 ..للمو قيض ىف اديعب

 ةنحم ىف عقنف ةديعبلا نسلا كلت نم عارصلا أدبي دقو
 انبح نيبو ..نانحلاو ليلدتلل انبحو انسفنأل انبح نيب ةيفطاع
 ..صقنلاب روعشلاو ةلزعلا ىلإ عارصلا انب ىدؤيو ..انئابآل

 ةطلستم ةدحاو ةركف اننهذ فو اذه دعب شيعن دقو

 هنم برهتل لياحتت سفنلاو ..ملؤم ساسحإ قلقلا نإ
 ..ةليسو یاب

 لبس ىبصعلا رايمالاو راحتنالاو نونجلاو ةميرجلاو
 بذجلاو دشلا اذه نم صلختلل انسوفن اهل اجلت ,ةسئاي
 ..اهلخاد ىف ىرجي ىذلا خلستلاو قيزمتلاو

 اًبلاغ ىهف ..اهنيع أقفيو ةبعل مطحي الفط دهاشت |منيح
 ..ةبعل اهنأل لغلا اذهب اهمطحي ال وهو ..هرظن ىف ةبعل تسيل

 لكلا

 هبرض ىذلا هيبأل امر ..هنهذ ىف صخشل زمر اهنأل امنإو

 ةلئاعلا هبت ىذلا هيخأل ارو ..همأ نضح نم همرحو

 :ةيلع. هلضفتو

 هيلإ تأجل ىذلا طسولا لحلا وه ةبعللا لتق نإ
 ..اهسفن نع ريعتل ةسوبحملا تالاعفنالا

 تالاعفنالا نم تائم ىناعن لفطلا اذه لثم نحنو
 ..اهلمتحي ال عقاولا نأل اهنلعن نأ عيطتسن ال ةسوبحملا

 تحت ةنوفدم ..انل ةبسنلاب ةلوهجم تالاعفنالا هذه ضعبو
 ..طقف اهعارصب رعشن امإو اهب سحن ال ..ىعولا حطس

 ىوكت یهو اهطايش مشنو اهناخد ىرنو اهترارحب سحن
 عاونأ رطخأ هذهو ..اهكردن الو اهارن ال اننكلو ءانباصعأ

 ..ةيئرم ريغ تابوركم اهنأل ..تالاعفنالا

 ءاهدر عيطتسن الف انلخاد نم انيلع طبهت رادقألاك اهنإ

 :طقف» لاتو بدعتن قاع نأ. وه هست ا لک اغإو

 نوكت دق ..ةلاحتسالاب ساسحالا وه قلقلا رس نإ

 وأ مهفلا مدع وأ ةقثلا مدع وأ فوخلا اهببس ةلاحتسالا

 ..ةقيقحلا ىف انكم ليحتسملا نوكي دقو ..صقنلا بكرم

 قلقلا ناسنالا رظني فيك مهملاف ..مهب ال اذه نكلو

 ..هتايناكمإو هفورظ لخاد نم هتلكشل



 اذه عم وهو .اهتلاحتسا كرديو ةبغرلاب سحي هنإ

 نأ تقولا سفن ىف عيطتسي الو . ا نأ عيطتسي ال

 ىف شيعي نأ وه هعيطتسي ام لك نإ .. اهققحيو هتبغرب زوفي

 ..بذجو دش ةلاح

 الا ي اها قدت ماهرتلا ناهس بشن ةا اإ
 ةظحلب هطب رتو هتاقاط لشتو هنهذ لطعتو هتيرح ديقتو
 ةظحل وأ بح ةظحل وأ ةذل ةظحل وأ ملأ ةظحل تناك اير «ةداح
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 اهزواجت اهزواجت اذإف ..اهنم كاكفلا عيطتسي ال وهو

 .طقف هدسجب

 ..لالشلا ىلإ ةرهاقلا نم راطقلاب ةلحر ىف بهذي وهف
 م ارواب ي نو او ىوقلا تا ماشي
 ةدحاو ةطحم ىلع اًفقاو اذه عم لظي هركف نكلو

EESعم لماعتي حبصأو .  
 تحبصأو ..اهتيرهوج هتايح تدقفو ..هناسلب سانلا
 ..ةلاضالاو. ةزازحلا نم ”ةيلاخ ةيحطس

 تالاح قلخي دق للشلا اذه نم برملا ليبس ىلع وهو
 رعشي ال ديدج بح ىلع ىكبي دق ..اط لصا ال روعشلا نم
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 جاوز ىف طروتي دقو ..اهمهفي ال ةتكن ىلع كحضي دقو ..هب

 كفيلا اه فدع ا ی ا ا وهرب ذل

 ةبذكلا لعجي هنأل اًديقعت هتلكشم ديزي ةليسولا هذهب وهو .

 اًروس هتيرح هيف فسرت ىذلا نجسلل عنصيو ٠ ..نيتبذك

 ا ا ن اا ان اظن س رکو وك
 .هتقيقح نعو هسفن نع داعتبالا ىف نعميو

 ع

 قوفي ىذلا نيعللا هيتلا اذه نم صالخلا نوكي فيك

 جرخنو اننوجس راوسأ مطحن فيك ليتسابلا مالظ همالظ
 ..قلطلا ءاوحملا ىلإ

 ةيناث ةذل ديدج نم قوذنل ةرسآ ةذل نم صلختن فيك

 .ةرارحلا سفنبو قمعلا سفنب

 عتمتنو اًحجان اًبح شيعنل لشاف بح نم صلختن فيك
 .انبولق ءلم هب

 تيك ليلا ورا کو دنقلا توا مني كنك
 .انلوح ةريغتملا فورظلا عم اهب

 ا ور ا اوا ”لكازملا روت فيك

 دسلا ميقنو ..اهبصم ىلإ اهعيباني نمانفطاوع فشتكنو
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 ..انفرجي الف اهرايت ىف مكحتنو اهارج ىف ىلاعلا

 .انسفنأ ةداس حبصن فيك ..ةدحاو ةملك ىفو

 ني 2

 رادجلا ىف ةرغث

 ىلإ هلوحي هنإ ..ناسنإلاب قلقلا لعفي اذام نوفرعتأ
 نم لعجب هنإ ..قيقد ا ..ةراشن ا ..ةدارب ىلإ ..ق وحسم

 ..نبتو ..شق ىلإ هليحيف حمقلا حالفلا

 هنأ ر ا ادم دهن ناسا ااا

 ..قوحسم ىف رياطت الك هلقع عمجب لوغشم

 هل اضْوأ عمجب لوغشم هنإ

 اهحلشي ىتلا هبايث حلصي ..ةيتاع حير ىف ريسي نمك هنإ
 ةقيقحلا ىف حيرلاو ..ىرخأل ةظحل نم هيقاس ىلع نم ءاوم لا

 هراكفاو هفطاوع هل حلشتف هبلق نم ..هلخاد نم هيلع بهت

 ماطحلا اذه ىلع هسفن عامجب قحنيف ..هنانئمطا هل عزعزتو

 ..ديدج نم هينبيف ديدج نم مدهنيف دوعيل ..ديدج نم هينبيل
EY 
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 ..ءودطلا فرعي ال مئادلا لاغشنالا اذه ىف وهو
 ..نامألا فرعي الو ..ةحارلا فرعي الو ..ةنيكسلا فرعي الو

 تاسما هنع بجحت هلخادب بخصت ىتلا ءاضوضلاو

 عقاولا ايند نم هقرستو هلوح ماعلا اهب سماهتي ىلا
 ا سجاوهلا ايند ىف هب ىقلتو . .ةسوململا ءايشألاو

 ىذلا براقلاك اهتماود ىف رودي لظيف فواخملاو تالايخلاو

 هتلفاق نع لصفنيو روديو اهيف روديو ةيرحب ةماود ىف عقي
 ..هتقرفو

 ..هدارفناو هتبرغو هتدحو رس اذهو

 لك ملاع ..ةسوملم ةحضاو ملاعم الب ملاع ىف عئاض ديحو هنإ
 فاخي اذام فرعي ال .فاخي وهف ..بابضلاب فلغم مئاغ هيف ءىش
 اذام نيبتي الو رظتني ..ىنمتي اذام فرعي الو ىنمتي ..طبضلاب

 ءاسعتلا لافطألا اياطخك هاياطخ نكلو اًريثك ءىطخي وهو
 نأ ىلع ةردقلا كلي ال هنأل ..ةين ءوس نودبو ..دصق نودب

 دمع قبس هيف أظنم المع لمعيو مسريو ططخيو یونی
 تف انفو و خطا ودع ناص اتصف هر هيلاعفأ انو .دصرتو

 ىلإ باهذلل ةأجف قاتشي وهف ..اًدبأ لمتكت ال تاعورشم
 روطع ةنيرتاف دنع فقوتي امنيسلا ىلإ هقيرط ىفو ..انيسلا
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 قلعتيو ..هراوج ىلإ فقت ةليمج ةجرفتم لوح هرصب قلحتيو
 قيرطلا ىف ميدق قيدص هب مدطصي مث ..اهقحاليو ..اهب

 عبار دك نار كلاما نوع ايما ال لوقيل

 ..نيف ىلع

 خرفك هعارذ ىف لخديف ..هعارذ تحت قيدصلا هذخأيو

 ةنتفلا عو رشمو انيسلا عورشم ىسنيو ةليحلا ليلق مامح

 ىلإ هقيدص عم بهذيو ..روطعلا ةنيرتاف دنع اهقحال ىتلا

 سامح ىف اهيلإ مضنيف ةيماح ةنيشتوك ةتيترب دجيف تيبلا

 راسل يدع ٠ يحتل اج فرع هدر لك رشح

 البي لاک موي عب كنق سا ا لع یا تعم كنب
 ..طبضلاب هيف ديري ناك اذام ىردي ال موي ..ىنعم

 دجت ال ..تاعو رشم تيفاتف ..فطاوع تاصاصق هتايح نإ

 ضاهجإب ةدحاو لك باصت امنإ ..ومنلل ةصرف اهنم ةدحاو

 حبصتو ..اهريغو اهريغ اهب قحلتل ناوألا لبق توتو عيرس

 ىذلا راشنملاو ..ثداوح ةراشن ..ةدارب ..قوحسم درج هتايح
 وه ..تاصاصقلا هذه ىلإ هقزيو ..ىويحلا شامقلا اذه ىف عطقي

 ..قلقلا

 ..نيتقدحلا ىف ..نينيعلا ىف قلقلا ىرت نأ عيطتست تنأو
 عملي وهو ..بادهألا نيب عملت ىتلا ةقيمعلا ءادوسلا هايملا ىف
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 نونجلا نم أدهأ هنإ ..نونجب سيل هنكلو .نونجلا عملي امك

 ..اكاردإ هيف نأل .ريثكب

 عمجي نأ ئاد لواحيو ..قلق هنأ كردي قلقلا ناسنالاو

 اك طرفنت هتيصخش نإف ..نونجملا اما ..هسفن تاتشا

 هنأل ءاهعمج ىلع ةردق هل دوعي الو ؤلؤل دقع تابح طرفنت

 ..سانلابو هسفنب ةلصلا دقفيو .هتلاحل كاردإلا دقفي

 ملاعو سانلا ملاعب هلصي ىذلاو هيلع حجرأتي ىذلا ىرب وكلا
 دوعي الو ..رارق الب ةملظم ةوه ىف طقسيف ..رسكني عقاولا

 حجرأتيهنإف قلقلا ناسنإلا امأ ..هسفن ريغ اًدحأ عمسي

 لظي ..سانلاب ةلص ىلع لظي هنكلو .تايئرملا همامأ زتهتو
 ..ملكتي ..ىبابض ملاع ىف ةشعترم ةوطخب قيرطلا قشي
 ىف نكلو ..لعفنيو ..لعفيو ..ثيداحأ فارطأ عمسيو

 .ضرم

 ..اًنيكسم اًئاد لظي هنكلو ..لتقي دقو قرسي دق وهو

 ..هيلع اًينجيو ايناج لظي

 نودبو ..لاجر ةثالث عم اهجوز نوخت دق ةقلقلا ةجوزلا
 انأ ..ةنابلغ انأ لوقتو ..ىكبتل دوعت مث ..ةحضاو عفاود

 اهتاساسحإ نأ دجت اهتاساسحإ قمعتت انيحو ..ةمولظم
 تجوزت اهنأ ولو ..طبضلاب ديرت اذام فرعت ال یه ..ةشوهم
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 رايتخالا رصنع نأل ..اهجوز عم هتناخل اهقاشع دحأ

 ..لعفلا رربت ةيفاك اًبابسأ كانه نأل لعفت ال اهنإ ..دوقفم

 ..ىنعم الب ليقث لمم اهدوجو ..ةشوهم ةعئاض اهنأل نكلو
 ..طرف تاظحل درحم ىلإ ةطورفمو ..ةكوكفم اهتايح
 ةصاصق اهقيشعل هحنت نأ عيطتست ام رثكأو ..تاصاصق

 اهبلق ..اذه نم رثكأ كلمت ال اهنأل ..سنج ةظحل ..بح

 ..ةطلتخم اهرعاشمو ..شوهم غراف

 .ىناحور قلقلا رسو

 ىنعم دقتفت اهنأ قلقلا ةوه ىف اهب ىقلي ىذلا ببسلا
 ءالولاب نيدت ال اذهو .اهرربي ىنعم اهتايحل دجت ال ..اهتايحل

 تايونعملا هذه لكو ..أدبملاو ةياغلاو فدهلا دقتفتو ..ءىشل

 هيلع ىنبنت ىذلا لكيطلا اهنإ ..ةغراف تاملك در تسيل

 اًدقع فلؤتل اهتابح هيف مضنت ىذلا طيخلاو ..ةيصخشلا

 ةيماله ةوخر ةيصخشلا حبصت تايونعملا نودبو ..اًموهفم
 نم ةيلاخ لاعفألا حبصتو ..لكش الب ةكوكفم ةقلق ةطلتخم

 .عانتقالاو حوضولاو طبارتلا

 ايفاك اًببس سيل لشفلاو ..قلقلل اًيفاك اًببس سيل رقفلاو
 ..تارغثلا هذه لك ىطغي نأ نكي نايإلا نإ ..قلقلل
 ليدل افك لمت ىف يه تاد تاع ايلف
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 نأو ..ناميإ الب ..نيدالب شيعن اننأ وه..قلقلا رس نإ
 ىف نسلألا ىلع تاملك ..طقف رهاظلا نم انتنايد
 ..ةداعلا مكحب ىدؤت تاولصو ..تابسانملا

 داقتفا وه هببس نإ ..ليصأ ىناحور ضرم قلقلا نإ
 ..ةايحلا ىف ىنعملا

 ..ىحور قوفت هبحاصي مل ىداملاو ىملعلا قوفتلا نإ

 .ةرايطو ..ةرايس ..انتالآو انتاودأ ىف ةقلامع انحبصأ اننإ
 .انتمكح ىف اًمازقأ انللظ اننكلو ..ىعانص رمقو ..خوراصو

 ..فرصت اندنع سيلو ..ةدام اندنع

 ..بح اندنع سيلو ..ملع اندنع

 ةموهفم ريغ ةملك اًئاد لظت تايونعملا ةملكو ..تايونعملا
 ..قلقلا ناسنالل ةبسنلاب

 نظي ةيداع تاَبسأَ حسمتي هنكلو ..بذعتيو ىناعي هنإ

 ناخسو ةلاسغو ريديجيرف اهدنع ةجوزلا ..هتساعت ببس اهنأ

 فو رصمو بيط جورو «بابلا ىلع ةفقاو ةبرعو زاجوتويو

 فصنو ..هجاتحت ال امو هجاتحت ام موي لك هنم ىرتشت

 1ك

 ىهف اذه عمو ..هسبلت ال بالودلا ىف نوكرم هيرتشت ام

 : ةلئاق مربتو رجض ىف خرصتو اهجوز نوخت

 ..هد رقفلا هيإ ..ىد ةقيضلا ةشيعلا ةقياط شم انأ

 ..نظت اک اهتايدام ىف اًرقف سيل هنكلو ..العف رقف كانهو
 .اهتايونعم ىف اًرقف اغنإو

 هيإ ىنعي ..ةريحو ةءارب ىف كلأست ..اذه ال لوقت اهنيحو

 ؟..ىد تايونعم ةملك

 ىف دوقفم ءىش تايونعملا نأل ..اهاوس ىف ةقداص ىهو

 ..همهفت الو ..هف رعت ال ءىش ..اهتايح

 لثم ءىش ..ريطخ ءىش دوقفملا ءىشلا اذه نكلو

 ..لتقي هدقف ..مدلا ىف تانومره لا

 لثملاب تايونعملاو ..مسجلل ةيواميك تامظنم تانومرهلا
 ..فادهألاو فطاوعلاو راكفألل ةيحور تامظنم

 قتلا ىه ..ةيصخشلاو ةيسفنلل ىمظعلا لكيطلا لثم اهنإ

 ةتفاهتم ةيصخشلا حبصت اهنودبو . .اًهاجتاو الكش ال لعجت

 و اجو اطغعسو اقل حبصت ..هاجتا الب ةتتشم

 انبابش نيب سيل ..مايألا هذه ةبعرم ةقيقح قلقلاو
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 .تايونعملا ىف اًرجع كانه نأ اهببس ةيملاع ةنحم قلقلا
 هلدجي م/.ةريخألا تاونسلا ىف ىداملا ىملعلا قوفتلا

 الب درام ىلإ ناسنالا لوحتف «ىحورلا قوفتلا نم ءاطغ

 انلقع ةجاح دست ةيحور ةقيقح روهظ وه ةاجنلا قوطو

 ..مهفلا نم اهتيافك ةيمانلا اناوقل ىطعتو ..قوفتملا ىملعلا

 ..لحلا وه اذه ..نايإ نع ثحبلا

 كناعإ دجتس انيحو ..اقلق تنك اذإ كناميإ نع ثحبا

 اغا ق ى ىلا رفا ةملقلا ذنب دع حو
 علطتلاو ..ةروعسملا ةبغرلا ىه ..سفنلا ىه ةعلقلا هذه ..قلقلا

 رهو اهنج عطس ال هغر قاعي قلعلا ةاسنآلا نإ

 ..هسفن مهف ىتح كلمي الو :هتايناكمإ نيبت الو

 طا رهو اذان كيفي و ا هل
 تناك اذإف ..تاروصتلاب هيعو ىف صقنلا اذه ىذغي وهو
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 نم راطإ ىف اهتروص عضي هنإف ..اهبحي ةأرما یه هتلكشم
 نم ةديدج ةروص اه مسري دقو ..تالايخلاو فراخزلا

 ىف اهبويع ىفخيو اًرهاب انول اهنساحمل ىطعيف ..هعادبإ
 هللا قي طاقم

 مل ىنعم ةسمه لكل ىطعيو ..اهتلاق ةملك لك ركذتي وهو

 ..ةرملاب اهدلخب ردي ملو هدصقت
 اعا: يشك هال نأ تارا هلع ا ةو

 هيرغت ىمهولا لامكلا نم ةجرد غلبتو ..ةيقيقح ريغ

 Oa E a ke E ناوشلالاب
 قوقدملا نالا .«قياسلا لاقملا ى ةاضشحو ىلا ناسا
 ا یوا او رام ا

 حطسب شيعيو ..طقف هدسجو هناسلب سانلا عم لماعتي

 .هتلاصاو هتيرهوج دقفيو ..هدوجو

 ؟اذه ىنعم ام

 قلخ ىف مهاست قلقلا ناسنالا ةدارإ نأ هانعم نإ

 ىدلا وه“ «ئدازإ .هناذغ ون ارج قكلو تدعم هنآ
 ..هتاروصتبو ..هتدارإب هسفنل هبلج

 ..نجسلا رادج ىف ةيقيقحلا ةرغثلا ودبت انهو



 نأ ا ف ..بابلا 0 قلغأو هسفن اا

 ..ر رحتي

 ةيراع يكزتو هلكشم نم لالا ناولأل وحب نأو اهب

 دي يم حلا رادو

 ..ةديدح

 ..ءيطاشلا ىلع نوفقاو اننأ املاط ةحابسلا ملعتن ال اننإ
 رخؤنو الجر مدقنو ..رحبلا قمعو ءاملا ةدورب ىف ركفن
 .ىرخا

 فوسو .ءاملا طسو ىف انيقلت ةدحاو ةزفقب الإ ملعتن نل
 كبل ام اننكل .ةيادبلا ىف جاي ركك انعسلت ءاملا ةدو ربب سحن

 ..ءفدلاب روعش ىلإ دربلاب روعشلا لوحتيو دوعتن ىتح
 كيرحت ىف أدبنو ٠ .مادقالاب روعش ىلإ بيهتلاب روعشلاو
 دنأك ءاملا ىف ..ىشفو ..فقنو ..حبسن مث ..ملعتن اذكهو . .انفا رطأ
 ..ةفوصرم ضرأ
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 نم تلفيل لحارم ثالث ىلإ ةجاح ىف قلقلا ناسنالا نإ
 ..هقلق

 نع باقنلا حيزيو هتاردق فشتكيو هسفن مهفي نأ

 .هتايناكمإو هعقاو مهفيو اهعبنمو اهادمو ةيقيقحلا هتبغر

 ..هقلق ىذغت ىتلا تالايخلاو تارؤصتلا لبح عطقي نأ

 .ىلخادلا هدومجل اًدح عضيو طئاحلا نم هسفن علخي اذهبو

 نودب ةديدج ةبرجتو ديدج روعش ىف هسفنب ىقلي نأ

 ..ةرم مأ ةولح ةبرجت ىهأ ..متهب ال ..فوخ نودبو ظفحت

 .فاشتكالا ةذل وه مهملا نأل ..ةهيرك مأ ةليمج

 رعشيو فيكتلا ىلع هتردق قلقلا ناسنالا ديعتسي اذهبو

 نم ةدايقلا اصع ىلع هدي عضوو ..هسفن درتسا دق هنأ

 .ديدج
 ..بورها ىه قلق ناسنإ اهيلإ أجلي ىتلا لولحلا أوسأو
 درنلا بعلو ةزوجلا برشو نيخدتلا نامدإو ىهاقملا نإ

 ..اهانعم اهلك ..ةيرسلا ةداعلاو ..تاردخملاو رامقلا بعلو

 بهذيو هبتكم ىلع قلقلا ناسنالا اهكرتي ..بايغ ةقرو
 نأ نود دوعي مث ام ناكم ىلإ هسفن بحطصي نأ نودب

 ::ىفيفحا +2 یب سحأ لق“ نوک

 ..رمعلا باسح ىف ةطقاس ةرتف برملا ةرتف نإ
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 .ةهجاوملاب الإ نوكي ال ىقيقحلا جالعلاو

 ىف اهيضقن ةعاس وه قلقلا نم ىقاولا صرقلا نإ
 هنزنو هانلعف ايف ..ركفنو ..ركفن ..مانن نأ لبق شارفلا

 .ئداه ىعوضوم نازيم

 دض نهذلل ىرورض ميعطت ةباثم ىه ةعاسلا هذه نإ

 .:اسفتاب ةقارعم اتم كوس: الا :قلقلا

 اهحالصإ نم انكمتو ..اهتدايق نم انكمت انسفنأ انفرع اذإو

 فده دوجو ىلإ ةفاضإلاب لوأب الوأ سفنلل ةفرعملا هذه
 يع اف زج ا ا ضال نو نك
 ليبسلا وه .ةريغصلا تاقلعتلا همامأ لءاضتت ريبك قلعتو

 .قلقلا نم ةياقولل ىقيقحلا

 نال ةريغصلا همومه ىسني لاتقلا ةحاس ىف ىدنجلا ن

 ..اهصتما دق اًريبك ًافده 0

 دق ةميظعلا تاياغلل ءالولاو نطولاو ضرألا بح نإ

 كلت ىلع ىلوتساو «تاقلعت نم ىدنجلا سفن ىف ام باذأ
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 نم اهمام لازأو دحاو هاجت ىف اهدحوو اهقالطإب سفنلا

 .تاضقانت

 هبح نمو ايندلل هبح نم هصلخي هلل ئوصلا بح لثملابو
 .ةأرملل

 سيلا ةر ا وك اذكفو

 ..كسفن فرعا

 ..ىلوألا ةاجنلا ةوطخ هذه

 ..اهقلاخ ىلإ كسفن كتداق كسفن تفرع اذإف

 :اولاق اميدقو

 .كبر فرعت كسفن فرعا

 ربكأ حبصتو ةنيكسلا رب ىلإ سفنلا لصت نايإلابو
 0 رحب حطس ىلع تاشاعترا درج اهتايح ىف ثادحألا

 ديدش ءودلا ديدش رحبلا كرتتل نكستو حادنت نأ ثبلتام

 .ءافصلا

 كف حت
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 مهولا

 ..ناكم لك ىف كلوح ماهوألا

 نوكت نأ وه كمامأ ديحولا لحلاو
 اهعنصت نأو - ماهوألا هذه ديس

 ..كديب
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 ..ةايحلاب ضبني هلعجن ..ةيمهألاو ةميقلاو ىنعملا هيطعن

 ا و را ا یارک
 یر اهر اهبهتسنو اهبحا_قح ا ي ذل ءايطا
 ..ةايحلاو ةيمهألاب ضبنتف ..اهء ارو

 انتايح ىف ةدوجوم ريغ لظت . :ةلمهم ةطك للطن ةأرملا

 اندعسي هاما as ..دجوتف اهبحن ىتح . اما

 ..انيقشيو

 و ..اهبحن مث ةيمهألاو ةميقلا اهيطعن نيذلا نحن
 اذ ناه هلو اهم اقل ىذلا مولا ديبحت ةا

 اهنم فاخن مث ءايشألا ىلع رطخلا غبسن نيذلا نحنو
 اهانغبسأ ىتلا ةروطخلا نم عزفن ةقيقحلا ىفو ..عزجنو
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 لك ..هتاذ ىف ةميق هل ءىش ال اهتاذ ىف اهنم سیلو ..اهيلع
 مأتن مث ..هتيمهأو هتميق هيطعن نيذلا نحنو :لئاذ ءىش
 .ةموعزم ا ةيمهألا هذه لجا نم بدعتنو

 نولئاز ..مهيف ىنفن نيذلا صاخشألاو ..بحلا ىف ىنفن
 ..انكحضي ال هنكلو ..كحضم رمأ اذهو ..مهتعيبطب نوناف
 بحنف ..انيلع سبتلي انضرغ نأل .انيذعيو انيكبي اغنإو
 ىتلا ىناعملا بحن ةقيقحلا ىف اننأ نيح ىلع ..صاخشألا
 .صاخشألا ءالؤه ىف اهانر وصت

 E Ea E يحلو
 ىف ةعورزم اًئاد ىناعملا ..ةيفاص ةصلاخ ىناعم دجن ال ..ايفاص

 عقاولا

 ..ءانفلاو دوجولا نم ..روصتلاو .

 ..ربكألا باذعلاو ..ربكألا مهولا نحن

 ..هتايح ةدام ماهوألا نأل ..اًياذع انرثكأ نانفلاو
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 هتنهمو هتعتم ىه ..ماغنألاو ..راكفألاو ..تالايخلاو

 ..همالحأو هباصعأ نم لكأي وهف ..هتمقلو

 ..هلتقي عقاولاو ..هلتقي رارقتسالاو ..هلتقت ةحارلا

 ..هلتقت فولأملا اهلكشب ةليضفلاو ..هلتقي نانئمطالاو

 راكفألاو ميقلا لكو ..كشلا نم ومنت هدنع ةليضفلا

 ةديدج الاكشأ ذخأتو روطتتو ..كشلا نم ومنت ئدابملاو

 اا

 ددجيو ركتبيل ..كشلا ةماود ىف حبسي نأ ائاد هيلعو

 .فولأملا قوف عفتريو ..قلخمو

 ..كش ىف اًئاد شيعي ..باصعألا فهرم نائف قيدص ىل

 اهنكسي ناتغئاز هانيع ..بحو ..فوخو للمو ..قرأو ..قلقو

 هتايحو ..ةيفخ سجاوه هرصتعت هبلقو .ئداه بیرغ عزف
 ا ىلا بابل 50

 اجسلاو ةوهقلاو دا م ار

 ا ينك ق ق ضارقألاو و

 .حايصلاو ..كحضلاو ..سانلا ىف قارغإلاو ..تارهسلا ىف

 را نشا اذه عم لقوا دعت عار

 ..لفطلاك صقريو زفقيو وهلي ..ايندلا ىلإ جرخيو

 هرصب غوزيو اهمالظ ىلإ حابشألا هرجتف لشفي انايحأو
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 ..ةقيمع ةجل ىف اًئيشف اًنيش صوغي ىذلا قيرغلاكودبيو
 قوذي ال اًفرؤم اهوطب ىلايل ىضقي ..ماني ال هنأ هتلكشم

 ..ةمونم اًصارقأ هيطعأ نأ لسوتيو خرصي ..مونلا
 ىتلا ةقيرطلا سفن ىهو ..لوعفملا ةديدش صارسقا ط قسلا اهنإ هل لوقأ ..اشنلا نم ًاصارقأ هيطعأ نأ قداع نمو |
 ..ةيسفنلا ضارمألا تادايع ىف اهنولمعتسي

 ىف لقتعيانيف امفرشأ نإ
 سان ىلإ اهيف لوحتن ىتلا ةظحللا ..هنافجأ لقثت قئاقد دعبو ..ةفيزملا صارقالا علتبيو

 لوعفمب نكلو ..صارقألا لوعفب سيل ..قيمع تابس ها SE یف حوريو ..هينيع ىلإ مونلا فحزي ىرخا قئاقد دعبو
 5 کک

 رولا
 ..ةعيفرلا ةيلاعلا انعماطم

 انتايح انيديأ نم عيضي ..انتامرح
 ..ةقحلا

 انلكو ..مهو هسفن وهو ..مهو هءاودو ..مهو هض رم نأ

 .ةريبك ..هسعت ..ماهوأ ..ماهوأ

 ..حاجنلا سيل ةايحلا سايقم

 بقلو ةريبك ةفيظوب زوفتو ةداهش ىلع لصحت دق كنإ

 كلذ عمو ..تانبو اًدالوأ بجنتو جوزتتو ةورثو ناشينو

 اهنكلو ..تانييعت تسيل ةايحلا نأل ..تشع دق نوكت ال

 لاعفنا كزهب نأ نود رمعلا اذه لك شيعت دقو ..تالاعفنا
u 

: 
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 ..ةيماح ةذل كرهصتو مهبم قلق كينيع حتفيو داح
 اهيف قيفت ىتلا ةرهابلا ةظحللا هذه نم اًئاد أدبت ةايحلاو

 ىتلا مايألا امأ . .قلقو ةذلو فوخو لمأو بح ىلع ةشهد ىلع
 ةفولأم ةظحل نم اهيف لقتنتو قفرو ةداوه ىف اهشيعت
 ! ..ىفيظو فيلكت ىلإ ىسردم بجاو نمو . .ةفولأم ةظحل
 0 ست الو كباسح نم طقست ةداع ىهف ..ىجوز بجاو
 تفلتتو ةنس نيسم دعب ةأجف قيفت نأ ةجيتنلا نوكتو
 نيأو یتم ..لءاستتو ..بجعتو كلافطأ هوجو 3 كلوح
 ..مهتبجنأ فيكو

 : ةا قلب رمد ب نعت نأ نود كب رم دق كرمع نإ

 ..مئان تنأو انيسلا طيرش رمي اك
 بقاعت الو ..تاونس بقاعت سيل ىقيقحلا كرمع نإ

 عولبو ةورثلاو حلاو قيفوتلاب هيف ةربع الو ..ثداوح

 ..درابلا ىلع ىنامألا غولب نوكي ام اًريثكف ..اًدبأ ىنامألا
 نع ةسورعلا كيتاوتو ..داتعلاك ةسردملا ىف حاجنلا كيتاوي

 لسنلا كيتاويو .كرود ىف ةجردلا كيتاوتو ..ةبطاخلا قيرط
 ..عيبر لك ىف اهرامث ةرجشلا قاوت اک امامت .ريفولا

 ةداعلا نم عون ىه امنإ ..ةايح تسيل ةايحلا هذه لثم
 سفنتلاك ضارعأ درحم ..ءاسنلا ىتاوت ىتلا ةيرهشلا

 نفي

 ..همون ىف ىشمي انالفغ الجر قاوت مدلا ةرودو ضبنلاو

 اى ..ديدحلا ىلع أدصلا أرطي اك رهاظلا نم أرطت تاريغت

 .لابجلاو روخصلل ..ةيرعتلاو تاحتلا ثدحي

 ..اماق رخآ ءىش ةايحلا نكلو

 حتفت ..لخادلا ىف شيجت ةكرحو لاعفناو لامتعا ةايحلا

 تاساسحإ ىلإ باصعألا هبنتو ةشهدم قئاقح ىلع نينيعلا

 ةياغ ةلئسأ ىلإ لقعلا هبنتو ..مألا. ىف ةياغو ..ةذللا ىف ةياغ

 ..ةقلقم ةقرؤم فطاوع ىلإ نادجولا هبنتو ..ضومغلا ىف

 اهسيقي ال ..بلقلا ىف سورغم رتمومرت اهسيقي ةايحلا

 ..فورظلا ىف سورغم رتمومرت وأ .بيجلا ىف رتمومرت

 رارقتسالاو حاجنلاو قيفوتلا ريغ امات رخآ ءىش ةايحلا

 نم تسيل غراف مالك ءايشألا هذه لك ..نامألاو ةحارلاو

 ..ءىش ىف ةايحلا

 نيذلا ءانبجلا مالحأ ءرارقتسالاو ةحارلاو نامألا

 اک بصانملاو ىساركلا ىلع نومانيو ءاخرتسا ىف نوشيعي

 .بابذلا ماني

 عاجشلا الإ اهب زوفي ال ةمعن ىهف .ةيقيقحلا ةايحلا امأ

 لك هسفنب ىقليو ,ةمئاد تافزاحم ىف شيعي ىذلا روسجلا
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 لمعلا ىف ةديدج ىضارأ محتقيو ..لوهجي دغ ىلإ موي
 .ةفطاعلاو نفلاو ركفلاو

 لفحت اهنأل ..الماك اًرمع ىواست ةايحلا هذه نم ةظحلو
 ..نيريثكلا رامعأ اهب قيضت رعاشمب

 قتلا تالاعفنالا ةيمكب ..ضرعلاب ساقت رهنلاك ةايحلاو
 و ..ملألا ىطاش ىلإ ةذللا ءىطاش نم اهيف شيجت
 ..اهبصم ىلإ اهعوبني نم اهارجم عستي ام ىدمب لوطلاب

 ىرمع نأ رعشأ تنك ىنأ تاظحللا ضعب ىف انايحأ ركذأ
 ..لاعفناو مه نم ىبلق ىلع مثحي ام طرف نم ةنس فلا

 ..تضم ىتلا لايجألاب سحأ تاظحللا هذه ىف تنك
 نم ىلقع ىحنيف ,ىباصعأو ىلقع ف اهتاریم ةاطوب رعشاو

 تنك ىنكلو . .ةقشملاب رعشأ تنكو زوجع لجر لقعك مهلا

 اهلك ةبلحلاب طيحي ىذلا عراصملا ةذل ..ةذللاب رغشأ اضيأ
 ..هيعارذب

 ىذلا ءىشلا اذه ىف اًريثك كشأ تحبصأ دقل ..معن
 ..حاجنلا | هنومسي

 قتلا ةظحللا ىف لقتعي انيفام لبنأو لمجأو فرشأ نإ
 نأل .قوس دالوأ نييلمع نيحجان سان ىلإ اهيف لوحتن
 .ةعيفرلا ةيلاعلا انعماطم لقتعت ةصيخرلا ةريغصلا انعماطم
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 ىح فيكتلاو ةنورملا نم انل دب ال لوصولا مكحب

 قلمتلاو ةلماجملاو ةنهادملا نم انل دب ال .كبتشنو مدطصن ال

 بنجت نم انل دب ال ..مهيلع بذكلاب سانلا باستكاو

 ةحارصلا نأل ةحارصلا بنجتو ..حرجي قدصلا نأل قدصلا

 ..ةدئاف مه نأل مههركن نيذلا قفانن نأ دب ال ..مدصت

 نأ دب ال ..قيرطلا ىف اننولطعي مهنأل مهبحن یدل تختو

 ءايشأ نلعنو ..اهوق نسحب ال هنأل ا انسوفن ىف متكن

 نم دب ال ..ناذآلا ىلع فيرظ اهعقو نأ درجمل اهب رعشن ال

 دب ال ..ةيفلخلا ةقيضلا باوبألا نم لخدنل اليلق ءانحنالا

 ..انسوفن نع ..انتيرح نع لزانتن نأ

 نم عيضي ..انتامرح كهتني ..انلقتعي ..انلذتبي انحاجن نإ

 ةيرحلاو لامجلاو ةلادعلا نع ثحبلا ةايح ..ةقحلا انتايح انيديأ

 ..ليصأو قداص وه ام لكل نينحلا ةايح ..ةقيقحلاو

 ..انمالحأ ققحنو حجنن اننأ هيف نظن ىذلا تقولا ىفو

 ..انسفنأ دقفنو مالحألا هذه دقفن ةقيقحلا ىف انب اذإ

 ..اذام لباقم ىفو

 ..انحاجن عقاو لباقم ىف

 عابشإ ىوس ءىشال ..عقاولا اذهل ىلعفلا جيسنلا وه امو

E 
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 2د هل

 ثحبل لاو عفاودلا هذه ري ربتب ةلوغشم حبصت انحور نإ

 . ..اهرارمتسال ىقطنم نامضو ..اه ىقالخأ ءاطغ نع

 داحتالا ىلإ ىسنجلا زفاحلا انعفدي ىذلا تقولا ىف
 ىه امنإ .اًدبأ ثدحي ال داحتالا اذه نإف .رخآلا سنجل اب
 لك لاني الو داحلا لاصفنالا ىلع انم لك قيفي مث تاظحل
 .هدوجو حطسب كاكتحالا دري الإ رخآلا نم دحاو

 اذإو .ةعجافلا ةظقيلاب ىهتني ذوفنلا ىسارك ىف مونلاو
 ..لازو ىهتنا دق ذوفنلاب

 ..ءىش ال مث

 ..اًماق غراف عقاو ةقيقحلا ىف وه ..حاجنلا عقاو نإ

 ..عقاولا نم ةيعقاو رثكأ مالحألا نأ انايحأ رعشأ اذهلو
 ىف امم رثكأ سفنلاو لقعلا ءارث نم انايحأ هيف لشفلا نأو

 اطر نوک لا "دينك نورك اك اجا اق
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 ىف ةيرحلا ىلع ولعي ءىش الو ..ةيرحلا ىواسي ءىش الف
 | | | نقلا لم

 ىحضا ال ..هلجا نم ىتيرحب یحضا .ءىش دجوي ال

 نم الو ..حاجنلا لجأ نم الو لوصولا لجأ نم ىتيرحب

 نم اهب ىحضأ امنإو ..نامألا لجأ نم الو ..ةمقللا لجأ

 .ةلاصأ رثكأ ةيرح بسكأ نأ لجأ

 .ةيرحلا لجأ نم صخري دوجولا ىف ءىش لك
 اًدعو تناك اهنم الك نأل تثدح ةيسايسلا تاروثلا

 ..ةيرحلا مساب تقيرأ ءامدلاو ..ةيرحلاب

 رتاوت ىف اهتقبس ىتلا ةروثلا مطحت تناك ةروث لكو

 باعيتسا ىف لشفي ناك ماظن لك نأل «خیراتلا لاوط رمتسم
 ..قالخلا عدبملا رحلا حورلا ةوق

 انيح بحلا نإ لب ..بحلاب ..ةايحلاب ىحضأ ةيرحلا لجأ نم

 انعم ورب را لما هيل الجر طنب عقل

 دادزا دقو بحلا وه ةيرحلل هناكم حسفي ىذلا بح ا

 هزواجتو سنجلاب ىقتلا اذإ الإ اًبح نوكي ال بحلاو
 .قمعأ اًداحتا ققحيل هقوف عفتراو

 ؟اًئيش لوقأ له
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 ةسماهلا تاملكلا ..سمهلا وه ..ايندلا هذه ىفام لمحأ نإ

 فايطألاك انسوءر ربعت ىتلا مالحألا ..روعشلاب رجفنت ىتلا

 ..ىنعملاو ..نانحلاو لمألاب هئيضتف انعقاو سملت مث

 ..لوقعماللا سملتأ تبهذو ..ىفلخ لوقعملا تكرت له

 ..امر

 مكحل هعضخن نأ نم ..ربكأو لمشأو مظعأ دوجولا نإ

 هنم ءزجو .دوجولا اذه ضعب الإ لقعلا اف ..هدحو لقعلا

 هلمعم ىف تق ىتلا براجتلا ىدحإو ,هتارهاظ نم ةرهاظو

 تاروصت ىلإ دوجولا ةلاحإ ناكمإب دقتعأ ال انأو ..ىئاهناللا

 ..ةيقطنم تاراعشو ةيلقع

 ةطاحالل ةلواحم لك ىلع ىلاعتم ىرهوج ليصأ دوجولا
 ..لقعلاب هب

 نأ نكمي ال .هتاطابتراو هتاديدحتو هنيناوقب ىلقعلا ملاعلاو

 ..روصتلا ةجيتن قلتخم قتشم عقاو درج هنإ ..ةلاصأ هل نوكت

 ,ةيئاهنلا ماكحألا رادصإ ىف قطنملا ةيافك ىف دقتعأ ال
 فيك ..مادعالاب ناسنإ ىلع قطنملا مكحي فيك مهفأ الو
 نيأ نم ..ءانفلاب هيلع مكحيو ةيئاهن ةنادإ اناسنإ نيدي
 ةقيقح ىأو ..ديكوتلاو عطقلاو مزجلا اذه لكب قطنملل

 .ناسنإ حور ةفك حج رت نأ نكمي ةيعوضوم

۸ 

 ىف رظنأ انأو ةقفشلا نم بقاث قرحم ساسحإب رعشأ ىنإ
 ناويح ملأ هينيع ىف ىرأ ىنإ ..ةقنشملا ةبتع ىلع ناسنإ قيع

 اهلك ةيرشبلا مالآ ىرأ ..هب ربعي اًمالك دجي ال سرخأ
 .هلك ماعلا نازحأب رعشأو ..اهتاخرص عمسأو

 لاصئتسا هيف هدحو لقعلاو قطنملل مالستسالا نإ

 ..هريمض ..هنادجوو ..هحور ..ناسنالا ىفام لمجأل

 ..ليجنإلا ىفو هنيزاوم لكب لدعلا قوف ..ةمحر ةسمه نإ

 ..رجحب اهمريلف ةئيطخ الب مكنم ناك نم

 هللا رفغي نأ نوبحت الأ او حفصَيلو اوفُعيْلَو# نآرقلا ىفو

 .«مكل
 نم ةيؤر دجوت الو ..هاياطخ نم حدفأ ناسنالا ءاقش نإ

 ..ةقيقحلا هذه حجرت ةيعوضوم

 ..ىعوضوملا ثحبلا ةملكب تطاحأ ىتلا ةماخفلا لك نإ

 اهيف غلابم ةماخف ةيعوضوملا ةيؤرلاو ..ةيعوضوملا ةرظنلاو

 .ا َريثك

 ةيلآلا ريسأ دكار دماج ملاع ىعوضوملا ماعلا نإ

 ىف لولغم ةيداملاو ةيمتحلاو ةيعيبطلا نيناوقلل عضاخ راركتلاو

 تيباوتو نفادم ىلع الإ ىوتحي ال .ةجيتنلاو ببسلا راسإ
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 نأ نكمي الو ..لقتعم ماع ..انتاراكتباو انرعاشمو انراكفأ
 بناجلا ىف كانهف ءانيلع ةديحو ةجحك ملاعلا اذه ذخؤي

 هنم قئبنت ىذلا ركبلا ضماغلا قيمعلا انتاوذ ملاع رخآلا
 .هسفن ىعوضوملا ملاعلاب انتاساسحإو انتايرحب انتاساسحإ

 ..بحلاو لامجلاو لدعلاو ريخلاو قحلا ..ميقلاب انتاساسحإو

 .هزئارغ ناسنإلا مكحت نأ نكي ال

 ..اهدحو زبخلا ىلإ هتجاح ناسنإلا مكحت نأ نكمي الو

 ..تاعوضوملا نم ملاعل هتيعبت ناسنإلا مكحت نأ نكي ال

 ..هلك اذه قوف ناسنإلا نإ

 ..هسفن قوف دعاص ..هتارو رض عيمج ىلع لاعتم هنإ

 سمهي ىذلا ..فيطلا ..لمألا ..ملحلا ..مهولا ..قوف ىلإ هعفدي

 ..ةيرحلا ةدوشناو ..تايلاثملا ةينغا ..هنذا ىف

 ضرألا ةوهش همكحتل هسفن كرتي ىذلا ناسنإلاو

 ةوقلا ةوهشو ..ةدعملا ةوهشو ..سنجلا ةوهشو ..تاراقعلاو

 ..لقتعم ناسنإ وه ىعوضوملا ملاعلا قيربو ..ةرطيسلاو
 ىتلا هحور ةيفافش ..هتراكب ..هتءارب ..لقتعم هيف ام فرشأ

 ..تارورضلا لك ىلع ةرئاث ةدرمتم ةرح ةعلطتم اهم دلو

 عجيل
 ..طقس هنإ

 ل

 تئج ..هداليم ذنم خرصي ىذلا كلذ وهف ..حجانلا امأ

 ةءارب ىف هدي عفر نع فكي الو ..هعم فلتخأل ملاعلا ىلإ

 ..لطاب لكو ملظ لك اهب مطحيل لافطألا

 ان # د
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 ةبعللا

 لقعلا ..ىكيتاموتألا خملا

 ..ةيعانصلا ةئرلا ..ىنورتكلألا

 نيعلا..كيتسالبلا بلقلا
 . ..ةيكلساللا

 !!؟؟ ..اناسنإ عنصت له

 ..ىكيتاموتوألا خملا ..ىلآلا ناسنإلا ..نع أرقن موي لك
 ةسارحل رادار نيع عارتخا نع عمسنو ..ىنورتكلألا لقعلا

 ةئرو ..صوصللا طبضل ةيكلسال نذأ راكتباو ..نئازخلا
 ..انيلوبلا ىضرمل ةيعانص ةيلكو ..للشلاب نيباصملل ةيعانص

 ..بلقلا ىضرمل كيتسالب بلقو

 ف ا

 ضعب بیک رت درجمب ..انلثم هلثم ملكتيو ىشميو رعشيو سحب

 .روتسزنارتلا تايراطبلاو تابمللاو ةيئاب رهكلا تالصولا

 ..كحضي رابخألا هذه أرقي انيح عراشلا لجر نإ

 ل

 ..مدآ ىنب اوقلخي لوقعم ىقب ..ةفولأملا هتجاذسب لوقيو
 ..نينم حورلا هيف اوخفنياحو بيط

 ..ةجذاس ةظحالم تسيل ىهو

 ..ةلآلا نيب قيمعلا ديحولا قرافلا ىه ةظحالملا هذه نإ

 ةيرذلا ةلبنقلا ىلإ ديلا ةعاس نم عارتخا ىأ نإ ..ناسنالاو

 .كلبمزب ةبعل درب وه رمقلا خوراص ىلإ

 ةبعل ..ةدارإ الو ..حور الو ..خم اهيف سيل ةبعل

 هديرت ام ىلع فقوتت امنإو ..اهسفنل ديرت نأ عيطتست ال

 .اهراقع طبضتو اهكلبمز ريدت انيح اه تنأ

 اهنكلو ..اهيلع تنأ هيلمت ام بتكت ةبتاكلا ةلآلا

 عيطتست ال اهنكلو ..مسقتو عمجتو حرطت ةبساحلا ةلآلاو

 ىتلا ماقرألا ةفاخس ىلع جتحتو خرصتو سأيتو بعتت نأ

 .اهحرطتو اهعمجت

 تلت. نأ :عيطتست-ال كلو نتن ةيعابضلا ةئزلاو

 .ةفهللاب الو فوخلاب

 قفخي نأ عيطتسي ال هنكلو ..قدي كيتسالبلا بلقلاو
 .ةبغرلاب الو بحلاب
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 اف ..حورلا هيمسن ءايشألا هذه صقني ىذلا ءىشلاو

 ؟حورلا ىه

 وه حبسي رحبلا كمسو ..ءاملا ىف حبسي بشخلا حول نإ
 .ءاملا ىف رخآلا

 هنأ هلعفي ام لك نإ ..ةدارإ هل تسيل بشحخلا حول نكلو

 ىلإو راسيلا ىلإو نيميلا ىلإ هب فذقي رايتلل هسفن ملسي

 هعفرتف ةيعيبطلا نيناوقلل هسفن ملسيو ..فلخلا ىلإو مامألا

 لماع: ىلإ دست ملسيو + ةفيقخلا ةتفادكا مكحب قوف ىلإ

 .بارت ىلإ تتفتيو بوذي ىتح هيف لكات فلتلاو داسفلا

 ..هجازم ىلع ..هفيك ىلع كرحتي هنإف رحبلا كمس امأ

 امنإو ءىعيبطلا نوناقلل هسفن ملسي الو ..رايتلا دض حبسيف

 دض اطباه حبسي ..ةيبذاجلا دض اًدعاص حبسيف هيلع روني

 ءداسفلاو فلتلا لماوعل هسفن ملسي ال وهو ..ةفاثكلا نوناق

 .هلتق ىف ركفي ودع لك مجاهيو رثاکتیو ومنيو ىدغتي امنإو

 ..حور هيف رحبلا كمس نإ

 ىولتي امهالك ..ةنوركملا داوعأ نم دوعو ..نطقلا ةدود

 اذه ادع ايف ناقرتفم اهنكلو ..ىدود وخر امهالکو كدي ىف
 .ادج نافلتخمو ..رهظملا

 هلكأيو ةبوطرلا هبيذتو سمشلا هففجت ةنوركملا دوع

 ا

 ةا البا لماوعلا هذه لكل قم فو لا

 ةدارإب لماوعلا هذه لك مواقت اهنإف نطقلا ةدود امأ

 لكأت اهنإ ..اذه نم رثكأ وه ام لعفت ىهو ..اهيف ةدينع

 بلاغتو ..هدض ةعانم بستكتو هيلع دوعتتو ..نيفاسكوتلا

 ..اًحور اهيف نأل ..هبلغتو فاعزلا مسلا اذه

 ناجا نق «:ةزدلا نمد ةبعبوب؛:ىضخملا نها هج

 نأ كنك ال ةرذب رجحلا نم تحني نأ عيطتسي تاحنلاو

 الك نإف نينثالا تعرز اذإ نكلو ..ةرذلا ةرذب نم اهقرفت
 .ىرخألا نع اًريثك فلتخت فوس اهنم

 ةيبذاج اهدشتو نيطلا ىف صوغت فوس ىصحلا ةبح
 قوف ىلإ ومني نينج اهنم جرخي فوس ةرذلا ةبحو .ضرألا

 هقاروأب اًدعاصو ضرألا ةيبذاج ىلع ارئاث فوذقملاك

 .:سمتتلا "لإ ارضنا

 ..حور اهيف ةرذلا ةبح نإ

 ..حورلا ىه ام

 ةيرح اهنإ ..ةيلآلا نيناوقلاو ةرورضلا ىلع ةروث حورلا

 .ةدارإو ..ةيصخشو ..نايكو ..ةيتاذو

 هترادإ نكمي ال هنأل «حور هل ناسنإلا نإ لوقن نحنو
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 ..هتيرحو ..هفيكو هجازم ىوس هريدي ءىش الو ..كلبمزب

 الإ عنصي ال هنأل ..اناسنإ عنصي نأ عيطتسي نل ملعلاو

 لغتسي ىتلا تالآلاو تانيكاملا الإ ركتبي الو ..تاكلبمزلا

 .اهفشتكا لإ ةيعيبطلا نيناوقلا اهيف

 ةلوقعملا تاعوضوملاو تالآلا قاطن ىف ًيئادرودي هنإ
 .ةيقطنملا

 اهيلع اهولعو نيناوقلل اهقرخ اهتافص ىلوأ حورلاو

 ىهف اذهو ..لوقعملا قوفو ..قطنملا قوفو اهقوف اهعافتراو

 :اهتاوتكم قينتلا نكم ال ..اًدبأ ةددختم

 ..ةيرشب سفن ىف ةنونكملا اياونلاب ؤبنتلا ليحتسملا نم نكلو

 ..اهجازمو اهاوهو ..اهنوناق ىوس نوناقل عضخت ال ابنأل

 ىأ لوانتم قوف رس اهيف ..حور اهيف ..ةدحاو ةملك ىفو

 ..ةوق

 .ةيرح حورلا

 ..هيلع دحأل ةرطيس ال قلطم هدب اهنإ

 لح

 ىه ةيرحلا هذهو ..ةيرح هيف نأل ..حور هيف ناسنإلا
 عنصت فوسو ..هتاراكتباو هتاعارتخا لكب ملعلا تعنص ىتلا

 .اًديأ اهعنصي نل ملعلا نكلو ..موي لك ملعلا نم اًديزم



 ةمدصلا

 ىمأ ..ىروفصع ..یتبیبح

 ..ةفوطعلا ةليمجلا ةريغصلا
 ..بابلا یل ىحتفا ..یئکس ..یتقیدح

 ..كيعارذ نيب ءىبتخا ینیعد

 ..محرلا ..اهمسا ةئفاد ةريغص ةفرغ ىف انتايح انأدب انلك
 انعرذأ انممض دقو نامأ ىف مانن انك ةفرغلا هذه ىفو

 ..قلقلا اذالو ..كش ال ..فوخ ال ..قلق ال ..انتمدخ ىلع

 ..اًموضهم انلصي ماعطلا ..انئاعمأ ىتح انلصي ءىش لكو

 نأ نود اًرهاج انلصي نيجسكألاو ..ارركم انلصي مدلاو

 تالضفلا . ا نأ ىف ركفن نأ نودو انتائر كرحن

 0 0 0 ةنولابلا لثم
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 فارشإبو ..ةيلآو ةقد ىف متت تامدخلا ..زهجي ءىش لك

 دقرن نحنف ..ءافخلا ىف نورهطم ةكئالم هيلع رهسي صلخم
 نم ءزج اننأ رعشنو ..ةايحلا رس ..مظعألا رسلا ناضحأ ىف
 ..دحأ هلوطي ال ىذلا رسلا اذه

 ءفدلا نم انب فذقتو ..ةلوهجي ةوق اندرطت ةأجف مث

 .ةلوهجم ةعساو ايند ىلإ نامألاو

 ةعئاض محل ةعطق ىلإ ةظحل ىف انلوحت دقو ..خرصنو

 اهيديب سفرت محل ةعطق .اهسفن ىوس ءىش ىلإ ىمتنت ال
 .اہ كسي ءىش الو ..ءاوما ىف اهيلجرو

 اهناذخأتو . .ةقر ىف اهب ناكسمتو . ا ةنكت

 اًءوض رثكأو ..ىلوألا نم ًاعاستا رثكأ ..ىرخأ ةفرغ ىلإ
 .مألا ىدثو ..مألا ردصو ..مألا نضح ىه

 نأ كردي انم لك أدب دقو ..ديدجلا نكسلا ىلإ ٍلقتننو

 ءىشلا اذه ىلإ بهذي وهو ..مألا ..همسا رخآ اًئيش كانه

 وبخيوسفلتو طوبا هسقن لإ دوعي مث نبللا عضريل رخآلا

 نأ سحب أدب دقو ىراعلا هردص ىلع هديب برضيو حرصبو

 ..انايك هل

 نع اًئيشف ایش مصفنيو .. :.ةايكلا اذه ومنيو

 اناا نانا ل وقي سسك م ثبلي ام مث .هلوصأ
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 فاح ةو ايب تم ةف اخ قب رطل ةكتيو +: انانان

 هد حا: نواح نشم ر واع لاوقيو :: ان دخ

 ةفرغ ىلإ مألا ةفرغ نم لاقتنالا ىف أدبي مث ..هد بحأ ال
 ىرخأ نكامأ ةدع كانه نأ فشتكيو .ةلئاعلا ىه عسوأ

 ىه .همأ ردص ريغ نامألا اهيف دجيو اهب ذولي نأ عيطتسي
 كرتيو ..همعو هدجو هتلاخو هلاخو هتخاو هيخاو هيبا ردص

 .ةرماغملاو .لوحتلا ىف. ادو :دمأ

 هفواخمو هفطاوعو هتيصخش ومنت ىلوألا هتارماغم نمو

 اوا

 نم ديزم ىفو ..عراشلا ىلإ لزنيف ةديدج ةرماغم ا مت

 ..ىلوألا نم عسوأ ةديدج ةنكمأ فشتكي لوضفلاو فوخل

 ..نامألا اهيف دجيو اهيلإ أجليو اهب ذولي نأ عيطتسي
 :لافطألا ةقيدحت ..:نازيحلا تيب“ كسول

 مكي باا لإ اها نإ ةلوفطلا نمايش ار
 , عجل هسا ىلا نيكلا مساولا تبلل لإ ةلاقتت

 ىف ..اه رصح ال ةريثك نكامأ ىف نامألاو ةياعرلا دجي ثيح
 ىف ..ةيموكحلا ةسسؤملا ىف ..ةباقنلا ىف ..ىدانلا ىف ..ةعماجل
 نأ فشتكيو دجسملا ىف ..ةسينكلا ىف ..ةيسايسلا ةمظنمل

 ن راع ادن موتا ا قي هانكس انو
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 ةحصلا ةرازو ..هتيذغت ىلع فرشت نيومتلا ةرازو ..هنوئش

 ةزازو ةا لع فرست لدعلا ةرازو#ةفقحض لع فردت

 مأ ىف ددغلا هبشت تاليكشتلا هذهو .هتي رح ىلع فرشت عافدلا
 ذولي اک ..اهب ذئال وهو ..ماظن ىف لمعت ..عمتجملا ىه ىربك

 ةفطن سيل هيف نينجلاو ..ريبك محر هنكلو ..محرلاب لفطلا

 درف هنكلو ..ةوق الو اهل لوح ال هب ةقصتلم ةلولشم محل

 مألا عمتجملا اذهب هتقالعو ..هلالقتساو هتيرح هل لماك

 ةقالع اهنكلو ..لفطتو لكاوتو قاصتلا ةقالع تسيل

 تايناكمإلاو صرفلا اهيف طقتلي ةرماغم ةقالع ..ةكراشم

 اک هلاعفأ لكشيو ..هجازمو هتايح راتخيو روطتيو ومنيو

 ا

 اهنكلو ..محرلا لثم ةدماج ءاص ةفرغ سيل عمتجملا نإ

 رييغتلل ةحوتفم ةمظنأو ..فرغ ةدع ىلع ةحوتفم ةفرغ
 ىف رايتو ..اه رخآ ال تايناكمإو صرفو ..رمتسملا ليدعتلاو

 هتايح راودأ لک. یف لقتنا ىذلا ىعيبطلا ناسنإلاو

 ..ةلحرم ىلإ ةلحرم نم هتيصخش تلماكتو ةيعيبط تالاقتنا

 ةيولخ ةلحر ىف لزني اك ةايحلا ىلإ لزني ..هسفن تروطتو

 نود هسفن ءلم ةايحلا هذه ف رماغيو ..تاجافملاب ةئيلم ةليمح
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 هنأو رح هنأب اساسحإ التما دقو ..هسفن رسخي نأ ىشخي نأ

 هتيلعاف نأو .: انش لعفي نأ عيطتسي هنأو ..لوئسمو رداق

 عمتجملا ىلإو هدلب ىلإو هناريج ىلإو هتلئاع ىلإ دتت نأ نكي
 ..اًرثأ كرتي نأ عيطتسي هنأو ..خيراتلاو ةيناسنالاو ايندلاو

 ..ىنعم هتوملو ىنعم هتايحل لعجي نأ عيطتسي هنأو
 ةلحرو ..لامحو ةعتمو ةوشن ناسنإلا اذه ةيسنلاب ةايحلا

 دق ناسنإلا اذه ناك اذإ ..اًريثك فلتخي رمألا نكلو

 هحور تقنخو ..هروطت ىلع قيرطلا تعطق ةفينع ةمدص ىقلت

 .اهسافنأ لوأ ذخأت ىهو

 .ةمدصلا نم عونو عون فلأ كانهو

 هتايح ةروكاب ىف وهو لفطلاب ملي ىذلا داحلا ضرملا ©
 .هدعقيف

 مألا نيب قانخلاو قاقشلا هيف فكي ال تيب ىف ةايحلا ©

 انهيار ةركن يهنأ فرعي ال نيبيبح نيب هقزتو نبالا ةريحو بألاو

 داهطضالاب عيشملا وجلاو ..مألا جودو ..بألا ةا ©

 .ءاضغبلاو
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 لضفت ةلئاعلا نأو هوركملا لفطلا هنأ نبالا روعش ©

 .هاخأ هيلع

 اهيف شيعي ىتلا ةيدقلا تويبلا ىف مراصلا ماظنلا ©
 .ىأر البو ةملك الب بالكلا نم عيطقك دالوألا

 لوأ لعجي ىذلا ةيرصعلا تويبلا ىف طرفملا ليلدتلا ©

 ةمدصو ةلتاق ةفزاحي ةايحلا ىلإ نبالا .اهوطخي ةوطخ

 .اهيلع ىوقي ال

 ءامتنالا وأ ةهاعلا وأ نوللا ةجيتن صقنلاب روعشلا ©
 .ةدوبنم ةيلقال

 هبح نيب نبالا قزمتو ..ةئيطخلا شارف ىف مألا فاشتكا ©

 ..هعقاو نيب هقزمتو ..تقولا سفن ىف ..همأل هتيهاركو ..همأل

 .هتادقتعم»

 ىف ةبيخلاو لمعلا ىف سالفإلاو ةسردملا ىف لشفلا ©

 .بنذلاب روعشلاو ..بحلا

 ىعيبطلا روطتلا فقوتي نأ تامدصلا هذه ةجيتنو

 ىف تناك ىتلا حورلا نم الدبو ..ةيصخشلا ومن فقوتيو

 ىلإ جورخلاو قالطنالاو جارفنالاو ررحتلا ىلإ اهقيرط

 ىلع مضنتف حورلا هذه دوعت .ةايحلا عم لماعتلاو ايندلا

 ..محرلاب نينجلا قصتلي اك قصتلتو ..شمكنت ..اهسفن
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 داجيإب لغشنيو ..ىوطنيو ..هتفرغب ..هسفنب مودصملا قصتلي

 ىرجي امي مامتهالاو هابتنالا دقفيو ةيلخادلا هتاسأل لولح

 تايناكمإلاو صرفلا هتوفتو سانلاب لاصتالا دقفيو هلوح

 نال :.نصوكتلاب :ةلاخلا هده: :قومشي.' نويئاسفتلاو

 ناك انيح ىلوألا هتلاح ىلإ دوعيو اهيف صكني ناسنال
 ىف كراشي.ال الفطتم الكا وتم” خيو هما ر انضقلم

 ۰ .ةايحل

 ىف نامألا دقتفا دق مودصملا نأ اهببس ةدوعلا هذهو

 هما هيرب ی لوألا رک قلع مسني دعت“ ايان

 ءايشأ ىف هدقتفا ىذلا نامألا نع اليدب دي نأ لواحي وهو

 ..ةهارشبو ةرثكب لكأي وهو ..سنجلا ىف ..ماعطلا ىف ..ةريثك

 عابشإ الو ..سنجلا ىفعابشإلا نع ثحبيو

 ..لاذنا سانلاف ..ءىش لك لع ةيئاهن اًماكحأ قلطيو ..اًربأ

 ءاسنلاو ..تفز ديدجلا ليجلا ..ةلاتح ثيدحلا نفلاو

 ريسي ملاعلاو ..بصن ةسايسلاو ..صوصل ءابطألاو ..تانئاخ

 ..بارخلا ىلإ

 اهنكلو ..ريكفتل ةجيتن ةيقطنم اًماكحأ تسيل هذه لكو

 .هءاوطناو هشامكنا رربيل اهب عرذدتي تارربمو عئارذ
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 ىلع هتروث لظ ..ايندلا ىلع طقس دقو سعتلا هلظ اهنإ

 دقو هسفنل هتيهاركو ..سانلا ىلع ةروث ىلإ لوحت دقو هسفن

 .سانلل ةيهارك ىلإ تلوحت

 نار هيي ةلصلا» داعم ”نوكي ألا ولا عالغو
 ةداعاب# فن نيبو هيب ةلضلا  ةالاعاب_ نكلو ..  نماثلا
 ىلع لخادلا نم هبيكرت ةداعإبو ..هسفن نيبو هنيب ةقادصلا

 ىلإ هخيرات ليلحتبو ..قفاوتلاو بحلا نم ةديدج جئاشو
 هئادسو هن مز همت نحر جي نوفا قل هيلز الأ رضاع
 ..ضغبلاو بحلا نيب ةرئاح ةيماد ءالشأ ىلإ

 ,ةةحافملاو: ..«ءاشفإلاو داشقال وه جالعلاو
 ..بيبح وا ..قيدص ىدي نيب ةميمحلا ةاجانملاو ..ةفشاكملاو

 نأل .بطلا نم نسحأ جالع ةميمحلا ةقادصلاو

 نعو بح نعو فطاعت نعو نمار نغ مش اهب هفشاكتلا

 ةمعان ديا اه ةقادصلا ..رجا نودبو ضرغ نودب ..ةقث

 دمضتو ..اهيلع ونحتو اهظفحتو اهنماكم نمرارسألا لتست

 مالالا ساتو خارجا

 فوطع مأ ةبيبحلاو ..نمثب ردقي ال ميظع بيبط قيدصلا
 ..ةردخم ةسمل اه نونح

 كايابخ هل فشكتو ..كبلق هل حتفت قيدضب ظفتحا

\00 



 .هعم هركتو ..هعم روثتو*”..هعم بضخت قيدص ..كحو رجو

 لك ىف كنأل ..تامدصلا نم ةياقو نسحأ قيدصلا نإ

 ديدج نم اهبيكرت متي مث .كسفن للحتت ..اهيف هفشاكت ةرم

 ..ميلس قايس ىف
17 
 نفد
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 لمنلا

 ةريغص طقنك ..لمنلا بارسأك

 زييمتلا عيطتسأ ال ىنإ ..ةعفادتم

 ..قوف نم رظنأ ىنأل ..مكهوجو نيب
 ..قوف نم

 ' ..ضعب لثم سانلا لك ودبي قهاش عافترا ىلع نم
 د رح .دحاو مهلكيهو ..ةدحاو مهتنحس ..لمنلاک نودبي

 .ةددعتم تاهاجتا ىف عفدنت طقن

 ىلإ ترظن مث ةرهاقلا ىف جرب ىلعأ ىلإ تدعص اذإو
 تارك درحم ..طقن درج مهارت فوس كنإف تحت سانلا
 ودبتسو ..ودرايلبلا تاركك ضرألا ميدأ ىلع ج رحدتت

 ريصارصلا نم ريباوطك ةهرافلا سديسرملا تابرع

 1 ..ةعماللا

 اهنإ ..ديعب نم اهيلإ رظنن امنيح اريثك فلتخت رومألا نإ
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 ةهفات حبصتو ..ةدحاو ةنحس تاذ حبصتو هباشتتو لءاضتت

 ..لؤاستلاو ةشهدلل ةريثم

 ىلإ رظنت قهاشلا كولع ىف قوف تنأو بجعتت كنإ
 وه اذهأ .كسفن لأستو ..سديسرملا ريغصلا راصرصلا

 !؟ هینتقت نأب .ملحت .كرمع لوط تنك :ىذلا ءىشلا

 لسور تك ودنا O اهون ده خا قم

 يرش :تاهينجت عطب, جيلا لتقيو ق رسيف ةهزج لقاع

 ..؟اقينأ اهيجو نوكي نأ لجأ نم رم !؟راصرصلا اذه اهب

 اذه دوم ةلدهيلاو اا ی ا كافه نأ ودي ال كلو
 ..قوف نم ةدحاو ودبت بايتلا لك نإ ..قهاشلا عافترالا

 ةحيبقلاو ةنتافلا هوجولا ..ءاسنلا حبقأك ودبت ءاسنلا لجأ

 ةجاجد حمالم نيب قرف ال ..جاجدلا هوجوك قوف نم ودبت

 ةزه الو نيعلا ةزمغ ودبت ال ..ىرخا ةجاجد حمالمو

 نام نا انف و ام لكو ا اا و اا
 N E وك الز دق :ناكم يقنو نيفعلا
 هجر ف توفت الت دل. ت لو ريغ لا تاق لا هذه نم

 ..همامأ رخآلا عفديو ىرجي دحاو لکو. .هفنأ وه ريغص راقنمو

 ..هيإ ىلع ...هيإ ىلع ..لءاستت تناو .هفلخ نم رخآ هعفديو

 دارو ويه عادم نملازلاوبإ نحب
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 ريغ ةكحضم ةياكح قوف نم كل ودبت اهلك ةياكحلاو

 ةظحلا ”ننم تنك كنا تقولا ضعي ىست دقو .ةموهفم

 سانلا عفدتو ىرجتو سانلا ءالؤه لثم عراشلا ىف لورهت

 ب مريس نا ىسكاتلا., قاس ن خرفتو كمامأ

 عراشلا ىف تحت تنأو كل ودبي ناك ىذلا سامحلا اذه

 كاذنيح كل ودبي ناك ىذلا سامحلا اذه ..كمهو ىف شيعت

 2 تيت دعب ا و وقم

 قبسي دحاو ناشع ..هد ىرجلا لك هيإ ىلع ..هيإ ىلعو
 ل ديرما دعب هنا خا اخ نف حوري هقبسي ..یناتلا

 ..ظط ىف ..ظط هلك ..هضعب لصحم هلك ..ةجاح

 اك سانلا عمجتيو تحت نينثا نيب ةقانخ بدت دقو

 نوف نم تنأ رظنتو.,.ةبيزغ هارت رك لوح لذتلا عمجتب

 ارك فرما كلاوديبو ابيع اًرظنم ةفانلا كل رديت
 عفاود هل تسيل هلبأ شئاط سامحب ..موهفم ريغ سامحب

 نم ريغص ربش ىف همحازيو رخآ الجر لجر لتقي ادال

 ..ةعساو همامأ ايندلا نأ عم هيف فقي ضرألا

 كل ودع دج ةا ..ةعساو قوق قم كل ودق ايندلاو

 ..اهيف ريغص ربش ىلع نانثا لتاقتي نأ نم عسوأ
۱10۹ 



 ..ةلآلا ةفاخسو ..ةعرسلا

 !؟ىرجلا اذه لك اذامل .ةرم لوأل كسفن لأست كنإ

 نجس نم كجرخت ةبحر قافآ ىلع كساوح حتفتتو

 ..ةفايه ةريغصلا كتامامتها كل ودبتف كتايح راغصو كتينانأ
 .اهيف ظط

 نودب ظطلا هذه نم اهيف ققحتت نأ عيطتست تاظحل كانهو ٠
 ی سالا لإ غر رهاقلا حرب لع فضا

 نم كسفن اهيف علخت نأ عيطتست ةردان تاظحل كانه
 وع فيت ةمئر و كرمت قالا كالت يح لا

 نأ نود قوف نم اهيلإ رظنت كنأك كحور ىلإ رظنتو ..كتحلصم
 ا .اًبجعتم المأتم رظنتو ..العف ق وف ىلإ دعصت

 سامحلا اذه ناك اذامل ..عافدنالا اذه لك ناك اذاملو
 ..ءىش ال ىلع روهتلاو

 الخ ىللا هيإ . .هيإ ىلع قومحم تنك ..هدك تلمع هيلو
 دقفأو قئاختأ قالخ ىللا هيإ ..هتلمع ىللا لك. لمعأ
 ناو
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 ىلجتتو ..كسفن ىلإ قيفت ةفطاخلا تاظحللا هذه ىفو

 كعقاو ةشاش كمامأ عستتو كتايحل ةعساو ةيؤر كيلع

 كتردق درتستو ..بوكس انيس ..ةيماروناب ةشاش حبصتف
 كاسمإلا ىلع كتردق درتست ..لقاعلا قيقدلا مكحلا ىلع

 اهلك كفورظ ىرت كنأل كتايح ىلع ةرطيسلاو كلمارفب

 ايندلا فورظو كريغ فورظ اهعم ىرتو ةدحاو ةعفد

 ..اهيف ظط حبصتو كتلكشم لءاضتتف

 نإ .ةطيصلاب قرد كسلا نار اهوور يسسمتلاباو
 تر رق اهب تدل و اھت رخو ناز نم ةياكدلا هذه تقتنكا

 نم راط ىذلا جربلا اذه ىف ..قوف قايح بلغأ ىضقأ نأ
 مهفأو ..ضرألا ىلع تحت بعلأ انأو ىسفن لمأتأ ..ىلقع
 ..رثكأ قايح لقعتأو ..رثكأ ىسفن

 006 نا توغو .كعللا' فينس نأ جلا تاکو

 كس ا لسع .نمزم
 ا الإ نوكي ال اذه ةبقارملا جرب ىلإ دوعصلا نأ

 ..ةفطاخ لمأت تار ةفطاخ تارظن ءاقلإل ..ةفطاخ

 اهدعب لزنن مث ..انسوفن حلصنو ..انمادنه 5 حلصن

 يللا: فال
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 ودبي ثيح قوف نم رظنلاو ..قوف سولجلا ىلع تنمدأو
 ..ظط ءىش لك

 يلا! اخو

 لك نأ ترعشو ..قذفان تحت بمبلا توص تعمسو
 سلاج ..انأ الإ كحضلاب ركركيو ىرجبو بعلي دحاو
 ..ظط لوقأ ..راط ىذلا ىلقع جرب ىف بارغلاك ىدحو

 ..اهترتخا ىتلا ةنيعللا ةفيظولا هذه ىلع ةروثلاب ترعشو

 ةجهب نم ىنمرحتو بعللا نم ىنمرحت ىتلا ةفيظولا هذه
 ..روهتلا ةذلو .ةقامحلا

 لثم ديعلاب عتمتسأو ..ىرجأو بعلأو روهنأ نأ تررقو
 ..لايعلا

 نيميلاب هعقرطأ ترسو ..بمبلاب ىبيج تألمو
 ..لامشلابو

 لثم «ةريبلا نم اًبوك برشأل ندراج فور ىلإ تبهذ مث
 ..قمحا باش یا

 ةرامع نم رشع سداسلا رودلا ىف ندراج فورلا ناكو
 ..باحس ةحطانك ..ةيلاع

 تناك اذامف ..تحت ايندلا ىلإ ..قوف نم رظنأ نأ ىل ذلو
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 ..لمنلاك نودبي تحت سانلا تيأر ىنأ ةجيتنلا تناك

 ىف عفادتت طقن درج ..ةدحاو مهلكايهو ..ةدحاو مهتنحس

 ءاقمحلا ةذللا تيسنو ةريبلا بوك تيسنو ..ةددعتم تاهاجتا

 ..بعللا تيسنو ..ديعلا تيسنو ..اهلجأ نم تئج ىلا

 ..ةهفات ةريغص ءايشألا هذه لك ىل تدبو

 ..لوألا نم لاقملا ىعم اوءرقاو
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 لجرلاو لجرلا

 .ءىش لك ىلع رداقلا اهمأ ىلإ
 رعشي ىذلا فوخلا ريغ انا نوكا نم
 !؟ ..ىوحن نورخآلا هب

 ..انسفنأ هيف عضن عساو نفدم نع ةرابع انم لك ةايح
 موما تاثم انيلع ىلوتست اهيف وحصن ىتلا ةظحللا دنم
 ةينيتورلا تابجاولاو ,ةهفاتلا تالاغشنالاو ةريغصلا
 مكحب ريكفت نودب موي لك اهيتأن ىلا رومألاو تالماجملاو
 ..ةداعلا

 ..انبايث_ سبلت .ىاشلا برشن ..رطفن ..مامحلا لخدن
 سفن ىلع سلجن ..هاقلن دحاو لكل ريخلا حابص لوقت
 ىذلا سفنل مالكلا سفن لوقنو ..ىس ركلا سفن ىف بتكملا
 سفن نم تيبلا ىلإ دوعن ..انلمع ناكم ىف انمامأ سلجي
 مكيلع ومالس لوقنو ..حاتفملا سفنب بابلا حتفنو ..قيرطلا
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 ..خلإ ..ةرم لك مهاقلن نيذلا براقألاو ةوخإلا سفنل

 ..هفات ءىشو ءىش لأ ..خلإ

 ىتلا انتثتج لمحن امنإو ..هشيعن ال ..دوقفم ليوط نمز

 لصاون لظنو ..ةظحل ىلإ ةظحل نم للملا ةحئار اهنم حوفت

 ىف لمتعي ام لجؤن لظنو ..همون ىف ىشمي نمک ريسلا
 ربصلا نم لاع دس فلخ انتابغر ىفخنو ..انسوفن

 ظيلغ روتاتكد انمكحي ةيدوبع ىف شيعنو ..لامتحالاو
 ربصلا اهيف دقفن ةجرح ةظحل ىتأت ىتح ..سانلا ..همسا
 ..رجفننو للملاو فرقلاو ظيغلا نم قطنو لامتحالاو

 ..هملكنل ناسنإ نع ثحبنو ..هيف رجفنن ىمدآ نع ثحبنو
 همامأ ىقلنو ..انسوفنو ..انبولق هل حتفن ..هعم ضفضفنو

 :ةاثزانرسأب

 ةقادصلاو ..قيدص نع ثحبلا ةيادب ىه ةظحللا هذهو

 ..لجرو لجر نيب ةيداع ةقالع تسيل

 وه هب كتفلاو هلتق ىلإ ءاقدصألا دمعي ءىش لوأ نإ

 عمتجملا ةيروتاتكيد ىلعو ةداعلا ىلع ةروث ةقادصلا ..ةداعلا

 ..ناسفن اهيف حراطتي ..ةولخو ..سانلاو

 ..ةفشاكملاو ..ىسفنلا ىرعلا اذه ىه ةقادصلا ةذلو

 ..ةحارصلاو
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 نادل هر لجل لجرلا هدي يتلا هلا نإ
 ا او لا قم اع يف ا

 ا
 ..كتيرح نم ءىش نع ىلجأ نم لزانتت ال ..كسفن نك
 ..كلذ نم رثكأ وه ام لعفي وهو

 اغ و شا ادن, ىلإ. لا وما هل مين
E O EE 

 هتي رح ىلإ لضيو رثكأو رثكأ هسفن مهفي نأ وس هتقادص

 مهفيو هتيرح غلبي نأ ىف ةصرفلا سفن هقيدص ىطعيو
 .ء.ةسفد

 عمتجملا قانتخا نم ةيرحلاب ةاجنلا ىه ةقادصلا ةياغ نإ
Eاعلا  

 نكلو ..ىنحرجت ىتلا هلاعفأ ىقيدص نم ىنجعزي ال انأو
 ا ادا ىلا دقي رح ی ا ا يقيعت
 ..اهرهوج ىف ةقادصلا ددهت اهنأل

 قاع نم ارو اليم ناك ا ا
 اهيف لخدتت ةأرملاب لجرلا ةقالع نأل ..ةأرملاب لجرلا

 ةد هل: تلا ف طك :ةعيطلا
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 ديرت ىهف ..ةأرملاب لجرلا ءاقتلا نم ضرغ اه ةعيبطلا
 ..اهبلاطع اهيلع شوشت اذطو ..نينثالا ءاقتلا نم الفط

 ..لجرلاب لجرلا ةقالع ىف ةدوجوم ريغ اهنكلو

 ..ةفرص ةيحور ةجاحل لجرلا بلطي لجرلا نإ

 ىف ةصاخ ةيرظن هل رتراس ىدوجولا فوسليفلاو

 ..ةقادصلا

 ..صبرتلاو فوخلاو ةوادعلا ىلع ىوتحت اهنأ دقتعي هنإ

 ..هتايناكمإ علتبيو هيلع ىلوتسيل رخآلاب صب رتی دحاو لك

 .تقولا سفن ىف هنم فوخلابو ..هيلإ ةجاحلاب رعشي وهو

 له..ويتام هقيدصل ليناد لوقي ..قلعتلا ةياور ىفو

 نوكأ نمو انأ نم مهفأ نكأ مل ىنإ كل لوقأ امنيح ىنقدصتس
 عيطتسأ الف قيؤر قيرط فنا طري انأكو ..ىلئاذر یه امو

 كلت ىف تنأ تنكو ..اهارأ ىكل ىفكي اہ اهنع اًدعتبم عجاررتأ نأ

 ..ىسفن نيبو ىنيب طيس ولا ةظحلل

 دماجلا نئاكلا اذه نأ ذإ ..ىدل ءىش نمثأ اذهو

 اك ةطاسب ىف هارت نأ تنأ تعطتسا ..انأ وه ىذلا قيفصل
 غلبي نأ عيطتسي ال ناسنإلا نأ تكردأ ذئنيحو ..تنأ كارأ

 یاب یردا تسلو ..هل رخآلا ضغب قيرط نع الإ هسفن

 ..بحلا تسيل اهنإ ..اننيب ةمئاقلا تاقالعلا هذه ىمست مس

 ذي



 لصفت ةثج كانه نإ لقنلف ..اًماق ةيهاركلا تسيل اهنإ اك
 ..انأ یٹج یھ ةثحلا هذهو اتن

 .ةاياعرلا تسيجصإ ٠ لوقي بابذلا اةيحارسم قو
 ىف قروص ىاياعر نم دحاو لك لمحي نا ديرا ىننإ

 ىلع مثجت ةيساقلا قرظنب هتدحو ىف ىتح رعشي نأو «هسفن

 ..ةي رس هراكفأ دشأ

 ةت لآ خا سفن اا ا نیر ارد لوقا و
 ..اياعرلا ءالؤه ىناري اك الإ ىسفن ىرأ دعأ ملف .كلذل

 ..ىنبذجتو ىفرفنت اهنأ رعشأو مهسوفن رئب ىف ىنحنأل ىفإو
 فوخلا ريغ انأ نوكأ نم ..ءىش لك ىلع رداقلا اأ ىهلإ
 ..ىوحن نورخآلا هب رعشي ىذلا

 كالتمالا ةدارإل عانق الإ وه ام 18 طن: قتلا

 لكب قوشعملا كالتما الإ ىغتبي ال قشاعلا ..ةرطيسلاو
 :.رخالا«دعنإولا علب ناي عارضلا ياو .لئاسولا

 ..ةقادصلا نم اهيف امم رثكأ ةوادع اهيف رتراس راكفأو

 ..هل رربم ال عقاولا نم سأي اهيفو
 یه هتايحرسم ىف رتراس اهضرعي ىتلا جذامنلا لکو

 نوكت نأ نكي الو ..راحتنالاب ىهتنت ةسئاي ةلشاف جذاغ
 1كم

 كحضت انلوح اهدهاشن ىتلا ةيناسنإلا ىه جذامنلا هذه

 ..بعلتو

 انم لك اهبرج ىتلا بحلا ىفو ةقادصلا ىف ةداعسلا نإ
 .ةيناسنإلا ةقالعلا مايق ناكمإ ىلع لدت

 ةوادع اهيف ةوادعلا ..قشاع عارص ىرظن ىف ةقادصلاو

 ةوادع تسيلو ..لمعلل ضهنتستو عفدتو ذحشتو زفحت ةلضاف

 ةوادعك اا بولا لشو رطيستو علتبتو مزهتو مدهت
 ىصقا لذبي نأ دحاو لكب بيهتو ىدحتت ..نيقباستملا

 ..هتع رس

 ىلإ نانثالا عفتري نأ لجأ نم لدابتم عارص ةقادصلا

 ةن رحمو اتهمت راكأ" ةياردو داكا ةي رخو ناكا ةف زعم

 و ..لمألاو ءاجرلاب ةمعفم ةلدابتم

 ناف ةف اهلا دخت كل خو بلا دجنت زل: اخو

 خم اغا وةفا دلا دجون الو حلا: دخوب ال هنأ اده عم

 ةجضانلا ةأرملا دجن لو ..جضانلا لجرلا دجن م اننأ اذه

 ..دعب

 ..ردان ءىش لك لثم ةردان ..ةليلق ةريبكلا بولقلاو

 ..لمنلا ةرثكب ةدوجوم ةريغصلا بولقلاو

 ني عت دك
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 ..نأ عقاولا

 تيأرف ..عقاولا هجو تفشك

 هنأك ..اًبيرغ ىهجو ناكو ىسفن

 ..رخآ لجر هجو

 ااا اا يك اما وخز ب ام ا ريتك مقا ولآ

 ..ضرألا لوح موي لك رودت سمشلا نإ لوقت انساوح
 مامأ هيمدق ىلع فوقولا عطتسي مل جذاسلا عقاولا اذه نكلو

 ..سمشلا لوح رودت ىتلا ىه ضرألا نا تبثو ..ثحبل

 بكاوك ربكأ هنأكو ةليل لك رمقلا انل ودبي لثملابو
 ..اهرغصأ ةقيقحلا ىف وهف كلذ عمو ..ءامسل

 ..كسامتم دماج ءىش اهنأ ىلع ةداملا كردت انساوحو

 ةبالص داوملا دشأو ..ةلخلخم ةغرفم ةداملا نأ ةقيقحلا نكل
 ةروثنملا تارذلا نييالم نم فلؤمو هلخاد ىف لخلخم ديدحلاك
 العب یک ام ىرشاو رد لك وی ریا ارق

 ف

 نيعلا نكلو ..ءىش یا نم ولخ ىريثا كلف ىف براهك
 ىلع تارذلا ىرت الو ..ةعساولا ماسملا هذه ىرت ال

 ةلتك ىرت اغنإو ..ضعبلا اهضعب نع ةدعابتم ىهو اهتقيقح

 نكمي ةداملا تارذ نأ تبث هنأ ..اذه نم بجعألاو

 اذهو ..ادج ريغص زيح ىف اهسبكو اهنحطو اهقحسو اهميطحت

 نطاب ىف تارذلاف ..ةبهتلملا موجنلا نطاب ىف ثدحي ام وه
 اهسببك متي مث ةرارحلا طرف نم وحسن نو مطحتت موجنلا

 بعكملا رتملا نأ ةجردب ادج ريغص زيح ىلإ لئاه طغض تحت
 .ةطوغضملا ةداملا نانطأ نم نييالم ةدع ىلع ىوتحي

 ةقيرطلا هذه اهقحسو ةيضرألا ةركلا سبك نكمأ اذإو

 طسوتم سيك ىف اهلك عضوت نأ ناكمإلاب حبصي هنإف
 .مجحلا

 ةلالد ىرخألا ىه تحبصأ مجحلل ةيعقاولا ةلالدلا نإ

 .ةبذاك

 ىف هنأل ..بذاك ساسحإ رخآلا وه نزولاب ساسحإإلاو

 ساس[ وه ااو +ءىشلانزوي اساسحإ نسل ةقيقللا
 حبصت اهلك نازوألا نأ ليلدب ءىشلا اذه ضرألا بذجب

 نم



 ..ةفيعض رمقلا ةيبذاج نأل ..رمقلا حطس ىلع اًدج ةفيفخ
 سلا ةيبذاع ن لا مط لعد ةا مرضت
 عفري نأ عيطتسي ال لاقثألا عفر لطب نأ ةجردب ..ةلئاه
 ..قراخ دهجب الإ سمشلا حطس نم اًدحاو اًمارج

 ..نزو الب ىناحور فيطل ءىش هنأ انل ودبي ىذلا رونلاو

 دقفت سمشلا نأ سايقلاب تبث دقو ..نزو وذ هتقيقح ىف وه
 ةعشأ ىلإ اهلك لوحتت ةيناثلا ىف نط نييالم ةعبرأ اهنزو نم
 سمشلا نم بصني ىذلا رونلا نزو نأ اذه ىنعمو ..ةيئوض
 رطانقلا تاحتف نم ءاملا نم بصني ام لثاي ةيناث لك
 .ةرم ۷٠١ ةيريخلا

 اننأ انيلإ ليخيف ..ءاسملا ىف انعلاطي ىذلا موجنلا رظنمو

 ىف وه ..ةيؤرلا ةظحل ىف ىه اك موجنلا عقاو هيف دهاشن
 ىذلا رونلا عاعش نأل ..نينسلا فولأ ذنم اهرظنم ةقيقحلا

 اننويع ىلإ لصيل ءاضفلا ىف هتلحر ىف قرغتسا دق هب اهارن
 ىف تعاض ديربلاب ةروص لثم اهنإ ..ةيئوضلا نينسلا فولأ
 ..ةليوط ماوعأ اهخيرات ىلع ىضمو ةطسوبلا

 رخأت اًدج اًيدق اًرظنم ءاسلا ىف ةليل لك دهاشن اننإ
 .هلوصو

 دافحا الإ هاري نلف مويلا ودبت امك موجنلا رظنم امأ

 نفي

 فولأ همامأ لاز ام اهنم قلطنا ىذلا عاعشلا نأل .:اندافحأ

 ..ضرألا ىلإ لصي ىتح ءاضفلا ىف اًحنرتم اهيضقي نينسلا
 اهلكو ..ةبذاك اهبلغأ عقاولا ىف انيتأت اك تاسوسحملا نإ

 نأل ..أطخ ىئاهن عجرمك ىداملا عقاولا ىلإ ماكتحالاو
 ..عقاولا نم عون فلا كانه

 .عقاو روصرصلا اهاري امك ايندلا

 .عقاو ةدرجملا هنيعب ناسنإلا اهاري اك ايندلاو

 ودبت امك ايندلاو .عقاو بوكسو ركيملا ىف ودبت اک ايندلاو

 .عقاو بوكسلتلا ىف

 قطنملا مادختساو ركفلا لامعاب ودبت اک ايندلاو

 .عقاو باسحلاو

 كانهف ديحولا عقاولا وه ىجراخلا ىداملا عقاولا سيلو
 ةفطاعلا عقاو ..ىلخادلا ىسفنلا عقاولا وه اًرطخ رثكأ عقاو

 ..ةداملا عقاو نم اضومغو اًديقعت رثكأ عقاو وه ..نادجولاو

 ناهولا قشاعلا هنظي اف ..هبحاص ىلع ىتح بذكي عقاو وهو

 ..اًبوره نوكي دق ةوهش هنظي امو ..ةوهش درج نوكي دق
 مكحتلاو ةرطيسلا ىف ةبغر نوكي دقو ..ارورغ نوكي دقو

 ىهابتي اک ىهابتلاو رخافتلا ناولأ نم انول نوكي دقو
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 نوكي دقو ..هتلوحفب قشاعلا ىهابتي .هشيرب سوواطلا

 .ماقتنالاو لالذإلا ىف ةبغر

 ا ورع د هيفا رك دج عالق هذ: دا انذ

 دق هتوقو هتيشحوو هتوسقو ةأرملا ىلع لجرلا ةروثو

 بحلاو ناولاو نبجلاو فوخلاو فعضلا اهلخاد ىف ىفخت

 .سئايلا ليلذلا

 ىف ىفخت دق برحلا ىف هتيئادفو هروهتو لجرلا ةعاجشو

 ةنيفد تاساسحإو راحتنالاو توملا ىف ةبغر اهلخاد

 ..بنذلاب

 اعبط اهلخاد ىف ىفخت دق هتنازرو هلقعتو لجرلا دوربو
 .امومحم ايفطاع

 اهلخاد ىف ىفخت دق ةديدشلا ىوقتلاو عرولاو نيدتلاو

 ةاطخك مهتلماعمو مهتنادإو سانلا بيذعت ىف ىوصق ةبغر

 .منهج ىف مهفذقو نيبنذم

 وأ ةهاعل اليمج ًءالط نوكت دق نانحلاو ةقرلاو ةبيطلاو

 .صقن ةدقعل اًبذهم اًعانق نوكت دق ةفعلاو ..ةيدسج ةهوش

 ..هيومتلاب ءىلم ىسفنلا عقاولاو ..فيثك لغد سفنلا

 ءارو اهضعب ةعوضوم ةفرخزم ةنولم رئاتس هبشي وهو

 .هئارو نم رخآ رتس فشکنا رتس كتبنا الك ..ضعب

 ع/ا1١

 ىلع ..عقاو فلأ كانه امنإو ..دحاو عقاو كانه سيل
 :ةنيفاو-'ئدضلا نم ةتوافثم: تان ويسم

 رظنم ..ىهقملا ىلع موي لك هارت ىذلا فولأملا رظنملاو
 .ديكوت اهلك ةربن ىف فتهبو هعارذب حولي ىذلا لجرلا

 ..نأ عقاولا

 نم هيف امم رثكأ ةجاذسلاو رؤرغلا نم هيف رظنملا اذه

 ..عارذ ةحيولتب هيلإ لوصولا نكمي ال عقاولاف ..قدصلا
 الو ساوحلا ةداهشب هيلع لالدتسالا نكمي ال عقاولا

 هور ةفظاعلا كوب

 ناتيحطس ناتبتر ..ىفطاعلا عقاولاو ..ىسحلا عقاولاو
 ..عقاولا بتارم نم

 لك ةشقانب الإ هغولب نكي ال ىقيقحلا عقاولاو
 ساسحإلاو عامسلاو ةيؤرلا نم تادنتسم ..تادنتسملا

 عجاريو ..ءاصحاإلاو ..ىجولوي رتكبلاو ىئايميكلا ليلحتلا

 اهنم فشتكي مث ..ضعب ىلع اهضعب تادنتسملا هذه لقعلا

 .عقاولا عاونأ قمعأ
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 اًعقاو لقعلا هفشتكي ىذلا عقاولا نوكي ام اًيلاغو
 و وو اك دار تميل ضر اما اًديدج

 ,سمشلا هلوح رودت ًازكرم تسيلو ..ةيورك اهنكلو ةطسبنم
 ..اهرادم ىف سمشلا عبتي عبات اهنكلو

 وه ةعداخلا اهتقرز ىف ببسلاو ..ءاقرز تسيل ءامسلاو
 ا ا نم والا مازا ف ا عارفا شكت
 ..فيطلا ناولأ ةيقب نع اهاصفناو اهتتشتو ىوجلا فالغلا

 هبذجيو هدشي رمقلا نأل دملا ىف تاطيحملا ىف عفتري ءاملاو
 .هيلإ

 ضرألا نأل هريغي ال اًدحاو اًهجو ضرألل ىطعي رمقلاو
 ..هناكم ىف رمسم وهو اهوح روديف ةيبذاحلاب هكسم

 ..اهبحب هنأل سيل ةأرملا هذه جوزت الثم لجرلا اذهو
 جاوزلاب هسفن بقاعي نأ ديريو ..هسفن هركي هنأل نكلو

 ا
 .هبحت األ سيل لجرلا اذه تملستسا ةأرملا هذهو

 ..اهجوز نم مقتنت نأ ديرت اهنأل نكلو

 ريغ رخآ ءىش ناد وهو ..شهدمو ديدج ناد عقاولاو

 .ةلهو لوأل ودبي ىذلا ىحطسلا لذتبملا عقاولا

 كدحو سلجت نأ كغارف تقو اهب عيضت ةيلست نسحأو

 دالك

 ترعش ىتلا فطاوعلا ركاذتو ..كينيع ضمغتو ..ةلزع ىف

 ىلا لاعفألا لكو اهب تحج ان لا عفاودلا لکو ..اهب

 مث ..اهتيفخأ ىتلا تاينلاو اهتلق ىتلا تاملكلاو ..اهتيتأ

 نأ دجتسو كعقاو فرعتو كتقيقح ىلإ لصت نأ لواحت
 .هفرعت ال رخآ لجر عقاو هنأك ..كئجافيو كشهديس كعقاو

 تدني هني دلع داع ڍل
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 دبألا ىلإ ..تمص ..نايسن

 ..ماشلا كاينوك برشا

 بارشو ..تارابلارخف
 ..تاذلملا لوسرو ..تاوكبلا

 سلاج انأو ..ليللا فصتنم دعب ةيناثلا ةعاسلا ..ةعمجلا
 ىتلا ةيدقلا تالجملا دادعأ ىف أرقأ ..فيشرألا ةفرغ ىف
 ..اماع نيثالث ذنم تردص

 !! ..ايند

 .ةيرثأ ةقطنم ىف لقنتت كنأك هيف لقنتت .بيرغ ماع ..

 .ةحفصلا نيمي ىلع زراب ناكم ىف زاورب اذه

 ..ةناوطسألا غاص 8 رعسب نيبرطملا تاناوطسأ عيمج

 انكيل

 .!!؟ سک رج عماج راوج ىلإ جيلخلا مارتب یتا ىذلا ام ..

 .هفرعن ىذلا ريغ رخآ طيطخت اهل ناك ةرهاقلا نأ ودبي

 ..ريغص عب رم ىف رخآ نالعإو

 .موسرلاب فرخزم ريبك نالعإو

 ..ريبكلا ىنطولا ايبميلوأ فارغوت انيس ىف مويلا
 ةميظعلا ةياورلا ..كبزي نوطنأ فيلأت ..حئابذلا ةيحرسم

 ..تاجنشتلا كرحتو ..ءاكيلا ردتست ىلا

 ردمو تاجنشتلا كرح ..كبزي نوطنأ نع تعمس له

 ؟؟..اذه عومدلا

 ابا حي العار

 ىقرش صقر .ةيقارلا تاقبطلا ىدان ..كرابانول ةلاص

 و هش ویو ر هح خر

 .ةهاكفلا كولمل ىلاجعلا زوجلا ةياور

 .ةيواميس باعلأ

 ب ريغتي برط جمان رب

 اهنإ ..ال ..كب ىقوش ريبكلا رعاشلل ةريبك ةروصو
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 اور يهل دنا و ةيساس لوقا رك ا

 :لوقيو ..نومآ ةكرام ةراجيس هديب كسمي هنإ هتايح ناوفنع
 ىف ريبخ لك الإ اهفرعي ال ةذل اهنيخدتل نومآ ةراجيس

 .ناخدلا

 ا د ا اا ا ا نقوش ف اذه
 ..رئاجس نالعإ ىلع موسرم

 ولو اذحأ مهم فرقت داكن ال .عرتتملاو اميسلا مؤجنو

 ..راسكلاو شكشك ..ةهاكفلا كولمو ..ىجبصق تلود

 ..روم نيلوك ..دروفكيب ىرام ..دوويلوه بكاوكو

 ..شيج نايليل ..ناجوك ىكاج

 ..موثلك مأو ةيدهملا ةريئمو دمحأ ةيحتف نع ءاتفتساو

 ةيدهملا ةرينمو ..ىلوألا ةبرطملا اهنأب دمحأ ةيحتف هيف زوفت
 ..رطاخ ربج ..رخآلا ىف ىقأت موثلك مأو ..ةيناثلا ةب رطملا

 ..ىشاربإلا ىكز ..نكي ىلدعل ..ىسايسلا ريتاكيراكلاو

 ..دلانودكام ريسو ..اشاب ىلبارغلا ..اشاب ىسيقلا

 | ..مهف رعت له

 ..ديع زيزع ةعلص لوح جاتروبير ..نفلا ةحفص ىفو

 هرظتني امو ..اطش ديس ريهشلا ىبعشلا برطملا نع لاقمو
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 نت نت نر ةافو نع رثؤم ءاثرو ..عمال رهاز ليش نم

 .ملاعلا ىف بلك ىنغاو رهشا

 هماتخ ىف ةينغملا ةديحوت ةديسلا ةافو نع غيلب لاقمو
 ..ةرثؤملا تارابعلا هذه

 تيوط ةينغملا ةديحوت ةديسلا ةميظعلا ةبرطملا ةافوبو.

 ءاسأ اهيف تعمل ىرصملا ءانغلا خيرات نم ةعئار ةحفص
 ..ةيراسمكلاو ..ةيدنواللا ةمرحمو ةيفريصلا ةنيمأ لثم ةدلاخ

 و

 ..كب تولك ىف ةينغم ةصقار اهتايح تأدب ةديحوتو
 اهتايح تناكو ..لود ىلع امام اي لود ىلع ..ىنغتو صقرت

 اغ اا :ةلئاع

 ..كاينوك نالعإ ىعنلا تحتو

 الا لك یی ءاشلا كانو برشا

 N "لوو باك ركل تباشر نصا راثل) اوقف

 :تارشملا حاتفمو

 ..ايند

 فرا ماکو روو بيدك رك هيف ..ملاع

 احبش ىتح الو ..اًرثأ كرتي مو ..باتك ةحفص ىوطنت اک

1۸1 



 كا5 اھا

 ..اماق يشل

 ..ةحئار ..ىتح اوكرتي ملو ..وتربسلاك سانلا رخبت

 ناك ىذلا عماللا ريهشلا برطملا اطش ديس ناك له

 هلوح نم ىوديو كرابانوللا ةلاص ىف مايألا كلت ىف ىنغي

 روهه اوب ةلاصلاو. ىه هنأ ملعب ناك له ::قيفضتلا

 ًالألتت ىتلا ءاوضألا هذه لكو هنع بتكت ىتلا فحصلاو
 مث خفتنتو ..خفتنت ..ةعاقف ناردج ىلع ءاوضأ ىه ..هلوح

 ؟ ..ءىش الو .. رچىقىد

 ..ةلاصلا الو ..سانلا الو ..وهال ..اًدبأ ىقبي ءىش ال
 ..عماللا اقتل | الو ..دجملا الو

 ..عمليو قلأتي وهو ا هذه ىف ركف ول هنأ دقتعأ

 .عرصلا وأ نونجلا هباصأل

 كرحم ..كبزي نوطنأ ذاتسألا ريبكلا بتاكلاو
 ..دولخلا عنصيل بتكي وهو ..عومدلا ردمو ..تاجنشتلا

 !!؟ ..اذام دولخ

 ..دجملا ىف ركفي رخآ كبزي انأو ..كحضأ انأ
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 ..هيلع ىشمي مث ..نمزلا اهيلع ىشمي هحارفأو هلامآ لك

 ع عحيرألا تايهملا اه وردو بارك لع و

 .ةقفش ةملك الو ..ءازع ةملك ال ..ءىش ال

 ..عبرألا تاهجلا ىف نمزلا مهورذي نورخآلا مه نوزعملاو

 .ءىش ال مث

 .ءىش ال مث مهتاي ركذو مه نوتومي هنو ركذي نيذلاو

 ..دبألا ىلإو ةظحللا كلت ذنم تمص ..تمص

 ..ىركذلل ةبيط ةملك لوقيو فلخلا ىلإ رظني دحأ ال
 اش اس ی للا لإ ركب نها كيو

 كلذ .:قدبأ نايت مات :لاهإ .ةةقلظم الامال

 ..ءىش لك اًموي ناك ىذلا ناستإلا

 ةملك لك نم اًدكأتم ودبي ناك ىذلا ناسنإلا كلذ

 درجمل ..خرصي ناكو ..لتقي ناكو ..بضغي ناكو ..اهوقي

 ..هعم تفلتخا كنأ

 الو ..خيراتلا لخديل محازتي ناك ىذلا ناسنإلا كلذ

 .كانف خيرات
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 ..خيرات الب تشد ..ةفلؤملا هفولأ بهذت ىذلا ..ناسنإلا

 ..ةحئار الب ..رثأ الب

 .ةقلطم ةدحو ديحولا ناسنإلا

 .ةقلطم ةدحوب ةظحلل 2 | كلت ف ا تنکو

 ىلإ الو ..هسفن ىلإ ال ..ةيرثأ ةقطنم نم دئاعلاك تنك

 ىر رثا ةفطنم ىلإ كلوب هدلب

 ثبشتأ اًنيش مالظلا ىف سملتأ ةذفانلا نم رظنأ تنكو

 تافابس لعب .قيع . اما يار -موحلا ::ثناكو
 ..ةتماص عملتو ..ةيئاهن ال

 ..ىنعزفي ةيئاهناللا تافاسملا هذه ىدبألا تمصلا ناكو

 ..اًديأ انرمأ هم ال نوكلا نأ

 ..هرهظ انيطعي هنإ

 موجنلا تاي رث اهنم ىلدتت ءامسلا نأ نظ ىذلا فوسليفلا نإ
 ..هسفن ىلع كحضي ناك ..هل ءىضتل

 لويخلل قلخ هللا نأ نظ ىذلا جذاسلا لجرلا لثم هنإ
 .تاشنملا اهنم عنصنل الويذ
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 اک ..كبزي نوطنأ هجو ىلع عملت تناك اك ىهجو ىلع عملت
 اك ..ةضرقنملا ىربكلا فحاوزلا هوجو ىلع عملت تناك
 ..ةايحلا لبق نم ءالخلا بارخلا ضرألا ىلع عملت تناك

 ..انب ىردت ال ةراودلا اهكالفأ ىف ةيضام ىهو

 ..ةيلابم ال ..ءاسرخ ءايمع ةعيبطلا

 هللا نإ ..ةيرقلا سيسق لاق ..اننطق ةدودلا تلكأ امدنع
 ..هتمعنب انرفك اننأل انقازرأ ىلع اهطلس دق

 .؟هللا دارم فرع فيكو ..كلذ هل نيأ نم

 اك ..ةين نسحب اننطق تلكأ دق ةدودلا نوكت ال اذالو

 جاجدلا بكتري نأ نودو ةي نسحب جاجاللا نحت لكأ

 .باقعلا هيلع قحتسي ابنذ

 اع, + «بلقلا اف ةر مناد ::ةعيبطلا" اذكهو

 ..ةيلابم ال ..ءاسرخ

 ىف ..انتاكحض ىلإ عمتست اک ..انئاكب ىلإ عمتست اهنإ
 فنيا تمیم

 رفا 2لا يه كوالا بيفرلا تلا او

 ..ءافوج انتاكحض لعجيو ..ةنيزح انتاينغأ لعجي هنإ

 الب ديحو ميتي ةهنهن انئاكب نم لعجبو ..ةتهاب انتاماستباو
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 .:تمضلا اده شبوه ناذآ ى لمآ و لهآ
 اننأل ..دبعملا ىف عكرنو ..ةسينكلا لخدنو ..دجسملاب ذولن

 شيعن نأ عيطتسن ال ..ةقلطم ةدحو ىف شيعن نأ عيطتسن ال

 .انلثم نويسنم انركذي نييسنم
 فا ةتادس ىر نقلا فولت تملا, اده تشو

 .ةقيقح نع اثحب ملعلاب ذولنو ..لامجلا دبعم
 سمتلنو ..لامجلاو ريخلاو قحلاو هللا عم فطاعتنو

 ..اهرهظ انيطعت ..انلذخت ةعيبطلا نأل ..لثملا ىف ةقادصلا

 ىردت ال ..تمص ىف ءاضفلا بوجت راودلا اهكلف ىف ىضمتو
 ..انتاكحضب الو انعومدب

 ::ةملظلا هدا قاعار تحصل نم ةا الا لاحت

 د وجو ..قلطم نايسنو ..نايسنو

 اندادعأ توقو ..اندحجتو ..اناسنت مث ..اندلت ةعيبطلا

 ..تالجس الب ..فيشرأ الب ..لمنلا دادعأك

 ني ني دل

 راوغأ ىف ..ليللا فصتنم دعب ةذفانلا نم ترظن له
 ..موجنلا هيف ًالألتت ىذلا داوسلا

 تنمصلا كلذ ةوه ىف طقست ىهو كسأرب ترعش لهو

 .عاق الب ةوهلا اهعلتبتو كنع لصفنت اهنأكو ..ىدبألا
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 ايندلا ىف اذامل ..فرعت فوسف ..ر وعشلا اذهب ترعش ول كنإ
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 فقن ىلا ةيقيقحلا انضرأ ىه ءايشألا هذه نأ ..فرعت فوس

 تحت نم بحسني طاسبلاك ..راود كلف اهادع امو ..اهيلع

 .ةالابم البو ..ةدوع ريغ ىلإ ىضميو ..ةظحل لك ىف انلجرأ

 .هللا الإ هلإ ال ..هنأ قدصلاو قحلا نأو

 هب كسمن ىذلا تباتلا ديحولا ءىشلا وه اذه نأو

 .ىدبألا لاوزلا ةماود ىف انب كسميو
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 حبذي هتايح لوأ ىف ناك ..ةيحضتلاب اًيئاد مرغم ناسنإلا ©

 حبذي وه نآلاو قور حبذي ب مث ..هلل انار هسفن

 دعاقتم طباض

 ىضر دق ةقيقحلا ىف نوكي ال ..كنع ىضر كريمض نأ

 .تام دق نوكي امنإو
 بذعم

 ىلع اهطبضأ نأب أدبأ ىنأل .تاعاسلا سبل بحأ ال انأ ©

 .اهديعاوم ىلع ىنطبضت ا ىه ىهتنتو ..ىديعاوم

 ىوضوف

 امأ .لكأيل لتقي رمنلاف ..رمنلا نم ةيشحو رثكأ نحن ©

 .اصعل

 اطنطب تاشنمو ىصع رجات

 .دعب هفشتكن مل ىذلا بذكلا وه قدصلا ©
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 لي دحاو نع: تحب للملا سواك كيلغ مج اذه

 ةيلستلا ىف صصختم

 فالآ ةسمخلا ملو ءكسفن ملامنإو ىنملت ال بذكأ ىنتدجو اذإ ©

 نيذلا تا ميال لالا ق نوشيعي نيذنلا ناشنإ قونيلم

 .بذك نودب ةنكمم ريغ یتایح متلعج

 باذك

 رونلاو ءاملا مهتويب ىف انلخدأ دقل ..انم دوسلا ديري اذام ©

 مث ,ةباتكلاو ةءارقلا مهانملعو ..حيسملا كيسا ليجناو

 .؟اًيعيبط ارمأ اذه سيلأ

 ضييبأ ىرامعتسا

 .ىنهركي وهو ىنثدحي ىذلا لجرلا وه ىسامولبدلا ©
 .ىنبحي هنأ نظأف

 قباس ريفس

 .ايندلا ىف لوقعملا ديحولا نونجلا وه بحلا ©
 قشاع

 نأ ىه اھ ءاص ةارقأ لعجتل ةديحولا ةقيرطلا ©

 .كجوزتأ اه لوقت

 نذأو فنأ بيبط

 ةملك ىه ..انلاعفأ لكب اهيف ىقلن ىتلا ةمامقلا ةلس ©

 ةفسلفلا» عراف نياك

 لجرلاو ..ةغراف هتايح ..ءاسن ةرشع بحي ىذلا لجرلا ©

 ..ةئيلم هتايح ةدحاو ارم بع ىذلا

 وهو ر

 ةدانوميللا نوكت دق ةدانوميللاك بحلاو ءاملاك جاوزلا ©
 اخل اد ئر الا كلو كلا اهم
 .هنودب ةمئاق امه موقت ال

 ةيجوزلا نوئشلاو بحلأ ىف ريبخ

 .ىمعأ كلذ عم وهو ..نيع فلأ هل رويغلا بيبحلا ©

 ةبغرو ةيسنج ةوهشو ةينانأ نم هيف امم بحلا تصلخ اذإ ©
 ..ةيناسنإلا ..الإ كل ىقبي نل هنإف ..عونلا ظفح ىف

 «ةيفطاعلا تاقالعلا ىف ريتسجام
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 اننإ ..كسفن نم اهيقست نأ راذح ..كسأك نم كتبيبح قسا ©
 اننإ ..اهدادرتسا نع زجعن ءاسنلل انسوفن ىطعن امنيح

 ايحتسملا نم حبصيو ءاملا ىف ركسلا بوذي اك نهيف بوذن

 ..ريخبتلاو نايلغلاو رانلا ىلإ ءوجللا نودب ديدج نم انلصف

 اهلظ لثم حبصيو فعضي ةأرملا ف لجرلا بوذي امنيحو

 بس ىه تنا ول ىح كيفضلا لجرلا تحن أل ةأرملاو
 سيلو هللا وه ..ةدابعلاب ريدجلا وه دحاو كانه ..هفعض

 .ةأرملا
 ةأرما هتعيض رعاش

 ..ةآرملا ىلإ رظنأ ىهجو ىلإ علطتلا ىف بغرأ امنيح ©
 ..قبيبح نبع ىف رظنأ ىسفن ىلإ علطتلا ىف بغرأ |منيحو

 قشاع

 ةوسق نكلو ءىلاومأ نوزتبي صوصللاو نومرجملا ©

 زتبت ..ىتوخإو ىبأو ىمأ ةوسق ..ىلوح نييداعلا سانلا

 ظيلغ نشخ ناسنإ ىلإ لوحتأف ..ىقالخأ زتبت ..ىحور
 ..نوهأ ناكل ..لاملا زازتبا دنع فقو رمألا تيل ..ساق

 قيقر ناسنإ

 ىف قيشعو جوزب ظافتحالا ىلع اًئاد صرحت ىتلا ةأرملا ©

 5ع

 جاوزلا نع برضم لجر

 قشعلا نع برضمو

eانيمأت جوزلا اهيف عفدي ةرطخ ةيباختنا ةيلمع جاوزلا  

 هفرش وه ..ةقفنلاو قادصلا رخؤمو رهملا ريغ اًريبك
 عيضي و ..تاتيماتلا هذه لك هيلع عيضت انانخاو ..همسأو

 توصلا باستكا ىف لشفيو ..طقسي انيح ..هلقع

 ..هتجوز توص ..لامالا هذه لك هيلع ىنب ىذلا دحاولا

 برجم جوز

 اهدعب اورهسيل ةيسيلوبلا تاياورلا نوءرقي دالوألا ©

 تتک كشك -تحاانم

 ..حرسملا ىلع اهبايث نم ةعطقب تقلأ الك بعرلا

 كانه نوكي انيحو ..هتيصوصخو هتيرس ىف بحلا لام ©

 ولو ىتح ثلاث صخش روضح درحم ناف نينثا نيب بح
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 ..قالطإلا ىلع هل ىنعم ال رمأ .اّيوغل روضحلا اذه ناك
 قشاع ٠

 ةكلمم ىلع ةدحاو ةلف تراث نأ خيراتلا ىف ثدحي مل ©

 الغ نآلا ىلإ لاز ام لمنلا نأ ةجيتنلاو ..لمنلا

 ..روطتي نلو دبألا ىلإ الغ لظيسو

 دقان
 ىف اهنيع حتفت منيح ةروهشملا ةلثمملا هب موقت لمع لوأ ©

 ىف اهتلاق ىتلا ةبذكلا نع ثحبتل دئارجلا حفصتت نأ حابصلا
 ؟ ال مأ ىلوألا تاحفصلا ىلإ تلصو له ..ءاسملا

 دئارج ىلع عالطالا ..نفلا ىف هنومسي ام وهاذهو
 .وتايفلا

 نفلا رابخأ ر رح
 .جاوزلل دادعتسالا وه جاوزلا ىف ام لمجأ ©

 جاوزلا نع برضم لجر

 ىف اهكشت الو ..كباصعأ دقفت ال ..كتجوز كتقياض اذإ ©

 اهنإ ..تارم رشع دلتو لمحت اهلعجا طقف ..مكاحملا

 رشع دجت مث ..ةرقب ىلإ لوحتتو اهلكش دقفت فوس
 ..كنع اهلغشت لكاشم

 اذه .قع لج
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 همالك ءارش ىلع سانلا تفاهتي ىذلا ريبكلا بتاكلا ©

 ءارش ىلع سانلا تفاهتي ىذلا بتاكلاو ..مهم لجر

 سرخأ لجر

 كتم كبره اهلا تيسر اهترطعلا الك ناك تانيا و
 ..كينفج نم تراطو

 ةمونم بوبح عئاب

 ءىش ..اهيلع مني ةنئاخلا ةأرملا ىنيع ىف ءىش كانه ©
 ..لحكلا الو ..لييرلا هيفخي الو ..نوباصلا هلسغي ال
 ىف ةنقتم تناك امهم ةعيدولا ةئيربلا ةرظنلا هرتست الو

 عودخ جوز

 0 .اًمامح هدعب ذخأت ةقش ىف اًيعوبسأ ًءاقل سيل بحلا ©
 ىلع اعم اشيعيل نينثا عمجت ةوق حبصأ اذإ الإ اًبح حبصي .:
 نمراذتعا هنإ . .اًبح ةقيقحلا ىف سيل ققشلا ءاقلو . .لوط

 ..اذه الإ كلي ال ..اًيح رخآلل كلي ال دحاو لك نأب نينثالا
 ..فسألل طقف ءىشلا اذه

 تاعاس عضب الإ رخآلا قيطي ال نينثالا نم الك نأو
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 نأ بجي ىتلا ةلؤملا ةحارصلا ىه هذه رثكألا ىلع

 .ناسنجلا اهفرعي

 ةرينوس رج بحاص

 نوفجتري بازع ةرشع اهلباقي اهجوز نوخت ةجوز لك ©
 اهبايث علخت اهوأر نيذلا ةرشعلا مه . 0 نم ًابعر

 ..ةلبقملا هتجوز اهيف ىري مهنم لجر لك ن ! ..مهمامأ

 ..دعب جوزتي م هنأ هبر دمحيو

 ةليضفلا راتخا لجر

 دشتحأ ىنلعجي اهرش نأل ةريرش ةأرما نم فاخأ تسل ©

 دعترأو اهفاخأ ىنإف ةلضافلا ةأرملا امأ ..ىتحلسأ لكب اه

 اهلباقأو ىحالس لكب ىقلأ ىنلعجت اهتليضف نأل اهنم
 ..ظفحت الب ..اهيفك نيب ىحور عضأو . .اناي رع

 عاو لجر

 هنكلو ت لک لخدي نأ عيطتسي باوبلاك بزعألا ©
 قتلا شيشاقبلا نع هبيصن ديزي ال . انا قي ل
 ءآنثأ قف ةقشلا حسم ريظن تانئاخلا تاجوزلا اهب عربتت

 تازاجإلا ىف هيبلا بايغ
 ةظحالملا قيقد باوب

۱۹۸ 

 زجاع لجر رمخلا نع عالقإلاب كحصني دحاو نسحأ ©

 .اهنع عالقإلا نع
 تاردخم نمدم

eاذهو ..اًدبأ عبسي ال هنإ ..هيعارذ نم لوطأ ناسنإلا تابغر  

 ىلإ هراقتفا طرف نم ..هلل دمحلا ةملكل هديدرت ةرثك ببس

 وا عوج اع ففخب ةملك ىلإ هجايتحا طرفلو ..دمحلا

 ..ادبأ دمحي ال ةقيقحلا ىف هنألو

 ركاش دماح

 ی لوقا ا ی وكاس اا و
 هذه نوكتس ..ىزيلجنا انأ ..ىدنلوه انآ ..ىسور انأ

 ةليع نم انآ ..لثم ..امات ..ةيرزم ..ةلجخم ..تاملكلا

 ..طقلا ةليع نم انأ ..ةبشخ ةليع نم انأ ..تشط
 ۷ ندا

 بتك ىلإ ةفي رطلا ةيبدألا بتكلا ليوحتل ةديحولا ةقيرطلا ©

 ل رع .سردم

 رئاجسلاو ةوهقلاو ىاشلا برش ىلع اهقفنن ىتلا نييالملا ©
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 ةايحلا نأ ىلع ليلد ىوقأ ..قرولاو رومخلاو تاردخملاو

 ..لمتحت ال

 بل عئاب

 عرذتتو عقاولا ىلإ مكتحتو عقاولاب قدشتت سانلا

 لكلا اغإو ..عقاولا ديري دحأ الف كلذ عمو ..عقاولاب

 ..عقاولا نم صالخلاب ملحيو ..عقاولا رييغتب بلاطي

 ناقهز

 جوزلا دايطصال اهكابش بصنت ىتلا ىه ةرطاشلا ةاتفلا

 هكابش بصني ىذلا وه هنأ تقولا لوط دقتعي هلعجتو
 ..اهدايطصال

 كابشلا ىف تعقو ةسيرف

 ..اهراظتنا

 ىرجلا ىف لطب

 0 .نوففلا نف عا طا رغ ی اال نأ
 دعب اهمالك ىف قثأ الو ..اهسفن نم ديرت اذام فرعت ال
 ..بجي امم رثكأ فرعت اهنأل نيئالثلا

 جوزتي نل لجر

 قلا ةجوزلا نم لضفأ اهنوخأ نأ ىشخت ىتلا ةجوزلا ©
 لغشنت اهنإ ..اهتقو ألق ةلغش دجت اهنإ ..ىنوخت نأ ىشخأ
 ..نيرخآلاب لاغشنالا نم لضفأ اذهو ىب

 مئاشتم لجر

 دسألا ضوري ىذلا لجرلا نأ ةكحضملا رومألا نم ©
 تلا. هتارما رض حا ركاب رف

 ةيكيتنامور ىف كيلإ رظنت تنبلا نأ كل رهظ امهم ©
 ىلع نوكت اهنيع نأ ةقيقحلاف .ملاح توصب كملكتو

 كزكرم ىلإ هجوم اهمامتهاو ءىرهشلا كبترمو كتظفح
 قتلا بحلا رارسأ ىه هذهو ..جوزك كتقايل ىدمو

 ..اًدبأ كل الوقت ال

 ىرس سيلوب

 نوشيعي ..لاجرلا نم ريثكلاو ..ءاسنلا نم رثكلا ©

 لإ لوضولل قحر .ببحلا نم نودي منا وهشل
 ..فيرش بذهم بولسأب شارفل

 ردع, ارقد نأ نیلا مهنكلو نوبحي ال مهنإ
 ةيماح تابغرلا هذه هيف نوكت اوج اوعنصيو ..مهتابغرل
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 ::كدبعأ كب نال .دحلاو لك لوقيف" ددل

 لف ةا ايد كانها
 فرتحم قشاع

 مث ..الوأ تالبقلا ءاسنلاو لاجرلا لدابتي ديوسلا ىف

 ..كمسا ام ..رخآلا دحاو لك لأسي

 ماركإلا باب نم ..تاجوزلا نولدابتي وميكسإلا ىفو

 اه نإ ..قالخألا ةملك لثم ايندلا ىف طاطم ءىش ال

 ةيبسنلا ةيرظن سردم

 نويلم علوي رونلا دومع لثم نمزلا اذه ىف تنبلا فرش

 ..ةرم

 تاعالو عئاب

 ..ىديالاب كسامتن نا انم جاتحن برحلا تناك ىضاملا ىف

 ماج نإ جاتحت تناك ..هجول اهجو ا زرابتنو

 كاج نأ عيطتسي ظباقلا ناق نآلا مآ ..قلخز' ةوقو
 ىف رز ىلع طغضي ناب نارينلا اهيف لعشيو اهرسأب ةلود

۲. 

 ..سالجلا لكأيو نخدي وهو طيحملا ىف ةيخوراص ةدعاق

 ميدق طباض

 بئارض ..بذهملا اهمسا ..كولملا تاقرس

 ىويدخلا دهع ىف بئارض رومأم

 ءيطت : ال انئأل ..هاندجوأل ..اذوجوم سيلبإ نكي مل ول

 موي لك هنعلن حبش ىف انبونذ حسم نأ نود شيعن نأ

 ..انب ررغ هنأل همجرنو

 "ثنا نيف

 نودب ..درشتم ..عئاض ناسا تخت نود ناسنإلا

 هيلإ تي ءىش نودب ..نطو نودب ..نكس نودب ..لهأ

 هتاظحل مضليو هدوجو هيلع كسمي ءىش نودب ..ةبارقلاب

 ةبغر لك ..ةبغر فلأ ىف رثعبتي هنإ ..ضعب ىف اهضعب
 حبصي هنإ ..سأي ىلإ ىهتني للم لکو ..للم ىلإ 'ىهتنت
 ..توترا الك اشطع دادزت فاج اهقلح تاوهش درحي

 الی ءىش الو ..هبلق الع ءىش الو ..هيعارذ ألي ءىش ال

 نإ ..نوهأ ميحجلا نإ ..ماودلا ىلع ..غئاز ..غئاز ..هينيع

 ..بح الب انتايح شيعن نأ نم ..نوها توما
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 انقلخ ىذلا ميظعلا قلاخلا بحن نأ وه بح مظعأو

 اههجو سمشلا دابع ةرهز ىطعت اك انهجو هل ىطعنو

 بحلا ىف ريبخ

 اًيابسأ ..لشفلاو سالفالاو ضرملا حبصي ناميإلا نودب ©

 ..راحتنالل ةيفاك

 ..هباذعل ار ربم دجي ال ناعإ الب شيعي ىذلا لجرلا نإ

 ةايحلا نوكت نأ امإ ..نيلح نم اًدحاو الإ لبقي ال امئاد وهو
 :ةاهرداغي نأ امإو ::ةديغس

 نمؤم

 نافرابلاو نيتاسفلاو ةردوبلاو جورلا ىلع دمتعت ةأرملا ©

 دمتعت ةيراع علخت انيحو ..اهمسجو اهامج نع ةياعدلل

 ..جمانربلا ىقاب نع ةياعدلا ىف ناطيشلا ىلع
 تانوسلاك عئاب

 ةدمل هسفنل ةياعدلاب موقي نأ عاطتسا ىذلا ديحولا ىرصملا ©

 ..مرطلا ىنب ىذلا وفوخ وه هتافو دعب ةنس فالآ ةثالث

 سمشلا ةياعد بتكم ريدم
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 الا ..ةعرسب لصت نأ ديرت ىتلا ةئشانلا ةلثمملل ىتحيصن 3

او ءهمامأ لثت روهمج نع ثحبلا ىف اهتقو عيضت
 ثحبت ن

 ..هيلع لثمت جتنم نع الوأ
 ةيدق ةلثم

 اذه ..ىتخأ اي اه لق ..كتبيبح متشت نأل ىعاد ال ©

 ادج ىساق لجر

 ةفاحص هبشي صبخلاو ..اقيمع ايق اًباتك هبشي بحلا ©

 لسم ةيموي

 ىفحص

 ..لجلجملا كحضلاو ..فينعلا حرملاو ..ىشحولا حرفلا ©

 ..ةساعتلا ىلع لدت امنإو ..ةداعسلا ىلع لدت ال تالاح

 مهسفنال اودكؤي نأ نوديري نيذلا ءاسؤبلا تاجنشت اإ

 , .ةدشب نوحرفيو ..نوحرفي مهنأ سانللو

 ىلو ..ةريثك ءايشأ نم نيدكأتم ودبن انابص ىف نخل .٠

 ىفو ..ءايشألا هذه لجأ نم سامحب براحن انبابش

 اذه لك قحتست نكت مل ةلأسملا نأ رعشن انتخوخيش
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 ..بصعت ىف اهانقنتعا ىتلا ءايشألا بلغأ نأو ..سامحلا

 ..اطح تناك

 مح ماسلا ر اوا نأ "قا ا وح“ ا
 راقتفالاو ..كشلاو ..ددرتلا ىف نوشيعي مهنأل ..خويشلا

 ..ةديقعلا ىلإ

 سمحتم باش

 ..ىقتيرح نم ىننومرحيو ىلع نوطغضي ىننوحدتمي نيذلا ©

 قيرط لع ديس روزا نم طاع ییا رودي علا
 ..ةيؤرلا

 جودك

 تلد ..نمحرلا دبع ىقيقحلا همساو ..ةريحبلا حافس ©
 ۷ هلو جوزتمو انادف 77 كل هنأ ىلع ثحابملا تايرحت

 ..ةعبرا لتقو تارم ۷ هللا تيب جحو ..دالوا

 صنلاب دئارجلا نع لوقنم ربخ
 ند دي 0
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