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 ءاذصضإ

 نميأ .دو ءدارم دمحأ نانفلاو بيدألا :ءازعألل اهيدهأ

 دقف ء(يدجبألا بيترتلا بسح) ىفصو فئار .دو ءيدنجلا

 اًطسق مهكالتما الول .بئاصلا مهيأرل اًبلط اًرديثك مهتقهرأ
 !مالس يف مهتكرت تنكل نونفلا قوذتو ةمكحلا نم اًرفاو
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 ًاليلق عفتري ناكف ءسوراكيإ فاطعأ يف وهرلا عاشو

 هترهبو عجشتو عجشت مث .هيبأ تمس نع اليلق طبهيوأ
 اًعافترا عفتراو فزاجف .يفاصلا اهميدأو ءامسلا ةقرز
 ءامسلا يف بهذو العف ءهيبأ ةيصو يسنو اًقهاش

 هينيع يف يضرألا ملاعلا رغصي نأ هيرغي ناكو ءادعص
 .ولعيو ولعيف

 دقف .!سكدرباي كل ماقتنالا ةعاس تند دقل ..!افسأ او

 سوراكيإ ىوهو «نيحانجلا عمش سمشلا ترهص
 ءهيبأ نذأ يف تود ةلئاه ةخرص خرص .!قامعألا ىلإ

 ةرم هعلتبيو ءاملا يف صوغي هدلو ىريل خيشلا تفتلاف

 .ىرخأ هظفليو

 قيرغإلا دنع لامجلاو بحلا ريطاسأ
 ةبشخ ينيرد
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 هع

 ديهمنت

 اهيف تنك ىرخأ ةايح يف وأ فهكلا رصع يف هتفرع امبرلو ءيضاملا
 ..طبضلاب يردأ ال .مدلاب ذذلتي اًحافس

 ..قرعلا حئاورب تجزتما لب «ةيفاص مدلا ةحئار دعت مل قئاقد دعب

 ةيرطعو ةصيخر ةيرطع حئاور ..غبتلا حئاور ..ةليقثلا سافنألا حئاور

 ...ةمسد ةيرطعو ةززقم ةيرطعو ةظهاب

 دشتحي بابذك مهتفاثك دادزت ..نوديازتي .نومحدزي اوناك كانه

 نوطقتليو نوملكتي اوناكو .لسعلاب ثولم يجاجز حول قوف

 هدعب عضو مسا ّيأ رتخا ..هيب لداع .هيب ةماسأ .هيب ميهاربإ ...روصلا

 ..(هيب) ةظفل

 نأ تنقيأو ...نمزلا دودح جراخ ودبي ناكم ..يصق ناكم يف انك

 .ىرخأ ةقيرطب ينودجي نأ مهل ناكام

 .ليقث ملحل برقأ رمألا ..يقيقح ريغ اذه لك نأ ينرمغي روعش ةمث

 ةرهاظو «فولأم اذه نأب رعشت كلعجت ىتلا «وف اجيدلا» ةرهاظ كانه
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 .. يقيقح ريغ غ بيرغ كلوح ام لك نأب كرعشت يتلا ؛وف يماج»

 انآ نالا. .كننوفرعي ال مهو «ناكملا اذه فلات الو ءالؤه قرعتال

 ...حاجني «وف يماج» ةرهاظ سرامأ

 هتيأر يذلا لجرلا كلذ تركذت .مدلا يف ةقراغ ناكملا طسو ةثجلا

 هنأ تكردأ رثكأ تققد امدنع مث ءنيكسلاب هقزم نم كانه نأ يل رطخ

 .هلتق نم مد لب همد مدلا نكي مل ..رخآ اًصخش قزم يذلا وه

 ....كوفسملا مدلا ةحئار

 ..كوفسملا مدلا ةحئار

 اذه ..ةرملا هذه كش الب همد مدلا ..ةثجلا بقارأ انأو اذه يل رطخ

 ءايطألا ميقي فوس .نطبلا ىلعأ يف ذفانلا حرجلا اذهو ..نميألا

 ةبلط يتأيس .ةفلتخملا حورجلا عاونأ نوسردي مهو الفح نويعرشلا
 .يرثلا ضرعلا اذه اوريل اًجاوفأ بطلا

 :غبتلا ةفافل

 .«..ليتقلا فرعت تنأ» -

 لوحتي امير ..ليتق ىلإ يدونمسلا دومحم لوحت ةدقعم فورظ يف

 وأ شهدنم يننإ تمعز ول كيلع بذكأس ينكل .كلذك موحرم ىلإ

 راس يتلا ةياهنلا يهو «ىلوألا ةظحللا ذنم ةياهنلا تفرع دقل .مودصم

 نيب بتك .هتهبج يف توملا ىرأ تنك .يقيرغإ لطبك ةتباث ىطخب اهل
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 ينكل ءاكفاك لاطبأك مادعإلاب انيلع موكحم انلك .«اًدغ توما هيبغ

 عشبأب توميو ءاًعيمج انلبق توميس يدونمسلا دومحم نأ كردأ تنك

 ءاعمألا ركذأ نل .لقألا ىلع ةنعط نيرشع ىقلت دقل ..اًرط قرضلا

 نم ءاج يومد نينجل يرس لبح اهنأك ءهنطب يف ةوجف نم ةيلدتملا

 كانه نأل تمشهت يتلا ماظعلا الو هينيع عالتقا ركذأ نل .سوباك نطب
 لعاقلا نأك .ةراجيس بقع ئفطي هنأك اًرارم نيليقث نيئاذحب اهأطو نم

 ...هتيرشب نم هغيرفت لواحي ناك

 .«..ليتملا فرعت تنأا)

 فرعأ لعفلاب .؟بيغلاب مجر مأ ةقيقح يهأ ..؟ماهتا مأ لاؤس وهأ

 لبج نم زرابلا ءزجلا هنأك ليلقلا لقأ الإ هنع فرعأ ال ينكل ليتقلا

 ءاملا حطس تحت ناك يدونمسلا دومحم نم مظعألا ءزجلا ..ديلج

 .هفرعي ام فرعأ ال نكل هفرعأ ةقدلل وأ .هرأ ملف

 .«..ليتقلا فرعت تنأ»

 ..ةلمجلا ةياهن يف ماهفتسا ةمالع دجوت ال ..لأسي الو ررقي هنأ دبال

 :ّيلع نورخآلا ضقني انه ...معن لوقأ

 .«..؟ةرم رخآ هتيأر ىتم» -

 ...نطبلا ىف .ردصلا ىف ..قنعلا ىف تانعطلا هل ددست تحر فيكو هب

 وأ هيلع وطسلا يف كاتيغرو هيلع نيفدلا كدقح نع يكحت فوس

 كلعجن فوس نحئف لافطألاك اًئيرب تنك ول ىتح .هتأرما باصتغا
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 انلمع اذه .هلتق نم تنأ ريصتف ىضاملا ريغن فوس ..اذهب فرتعت

 :مهدحأ لاق

 .« ..ميدق رأثب يحوي

 :رخآ لاق

 بولسألا اذهب هعباصأ مشهيو ليتقلا ناسل عطقي دحأ ال» -

 .«اًميجر اًناطيش نكي ملام عورملا يداسلا

 :ىناسلب ىتفش للبأ انأو تلق

 .«ةميدق اهنإ ..ةثيدح تاباصإ تسيل هذه -

 .(؟هب اذه لعف يذلا رفاكلا نب رفاكلا نمو» -

 .«!اعبط وه ..؟هاوس نم» -

 اذهب هعباصأ مشهيو ليتقلا ناسل عطقي نم دجت نأ بعصي لعفلاب

 اذه .هسفن ليتقلا وه لعافلا نكي ملام ءيسقطلا يشحولا لكشلا

 ةصرف هل حاتت الف سرخي نأ دارأو ةوسقب هسفن بقاعي نأ دارأ لجر

 هرك لجر اذه ..هاقلي امدنع توملا مدصي نأ دارأ لجر اذه .مالكلا

 ..هسفن هركو هفرعيام هركو ةقيقحلا

 .«..ليتقلا فرعت تنأ» -

 ..الاؤس سيل هنأ مغرب معن يه ةباجإلا
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 .2 ..ليتقلا فرعت تنأ» -

 ...اهلك ةصقلا نع يننولأسي فوس عبطلابو

 . ..ليتقلا فرعت تنأ» -

 هفرعام فرعأ تنك ول .هفرعي ام فرعأ ال نكل ..ليتقلا فرعأ

 دق لهجلا .نآلا هلثم مدلا يف طحشتأ تنكل يدونمسلا دومحم

 ....ديفي مالظلا ..كيذؤي نل هفرعت ال ام ..كذقني

 .« ..ليتقلا فرعت تنأ» -

 مل .مزاللا نم رثكأ ةقيقحلا نم برتقا هنأل تام هنأ فرعأو هفرعأ

 ..هاحانج ساذو قرتحاو لمحتي
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 ١'-اليدايات

 ءرضاحملل ةبيئكلا ةيمسرلا غيصلا لهاجتن انعد ..ققحملا يديس

 ..خلإ .«كناونعو كنسو كمسا)و «؟ىرخأ لاوقأ كيدل له» ةقيرطو

 امك فصولا ىلع يصعتسي دقعم عوضوملا نأل ءاّميمح انمالك نكيل
 ىتح هدلوم ذنم يدوتمسلا دومحم ةايح خرؤت نأ لواحت امدنع .ملعت

 يتلا ةلكشملا كردتف «ةضقانتم ةريثك اًصصق دجت تنأف 3١١« ماعلا

 خرؤملا وه طقف ريمضلا حاترم خرؤملا .ققدم خرؤم لك اهيقالي
 قئاقح ىوس يقتني ال وهف «باصنلا وأ لداعلا ريغ وأ زاحنملا

 يدؤيس اذه مادام قيفلتلا ضعب نم عنام الو «ةددحم عئاقوو ةنيعم

 وسع ىا اع قالي فرم ومالا رولا نكل :ةيولطملا ارا
 نونيابتي هنم ةسمخ كانه نأك .يدونمسلا دومحم ةيصخش ةفرعم ىف

 .اًديدش اًنيابت
 لاا وك ةلوعلا

 رقلا ىدتحتإ ىف امن دقل تال تدحاه نوب شي نم كاته

 قال ديا رعت ف كانه ىضق هنكل ءاهنبل ةرواجملا ةريغصلا
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 نع دحأ عمسي مل .ةرهاقلا يف شيعي هسفن دجو ام ناعرسو «هتلوفط

 كلذك هنكل كانه هروذجب عون يأ نم لاصتا اذ ناك وأ هتيرق راز هنوك

 وهو ءادحاو اًموي ةيرقلا رزي مل يذلا يورقلا هنإ .ةنيدملا نبا نكي مل

 بخصلا نم رعذلاب اًرعاش عراشلا يف اًكبترم يضمي يذلا ةنيدملا نبا

 اًمغرم الإ ايريتفاك وأ اًمعطم لخد هبسحأ الو «ماحزلاو تارايسلاو

 .لح امثيح اًمود بیرغ وه اذكه .حايترالل اًرقتفم

 وه اذه .ىناطيغلا لامجل ةليمجلا ةصقلا ..«بيرغلا تاياكح»

 .انبحاص ةايح فصي يذلا بسنألا ناونعلا

 ةقبطلا نم مهبسحأ .ليلقلا لقأ الإ فرعأ ال ..؟هترسأ فرعأ له

 «نيدت وأ نوجمب اورهتشي ملو ءزوع وأ ءارثب اورهتشي ملف ةطسوتملا

 يف ريغص تيب يف ةريغص ةرسأ ...نولوستم الو ءارزو مهنيب سيلو

 الف قيرطلا راسيو نيمي نع ةسنكملا هفذقت يذلا رابغلا ..ريغص يح

 .بسحف دوجوم هنإ ..دحأ هليزي الو دحأ هركذي

 ..مويلا هفرعن يذلا يدونمسلا دومحم ىلإ كدوقت نل ةأشنلا هذه

 ناردجلا ةيعادتم ةيموكح ةرادإ يف روعذم فظوم ىلإ كدوقت امبر

 ةماود يف قراغ بئتكم ملعم ىلإ كدوقت امبر .نارئفلا اهيف ثبعت ةبطر

 اذهب صخشل ادج ةيداع ةيادب يرمعل هذه .ةيصوصخلا سوردلا

 .مجحلاو ريثآتلا

 هذهو ءدورشلاو تمصلا ىلإ برقأ ناك ةيئادتبالا ةسردملا ىف

 نورقغر الل ةييصلا انآ نم تعم دودخملا ءاكذلا يها كه آ 3

 .ءالمزلا نم عونلا اذهل
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 ا ا الا ل ةه: ثرشلاعنغإا 1: د چ
 هدحو فقي هيئادتبالا يسابعلا ةسردمن يشخلا ءنملا يف كانه

 ی لالا بايب اا اح الل ذي نوعي یا ا را

 .هب طيحي كيمس يجاجز حول ربع

 ماشه .هدغلو هافدر جرجرتي يذلا نيدبلا ماشه .ماشه هنم برتقي

 اع يف: سن ىطخللا ےب ید سار ا الا ی یا
 نأ بجي ال .مادص وأ شرحت دجوي ال ..بابسأ دجوت ال ةلوفطلا

 نوفرصتي ...يحو دوجوم هنأ يفكي ..ههركتف ىذأ كمصخ كل ببسي

 ...اهتكلمم قاطن ىلع ظفاحت يتلا تاناويحلاك

 «هنزاوتب لخيل هفلخ نم هقاس دميو ...ماشه هيلع ضقني اذكه

 :نيمولظملا توصب دومحم حيصيف

 ©هبا» (.
oF 

 ديري هنأك هرصتعي دومحم رعشب كسميف «ةناهإ ماشه هربتعي ام وهو

 : بضع یئ ددری وهو .هعازتنا

 .«؟هيإ يللا هيإ ؟هيإ يللا هيإ» -

 لبق هنقذ يف هبرضيل هتبكر عفريو هفتك يحول نيب هتضبقب يوهيمث

 ..اذبأ ىكبي نأ بجي ال !ناتاه امه نيتنئاخ نينيع ّيأ ..ىكبي

 تدبتسا دقو «نيققاولا ةيبصلاب ةوشنلا ةورذ غلب دق دهشملا نوكي

 نوري مهو ينامورلا كريسلا ريهامج تركسأ يتلا رعاشملا سفن مهب

 امنيب كحضلاو ريفصلا يف نورجفني سلا قويت دويسألا

 اذامل ..تاقصب .تاقصب ..تالكر ..تالكر ...ةاسأملا ماشه يهني
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 تبصتغاو هلام تقرسو هتيب تقرحأ دق تنك ول ؟دحلا اذهل ىنهركي

 ...دحلا اذهل ىنهركيل ناك امف همأ

 هنأ فرعي دومحمو .دغلا يف ديزملاب اذعاو ماشه لحري ةياهنلا يف

 ةقلعلا سفن ىقلتي نأ لضفي ...اًدبأ - دومحم يبأ - هيبأل وكشي نل

 وهللا يف طرفأ هنأب همهتيو هوبأ همولي فوس .وكشي نأ ىلع موي لك

 راثآ لك ليزي نأ عطتسي مل ول عبطلاب اذه ..هيايث ىلع ظفاحي ال هنأ وأ

 .بألا مودق لبق هايملا ةرود يف هسفن نع ةكرعملا

 .ءالمزلا نم عونلا اذهل نورفغي ال ةيبصلا

 .دومحم نيع يف رثكأ حضتت ةرظنلا كلت تأدب تقولا عم نكل

 لدابي نم اهلمحتي نأ لق ةرظن ..اهعم نيعلا فرطت ال ةمهتم ةداح ةرظن

 ..فيخم ىتفلا نأ نوسردملا ررقو قافرلا ررق طقف انهو .رظنلا ىتفلا

 يف رعذلا ريثت ةدودحملا ريغ ةيسفنلا ةوقلا هذه .هنأشو هكرتن نأ نسحي

 :نوفجتري مهنأ نوفخيو «نوفجتري مهو نوسردملا مهل لاق

 .«..مكليمز اوقياضت ال» -

 :رخآل سردم لوقيو

 .«..رابج ةهاع يذ لك اًقح» 5

 :هليمز لوقيف

 .(!ةهاع اذ سيل هنكل» -



 دومحم .هظحاليو اذه ركذتي ىلوألا ةرملل ؟حيحص اذه له

 ال كنكل ادبأ ببسلا فرعت ال ..ةهاع وذ هنأب عابطنالا اًمود كحنمي

 املس ةرعت نأ ىلع ردقت

 فرعأ .يدونمسلا دومحم نع اهفرعأ يتلا هوجولا نم هجو اذه

 هب نوشرحتي ةيبصلا مظعم ناكو ةسردملا ىف اًيبص ناك امدنع هتصق

 .سجوتلاو ةبيهلا

 ..اًمئاد تومص .ةرئادلا تاذب هسفن طيحي ناك ةقهارملا نس ىف

 دحأ ركذي الو هتيب فرعي دحأ ال .قالطإلا ىلع ءاقدصأ هل فرعي ملو

 شرحتلا نع عيمجلا فك كلذك .ةسردملا يف هترسأ نم اًدرف ىأر هنأ

 نوبلجيو تايتفلا نع نوثدحتي ةيبصلا ناك .اهمهف نكمي ال بابسأل هب

 يدونمسلا نكل «ةحساكلا ابصلا ةياوه ءانمتسالا نع وأ مهتارماغم

 نأ امإ .هتاذ دح يف فيخم اذه .طق هتاوهش نع ملكتي ال اتومص ناك

 تاهجاو ىف ةضورعملا ىمدلاك ةيمدآلا رعاشملا نم اًيلاخ ىتفلا نوكي

 ..ةنيفدلا تابغرلا رذقأو ىتعأ كلمي وه وأ «سيدق وه وأ ءتالحملا

 «مهناريج نيب اًنمص رثكألا اوناك ءاسنلا نوقزمي نيذلا نوحافسلا

 ءيشلا نع ملكتت ال امدنع .مهقافر نيب سنجلا نع اًمالك لقألا اوناكو

 ..ضرملا ةجرذل هيف قراغ تنآ وأ ءالعف هب ىلابت ال تدأف

 ..دومحم لوح ةلزعلا رادج نم اذه داز ديكأتلاب

 ع 3 9و 7 ھا
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 عم هتارماغم نع كل يكحأ نأ ..؟ققحملا يديس ايديرت اذام

 عم هتارماغم نع يكحأ .ةمداخ مهراد يف كانه نكت مل ..؟ةمداخلا

 ةئماظلا ةلمرألا كلت عم هتصق نع .تاراج هل نكت مل ..؟هتراج

 كانه نكت مل فسألل ..؟ةيويحلاو ةلوحفلاب معفم قهارم عم بحلل

 ةلوحفلاب اًمعفم اقهارم نكي مل ديكأتلاب وهو .بحلل ةئماظ ةلمرأ
 بيبط انأو .قهارم نسم هنأب اًضماغ اًعابطنا كيطعي ناك ..ةيويحلاو
 ةخوخيشلا هذه بيست «ايريجوربلا» ىعدت اًضارمأ كانه نأ فرعأو

 ..ضرم الب ضيرم .اهب اًباصم نكي مل هنأ اتيقي فرعأ ينكل «ةركبملا

 ؟افيخم اذه سيلأ

 هدحو ةيساق تاعاس ىضق هنأ دبالو اًمامت ةفاج هتايح تناك دقل

 الو «فقوت الب ملحي ناك هنأ دبال ..ةراح ةقيض راد يف ءقيدص الب

 .ةبارغو اًدرفت دادزت تناك هتيصخش نأ كش

 ةيشح تحت بتكلا كلت اهيف دجو يتلا ةرتفلا يه اًبيرقت هذه

 هيف نوعضي قودنص ىلإ برقأللا ةّرسألا كلت فرعت تنأ .شارفلا

 قصبتو «رابغلا ببسب نيترم لعستو قودنصلا حتفت .ةميدقلا بتكلا
 ..بخصلا اذه نم ةراف كدي ىلع ةيضف ةكمس يرجتو «ةرم

 ةقيتعلا تالجملا نم ريثكلا ..اباب يلع زونكب هيبشلا زنكلا دجت انه
 تالجم نم دادعأ ..ةميدق بتك ..ثعلا اهتيقثو ترفصاو تيلب يتلا

 ءاسنلا لك تناك نمز نم روص .اهوردصأ مهنأ اهياحصأ ركذيال

 وهف هدجو امم مهألا ءزجلا امأ .رامال يديه نم ةخسن هيف تايرغملا

 ققد امدنع مث «ةينيد بتك اهن الوأ هل ليخ يتلا ةضماغلا بتكلا كلت

۲۲ 



 اهيف دجوت الو ةبجحألاو مسالطلاب ىألم بتك . .رحس بتك اهنأ فرع

 اعام ی ےک ل ترا ا یک ا و رق ةبالع

 نع دج نع اهثرو دج نم تءاج بتكلا هذه نأ هيبأ نم فرع

 اهثرويس هنأ انيقي فرعي هنكلا«نتكلا هذه هتک هوبأ فرعي ال تج

 .عابت وأ قرحت وأ قزمت نأ نم رثكأ ةنيمث ودبت ءايشآ هذه .هنبال

 اهيف كردأ يتلا ةظحللا يه هذه نإ ققحملا يديس اي لوقلا نكمي

 عم اهل رصح ال تاعاس يضقيس هنأ فرعو «هرمع عورشم دومحم
 .اهمسالط كفي بتكلا هذه

 ةفاقث الو ءاضاخ ءاكذ كلمي نكي مل هنأ انه فرتعن نأ بجي

 امدنع .انيف دحاو يأل ودبي امك اًميخس رمألا هل دبي مل اذل ةزيمتم

 «ءيشب اهنم رفظت ال تنأف اًرقتحم اًزيمشم اًيلاعتم رومألا هذه علاطت

 لايخلا كلمي ناك دقف دومحم امأ .لئاط الي اًيتضم رمألا دجت فوسلو

 .هلك تقولاو هلك

 سأب ال ةرتفل ال وهجم هرس لظ نإو «بتكلا هذهب هتايح تنرتقا دقل

 هتاملك نمو «ياوس هتايح نم ةلحرملا هذه ليصافت فرعي دحأ ال .اهب

 .دعب اميف

 اميرو) شرحتلل اهيف ضرعت يتلا ةرتفلا يه هذه تناك له
 ةصقلا هذه يقبن نأ ريخلا نمو طبضلاب فرعأ ال .(؟باصتغالا
 ةفرغ يف هدنع يبص بلاطب شرحتي يذلا دغولا سردملا .ةلوهجم
 E ا

 هذه دومحم يل ىكح دعب اميف .ةصقلا نع ءيش يأ فرعن نلف اًبعرو
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 اذه ربتعي ناك ..اًمودصم وأ اًرئمشم دبي مل هنأ يبعر راثأو ءةياكحلا

 ولو ةشقانم الب ريغصلا كمسلا مهتلي ريبكلا كمسلا .ةايحلا قئاقح نم

 .اًبيرغ رمألا ادبل لعفي مل

 اًقوخ دادزا هنأ كل لقنأ نأ تدرأ ىنكل ءانه درسلا ليطأ نل

 ةليسو وضاق يمكلا ىف تيدا دقفعأو :اديحوتو اشايكلاو

 كردي انه .رخآ صخش هبصتغي نأ ريسعلا نم لعجت ةليسو .اًيوق هلعجت

 نم «ةنومضم ريغ اهجئاتنو اًدج ةئيطب ةيداملا ةيعيبطلا قرطلا نأ ءرملا
 مايألا ةياور يف ىكح نيسح هط .عيرس يقيزيفاتيم لح يف ركفي مث
 :ددري ىلايللا ىضق فيكو .ناجلاب لاصتالل ةقهرملا هتالواحم نع

 لإ ضنا حا لورا ا ىلع طلو لاا

 كمسلا :ةبعصلا ةقيرطلاب سردلا ملعت ةياهنلا يفو .هتاذ ءيشلا اًلعاف
 .ذيواعتلا ضعب ددري هنأ درجمل اًريبك ريصي ال ريغصلا

 نإ ..كل اًركش ..؟يديس اي غبت ةفافل لعشأ نأب يل حمست له
 .اهجسنو يراكفأ عمج ىلع يندعاسي ناخدلا

 ؟قوقحلا ةيلك لخداذامل .قوقحلا ةيلك لخدو دومحم ربك دقل

 قحلا ديعت فيك ةفرعمو هزيلاهدو نوناقلا رارسأب اًعلوم ناك له

 ةديحولا ةيلكلا اهنأل قوقحلا ةيلك لخد ..ال عبطلاب ؟نيمولظملل
 طسو بوذي نأ ظحلا نسحل عاطتسا كانهو .اهب قاحللا عاطتسا يتلا

 ىلع ةقصبك قلزنا .هزيمي ءىش يأ دقف ىتح بيهرلا ةعفدلا دشح

 . .دحأ هب رعشي ملف ةيمويلا ةايحلا جاجز
 سرام هنأ وه هوفرع نيذلا نيليلقلا نم ةرتفلا كلت نع هتفرعام

 هتمصب ءالمزلا بعر ريثي ناك .هنع فرع يذلا جمانربلا تاذ حاجنب
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 امامت تايتملا هتشاحت عبطلابو .تومصلا ةمهتملا ةداحلا هتارظنو

 ناك ءاوس ةيويحلا نقشعي تايتفلا .اًبعرم راوطألا بيرغ نهل ادب هنأل

 ةليط كرعشي دومحم ناك كل تلق امك نكل ..اًحيبق و اًميسو ىتفلا

 .ةدوجوم اهنكل يهام فرعت ال .ةنيعم ةهاع وذو ميقس هنأ تقولا

 .ةهدرلا يف يشمي وهو هبقارت تلظ ةحيدم اهمسا ةعفدلا يف ةاتف

 :تسمهو اهتيحاص ىلع تلام مث

 يف ةعبارلا هقاس دقف دقل ..؟ىتفلا اذه يف بيرغلا نيفرعت لها -

 .2(!ثداح

 الا ع ت انوا

 .«!ةثلاثلا هنذآ مهدحأ رتب وأ» -

 ةظحل ىفف «ةيعامتجالا هتقبط نيبتت نأ كلذك ليحتسملا نم ناك

 اهيف ةلس هعمو «لامآلاب اًمعفم مهتيرق نم ءاج يفير هنأب رعشت اهنيعب

 يف لمعي فوس ..دّودملا ميدقلا نبجلاو همأ هتزبخ يذلا ريطفلا

 كلمي ىتفلا اذه نأ رعشتو قلذحتملا نيفقشملا تمس هيف دجت ىرخأ

 ةظحل ىف :اهدرمتو ةيعويبسكلا قوش هغ ىف نإ لب .ءارقات القع

 كلت ىلإ ةايحلا هب تفذق فيك فرعي ال زتمشم ىطارقتسرأ وه اهنيعب

 .مادقألاو قرعلا ةحئارب حوفت يتلا تاجردملا

 اهيف بكتا يتلا ماوعألا يه هذه نأ نوفرعي هنوفرعي نم نكل

 تقولا نم ريثكلا كلمي ناك .قمعب ةيزيلجنإلا ةغللا ةسارد ىلع

Yo 



 فورظلا طبضلاب فرعن الو .ءىش يأب هألمي نأ نكمي اًعراف القعو

 اذه دعب هتايح راسم نم نكل «دحلا اذهل ةغللا ملعتب متهي هتلعج يتلا

 ىتلاو ءاهدجو ىتلا بتكلا كلت ةءارق ناك هل ديحولا فدهلا نأ حجرأ

 كحضملا هقطن مهف اننكمي اذهلو .هتاذ نوكلا رس يوحت اهنأ دقتعا

 ىلع قطنلا الو ةثداحملاب اًمتهم نكي مل ..ةيزيلجنإلا تاملكلا طسبأل

 ةملك عمسي مل هنكل تادرفملا فالآ هيف اًيح اًسوماق ناك .قالطإلا

 .ةدحاو ةقوطنم

 ةذتاسأ دحأ مامأ روتسدلا يأ همون” ةظفل قطن ةرم تاذ

 لهج ويأ هنأب ذاتسألا هفصو امنيب «ةيقرولا ليدانملاب نههاوفأ تايتفلا

 .تانامجرتلا ةقي د ةيزيلجنالا قطني هنأو

 «فقوت الب نسحتت تناك ةقوطنملا ريغ ىتفلا ةغل نأ ةقيقحلا نكل

 ملف مهن يف هعلاطي حارو بتكلا كلت لوأب هب كسمأ يذلا مويلا ءاجو

 ې چي چ

 .يديس اي كلذ دعب ليصافتلا فرعأ ال

 توميل قلخ دقو «جوزتي يذلا زارطلا نم نكت مل دومحم ةيصخش
 فيك فرعأ ال ديدج نم .جوزت عقاولا يف هنكل .روقع بلكك اًديحو

 .اًسيرع هب تلبق لقألا ىلع وأ «بيجعلا نئاكلا اذه بح ىف ةاتف تعقو

 مدعم كنأ ينعي ال ةطسوتملا ةقبطلا نم نوكت نأ ..ةريقف ةرسألا
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 ..ةطسوتملا ةقبطلا نم ةاتف نم طسوتم جاوز هنكل ..جاوزلا نع زجاع

 نم رخآ لفط ملاعلل يتأيو ...طسوتم ثاثأب طسوتم تيب يف ناشيعت

 حمست صيخر ثاثأ اهب ةريغص ةقش كانه تناك .ةطسوتملا ةقبطلا

 عم «ةكرش يف ماحمك هلمع نم طيسب يرهش لخد عم ءةايحلاب هل
 .هيبأ نم ةيرهش ةدعاسم

 يدونمسلا دومحم زاغلأ نم رخآ زغل اذه ؟جوزتي هولعج فيك

 ناك .ةيوبأ ةزيرغ وأ ةيسنامور وأ ةيسنج ةزيرغ طق ىتفلا رهظي مل
 ناك حجرألا ىلع . ا ل ا

aاهنبا ءانبأ قرت نأ یھت  

 رخأت ..رخأت دق ىعفلاو . اًديحو توملاب هل حمستل تناك ام . ديحول

 .نانئمطالل اهوعدي امم رثكأ «جاوزلا يف ينك

 .لبق امدنع اًحداف أطخ بكترا هنأ دقتعأو ..طغضلل خضر اذكهو

 بتكم يف لمعت نيرمتلا تحت ةباش ةيماحم نارمع ىولس تناك
 ةصيخر اهبايث ءلامجلا نم ردق ىلع ةقيشر .يماحملا اتيم رونأ ذاتسألا
 يفظوم نم هب سأب ال ددع ناكو ءاهلالغتسا نسحت نکل ةطيسب

 وأ اهنوهتشي وأ اهل نوليمي وأ اهنوبغري نابشلا نيماحملاو ةمكحملا

 اًقيفوت رثكأ نوكتس تناك اهنأ دقتعأ .خلإ .اهب نوملحي وأ اهل نوحاتري
 .ىتفلا اذه ىلع تقفاو نأ اهردق ناك نكل «مهيف دحاو يأ عم دعسأو

 نأ اتيقي فرعأ نكل .ةجيزلا كلت نع يديس اي ريثكلا فرعأ ال

 ةأرمال ةداعسلا بلجت نأ نع ةزجاع دومحم ةيصخش لثم ةيصخش

 تحت ةاتف دوجو لبقي نأ ىلع مغرأ دحوتم بئذ اذه .ةايحلا همساقت

 تاقالع نعامأ .اهب سأب ال ةرتفل اليخد اًردع اهريتعا ديكأتلابو «هفقس
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 هابص يف هل ضرعت ام حرج نأ دقتعأ .مكلايخل كورتم رمأف ةيجوزلا
 امهنيب ةقالعلا لعج اذه نأ كش الو .فقوت الب هملؤي ناكو اًيماد ناك

 نإ .قالطإلا ىلع ةدوجوم ريغ امير وأ ةيداس وأ ةيناودع وأ ةبرطضم

 .عيضاوملا هذه نع ريثكلا يكحت ال هتجوز

 تاقدلا لبق سيلاوكلا يف روديام ..يديس اي تايادبلا يه هذه

 امنيب ءاهنم افرط تفرع نأ ظحلا يل ناك دقو .راتسلا عفرو ثالشلا

 .العف راتسلا عفترا ام دعب ةيحرسملا ىريل هلك ملاعلا ءاج

YA 



 لديبتلا-؟

 ضعب ىكحت ىتلاو «ةلماكلا رضاحملا دجتس كنأ يديس اي دقتعأ
eاعيش لك يكد ال داملا نكل :یمادلا  

 دقن «بابشلاب تألتما يتلا ةبخاصلا امنيسلا ةعاق نع يكحت نل

 عاعش تحت لالظلا يف اًناكم مهل دجيل الام امنيسلا فظوم قاشعلا

 نع يكحت نل .تالبقلا سالتخا مهنكمي ثيح «طبضلاب ضرعلا
 نورجفي نيذلا ةميكشلا ءايوقأ لاجرلاو «تادراطملاب ءيلملا مليفلا

 نود ةئيطبلا ةكرحلاب اريماكلا ةسدع وحن نوشمي مهو الماك اًركسعم

 فييكتلا زاهج نع يكحت نل .رياطتملا بهللا ىلإ فلخلل اورظني نأ
 مع نع يكحن نل .نيسلاجلا نم لاس يذلا قرعلا لكو فلاتلا

 سوقلا حابصم مايأ ذنم ةنهملا هذه سرامي يذلا ريسالبلا ىفطصم

 «مهنأشو قاشعلا كرت لباقم شيشقبلا يضاقت وه هلمعو «يئابرهكلا

 اهروبع ىلع نورسجي ال عيطلاب مهنكل ادج انزلا دودح نم نوبرتقي
 لجر .نوعفدي ال امدنع طقف قالخألاو ديلاقتلا ركذتي وهو ..انه

 ةسمللا كلت .نيربخملاب كركذت هلماعت ةقيرطو ءثك براش هل سرش

 فصتس له .ريهامجلا ىلع ةرطيسلاب مهلمع قلعتي نم لك زيمت يتلا
 ال عبطلاب ؟امنيسلا لماع براش رضاحملا كل
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 سانلا رداغو ىهتنا ضرعلا نأ رضاحملا نم يديس اي نوفرعت
 هايملا بلعو ةغرافلا راشيفلا بلع اهتحت نيموكم «مهدعاقم

 .دحأ ضهني مل ..هيف سلجي نمب دعقملا كلذ لظ نكل .ةيزاغلا

 .ةداعلاك اًيفاغ هدجيس هنأ اًملاع دعقملا لغاش وحن ىفطصم مع هجتا

 ديعبلا ىصقلا ناكملا اذه ةآرما هعم تسيل ديحو لجر راتخي اذامل

 ۰ لاو

 .«..ذاتسأ اي ضرعلا ىهتنا» -

 اًيدانم حاص .بجتسي ملف هزهو رثكأ هنم اند .دري مل سلاجلا نكل

 راونأ تجهوت ..ةلماك راونألا اوديعأ نأ ةءاضإلا لماعو ضرعلا لماع

 نأ كردأ شعارلا ءوضلا ىلعو «زيزألا داتعا ام اهنم َّزأو ةصقار نوينلا

 .حجرألا ىلع تيم لجر اذه .فولأم ريغ دهشملا

 هلأ ودييو اقا رهشلا يآ ماه ناك لیلا ناك
 مليفلا ثادحأ ببسب ةيبلق ةبون اهنأك رمألا ودبي نأ اذهاج لواح

 هايملا ةجاجزو ضرألا ىلع غرافلا ءاودلا طيرش نكل «ةريثملا
 ةحئار نع يكحت نل رضاحملا .ةصقلاب يشت ءايشأ اهلك ..ةيندعملا

 .كل يكحأ ينكل ..ةهيركلا حوتفملا مفلا

 لجرلا ةيوه نع بقني - هقح نم سيل اذه نأ مغرب - هديدم
 يف - ماحم - ةزيجلاب ميقم .يدونمسلا ديس دومحم همسا .هبيج يف

 .هسأر زهو ضيبألا رعشلا لمأت ..؟نوعيرألا .رمعلا نم نيعبرألا

 لازام لجرلا نأ اوكردأ ةعاس دعب فاعسإلا لاجر ءاج امدنع

 مالفألا يف باحس ةحطان قوف نم طقسي يذلا لجرلا كلذ هنأك .اًيح
 .ةذفان ب فان تشتف

 ا ك 8 -
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 لفط كانه نكي ملو .ام لكشب ةايحلا ىلإ هوداعأ ىفشتسملا يف

 علتباو امنيسلا ىلإ لخد دق حضاو وه امك .رحتنا هنأ يف كشي ال

 اذه نأ - قمحألا - ملاع ريغ ءنيعم نكسم ءاود نم الماك اًطيرش
 .اهنم هتداعتسا نكمأ ةيوبيغ طقف .توملا ثدحي الو لاعف ريغ ءاودنا

 غرافلا طيرشلا حازأ مث ءءام ةعرجب هالتو مالظلا يف طيرشلا علتبا

 ثادحأ عباتي وهو توملا رظتني سلجو .دحأ هدجي الأ لمأ ىلع اًديعب

 يف .اهتقو ةشاشلا ىلع اهلك هتايح ىأر هنأ دبال .نيع فصنب مليفلا

 فوسلو كتثج دحأ حرشي الف ويرانيسلا اذه ذفنت نأ نكمي رصم

 كتمجمج ترجفف صاصرلا تقلطأ ول .ةيبلق ةبون اهنأ نوضرتفي
 .ىرخأ ةيبلق ةبون اهنأ ظحلا نم ءيشب اوضرتفا امبرلف

 .رحتنا هنأ دحأ فرعي نأ يف بغار ريغ هنأ جتنتسن نأ اننكمي اذكه

 اميرلو ءرفكلاب تاماهتالاو تانعللا بلجتسي نأ يف اًبغار نكي مل امبر
 ال ينبسحأو ليصافتلا فرعن ال ..هتجوزو هترسأل ةحيضفلا دري مل

 .اهتنمخ ينكل اتيقي اهقرعأ

 .كلذ دعي ةصقلاب دحأ لابي مل

 وأ ةيبلق ةبون اهنأب ةصقلا فرع نم لك عنقي نأ اًدهاج لواح
 مغرب .هقيدصتل دادعتسا ىلع اوناك دقو «ةيغامد ةطلجل دادعتسا

 ..لجرلا اذه راحتنال اًحضاو اًببس دحأ دجي مل ةباينلا ريرقتو رضحملا

 اذه نأ كردت تناكو «ةصاخلا اهكوكش كلمت تناك ةجوزلا نكل

 رعش باش اذامل فرعت يتلا ةجوزلا ..راحتنا :ثدح ام وه طبضلاب

 .ةيبلق ةبونب تومي ىتمو رحتني ىتم كلذك كردت «ةعرسلا هذهب اهجوز
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 فصتنم يف تظقيتسا .يلاتلا ثداحلا عقو عيباسأب اذه دعب

 تناك .ةقشلا ىف اهراوج هدجت مل .بيرغ قناخ رتوتب ةرعاش ليللا

 هع أل انيعيود نأ فرع تفاكو ريكفتلا ةمظنم ةا رفا نارمغ ىولس

 .قافرلا عم رهسلل رارفلا وأ ةيجوزلا ةنايخلل هعفدي ينومره طاشن يأب
 ةملظم ةفرغ نكر ىف هدجت نأ ةعقوتم هنع احب ةقدب ةقشلا تشتف اذكه
 ۰ .ةايححلا ىراف دقو

 تاظحلل تفقوو بابلا تحتف اذكهو ءاهلك ةقشلا يف نكي مل هنكل

 يذلا ءاسملا ةحئار .ليللا توصل تصنتو ةريبك تاعرجب ءاوهلا بعت

 يه ..ةيانبلا حطس ىلع اهجوز نأ اًئيقي كردت تناك .ملحي حارو افغ

 .فجتري اهبلقو ثهلت يهو حطسلا ىلإ تعره .ام لكشب اذه فرعت
 ملاعم قوف ءاخرتسا يف سعني يضفلا بحاشلا رمقلا ءوض ناك كانه

 رثكأو يئاضف قبط نم رثكأو مشهم ديمرق بلاق نم رثكأ كانه .ناكملا
 روسلا ىلع افقاو ناك كانه .اهب هتولعفي ام دحأ فرعي ال لمر ةموك نم

 هنم اوصلختتي مل يذلا قيتعلا يئاوهلا ةيراصب اًكسمتم «نيمدقلا يفاح

 ةوطخلا لبق .رارقلا ذاختا لبق ةيئاهنلا عارصلا ةظحل يف ناك .دعب

 «فحصلا يف اًربخو «ةحرشملا يف ةدقار ةثج هلعجتس يتلا ةريخألا

 هدا وعي وأ نارقلا داتا نع باعة اك .جخلا قا ديد افيو
 .ةيراصلا نع لختت ملف ةايحلاب تكسمتو تدرمت هتضبق نكل

 :حيصت يهو هوحن تعره امدنع

 .(؟تنتج له ..!دومحم» -

 تلفي نأ عقوتت تناك .ةسارش رثكأو فنعأ لعف در عقوتت تناك
 يف اهعمست يتلا ةيشالتملا ةليوطلا ةخرصلا خرصيو روفلا ىلع هدي

TY 



 عقاولا ملاع يف قلاح نم طقاسلا نإ اًموي اهل لاق نم كانه .امنيسلا

 نإ .الصأ قطني الف ةيبصعلا ةمدصلا هلتقت ..قالطإلا ىلع خرصيال

 تمزهنا ..اًرخؤم اهظفحت تراص يتلا ةرظنلا كلت اهل رظن اهجوز

 روعذم بنرأ ينيعب اهناركذت اتراص .قيحس نمز ذنم ناتداحلا هانيع

 امدنعو ةلوهسب هفك اهحنم دقو امامت اًيخترم ناك .هريصم فرعيال

 ..اهعم بذجنا لفسأل هتبذج

 هبايث سبلي ناك اًدومحم نأ تفرع ينكل .ريثكلا ةجوزلا كحت مل

 بيج يف لمحي ناكو ..هدعاس ىلع كلسلا نم ةعطق فل دقو ءةلماك

 .ةقرطم دي لاورسلا بيج نم جرخت امنيب (ةسدب)و اًكفم صيمقلا
 لمعتسي دعي مل يئاوهلا ...غراف مالك اذه نأ اتيقي فرعت يه تناك

 هذه عضو وه طقف .لبق نم هحالصإ لواحي مل وهو .هل ةميقالو

 ةطرشلا لجر لوقيف ةمطحملا هتثج نودجيس اوناك .هيومتلل تاودآلا

 نم ىوهف همدق تقلزنا امدنع يئاوهلا حالصإ لواحي ناك» :ءاكذ يف

 يف يئاوهلا حلصي دحأ ال ..قمحأ ناك دقل ..هللا همحريل ..قلاح

 .«...اًحابص ةثلاثلا يف يئاوهلا حلصي دحأ الو «تايئاضفلا رصع

 ..رحتني مل هنأ ةثجلا دجي نم عانقإل ىرخأ ةلواحم ..عادخ هلك اذه

 قرع أ قيربال وه انس ةخلاب ةنيمهأ ألا نع قفز ناك وشل
 .ريقوتو مارتحا يف ناجسلا هركذتي نأ ديري لب «هرارف دعب نجسلا ىنبم

% E 3% 

 الأ ريسعلا نم .نيترم وأ ةرم ترركت تالواحملا هذه نأ دقتعأ
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 ..جورخلا نم هتجوز عنمي هنأ يه ؛رركتت تأدب ةديدج ةرهاظ ةمث

 بتكم يف كلمعل يبهذت ال ..قوسلا يدصقت ال ..كمأل يبهذت ال

 ...كتراج يروزت ال ..ةاماحملا

 ممشتت بائذلا اهيف دصرتت ةعزفم ةباغلاو «ةلحوم ةملظم قيرطلا

 تصتماو حابشألا هتدجو بائذلا هب رفظت مل نمف «مدلا ةحئار نع اًثحب

 اودقف نمب صغت قيرطلا .قورعلا يف مد ةرطق الب اًغرفم هكرتتل همد

 نارظتني لعبو خولوم صبرتي جراخلا يف .ناليغلاك اولاحتساف ليبسلا
 بصتغم فلأ ملاعلل نهب ىتأ ةرهاع فلأ عراشلا يف .ةيرشبلا اياحضلا

 اذه ىكردت ملأ .مهاد رطخ ةايحلا ..باوبألا يدصوأ ..يبهذت ال

 .ءابولا يل يلقنت نأب كل حمسأ نل انأ .مهنم

 بيبطلا يأر بلطت نأل ةرطضم اهسفن ةجوزلا تدجو ةياهنلا ىق

 لوألا يئاقل ناكو ءانأ وه ظحلا ديعس يسفنلا بيبطلا ناك دقو ءيسفنلا

 مالستسالا ىلإ ليمأ يل ادب .اهب لمعأ يتلا ةحصملا يف دومحم عم

 مث رعذلا نم تاظحلب رمي هنإ .يل هبلج يف اًدهج قلت مل اهنأ دبالو

 وه اذه .هنع لوألا ىعابطتا وه انه هنع ثدحتتن ام نكل ءاّبيرقت هفرعتو

 اذه ..رعذلا وه هنع يل لوألا عابطنالا نإ لوقآ فوس .مهملا ءيشلا

 ..ابعر تومي لجر
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 مهتلا هنأك زئمشم لجر اذه ..زازئمشالا وه يناثلا عابطنالا

 ..ةيرشب تالضف

 ىلع نيكسلا نأك سئاي لجر اذه ..طونقلا وه ثلاثلا عابطنالا

 ...ديقم وه ىجادولا هديرو

 مهنودجي نيذلا لافطألا ةرظن سفن ...عايضلا وه عبارلا عابطنالا

 ..مهلهأ !وعاضأ دقو دلوملا ىف

 ةدحاو ةرعش هسأر يف ىرت ال كنكل «هرمع نم نيعيرألا يف ..وه ليحن

 ...همف لوحو هينيع لوح ةزوإلا مدق ديعاجت نم ريثكلا كانهو ءءادوس

 نأل ةرتف ذنم اهلدبي مل هنأ حضاولا نم نكل «ةمدنهم اًيايث سبلي

 حضاولا نمو «كلذ ىلع نالدت ةخستملا صيمقلا ةقايو قرعلا ةحئار

 لطي ةافحلس قنعب كركذي دعجملا ليحنلا هقنع نأل اًريثك اًنزو دقف هنأ

 :يسفنل تلقو هل ترظن .اهتقرد نم

 .«؟بائتكالا عم ىشمتي الو لجرلا اذه يف دوجوملا ام» -

 توبكتعلا طويخ هبشت ىهو «هلمانأ نيب طويخلا كلت تناك ةباجإلا

 باصم هنأ یل رطخو «هرافظأب توبكنع تيب قيزمت لواح هنأك ..اعون

 ..اهفرعأ ال ةيرطف ىودعب

 يف ةديحولا هتعتم يه طويخلا هذه عازتنا نأ دعب اميف تظحال

 .تقولا ةليط طويخلا هذه عزني وهو كملكي نأب علوم وهو «ةايحلا

 ةداملا ريشقت يف تقولا يضقت مث ةسوكلا ريشقت ىوهت ةلاخ يل تناك

 مظعأ نم هذه نإ يل لوقت تناكو ءاهلمانأ لوح ةبلصتملا ةجزللا

 .ةلئامم ةذل كلمي لجرلا نأ ودبي .ةايحلا تاذل



 ..هتف رعم تعطتسا ام هنم تفرعو «ةيسفن تارابتخا ةدع هل تيرجأ

 رطخو «هقارتخا نكمي ال اًنمصم اًرادج ناك .طق يندفي مل هنكل

 رركي ال ىتح ةقيصل ةبقارم تحت ةحصملا لخدي نأ بجي هنأ ىل

 ىف رادستالا تالواخم مق نأ تراععلا ىلع ناحفتالا ةيرجت

 نيرخآلا نم مقتنت ةجضان ريغ تايصخش اهب موقت ةينايبص تالواحم
 ..ينم مكمرحأ فوس .(مكيروأل هللاو) نم ةسمل عم ءاهسفن يف

 ..ىسألاو مدنلاب نورعشت فوس

 ضفر يف اًقداص ناك ..يملع ردق ىلع اداج ناك لجرلا اذه نكل
 نود رحتني ىتح اهب ماق يتلا عادخلا تالواحم وه ليلدلاو ءةايحلا

 نيريبسألا نم اًصرق نوعلتبي مهفرعأ نم .رحتتنا هنأ دحأ فرعي نأ

 لابقتسا دهشيو ءاخارص ايندلا نوئلميو عادو ةلاسر نوبتكي مث
 مهرثكأو مهعرسأ نكل نيروعذملا براقألا نم اًدشح ىفشتسملا

 راهني مث ءةملكلل يفرحلا ىنعملاب ضكري يذلا رحتنملا اذه وه اًرعذ

 :بيبطلا مامأ اًيكاب

 لعفا ..تومأس ..نيريبسألا نم اًصرق تعلتبا انآ ..!ينذقنا» -

 ا

 ويرانيسلا اذه تيأر .مهل رفغو مهحماس هنأ نلعيل هل وح نم يدانيو

 وسبا كيش یجب اقداض ناك یدو سلا ةوهحس نکل قزم كلا

 .العف ليحرلا يف اًبغار

 دارأ ول ..داج ريغ هنأ دقتعت تناك كلذ ضيقن ىلع ةجوزلا

 .ضرألل هديقي ام ءيش لظ .كلذ يف حجنل اًلعف راحتنالا
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 هلعذل هبلق ءاديوس نم هدارأ ول ..اقح كلذ دري مل هبسحأ» -

 مث .توملا يهتشي نمل حوتفم عساو توملا باب نأ نمؤأ ..حاجنب

 .«انملاعب هطبري لظ هارن الو هاري ال هاو طيخ

 ءوبكاري نأ تبلطو «ةرتفل ةحصملا لوخد هتجوز نمو هنم تبلط

 ..انه اهلعفي الآ هللا توعدو .ةيانعب

 تنكو يمامأ ءيش لك مت دقل .يديس اي هنم نقيتم انأ ءزجلا اذه

 ..تمصلا كانه .مقافتت دومحم ةلاح نأ ادب تقولا عم .هيلع اًدهاش

 اًرداق ناك .نيرخآلا فيخت ىتلا ةداحلا ةرظنلا كانه ..دورشلا كانه

 نم هينيع اتقدح جهوتت امنيب تاعاس عضب مالظلا يف سلجي نأ ىلع

 . .اًيئاطيش ريثأتلا ناكو «ةفرغلا جراخ نم مداقلا ءوضلا ساكعنا

 :فجترت يهو يل تلاق ةضرمملا فطاوع

 .«نونجم لجرلا اذه .روتكد اي هاشخأ انأ» -

 .«؟نحن نيأ تيسن له ..نونجم وه ديكأتلاب» -

 .«..سوسمم هنأ دقتعأ ..نيرخآلاك اًنونجم سيل» -

 فوسلف سملا ةيرظن يسفنلا بطلا لبق ول .اًعبط غراف مالك وهو

 ضيرم وأ يسفن ضيرم لك .اهيلع ماق يتلا بتكلا لك قيزمتب يهتني
 ملع دجو اذه لجأ نم نكل ءعايطنالا اذه كيطعي نأ نكمي عرص

 ةيعطقملا ةعشألا و يبرهكلا خملا مسرو يسفنلا بطلاو سفنلا
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 تافارخلا ةكلمم نم عطتقت ىرخأ ةعطق تورك ولا قاتا ةعبشأو

 .قتاقحلا ثيحو ةعطاسلا سمشلا ثيح «ملعلا ةكلمم ىلإ مضتتل

 .سوسمم هنأ يه ةباجإلا تسيل

 :فجتري وهو لاق ةينبلا يوق ضرمملا سايع

 .«ريثكلا فرعي لجرلا اذه ..روتكد اي هاشخأ انأ» -

 .«؟ريثكلا فرعي هنأب ينعت اذام» -

 .«تمصلا رثا هنكل فرعي هنإ .ءيش لكب نايشت هانيع» -

 ..براقعلاك لجرلا ىشخي هنكل فرعي ال لماعلا ..؟هفرع يذلا ام

 .رثكأ فرعي هنأ يه ةباجإلا تسيل

 :فجتري وهو لاق باشلا بيبطلا ترصن روتكدلا

 .«ةلئاه ةوق كلمي لجرلا اذه ..روتكد اي هاشخأ انأ» -

 رمألا ىل ادبو ةرماضلا هتالضعو نهاولا دومحم دسجل ترظن

 ۰ ةهل تلق ..اححضم

 . (اًرط سانلا فعضأ نورحتنملا .اًرارم راحتنالا لواح» -

 مل ةوق هذه !..ةوقلا هذه لك لمحتي مل هنأل راحتنالا دارأ وه لب» -

 .«هدسج وشحي يذلا تيمانيدلا عم تومي نأ رثآ اذل .يرشب اهكلميل قلخت

 ..عنقم ريغ هنأ مغرب هيبشتلا يل قار

 .شطاب يوق هنأ يه ةباجإلا تسيل
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 ءوض الإ هددبي ال يذلا مالظلا يفو ةفرغلا يف هراوج تسلج

TTقرشا  TTهال فيرس لا وجيل  
 ةيرهزمو ءام قرود و دوموك .امنيسلا يف اهارت يتلا نيران زلا كلت

 ءادترا بجو ي يذلا زارطلا نم هنونج نكيمل .نويزفلتو بتكو

 .الصأ اًنونجمم ناك اذإ اذه .ةنطبم ةنازنز ىف ءاقبلا وأ نيفتكلا صيمق

 اداه هربتعت تناك ريراقتلا مظعم نأ امك .بانتكا صضيرم درجم هارأ انأف

 رانلا رداصمو تاصقملاو لابحلاو يدملا هنع دعبن اتك طقف .اًملاسم

 ةقيرط فلأ دجي فوسلف رحتني نأ ررق ول نكل .رذحلا ليبس ىلع

 نييارش جاجزلا اياظشب قزميو اًبوك مطحي نأ يفكي .عبطلاب ةقيرطو
 طويخلا كلت قمرأ تنك .!اهزارب ماهتلاب رحتنت ايلعلا ةدرقلا .همصعم

 يل رطخ .تقولا ةليط اهعزني يتلاو همصعمو هيفكب طيحت يتلا ةجزللا
 دما كلر ةرالجلا يصارمألا ی ی رافال جايب ىلا

 :ةرم لك يف اهي أدبأ يتلا ةلمملا ةرابعلا هل تلق

 .«كتدعاسم يغبأ انأ ..دومحما -

 : یہ قلت نأ بجيل د

 ...فقسلل رظني اتماص لظ

 نأ يلع ..ببس لا فرعأ نأ ّيلعو ءاّرارم راحتنالا تلواح تنأ» -
 .٠..ةمداقلا ةلواحملا عنمأ
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 ا ا ل ™

 يسفن ىف ةبهرلا راثأ ايتر

 ا
 تمصلا لبج يلاعأب هنم اومصتعت نأ مكيجني نلا

 تاباغلا نوطبي وأ»

 .(تامامحلا تاعولاب ىف وأ «مکدئاسو تحت وأ»

 دبع حالص ..جالحلا ةاسأم ..ةقيشرلا تايبألا هذه فرعأ

 ةدع برشيو هيتفش للبي ..ءاملا بوك طقتليل هديدمي ..روبصلا

 هلعج يذلا يتوصي انآ هبحاصأ ةرملا هذهو «ةءارقلا دواعي مث «تاعرج

 :اتشحخ نيخدتلا

 ناردجلاب اوقصتلت نأ مكيجني نلا»

 اًلظ قناع اًحوبشم الظ مكنم لك حبصي نأ ىلإ »

 الافطأ اودترت نأ مكيجني نل»

 ضرألاب اوقصتلت ىتح مكتاماه رصقت نأ مكيجني نلا»

 ةربولا مس يف مكدحأ لخدي ىتح اوشمكنت نأ وأ»

 ةدرقلا ةعنقأ اوعضت نأ مكيجني نل»

 .«اوتوم وأ اورجفناف»



 هراعشأ فرعت نأ كنكمي اذهل ..مامحلا تاعولابو ةدرقلا ةعنقأ

 لثم ملكتي دحأ ال .اهتاذ ظاكع قوس يف ءارعشلا جيجض طسو

 .روبصلا دبع حالص ىوس روبصلا دبع حالص

 اًعم اهل انظفح نأك ..انتقادص تايبآألا تدّمع دقو دومحمل تلق

 :تاوطخ عضب ضعب نم اناندأ

 .2؟تاذلاب اهترتخا اذامل .ةلضفملا يتيحرسم ..جالحلا ةاسأم» -

 تكردأ مث ,ناكر حتت هاتفش ..ركفي اًقرطم ناك .يغصي نكي مل هنكل

 .اهل رصح ال اًرارم «اوتوم وأ اورجفناف» :اًسمه ددري هنأ ةظحل دعب

 دحأ مهمهفي مل نيذلا ءايبنآلاو ةفسالفلا ةمغن ..ةفولأم ةمغنلا هذه

 له .؟هلك اذه يف ايونارابلا ةحئار مشأ له .لوهج وأ رفاك عمتجم يف

 اوبسح ييرعلا ملاعلا نيناجم فصن .؟الثم رظتنملا يدهملا هنأ نظي

 .ةينوساملا سجاه ببسب اونج رخآلا فصنلاو ءرظتنملا يدهملا مهنأ

 ةحصم لك يفو «ياش دارب هنأ دقتعي نم كانه برغلا يف ةحصم لك يف

 .رظتنملا يدهملا مهنأ نودقتعي دحاو نم رثكأ كانه اندنع

 :ملكتي داع مث ةرتفل تمصلا داس

 پب a a تالا باك كاذام

 .ءارغإلل عضخت ال ..لعفت ال ..لعفت ال .. --- ۲۲ ۲۰۰ ٠١-۳

 .«مدنتف مثآلا بحلا ةحافت مهتلت ال

 ؟هرركي اذاملو اذه ىنعم امو طبضلاب هلوقي يذلا ام

 ةزهجأب كركذي ...مقر لك ىلع اًطغاض ةقثو تباث توصب ملكتي

 ..دراب يلآ توصي لصتملا مقرب قطنت يتلا فتاهلا
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 نكي مل .هجرخأ يدي تددمف «يبيج يف لومحملا فتاهلا ناك

 تاملكلا هذهل يغصأ فوس ..ليجستلا رز ىلع تطغض .يل رظني

 اه س اهل زاك اوا اوبك

 اهدعاوق اهل اًمامت ةديدج ةغل ركتبي ضيرملا .اينرفوزيكسلا

 نحن ؟اينرفو زيكس ةلاح هذه نإ لاق نم نكل ءاهلاعفأ فيراصتو

 فيخم لاع روس كانه .دعب دودحلا ريعن ملو بائتكالا ةكلمم يف

 ملاعو «ءابه ةايحلا نأب نورعشي نيذلا ةفسالفلاو ءارعشلا ملاع نيب

 ةيزكرملا تارباخملا نأ نودقتعيو مهسأر ىلع ةلورسك نوعضي نم

 .لوألا بتاجلا يف لاز ام دومحم .مهيلع سسجتت ةيكيرمألا

 :اهتاملك لوقت لبق نم اهعمسأ مل ةبيرغ ةينغأ ندندي حار

 ؟هايحلا ىنعم هيإ هفراع شم

 نينسلا رمتب :يلوقتو

 .«...هاعم ملحأ بيبح ريغ نم

 صرحي ناك يتلا فحصلا نم هتفرع ةظحالملاب ريدج رخآ ءيش

 لامهإب اهيقلي مث حابصلا يف ةفيحصلا علاطي ناك ...اًيموي اهتءارق ىلع

 ...ضرألا ىلع

 ىوهأ انأف .فحصلا هذه نم ةدحاو علاطأ نأ ةرم تاذ يل رطخ

 نع أرقأ .ردقلاك يوق يننأك ينرعشت يل ةميدق ةياوه ..ةتئابلا رابخألا
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 قالطلا نأ نافرعي ال ..كحضأف نالف نانفلا نم ةنالف ةنانفلا جاوز
 .مدأقلا ما ال اططخ عضي يذلا نالف ريزولا نع ارق .رهش دعب متيس

 .ةيودم ةحيضفب نيرهش لالخ هبصنم قرافيس هنأ فرعيالوهو

 دعب توميس هنأ فرعي الو ةسامحب دغلا نع ملكتي يذلا يمالعإلا

 عم ءاهيف كش ال ءادوس ةيرخس ينحنمت رابخألا هذه ةعلاطم .عوبسأ

 ..رادقألا كحنضتف نوردقتو .قوفتلاب روعش

 ةفرغ نم اهوبلج يتلا كلت «ةتئابلا فحصلا هذه ضعب علاطأ تنك

 د ل ف يعل ساحل عل مشا سيت ف روج هروح
 مت ةدع اًرابخأ كانه نأ تظحال مث .ةوهق وأ ياش نم عقب اهقوف

 نكل ءرحتتي ال ىتح ملعت امك هب حمسن ال اننأل صقملاب سيل ..اهصق

 رثكأ كانه ..تايفولا ةحفص ىلع قبطني ءيشلا سفن .ديلاب اهقيزمت مت

 .اًيودي هقيزمت مت يعن نم
 ..ةعوزنملا تاصاصقلا كلت يف ناك ام ةفرعمل ينقنخي لوضفلا

 تأدبو «يراد يف ّيدل يتلا ةميدقلا فحصلا ضعب نع تثحب

 ةرسأ ديقف .اهصق مت يتلا رابخألا نع اثحب تاحفصلا نيب نراقأ

 دجسم يف ديقفلا ىلع ةالصلاو ..اذك ةعاق يف ءازعو يجبروشلا

 داجمألا ىلإ لحر ردنكسإ انيم حينتملا ..توملا ةقئاذ سفن لك..اذك

 نيسح دمحم سدنهملا ...اذج لضفأ كلذ حيسملا عم ..ةيوامسلا

 ...حمقلا اينم يف اذكو اذك تالئاع بيسنو نالف سدنهملا مع

 ىفوتملا ىوس مهت ال رابخأ هذه ؟هلك اذه يف مهم ءيش دجوي له

 .اهعمجي يرغت ال ديكاتلابو هبراقأو
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 يف لازلز .:شيدالاجتب ىف ناضيف...؟رانيخألا نف اذافو

 مادطصا ىدل لعقُت ةلماك ةرسأو عورم ثداح ...ناكينمودلا

 ايرجينب مارح وكوب ةعامج .نورطنلا يداو يف ةنحاشب صايور كيم

 يف ةيكيرمأ ةرايس يف مغل راجمناو .بابشلا نم ةعومجم لتقت

 ثراوكلل دشح اذه .ايلارتسأ يف اهعالقإ روف طقست ةرئاط .ناتسناغفأ

 نلو دراو اذه .ثراوكلا هذه ببسي نم هنأ دقتعي ناك امير .رثكأ ال

 .ىلوألا ةرملا نوكت

 .يتدعاسم كلمت دق ةجوزلا نأ دقتعأ ؟هيف ركفي اذام
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 لايخ ةلأسم - ؟

 تاللامتحالا أوسأ ىلإ لصو دق ناك «لوخدلاب هل اوحمس امدنع

 رادجلاب اقيصل هتفقوأ قدانبلا ىلماح نم ةقرف نأ ولف «هلايخ ىف
 ءاوهلا ىشخي ناك .ةبارغب رعش امل «نآلا هيف صاصرلا تغرفأو

 .ةدرابلا نويعلا هذه ىشخيو ناردجلا ىشخيو

 يه كلت امبرلو ء«ناكملا وه اذه ...ضبانلا محرلا بلق يف هنإ
 .ةليللا

 ناكم نم .جلث الب يكسيولا ضعي يف بغار هنإ لاقف .هيرش لضفي

 .هدي يف تعضو سأك ترهظام

 ملاعلل ةقالمع ةطراخ كانهو ءةياهن ال ام ىلإ ةدتمم ةعاقلا تناك

 فرغلا نع هتليخم يف تمسر يتلا ةروصلا .يبرغلا رادجلا ىلع

 ...فالجنيرتس روتكد مليف نم لالظ يه امبر .ةهباشملا

 تارتويبمكلا كانه امير .ام ناكم يف يوونلا ريجقتلا رز ناك امبر

 . .اًيبصع ٌدبت ال ..أدهت نأ لواح .ةمايقلا موي ةيلمع أدبت يتلا ةقالمعلا
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 مهحنمت ال .اذج اذه مهدعسي فوسلو اييصع نوكت نأ كنم لوعق وتي

 .ريغصلا رصنلا اذه

 ...لارنجلا رهظام ناكم نمو ةطشنلا تاوطخلا توص عمس مث

 كنكمي لب :قالطإلا ىلع اًيركسع دبي مل ..افيخم الجر نكي مل
 قيلح رعش هل اًبيرقت نيسمخلا ىف ناكو لحم يف اعتاب هبسحت نأ

 :ةيداع قدي ا ةيركسملا ةةيوطلاب

 سانلا لمحي ال انه .عبطلاب همسا اذه سيل ..ليه وردنأ لارنجلا

 .موي لك يف ديدج مسا مهل ناك امبرلو .ةيقيقحلا مهءامسأ

 .ةمراص ةيوق ةدراب دي هل .اًحفاصم هفك دم لارنجلا برتقا امدنع

 رمغت تناك ةئفاد ةماستبا نكل .دليلا هذهب نين ريدج ءانيع تناکو

 دراشتير ناكو «نينيعلا انكر اهل قيضي يتلا نم ةيقيقح ةماستبا .ههجو
 ال ىتلا ةعنطصملا (12نءطعمتتع ناكود) ةماستيا زيمي نأ ملعتدق

 .نينيعلا ينكر ديعاجت كرحت

 .«عضاوتملا يبتكم يف كءاقل ينرسي ..رياود رتسم» -

 .عضاوتلا ادع ءيش يأب فصوي دق بتكملاف ..عبطلاب ةباعد يهو
 هنكلو «نوجاتنبلا ىف ةلئامملا بتاكملا اًرارم دراشتير ليخت اذكه
 فالجنيرتس .د زارط نم مالفأ يف هاريام ىلع لماكلاب دمتعا

 ىف تايلمعلا ةفرغ ميمصت يف ناعتسا كيربوك يلناتس نأ فرع هنكل
 نكمي اذكه .يقيقحلا ناكملا نم ةقورسم روصب فالجنيرتس .د مليف

 .ةقد رثكألا جذومنلا هنإ لوقلا
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 لجر .نوجاتنبلا يف ضماغ لوهجم بتكم ..نوجاتنبلا وهاذه
 ؟اذامل .هءاقل ديري ليه وردنأ لرنجلا همسا ضماغ

 ةبذشم ةريصق ةيحل هل هرمعلا نم نيعبرألا يف لجر رياود دراشتير

 ناتعساو نانيع هلو .هسأر ةمدقم نع طقاستي رعشلا أدب دقو «ةيانعب

 ال ةماخف هرهظمل فيضت راطإ الب ةفافش تانيوع عضي ..ناتلئاستم

 .اهردصم فرعت

 رمعلا فصتنم لجرل جذومن رياود دراشتير .قلطم رياود دراشتير

 ىف ىلوألا هتجوز دقف رياود دراشتير .يرقبع كلذك هنكل ءىكيرمألا

 تلاق د. ماد ةريشأ ةا وه تلعن دقو يالا راجعا ر

 ا
 اًرئب راص دعصملا .قرتحي ذال وفلا نإ .يلجأ نم ةراس لّبق» -

 امك ةذفانلا نم بثولا ىلع ردقأ الو رارفلا ىلع ردقأ ال ..ناطيشلل

 ىنلتقت نأ ىل نمت ..نآلا تومأ نأ یل نمت .نورخآ نوظوظحم لعف

 لاقل نإ يل لقا والبن يا رادلا كييم نأ لبق ةيصعلا ا

 رخآلا ملاعلاو ملاعلا اذه يف قرتحأ نل يننإ يل لق ..ةمحر رثكأ رخآلا

 .« ...كلذك

 نوكت الأ هللا وعدي لظ ةظحللا هذه ىتحو «ةملاكملا تعطقنا مث

 لوأب اهعن وأ :تفمث امك ةيضعلا ةعدصلاب اهو... اف رن تكام دق

 ةياهن اهتحنمف اهسأر ىلع ةيذالوف ةضراع توه وأ «.نوبركلا ديسكأ
 :خرصيو ليللا فصتنم يف ضهني ناك .ةرصتخم

 .«!يتاك اي يبرها» -
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 قالط امهنيب متو نونجلا اذه لمحتت مل سيناج ةيناثلا هتجوز

 .قالطلا اوعرتخا ذنم بحلل قالط برقأ «مهافتلاب معفم رضحتم

 رثكأ عوضوملا لظ .اهتلعف ةدعاقلا نأ طق دقتعي مل رياود نكل

 يف نوراوتملا نوحتلملا ءالؤه هيلع ردقي نأ نم اًمدقتو اًديقعت

 تقمي كلذك هنأل اذهب فارتعالا ىلع رسجي مل ..ناتسناغفأ فوهك

 .خلإ ..ةينارونلاو ةينوساملا نع لثامملا ءارهلا لكو ةرماؤملا تايرظن

 ةيرظن بلجت نأ كيلعف نييمالسإلا نييراحتنالا ةيرظن تضفرول

 نوديري نيذلا ىكيرمألا شيجلا تالارنج ةيرظن نم لضفأ ..لضفأ

 متيل تارئاطلا يف ةينورتكلا حئارش اوعرزو «قارعلا لالتحال اًرربم

 فوس ..۲۰۰۱ ربمتبس يف مت ام اًَدبأ دحأ فرعي نل .دعب نع اههيجوت
 لعافلا رف دقل .اًدبأ ةقيقحلا فرعي نل اًدحأ نكل بتكلا تارشع رهظت

 .هفرتقا امي ىقيقحلا

 .ماوعأ ةرشعب هعوقو لبق ويرانيسلا اذهب أبنت هنأ وه انه مهيام

 باتك مئاوقو «تاعيبملا لضفأ مكاوق ىلإ همساب تبثو ةريثم ةمكحم

 هتياور نأ كردأ دقل .نوجاتنبلل ىلوألا ةرايزلا يه هذه نكت مل

 نأ ضعبلل رطخ ىتح .هلوح نم ةريثك ماهفتسا تامالع تقلأ

 .اًيفرح اهيف ام اوذفنو اهوءرق نييباهرإلا

 هنكل هلوقيس ام فرعي ..لارنجلا هلوقيسام فرعيام لكشب ناكو

 .هبلطيس ام فرعي ال
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 .فقوتت ال رئاود عنصي يذلا دعاصتملا راجيسلا ناخد ىلع

 اهعشي ىتلا ةلئاهلا ةوقلاو هذوفنب اًعتمتسم لجرلا ودبي هدي ىف سأكلاو

 اًركفم هفيض ىلإ ليه وردنأ رظني .افيخم ودبي ال اذه مغرب هنكل .هلوح
 :لوقي مث

 ىمتني اهضعبو «ىملعلا لايخلا ىف ةددعتملا كصصق انأرق» -

 .«ادج حماجلا كلايخي تقلعتو

 ..قلق يف ...لوضف يف ..مامتها يف رياودل نورظني نوفقاولا ناك

 الو انيذؤت نل ىه .رهجملا تحت ةرطخ ةرشح اهب بقارن ىتلا ةرظنلا

 .نيرذح نوكن نأ يغبني نكل ءردقت

 ناب یوا نيم وهو ا چ اهب وفسر الاغا | قر ی لا

 .(«انعم نوكت

 :رياود لءاست

 .«؟مكعم)» 0

 :ىعو نود طقاستي راجيسلا دامرو لارنجلا لاق

 نرقلا نوكيس حجرألا ىلعو ..اًيكيرمأ ناك نورشعلا نرقلا» -

 اننكل «هنم اًماع نيسمخ لوأل لقألا ىلع ..اًيكيرمأ نورشعلاو دحاولا

 ىلع نم اكيرمأ حيزتو ومنتس ىوق كانه ..دبألل لؤافتلا ىلع ردقن ال

 .دبألل ةرمتسم ممألا اهبعلت يتلا ةيقيسوملا يساركلا ةبعل .اهشرع
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 يه مويلا تراص ملاعلا تلزلز يتلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا نأ سنت ال

 بيغت ال يتلا ةبيهرلا ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا .ةفيعضلا ةسئابلا ايلاطيإ
 ةلودلا .ةيداصتقالا اهلكاشم ىف ةقراغلا اريلجتإ تراض سمشلا اهنغ

 لامشو نيرهنلا نيب ام دالبو ايربيإ ةريزج هبش تزغ يتلا ةيمالسإلا
 نم ةمذرشتملا ةعومجملا كلت مويلا يه ءاسنرف غلبت تداكو ايقيرفأ

 نييعقاو نوكن نأ بجي ..سماخلا ملاعلل يمتنت يتلا ةيبرعلا لودلا

 انتناكم ىلع ظفاحن نأ انيلعو ءامتح انيلع تآ رودلا نأ فرعنو

 .«راصعإلا ىدحتن نأ بجي .ةنكمم ةرتف لوطأل انعضومو

 :رياود لاك

 رسوب سرج ربا حا يجامل ال
 .«اهتناكم اكيرمأل ظفحأس ىننا روصتت ال

 :لاقو نهو يف لارنجلا مستبا

 ليختت نأ كيلع .هاوس ءىشاالو لايخلا .لايخلا ىه كتمهم» -

 و اكتيرمأ لد نأ نيكني ا ا ااا
 يف انتراضحبو انب لحت نأ نكمي يتلا ثراوكلا يهام .زيمتملا

 نيصلا لوح عراشلا لجر مالك ددرت نل .؟ديعبلاو بيرقلا لبقتسملا

 وأ ايناملأ ةضهن نع ملكتت نل ..ليغلاو نينتلا راصتناو نيتمداقلا دنهلاو

 لثم ةلوقعم تاهويرانيس ديرأ .ايسآ قرش بونج نم مداقلا رطخلا

 ١١...6. ريمتيس نع هتمسرام

 هتاذ تقولا يف .اكيرمأ يهتنت فوس فيك ليختت نأ .ةبيرغ ةمهم
 فست يتلا ةرئاطلا قابطألا رارغ ىلع .فخسسلا نع دعتبت نأ كيلع



 لايخلا نم برض كانه .لالقتسالا موي مليف يف ضيبألا تيبلا

 مئاق وهو 41101156029 ليدبلا لايخلا وأ «اينوركوألا» همسا يملعلا

 يف نوستربور يلناتس ميك ةقيرط ىلع .«؟اذإ اذام» ةبعل ىلع لماكلاب
 اذام ؟روبراه لريب ىلع موجهلا لشف ول اذام ...«حلملاو زرألا مايأ»

 ..؟يدينك شاع ول اذام ؟اميشوريه ةلبنق رجفنت مل ول

 رتويبمكلاب ةاكاحم جذامن كانه .كتمهم طبضلاب تسيل هذه نكلو

 نونيعتسي ال اذامل ..نكمم ىدم دعبأ ىلإ طوطخلا لصوت نأ اهنكمي

 .نيجمربملل رقتفي ال نوجاتنبلا ؟اهضعبب

 :لاؤسلا عمس ام دعب لارنجلا لاق

 تنآو .:يرقبع ىرشب لايبخل ةجاخب اننكل ءرثكأو اذه انيدلا# -

 كلمت ال ةلآلا ..ركتبت الو ةيبغ اهنكل ناقتإو ةعرسب ركفت ةلآلا .هكلمت

 ينحنمي مل هنكل تقولا ةليط ةيجيتارتسإلا باعلألا بعلي ينبا ..الايخ
 .«ةمهم وأ ةقالخ ةدحاو ةركف

 :لاق مث الیلق رياود ركف

 .«؟تبتك ام مكل لسرأو بتكأو سلجأ نأ ينم نوديرت» -

 .«..اًميرقت» -

 :اًريثكم افلم هل مدقي يك لاجرلا دحأل لارنجلا راشأو

 ةيراتركس كيدل ..نوجاتتبلا ىف ريغص بتكم كل نوكي فوس» -

 .اهديرت ةمولعم وأ ةعقاو يأ يف اوسطغي نأ مهنكمي ..نيثحابلا نم ددعو

 .(«سيئرللو انل اهعفرت ريراقتل لوحتتس تاليختلا هذهو ..ليختت نأ كيلع
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 اهتقلأو اكيدرم اهمسا ةلبنق تعنص ايزيلام نأ ليختأ له ..الثم» -

 .«؟نوديرتام وه اذه له ..؟نطنشاو قوف

 تلعج ىتلا تاردقلاو بابسألا انل رسفتس كنكل ..اًبيرقت» -

 اذامل ؟اكيدرم مسا اهيلع تقلطأ اذامل .ةلبنقلا هذهل لصوتت ايزيلام

 نم دقعأ وه امل جاتحن ؟يدصق تمهف له ؟اهضرغام ؟انيلع اهتقلأ

 .«بيغلاب مجرلا

 .«ةيرحلا اهانعم اكيدرم) 00

 .«اذه فرعأ» -

 ..اًيلسم نوكيس رمألا نأ رياودل ادب

 هتايح نم بناجلا اذه نع فشكلا عيطتسي نل هنأ يه ةلكشملا

 هتيرقبع رمثتسي يذلا «حبشلا بتاكلا» لثم نوكي فوس .ادبأ ةينهملا

 لاني حبشلا بتاكلا .هتاركذم ىقمحلا ريهاشملا دحأ لجسي يك اهلك

 بتك نم هنأ فرتعا ولو «ىبدألا دجملا نم ةرذ لاني ال هنكل لاملا

 اًدوفنو الام رياود لاني فوس نوجاتنبلا عم ءدحأ هقدصي نلف باتكلا

 ..دجم وأ ةرهش يأ ققحي نل هنكل

 :هيف ركفي ام نمحخ دقو لارنجلا لاق

 موم تسرموس ناك ...كديري ماس معلا ..ةينطو ةمهم هذه» -

 هنأ دقتعأ ال .اذهب رخفي نأ هلو «ةيملاعلا برحلا ءانآ هدالبل اًسوساج

 فرعأ انأف ىضرع ضفرتس كبسحأ الو الثامم اًضرع ضفريس ناك
 .«هأرأ امدنع قحلا ىكيرمألا
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 له ىرت ...اهب رختفاو 4 2 00 ١ ع بتكأ نأ يل ظ !
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 اا ؟؟«ةياهنلا ويرانيس ليختأ تنك

 ...ةيزجم ديكاتلاب اهنكل ةمهم نوكتس الاهل قديم ةقاش ةو نک
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 تالوحتلا - +

 .ةرسألاو تيبلا ىوس ةصاخ

 ..لاح لك ىلع امهم سيل

 وأ ءاهل مدقتلا يف نوبغري نوريثك ناك دقو .نارمع یولس اهمسا

 .اهعم ةقالع يف طروتلا

 دومحم راوطألا بيرغ خالا تجوزت اهنكل .نارمع ىولس اهمسا

 .يدونمسلا

 يدونمسلا دومحم ةيصخشف «رومألا هذه تمت فيك مهف نكمي ال

 ليختأ نأ يلع بعصي .جاوزلل ةأرمال مدقتي يذلا زارطلا نم نكت مل
 حجرألا ىلع .ةيسنج تابغر وأ تانومره وأ اًبلق كلمي ءيشلا اذه نأ

 ةيماحملا كلت تأرو ةمكحملل ةدلاولا اهيف تءاج ةرم كلت تناك

 جراخ فقتو لورلا علاطت يهو «كانهو انه بثاوتت ةطشنلا ةباشلا

 بجي امي ةحصان ةيضقلا دوهشل سمهتو ءاهرود رظتنت ةسلجلا تاعاق
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 مالا اهتأر .دوعت مث ياشلا نم اًبوك ةعرسب برشتل عرهت مث .هولوقي نأ

 هجو تاذ  اهتثونأ باجحلا فخي مل - ةبجحمو ةثونألا ةلمتكم

 ليختت تحارو ططخلا تعضو اهنأ دبالف ءسان تنب اهنأ ودبيو ميسق

 ىه اهتجوزت ولف ءادج اهل تقار ةاتفلا نأ قحلا .هلافطأ طسو اهديحو

 !عيمجلا ةداعسلا تمعل اهنبا نم الدب

 تبرضو اًريثك تكب اهنأ دبال ..اًدج اًريثك مواق ىتفلا نأ دبال

 ىولس راد ىلإ ةرقيلاك هبحست نأ همأل حمسو نيلي أدب ةياهنلا يف

 ..لصألاو نيبيطلا سانلاو بيصنلا نع رييك مالك راد ثيح «نارمع

 .ةلبدب اهعبصإ قوطي هسفن دجو ةياهنلا يفو

 هسا بع هدب بش كا ادا شك اخ تالا اده نأ دال

 همسا فيخم ءىش كانهو «ثاثأ ءارشل طايمد ىف ةلايسلل باهذلا

 تبرتقا رثكأ تقرع املك ..لوبطلا تاقدو ةيحاصلا اقيسوملا توص

 .هديرت ال ءىش لجأ نم هلك اذه لمحتت نأ ىسقألا ..صالخلا ةظحل

 اتلايخل كورتم رمأف امهيلع بايلا قالغنا ىدل ثدح امعامأ

 ينلتقي .لعفت مل كلذك يهو يل افرح كحي مل اًدومحم نأل ءاًعيمج

 .ىلوألا ةجرحملا تاظحللا ترم فيكو متام فرعأ يك لوضفلا
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 اهنأ صاخلا يداقتعاو .ققحملا يديس اي نارمع ىولس اهمسا

 ال دومحم ةعيبط نأل ؟كلذ دقتعأ اذامل ...طق سنجلا برجت مل
 .دعب اميف اًريثك اهنم تبرتقا دق يننألو اذهب ىوس حمست

 له .راحتنالا تالواحمو هبائتكا وه اًضيأ اذه لوقل ىنعفديام

 .هجاتنتسا ىلع رداق ينكل طق اذه لقي مل ؟اًبيس يسنجلا زجعلا ناك

 الو .ىطاشلا نيأ فرعت ال «جاوزلل ةيلاتلا ىلوألا ةرتفلا يف تناك
 ادب .اًليلق رحبلا يف لغوتت مأ - ىطاشلا - هل دوعتس تناك نإ فرعت
 .اًريسعو اًكبرم اًرمأ رارق ذاختا اهل

 :ددرت تناك اهجوز عم مت امع اهلأست اهمأ تناك امدنعو

 .«هللا ءاش نإ» -

 ةباجإ هذه له نكل هللا ةئيشمب رومألا لك ..لطاب هب داري قح اذه

 وهو .دومحم ةيصخش نم ملظملا بناجلا كلذك مهفت ال تناك

 اًبتك علاطي وهو ةليوط تاعاسل اليل رهسلل هعفدي ناك يذلا بناجلا

 .سوباكب هيبشلا لهجلاو تافارخلاو رابغلا وج .اهدسج يف ةريرعشقلا

 .قرولا ىلع اًماقرأ نوديو اطوطخ عضيو قارغتساو ةلوهسب بتكلا كلت

 يذلا صيخرلا يبشخلا ( شيتلا) يف بتكلا كلتب ظفتحي ناك

 ىلإ تاعاسل سلجيو ءاسملا دنع اهج رخي .قايطألاب هيف نوظفتحي
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 يذلا تقولا نع لءاستت تناكو ..اطوطخ عضيو علاطي ماعطلا ةدئام

 .زاغلألا هذه طسو هلك هليل مادام اياضقلل هصصخي

 ةيزيلجنإلاب اًبوتكم اًظيلغ اًباتك تجرخأو (شينلا) تحتف ةرم تاذ
 مظعم مهفتال ..تاحفصلا تبلق مث فالغلا لمأتت تحار .هنم

 اهيتفش تكرحو ءاعون ءاطمش ةنسم ةأرما ةروص تأر اهنكل بوتكملا

 :مساالا قطن ةلواحم

 .«يكستافالب ...ي...ك ...س..ت ..| ..ف ...ا...ل ...يلا -

 نكل .ءامسألا ىتح ةايحلا ىف دقعم ءىش لك ..!ءامسألا هذهل اّبت
 هد نادرو دقني د داوا اا ص ىو اا بال

 .وهام فرعت ال اهنكل ملعلا نم برض اذه .ماقرأ

 أطبأف ةليل لك هسردي يذلا ملعلا اذه نع هتلأس ءادغلا لوانت ءانثأ

 :رثكأ ةداح هترظن تراص دقو لاقو «ركفي نمك غضملا ةعرس يف

 .(؟كرهظ فلخ روديام نيرت له »-

 :لاقف «ريدتست تداكو تلفجأ

 .4..يريدتست نأ نود -

 :روفلا ىلع تلاق

 ..ةآرم نم دبال ..هارأ نأ ليحتسم) -

 :لاقو ةليقث ةماستبا مستبا

 ع ٠

 ...ةأرملا هذه نع ثحبأ انأ ..ةآرم نم دبال ..ةقيقحلا تلق دقل» -

 .«نيدقع ذنم اهنع فا

 .(؟رحسلا سردت تنأ»

 هاب



 نوكلا مهفل ناسنإلا ةلواحم وه هعلاطأ ام ..رحسلا وه اذه سيل» - ہہ

yyاة اين رو عاقل دعب  

 قلغتسا ام ةيؤرل ةآرملا يف رظنلا ةلواحم وه ءالؤه هلواح ام .ملعلا اذه

 .«اذه انيعوب نحنو هفرعن ..ةملظملا ناكرألا يف روديام ..انيلع

 «قاطي امم رثكأ اًًيلايخ «يغبني امم رثكأ اًيرظن مالكلا اذه اهل ادب

 .؟اًنونجم تجوزت له :اهيف لءاستت تأدب يتلا ىلوألا ةرملا اهنكلو

 ملكتي نكي مل اهجوز نكل ءاهنع تأرقو اًديج ةيفوصلا ملاوع فرعت

 ناهكلا تاملك هبشت ةمهبم ملاوع نم ملكتي ناك .ةيفوصلا ملاوع نم

 رهظو «ةوالتلا ترثك اذإ :لوقي نأ تعقوت ىتح ءةضماغلا نيفارعلاو

 ..ةواس ةريحب تضاغو «ةوارهلا بحاص

 2 2 دع

 .رياربف يلايل ىدحإ يف تمت ةبرجتلا نأ دقتعأ

 وحن رادلل تداع مث «ةزيجلا يف اهمأل ةرايز يف ىولس تناك

 راطمألا تأديو «مويغلاب ةدبرم ءامسلا تناك ام بيسل .ءاسم ةنماثلا

 لك لدبتت ىتح رطملا نم نارتميتنس يفكي رصم يف ..ةرازغب لطهت

 ةلصاوم نع ثحبلاو اًماحدزا رشكأ عراوشلا ريصتو «ةايحلا دعاوق

 يف للبلا رثعبت تارايسلاو ءاًمامت كقرغيل ىتح عفتري ءاملاو ءدقعأ

 ركبملا للدلاو رطاملا وجلا ناك اهتلوفط ذنم .اهتدعم يف صلقتلا كلذ

 ىف باسحلا ىلإ هجتي يذلا دشحلا هنأك .ام ةبيصم وندي اهنارعشي

OA/A 



 ىهو ءاهرادل اهلمح يذلا لطبلا صابوركيملا تدجو اًريخأ

 .(!دووومحما -

 رودي يذلا حاتفملاو ةفجارلا اهديب ةقشلا باب حتفت يهو اهتلاق

 ..ةيوعصب

 .ادوووومحمال

 دوجوم هنأ راونألا نم تنقيأ مث «تيبلا جراخ هنآ تيسح ةظحللو

 هنكل ..ةفيخسلا بتكلا كلت علاطي هتفرغ يف هنأ تبسح ..لخادلاب

 ناك ..شارفلا ىلع هتدجوف مونلا ةفرغل تعره اًريخأ .كانه نكي مل

 صرب هنأك وأ «ريبك × فرح هنأك ودبيل هيعارذو هيمدق حتف دقو اًدقار

 ناتيجاجز ناتحوتفم هانيع .هرهظ ىلع شارملا قوف طقس قالمع

 اهب بجحي ناك هنأ ودبي ةباصع كانه .نايرت الو فقسلا ىف ناقدحت

 تناك اذكو «ةرئاط يف اوفغي نأ نوديري نم لعفي امك رونلا نم هينيع

 .(!دووومحم»-

 .نذألا تادادس عزنت يهو

 ءاهعله راثأ مونلا ىلإ هنم وحصلل برقألا هرظنم ..اًمئان نكي مل

 تاللا يمد نويبع نق ةدماجلا ةفيخملا ةرظنلا كلت تركذتو

 وه ةرهاظلا هذهل مسا كانه .توم الو ةايحل يمتنت ال اهنأل ةفيخم

Uncanny 211ةفرعملا هذه كلمت ال ىولس نكل . 
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 هتدش ..بجتسي مل ..هزهت تحارو شارفلا ىلع هراوج تبثو

 ةئيس ةليل ..توملل اذج ةئيس ةليل .زهلا تلصاوو ةمانملا ةقاي نم

 لاصتالاو ناريجلا داشتحاو «فصاوعلا هذه طسو بيبط نع ثحبلل

 .ةعرسلا هذهب ةلمرأ ريصتل ةئيس ةليل ...عزفلل ةئيس ةليل ..براقألاب

 .(!دووومحم» -

 ةوفغلا هذه ىوس بيرغ ءيش دج وي الو ماظتناب سفنتي .. يح هنكل

 ..صارقأ نع هراوج تثحب .نيتحوتفملا نينيعلا ىوسو «ةقيمعلا
 .دجت ملف ليبقلا اذه نم ءيش وأ اهب رحتنا صارقأ

 هذه ىف بيشي اهرعش نأ اًنيقي لردت تناك ..ريسفت دج وي ال

 اهنا ري نع a اهركتوو اهنعاو نقف اق ىو اة .تاظحللا

 اريماك كانه نأ ول ..ةحارلا مدعب ةرعاش ىلعأل ترظن .اًعم امهبقاري

 اهتقش هذه نكل .تشهدنا امل اهيلع صصبتت ةطلسم فقسلا يف

 .اهيف نكر لك فرعتو

 هنكل اًيرقبع اًداتسأ سيل ..ةيولعلا ةقشلا ىف ىيحم باشلا روتكدلا

 تع ها كموره قايرلتل ظنا دوا قرص را هدم هذ سرك

 ثيدح بيبطلا ناك ةقيقد دعبو «فقوت الب فناهتت يهو بابلا قدت

 قديو «هبلق تاقدل يغصيو اهجوز طغض سيقي مونلا بايثب جرختلا

 ...بجتسي ملف اًرارم سوبدلاب هزخو .هتبكر راتوأ ىلع ةقرطملاب

 .٠..ىح هنإ)

 .«..اذه فرعأ» -

 .؟نينيعلا ةحوتفم ةبوبيغ يف وهوال ج
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 .«..اذه فرعأ» -

 .«(نوع نم دبال» -

 .2..اذه فرعأ»

 .لومحملا فتاهلاب برجي حار مث «يضرألا فتاهلاب فاعساإلا بلط

 نينرلا امبرو ةيعطقملا ةعشألااو ةزكرملا ةيانعلا نم ةليوط ةليل هذه

 ىلع نافكألاو لسغلاو ةحرشملاب ىهتنت دق ةليل هذه ...ىسيطانغملا

 ...حجرألا

 ..براقألاب ..لهألاب لصتت تأدب دق هتاذ تقولا ىف ىه تناك

 ةروهدتم ةكبشلا ..ال ضعبلاو دري ضعبلا ...هفرعت ال نمو هفرعت نمب

 وهو نآلا هركذتت ..ءالع . .انه ءالع ناك ول ...ةفصاعلا لعقب اًمامت

 مل ةرظنلا هذه لجأ نمو ..ةعشاخلا ةدبعتملا ةرظنلا كلتب اهقمري

 ...فرعت ال ...؟اذام لعف ..لعفل انه

 ..مونلا ةفرغ نم اخارص تعمس امدنع فقوت الب لواحت تناك

 ةريخأللا هتقهش دومحم قهش له ؟ةعرسلا هذهب ةظحللا تناح له

 تءاج ةخرصلا ؟هينيع ضمغأ له ىرت ؟لحر مث هردص فجتراو

 ...بيبطلا مآ اهتراج نم

 . .اًئيش نيبتت ال بابلا ىلع تفقو ةظحللو مونلا ةفرغل تعره

 ..ةلعس تعمسو «شارقلاب نوطيحي بيبطلاو ىرخأ ةراجو ةراجلا

 ....كش الب دومحم ةلعس هذه
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 ..ادبت نأ لبق ةبوبيغلا نم قافأ ...!ىح نإ ..لاعسلا

 .اهردص ىلإ حنرتملا هسأر تمضو «هوحن تعره

 برغألاو ...امهضعبب هيتفش قصلت روشقو مطامطلا نولب هانيع

 فلغتو هلمانأب طيحت توبكنعلا طويخك ةجزللا طويخلا كلت ىه

 محافلا هسأر رعش ...برغأ وهام كانه نأ تكردأ مث .ههجو ديعاجت

 !هلك ضيبأ راص دق
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 لك اهيف تأدب يتلا ةظحللا يه ىقحملا يديس اي هذه لعل

 ءاهبعاتم ةياهن جوزلا ةقافإ بسحيس ققدملا ريغ بقارملا .اهلكاشم

 ..كله دق دومحم ناك ول ىنمتيس يلثم ةلماك ةصقلا فرعي نم امنيب

 .رفاسم يأ هنم عجري ال يذلا طيحملا ىلإ ةبوبيغلا تاماود هتلمح ول

 .لحرتو اهدحو هحور ررحتتل نفعلاو للحتملا دسجلا ظفل هنأ ول
 .اًيقيقح نوكي نأ نم لمجأ اذه نكل

 :لاقف ةبوبيغلا نع اًرارم هّثلأس

 .« ..ةلحر تناك ..ةبوبيغ نكت مل» -

 :هلأست تداع

 .2؟نيفوصتملا دجاوت نم عون يه له» -

 .«اهنم تدع دقو ةلحر اهنإ كل تلق»

 :هل تلاقف .هلمانأب طيحت يتلا ةجزللا ةجسنألا عزني حارو
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 .«تاعاس ثالث وأ نيتعاس تقرغتسا اهنأ دبال» -

 :لاقو «هأدب ام لصاوي داع مث هانيع تعستاو ةشهد يف اهل رظن

 .«اًرهش ةلحرلا تقرغتسا ىل ةبسنلاب» -

 :رذخب تلاقو ةسأر تلمأت

 .«؟اذه ظحلت ملأ ..ضيبأ راص دق كرعش» -

 .«روبقلا مالظك

 .21؟تيأر لوه يأ» -

 .«حلفت املف .كيتئر يف

 :لاقو اهينيع يف رظن مث

 كئاقن لوح فتلي بكانعلا جيسنل يملستست ال ..ىلعفت ال» -

 .«كتليضفو

 هذه .سيباوك ىأرو انملاع نع باغو مان وه ؟سيباوكلا يهأ

 نأو .ههجو تزغ ديعاجتلا نأ اهقدص نمو اهتعاشب نم غلب سيباوكلا
 نبشي نك ةيسنرفلا ةروثلا تازيكرام ..ةعاس يف بيشأ لاحتسا هرعش

 ...فورعم ءيش اذه .ةلصقملل باهذلا ةليل يف اًمامت

 نأ بيرغلا ..وه دوعي هتيل .ميدقلا هجازمو هيعو ديعتسي نأ مهملا

 قوتت يه مويلاو «هراوطأ ةبارغو ىلوألا اهتايح تقمت تناك ةجوزلا

 .يضاملا كلذ نم ةدحاو ةظحل ىلإ
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 ..لمعي نكي مل
 .(هعابط يف ريغتي مل يذلا ديحولا ءيشلا وهو) اهعجاضي نكي مل

 نيتظحاج نينيعب طئاحلا قمري اًديحو تاعاسلا ىضمي ناك

 ددری هعمست تناك اًنايحأو ت هانت كاستل

 اًنايحأ .اهل رصح ال اًرارم «اوتوم وأ اورجفناف » :سمهي وأ ..اًماقرأ

 ..تاعاس عبرأ وأ ثالث بتكي ..بتكيل اًديحو سلجي

 فوس ..نونجلا رهن ةفاح نم رثكأف رثكأ وندي موي دعب اًموي ..معن
 اهنكل لعفلاب قيرغ نآلا وه امير لب .ةيناث دوعي نلو هيف سطغي
 .فرعت ال

 مث ءاهمأ نم لاملا ضرتقت نأ تداتعا دقو راهنت تيبلا ةينازيم

 ال اهجوز نأل ضرتقت دعت مل مث ..جاجدلاو نبللا ضرتقت تحار

 ..لوفلا نم ةريطشب يفتكت يهو اًبيرقت لكأي
 فرعت ال يتلا ةجزللا طويخلا كلت نم ريثكلا دجتف ةقشلا سنكت

 يهتني ال اًنوزخم كلمي هنأ ةفراع زازتمشا يف اهنم صلختت .اههنك

 ..اًبيبط لأست نأ اهيلعو ام ةيرطف ىودع هذه نإ تلاق اهل ةقيدص ..اهنم

 ..فحصلا عم اليوط اًنقو يضمي هنأ تظحال مث

 ا ل ا ا

 نأ تظحالو .تاحفصلا نم تاعبرملا ضعب صق هنأ ظحالت تناك

 ..تايفولا تاحفص نم يه تاعبرملا هذه مظعم
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 نوذذلتي موق كانه .اذهك يرهق ساوسو نع لبق نم تعمس

 مهنأك ةديكأ ةذل مهحنمت يعنلا تاحفص ةقحالمو ءاَدذج توملاب

 ىرت نأ كيفكيو اًدج عئاش جازملا اذه .كالهلا ىلع اورصتنا

 سيل ..قيرطلا بناج ىلع عورم ةرايس ثداح لوح نيدشتحملا

 ..نيباصم نع نيثحابلا وأ نوعلا دي دم يف نوبغري نمم اًعيمج ءالؤه
 مل اهنكل .!ىحرم ..اوتام ءالؤهو ءايحأ نحن .رثكأ ال نوفشتم مهنإ

 .لبق نم جازملا اذه هيف دهعت ملو ءالؤه نم اهجوز نأ عمست

 مغربو «تقولا ضعب سمشلا ىريو جرخي نأ | ٌرارم هنم تبلط
 ةعاطلا يه ..اهعيطي نأل دادعتسا ىلع ناك هنإف عورملا هبائتكا

 وه ..قلطملا مالستسالا وه ..اًرخؤم اهب لماعتي راص يتلا ةيطاطملا

 ...حبذلل اهنودوقي يتلا ةاشلا كولس

 فيضي نأ ىلإ رطضا ليحن ليزه ..هبايث يدتري وهو هبقارت تحار
 ةقايلا ..هدنع صيمق قيضأ راتخاو «هرصخب كسمتيل مازحلا ىلإ نيبقث

 اذه .اهتقرد نم لطي ةافحلس قنع هنأك لحانلا هقنع لوح ةعستم

 رسفي ام دجوي أال ..تارم ةدع عورملا رطاخلا اهل رطخ ...ناطرس

 ؟فرعت فيك نكلو «ناطرسلا ىوس ةصقلا

 جردلا ىلع جرحدتي نأل اًحشرم اهلادب ...سارتحالاب هتصوأ

 ىلإ تعره «قلغني بابلا تعمس امدنعو .ةظحل لوأ يف هقنع مشهيو
 ..هترجح

 ارهاظتيل اًّموي هاعاتبا يذلا صيخرلا ىبشخلا ( شينلا) تحتف
 فرعت يذلا شيتنلا .( سنا كم Ns ةداعسلاب



 يتلا ةبيئكلا بتكلا نيب بلقت تحار ةفجار ديب .هيف هقاروأ عضي هنأ

 ادشح تدجو ةركفملا ىفو ..ةريغص ةركفم تدجو ...اًديِج اهتظفح

 :ءامسأ ةمئاق مث .تامالعلاو طوطخلا نم

 .يلوخلا نيمأ سابع ١-

 ءاقدصأ الو مهبراقأ نم اوسيل مهف ؟ مهنيب طبري اذام ؟ءالؤه نم

 همسا ماحم نع عمست مل .لمعلا يف هءالمز اوسيل ديكاتلابو «ةرسألا

 نوكت نأك كرتشم لماع ىلع روثعلا نكمي ال .طق يلوخلا نيمأ سابع
 .نييحيسم ءامسأ وأ نيملسم ءامسأ وأ ثانإ ءامسأ وأ روكذ ءامسأ

 ةمئاق اهنأك .رمحأ ملقب ةبوطشم ءامسأ كانه نأ كلذك تظحال

 بلقت تحار .هل هنيد ددس نم بطشب ماق دقو مهل نيدم وه نمب

 ىلع اًريسع اهفقوم ناكل نآلا داع ول ..فجترت يهو رثكأ تاحفصلا

 :.دويعلا

 يتلا تاصاصقلا قصلل همدختسي هنأ ودبي ريبك مسر سارك مث

 اذك ةكرش ةرادإ سلجم ..تاصاصقلا عباتت تحارو هتحتف .اهعمجي

 ةلئاع دارفأ ..هتجوز ةمع ةلاخ ةافول ءازعلا ريدملا ديسلا نوكراشي

 ةوطس رثكألا مهو اًرفن زعألاو ىوقألا مه مهنأ نونلعي يوامششلا
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 ص
 الحا نم ىلغت اق راغ تعش هلک هللا صام اع ع طيسو

 هی ل و و ای و ا ا واوا

 تاصاصقلا ىف ةدوجوملا ءامسألا ضعب ..ةمهم هظح الم ةمث

 يمارو ةصاصق يف يلوخلا نيمأ سابع .ةركفملا يف لبق نم اهتدجو

 ةركفملا يف امهيمسا ىلع بطشلا مت لب ..ىرخأ ةصاصق يف هيجو

 امدنع .ماقتنالا مالفأب رمألا اهركذي ..ثمستباو .رمحألا ملقلاب كلذك

 .مهنم دحاو تام املك امسا بطشيو هئادعآ ءامسأب ةمئاق لطبلا بتكي

 فخس وه اًعبط ؟لتاقلا وه اهجوز نوكي له ؟نكمم اذه له
 وأ ميلأ ثداح يف تام نم مهنمو ىتوملا نم ددعلا اذه لك ..حضاو

 .ضرملا عم ةليوط ةاناعم دعب

 ىنعمف ةركفملا دعي .ثءاج تاصاصقلا تناك ول ..ديكأ زغلاذه

 دحاو تام املكو «ةمداقلا ةرتفلا ىف نوتوميس نمب ةمئاق دعأ هنأ اذه

 تاصاصقلا دعب ةركفملا تناك ولو .فخسلا نم ديزملا .همسا بطش

 اًعيمج تناك امبر .اهلك تاصاصقلا حسمل تقو ال لاح لك ىلع

 ءامسأ عمج يه ةبيئك ةياوه سرامي اهجوز نأ ينعي اذهو «ةركفملا يف

 تسيل اهتكل ديكأ يسفن للخ ىلع لدت ةياوه .فحصلا نم ىتوملا

 .ىيأر تدرأ ول ةميرج

 .حتفي ةقشلا باب تعمس امدنع هناكمل ءيش لك تداعأ دق تناك

 :فتهو هصيمق ةقاي نم نيرز كفو ةكيرألا ىلع هسفنب ىقلأ ..هبايث
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 ...رطخلا ىراوتي تاقرطلا ىف .ىعضخت ال ةسلايألا ءادنل »-

 رش .يسنم روخ لكو ديداخألا ىف ..لوهسلا ىف ..تافطعنملا ىف

 امنيب موي لك راغلا ليلاكأ اًيدترم رصنلا بكوم يف يضمي ناوكألا

 ةقيلخلا ذنم .اًموي نحن رصتنن نأ ىف هاو لمأ ىوس ءايحأ انيقبي ال

 اذحاو اًرصن نوهتشي ةليحلا ومودعمو حانجلا وضيهمو ءافعضلاو

 الولو ..ةرزج ولت ةرزج ..ةعدخ ولت ةعدخ ..ةايحلا ترمتسا اذكو

 :فدرأو قهش مث

 ءزغللا حاتفم وفغي «ةيسنم ةيرب فارطأ دنع رفق خوك يف كلانه» -

 رساجت ول .يلاولا سيساوجو لوغملا شويجو عابضلا هدصرتت امنيب

 .ادج ةليييييسسسسوط ةرظن ...اهتكبرأ ةليوط ةرظن اهل رظن مث

 : سمه مث

 .«!ىمهفت نلف ىقاروأب ىثبعت ال» -

 :اهردص ىلع اهقكب برضت يهو بعر يف تفته

 .2( ؟.....قاروأب ثيعأ انأ» -

 .«! نيلثتمتس كنإ ىلوق طقف .بذكلا قيطأ ال ..هص» -

 e مل ينكل» -

 .«ةعاطلا قشعأ ىنكل ..فيزلا قيطأ ال ..هص» -
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 اهينيع يف .فرعي هنأ حضاو .راكنإلا نم ديزملاب فزاجت نأ درت مل
 .يلج اذه .تاصاصقلاب ءيلم مسر ساركو ةركفمو حوتفم « شين

 ع 2 E د د

 ةياوه - كل تلق امك - سرامي اهجوز أدب يديس اي اذه دعب

 لزعنم ناكم يأو «غارف تقو يأ نم ديفتسي ناك كل تلق امك

 اذه لعفي لاوحألا لك يف ناك هنكل .رخآلا ملاعلل لاقتنالا برجيل

 ديري ناك .ةنيهملا اهجوز راحتنا ةعمس هتجوزل كرتي ال ىتح اًدهاج

 .مد تارطق اهئاذح ىلع كرتي نأ نود ةموعنب ليحرلا

 ناخد ببسب لعست يهو نارمع یولس يل تفرتعا دعب اميف
 :يتراجيس

 بح ةوذج تناك ولو .ءىنع اًبيرغ راص .اًريثك هاشخأ تنك» -

 نأ لبق ىندقف دقل .اهأفطأو اهساد دق هنونجف ىحور ىف تدلودق

 ةريثك صرف دجوت ال ..رحتني نأ ىشخاأ تللظ اذه مغرب .ينبسكي

 عمتجملا رظن يف يه .جاوزلا نم رهشأ دعب اهجوز رحتنا ةأرما مامأ

 ةرهاع وأ ءاهتلاح ءابطألا صخشي مل ةنونجم وأ ءاهيلع ضبقُي مل ةلتاق

 ملعت دقو نيمدق ىلع يشمي سحن وأ ءاهجوز ىوس اهرس فرعيال

 اًريثك تيشخ ينكل «ةينانأ تنك ..معن .ةبعصلا ةقيرطلاب اذه اهجوز

 .«اهلعفي نأ

 :اهتلأس
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 .«؟ةلواحملا ررك له» -

 .(اًرارم»

 .(؟اًمئاد لشفي ناکو» ب

 هلعقل هبلق ءاديوس نم هدارأ ول ..اقح كلذ دري مل هبسحأ» -

 ةمث .اقح توملا يهتشي نمل حوتفم توملا باب نأ نموأ ..حاجنب

 .«انملاعب هطبري لظ هارن الو هاري ال هاو طيخ

 .«ىتنوعم تبلط امدنع كل باجتسا اذهلو» -

 نأ هب اًيرح ناكو ءديدج نم انملاعل طيخلا هبذج ..اذه دقتعأ» -

 .(هعطقب

 ىف كلمعل ىبهذت ال ..قوسلا يدصقت ال ..كمأل ىبهذت ال»

 ٠ ۰ راس نرو ا ناسا بک

 باكذلا ايفا ر ةعاقم ةياكلاو ةا رم ةملظم قنوطلا#

 حابشألا هتدجو بائذلا هب رفظت مل نمف «مدلا ةحئار نع اًنحب ممشتت

 نمب صغت قيرطلا .قورعلا يف مد ةرطق الب اًعرفم هكرتتل همد تصتماو
 لعبو خولوم صبرتي جراخلا يف .ناليغلاك اولاحتساق ليبسلا اودقف
 فلأ ملاعلل نهب ىتأ ةرهاع فلآ عراشلا يف .ةيرشبلا اياحضلا نارظتني

 .«لافطألاب شرحتم فلآ مهعنص «بصتخم

 يكردت ملأ .مهاد رطخ ةايحلا ..باوبألا يدصوأ ..يبهذتال»

 فوسلو كنوثوليس مهنأل يدوعت الف تجرخ ول ..؟ءاقمح اياذه

 .«ءايولا يل يلقنت نأب كل حمس نل انأ .مهنم نيريصت



 لازلز ۵

 ةايح يف ءيش لك زه دق لازلزلا ناك «نيعبرألاو ةعباسلا نس يف

 اًنارت هفلخ لمحي هنكل «ةيموكح ةئيه ىف ىلديص اًيلاح ىفطصم

 كاته هرالمز هفرع دقو «ةيلكلا ىف ناك ذنم ىمالسإلا لمعلا نم الئاه

 ..نيترم لقتعا هنأ نوريثك فرعي الو .ناميإلا ديدش اًقداص اًلضانم
 عم لسعلا رهش ىهتنا امدنع .تاداسلا لايتغا دعب تناك ىلوألا ةرملا

 .ةينيدلا تاعامجلا

 ناغأ :اًييرقت ...رخآ باش يأك ناك ةيلكلا هلوخدل لوألا ماعلا يف

 تحت ةأبخم بتكملا جرد يف ةيراع روص «سيمخلا موي امنيس «ةيبرغ

 لقعب رهبنيو اهؤرقي يتلا دومحم ىفطصم بتكو «توربلا رطع ةيلع

 ةنيدملا عراوش يف يشملا ..ةعاس دعب هأرق ام ىسني هنكل ءلجرلا
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 نيدت ةنيدتم ةمرتحم ةرسأ «رعشلا ةءارق «تاوانسحلا ةسكاعمو

 .طقف جحو موصو ةاكزو ةالص يأ .تاينيتسلا

 .اًدج ةفاحصلاب متهيو ..اًدج نفلاب متهي هنأ كردأ تقولا اذه يف

 .ةيلكلا يف اًضرعم اماقأو هل قيدص عم نواعت ىلوألا ةنسلا يف

 ال ةداعسب رعشي ناك هنكل .دهجلاو تقولا نم ريثكلا اذه قرغتسا

 راسيلا نم ةمداقلا تناربمر ةءاضإ وأ ايوج طوطخ ىري امدنع .اهل دح

 هيفاقش دادزت هح ور ناب رشي ناك ءلفسأ نم ةمداقلا اجيد ةءاضإ وأ

 .لخادلا نم لَسْغُي هنأو

 تاحيرصتلا نم ادشح لمحت يتلا تاحوللا قيلعتب ماق

 ءاهتناو ةيلكلا باب ىلع فقي يذلا باوبلا عيقوتب اًءدب «تاعيقوتلاو

 قفاون ..قيلعتلا نم حنام ال .قيلعتلاب حرصي :ايصخش ديمعلا عيقوتب
 اتنكل قيلعتلا ىلع ظفحتتن ...قيلعتلا ىلع رابغ ال ..قيلعتلا ىلع

 ..خلإ ...بلقلا وبيط اننأل قفاونس

 جيبو او حرصت ىلع ت ملام ی يل لكارصم يف
 .هب كل

 فايطألاك نوحبسي ةبلطلا ءالوأ مه اهو «لمتكي ضرعملا اذ وهاه

 نفلاو اجيد ةملك .راونيرو وساكيبو زنبورو ليئافار فايطأ طسو
 .هافشلا ناله دورك ىرئاتلا
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 اهيف قرشت يتلا تاظحللاب ملحي وهو اليل وفغي راص مايأ ةدعل

 . ضرعملل دوعيف سمشلا

 علا و

 !..لماكلاب هريمدت مت دق ضرعملا

 مظعم قيزمت متدقل .بحاشلا فوهلملا هقيدص اذهب هربخأ

 .تاحوللا

 يف ةيراعلا ءازجألا مظعم ىلع اًّمصال اًطيرش عضو دق ناك
 تابقتنملا تابلاطلا نم ةعومجم .هل عفشي مل اذه نكل .تاحوللا

 ..بارخلا ىأر ضرعملا ىلإ عره امل

 ةشمقألاو داتوألا ترثانتف ةازغلا اهمجاه دق سبع ينب مايخ

 الب بارخلا اذه نوبقري ةيلكلا نمأ لاجر فقي كانه ..ةقرتحملا

 :لوقت فاج ملقب تارابع رادجلا ىلع ىأرو «ةالابم

 .«؟ةوهش ديبع مأ ملع بالط متنأ له» -

 ..ةرارحب يكبي حارو لسغملا قوف رادجلا ىلإ هنيبج دنسأ ...ههجو
 ..ةوهش دبع هنأب هومهتا ةياهنلا يفو ءلامجلا اذه لك قيزمت متدقل

 .كلذك ثويد امبر

 نكت مل ؟اقح ةاطجت مه له ..كيرتول ..هينام .ايوج ..تناربمر

 ةباجإلا ؟بابشلا ةظيفح راثأ اذاملف ضرعملا ىف ةيراع رظانم يأ كانه

 .ةئيطخ هتاذ دح يف مسرلا نأ يه تقولا كلذ يف اههقفي نكي مل يتلا

 فق



 يف سرحلا دئاق بتكم ہک ىلإ هجتا مامحلا رداغو ههېح و لسع امدنع

 .ءاوكش مدقيل ةيلكلا

 نع طقاستي أدب رعش هل .نيثالثلاو ةسماخلا ىف طباض سرحلا دئاق

 .كبعر ريثت ةبذهم ةقيرط هلو .هآر ام ةرثك نع هانيع منتو .سأرلا ةمدقم

 نكمي ال نكل افورعم ...افورعم مهتملاو ةحضاو ةصقلا تناك

 هل مدقو غبت ةفافل لعشأ مث «ةيانعب ىفطصم هلاق ام طباضلا بتك

 :لجرلا هلأس ..تقولا كلذ ىف نخدي ىفطصم ناك .ةدحاو

 .«؟اًيمسر اًرضحم اذه نوكي نأ ديرت له» -

 يذلا اذه ىودج ام ..؟ةيمسر ريغ وأ ةيبح رضاحم دجوت لهو

 ؟نذإ هبتكت

 ةباحس ثقني وهو لاقف طباضلا هجو اتصحفت ناتلئاستملا هانيع

 : ةفيثك

 ةرشوش ريثعس كنكل اًدبأ لعافلا دجن نل .لعفت الأب كحصنأ» -

 .«!كسقت لوح ةديدش

 .اهكردت ال يك هلبأ وأ مصأ نوكت نأ بجي ..ةيلج ديدهتلا ةجهل

 كلت ىف .نييمالسإلاب طيحت لكاشم ىغتبي ال لجرلا ..ةقيقح هذه

 «نييعويشلاو نييراسيلا برضيل ةدشب مهل جاتحي تاداسلا ناك ةرتفلا

 ناك ةعماجلا نمأ نأ يه ةقيقحلاو ...ةعماجلا ةداس مهاوناكاذل

 نذإ ريثك حلملا ..ركسلاو حلملا ةيرظن يه .تقولا كلذ يف مهيمحي
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 ال راص خيبطلا نأ يه ةجيتنلا ..حلملا دزتلف ريثك ركسلا ...ركسلا دز

 ..هل فيضأ ام ةرثك نم لكؤي

 ...رثكأ ءالؤع

 ..ةكيكر ةديصق ..ذاتسأ عم راوح :ةفولأملا تالجملا كلت نم ةيبالط

 .خلإ ...نيسح ىفطصم تايصخشو موسر دلقي فيخس روتاكيراك

 ضرألا ىلع ةقزمملا ءايشألا هذه نأ دجو رظنلا ققد امدنع .جردملا

 .تاذلاب اهردصأ ىتلا ةلجملا ..ةلجملا ءالشأ ىه

 بلاط وهو ءيقفلا نامثع ىأر نييضاغلا بالطلا ماحز طسو

 اًيضغ فجتريو تالجملا كلت نم ةدحاو لمحي نيدتلا ديدش ىفير

 :قانتخالا ىلع كشويل ىتح

 ..انوّرْغل برغلا دوعي نأو بابشلا ةيناملعلا وزغت نأ نوديري» -

 .«ةفالخلا ةلود عم الإ اهنع ةدوع الو ةيمالسإلا ةوحصلا تمت دقل

 اهنم لقلقيو فورحلا جراخم نقتيو ةعاربب تاملكلا برعي ناك

 ی
 اتاق تخت ر ناس فط يش
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 هاوس ةلجملا سمي مل ؟بابشلا ةيناملعلا وزغت نأ ديري يذلا نم

 بالطلا دحأب ىحتتا دقف اًعراب اًبيطخ نكي مل املو .هؤاقدصأو وه

 :اًسمه هلأسو نيبضاغلا نيفقاولا

 .«؟ةلجملا كلت هيوتحت اذام» -

 :ةصاخلا هتلجم قزمي وهو ىتفلا لاق

 تابجحم ريغ تايتف روص اهيفو ةليذرلل وعدي يفطاع رعش اهيف» -

 ناتار امهبتك نالاقم اهيفو

 ةلجم يه لعفلاب ...مجحلا اذهب تسيل اهنكل ءاّمامت ةقيقد عئاقولا

 نكي مل نإ هذهك نس يف بابشلا بتكي معو ..يفطاع رعش اهيف

 نهرعش رياطتي تاشارفك تافاهفه تايتفل موسر اهيف ؟ايفطاع اًرعش

 دعب اميف ..رعش ناويد فلآ نم ةقورسم روص يهو «ليللا مئاسن عم

 كانه .تنلا ىلع ةيبرعلا تايدتنملا وه روصلا هذه ردصم نوكيس

 ؟ةباتكلا نم نييحيسملا اوعنم ىتم ذنمو ..نييحيسم نيباشل نالاقم

 فلتخي ملاع ..اًمامت رخآ ملاع ةفاح ىلع فقي ىفطصم ناك دقل

 بنذلاب كرعشي ملاع ..لبق نم اهفرع يتلا تاملسملا لك نع

 .ةظحل لك يف مثإلاو ناصقنلاو

 ريمأ وه راصل ةرامإ هذه تناك ولف «ةرطفلاب اًدئاق يقفلا نامثع ناك

 .نينمؤملا

 وعديو «كاذ قفاريو اذه قداصيف يقيقح ةيعادك فرصتي ناك

 د ايلا مدن یک عم تلعب ا ر لوول اه

 دوع لعشأو هدي نامثع دم .باقث نع اًثحب هبويج سسحتيو هيتفش
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 .دعب اميف كلذ ىلع ىفطصم همال امل .ىتفلا ةراجيس نم هبرقو باقث

 :هل لاق

 مئاظع لجأ نم انتج نحن امنيب طيسب مثإ هنكل ..مثإ نيخدتلا» -

 لعشت نأل تررطضا ول ىتح كب قثي نأ يه ىلوألا ةوطخلا .رومألا

 اهتقو ءيش نوهأو «ءيش يأ يف كعيطي فوس اذه دعب .غبتلا ةفافل هل

 .«نيخدتلا ذينب هبلاطت نأ

 نم هنأ ةطاسبب هربخأ .اًعم اشقانتي نأ هنم بلطو ىفطصم هنم اند

 ةلجملا ررحم وهو «تاوهشلا ةرائإب هومهتأ يذلا ضرعملا كلذ ماقأ

 .يبرغ وزغ ةادأ اهنإ اولاق يتلا

 .«نذإ توفي ناوألا داك دقل .. ىل تئج ذإ تنسحألا -

 نإ مهتغلب انلقل - (هاروتلا قاطن) - يكيرمألا برغلا يف انك ول

 .ةيناث اودلو نمم ىفطصم

 كلذك داتعا .دجسملا ىلع ددرتلا ىفطصم داتعا مويلا كلذ ذنمو

 مسا عمس .نيمهم ةاعدل سورد اهيلع تلجس تيساك طئارش عامس

 قعازلا ءادألا كلذ فرعو ءامهاوسو مينغ يدجو مساو كشك خيشلا

 ةيرخسلا ديجي ناك مينغ يدجو .ليولاب رذني يذلا اًمئاد بضاغلا

 ناكو .كحضلا نم كانيع عمدتل ىتح مويلا نيملسملا لاح نم

 .اعراب اًبيطخ

 «أشنملاو ةيعامتجالا لوصألا ةنيابتم ةيمالسإلا ةعامجلا تناك

 .نييفيرلا ةيتفلا نم ةدحاو ةقبط اوناك اهئاضعأ نم ةئملاب نينامث نكل

 ريطفلا هعمو مهتيرق نم ءاج وأ «ةبيرق ةيرق يف ميقي يذلا يفيرلا ىتفلا
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 ..ةعيرس تارايسلا ...مهبعر ةنيدملا ريثت .ةجاحلا هتزبخ يذلا

 ..ءايرثأ ةيلكلا يف ءالمزلا ..تارحاس تايتفلا ..ةعستم عراوشلا

 هرابتعاب نيدلا راضحتسا وه يعيبطلا لعفلا در .ةريثك تايرغملا

 .رثكأ اننيد مهفن فوس ..رثكأ سردن فوس .قلطملا ريخألا ذالملا

 ديوجت ىلع مهدحأ رذدقي الو «تايتفلاك نومعان نولحنم ةنيدملا ءانبأ

 نيتعكرب مايقلا ىلع ردقي الو ءءاطخأ ةسمخ الب روسلا راصق نم ةدحاو

 .رئاجسلا ناخدو شحفلا مهكلهأ دقل .ءاطخأ ةرشع نود

 انهن حتا نودع ا فرش راد لاسر نعم امم

 .انل اهيف نمب ةنيدملا نوكت فوسلو ءايوقأ نحن ..نيديحو

 مهحمالم لمأتيف راكذتسالا تاسلج يف مهعم سلجي ناكو

 نوصرحي ..ةبذشملا (ةكوسكسلا) ةريغصلا ةيحللاو ءةيراقتملا

 حلملاو فاجلا زيخلا نم نوقتلي امدنع مهماعط نوكي نأ ىلع

 .قوفتلاب روعشلاو

 .الذتبم اًيصق اًئيش نويزفلتلا ودبي ملاعلا اذه يف

 .اًسند اًطاشن يناغألا ودبت ملاعلا اذه يف

 ناطيشلا وه نيسح هط امنيب ءاَّلاَض داقعلا ودبي ملاعلا اذه يف
 .مالسإلاو رهزألا مدهيل اسنرف نم ءاج يذلا ريكألا

 ءاًلعف نولاض مهنكل نوبيط موق كلهأ نأ كردت ملاعلا اذه يف

 لعشتل كاذ وأ يلولا اذه ماقم روزت امدنع ةديكأ ةئيطخ بكترت كمأو

 .زرألاو محللاب ةئيلم ةفغرأ عزوت وأ اعومش
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 بابلجلا فرعو .رثكأف رثكأ مهملاع ىف ىفطصم لغوت دقل

 : ةلورهلا ةعرسب ىشملاو كاوسلاو يوقلا رطعلاو ريصقلا ضيبألا

 .اهدعب كاذ وأ سردلا اذه مث ةالصلل دجسملا

 املا وجو ال تح نوفي انك امالاسإ ااف خج م لو

 ةرم لوألو ..« مكانا معايا زو توتال بوض وهاعلاو اقسوخلا لو

 واولا عضي الأ ملعت ةرم لوألو ...(عوبسلا) نم الدب ةقيقعلا نع عمس

 نألل ميرك ناضمر لوقي الأ ملعتو «(مث) لوقي لب ةلالجلا ةظفل دعب

 راص امك .(هللا نذإب) هدعبو الإ موحرملا لوقي الآ ملعتو ..كرش اذه

 اهقطني امك ال ةمخفملا ىحصفلاب هللا دبع قطنيف ءامسألا قطن دوجي

 هنإ لوقي هلاح نع هلأست امدنعو .(يبأ) امنإو (اباب) لوقي الو «ةماعلا

 ..(مَعِن يف)

 دئاوف ضفرت يتلا رسألا نم يعمتجم كيمس جيسن نوكتي ءطب يف
 راوج «ةورملاو افصلا نابلأ» اهمسا نيللا تالحم تراصو «كونبلا

 لك يف باجحلا ..«نمحرلا رويط»و «ةرونملا ةنيدملا» تكرام ربوس

 لسري لكلاو .هنم ديزملاب ةبلاطملل تارهاظمب نمقي تايتفلاو ناكم
 .بيرقلا دجسملا يف ظيفحتلا سوردل هدالوأ

 ابقتسمل | نأ نمؤي ناك .اهدعوم يف رجفلا ةالصل ضهني نأ ملعت

 ةيحتلم اهلك رصم ريصت فوس ماوعأ دعب .كلذ لوقي ءيش لك ...مهل
 ةلود ثعبت فوسو «كاوسلا لمعتستو بابلجلا سيلتو نآرقلا أرقت

 ىلع مداقلا ليجلا ردقي امبر اهدعبو ددمتتو ديدج نم ةفالخلا

 ؟يردي نم ..سلدنألا دوعت اهدعبو «دوهيلا ءاتفإو سدقلا ةداعتسا
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 ..اًحداف

 .(؟ءاربلاو ءال ولا نع تعمس له» -

 .نيملسملا نومتشيو نونجب مالسإلا نوهركي - هل لاق - ءالؤه

 «نيملسملا ءاست تاروع اوريل ءابطأ اوريصي نب مهنورمأي مهتسواسقو

 اولوتسيل نيبساحم اوريصيو «نيملسملا اوممسيل ةلدايص اوريصيو

 ءالؤه .باذك هنإ كيبن نع نولوقي ءالؤه .نيملسملا لاومأ ىلع

 مهل حسفت الأ وه كبجاوو «مهتلم ذختت ىتح اًدبأ كنع اوضري نل

 ..مهييحت الأ كبجاو ..مهل لزانتت الأ كبجاو...ءيش يأ يف لاجملا

 .هنيعب قافنلا هنإ .ىربك ةميرجف دايعألا يف مهتتنهت نع امأ

 .اهتقو ةيلكل | يف داهطضالا نم ماعلا خانملا كلذ ظحال لعفل ابو

 دوسم اعقتمم يوفشلا ناحتمالا ةنجل نم يحيسملا ىتقلا جرخي

 هلأسو سرطي همسا نأل هنم رخس نحتمملا نأ نوفرعيو «هج ولا

 ةداعس يف عيمجلا كحضي اهدنع ءاهلح ىلع دحأ ردقيال زاغلأ نع

 .قوفتلاب نيرعاش

 :امساب ىقملا نامثع لوقي

 اذه انب اولعفل ةيدايق زكارمل اولصو مهنأ ول ..اًملظ اذه سيل» -

 اواو

 .«؟ملظن الو ملظن نأ ريخلاف نذإ»

 .«.لوقت ام قحلا» -

A ٠ 



 نينسلا يف اهقبطو ةدعاقلا هذه ملعت ..الداع نوكي دق ملظلا ضعب

 صرحب ةيلاتلا

 .ةعفدلا يف بلاط غبنأ ناك تاذلاب اذه ليئاخيم سرطب نأ قحلا

 يف هنكل «ريمضلل اًملؤم اًريسع هّقاذي ! ناك اذهلو «يرقبع لقع هل ناك

 :اًنوورعض ناك هتاذ تقولا

 ةعفدلا يف رامخلا تاسبال راهبتا يف بقاري ناكف تايتفلا نع امأ

 ةيوثنأ خسن نهنيب ..كلت وأ سأرلا ةرساح ةليمزلا كلتب نيلتخي نهو

 دقو سأرلا ةرساح تناك ىتلا ةاتفلا ىتأت ليلق دعبو .ىقفلا نامثع نم

 .نآرقلا ظفحتو

 0 خا كل ا رح

 .بلاطملاو ةيداصتقالا

 ..ةيح انبلاو يدودوملا ىلعألا ىب أو بطق ديس راكقأ تراص دقل

 د اا قرت احا رار ف ىأ وید وخ ركأ

 عمتجم يف رشتني مالسإلا ناك امدنع ةميدقلا ةينيدلا مالفألاب رمألا

 .ةيفخ نولصي مهنأ عيمجلا دجيل «يلهاج

 .رئامضلا يف شيتفتلاو «ءءيش لك يف كشلا يقفلا نامثع نم ملعت

 برغلا ةرماؤم .فقوت الب اننيد مده نولواحي اًعيمج اندض مهنإ
 خودلا باتكلا ءالؤه هحالسو ةيمالسإلا ةوحصلا عنمل فقوتت آل

 ةمغن كانه .نودحلم نويراسي مهنأل رصانلا دبع رصع يف اورهدزا
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 روعش ةمغن ...«ملاعلا دض انأ» ةمغن ىه ىقفلا نامثع مالك ىف ةقعاز

 ناكو .. ىمخت ال ةرارم عم «ةفراج راصحلاب روعشو هقعاز داهطضالاب

 .«.ابيرغ دوعيو اًبيرغ مالسإلا دلو» -

 نييمالسإلاو بابشلا باجعإ لينل ةنومضم ةقيرط كانه تناكو

 اوناك سمأ .هيلإ تردحنا امو ةمألا لاح نم ةيرخسلا يه ؛تاذلاب

 بابشلا عيضي مويلا ..داهجلاو ملعلاو نآرقلا عامس يف مهتقو نوضقي

 .فزاعملاو ءانغلا عامسو امنيسلا ةدهاشمو رئاجسلا عم مهرامعأ

 ....عاض مث ناك يبهذ رصعل نينحلا نم ةمغنلا كلت اًمتاد

 تقولا ةليط نيرخآلا بقارت ءريمضلاك كنأب رعشت تقولا عم

 كهجو حمالم زربت يتلا ةيحللاو تقولا عم .كتظيفح ةراثإ مدع

 مهتيو .ءيش لك ىلع ومسي يذلا يضاقلا تمس ذختت «ةبيه هحنمتو

 .قلأتتو عملت ةروعذم ةتهاب تناك يتلا كتيصخش نإ ..مهتي الو

 مهو «نورفاسي نيريثك اًملسم اًيابش ىأر هنكل ناتسناغفأل رفاسي مل
 داحتالا هجاوت امدنع .اهب اوملح يتلا داهجلا روص لك نورضحتسي
 ةعقوم هذه ...اذج ةلهس نوكت تارايخلا نإف داحلإلا زمر ىتيفوسلا

 .اوداع امدنع نيرطخ

 نأ تفرعو ءهلاقع نم هتقلطأ يذلا لوهلاب ترعش دق ةلودلا تناك

 نييرصانلا براحيل هدويق نم هتررح دقل .ةليحتسم نيدلا ىلع ةرطيسلا
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 ةروث تءاجو ..اهماهتلا ىلع كشوي هب اذإف ءاهنم الدب نييعويشلاو
 طقس مث «مهادو سوملمو بيرقو يقيقح رطخلا نأ ىلع نهربتل ناريإ

 .ةيقيرغإلا تايحرسملاب ريدج ىمارد دهشم ىف همدب اًجرضم تاداسلا

 ىعافرلاو بطق تافلؤم تكرتو اذهب تحمس ىتلا یه ةلودلا

 «لحلا وه مالسإلا نأ كربخي لجر ناكم لك يف راص .تاعماجلا ًالمت

 نآرقلا اهدال وأ ظفحت ةرسأ لك .ذوذشلا رشنيل انريمدت ديري برغلاو

 ميقت دولومب قزرت امدنعو «ةركبم نس يف اهتانب بجحتو دجسملا يف

 هدعو قدصا) عطقم فذحتو ءءالخلا ىف ديعلا ىلصتو ««ةقيقع» هل

 .ديعلا ةمينرت نم «هدحو بازحألا مزهو هدنج زعأو هدبع رصنو

 يئاقلت لعف درك . .(مالسإ)و (مينست)و (ءاميش) لثم امسا ترشتنا

 .ديكأتلاب لداعو فرشأو

 نويمالسإلا دعي مل .رئاصملا اهيف تريغت يتلا ةظحللا يه هذه تناك

 نيدهطضم اوراص امنإو «نمألا مهيمحي نيذلا ةعماجلا ةداس مه

 .ةلود نمأ ةيضق ةيحللا تراص تارتفلا نم ةرتف ىفو «نيدراطم

 هللا مهداز ..انل مهداهطضاب ةنجلا انولخدي نأ نوديري مه» -

 .«اتدازو

 .ةعماجلا ىف نيربخملاب طاحم هنأ اهيف كردأ ىتلا ةرتفلا ىه هذه

 يف بيلقتلا نع نوعروتي الو بيرملا كولسلاو مسالاب مهفرعت ةبلط
 .ةدضنملا ىلع هتيسن اذإ كتارضاحم سارك

 ..مألا ءاكب . .اًحابص ةعبارلا ةعاسلا دربلا يف كراد نم دايتقالا ..لقتعملا

 ...ايحت نأ تدرأ اذإ اهاسنت نأ كب ردجي تايركذ هذه ..برضلا ..نجسلا

AT 



 يف رسكنا فوخلا رادج نأ يه ةمهم ةيزم هاطعأ لاقتعالا نكل

EYتناك ف ف لقا ا يقع اے  

 نع ثحبي رهاط نيدتم بابش ءالؤه ..هل ةبسنلاب ةيلج ةحضاو رومألا
 يف دمتعتو مالسإلا ىشخت ةمرجم ةيصاع ةلود كلتو «نيدلا حيحص

 .ايرلا ىلع اهداصتقا

 23 وق 2

 ..رفو رك نيب نونسلا ترم

 مهتمدختسا دقل ..ىهتنا دق ةبعللا ناوأ نأ كرابم دهع يف كردأ

 ةداعإ دعوم ناحو «ىهتنا دق ضرغلا اذهو طيسب ددحم ضرغل ةلودلا

 .هدمغل فيسلا

 ةلودلا نمأ ثحابم ىلإ اهيف ىعدتسا ىتلا تارملا ددع ركذيال

 هزاجتحا متي نأ ةريبك تاباختنا يأ لبق داتعاو «ينيدلا طاشنلا مسق

 ..مايأ ةعضب

 ...هعقوتي مل ءيش ثدح ةأجف

 .ةحناس ةصرفلا نأ ودبي ..اًبيرغ اًئيش كردي أدب اهاحضو ةيشع نيب

 اونظو ءانبلا نسح اهب ملحو اليوط نويمالسإلا اهرظتنا يتلا ةصرفلا

 ...اًديأ ىتأت نل اهنأ

 لانو ءاتفتس | كانه ناك .اًبيرق نامثع ملح ادبو قفألا يف رون حال

 تانئاك نييمالسإلا نأ كردأ ةظحل ىف .اًمئاف الو بق نييمالسإلا رايخ

 نإ .نمز يأ يف ىرجت تاباختنا يأ يف زوفلا ىلع ةرداق اعف ةيباختنا
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 يرصملا نأ يه ءةمهم بعل ةقرو مهيدلو «ةلهذم ةيميظنتلا مهتردقم

 نأ ةجردل نكل اًعبط نيدلا ميلاعتب مزتلي نأ ةجردل سيل ..هعبطب نيدتم

 ةليسو مهيدل نييمالسإلا نأ امك .تقو لك يف هل بصعتيو هب كربتي

 يتلا عوجنلاو ىرقلا نوزغي ءالؤه .دجاسملا ءابطخ يه ةقراخ ةيئاعد

 الا تاد هددت وأ اهل لصت نأ ةينويزفلت ةانق وأ ةديرج عيطتست ال

 نومضي ةققشتملا ةيفاحلا مهمادقأب نوحالفلا سلجي كانه

 يف بصي مامإللا امنيب ءةافشلا نوصمصميو ةقزمملا مهبيبالج

 ايرلا حيبتو برغلل عضخت يتلا ةرفاكلا ةلودلا نع اًمالك اًبص مهناهذأ

 .مالسإلا براحتو

 مهنوبرضيو تالقتعملا يف مهب نوقلي ..درولا يز بابش» -
 .«هللا الإ هلإ ال اولاق مهنأل ؟اذامل ..طايسلاب

 ؟فيك ..لشفي نأ يمالسإلا رايتلل نكمي فيك

 ىلإ نويمالسإلا لصو فيك ىأرو «ةلماك ةبرجتلا ىفطصم ىأر
 «نورقب اذه نم مدقأ اميرو انبلا نسح دهع ذنم أدب عارص دعب ةطلسلا
 .رومألل همهفو هلمحت نم ىوقأ اذه ناك .روقلا ىلع اهودقف فيك مث

 اتينعي ام ..لاح لك ىلع انعوضوم سيل العف ثدح ام ريسفت ةلواحمو

 .هبعر راثأ دق لوقعلاو عراشلاو سانلا ريغت نأ وه

 نأ ىري نأ عاطتسا لعفلابو اوريغت دق اًعيمج سانلا نأك رعش ةأجف
 ةلودلا نع ثدحتتي ناك نم قربلا ةعرسب هفقوم بلقنا دق عراشلا لجر

 ثدحتتي مويلا راص سوفنلا ررحتو ملظلا ىلع يضقتس يتلا ةيمالسإلا

 ..ىطسولا روصعلل رصم ديعت نأ تلواح يتلا فلختلا تاعامج نع
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 ديجي ال ةفيلخ اهسأر ىلع ةيمالسإ ةرامإ اوميقي نأ نووني اوناك فيك
 تنوك يتلا رسألا .ناملغلاو ءامإلا ةعجاضمو باقرلا عطق ىوس

 ءامتنا يأ يدبت دعت مل ماوعألا تارشع ربع ةكيمسلا ةقبطلا كلت

 ةه ملا كلل

 ذنم اًماع نيثالث ةليط ملح يف ناك له.رعذب رعشي ادب تقولا عم

 ؟ةيلكلا مايأ

 ؟سوباك اهنأ فشتكا مث ةظحللا هذهب اًليوط ملح فيك

 نم ريثكلا هل ببست اهنأل هتيحل قلحي نأ ىلإ رطضا تقولا عم

 نأ داتعاو .ةيحللا هذه بيسب نمألا تاقياضم داتعا دقل .لكاشملا

 ةبقح كانه تناك .هباوجتسال ىنمأ نيمك يأ ىف ةرايسلا نم هولزني

 ةيحللا نأل شهدنا مويلا e ةرحئا انجن تيراسم

 ةموكحلا ةهج نم دعي مل رطخلا نأ يأ .هسفن عراشلا يف اًرطخخ تراص

 .كلذك يداعلا نطاوملا نم لب طقف

 لوأ دنع مدطصا امدنع .هتريح يف اًقراغ قيرطلا يف يشمي ناك
 يذلا ةغيانلا مهتعفد بلاط ..ليئاخيم سرطب ..هف رعي صخشب ةيصان

 .عينش داهطضال ضرعت

 نم ءيشب ةيحتلا در سرطب نكل .هحفاصف هدي دم ةرملا هذه

 .دوربلا

 : لاقف هناكم نع هلأس

 ىلإ تبهذ ةياهنلا يف .عطتسأ مل نكل .ادنليزوينل ةرجهلا تلواح» -

 .«نالفط ّىدلو تجوزت دقو «نمز ذنم كانه اًيلديص لمعأ ..تارامإلا
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 : سرطب لاق مث «ةليقث تاظحلل تمصلا داس

 ةعماج ذاتسأ نوكأل تقلخ دقل .اذهل قلخأ مل ىننأ فرعت تنأ» -

 تارتفلا نم ةرتف يفو .ءيدض عيمجلا ناك .تلموع فيك فرعت كنكل

 .2.مك دنع «زايتما» ريدقت يواسي اندنع (ديج» ريدقت ناك

 ملظلا نم ريثكلا كانه نأ فرعي .حيحص اذه نأ ىفطصم فرعي

 ..قح ىلع هنأ ادذقتعم ملظي صخش لك .هيأر يف اًرربم اًملظ ناك هتکل

 !!!العف قح ىلع نحن ةرملا هذه

 نيسيدقلا ةرظن ..ةمهتملا ةرظنلا كلتب هقمري وهو لوقي سرطب داع

 :ةضهنلا رصع تاحول يف

 .«؟اذامل : وه كل ههجوأ يذلا لاؤسلا نكلو

 .«؟ءىش يأ اذامل» -

 .«؟اذامل ..لءاستأ امع فرعت تنأ» -

 نماقثاو ناك هنكل .لاقت ال ءايشأ كانه ..بيجي امب ىفطصم ردي مل

 تاياكح لمحي ناك اًضيأ سرطب .اهتقو حيحصلا قيرطلا وه اذه نأ

 راصو ارتلجنإ ىلإ بهذف رصم يف هودهطضا يذلا بلقلا حارج نع

 ذقنيو مهجلاعي نأ نيبلاط هوملظ نم بهذي مويلاو ءاّيملاع اًحارج

 .ةيروطسأ ةنوقيأ ناك دقل .مهتايح

 ىنمت .دعتباو روتف يف سرطب حفاصف لوقي ام ىفطصم ردي مل
 رمي ناك اًضيأ سرطب نأ ةقيقحل او .عطتسي ملف مدتحيو بضغي دغي نأ

AV 



 سانلا لك همدختسي رطخ حالس نيدلا نأ نمؤي راص .ةبعص تاظحلب

 وه نيدلل حيحصلا ناكملا .نونجلل ةزهاج ةغلك وأ «ىطاخ لكشب

 ةيناملع .ىثراكلا بصعتلا وهف امهنم هجورخ امأ ةسينكلاو دجسملا

 .ءامدلا ةقارإ مدع نامضو مدقتلل ديحولا ليبسلا يه لودلا

 .خوسرلا تاذب ادوعت مل ىقطصم يمدق نأ ةقيقحلا

 بوردلا لك هل دهم يذلاو ةديقعلا قداص سمحتملا يقفلا نامثع

 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع رشن يقفلا نامثع ..اهيف ىضم ىتلا

 جراوخ نييمالسإلل هتيهاركو ديدجلا دهعلل هدييأت دكؤت اًروطس اهلك

 له ؟ؤربت رضحم همسا ءىش كانه له ..طق ةيمالسإلا ةعامجلا

 ..؟ ليق نم هنع تعمس

 ..ىفطصمل ةبسنلاب اًدج ةيساق تناك ةمدصلا نأ وه رمألا يف مهملا

 ةالص يف عمادلا توصلاو ءاكبلا اذه لك ؟اًقداص نامثع نكي ملأ

 اذه لك ...هل مضني ديدج خأ نع طشنلا ثحبلا اذه لك ؟دجهتلا

 ةطلس لجأ نم امنإو نذإ نيدلا لجأ نم اذه نكي مل ..ديهجلا دهجلا

 نع لخت نم لوأ ناك «قئاقحلا تفشكت هک دو راهنلا جلبت املو ءذوفنو

 ..ديدجلا ةوقلا ردصم ةلزاغمب أدبو ميدقلا ملحلا

 ..نذإ لتاقملا كهنأ دقل ..؟نداعملا بعت هارت مأ
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 ءالمز نم نورخآلا امأ .ىفطصم وه دحاو جذاس قمحأ كانه ناك

 .هدحو هوكرتو اورف دقف ةنجلاب نيرشبم مهربتعي ناك نيذلا ةيلكلا
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 : تف ل

 لفطلاو هتجوز نأ نم دكأت ام دعب «رتويبمكلا ةشاش مامأ سلج

 .امان دق

 نايدألا ىلع موجهلاب ةئيلم تناك تنرتنإلا ةكبش نأ ةلكشملا

 تومت ةلئسألاو تمصي لكلا ناك امدنع اٌريثك دهعلا ريغت دقف ءاهلك

 هقوف لاهأو هسفن يف ددرت لاؤس لكل ىدص دجو اذكه .اهيلئاس عم

 .رخآ ناكم ىف رخآ دحاو لقعب رطخ دق لاؤس لك «بارتلا

 هصفق نأ ىري دحاو لكو .صافقأ يف نوعبقي سانلا لك نأ رعش

 هنم جرخي نأ لواحي ال .نيرخآلا صافقأ نم لضفألاو لمجألا وه

 ..اهلك صافقألا ىريل

  اهيف مكحتي نأ نودي يرجت هةعباصأ تأدب

 حار مث ..«يردأ تسلا اهيلع قلطأو راعتسم مساب ةنودم أشنأ

 نولمعتسي هؤالمزو وه ناك ..اًحضاو ءيش لك ناك ةيلكلا مايأ يف

 نومهفيو مهسفنأ نع نيضار اوناك .طارفإب «ينابرلا جولاتكلا» ةظفل
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 نذإب رانلا لهأ نورخآلاو ةنجلا لهأ نحن ..كلذ نودقتعي وأ نوكلا

 ال هنأك نوفرصتي نيقفانملا ءالؤه لك ؟اقح نونمؤم دجوي له

 :ساون وبأ لاق امك ..باسح الو ثعب

 ؟يصاعملا ىلع تفكتعاو ينيدو .. يسفن وهللا تحبأ ينرت ملأ

 صاصق نم كلانه ىقلأ الو .. داعم ىلإ دوعأ ال ىنأك

 ال مهنكل .هذه انتايح ىوس ةايح ال هنأ نونمؤيو نوفرصتي ءالؤه

 ..اًنايحأ ةعامجلا ةالص مهكراشي ريدملا ناك ةيلديصلا ةرادإلا يف

 ةيبناج تارظن سلتخي وهو ةداجإو عوشخب يلصي مامإلا ناك اهدنع

 .ىلاعت هلل فرح اهيف سيلو ريدملل ةالصلا هذه :هل ةقيقحلا تدبت

 قساتلا وها فخ اهلا دعت سالا نويضتت ام برقأ ادو كارشلا
 فلآ مهل نولمعيو مهنوشخي .يلصتو عشختو دبعتت مهلو .نورخآلا

 مث ماوعأ ةعضب لك وحصت ةيمالسإلا ةلودلا ةركف :هسفنل لاق

 مدلا نم ةقيمع ةكرب اهياحصأ عنصي ام دعب تابسلل دوعتو لشفت

 نكي مل نكلو ةركفلا لشفت مل نولوقي ماوعأ دعب .نيبعتم اهيف نوماني

 كرحتن يذلا خفلا ..دبألل اذكهو ..ديدج نم نوحصيو اًيفاك اتناميإ
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 مالإف ..نوركفمو تاعماجو امنيسو اقيسوم اهيف ناك ناتسناغفأ

 ؟مويلا تراص

 نأ نوديري ال نمم اوصلختيل نونمؤي نم دنجي نيدلا :هسفنل لاق

 .اًيئاقلت عمتجملا هنم صلختي فلتخم لكشب ريكفتلا دري نم .اونمؤي

 .مالسإلا رجف مليف نويزفلتلا يف دهاش امدنع رطخلاب رعشي أدب

 أدب هنأل ةشهدب رعش هنكل «هابص يف هيكبت تناك تاطقللا ضعب

 نيلثمملا ءادأ يف اًملكت رعشي أدبو .عطاقملا ضعب نم كحضي

 ؟اًجذاس مأ ءاقنلا ديدش تنك له .ةدئاز ةيماردوليمو

 يلخت هسفن يف اهجيه ةيوق اًكوكش كلمي هنأ طق هسفنل فرتعي مل

 «ةميزه الت رصن دعب ةميزهلاو «ةكرعملا ةحاس لدبتو ءةلحرلا قافر
 هيمدق تحت ضرألا تزتها .ءاوقتسا دعب ءاج يذلا فاعضتسالاو

 امهيدل نأك ةباتكلا يف اترمتسا هيدي نكل ءرتخير فلأ هتوق لازلز لعفب
 ١ انين ماش اع

 نم دجو ول ىنمتيو ةعرسب هناميإ دقفي - فرتعي مل نإو - ناك
 .هل هديعي
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 تالجسلا ةلحر-7

 طقست - ياك -اسكه ةلبنق ىرت ىتح كتايح يف اًئيش رت مل تنأ
 ءامس يف قلحت ةينويألا ةرئاطلا .اريسوب ال مجح يف ةمصاع قوق

 .ءامدلا لالش مهكهنأو برحلا مهتكهنأ نيذلا موقلا قوف ةمصاعلا

 همسا ميدق ةيغاط نع هأرق ام طبضلاب دلقي يذلا «ناكار» ةيغاطلا

 اًرهن نوكتو بوردلا لافطألا ءامد رمغت نأب اًريثك ىلابي ال وه ... رلته

 .ضرعلا أدبيو ةرئاطلا عفترت .برغلا وحن قفدتي
 ةنكمم ١ ياك -اسكه ةلبنق نأ اوفرع اتلد لاجرو نويقاورلا

 نم نإ .ردقأو عرسأ اوناك ناكار ءاملع نكل ءاهل لوصولا اولواحو

 مكاح وهو ةريخألا ةملكلا بحاص وه - ياك -اسكه ةلبنقلا كلمي

 .ردقلا نثارب وه و ملاعلا

 وهو ىلوألا ةظحللا ذنم ثادحألا دهاش يدونمسلا دومحم

 ىهدألاو ةوسقلا هذه لك يوحي نوكلا نأ هلابب رطخي مل .فجتري

 ماعلا يف .ةيشحوو اًديقعت اهداز لب بورحلا ىلع ضقي مل مدقتلا نأ

 ناك «عقنتسملا ةداس ميوقتب ١7١1و يروجيرجلا انميوقت بسح ١
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 .مالسلا معو دولخلا اوقزر دق رشبلا نوبسحي يملعلا لايخلا باتك

 .ءاضفلا نومكحيو ةريغص ةرئاط قابطأب ءاوجألا نويوجي

 شحوتلا نم اًرفاو اًطسق كلذك ىأر هنكل «لعفلاب اذه ىأر دقل

 الو ةمحر هنم عقوتت دعت ملف ةلآلا عابط نم اًدج ناسنإلا برتقا .ةوسقلاو

 ؟ةديصق اوعمسي وأ يقيسوم نحلل ءالؤه غصي مل نمزلا نم مك ذنم .اتيل

 يه هذه .خولوم لكش مسريل قفآلل دعاصتي لئاهلا ةلبنقلا ناخد
 يحويل دهشملا اذه ىلع اهعضي نأ ناكار لواحي يتلا «ةينيدلا» ةسمللا

 .صاخ ةمايق مويب

 ..تاخرص..تاخرص ..تاخرص

 نأ لهسي .يتناد ميحج نم عاطق وه لب يوهت ةلبنق دهشم سيل اذه
 .رهطملا وه اذه نأ دقتعت

 هيمدق حتف دقو ءشارفلا ىلع هدسج یری ىتح دومحم عفنري
 قوف طقس قالمع صرب هنأك وأ «ريبك 2 فرح هنأك ودبيل هيعارذو

 فقسلا يف ناقدحت ناتيجاجز ناتحوتفم هانيع .هرهظ ىلع شارفلا

 .نايرت الو

 ...اشاكأ ...اشاكأ ...ديزملا نع فقرألا نيب ثحبي

 كك ا +

 ؟يديساي ىرخأ ةراجيسب ل حمست له

 يديس اي اقح اًريسع يدونمسلا دومحم نم تامولعملا عازتنا ناك

 هنأ كل دكؤأ ينعد نكل «عيطلاب رومألا هذه يف ريبخ تنآ .ققحملا
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 عمتجي امدنع .هقطنتس نأ تلواح تومص مهتم يأ نم بعصأ ناك

 ...ةيثراك ةجيتنلاف لابخلا عم ضومغلا عم ت هصلا

 ا + رجا عبس ماد لكشب تنكمت يننكل

 وه اذه . .نونجلا .هنم اًدحاو افرح قدصأ ال يننأ ةجردل اًعزفم ناك

 مزاللا سرت را ا ا ل قيشرلا ريبتفتلا

 ءابطأ يذلا e ر .(ناهذلا» همس ..كل رذتعأ انف

 .(ةيوصخلا ضافخنا) مقعلا

 .ةفدصلا مكحب ةبيرغ ءايشأ ظحالأ تحر ءدبلا يف

 اهتدجو يتلاو ءاهب ظفتحي يتلا قاروألا كلت يف ءيش لك ناك

 .يل اهتبلجف ةقشلا يف ةجوزلا

 بوتكم مالكلا اذه . شيدالجنب يف ناضيف نع لعقلاب مالك كانه

 لوخد لبق بتك مالكلا نأ اذه ىنعم . شينلا يف ة ةدوجوملا قاروألا يف

 و ,رثكأ وأ رهشب ةحصملا

 يسأر ةرخؤم يف بصتني رعشلا أديو

 .ةحصملا يف اهعلاطي يتلا دئارجلا نم ةديرج يف رشن ربخلا سفن

 ءامسألا ضعب .ةركفملا يف اهبتك يتلا ءامسألا ظحالأ تأدب مث

 حضاو وه امك ينمرأ لصأ نم ناينوطنأ مايليو .العف اًريمم ناك

 اذه دعب .ةركفملا يف روكذم هنإ .ةلوهسب رركتي يذلا مساالاب سيلو

 ش ...ةديرجلا ىف هب صاخلا ىعنلا تدجو
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 ةطاسيب .ثادحأللا بيترت ىف ةنيعم ةطلغ كانه وأ ىب ثبعي لجرلا

 توم نع وأ هعوقو لبق ناضيفلا نع ثدحت هنأ روصت نكمي ال

 دجوي ال - ةطاسبب - هنأل ؟اذامل فرعت له .دغلا فرعي دحأ ال
 «ةدرابلا ةءارقلا نوسرامي نيباذك نيفارعب جعي خيراتلا .دغلا فرعي دحأ

 هسفن سومادارتسون ىتح .نيهجولا ىلع ذخؤي ضماغ مالكب نوقليو
 «نورق» باتك اهنمض يتلا هتاؤبن نأ ييأر يفو ءاهميخضت مت ةرهاظ

 «بيغلا ةيؤر ىلع اًرداق اًصخش سيل فارعلا .ريسفتلا عاونأ لكل ةلباق

 .كلذك ودبي همالك لعج ىلع رداق صخش وه لب

 دالب يف ءابولا معيو ميظع لجر تومي دغلا يف ؟ةءوبن ديرت له

 .ققحتلل ةلباق ةءوبنلا هذه نأ ىلع نهارأ ينكل «ءاره ..غراف مالك

 ءابو حتجي مل ىتم ذنمو ..ام ناكم يف ميظع لجر توميس عطقلاب

 دسألا امأ .ملعت امك ةئيس ةيلاغنب ةداع تاناضيفلا ؟ايسآ وأ ايقيرفأ

 وأ اًسيسخ الجر مزهي يوق لجر ..نيترم بلعثلا مزهي فوسلف
 اًبلعث مهتلا دسأ العف وه وأ «ةقيعض ةلود مزهت ةيوق ةلود وأ ..اًسرش

 :.ءادج اهنودنحيب ىلا طا الا اغلا ةنعل كنا ءوبثلا

 ةميزهو تاورثلا ءانتجا ىلع رداقلا وهو «ملاعلا يف لجر ىوقأ وهف

 .اًذبأ رضلا هسم امو ريخلا نم رثكتسالو «ناسحلاب زوفلاو شويجلا

۹0٥ 



 .نيفارعلا

 .تالجسلا ىلإ لوصولا عاطتسا دق هنأ معزي يدونمسلا دومحم
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 Akashic records ةيشاكألا تالجسلا موهقم تفرع دعب اميف

 يف يننإ لوقأ نأل يعاد الو ءرخآ وأ لكشب ةروصلا عيمجت تعطتساو

 .دومحم يل هلاق يذلا فخسلا اذه نم افرح قدصأ مل تقولا كلذ

 ودبي ام ببسلو «ةقراخلا رهاوظلاب نيمتهملا دنع اذج عئاش موهفم هنكل

 ..تالجسلا هذه لوخد اوعاطتسا نيذلا نيردانلا رشبلا نم اًدومحم نأ

 .كاسنلاب ةريدجلا هتلزع وأ ةبيرغلا هتأشن وه ببسلا ناك امبر

 اهلخد نم كانه ناك ول ..فرعأ ال ؟لبق نم اهلخد نم كانه له

 .هرمأ دحأ فشتكي ملو ءنمز ذنم كله دقف

 ةيشاكألا تالجسلا «ريثألا ..ءامسلا» اهانعم ةيتيركسنس ةظفل اشاكأ

 يعمجلا يعولا ..تاملكلا ..راكفألا ..قئاقحلا قيثوتل ينوك ماظن يه

 يفو .هنايسن نكمي ءيش ال ثيح دوجولل نطابلا لقعلا ..هلك نوكلل
 .اًدج ةريثك ءايشأ ىرت نأ نكمي - دومحم معزي - تالجسلا هذه
 .ءاملاو ءاوهلاو رانلا اهنم أشن يتلا ةيلوألا ةداملا يه اشاكألا

 نأ عاطتسا صخش نع ثدحتتن ..انه فارع نع ثدحتت ال نحن

 .ءايشألا رهوج ىريف فشي
 نم كانه .تالجسلا هذه لوخدل ريقاقعلاب اوتاعتسا نم كانه

 عضو اذامل .توملا وأ ةبوبيغلا نم ةبيرق ةلاح يف مهسفنأ اولخدأ

 ؟ةمات هبش يسح نامرح ةلاح يف هسفن دومحم

43 



 ةديقعلا» باتك تبتك ىتلا ةيدنلوبلا ةفارعلا ىكستافالب نيليه

 تعدو a اطل ونم تورش اهنا تبع 1 بلا

 سياك راجدإ .«نازيد باتك» وعدملا يرسلا مهباتك ىلع تعلطا اهنأ

 نيرشعلا نرقلا فصتنم يف معز - هومس امك مئانلا يبنلا - يكيرمألا

 يف يوتحي نأ عاطتسا هنأ معزو تالجسلا هذه لوخد عاطتسا هنآ

 .ةقيلخلا ذنم رشبلا يعو ال تاربخ لك هسأر

 هنع ملكت يذلا يعمجلا يعولا نع نوملكتي سفنلا ءاملع

 فيشرألا .هسفن نوكلل يعمجلا يعولا نع ملكتن نحن انه .«جنوي»

 .ةيرشبلا تاربخ عم تقولا ةليط ددمتي وهو رشيلاو ةايحلل لماكلا
 .ددمتي هسفن نوكلا

 فارع يأ همعزي امع فلتخت الو ءاهقيدصت بعصي ميهافم هذه

 هذه مامأ اًرارم فقوتأ ينلعجي دومحم عم هتفرع ام نكل «بصنلا ديجي

 ؟حيحصلا ريسفتلا وه امف اًحيحص ريسفتلا اذه نكي مل ول .ميهافملا

 ففرأ لكش ىلع ةدوجوم تالجسلا هذه نأ نومعازلا معزي

 لك ذخأت ال .دحاو تقو ىف ءىش لك فرعت نأ لواحت ال .ةبتكم

 .ئرشتلا لكلا امدح ل عرج هاو كغم يكلا
 ءاهيف هسفن لخدي ةيوبيغ هبش ..تابس روط يف لخدي ناك سياك

 يف وهو ملكتي ناكو ..تالجسلا علاطي هنإ لاق ةبوبيغلا هذه يفو
 لك ىسني ناك ةوحصلل دوعي امدنعو «بتكي نم كانه امتيب تابسلا

 .اًماع نيعبرأ اذه لعفي لظ هنإ لاقيو .ءيش

 تامغنلا قيرط نع ةيشاكألا تالجسلل لوصولا برج ضعبلا

 .يكيارلا ةقيرط لمعتسي ضعبلا .ةالصلا ءانثأ تاوصألل ةبيترلا

 .لمأتلا قيرط نع تالجسلا لخدي ضعبلا
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 ؟اهلمعتسا هنأ نظ وأ دومحم اهلمعتسا يتلا ةقيرطلا يه ام

 شارفلا ىلع هدجتل ةفرغلا هتجوز تمحتتقا ريطملا مويلا كلذ يف

 رعش ضيبا دقو ةبرجتلا نم داع دقل .اتيم هتبسحو «نينيعلا حوتفم

 يذلا ضماغلا جزللا جيسنلا كلذو .ديعاجتلاب ههجو ًالتماو هسأر

 ةلاح يف هسفن عضو هنأ حضاو ...هتلازأ املك روهظلا نع فكي ال

 .ةلماك يسح نامرح

 ؟ناك نيأ

 ؟هآر يذلا ام

 دومحم .ةحصملا يف يقاروأ عجارأ انأو اهتدجو ةريثك زاغلأ

 «مويلا ىتحو دلو ذنم اًبيرغ ناك .راوطألا بيرغ لجر يدونمسلا

 .تفرع نم لك نم برغآ هارأ ال ينكل

 ..داهجلل هوعدت هنذأ يف نذؤت ةضوعبلا نأ دقتعي نم انيدل

 يف تصنت زاهج تعرز ةيزكرملا تارباخملا نأ دقتعي نم انيدل

 ..هسأر ةرخؤم

 .يخيرم سوساج هنأ دقتعي نم انيدل
 ..ناجلا كلم نبال دسجت هنأ نمؤي نم انيدل

 ...هنأ دقتعي نم انيدل

 ...ءيش لك فرعو ةيشاكألا تالجنسلا ىأر هنأ
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 ًادبت ايناركوأ .ىلاقتربلا ناديملا ىف نودشتحي نوحتحملا ناك

 .ىلاقتربلا ناديملا ىف اًمود تاجاجتحالا
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 ىتلا ةيناركوألاب نوددري ءايوقألا لاجرلاو نسحلا تاعئار تايتفلا

 :اًديج دومحم اهمهفي

 .«!انتايح اوذخأت نل» -

 رمحأ بضغلاو ةججأتم فطاوعلا نكل ء.سراق دراب سقطلا
 دحأ ماق .دوسأ ةقرتحملا قيرطلا زجاوح نم دعاصتي يذلا ناخدلاو

 رثكأ مهلعجيل طقف نيققاولا ىلع اكدوفلا تاجاجز عيزوتب بابشلا

 .فونألاو نويعلا ترمحا لعفلابو ءاروهتو ةنوعر

 عراش يفو .قانتخالا كشو ىلع كنأبو رحلاب كرعشي اذه لك

 جاربألا ةثالثلا تاذ ةطرشلا تاعردم ىلوأ تكر حت كتاشيرك

 دقل .ناديملا وحن ةمداق تناكو .بارحلاب ةاطغملا ريزانحلاو

 اهلمحت دقل ..ىدحت ال هايملاو تازاغلا نأ كوشريم ةيغاطلا فرع

 .ىوقأ وهام لمعتسيس هنأ يلجلا نمو ةظحللا هذه ىتح نورهاظتملا

 .«!انتايح اوذخآت نل» -

 .ادنلنف يف ثدح ءيشلا سفنو «ةبيرضلا هذه عفد اوضفر نابايلا يف

 رهظ سمأو .نوهأ توملا لعجتو «ةليحتسم ةايحلا لعجت ةبيرض هذه
 :لاقو نويزفلتلا ةشاش ىلع ةيغاطلا

 ةئم لكل اينفيرج نورشع ..يقنلا ءاوهلا ةبيرض عفد نم ديالا -

 نكميو «يرشبلا كالهتسالا تاطسوتم انيسح دقل .ءاوهلا نم رتل

 نيباصملاو نسلا رابكل ةبسنلاب لقأ ةبيرضلا .ةقيقد انتاباسح نإ لوقلا
 ءاحصألاو بابشلا امأ ءءاوهلل مهكالهتسا للقت ةيسفنت ضارمأب

 اًدهج لذبت لودلا نإ .لداع اذه .ربكأ غلبم عفد مهيلعف نويضايرلاو
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 .«يىناحملا ءاذغلا ميدقت ىف رارمتسالا نكمي

 لك نع ةبيرض نوعفدي .نونطاوملا هلمحتي امم رثكأ اذه ناك

 ةبيرض نكل .نيخدتلا ةبيرضو سنجلا ةبيرض عفد اولبق دقو «ءيش
 قبطتس يتلا تايلآلا يه امو .ةغلابم نم ولخي ال اًرمأ مهل تدب ءاوهلا

 ؟ عندي مل نم ىلع
 اًبحرمو .عيمجلل ليولاف عيمجلا عفدي مل ول ...ةلهس ةباجإلا

 ةداسلا .تلفسألا تفز قرح ناخدل برقأ وه يذلا ثولملا ءاوهلاب

 عفدي مل نم .ءاوهلا عاونأ ىقنأ نوسفنتي مهروصق يف مهنأل اوناعي نل
 عفدلا يف نيبغارلا نيرخآلا ىلعو «هرارق لمحتي نأ هيلع نوكيس

 .«!انتايح اوذخأت قلاع

 .اًيح لظيو سفنتلا نم كعنمي دحأ ال ..فوخلا زجاح رسكنا دقل

 حئاص حاصو «ناديملاب طيحت تاعردم ثالث دومحم ىأر

 .نورآزي مهو تاعردملا وحن اومدقت مهنكل .اوقرفتي نأ نيرهاظتملاب

 .خارصلا ولعيف «مطالتملا رشبلا رحب طسو قلطنت ىلوألا ةعردملا

 ىلإ نورهاظتملا لوحت .ءاوهلا يف رياطتت فارطأو رجفنت مد ةكرب

 .ثدح ام اوقدصي مل مهنأ أوسآلاو نيجع

 .خيراتلا حباذم لكب يرزت ةحبذملا هذه ..كوشريم اي اًديعس نك
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 ىلع تطقاست ىتلا داسجألاب تمدطصا اهنكل رارفلا لواحت ةآرما

 ةبابدلا ريزنج ىرعل اهسأر تعفر مس .تطقسو ترثعت ..ضرألا

 مث ...اذه اهل ثدحي نأ ليحتسم ..اهنم وندي ريماسملاب ججدملا

 .نيفصنل رطشنا اهدسج نأ كردت ملف ةيبصع ةمدص اهتباصأ

 عقدت نل سانلا نكل ,كاهنإلا اهباتني امدنع ةروشلا ًأدهت فوس

 تحت تمي مل نم ..ءامسلا دوستو ءاوهلا ثولتي فوسلو «ةبيرضلا

 .ةئرلا ناطرس وأ اميزيفمإلاب توميس ةبابدلا ريزنج

 هيمدق حتف دقو .شارفلا ىلع هدسج یری ىتح دومحم عفتري
 قوف طقس قالمع صرب هنأك وأ «ريبك × فرح هنأك ودييل هيعارذو

 فقسلا يف ناقدحت ناتيجاجز ناتحوتفم هانيع .هرهظ ىلع شارفلا

 .نايرت الو

 «ةبذعم ةرئاح ةجوز ىهو .ققحملا يديس اي نارمع ىولس اهمسا

 .هلك بابضلا اذه طسو هيف كرحتت اًهاجتا ىرت ال

 :ةيرععاغارأ صخش انا .لامجلا

 يدونمسلا دومحم ةذفانلا نم قمرأو ةراجيسلا ناخد ثفنأ تنك

 ضعب اًريثم اًدهشم بقاريو «ةحصملا ةقيدح ىف ةكد ىلع سلجي وهو

 ةبسنلاب بيرغ مامتها .هقزر طقتلي روفصع وحن فحزت ةطق :ءيشلا
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 «ةخوخيشلا ةجيتن سيل هبيش نأ حيحص .رعشلا بيشأ جضان لجرل

 بيشألا سأرلا اذه ىرتامدنع ةبارغ يأ ةبارغ هيلع يفضي هنكل

 اهليزيو هلمانأ نع طويخلا ليزي للك الب .فغشلا اذهب اًروفصع بقاري

 بيبط ىتحو «يتأت نيأ نم دحأ فرعي ال يتلا طوطخلا «ههجو نع
 لك مضار ظل انضم هل نيكو رح احا, كح دلتا ىضارمألا

 دعوي ريخعلا تحت اهم ار نيل ااه فأ فرعي راغل ىف لفط

 .ريرحلا طويخل برقأ يه ...كلذ

 اًحضاو ادب تقولا عمو «ةعاطلاو ءودهلا ىلإ برقأ هكولس ناك

 انحمسو «هل ةبقارم لقأو افوخ لقأ انرص اذل «راحتنالا ةركف ذبن هنأ

 نيكسو سدسم عضو ةجرد ىلإ سيل اعبط .ةيرحلا نم شماهبهل

 .هشارف راوج مس هجاجزو

 دبع حالص وأ لقند لمأ تايبأ ددريو اًدراش تاعاسلا يضقي ناك

 :ةييجعلا ةينغألا كلت ندندي وأ ءروبصلا

 ميدقلا نحللا يندندتح »

 يكحضت ةبسانم نودبو

 E ف يح حصر
 .2..يكذ هيركتفتي قيربب

 ىفشتسملا يف لماع لخد .لوخدلاب مداقلل تحمسف بابلا قد

 :هل تلقف «يراوج اهعضو بتكلا نم ةريبك ةعومجم لمحي وهو

 نع اًئيش اولوق ..ةعاس فصن ةدمل هتفرغل دوعي الآ ىلع صرحا» -

 .«.ءيش يأ ..فيظنتلا
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 :یناویح رعد یف هانيع تعستا دقو بحاشلا رمسألا لماعلا لاق

 مث بتكلا صحف نعام اًئيش لاق .يديس اي اّلعف كلذ هل تلق» -

 .(دورشلا ىف باغ

 :زارط نم ةرظن يل رظنت اهتيأرف ةسلاجلا ىولسل ترظن

 .«هتعقوتو - اًمامت - اذه  فرعأ»

 ءيش لك فرعي هنأب ترعش يدونمسلا دومحم عم تلماعت املك

 الو فرعي وأ ..فرعي نأب متهي ال امبر وأ ..فرعي ال هنأب رهاظتي هنكل

 .يلابي الو فرعي وأ ..تاعبتلاب متهي

 نأ كنكمي ..اهنيوانع ظفحأو اهفرعأ ..تيبلا ىف تناك اهلك» -

 .«ماقرألا ىرت

 - ١ .باتك لك فالغ ىلع ركرام ملقب تبتك ماقرأ لعفلاب كانه

 س

 ركذت نآلاو دوموكلا ىلع هتفرغ يف هعم اهعضي بتكلا هذه» -

 .«.هل اهتلجس ىتلا هترابع

 559 ينك اك اى كر a 5 ا 5
 .).. FT ساه ¥ سسا

 .ماقرأ ةرهش هذه

 ةملكلا ١7... رطسلا ١17... ةحفص ..لوألا باتكلا نع ملكتي

 ..ةسماخلا



 دعاه وطيسلا بينا ةحفص ...سداسلا باتكلا نع ملكتي

 ..ةعباسلا ةملكلا

 :اهتلأس

 .(؟اذه تجتنتسا فيك» -

 ةريغص رئاود تظحال .ةيمقرلا هتاملك مهفأ نأ تلواح :تلاق

 ال عبارلا .ةحفصلا روطس ددع زواجتي ال ثلاثلا .باتكلا تاحفص
 ....رطسلا تاملك ددع زواجتي

 وأ ةقرو نود نمو اًبيغ ملكتي لجرلا .ةلوهسلا هذهب رمآلا سيل
 لك مقرو باتك لك مقر ظفحي له .بتكلا ىلإ عجري نأ نودو ملق

 نع نيثدحتت تنأ .قطنم يأ ىدحتيو عزفم رمألا ...؟ E و ةحفص

 تدب دقو ةباش ةيماحم .ققحملا يديس اي نارمع ىولس اهمسا
 .لكشلا اذهب ةروعذم ريكفتلا يف ةقرغتسم يهو لامجلا ةعئار يل
 ودبت يتلا ةاتفلا نضتحي نأ ناسنإلل قحيال اذامل .ةيرغم اهتشاشه

 يف اًّدج ةيساق ةايحلا يل تدب ..طقف ةقيقد عبرل ولو ؟ةرحاس هينيعل
 هديك با

 .«هلوق ديري ناك ام فرعن نأ ةقيرطلا هذهب نذإ لهسلا نم» -

 :اهتلأس



 ا فشلا هذه سانلا لحي نإ دارا ةنيبسحتاا 3-4

 .«!ديكأتلاب» -

 .«؟انيهتناو ديري ام لقي مل مل ؟ةرفش اهلعج اذامل نذإ» -

 .«دحأ اهلحي نأ دري مل امبر» -

 زغل ..رجشلا قاروأ فيفح ..نايدولا ربع حيرلا ةدوشنأ يه نذإ» -

 .«تمصي نأ هل ريخلا نم ناك ..انعم ىنفي لح الب ينوك

 .«هفرعيام دحأ فرعي نأ ديري ال .نيفارعلا ةياوه سرامي ال وه» -

 :تمهف دقو اهل تلقف .ةريح يف يل ترظنو

 ىلع ردقي نم ىوس هتاملك مهفي نأ ديري ال .حضاو ٌيلج رمألا» -
 .«هتاملك مهف

 :ءطبب ةرابعلا ثررك

 .«هتاملك مهف ىلع ردقي نم ىوس هتاملك مهفی نأ ديري ال» -

 نوكلمي نم طقف .نومهفي مهفلا نوقحتسي نيذلا كئلوأ طقف» -

 .«مهفن نأ اننكمي ..لقعلا انكلتما نحنو «نومهقي لقعلا

 ...ريسفتلا اًبلاط ةمارص يف اهل ترظنو

 :تلاقو ءاكبلا ىلع ةكشوم اهنأك اهسأر تزهو اهينيع تطغ

 مسا اذه ..ىنُم :لوقت تاملكلا تناك ..ةلكشملا يه كلت»-

 مقر كانه ...ليربأ ةملك كانه ..ءاول ةملك كانه ...ةصق يف ةلطب

 .«يئاوه ةملك كانه ..8



 .«فخسلا اذهل ىنعم ال ...يئاوه ..۸ ...ليربأ ...ءاول ..ىنُم »-

 رمدو ياواه يف ناكرب رجفنا ليربأ ۸ يف .سرام يف اذه ناك» -

 ؟ناكربلا مسا فرعت له .فحصلا يف اذه تأرق .ىرقلا ضعب

 .«!اولانوم

 :ةريح يف مسالا ددرأ تحر

 ةيدجبألا مدختسا هنأ نيدصقت ..اولانوم ....ءاولو ..ىنُم »-

 يف اولانوم مسا دجي نأ هل ناك ام ..ناكربلا مسا عنصيل هل ةحاتملا

 ؟فرعت ال تنأ اقح له ؟اذه ىنعم فرعت له ..يل رظنت تداع

 ؟مهفلا مدعي رهاظتت تلزامأ

 سكع ىلع نيكاربلاب ؤبنتلا نكمي ال وأ ؟ناكربلا راجفناب أبنت له» -
 .«ةيجولويج ةربخ يذ صخش يأل حاتم اذهو .لزالزلا

 :تلاق ةرخاس

 ..ايجولويجلا يف نومهفي نيماحملا لك ..يبجوز لشم .معنا -

 .(..فورعم اذه

 .«.قبنتلاب نموأ ال انأو ..ؤبنتلا وه ليدبلا» -

 هل دجأ ال ءيسفنلا ضرملا نم بيرغ روطب رمي يتديس اي كجوز
 نيفرعت لهف الإو «نوكلا ةقيقح نم اندو فش هنأ بسحي هنكل ءاّمسا



 لاق ول ؟ءاملا ىلع يشمي وأ ريطي هنأ هوديرم معزي مل ءايلوألا نم اّيلو

 .صيخشتلا لمتكاو انلكاشم ت تهتنال ءاملا ىلع يشمي هنإ كجوز

 نودأ تحر .ليجستلا ليغشتب تمقو يولخلا فتاهلا تلوانت

 بتكلا ماقرأ يف شتفأ تحرو .يل اهلاق يتلا ةريخألا ماقرألا

 ...تاحفصلاو

 ءامد- ١5  ويام  راهنأ - راطق

 عقيس راطق ..ةلاسرلا يه هذه ءاركفم فورحلا ىلع يملق تكرح

 راهنا امبرل وأ ...اًراهنأ ءامدلا ليستس وأ ..حجرألا ىلع راهنألا يف

 يف تقولا ضعب , جمدنتو «ءاذحلاك كخم عزنت نأ ررقتامدنع

 ا ف

 .يظحل ةلصب تمت الو ررحملا تاقط ره

 :تلاق مث هلا ا ا ير ةقيرط ىلع

 روهنمد ةملك دجي مل ..روهنمد نع ثدحتن نحن ..راهتأ ..ءامد» -

 .4. بتكلا ىف

 «؟..ينعي اذهو» -

 يل لوقت هتاملكب يتربخ ..ويام ١7 موي روهنمد يف راطق ثداح» -

 «.ةقدلا ةغلاب هتاملك لك .ةلاحم ال ثدحيس اذه نإ



 ؟حوضوب اهلوقي ال اذامل نذإ ؟انريذحت يغبت ةءوبنل اهله له» -

 نيهجولا ىلع يرسي اًمالك نونوقي امدنع ن ميفارعلا لك ةبعل هذه

 .«ريسفت يأل حلصيو

 تلاقو ءدري نيتتماص نيتيفاص نينيعب يل ترظن

 .« .قالطإلا ىلع اًئيش ديري ال .انرذحي نأ ديري ال وه» -

 ىف اًنونجم نإ لوقنل ديدحلا ككسلا ةئيهب لصتن ؟لعفن اذامو

 وه .اًراذنإ سيل وه لعفلاب .نيشاينلا انرودص ىلع نوقلعيس .ادج

 لازام . هسفن ربتخي لجرلا نأ وه مهألاو . ا

 وهو مهتوم ردق نم ءامسأب ظفتحي هنأ ليلدلاو ءالعف هتاردق لهجي

 مث ثداوحلاب أبنتي كلذكو ءءامسألا هذه نع فحصلا يف شتفي

 .هقدص ىدم لهجي لاز ام هنإ .اهثودح نع شتفي

 .«هفرعيام دحأ فرعي نأ ديري ال ..نيفارعلا ةياوه سرامي ال وه» -

 :ةذفاتلا جراخ ىلإ ةرظن يقلت يهو يل تلاق

 .«دوعي نأ لبق هتفرغل بتكلا ديعت نأ ىلع صرحا» -

 :مكهت يف تلق

 .(؟فرعي مادام اذه عفت امو» -

 :تلاق مث اليوط يل ترظن

 .«كبتكم ىلع هبتك نأ دجيل دوعي امدنع هترظن لمحتت نل تنأ» -
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 ءيجي فوس اذه نم ربكأ بعر»

 تمصلا لبج يلاعأب هنم اومصتعت نأ مكيجني نل»

 تاباغلا نوطبب وأ»

 مكتارجح يف اوئبتخت نأ مكيجني نل»

 .« تامامحلا تاعولاب يف وأ «مكدئاسر تحت وأ»

 نأ مكل ناك ام .ريمضلا بينأت نم ةرذب رعشأ ال يديس اي الك

 كلذ عقو امدنع .كلذك ةحصملا يف يب متججز امبرلو ينوقدصت

 ةروانم يف أطخ ثدح امدنعو «روهنمد ةطحم لخدم دنع ثداحلا

 ةينف ناجلو ةريثك تاريسفت ..عيرس راطقب ةروطقم تمدطصاو راطقلا

 ةيضقلا سبلي فوس سئاب قئاسو ةنياعمو ؛ةسدنهلا ةيلك ةذتاسأ نم

 ١5 موي رشبلا رظتني ناك اذه لك .تاضيوعتو ثثجو اياحضو ءاهلك

 يرشبلا محللاب مشهملا ديدحلا طالتخا نم ةمحلم .ظئاقلا ويام

 نيناوق .مدلاب قيدصتلا مدعو خارصلاب بعرلاب لعتشملا لزيدلاب
 .اهنيب رشبلا قحستف ةمحر الي مداصتت امدنع ءايزيفلا

 .مكربخأ نأ عيطتسأ نكأ مل ؟يديس اي اذه عنمأ نأ يل ناك فيك

 فرعأ يننأ وه ىهدألاو ؟نوقدصت مكلعجأ فيكف افرح قدصأ ال انأ

 رظتناو ثداحلا نود دقل .دحلا اذهل اقثاو نكي مل اًدومحم نأ اتيقي

 كردي هلعج ثداحلا نأ كش الف «رادقألا هب ىتأتس ام اًّيلم بقاري اًديعب

 .هباهي ىلا لا بردلا ىلع هنأ

 :تلاق مث ..فجترت يهو ةوهقلا فشرت يبتكم يف تسلجو مويب عيرملا
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 فحصلا تأرق كبسحأ .براقلا تاذ يف يعم نآلا كبسحآ» -

 ةرملا يه هذه نكت مل .ويام ١1 موي روهنمد يف ثدح ام تفرعو

 هيف انأ ام مويلا كردت كبسحأ .ةرم نم رثكأ اذه ثدح دقف «ىلوألا

 يطبختو يتريح كردت كبسحأ .ءادوس تاظحل يأو هب رمأ رعذ يأو

 .«رارق ذاختا نع يزجعو

 :رارصإ يف اهل تلقو «ناخد ةباحس تشفن

 .«اهاوس ريسفت دجوي الو ةفدصلا يه» -

 دومحم نم برتقأ نأ ّيلع .ردقلا اذهب يسفن نم اقثاو نكأ مل ينكل

 .ةيشاكألا تالجسلا كلت نع رثكأ وهام فرعأو
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 ؟روطتن له -

 تمصلا داس .تارضاحملا ةفرغ جديرتراب .د لخد ةتباث تاوطخب

 هنأب ىحوت ال ةربغم ةصيخر ةلدب .هسأر يبناجب رئاثلا بيشألا رعشلا
 بوقث ىرت نأ كنكمي .قالطإلا ىلع بسكي ال امبر .اًديج بسكي

 نم جوزتم وأ جوزتم ريغ لجر اذه .رثعبملا دامرلاو راجيسلا بهل
 .طايسلاب دلجلا قحتست ةأرما

 هربتعيو اًنونجم ضعيلا هربتعي «هرمع نم نيسمخلا يف لجرلا اذه

 يف ةبلطلا قمري فقو .اًيرقبع هنوربتعي اذج نوليلق ..قمحأ ضعبلا
 .بتكي أدبو ركراملا ملقلا جرخأو ةباتكلا حولل هجتا مث تابث

 :ةبلطلل لاق

 روطتي اًئيش اوري مل مهنإ نولوقي نيوراد موصخو روطتلا ءادعأ» -
 .«انتويعي روطتلا انيأرل ةحيحص نيوراد تايرظن تناك ول .. طق

 >ل

 :اًمئاد بالطلا كحضي هنأ فرعي يذلا لاثملا لاقو مستبا مث
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 ناويحلا ةقيدح يف يزنابمشلا صفف مامأ تسلج ول هنأ ىنعمب» -

 هلعشي اًنويلغ جرخيو هتماق يف بصتني هتيأرل مز هللا رم لوطاةرتف

 .اذه فرعي ناكو ..ةداعلاك ةيلطلا تاكحض تود

 ا

 ةريصق سعتلا بكوكلا اذه رهظ ىلع اندوجو امنيب «برجتل تق

 نوكلا رمع نأ ول :ناجاس لراك هاكح دو مرح

 كلذ نم ربمتبس 4 يف الإ رهظت مل ةيسمشلا انتعومجم نإف .دحاو ماع

 ترهظ ربوتكأ 4 موي ..ضرألا انبكوك ءاج مايأ ةعستب اھدعب .ماعلا

 عبرو ١١ ةعاسلا يف ..ريمسيد ١” ءاسم نم ةرشاعلا يف ناسنإلا رهظ

 .«..خلإ..نويروشألاو ةنعارفلا ءاجو ..ةعارزلا ناسنإلا عرتخا

 :لاقف ..راهبنا يف بالطلا رضعب رقص

 ناتعاس ..نوكلا اذه ىف اهانيضق ىتلا ةرتفلا رصقب كريخي اذه -

 .«مهتويعب روطتلا اوري نأ نوعقوتي اذه مغربو !!لماك ماع يف

 ةرم ١8 نع لقت ال اًرارم عاونألا ضارقنا دهش ضرألا بكوكا -

 خيكاري .نيكاربلا تاروث ببسي ةعورم ضارقتا ثداوح كانهو .ةنس
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 الأ .لاثردناين ناسنإ دوجو تهنأ ةنس فلأ ۳۹ ذنم تراث يتلا ايلاطيإ

 يف نوتسولي ناکرب .ديدج نم نحن ضرقتن الأ نمضي ءيش يأ دج وي

 هراجفنا نع اذامف اًبيرقت ةنس نويلم ذنم ةايحلا ضارقنال ىدأ اكيرمأ

 .٠.؟مويلا ديدج نم

 .«؟رشبلا كاله دعب اًمامت ةايحلا ىفتخت له١ -

 :ةيبصع يف لاق

 تانئاكل لبقتسملا نوكي فوسلو ءاّمئاد اًقيرط دجت ةايحلا ..ال» -

 ىتلا یه ريصارصلا نأ ىنعي اذهو نارئفلاو ريصارصلا لثم المحت رثكأ
 .«!طبضلاب مويلا لعفت امك ةراضحلا لعشم لمحتس

 تاياتك أرق نأ هرس دقو ..اًيصعتم اًينيوراد ناك وهو ءروطتي ءيش لك

 لدبت طقف ..نمزلا تامجهل دمصت ةينيورادلا نأ ىري نأ هنكمي زنيكود

 .ديدج نم ضهنت مث فصارعلا مواقتل ةرم لك يف اليلق اهرهظم

 .ةراس هب تقحل ةرضاحملا دعب

 رعشلاب هعلو فرعت تنأو رمحأ رعش تاذ ةاتف نوسمايليو ةراس

 مسج اهلو «شمنلاب هعلو فرعت تنأو اهيدخ ىلع شمن كانهو ءرمحألا
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 تانيوع عضت ءاليلق ةئلتمملا ماسجألاب هعلو فرعت تنأو اليلق ئلتمم

 .راطإ الب ةفافشلا تانيوعلا بحي مك فرعت تنأو راطإ الب ةفافش

 «ةأرما وحت هبذجي نأ نكمي ام لك كلمت ةراس تناك راصتخاب

 رقي نأ هيلع ناك اذكهو «نيرشعلاو ةسماخلا ىف تناك كلذك اهنكل

 يلا دج اعم ا ىتلا اا نيم ري رج ]ا یار املاک نا رف ايم

 ۰ ۰ و نك أل قاكااذ] ا ج ايييعتي
 هكابتراب - ةباشلا ةناطيشلا - ىلستت اهلعلو هقحالت ةراس نكل

 .هترضاحفمو

 روطتيس .روطتأ فوس كلذكانأو ..اماًموي نيروطتت فوس

 «ىثنأو ركذ ىلإ لبقتسملا ناسنإ جاتحي ال امبر ؟يردي نم .عيمجلا

 ةقيرط كانه نوكتس امبر لب .يسوتيملا ماسقنالاب رئاكتي ناك امبرلو
 عبقي يسوتيملا ماسقنالا مادام .ءيش يآ اهنع فرعن ال جوازتلل دقعأ

 .روطتلا ملس لقسأ

 ءهتشاشهو ناسنإلا ةلاضو «هدادتمأو نوكلا ةماخض ركذتت امدنع

 نم ام نكر يف ىراوتت ةتيم ةطبحم فطاوعب اًريثك يلابت ال تنأف
 نم ةعومجم ةراس .ةفلختم تايافن ..غراف مالك اذه .كنادجو

 ىتح اهل ةميق ال ..نيعم ضرغ ءادأل نيعم لكشب ةروحتم تائيزجلا
 تيابوليارتلا نم ةميق ربكأ تسيل يه نوكلل ةبسنلاب .نآلا تشالت ول
 ؟ةريثم ةراس ربتعي نأ نكمي نوزلح دجوي له .رحب عاق يف

 .(؟ةرضاحملا كل تقار له» -

 .(اًدج) -

 :ضرألا يف ةرفح عنصت اهنأك اهئاذح بعك كرحت يهو تفاضأ مث
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 .«حضاو ليلد ىلع دمتعي ال هنكل ..بالخ هلوقت يذلا اذه لك» -

 :ظيغ يف لاق

 تاقبطلا ملع لك .حضاولا ليلدلا اذه يه يتارضاحم لك» -
 ليلدلا وه اذه نكي ملول ....و ..و نراقملا حيرشتلاو ةيجولويجلا

 .«؟نيملكتت معف

 :تلاقو كابترا يف اهتراظن جاجز تسمل

 ءاذه لوقت كتارضاحم لك ..انروطت اننأ ىلع ليلدلا كيدل» -

 دعب رخآ اًئيش ريصنس اننأ ..روطتلا يف نورمتسم اننأ دكؤت مويلا كنكل

 .«..ماع ينويلم

 .«.ديكأ اذه» -

 .«؟اًديكأ هلعجي يذلا امو» -

 .«.قطنملا» -

 :بسانم لاثم يف ركف مث

 ىوس ءيش ال .ءامسلا فصتنم يف سمشلا ..ةريهظلا يف نحن» -

 تاعاس دعي ..اًموجنو اًمالظ ىرنس اننأ نادكؤي ةيرجتلاو قطنملا

 يننأ كل دكؤأ فوس ءموجنلا رثتنتو دوسأ نولب ءامسلا غبطصت امدنع
 .(..قح ىلع تنك

 ديحولا ناهربلا .يفكي ال هدحو قطنملا ..ةيرجتلا :اهتلق تنأ» -

 .«روطتن نأ وه روطتن اننأ ىلع
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 سأك نم نيتفشر تفشر هرابلا كلذ يف اسلج ثيح ةليللا كلت يف

 :اهلخاد ىف اًيلج اًدهشم

 نم نوكلا ىرأ ..دعتبأ ..دعتبا ..دعتبا يننأب ملحأ اًنايحأ» -

 كفنأو ةروص قمرت امدنع .ةينوكلا بحسلاو مدسلا ىرأ ..جراخلا

 نع بيجأو رارسألا لك لحأ فوس .ةريثك ءايشأ فرحت مهفلا

 .«ةلئسألا لك

 :تفاضأو ىرخأ ةفشر تفشر مث

 ةياهناللا ادعام ةياهن هل ءىش لك ..ةياهناللا زغل لحأ فوس» -

 لاط امهمو «ىهتنت ىهف ةفاسملا تلاط امهم ؟لزألا ىنعم ام ؟فيكف

 .« ؟نذإ سكعلاب فيكف ..ىنفي وهف نمزلا

 :دورش ىف تلاقو ءاهتضبق ىلع ةبغزم ةخوخك ةروكملا اهنقذ تدنسا

 .(؟انفرع اننأ فرعنس له ؟تومن امدنع فرعن انبسحت له» -

 :اًركفم لاق

 .«.ةباجإ قلتي ملو ام اًموي لاؤسلا اذه شيماجلج لءاست» -

 ناباحتم امهنأ هل ادبل رثعبملا هلكشو نسلا قرافو هتخوخيش الول

 نوكلا نع هفرعي ام هتم ديرت ىه .هدودح زواجتي ال هنكل .ناملحي

 اهب صاخلا (نوج) وأ (نفيتس) دجت فوسلف اذه ادع اميفو ءرثكأ ال

 تاالضعلاب رخفيو مدقلا ةرك بعل ديجيو رمعلا يف اهبراقي يذلاو
 .هنطب رادج ىف ةيسادسلا
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 كلمي ال هنكل .ثدحيسو ثدحيو ثدح روطتلا نأب نمؤي ناك

 يقليل دعتبي نأ .هل قوتي اليمج اًملح هحنمت يه لعفلاب ا

 ىلعو انأشنم ىلع ..دغلا ىلع ..نوكلا ىلع ةيماروناب ةيلومش ةرظن
 لك ىرتل ماع نويلم دعب نيتعاس ةايحلل دوعت نأ لمجأ ام .انتمتاخ

 يف لمأيلو «تايرظنلاو ةلئسألاب عنقي نأ هيلع .ليحتسم اذه نكل

 حرطيو اهلمكي نم يتأي فوس .هراكفأ دولخ وه دولخلا نم رخآ عون

 نويلم دعبو .توميو ةلئسأ حرطيو لمكي نم يتأآي مث .توميو ةلئسأ

 E كرنب سلات لنيل ةيجلت لملا رنج
 دوسلا بحسلا يطغتو ءام ناكم يف ناكرب رجفني ملام عبطلاب اذه

 ةطقن نم ءيش لك أدبيو ديدج نم ةايحلا ضرقنتو سمشلا هجو

 امكو ءاّمود تلعف امك ضرألا ريصارصلاو نارثفلا مكحتو ءرفصلا

 .نآلا لعفت

 .باوج الب ةلئسأ هقنخت جديرتراب .د



 رسلا -۸

 ؟انه ناريم ..؟انه ناريم

 امنيب ءلخدملا وحن ءامكحلا سلحم ىف نيسلاحلا لك تفتلا

 سأر لمحي يذلا ايروميل ناجلوص اهدي يفو ناريم ةريمألا تمدقت
 يقلتل ببحملا يناوجرألا اهنولب جهوتت لوجيزلا لعاشم .ءاقنعلا

 .بيهملا دهشملا اذه ىلع لالظلا

 ةيضرألا يف ههجو غرم مهضعبو مهتبكر ىلع سارحلا عكر
 فيخملا اهتوصب ردانشلا ترأز امنيب .ةظحللا ةيسدق لوه نم ءةقلزلا

 ريسم عباتي قالمع لعشم طبه ءامسلا نمو .ةعاقلا هل جرجرتت يذلا

 تدعص مث «شرعلا وحن ةتباث تاوطخب تمدقت .تلح امنيأ ةريمألا

 عضو يف تسلجو .نيمثلا ارجألا بلحط اهفلغي يتلا تاجردلا عضب

 اهنأك فلخلل نيتيتثم اهيتبكر نكل ةماقلا ةيصتنم ريهشلا تاريمألا

 .بئاذلا نوجارلا ضعب ةيراجلا هيف بصتل اًسأك تدم مث .كربي لمج

 :ءامكحلل تلاق

 نوناقلا نإ .لبق نم ايروميل يف ثدحت نلو مل ةلضعم لجأ نم انه متنأ» -

 .«؟كاروي ...قئال وهام عم مدطصي سدقم وه امو «فرعلا عم مدطصي
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 ديحولا وه ..ربكألا كاروي ءانثتساب مهنويع ؛وعفري الأ مهيلع ناك

 يتلا هتءابع حيزي وهو اهنم مدقت دقو .اهينيعل رظني نأ هل قحي يذلا
 اهيمدق دنع هلمحيل طاسبلا عفترا .ءىش لك ىف اهيادهأ ترياطت

 :لاقو هيتبكر ىلع عكر كانهو .نيتيدروزاللا

 .«.ةريما اي سانلا ةماع نم ىتف لآ - اجفأ» -

 .«ةدحاولا ةرملا قح هنإ .كنمو ىنم ىوقأ نوناقلاو» -

 ةاتف لاني نأ اغلاب راص ىتف لك قح نم نأب يضقي دالبلا نوناق
 ول ىتح اًدبأ ضفرلا قح ةأرملل سيل .اهيهتشي طقف ةدحدو ةأرماوأ

 يفلد تانهاك لثم اهديري نمل نوكت نأ اهيلع .ىتفلا نم زئمشت تناك

 هل قحي الف حابصلا يف ناقرتفي مث ةدحاو ةليل اهعم يضمي .تاينانويلا

 .اهل مدقتي نأ هعسوبف دعب اميف اهنم جاوزلا دارأ ول طقف .اًدبأ اهاري نأ

 .جوزتت نأ ىلإ اذه دعب باش يأ نم لات ضرع يأ يه لبقت نل عبطلاب
 همأ ىتح وأ هتنبا وأ هتخأ وأ هتجوز نأ باش لك فرعي عمتجملا اذه يف

 هل تقارو ةاتف لان نإ .ام اًموي غلاب باشل ةدحاولا ةليللا قح تحتم دق

 .اهجوزت ول الإ ةيرجتلا راركت هقح نم سيلف ادج

 الف نيئيش وأ اًئيش بابشلا ملعتي نأ ىلإ فدهي ةدحاولا ةرملا قح

 .فرعو عمسو ىأر دومحمو .لوألا ةبرجتلا لقح وه جاوزلا نوكي
 .اذهك اًئيش قبطت تناك رصاعملا انملاع ىف اک وب اک وہ ةريزج نأ فرعي

 :لاق هرود ءاج امدنع لآ - اجفأ ىتفلا نأ ىه ةلكشملا

 .(!ةريمألا ..ناريم ديرأ» -

 :لاقو هقنع دش هنكل .ةقطرهلا نع فكيو سرخي نأ هنم اوبلط
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 .«.صضفرلا

 مغربو «نوناقلا نوسدقي اوناك موقلا نآل «.ةصيوع ةلكشم هذه تناك

 ينوناق برهمل جاتحي رمألا نإف بلطلا اذه يف ةحضاولا ةيثبعلا

 بسح ةريمألا .ةيضقلا شقاني مايأ ةدع ءامكحلا سلجم عمتجا

 ةلالس وأ فلتخم سنج نم تسيل ..ىرخأ ةاتف يأك ةاتف ايروميل نوناق

 .ىمسا

 نم ديكأتلاب هنكل ءاًعاجش اًيوق ناك .اًئيس نكي مل لآ - اجفأ ىتفلا
 .ةكلاملا ةرسألا نم درف ىلإ رظني نأ هل ناك امو بعشلا ةماع

 عيمتجلا هيبيديو هك ردي مواك ادرج TS عربخم E نحل

 نوناقلا اوريغي مث الح اودجي نأ مهيلعو «نوناق ىلإ لوحتي ال هنكل

 يف باشلا اولتقي نأ يف ركف قمحأ نإ لب .هذهك ةقطره عنمل اهدعب

 .ميلأ ثداح

 :قئار تباث توصي تلاق ..ةريمألا تملكت انه

 .«!ةقفاوم انأ»

 نأ ىهدألاو «ةبعرم ةقباس نوكتس .تارظنلا ءامكحلا لدابت

 تاريمألا عم هتاذ ءيشلا راركت هقح نم نوكيس تآ كولعص يأ

 ؟ىكلم قح دولوملل ريصي له ؟تلمح ول اذامو ..تامداقلا

 :بعر يف ميكحل ١ لاق

 .«! ليحتسم ..ىتريمأ اي ليحتسم» -



 :فاغ ردنشل ليوطلا دوسألا رعشلا بعادت ىهو لاعت ىف تلاق

 .«كارأ ىتح قطنمب ملكت ..ينعنقأ» -

 بحت نأ نكمي لهو ؟نوناقلا بحت مأ ىتفلا بحت ةريمألا له

 ؟ةماعلا نمو .رابغلاو

 هيمدق حتف دقو «شارفلا ىلع هدسج یری ىتح دومحم عفتري

 قوف طقس قالمع صرب هنأك وأ «ريبك × فرح هنأك ودبيل هيعارذو

 فقسلا ىف ناقدحت ناتيجاجز ناتح وتفم هانيع .هرهظ ىلع شارفلا

 .نايرت الو

 ..اشاكأ ...اشاكأ ...ديزملا نع ففرألا نيب ثحبي

 ىولسل يباذجنا بيس مهفت نأ كنكمي ققحملا يديس اياذهل
 ةليمج تناك .ببس نمام هنأ وه مكل حضاو وه امك ببسلا .نارمع

 اذهب قلعتأ ينلعجي يناوهش يداس ءيشب ترعش دقو «ةشه تناكو

 اهمسا يراوج سلجت ةذيملت كانه تناك ةسردملا يف .فعضلا

 لسوتتو يكبت ..يكبت تحارف اًبعص تايضايرلا ناحتما ناكو «ّىيم

 يدسج يف يرست ءابرهكب لفطلا انأ ترعش .ةباجإلاب اهربخأ نأ يل
 ا ا اسار ةوقب اهدزرأ یک ترش حل قر ید ىف کسر

 يديورفلا ريثأتلا نم كعد . طق وش ]4 اا اار ا رفا كو

 بسح .ببس الب ةنيعم ةأرما وأ ةاتفب نتفن انلعجي يذلا لوهجملا
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 ةقيدص وأ مألا تايركذ نم ةيسفن بساور هذه نأ دبال ةيسفنلا دعاوقلا

 .يردأ ال ..ةملعملا وأ ةمداخلا وأ مألا

 رظنلا ىلع اًصرح رثكأ ترصو اهمودق رظتنأ ترص تقولا عم

 هبش اهجوز نع هيكحت امب اًمامتها رثكأ ترصو «نيتيفاصلا اهينيع يف
 وهام امير اهتم ةا سالا اق ىيراق ىلا دفعا ةرفحسلا

 ْ ان وتب رقكأ

 نم هنأ يتايح ةليط نموأ تنك ينكل .ةجوعم ةميقس يراكفأ تناك
 نوكي نأ نم كالمك لماعتيو هراكفأ يف اًناطيش نوكي نأ ءرملل ريخلا

 مهمالحأ يف نوسيدقلا لعفي طقف .ناطيشك لماعتيو هراكفأ يف اًكالم

 .مهوحص يف ةاطخلا هلعفيام

 مازتلالا وأ اهجوز ىلع ةقفشلا نم عون يأب يديس اي اهتقو رعشأ مل
 اهصتما ةبابذ هنأك ةايحلا نم غرف لجر .كلاه هنإ .هوحن يبدألا

 وهف رحتني مل نإف ءاّرارم راحتنالا لواحو .هتيب كارش يف توبكنع

 ناك امير .ناسر ملاك ةلداع سيياقمب هعم لماعتت نأ بعصي .نونجم

 نأ لبق - ةجوزلا حور - ةسعتلا حورلا هذه ذقنأ نأ عفنألاو ىرحألا

 ضرألا هذهو «ىدجأو اًعفن رثكأ انه يرود نإ .يه رحتنت وأ نجت

 .يترذب لهأتست ةبصخلا

 عوضوم اذه سيل .ققحملا يديس اي ليصافت يكحأ نأ يونأ ال

 ةحلسم ذكنآ تناك نارمع ىولس نأ كل دكؤأ ىنعد نكل ءقيقحتلا

 اهدي ىوس اًئيش لجرلا حنمت ال يتلا ةقبطلا .ىطسولا ةقبطلا قالخأب

 «تارماغم دوجو ليختت الو تارماغم شيعت ال .ةلبدلا اهيف عضيل
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 رارمتسال ةيرورض ةئيطخ سنجلا ىرت .ميحجلاك اهدسج هركتو

 ةمرتحم اهلعجت ىطسولا ةقبطلا قالخأ .مرجم مثآ لمع هنكل «عونلا

 فرعأ تنكو ؛ةثونألا بيهل نم ةيلاخ ةدراب لانملا ةريسع ةيذهم

 هبش جوزلا كلذ اهلذخ دقل .دعب وترت مل ضرأ حجرألا ىلع اهنأ

 اهحوز ف روس علا عم ثبعتل تناك ام .ىطسولا ةقبطلا قالخأ نم

 بلطت نل يهف انينع اهجوز ناک ولو .هسفن اهجوز عم ثبعت ال يه لب

 نأ ىه هذهك ةأرماب رفظلل ةديحولا ةقيرطلا .رخآ دحاو يأ عم ءاوترالا

 يونأ نكأ مل دقعم عورشم وهو «تنأ اهجوزتتو اهجوز نم اهقلطت

 .هيف طروتلا

 .لقأ الو رثكأ ال نيحور طابترا يه اهتقو انتقالع تلظاذهل

 نم اهب نافرتعي ال ةضماغ ةجرد امهنيب اميرو امهضعبل ناحاتري نانئاك

 اهدحو دقرت يهو ّيف ركفت مل اهنأ كل مسقأ نأ عيطتسأ ال .ءاهتشالا

 روفلا ىلع اهعفدت ىطسولا ةقبطلا ةيبرت نكل ءاهتفرغ يف مالظلا لمأتت

 ءاوهلل تضرعت ةلئاس ممح ىولس نأ فرعأ .راكفألا هذه قحسل

 فوسلف ةرشقلا هذه تشدخ ول كنكل .تدربو اهترشق تبلصتف

 هانملعت ام ركذأ ال ...كعلتبت ..كبيذت ..كقرحت ةيظلتملا ممحلا دجت

 ةأرملا نأ فرعأ تنك ىنكل ءامجاملاو افاللا نع ايجولويجلا ىف
ET 

 «ةحيحشلا هتاملك نودأ دومحم عم تسلج ينن وه هلوق تدرأ ام

 :ةضماغ ةينغأ ندندي وهو

 لجح نود نم ..قافن ريغ نم»
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 .«للم ..للم ..للم كبح

 :هلوقي هنأ دقتعن ام ةقيقح نع هلأسأ نأ ىل رطخو هتعطاق
 فلا

 .«؟ؤبنتلا ىلع رداق كنأ دقتعت اقحأ »- 1

 .«ٌوبنتلا ىلع ردقي دحأ ال» -

 :اًعوارم هلأسأ تدعف «ةبيرغ ةباجإ ىل تدب

 ىرتو «مهتوم لبق ىتوملا ىرت كنأب مهبم روعش كدواري الآ» -
 .«؟عقت نأ لبق ثراوكلا

 :اًسمه لاقو .هسفنت عراستي ملو «ةظحل هنفج جلتخي ملو اتباث لظ

 افيخس الاؤس لس .بيرغ لاؤس اذه ...ؤبنتلا ىلع ردقي دحأ الد -

 .«فخسأ ةباجإب ٌرْفظت

 وهف «هب ينربخي نأ ديري ال لقألا ىلع وأ فرعيام متكي هنأ تفرع

 تاعاس تيضق دقو .ذوعشملا رود بعل وأ دحأ عادخ لواحيال

 ةيشاكألا تالجسلا ةصق ىل ىكحي أدب ىتح باوجتسالا نم ةقاش

 يدجي نل هفرعام نكل ءادذج ريثكلا فرعي راص هنإ ىل لاق .هذه

 امم ةدازتسالا الو ريرش وهام عنم عيطتسي نلو «دحأ هقدصي نل .اًعفن

 ةفرغ ىف كسفن تدجو ول ؟توملا ىف بغرت تلزام له» -

 صارقألا نم طيرشو يسومو مس ةجاجزو سدسم اهب ةحيرم

 ىلع لطت ةحوتفم ةذفانو ءفقسلاا نم ىلدتي ظيلغ لبحو ءةموتملا
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 كسفن تدجو ول ...ءاوهلاب ءىلم نقحم وأ زاغ بوبنأ امبرو ..ةيواه

 .«؟ طبضلاب لعفتس اذامف «تقولا لك تقولا كيدلو اذهك فقوم ىف

 لاق مث هينفج يبناج ىلعو هلمانأب طيحت يتلا طويخلا ضعب عزتنا

 :ةباتر يف

 مسلا علتبي لجر نع اذام .اعيمج اهلغتسأس تنك مايأ ذنم» -

 ةذفانلا ىلع فقيل لماحتيو ..هدي نييارش عطقي مث .ةردخم اًصارقأو

 دحاو عنام كانه ناك ؟طوقسلا ةظحل هسفن ىلع صاصرلا قلطيو

 نولوقيف سانلا مهاقلي فوس ..ةمصو يلوح نمل كرتأ نأ وه ينعنمي

 .«.هسفن عخب يذلا رفاكلا لهأ ءالوأ مه

 .«؟العف راحتنالا نع كاهني اًعنام لكشي ال نيدلا لهوا -

 ىري قلاخلا .باسحلا ةعاس يل عقشي لوه نم هارأ ام نأ دقتعأ» -

 .«ةيناث لك ىف لوه نم ىباصعأ همشجتت ام فرعيو هارأ ام

 كنأ اذه ىنعم لهو .لاح لك ىلع نينيدتملل قوري نلاذه» -

 .«؟لعفت نل مويلا

 مث «ليللا بقارأ تقولا ضعب ةذفانلا يف فقأ فوس .دقتعأ ال» -

 .«ئداه مونب معنأو اًمونم اًصرق علتبأ

 .«؟هنع تلدع اذاملو راحتنالا تدرأ اذامل ؟ببسلاو» -

 حار .ةقيدحلا ىلع لطت يتلا ةذقانلل هجتا مث «يل هرهظ رادأو فقو

 ىلع سلجي امنيب ءاّعم نحزامتي يتاللا تاضرمملاو راجشألل رظني

 :هتاملك ىلع اًطغاض دومحم لاق .وماك ريبلأل نوعاطلا ةياور
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 تيأر .داوسلا اذه لك ةيؤر قطأ مل ..ةيساق ةقيقحلا تناك» -

 هل ةياهن الو نيباعثلاو قلغلاب اًمعفم ةحئارلا نفع اًعقنتسم يمامأ

 ا ةحابس هربع آن نأ لبق تومأ نأ تدرأف

 .(؟تلدع اذاملو» -

 :لاق مث اتیح ركف

 عقنتسملاب سانلا ربخيل اًيح ىقبي نأ ءرملا بجاو نم ىسعا -
 قيرطلا لوأ ىلع اًمقاو لظي عاجش لجر نم دبال .مهرظتني يذلا
 ناريثلا تلقا امد سوغ ىغدت لجو شيرت ىف ناك ہجری الو

 كت عيمجتلا دعا دادا: وصلك ىف: الا د كلا توبي يق

 سيوع فقو .ناريتلا ىلإ مأ نارينلا نم رقي ناك نإ ف رعي دحأ دعي

 ..انه نم اوندت ال ..ةراملل هاصعب ريشي حارو «بيهللا طسو اًكسامتم

 محفت مث ةياهنلا يف قنت قنتخا هنكل عيمجلا ذقنأ هنأ دقتعأ. انه نماولاعت

 راصو اًحيرض ةيرقلا لهأ هل ىنتبا .هيابلجب نارينلا تكسمت امدنع

 مركألا رارقلا وه رارفلا تبسح انأ اذك . (سيوعلا يديس) همسا

 .«ةمكحو البن رثكأ نوكي دق ءاقبلا نأ ىلإ تنطف مث .قطنملل برقألاو

 هلا قار الا ةانعو أ فأ مقري وماك ىلا رحم متل اوا
 نكل «راحتتالا ىلع سانلا زفحيل اًيح عاجش لجر ىقبي نأ يغبني
 تهنأو رئازجلا يف هترايس تبرض قيرطلا ىلع ةروهتم ةعرسم ةرجش
 .اذه هحومط

 «ققحملا يديس اي لومحملا فتاهلا ةشاش لمأت يف اًكمهنم تنك

 فلخلل دعقملا قلزنا .اًضرأ ينبذجي حساك يوق ءيشب ترعش ةأجفو
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 يف ههجو ىوتلا دقو يقوف مثجي اًدومحم نأ تكردأو ..تطقسو

 .اًينتاطيش نوكي نأ كشوي تالا هقصو نكمي ال تقم

 هلعج اسم كانه نأك «ناطيش ةوق كلمي ديكأتلاب هنكل اًيوق سيل
 . لحارمب هتقيقح نم ىوقأ

 تأر دق هذه ةريحملا كتيفافش .دومحم اي يرس فرعت تنأ

 طقف ..اًبعرم كماقتنا ننوكيلو .يل قورت كتجوز نأ يهو .ةقيقحلا

 !هآ١١١ ..خرصأ يك ةصرفلا ينحنما

 هرعش ..يهجو نم ههجو برقو .هفكب يسافنأ متك دق ناك هنكل
 هنوفج قصلي يذلا توبكنعلا جيسنو ةريثكلا ديعاجتلاو ضيبألا

 :يل لاقو ...اهضعبب

 .«!!!!اهنع دعتيا . .اهنع دعتيا» -

 :اعداخم تلقو هفك نع يمف تدعبأ

 .2؟يه نما -

 يف ياوق ددبأ نل ينكل ينانسأب كقزمأ نأ يعسوب ..اهنع دعتبا» -
 لر ةامزلاب ايميل .نآلا مدعا وأ نجلا لعبا نا هيك ةيناقوونأ
 كنكل اًدبأ ءيشب اهنم رفظت نل .اهنع دعتبا طقف .نيبسانملا ناكملا

 .«يتقمو يراقتحاب رفظتس

 :سمهي حارو هينيع ضمغأ مث

 ١۹ ۔.۔۔.6 ۹۴١-٤ £ ..لاتيدراكلاب رفظي ثعشألا»-
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 ءيش لك رسفت فوس تاملكلا هذه .. .لمعي ليجستلا زاهج

 فوس . لوقيام ةفرعم ديرأ . .اذه يف كشال . ل تك توا كعب ام

 يناثلا . .باتكلل زمري مقر لوأ . بتكلا ميقرت فرعأ انأف هتاملك مجرتأ

 لقع يأ .ةملكلل زمري عبارلا.. .رطسلل سرب لاتلا ..هحفصلل زمري

 نم ةيروف تارابع فيلأت ىلع رداق لقع ؟مويلا هتمجمج يف راص

 هابشأب لمعي ينورتكلأ لقع لمع اذه .ةظحل باتكلا حتفي نأ نود

 .مدو محل نم القع سيلو ةدسكؤملا ةيندعملا تالصوملا

  TYيش لا |  NY Toe ۹يا |

 نأ يل رطخو «ثهلأ ضرألا ىلع تسلج .يقوف نم ضهن دقل
 قزمي نأ دارأ ول .اذه نم ىودج الأ تدجو مث نمألا لاجر بلطأ

 اذامل .يب كتفي ملف هتمحر تحت تنك انأ ..ليلق ذنم لعفل يهجو

 ؟هتيناودع دقف ام دعب نآلا متهأ

 ةمشهملا يماظعو ةرشعبملا يتمارك عمجتسأ انأو هل تلق

 ا فلو ا ےک

 .«مويلا انيهتنا دقل ..ربتعلل دوعت نأ كنكمي» -

 :مغمعي وهو ىشم

 هوملع ..ءاتحتالا هوملع كسار ستت ..كسأر سسحتفا ب

 .«!ءاتحتالا

 هذه ةايح يف اًيروحم اًرود نابعلي لقند لمأو روبصلا دبع حالص
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 ۲٣۲۵ ماعلا يف

 اًّيح لجرلا لظ ول

 .. شيعت نأ ةأرملا تعاطتسا ول

 ..ةقيقحلا افرع اميرلق

 "61 © ماعلا يف

 بيذاكألا لوق الو ةقيقحلا لوق ىلإ جاتحت نل

 هلوقت وأ هلعفت وأ هيف ركفتام لك

 ..مويلا هتعلتبا يذلا صرقلا يف وه

 4 © ٤ © ماعلا يق

 كينيع ىلإ جاتحت نلو كنانسأ ىلإ جاتحت نل

 ..كل رظني فوس دحأ نم امو

 د٥٥٥ ماعلا يف

 كيبناج ىلإ نيتلهرتم نايلدتت كاعارذ

 نالمعتام امهيدل سيل كامدقو

 ..كل اذه لك يدؤت ةلآ كانه

 ٠١٦١ ماعلا يف

 ..ةجوز ىلإ جاتحت نلو جوز ىلإ يجاتحت نل
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 كتنبا راتخت كلذكو كنبا راتخت فوس

 (زنافبإو رجيزل ةميدق ةينغأ)

 2 ني ف

 الب كلذب نوعتمتسي مه .ميقسلا يسيلوبلا وجلا اذه بحأال

 كملاع ىلع ةظيلغلا ةلودلا ةضبق يوهت نأ ةظحل نوبحيو ءكش

 (وباتسجلاو - رلمهو - يب يج يكلاو - ايريب) نأ كش ال .ئداهلا

 يل ليخي اهنيعب تاقوأ يفو «حرملا نم ةميظع تاظحلب اوعتمتسا

 اذهل ..ةفيخم ةضماغ ودبت نأ ىه ةيرسلا ةطرشلا ةزهجأ ةمهم نأ

 ىلع قالا يه ةررسلا لاا وا هكا ووا

 رصع ىف تارباخملا داسف نعأرقأ امدنع .ةيرسلا ةطرشلا ةزهجأ ةيرس

 دو لاا ياا ارعا ي وضاسسملا علاط ور عالم
 ةنالف نولعجياوناك .ةرطيسلا تايلمع نم كعد .ةروطخلاب روعشلاب

 اًرارم مليقلا نودهاشيو ةيلمعلا نوروصيو نالف عم سنجلا سرامت
 .«ةرطيس ةيلمع» اذه ىلع نوقلطيو «يناوهشلا عاتمتسالا ليبس ىلع

 ءاضيبلا ةرايسلا بكرأل عراشلا ىلإ تلزن يبلسلا عابطنالا اذهب

 مهتم يننأ نمخ لكلا .يننابلطي اءاج نيذللا نيلجرلا عم رظنملا ةبيئك

 ىلع نالجرلا كشوي ..فرشلا وأ دالبلا نمأب قلعتت ةريطخ ةيضق يف
 .«ثحابم» لوقت ةتفال قيلعت

 اداه نوكي نأ تلواخ توصي تلات



 .«؟ءاعدتسالا ببس فرعأ نأ ىل له» -

 :اهايإ ةيناودعلا ةفيرظلا ةقيرطلاب نيلجرلا دحأ لاق

 .«نئمطا .روتكد اي الاح فرعتس» -

 نيصاصبلا ريبك ىلإ هجتت ةرايس يف ةيليل ةلحر ؟نئمطأ نأ يل فيكو
 . يفك نوعطقيو يناسل نوعزتنيام دعب ةليوز باب ىلع ينقنشيس يذلا

 قلخ لاؤس ةنحم يف هلكأ ىلع هومغرأو اًيح همحل اووش عفقملا نبا

 ديرأ .كش الب يمحل نووشيس مهنكل عفقملا نبا تسل انأ .نآرقلا

 .متحمس ول عالتبالا عيطتسأل تاطلسلاو ةنيحطلا نم ريثكلا

 بابلا ىلع نمأ لاجر .ةبيئك ةيموكح ةيانب مامأ فقوتت ةرايسلا

 يتلا ةفرغلا يف تنأ .تاجرد عضب يقترنو اًباب زاتجن مث «ةباوب نوحتفي

 كلملا وأ دالبلا سيئر ةروص لدبتت طقف ..اًبيرقت مليف لك يف اهارت

 لاصتا لايريإو هنيبج يف ةدحاو نيع هل يذلا مظعألا اكرز ةروص

 .قوقشم ناسلو

 اودجي ىتح يبلق يف نوشتفي فوس a جوزتم ريغ ينكل ؟يمامأ

 .اذه يف كش ال .اهوبصتغيل اهب نوتأي فوسو نارمع ىولس

 .«؟(یمسا) روتكد» -

 .«معبال -
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 .«؟كانيعدتسا اذامل فرعت له» -

 .«اًعبط بيذعتلا دعب ..يديس اي فرتعأو ملكتأ يك» -

 .«؟اذامب فرتعت» -

 برقأ متنأ .ثحابملا يف دحاو لك لمعي ال اذهل .ىردأ متنأ» -

 .«ينم يريمضل

 .«؟كقطنتسن نأ عقوتت اذاملف ةمرتحم ةيصخش تنأ» -

 .«مكلمع اذه نأل»

 ةككفملا ةيزيلجنإلاب لاقو نييبتجألا نيلجرلا ىلإ راشأ .قلعي مل
 :ةفيعضلا

 .ةرهاقلاب ةرافسلا ىف ةرتف ذنم نالمعيو ۴81 ىلارديفلا تارابختسالا

 تاالاصتا كانه .مهم ببسل الإ انه اءاج دق امو اًعبط نايكيرمأ امهنإ

 .«كنم طاقنلا ضعب نايبتسا ىف نايغري امهو .«تامولعملا لاجم ىف

 مل ديكأتلاب تنأف كدلب رضي ام تفراق دق تنك ول .اًضومغ دادزيرمألا

 ؟الصأ ىباوجتسا ىف قحلا امهاطعأ نمو «ةجنرفلا دالب يذؤيام فراقت

 هنأ قدصت ال يروهج يكيرمأ توصب نامفوه وعدملا لجرلا لاق

 :يكيرمأ مليف نم دهشم هنأك «يقيقح

 دارفألا نم ددعل ىنورتكلا ديرب لئاسر تلسرأ تنأ ءانيأر اميف» -

 .«؟العف اذه مت له .ةنيعم ثادحأ نع لءاستت ..تايالولاو ابوروأ يف

 .«لعفلاب» 5
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 ا

 :قاس ىلع اًقاس عضي وهو رومتسو وعدملا لاق

 لتقم نع لأست .امور ىف قيدصل هجوم لوألا باطخلا» -

 .ويلوي ۱۸ يف ثدحي دق اذه نإ تلقو .ثعشأ لجر دي ىلع لانيدراك

 .1؟حيحص اذه له

 أمك يبرغلا نطاوملا .ةيفيكلا هذهب رمألا برستي نأ طق روصتأ مل

 انك - لا تعش لرم أل فب اترا للاب فتي شارف تحت

 تنأ .ناكيتافلا اباب ىلع صاصرلا قلطأ - فحصلا لك ىف رهظ

 قلطي وأ ازيلانوملا ىلع ربحلا بكسي هلعفي ام دجي ال نم لك نأ فرعت

 دمحم فحتم نم شاخشخلا راهزأ ةحول قرسي وأ ابابلا ىلع صاصرلا

 مآ اًبصعتم يدتعملا ناك نإ دعب قرعن ملو ابابلا اجن عبطلاب .دومحم

 ينأل يلاطيإلا يقيدص تلأس .تاذلاب كيلوثئاكلا هركي مأ اًنونجم

 فرعأ الف «فورعم ريغ ثعشألا هب رفظيس يذلا لانيدراكلا تبسح

 .« ..يديس اي حيحصالا -

 :تامفوه لاق

 انيلوراك ثواس يف اقيدص لأست تايالولل تلسرأ اذه دعي» -

 .«سطسغأ ٠١ يف تيرتس لوو يف عورم رايهنا ثودح لامتحا نع
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 ..فوصلا برد طوقس :لوقت تناك دومحم اهركذ يتلا ماقرألا نآل

 لوو وه فوضلا برذ نأ نمخأ نأ ةاهس ناك .:كرويوبت.:سطسغأ ٠١

 نمو ءاهتمجرتل رطضاف بتكلا يف تيرتس لوو ةملك دجي مل .تيرتس

 يف ثدحي امكو .كرويوين ةملك يوحي اًبيرقت باتك يأ نأ هظح نسح
 ىف ايش هتفأ هل انآ ..فرعأ لو رابينالا اذه تدعي نأ تيشضعره لك

 ۰ يشاولا يقيدص لأسأ تلسرأ اذل ..ةصروبلا

 ..دعب رمألا هتني مل

 قافتألا ورتم ىف راجفنا ثدحي نأ ربمتبس ۸ ىف تعقوتا -

 ناو اك فيرا و تااذ لاب ل ااا يعول روبوت

 انتل لسرأ دقو «هنم ىوقأ رمألا ناك اذه ىقحت امدنع .راجفنا نع

 ...ايايلا ةصق انفرعف هلك كديرب ةءارق انعطتسا عبطلابو «نيباطخلا

 20 وه انه لاؤسلا

 امدنع حيبقلا يكيرمألا وه اذه ..ةيساقلا ءاقرزلا هنيع تجهوت مث

 مهو مهنويع يف عمتلت تناك ةلثامم ةرظن نأ دبال .فطللا نع فكي

 ..ةيمانتيفلا جناب جارت ةيرق يف ملابانلاب لافطألا نوقرحي
 خسانت تنأ مأ «ةيملاع ةيباهرإ ةكبش ريدم تنأ له ؟تنأ نم» -

 «؟سومادارتسون

 ىلع باهرإلا نم عون يأ ردقي ال .كش الب مهنم ةقامح هذه

 تهجو دقل . .اًميسج أطخ تبكترا يتنأ ىلع .تيرتس لووب بعاللتلا

 لظت نأ اهل ناك ام ةلئسأ .مزاللا نم رثكأ ةلثسأ نييبرغلا يئاقدصأل
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 نورهظي نمم فارع ياب يرزت ةعورم تاؤبن تتبث نيرهش لالخ

 ةفاك لمحتي اًّماع اًمالكو تافارخ اولوقيل نويزفلتلا تاشاش ىلع

 .هوجولا

 .كشلا لبقت ال ةقيقد ةددحم تاملك ىه ةرملا هذه

 ةلعسأ هذه .ةغلاب ةحارب ترعش ..ىقورع ىف ىرس رماغ ءوده

 .ةوهقلا ضعي تبلطو قاس ىلع اًقاش تعضو

 :امهل تلق

 صخش نع ةصق ...ناديسلا اهيأ ةليوط ..ةليوط ةصقلا نإ» -

 تالجسو ةجزل توبكنع طويخو ةيوبيغو ةبذعم ةجوزو وطنم

 ...ةحصمو راحتنا تالواحمو نازيد باتكو ىكستافاليو ةيشاكأ

 ءامكل اًموهفم رمألا راصل يتحار ىلع مالكلاب يل امتحمس ولامبر

 .«اقدصت نلف «قيدصتلاب بلاطأ الو تاصنإلاب بلاطأ انأو

 .«.عمتسن يك انئج ..انئج اذه لجأ نم» -

 .«ملكتأس انأو» -
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 Vo1° ماعلا يف

 .. ملاعلا ةياهن تقو نوكي امبر

 ۹٥۹٥ ماعلا يف

 ..اهتقو اًدوجوم نوكيس ناسنإلا ناك اذإ امع لءاستأ

 هحنمت نأ زوجعلا ضرألا هذه تعاطتسا ام لك ذخأ دقل

 ..لباقملا يف اًئيش اهل دري ملو

 ةنس فالآ ةرشع ترم نآلا

 . .ةعمد نويلب ناسنإلا فرد دقو

 ..طق هفرعي ملام ىلع

 ..ناسنإلا ناطلس ىهتنا نآلا

 دلاخلا ليللا ربع نكل

 . .اًدج ديعبلا موجنلا قيرب ودبي

 ..سمألاب هنأك

 (زنافيإو رجيزل ةميدق ةينغأ)

 دوما



 فرعي لجرلا 4

 ةهجتملا جنيوبلا ةرئاط نتم ىلع كانه يدونمسلا دومحم ناك

 ° شتإ مإ ةلحرلا .نيصلل

 نوملكتي مهو ..روبمال الاوك نم اوءاج نويزيلام باكرلا مظعم

 اًيروعش ال كردأ هتكل سوءرلا دعي مل .ةأجف اهمهفي راص يتلا مهتغلب

 .اًرفاسم ۲۳۹ مهنأ

 ؟كلذ لعق اذامل :ايسيئودل[ لخاس نماذج بيرق هنإ

 ..ةرئاطلا راسم ليجست ىلع ةرداق ةبقارملا ةزهجأ دعت مل

 وهو رايطلا سلحي كانه .اهحتفو ةدايقلا ةرمق ىلإ دومحم هحتا

 لواحي رايطلا دعاسم امنيب ءابعر هانيع تعستا دقو تارشؤملا قمري

 ال ..اهلاسرإ عيطتسي ال هنأ حضاولا نمو يكلساللا ربع ةلاسر لاسرإ

 ..هنيبج ىلع قرعلا ببصتي ..عمسي دحأ

 :رايطلا لوقي
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 .«..قدي فتاهلا نأ دحيس ضرألا نم لاصتالا

 ةكبش ىلع نودوجوم مهيوذ نأ مهبراقأ دجي فوس كلذك اذهلو

 ةيزيلاملا ةموكحلا نأ نودقتعيو ءاٌريثك اذه مهريحي فوسلو «تنرتنإلا

 ..هفرعت ام يفخت وأ مهعدخت

 ايزيلامو نيصلا يه ؛لود حست نم ةيرحب مقاوط شتفت فوس
 ايسيئودنإو ادنيزوينو مانتيفو ةروفاغنسو ةدحتملا تاياالولاو

 ..هدجت نلف ةرئاطلا ماطح نع دنالياتو ايلارتسوأو

 تالاصتالا زاهج لواحي ..يداهلا طيحملا قوف قلحت ةرئاطلا

 نم رثكأ دومحم اند ..اهعقوم نع تابذبذ لسري نأ (زراكآ) غالبإلاو

 . .ةرظن ىقلآو ةذفانلا

 رمغي يذلا قرعلاو رايطلا ينيع يف رعذلا مهف ..ءيش لك مهف انه

 ...ةلومحملا فتاوهلا ةباجتسا مهف ..هدعاسم رهظ

 نم ةروطخو ةيمارد رثكأ وه لي ادومري ثلثمب قلعتي ال رمألا نإ

 ريح زغلل ريسفتلا وه اذه نأ الو .لوهلا اذه قدصي نأ نكمي ال ..اذه

 ...ملاعلا

 .اهلجأ نم تومن نأ قحتستو ةنيمث اهنكل ءاَّدج ةملؤم ةقيقحلا نإ
 ال سويثمورب لثم هنإ ...انملاع يف نيرخآل اهلقني نأ هقح نم سيل نكل

 ...رشبلل اهيطعيل بميلوألا نم ةسدقملا رانلا قرسي نأ هل قحي

 e هينيع مامأ همسالط كفي نوكلا زاغلآ نم رخآ زغل
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 هيمدق حتف دقو «شارفلا ىلع هدسج یری ىتح دومحم عفتري
 قوف طقس قالمع صرب هنأك وأ ءريبك × فرح هنأك ودبيل هيعارذو

 فقسلا يف ناقدحت ناتيجاجز ناتحوتفم هانيع .هرهظ ىلع شارفلا

 .نايرت الو

 ..اشاكأ ...اشاكأ ...ديزملا نع ففرألا نيب ثحبي
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 اذه دعب ءىش لك ىل ىكح .هآر قزارلا دبع يليللا سراحلا
 د کک لجسرلا ا اے ات من هنأ هار
 .رخآ ليزن يأك ةحصم ليزن اذه .هيلع اًموكحم وأ

 «ةياتربسلا لوحكب جزتمت امدنع ةيكز هدادعإ متي يذلا ياشلا ةحئار

 تارولبب بوكلاو «هيتفش ةسمالم رظتنت ةبيبح يتفشك غبتلا ةفافلو
 فوس .قوش يف نخاسلا بورشملا رظتني هناردجب ةقصتلملا ركسلا

 .لكاشم الب ىرخأ ةليل يهتنتو ناتعاسلا رمت
 ..هآر مث

 .اًريخؤم اهلدبي ال ىتلا ةمانملاو هتماقو هتيشم نم روفلا ىلع هفرع
 ىلا اا ءاوضالا طو ان ورال اے ی ناك
 :يقكلاةرريبعلا رع ىك لا الاغ جراح ودور لا تلج
 .ملحت كنأ كل ليخيف

 ذاعتساو .فجتراو اذه قزارلا دبع كردأ ..انعم نكي مل دومحم

 ىري وهو ياشلا بوك ىلع هلمانأ تقبطأ .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب
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 :فىتهي دو ةرثتنمل |

 .(!ىبر» -

 E ا . هد وص راص مث

 .2.!..يبر» -

 دجسم بيطخ هنأك :قزارلا دبع لاق امك وأ .ءىحصفلاب ملكتي ناك

 :لوقي ناك ريفخلا هركذت ام ردق ىلعو .ةعمجلا ةالص يف ةيرق

 كنذإب مت اذه نأ ملعأ .يافتك هلمحتت ال ليقث رصإلا ..!يبر» -
 يلهاك نکل «كتئيشمو كنذإ نود نم ثدحي نأ هل ناك ام .كتئيشمو

 ينبه ..نايسنلا ينبه .صانم نيح تالو «تفرع امب ءوني ينافلا انآ
 نم رشبلا امكو تنك امك اًريرغ الفط يندعأ ..ةلفغلا ينبه ..لهجلا

 اذإ رثبلاو «تقرتحا مزاللا نم رثكأ رانلا نم تند نإ ةبابذلا .يلوح
 اًعئاج .عيمجلاب تكتفو لوهسلاو ىرقلا تقرغأو تضاف تألتتما

 ىلعأ رئاود تيقترا دق .راجفنالا تيراق ىتح تالتماف تنك اًبغسم

 .دحأ ينعبتي نأ ىشخأ .ةيجلث ةشحوم ةمق يف ترص ىتح ..ىلعأف
 يضاملا مالآ تلمحت دق ..يبر .لفسأل ةدوعلا ىلع ردقأ ال ينكل
 ىلإو حيرلا تءاج نيأ نم تفرع .لبقتسملا ةشحوو رضاحلا ةوسقو

 دعي مل .اهتياهن تيأر اذكو نيكاربلا داليم تيأرو ..ةبهاذ يه نيأ

 ال هيناعأ يذلا باذعلا نإ ...ةضبان ةايح نويلم وه امنإو يلقع اذه

 يننأ كل دمحلاو «يسفنب يتايح عازتنا يف تركف ةرم نم مكل .فصوي
 نوفرعي مهاسع مداقلا لوهلاب مهربخأل مهنيب ىقبأ نأ تيلآ قوا
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 ىف .لاطبألا ةنيط نم قلخأ مل انأو هديدش ملألا نكل ..نوبسحتيو
 ا نحب د ةديدجلا ةيملاعلا برحلا بشنت رجف لك

 وأ براي نايسنلا ينبه .ردقأ الف تفرع ام ضعب نم ففختا . شا

 فاخأ ..يديب يدوجو وحمأ يك ةعاجشلا كلمأ ال انأف ينتمأ ... ينتمأ
 « ...كلضفب دحاجلا ةيوقعو توملا تاركس

 ءاوعل وه لب ءاكب اذه ناك ام ..يكبي حارو بشعلا ىلع ىمترا مث

 اع تدعو ا ناتا بشعلا نقع هنأ دع اوه برقا بلكلا
 ۰ ..تاذلاب ةعقبلا كلت يف اًقزمم

 وهو «نوبذعم نييسفنلا ىضرملا لك نأ فرعأ نأ يلع اًديدج سيل
 ةلاح نكل .«ميعن يف نيناجملا» :ةلئاقلا عراشلا لجر ةفارخ ضقني ام

 عم ايونارابلاب هتلاح فنصت نأ لهسي..ةبيرغو ةجزاط تناك دومحم
 زارط نم ناك هباذع نکل «دحأ همهفي مل يبن هنأ دقتعي هلعجت سواله

 .العف ينريحت تناك هتاءوبنو فولأم ريغ

 ةدع ةينمأ تاهج تراص دقف ىنريحت تناك ىرخأ ءايشأ نکل

 بتاكم يف ددرتي همسا نأ بيجعلا نمو ءلجرلا اذه مساب ظفتحت

 .ددرت الب هسأر فسنل اذه فرع ول . 781 ةيزكرملا تارابختسالا

 .اًدبأ ىفشت نل تنأف «كلذك كربتعت ىرخأ تاهج

 .. اديينأ كشو ىلع كريسلا ناكر
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 .ةحصملا يف يل تءاج يتلا ةباشلا ةيفحصلا كلت ناك ثيغلا لوأ

 «تاريقفلا تاقهرملا مالعإلا تاجيرخ نم طمنلا اذه فرعأ

 اًوشحم اًفيغر نلكأيو ءاّيموي صابوركيم نم رثكأ نبكري يتاللا
 نلمعي وأ «دحأ اهنع عمسي مل فحص يف نلمعي مث ءاًحابص ةيمعطلاب

 ةبحاش ةبجحم .نيرخآ ةتس وأ ةسمخ عم كارتشالاب جمارب تادعم

 اًيايث سبلت ..قرعلا ةحئار اهصيمق نم حوفت ةربغم ةقهرم ةنهاو ءارمس

 .فجترت تناكو «یل تلاق امك ناور اهمسا

 .«؟ناور مسا ىنعم نيفرعت لهاا -

 .(«ةيكرتلا ةغللاب ةريمأ هاتعم»

 ونرت نم يأ (ةينار) عمج (ناور) :..ءاقمح اهنأ تفرع اذكه

 يف رهن وأ ةرهز مسا ناور نإ يل لقت مل اهنأ ظحلا نسحل .اهينيعب

 ...ةعرسب اهنم صلختأ نأ يغبنيو ءاقمح .ةنجلا

 :ليجستلل ةريغص ةادأ جرخت يهو ينتلأس

 .«يدونمسلا دومحم عم راوح ءارجإ ديرأ» -

 هومحم نإ لاق نم ؟ يكلا تس نم ...يقوس ريغ ظخ تر

 هقحلتل هنع هبتكتس يذلا فيخسلا لاقملا ؟ام صخش يدونمسلا

 طبرلا نوكفيو باشعألاب نوجلاعيو نجلا نوجرخي نيذلا نيباصنلاب
 هدجتلف اًمخس ديرت تناك ول ..لاذتبا يق لاذتبا ..فحصلا لك يف

١ 



 .«؟اًدحاو كانه نإ كل لاق نم» -

 .«..هنع ثدحتي لكلا» -

 .«؟اًدحاو كانه نإ مهل لاق نمو» -

 لايتغاب أبنت يرصم فارع نع ةيكيرمأ ةلجم يف رهظ لاقم كانه» -

 .«كرويوين ورتم راجفناو ابابلا
 رارسأب رمألا قلعتي امدنع .رس يأب نوظفتحي ال ناكيرمألا ءالؤه

 دق كنأ نوفرعي ةساسلاو ءانامتك رثكأو لحارمب مهنم ردقأ نحنف ةينمأ

 عوضوم دجتل «مهنم دحاو عم تاضوافم يأ يف اسماه اًراوح لدابتت

 .مزاللا نم رثكأ نوفافش مه ..نيموي دعي فحصلا لك يف ةثداحملا

 ىلإ اذه برستام لكشب ..ةحصملا مساو همسا اوركذ» -

 .«..نآلا ةصقلا فرعي لكلا ..رصم يف ةيعامتجالا تاكبشلا

 :تلق مث اهدي يف ياشلا بوكل ترظن

 كب يقلأ نأ لبق ياشلا برشب كل حمسأف كب اًقيفر نوكأس» -

 .٠..عراشلا ىلإ

 .«؟اذامل» -

 اهنأ ودبي .ةناهإ يمالك يف دجت مل اهنأ ىلع لدي دايح يف اهتلاق
 .عوضوملا يف ياش كانه لقألا ىلع ..اذه تداتعا

 1 :تلق

 ةيلست ةرقف ىلإ ياضرم نم ضيرم لوحتي نأ بحأ ال يننأل» -

 وهو يفحصلا هبتكي ربخ ..اذك ةنانفلا عم اذك ةنانفلا ةرجاشم لشم
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 لفالفلا نم ةريطش مهتلي وهو ئراقلا هؤرقيو .لوفلا نم ةريطش مهتلي

 «ةبيرغ تاجاح :مغمغي مث ...ضاحرملا يف هءاشحأ غرفي وهو وأ

 مر رمآلا خو

 ..نهذلا ةدراش يه تناك

 نوكي نأ ىف بغرت ..اًيقيقح رمألا نوكي نأ ديرت تناك اهنأ ةقيقحلا
 دنيا مالا الار مالا ةبيئكلا ةقيضلا ةقشلا .اًيقيقح

 ليثمتلا ةمزالتم) ءابطألا هيمسيام لكو طغضلا عافتراو يركسلا

 طقف ..ةوخأ ال ..بأ ال . مهاد رطخ يف اهتايح لعجي امم (يئاذغلا

 ..ةياهن ال ام ىلإ ليوط دوسأ قفنك دتمت ةدحولا

 يضاملا تنأ ..يل ءيش لك تنأ ..راهن ليل اهقحالي يذلا فيرش

 ...دبألل اًعم نوكن فوس .لبقتسملاو

 وه.؟اهيفهارياذام ؟اهاوس یری ال اذامل .يرث ميسو فيرش

 تاما املك ةظقعت نوك نأ دخل اج ةت هدزو انس سمحتم

 نأ لهسي بلصتملا عمشلا نم فالغ ىثنأ يأ نأ ضرتفي هنأل «هعم

 اهنم بلطي ..ربكأ اًصرف هيطعت نأ اهنم بلطي ..ةرباثملا ضعبب بوذي
 ةوطخلل طرشك هعم ررحتلا عضي أدب ةياهنلا يف مث ...ةيبصع نوكت الأ
 ..اهمأ لباقيل بهذي نأ :ةيلاتلا

 ىتفلا داطصت يك لوألا معطلا مدقت نأ اهيلع هنأ فرعت ةاتف لك» -

 .«..اهراد ىلإ هبلجتو

 ؟دحلا نع ةدئاز تاسمل ؟ةقورسم تالبق ؟معطلا اذه و هام

 ديري هنكل «هيف نالمعي يذلا ةديرجلا بتكم يف رثكأو هلك اذه لعفي

 ..هدقفت نأ ديرت ال كلذك اهنكل رخآ ءيش يأ هحنمت نل ..رثكأ وهام
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 :اهل لاق

 صلقتت مويلا نم اهنيعب ةظحل يف ... عوجلا ةوهشك ةبغرلا» -
 نامرحلا نم ليلق دعبو .ةلهذم ماعطلا يف كتبغر ..رصتعتو كتدعم

 ول اهتقو .انؤابآ لوقي امك (بضغت) ..ديزملا بلط نع كتدعم فكت
 لك وه دهزلا ريصي فوس ..هيسملت نلف اًيمور اكيد كمامأ اوعضو
 .«ينيقدص ..كدهزأ امدنع ينيبحت نل تنأو «ءيش

 ةبوعصب دنتست ىتلا اهمأ قمرتو ةءاضإلا ةنهاو ةبيئكلا اهرادل دوعت

 تاد د ا لاا ا ف یت .ماعطلا اهل دعتل خبطملل لصتل
 لب «خبطملل اهدوقت ال ةرثعتملا تاوطخلا هذه ..ةيناث ملكتت نلو موي
 ..ةربقملا لخ دم سسحتت ةقيقحلا يف يه

 ةايحلا هذه يف اًمامت كدحو نينوكتس :تاور اي كما توما وس

 تبعل ولو اًقداص فيرش ناك ول امير ..نكل .جوزاالو ةرسأ الب
 سيل ..هنيبحت تنأ ..جوزب يرفظت نأ تعطتسال ةعاربب طويخلاب

 ؟كنع ىلختو همظعم وأ ديويام لان ول اذام نکل ؟كلذك

 ..باوج الب ةلئسأ اهقنخت ناور

 لجرلا وه اًدومحم تيل ..لاؤسلا اذه نع بيجي نم كانه تيل

 ..وه هنأ نودقتعي يذلا

 . .اهفقوم فخس تكردأ مث ةراختسالا يلصت تداك ؟ةراختسالا

 ؟ال مأ فيرشل اهدسج حنمت تناك نإ اهب ررقت ةراختسا يلصت له
 نكت مل يهو «ةلماك ةيدايح ىلإ جاتحت ةراختسالا نأ نم كعد

 ..ديري ام لعفي هكرت ىلإ برقأ ..هلوبق ىلإ برقأ تناك ..ةدياحم
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 :تسمهو يوحن اهينيع تعفر ةأجف

 .«هتلياقمب يل حمست نأ كوجرأ» -

 .«؟حضاو ببس دجوي له» -

 عومدلا امهيف تدمجت نيتللا اهينيع يف الج ببسلا ناك

 ...هسفن وه هارت نأ

 يناوهش عباط تاذ ةقفش .نارمع ىولس وحن اًدش يندشي يذلاو
 ..ديرت امل عضخأ نأ ىلإ ينعفدت

 :اهعمد ففجت يهو اهل تلق مث «لماعلا يتأيل سرج ىلع تطغض

 .ملكتي نل هبسحأ .ءاقللا يليطت ال .قئاقدل هنيلباقت فوس» -

 .«.وه دارأ اذإ الإ ملكتي هلعج ىلع ردقي دحأ ال

 تارابعب سمهت يهو اهءايشأ تعمجو اههجو رمحاو تضهن

 يذلا لماعلاب قحلت تناك ام ناعرسو .ركش تارابع اهنأ دقتعأ

 ال انتححصم نإ .ريانعلا اهيف ةريغص ةيانب ىلإ لخد مث ةقيدحلا زاتجا

 ناردجلا تاذ ءبعرلا مالفأ يف اهارت يتلا تاحصملا كلت لثم ودبت

 برقأ يه .مهسوءر ىلع اًصفق نوسبلي نيذلا نيضرمملاو ةنطبملا

 .ةحيرم ةقينأ تاهيلاش ةعومجم ىلإ

 .«دومحم ذاتسأ اي كعم مالكلا ديرت ةسنآلا» -
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 .ةقيدحلا ىلع لطت ةذفان كانه نأ كردتل تقولا ضعب تقرغتسا

 ةموك هيلع ريغص دوموك هراوج شارف .راهزألاب ةنادزم ةليمج رئاتس

 مل ..بتك هيف ةفرغلا يف نكر لك نأ دعب اميف تكردأ ..بتكلا نم
 ءرظنلل ةشعنم ةيجسفنب راهزأ اهب ةيرهزم كانه .اًديج نيوانعلا نيبتت
 دومحم فقي ةذفانلا دنع كانه .ةفرغلا نكر يف نابولقم نافخ كانهو

 . نيتجنشتملا هيفتكو ةزيمملا هتمانم ىرت .جراخلل رظني وهو يدونمسلا

 ملكتتل اهمف تحتف .لماعلا فرصنا امنيب كابترا يف لخادلل تطخ

 :ةذفانلا يف فقاولا توص ءاجف

 ...ريمألا لاتت ءارذع نم ام ..عبنلا دنع ىراذعلا لك لاني ريمألا» -

 نايم خلا فدع 7 ١1م6 هل 0-0

 تماق .ليجستلا زاهج تجرخأو اهتبيقحل اهدي تدم ..مهفت مل

 :تلأس مث ءاّرارم ةرابعلا ددري وه امنيي هليغشتب

 ةلجم هذه ؟دومحم ذاتسأ اي كعم راوح ءارجإب يل حمست له» -

 O لا

 :فلخلل تفتلي نأ نود لاق

 ةضماغ يتاملك نيدجت تنك ول ..اهلك كتلئسأ نع تبجأ دق» -

 .« ...اهمهفي نمل يتيده يه يتاملك .ةفرعملا جهو نيقحتست ال تنأف

 :تحلأ .كلذب هل فرتعت نل اهنكل ...مهفت ال يه

 .«كتاؤبنو كتايح نع ةلئسأ ةعضب يه» -

 .«قبنتلا ىلع ردقي دحأ ال» -
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 .«....جفتو أبابلا لايتغا ةلواحم نع تملكت تفرع اميف كنكل» -

 نوريف لبجلا نوقتري نم كانه امنإ ..ؤبنتلا ىلع ردقي دحأ ال» -

 .(دعبأ

 .... يف ققحتي هلوقت ام» -

 نم اًصصق يكحأ انأ ..ناك دق اذه لك امنإ ..نوكيس ءيشال» -

 .«يضاملا

 ناك دقل .اًعله تعجارتف اهل رادتسا انهو ..حاحلإ يف رركي داع

 رظني اذاملف هينيع ىلع ةباصع عضي نونجملا ..هينيع ىلع ةباصع عضي
 ؟هملكت اهنأ فرع فيكف «ءهينذأ يف تادادس كانهو ..؟ةذفانلا جراخ

 اذه مغربو ءاّمامت ملاعلا نع لزعني نأ دارأ دقل ..؟اهعمس فيك

 .اهب رعش

 توبكنعلا طويخ لك نم بعرلا اهباصأ ههجو يف تققدامدنعو
 ءهمف يتيواز دنع فئاكتي ...هحمالمب طيحي يذلا جزللا جيسنلا وأ

 ؟ايح نفعتي لجرلا اذه له ؟اذه ام .هينذأب طيحيو هيبجاح نم ىلدتيو

 يهو فلخلل تعجارت .رثكأ ءاقبلل دادعتسا ىلع دعت مل ةرملا هذه

 :ددرت

 .«كجاعزإ ىلع ةفسآ» -

 ىلإ «ةيانبلا جراخ ىلإ يضايرلا اهئاذحب حيرلا قياست تقلطنا مث

 اًبعرم ودبي دومحم ..اهلعف در عقوتأ تنك .يبتكم يف يل تلصو نأ

 ىدل ىتح سج وتلا ثعبي ناك هتلوفط ذنم ..ةرم لوأ هفرعي ال نمل
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 تدم ءءاوهلا بلط يف ثهلت اهترمس مغرب ةبحاش .ةسردملا ةيجطلب
 :تلاق مث «ياشلا عم ءاج يذلا ءاملا بوك برشت اهدي

 .«اًمهبم اًمالك لوقي» -

 .«اًعيمج نوفارعلا لعمي اذك» -

 .«يبعر ريثي هنإ) -

 .«اًعيمج نويلقعلا ىضرملا اذك» -

 .«نينذأ الب عمسيو نينيع ريغ نم ىريلا -

 .«اًعيمج ءارعشلا اذك» -

 .«ةمهبم ةجزل طويخب ءيلم ههجو» -

 هنم رطفل برقأ ىيأر ىف لجرلا ..اًعيمج تايرطفلا اذك» -

 0 .«ناسنإل

 عمسأل طيرشلا ليغشتب تماقو ..ليجستلا زاهجب حولت اهدي تدم

 :لوقي فولأملا دومحم توص

 ...ريمألا لانت ءارذع نم ام ..عينلا دنع ىراذعلا لك لاني ريمألا» -

 .«..خلإ ا ؟ ام 1١1١ ثا ....0- 4-1۳00

 نيضرمملا لعجأ ..اًرخؤم هتملعت ام دعب ةطيسب ةسايس ّيدل تناك

 بتكلا نم هتعومجم ضعب بلطأ مث .ةقيدحلا ىلإ اًدومحم نوذخأي

 بتكلاب ينيتأي نأ ملعت دق لماعلا ناكو «ةلاسرلا مهف لواحأو اهحفصتأ

 ..خلإ ..ةرملا هذه 7١ مقرو © مقر لثم ةرم لك يف اهماقرأ هيطعأ يتلا
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 .(؟هلمع يونت اذام» -

 فارع نم ام ...رومألا ديقعتل ةرفشلا لامعتسا لضفي هنإ ..هص» -

 نأو هتاملك لالظلا رمغت نأ نم دبال .ةحيحص ةغلو حوضوب ملكتي

 عمسأ مل .عجارتلا ىلع ردقيل «ةملظم ناكرأ هتارابع يف كانه نوكت

 كانه ..ةداس اي ريخلا ءاسم :لوقيو غبت ةفافل لعشي فارع نع طق

 ءاذه نم دقعأ ةايحلا ..ةسداسلا ةعاسلا مويلا أدبي دنهلا يف ناضيف

 .«اذه نم ثبخأ مهو

 ...حفصتأ تحر اهتبلط يتلا ماقرألا تاذ بتكلا تءاج امدنع

 .(نرف - ةقرس - فيغر» : لوقت ةلاسرلا تناك

 :ةريح ىف ةاتفلا تلاق

 .«؟نرفلا نم زبخ ةقرس لجأ نم ءاضوضلا هذه لك ...مهفأ ال» -

 :اهضعب قوف بتكلا عضأ انأو تلق

 ...ريمألا لانت ءارذع نم ام ..عينلا دنع ىراذعلا لك لاني ريمألا »-

 رارفلا مث ةاتف ةعجاضم ينعي ىبرغ ريبعت اذه ..نرفلا نم ةفغرأ ةقرس

 .ءارمألل برقأ باش ..كعادخ لواحي باش كانهف «ليختأ نأب ىسفنل

 :تفضأ مث

 ىري هنأك ءنييقيقح للمو مأسي فرصتي - دومحم - لجرلا» -

 عقوتي الو ربصلا ةدفان الوجع تاحمل يطعي اذهل ..لبق نم هآر اًمليف

 .«رثكأ ىلأست نأ
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 ترج فيل دق تايلكلا نأ تنكردأ اتع ىف ترظن اسدتع
 .رايهنالا كشو ىلع اهنإ ..اهحور يف اًحيقتم اًبهتلم

 .«؟ طبضلاب كتصق ىهام» -

 2 ني %

 ...ءاهلب اي ناور

 تاملكب قثأ ال انأ ؟لقألا ىلع ةرملا هذه ينيقدصت مل اذامل
 ..ةريثك اًنايحأ بيصي هسدح نكل «لوبخم هنأ ىلع رصأو دومحم

 بتكي نأب فيرشلا اذهل تحمس اذامل ؟قلزنت كمدق تكرت اذامل

 تنأ امنيب عورشم هب نيموقت ام نأ نيروصتتف ءيفرع جاوز دقع

 ىطسولا ةقبطلا ةاتف تنأ ..ءيش لك مت هل قيدص ةقش يف كانه
 تحض دق ءاهدوجو ببسو ملاعلا يف ءيش مهأ اذه نأ تملعت يتلا
 يفرعلا جاوزلا ريصي نأب دعو عم «جاوزلا دعو حبذم ىلع هلك اذهب

 .نرفلا نم تقرس دق ةنخاس ةريثك ةفغرأ كانه .بيرق امع اًيمسر

 الوجع ةوهش نيكلمت اًضيأ تنأ ..ىعدخنت نأ تدرأ كلعل

 دومحم تاملك نيركذتت تنأ مويلاو ..اهئافطإ تقو ناح دقو ةيساق

 هب نيلمعت ام نيفرعت الو كئاشحأ ىف نوكتي يذلا ريغصلا ..نيكبتف

 فيرشو «تلعف امم اقرح تفرع ول اهبلقو اهتايح دقفتس ىتلا كمأو
 درجم تنأ ..دوجو هل دعي ملف كملاع ةحول نم امامت باذ يذلا
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 ىف فقت ةرايس ىف وجنابلا نخدي وهو هتاقدصأل اهنع ىكحي ةانف

 اولعسي ىتح نوكحضي فوس ..ىربكلا ةوشنلا ةظحل ىف هل هتلقامو

 تنب ..ةرطفلاب ةرهاع كنإ نولوقي فوسو .نوقصبيو مهنويع عمدتو

 !عنمتلاو فرشلاب رهاظتت ...!....لا

 ..ىقدصت نأ كيلع ناك

 رفظت مل امنيب «عبنلا دنع نهدارأ ىتاللا ىراذعلا لك ريمألا لان دقل

 ...ةقيقحلا ىه هذه ...ريمألاب ةدحاو ءارذع

 يرشنت نل كنكل ءالهذم اًريثم الام نوكي نأ نكمي كل ثدح ام
 ملف ينعدخي فوس ىتفلا نأب ينرذنأ فارعلا» :اًعبط هنم افرح

 نآلا ككرتأس .«يتايح يف هب تررم قزأم نعلأ يف انأ مويلا ..قدصأ

 هذه ..ةلكشملا لحي نأ هنكمي بيبط ةدايع فرعت ةقيدص نع نيئحبت

 ....كلضف نم يتقو يعيضت الف يتريغص اي كتلكشم

١5 



 يديألا ٠

 ىف ريغص طشمب هبراش بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا طشمُي

 هک امل له دوم انبوب لا اوو هداه ىو هي

 طبترت ةلوجرلا تناك امدنع «ةيرقلا يف هتلوفط نم يبابض لكشب
 ةآرملا يف هتروص قمري .ىلعأل صوقعملا عماللا ثكلا براشلاب
 .ةرطيسلاو ةطلسلا ةحئار سفن هل يذلا نيمثلا رطعلاب عوضت يهو

 .فيك يردي الو ةآرملا يف سكعني رطعلا نم عونلا اذه ..معن

 قالغإ ىلع هدعاسي فيصولا امنيب صيمقلا يدتري أدب ءطبب
 سوبدلا .اهلامكتسا تيصولل كرتيل ىنعلا ةطبر عضو مث .رارزألا
 يف هيعارذ دمف هترتس الماح يناثلا فيصولا ءاج ..قينألا بُهذملا
 قالحلا .ةرتسلا يمك يف امهلاخدإب رخآلا فيصولا موقيل ةرمآ ةكرح
 ..هفنأ يتقاط يف تاريعشلا قلح امك اًحابص هنقذ بذش دق

 .اياوزلا لك نم هل روصلا فالآ سكعت ايارم سمخ نيب فقي كانه

 .هرماوأ ذيفنتل اًبهأتم فقي تابيدلا تاروصنملا نم لماك شيج

 .هتوقب هرعشت اهنأل تاذلاب ةرظنلا هذه بحي .ةرظنلا هلدابف ةأرملا
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 ركذلا هنإ .لقعلاب بهذي اًدوفن كلمي خماش رطع قنأتم ..انه هنإ
 نع اًصصق ركذت هسفنل رظن املك .ءاسنلا ناهذأ يف دلاخلا يدبألا

 .ضيبألا هناصح رهظ ىلع امور عراوش بوجي ناك امدنع ينيلوسوم
 .قرعلاب للبملا تالضعلاب زنتكملا يراعلا هردص اشفان سأرلا خماش

 نعرهي مث نملحيو نشعتريو هل نرظني نهلك امور ءاسن تناك اهدنع

 لافطألا ءالؤه بسنت نأ نكمي ال ...نلمحيو ..مهجاوزأ ناضحأل

 .ميعزلا ءانبأ مهنإ ..جاوزألل

 ىشمل فارعألاو تافاقثلا فالتخا الول ...اًدج ةركفلا هل تقار
 كلمي تاذلاب ددصلا اذه يف ناكو .ردصلا يراع بيهم بكوم يف

 ضصرخلا نشأ رج نيكسلاو بالا نس فا وهف هب انيك رتا

 سنتلا بعلو ةيديوسلا نيرامتلا ..ةيندبلا ةضايرلا ةسرامم ىلع
 .يلضعلا هدسجب اًروخف ناك اذهل ...ةحابسلاو

 مغرب هتحصب ثرتكم ريغ هرمع نم اًماع نيثالثو ةسمخ ىضق دقل
 قوريام لكأيو ةهارشب نخديو ةضايرلا سرامي ال ؛:ةيركسعلا هتيفلخ
 ال ةليوط ةرماغمب مكحلا ىلإ لصو امدنع .هل ولحت نم عجاضيو ءهل
 هلمحتت نل ةيلاي ةبرع دسجلا اذه نأ كردأ ءانه اهركذل لاجملا عستي

 نل هنكل ء«ةطلسلا نع ثحببلا ةلحر ىف دسجلا هلمحت دقل .اليوط

 ۰ ` .اهسقت ةطلسلا ءانثأ هلمحتي

 يف نيتماعد ىلإو «مكحم يئاودو يئاذغ ماظن ىلإ رمألا جاتحا

 «نيخدتلا نع عانتمالاو ةضايرلا نم ريثكلا ةسرامم ىلإو «ةيجاتلا نييارشلا

 اكيرمأ نم روتاتكد لارتج هنأ رعشيل رخآل تقو نم اًراجيس نخدي هنأ مغرب

 .راجيس نود نم تاللارنجلا ءالؤه ةروص ميقتست ال .ةينيتاللا

١ 



 ..اًدبأ تومأ نلو دلاخ انأ ..يدبأ انآ

 الو تومي ال هنوكو ةصاخلا هتيهولأ ةركف نكل «نيدتلا يعدي ناك

 فرتعي ملو ..اًيروعش ال هقحالت تناك قزريو تيميو ييحيو ءرهقي
 .طق هسفنل اهب

 حلصألل ءاقبلا .ةمقلا ىلإ بيدلا دمحأ روصنم اهضاخ ةليوط ةلحر

 مل .نطولا ءانبأ لك نم اهتياهنل ةلحرلا لصاوي نأ عاطتسا نم وهو

 ةميزه يفو هدارأ ءيش لك يف حجنو ...نجسي ملو مدعي ملو تمي
 بالقنا تالواحم ةدع نم اجنو ..مهب ليكنتلاو نييسايسلا هموصخ

 يف دحاو ىوقأو لضفأ ...العف لضفألا هنأ اذه ىنعم ..تالايتغا وأ
 .هلثم بجني نأ نع زجع نطولاو ءاهلك دالبلا ةعقر

 اميف هل قات ءيش لك لينو «ةزئاجلاب عاتمتسالا ىلع وه ممصم

 .هلني ملو ىضم

 ةطلسلا ةمقل لصو امدنع هنكل ءىضم اميف قحب ءاسنلا يهتشي ناك

 ةطلسلاو ذوفتلا ةوهش نأ كردأ اًيناثو .هتحص نمدهيس نهنأ اَلوأ كردأ

 ..غرافلا مالكلا اذه نم لحارمب ىوقأ

 ةسمخ ذنماهجوزت ىتلا - ةيقيرلا فصن - ةييطلا هتجوز تناك

 .لافطألاو قئاللا ىعامتجالا رهظملا هيطعت ..اًدج ةيفاك اًماع نيرشعو

 ۰ .هيفكي اذه

 نيمأ يديع ركذت ..اوكله مهنب ءاسنلا اوقشع نيذلا تاروتاتكدلا

 ....ونراكوسو اساكوبو
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 نم عونب نمؤي ناك انلق امك ..اًروتاتكد هسفن ربتعي هنأ اذه ينعي ال

 ريثك ىلإ جاتحي قحلا اذه نكلو ..هتمهمب مايقلل هراتخا يهلإلا ىحلا

 روصلا يف هاري نأ بحي عضو يف هسأر ليمو ةآرملا يف هسفنل رظن

 :هروايو هلوح نمل لاق مث ءاًيروطسأ ودبي هنعجي هنأل

 .(!انب أيها

CEجي 2  

 يف هلاجر لباقي نأ بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا بحي

 «مون الب نيقلق ليللا اوضمي نأ عقوتي هنأل «مويلا نم ةركيم ةعاس

 ةرمحملا نويعلاو رتوتلا ىري نأ بحي .مهمد يف قفدتي نيلانيردإلاو
 ..ةرطيسلاو ةوقلاب هرعشي اذهف «مونلا قذت مل يتلا ةخفتنملا نوفجلاو

 .اهل ليثم أال ةرطيسلاو ةوقلا ةوهش

 ىتلا دالبلل ةريبكلا ةطراخلا ثيح ةعساولا ةعاقلا ىلإ لخد امدنع

 ياشلا قيرابأ اهيلع ترثانت يتلا ةليوطلا ةدئاملاو ءالماك اًرادج لتحت

 عتمتسي ناك .روف يتبلا ضعب اهيف ةريغص قابطأو ريصعلا تاجاجزو
 ياش بوك وأ روف يتب ةعطق قوذت ىلع ؤرجي مل اًدحأ نأ ةركفب اًدج
 نم ةموك كانهو راهزأ كانه .مكحلل لصو ذنم هترضح يف دحاو

 وهو ةرطيس ىف سلجي ..هروايو نايصخشلا هاسراح كانهو ءريراقتلا

 لجرلا تارا لا نور يام لاك هينعلا كانت ىف قمر

 امدنع عيدو طقل لوحتي يذلاو «نينيعلا ظحاج تارظنلا سرش نيدبلا

 .هيسوءرم ضعي نأ ةلوهسب نكمي امنيب .همامأ فقي

1١05 



 يك ةيحيرأ يف دئاقلا هل ريشي ىتح اًفقاو تارباخملا لجر لظي

 تسوتلا نم نوكملا طيسبلا يحصلا هراطفإ هرواي هل بلجي .سلجي

 نم لكألا يف اًدج اًهرش ناك .ريصع بوكو ةدحاو ةقولسم ةضيبو
 ىلإ طقف ةجاحب راص ..ءاسنلا ةوهش عم لكألا ةوهش دقف هنكل ءلبق

 تاوهشلا لك هبيهلب قرحأ ناكرب ةطلسلا ةوهش .هتايح هيلع ظفحي ام

 ..ىرخألا

 سيئر وحن هينيع عفري نأ نود راطفإلا نم تاميقل لوأ مهتلي

 ةبقاث اًنيع عفري ناتقيقد ترم املك هنكل «ةناهإلا ليبس ىلع تارباخملا

 .ةالابم الب لكألل دوعي مث «ةيقدنب ةقلط اهنأك ةرظنب هيمريو ةقراخ

 اًذيج هخيرات فرعي ..يدمح لامك يف هيأر وه اذه ..بلك

 .مالفألاو تافلملاو تاليجستلا تارشعب هل ظفتحي ديكأتلابو

 يذلا ديعسلا رصعلا يف دعن مل فسألل .دارأ ىتم هيلع ءاضقلا عيطتسي

 ءءاش ىتم هئادعأ وأ هيضراعم ىلع صاصرلا قلطي هيف روتاتكدلا ناك

 ةيروص ةمكاحم كانه نوكت نأ بجي مويلا .ضمحلا يف مهبيذيو

 ةيهاركلا ريغ ببس نم ديال ..ةقفلم ةيئانج ةمهتو «ملاعلا اهب فرعي

 لك نم اًركيم سردلا بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا ملعت

 وزغب الإ اًدبأ ككفتت ال ةنفعلا ةمكحملا ةرشقلا هذه .ضعب ىلع

 سيل ةقيقح روتاتكدلا يمحي ام .نيسح مادص عم ثدح امك يجراخ

 ةقبط ىه لب «هرصقب طيحت ىتلا تاعردملا الو هنمأ زاهج الو هساّرَخ
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 ةكيمسلا ةقبطلا هذه .هلوح نم نيناوقلا ةيزرتو نيعفتنملاو نيقفانملا
 ءاهدالوأ لبقتسمو اهذوفنو اهئارث نعو هسفن اهدوجو نع عفادت

 ةقبطلا هذه .بلقلا يف كانه وهو العف مدلاو حورلاب هيدفت يلاتلابو

 اة ر ودود ىدن ال دعا أل كمسا ق ادع دج ةقداض

 نكامألا لضفأ كتيرذل نمضتو نييالملاب كلخد نوكي امدنع .مدلاب

 يف ميعزلا هيفخي ةنتن ةحئار اذ كداسف فلم نوكي امدنعو .دلبلا يف

 ميعزلا طقست نأب كبلاطيو اًملع لمحي لوبخم باش يتأي مث «هتنازخ

 مث «رخآ باش يأك ايداع اًنطاوم كنبا ريصيو كبتار رشع ىضاقتتو
 سدت نأ وه هلعفتس ءيش لوأ ..ةيرحلا لجأ نم ملعلا اذهب حولت
 ...اذه يف كش ال .لوبخملا ىتفلا ةرخؤم يف ملعلا اذه ةيراس

 ديجي «ةءاقكلا ديدش بلك هنأ رکنی ال هنكل ..بلك يدمح لامك

 .العف ةسارحلا نونف

 ةقيرطب لاقو ةدضنملا ىلع هلمحي يذلا ليقثلا فلملا لامك عضو

 :ةيسردم هبش

 بالكلا ءال وهف ؛سمأ انلق امك .ىدفملا دئاقلا اهيأ انه ءيش لك» -

 هفدهتست ةلتاقم ةرئاطب ربوتكأ " موي مكبكوم اومجاهي نأ اولواح
 مهل باجتسا دقو «ناريطلا طابض ضعبب اولصتا لعفلاب ..خوراصب

 .تافلملا هذه يف هنع ءيش لك ..«باقع دمحم) دئارلا ىعدي نم

 زاهج نأ الولو مكظفحي هللا نأ الول لعفلاب مهتطخ نوذفنيس اوناك

 .٠....الولو «ةءافك وذ ظقي مكتارباخم

 :ىدفملا دئاقلا لاق
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 .«لوبخملا كلذ الولو» -

 دومحم نع ناثدحتي امه امبرو ءاًعبط لوبخملا كلذ انأ تنك

 هيلع تررم امدنع .ةيمقرلا يدونمسلا تاؤبن ىف اًريبخ ترص انآ

 نامرحلا ةلاح يف جراخلل رظني «هتداعك ةذفانلا مامأ اًمقاو ناك هتفرغ يف
 وأ هذه ةيشاكألا تالجسلا أرقي هنأ دقتعأ .اًريخؤم اهداتعا يتلا يسحلا

 :يروهج توصب لوقي هتعمس

 ۲٤0 ۷ 0...۳ ٣۱۹ - ۱۸ ..بئذلا سرتفي باقعلا» -

 .«.. خلإ ...... تھ

 تدع اذكهو «لومحملا ىفتاه ىلع العف ليجستلا تأدب دق تنك
 يف ثحبأ تحرو ةداعلاك بتكلا تبلج ...يبتكم يف هلاق ام غرفأل

 رد کا کیک وم د*  ناطلسلا دة رئاط :لوقت تاملكلا تناك

 ةرئاطلا وه باقعلا نأ انضرتفا ولو «بيدلا وه بئذلا نإانلق ول

 ..بعرم ءيش نع ٿدحتن نحنف

 نأو ةمغلم يتايح نأ فرعأ تنك .تقولا كلذ يف ارح نكأ مل

 تحت .. يراد يف ..يمامح يف ..يبتكم يف تصنت زاهج نم رثكأ كانه

 ..دومحم ةفرغ يف ..يئاذح يف ..يتداسو

 لاجر نأ ىهدألاو ءتقولا ةليط ىل رظنت ناردجلا نأ فرعأ تنك

 كانه نأو ءاّرح دع مل يننأ فرعأ تنك .انلاجر هاريام نوري 581
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 .يليللا يلوبت تارم ددعو ةيلخادلا يبايث عون فرعيو يسافنأ دعي نم

 فكعي نارمع ىولسل ةيراع ةيفارجولوه ةروص مهيدل ديكأتلاب

 يف ريبخ كانه امير .اهل يباذجنا بابسأ مهف ىلع ناكيرمألا ءاربخلا

 تازاغ توص وأ يشملا يف ةبيرغلا يتقيرط ليلحت لواحي ناجيشتم

 .ضاحرملا يف ينطب

 .كلذ نالعإ نع اوفكي ملو ..كلذ نع اوفكي مل.يب نوباتري اوناك

 .اهنوقدصي ال مهنكل مهل ةفولأم يدونمسلا دومحم ةصق تناكو

 .وه امك ةحصملا يف هوكرت اذهلو

 تاكبشلا ىلإ اهنمو ةيكيرمأ ةديرج ىلإ ربخلا برست اذه مغرب
 .اهلك ةيعامتجالا

 مهضعب دقتنا امدنع «كنركلا مليف يف ينسح داعس ركذتأ تنك

 يف اهنأ تدجو مويلا سفن يف .تمصلا ترثآف اهمامأ ةيلكلا ةذتاسأ

 اهبذجي وهو اهلأس يذلا «ثحابملا طباض ناوقص قيقوت دلاخ ةضبق
 ؟ثدح امع اًريرقت بتكت مل اذامل اهرعش نم

 اهلاق يتلا ةءوبنلا هذه نوريثك لجس ديكأتلاب ؟اتماص لظأ له

 ضرتفت ال ..«بئذلا سرتفي باقعلا» اًص وصخ ءاهنم عطاقم اوعمسو
 ثدح ول .اهروصتت يتلا ةجاذسلاب اوسيل مهف موقلا ءالؤه يف ءابغلا

 عم ديدج نم مهدنع يسفن دجأ فوسلف ربوتكأ ۳ يف نيعم ءيش
 داعس ريصم سفن هجاوأ امير ؟هفرعت تنك ام لقت مل اذامل :لاؤسلا
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 يذلا نيصاصبلا ريبك تبلط قونخم توصبو ةعامسلا تعفر

 ..هئاقل ىف بغرأو قلق سج وتم ىننآ هتربخأ

 همسا رايط وه .ناطلسلا سرتفي يذلا باقعلا نأ تفرع دعب اميف

 كرديل طويخلا تككفتو .تروصت امم رطخأ ةءوبنلا تناك دقل
 دئاقلا بكوم فدهتست تناك ةئيرج لايتغا ةلواحم كانه نأ لكلا

 ” موي ةأجف بكوملا راسم رييغت مت امدعب ..ريوتكأ ”موي «ىدفملا

 ىلع قلحتل اهراسم فرحناو تعلقأ ةلتاقم ةرئاط نأب اوثج وف ءربوتكأ

 ناك امك بكوملا راسم قوف طبضلاب «ةنيدملا قوف ضفخنم عافترا

 ول الهس ةصقلا جاتنتسا ناك .ةبيخلا لايذأ رجت تداع مث ءاًعقوتم

 .انأ هتلق ام ىلإ اندنتسا

 ,ةدومحتم اي تا تنا

 تيكرو لبجلا تيقترا انآ . .ؤبتتلا ىلع ةردقلا كلمي دحأ ال» -

 .«ريثكب مكنم دعبأ تيأرف باحسلا

 صحف يذلا ءرلسوأ مايليو ميظعلا بيبطلا نع ةريهش ةصق كانه

 نؤعمسيس مهنأ نابشلا ءايطألل لاقف ةيمزتامور ىمحب ةضيرم ةاتف
 :راكنتسا يف اولاق .عوبسأ دعب اًطغل

 يف ؤبنتلاو ةذوعشلا سرامت لهف .اًئيش عمسن ال نحن ..يديسال -
 .«؟بطلا ملع

 :ةقث يف مهل لاق
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 الإ هعمست نل مكساوح نكل ءالعف نآلا هعمسأ طغل كانه» -

 .«!نآلا نم عوبسأ دعب ىلاعتي امدنع

 لاحلا وه اذه ناك امير ..ًابنتي هنأب عابطنالا كيطعي دق سحلا فهرم

 ةليوز باب ىلع ينقنشيس يذلا نيصاصبلا ريبك نأ وه هفرعأ ام
 تفرعو ءادج ينع اًيضار ادب ءيفك نوعطقيو يناسل نوعزتنيام دعب

 دئاقلا ءاذج ضعم ةغولا فارباغملا سيئر ىدمح لامك قنيمعلا نأ

 قزمي فوسو رهشلا اذه ريطتس ةريثك سوءر .اذج رورسم يقورع

 .ةعاس عبر اهتدم ةيركسع ةمكاحم دعب باقع دمحم ردص صاصرلا

 لبقتي نأ ةلوطبلا يغتبي نم ىلع .ينومولت الف «يتايح يف الطب نكأ مل
 .صاصرلاب ىمرلاو قنشلا لثم ةريغصلا تاآجافملا

 ول ..ديرت ام هنم بلطت نأ كنكمي ..ضار لاقي قحلاو دكاقلا» -

 .«لماكلاب ةحصملا هذه ءانب داعي نأ تدرأ

 نع ىندعبي نأو «ىنأشو دئاقلا ىنكرتي نأ وه هديرأ تنك ام لك

 ءازج فرعت تنأو «قرتحي ءالؤه نم برتقي نم لك .ةقراحلا هترئاد

 نالا ةمدخ رخآ فرعتو «قنروخلا رصق مامتإ دعب «رامنساا

 ..كنم السع ديرأ الو ىنيغدلت ال

 ليحتسملا نم راصو ردحنملا ربع تجرحدت دق تناك رومألا نكل

 ..اهفقوت نأ

11۲ 



 «ةركذت ىلع لصحت نأ ةديهز تارالودب كناكمإب ناك اذكه

 .ةتخاس ةبجوو رتبوك و يلهلا تارئاطب ةلوج كل نمضت ةركذتلا هذهو

 ءالؤه ىدل دعي مل .فختال .دادغب قدنف يف ةدحاو ةليلل ةماقإ عم

 .قيحس نمز يف ثدحي ناك امك تارئاطلا ىلع اهنوفذقي خيراوص
 قحاس روعش كرمغي فوس اذل .قالطإلا ىلع ءيش مهيدل دعي مل

 فوس .تارئاطلا نوري امدنع نيروعذم نوضكري مهارت تنأو قوفتلاب

 كيسكملا يف نارعشي ورازيبو زيتروك ناك امك ضيبأ هلإ كنأب رعشت
 ١ .ةيبونجلا اكيرمأو

 ىكيرمأ ورويلا داحتالل ةيبرغلا تاطلسلا تردصأ ةرتف ذنم

 لاق .تارئاطلا نم ءالؤه ىلع صاصرلا قالطإ مدعب ةمراص تاميلعت

 اولض ةيرشبلا يف انل ةوخأ مهربتعن نأ انيلع نإ «نوسريمإ فلار» رشبملا

 .مهل ةوخأ ءالؤه رابتعا يف ةيوعص اودجو نيريثك نأ ةقيقحلا .قيرطلا

 موقلا ءالؤه لازامو ءةبوعصب تومت ةميدقلا تاداعلا نكل

 .تارئاطلا نوري امدنع لئاه بعرب نورعشي

 .مهندم تناك يتلا بئارخلاو مهمايخ ىرت نأ كنكمي

 مهلافطأو رسألا ضعب روصت نأ كنكميل اًرييخأ تارئاطلا لزنت

 نم سأب ال .رعذو لوضف يف كنوقمريو بئارخلا يف نوراوتي مهو

 .مهل حمقلا قئاقر بلعو نبللا بلع وأ رجربماهلا رئاطش ,رضعب ميدقت
 .ءايشألا هذه ىلع مهضعب نوقزميو نوعزانتي مهكرتت الأ مهملا

 اهديب اهترمد اهنكل ضهنتل ةصرفلا تحنم ..ةسعت ةراق ايقيرفأ نإ

 ةدع حنم يذلا يبرعلا ملاعلا رود ءاج مث «ةيلبقلا بورحلا ببسب
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 معني نأو برغلا ةرطيس نم صلختي نأ هعسوب ناك ...مدقتيل صرف

 تلضف ءاكذلا ةضفخنم ةينانأ تانئاك مهنأ اوتبثآ برعلا نكل .هتاورثب

 نامهتلي نيدسأ نع ةينيصلا ةروطسألا ركذت ..ءانفلا ىتح لتاقتت نأ

 ..طبضلاب ثدح ام اذه .نيليذلا ىتح امهضعب

 يلاعتلا نم ةقوبسم ريغ ةجردب نيباصم اوناك اذهل ةفاضإلاب

 ...بكوكلا رهظ ىلع ىوقألاو ىقرألا سنجلا مهرابتعاب .رورغلاو
 رخصلاو هولا عم رواماعتب اونا وات برحلا وكل سام ودوم

 .عقاولا يف اًدج نويرصنع مهنأ كيلع ىفخي الف «يقيقح ٍلاعتب

 0 لا ا

 .مويلا ةليط صاصرلا نوقلطيو فوكنشالكلا نولمحيو لداتصلا
 دادعتسا ىلع مهدحأ نكي مل .ةايحلل عتمأ ةقي هذه تدبام ببسل

 .ضرألا عرز وأ تاونقلا قش وأ ملعتلا وأ ميلعتلا يف لمعلا وأ ءانبلل

 ميغلتو فوكنشالكلاو نواهلا قالطإ ةديحولا مهتعتم تناك طقف

 يف طقست مث «لوألا قيرفلا دي يف ةنيدم طقست موي لك يفو ..تاقرطلا

 ..يهتني ال يثبع عارص ..مايأ دعب يناثلا قيرفلا دي

 روصتيو ..ودعلا لتق نع ةيولوأ تاذ ةمهم هيخأ لتق ربتعي مهلك
 عضو وهو .هدعب كرحتي يذلا يئاهنلا سناجتلا عضول لصيس هنأ

 ..طقف لئاوسلل سناجتلا نأل ليحتسم

 تهتنا .رصتنا نيفرطلا دحأ نأل هتنت مل «بورحلا هذه تهتنا امدنع

 ىلع نوردقي ءاحصأ لاجر الو رمدت نابم الو حالس كانه دعي مل هنأل

 الو فطقت راهزأ الو ممَسُن رابآ الو قرحُت راجشأ كانه دعت مل .لاتقلا

 .نارينلا ةايح يهتنت دامر ىلإ ءيش لك لوحتي امدتع .نوحبذي لافطأ
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 هدودحو همولعو هداصتقاو هتاردقب ظافتحالا عاطتسا يذلا برغلا

 لوحتي يبرعلا ملاعلا ىري وهو «ةشهد يف ثادحألا هذه بقاري لظ

 ةلطعلا موي اهروزت نأ كنكمي ةيقيقح الم ةنيدم ..والم ةنيدم ىلإ
 .يرافاسلا تالحر ىدحإ يف كنأك اًعتمم اًنقو يضمتل

 ..ةيرصنع اذه تربتعا يتلا تاهجلا عم مادص كانه ناك ءدبلا يف

 ةيؤر يف ةيقيقح ةعتم نودجي سانلا أدبو مظتنت تالحرلا تأدب مث
 .تاروصانيدلا لثم اوضرقناف اوروطتي نأ اوعيطتسي مل نيذلا ءالؤه

 حبذلا نكل «مهعم لماعتلا لواح يجولوبورثنأ ريبخ نم رثكأ كانه

 لوتسملا وه يبنجأ يأ نوربتعي مهو ء«نمز ذنم مهدنع ةداع راص

 ةريشع عم لماعتلاك اًرطخ مهعم لماعتلا ناك اذل ..مهتساعت نع

 هذهو ءةنيمث اًراثآ مضت وأ ةينغ قطانم كانه تلظ اذه مغرب

 قح نم نكامأ اهنأل يكيرمأ ورويلا داحتالا نم اهلالتحا مت قطانملا

 اهتاورث اوددبو اهوعيض نأ ىوس اولعفي مل ءالؤه مادام .هلك بک وکلا
 ..فده الي فوكتشالك تاقلط يف

 هيمدق حتف دقو ءشارفلا ىلع هدسج یری ىتح دومحم عفتري
 قوف طقس قالمع صرب هنأك وأ ءريبك × فرح هنأك ودبل هيعارذو
 فقسلا يف ناقدحت ناتيجاجز ناتحوتفم هانيع .هرهظ ىلع شارفلا

 .نايرت الو

 ...اشاكأ .. .اشاكأ ...ديزملا نع ففرألا نيب ثحبي
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 يذلا هتارياخم سيئرل بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا لاق

 :رتوتلاو ةنادبلا طرف نم ثهلي 2.

 ةيؤر ىلع نورداق سانلا ضعب نأب نموأ ..نيفارعلاب نموأ انأ» -

 هسفن رلته فلودأو اًبيع سيل اذه .بيغلا فاشكتساو بجحلا ءاروام

 .«هيفارع مالكب قثي ناك

 ديمعلا ؤرجي ملف «همف نكر ىلع ةضيبلا حم نم ةيقب ترقتساو

 نيفارعلا نإ لوقي نأ ىلع رسجي مل هنأ امك ءرظنلا ىلع يدمح لامك

 يدنامرون ىلع وزغلا نوكي نأ عقوتي مل هنأل «ةبيصم يف رلته اوطرو

 :بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا درطتسا

 اًطروتم ضيرملا وأ بيبطلا نكي مل امو «ديرف ثداح مامأ نحنا -

 .«ةتباثو ةيقيقح وبنت ةلاح مامأ نحنف «ةرذقلا ةلواحملا يف

 ثداحلا اذه نع ناديعب ضيرملاو بيبطلا نأ دكؤت انتايرحت» -

 .«.امومع ةسايسلا نعو

 :هنانسأب تسوتلا مشهي وهو ىدفملا دئاقلا لاق

 رارفلا لواحيس نم فرعي نأ هنكمي ..ىرخأ ةرذق ةلواحم يأبأبنتي

 لواحيس نمو «برخلا فحص ىف هناسلب انقلسيس نمو «دودحلا ربع

 يف زوفيس يذلا نم فرعيو ءانيلع بالطلاو لامعلا بلؤي نأ

 .«ةمداقلا تايباختنالا
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 .«.نوفرعت امك اًمئاد زوفي مكاحلا بزحلا» -

 .«ةضراعملا ططخ فرعيال -

 يف اوباذ وأ نوجسلا يف مهلك ءنوفرعت امك ةضراعم دجوت ال -
 .«ضمحلا

 .«ماعلا يأرلا هاجتا فرعي» -

 وه ماعلا يأرلا ..هعنصن نحن ..نوفرعت امك ماع يأر دجوي الا -

 .«كجماربو كفحص هلوقتام

 :لاقو لاقتربلا ضعب فشرو ىدفملا دئاقلا مستبا

 لجرل اهملعت نأ نكمي ال ةقيقح كلت .ةوق ةفرعملا ..اذهك لجر عم

 .«؟كلمع قئاقدب كريخأ نأ يلع نأ مأ ..هلمع ديجي تارباخم

 ..هقورع يف مدلا تدمج ةيران ةرظنب هامر مث

 ....باوج الب ةلثسأ هيدل ىدفملا دئاقلا
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 كديري لكلا ١

 .هعنصت اهنكل هب انربخت ال يه .لبقتسملا تاءوبنلا عنصت ام ببسل

 «ىنج و زعتف ةأرما ىنلمحتت نأ نكمي ال ىبصع ىننإ ىمأ تلاق امدنع

 دعب ايف تحال تانيلكلا هده نأ بيرلا نمو ءام لکشب ًاينتت تناك

 ...ىثنأ عم يل ةقالع لك يف لشفأ ينتلعجو

 ىولس نم ءيشب رفظأ نل يننإ يتبقر رصتعي وهو لاق دومحم
 ال مأ ابنتي ناك نإ فرعأ ال .هتيهاركو هتقم ىوس لانأ نلو «هتجوز

 ةقيرطب طبضلاب اهعم فرصتأ تأدبو «لشفلاب نقوأ ينلعج اذه نكل
 ..اًدبأ ءيشب اهنم رفظأ نل ينلعجت

 علخت وأ قالطلا بلطت نأ اهلأسل يريغ اًصخش اذه ناك ول امبر

 نم ريثكلا ققحتس تناك هذهك ةوطخ .اهنم جاوزلا بلطلو ءاهجوز
 وحن امهنم لك لمحي نانايك اننأ فرعأ .كش الب اهلو ىل ةداعسلا

 باجعإلاو مارتحالاو ةفلألاو ةدوملاو ءاهتشالا نم ريثكلا رخآلا

 دومحم دوجو ىوس جازتمالا نم انعنمت ةبقع دجوت ال ...ةقفشلاو

 .جاوزلا نم يقوخو ىطسولا ةقبطلا قالخأو
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 تنكو) اهتقو هنم تدكأت ام اذه .يل نارمع یولس نوكت نل

 .(اًنطخم

 ةياكح .دومحم ةءوبن ققحأ ينتلعج دومحم ةءوبن : ىرخأ ةرابعب

 :لوقي رمخلا يف اًثيب بتكي نأب هل ابنت يذلا خيشلا عم يقوش دمحأ

 العف هل قار رعشلا تيب نأ يه ةجيتنلا !قاس اي اهتاه ىلو ناضمر

 .ةريهشلا هتديصق علطم يف هلمعتساو

 .بيرغو ريحم اذه لك

 ىتم فرعأ ال .دحلا اذه دنع تدمجت ىتايح نأ ىه ةلكشملا» -

 .«تيبلل دوعي ىتم الو ىفشي

 :اهل تلق

 نيكلاسلا ليلق اًشحوم اًبرد راتخا دقل .ىفشيس هنأ دقتعأ ال» -

 دعبأ هلعجي رمي موي لك .دوعي وأ ءارولل رظني نلو «هدحو هيف يشمي

 لوفلا عاتبي نأ روصتأ ال ةدقعملا ةلحرلا هذه دعب .انملاع نع ىأنأو

 بلطي مث ءلورلا علاطيل ةمكحملا ىلإ عرهيو ءاححابص ةديرجلاو

 نوك يف هنإ .تيبلل ةدوعلا قيرط يف ايلوصافو اًمحل عاتبيو ليجأتلا

 ريغ هتاملك ..انمالحأ ريغ همالحأ ..انلكاشم ريغ هلكاشم ..رخآ

 .«هنوري يذلا رضخلا انديس نوبطاخي

 ..فكلا وحن ةليوط ةلحر يف هدحو قلطني ماهبإلا ..اهلمانأ سملتت
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 تحتف .هعضوم يف صقري مث سرغنيو زكرملا دنع كانه فقوتي
 ..يزمر لكشب اهلانأ ..اهلانأ يننإ ..كلانهام تكردأ دقو اهيتفش

 .لبقتو هذه يلمانأ ةصقر ىنعم فرعت ..لبقت اهنإ : يسفنل تلق

 رومي يمدب ترعش

 :ثهلت يهو «يل رظنت نأ نود تلاق

 .«اذه نم دكأت ..هفرعي ..اذه یری وه» -

 .«ال مأ هقدصأ تنك نإ يردأ الف «ءيشب رفظأ نل يننإ يل لاق» -

 .(؟دحعبيوا

 نيفرعتو ةيماحم تنأ .علخلا وأ قالطلا يبلطت نأ كقح نم» -

 .«ينم اًريخ رومألا هذه

 م« أهم

 .(؟دعبو»

 .«كنم ال وئسم ريصي الو ةيرحلا نيلانت اهدعب» -

 .4؟كعبو» -

 .«ةميق الب اثبع ناك تافام رابتعاب ديدج نم كتايح نيئدبت» -
 .«؟كعبو» -

 نوكي فوس نآلا هلوقأس ام .اًريثك هاشخأ نكر يف ينرصاحت

 مل ول ةلوهسب ضفرلا وأ دعولا ينم عزتنت فوس .يدض ةيدبأ ةنيرق
 . يدي دعبا

 امهم اًءزج تراص دقو «ققحملا يديس اي نارمع ىولس اهمسا

 ...اهتاذ يتايح ريصت نأ اهل حمسأ نل نكل «يتايح نم
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 ..وزغلا أدب طبضلاب تقولا اذه ىف

 2 د چ

 ءةحصملا ىكيرمألا كلذ لخد امدنع .ءققحملا يديس اي اذهل
 اک تج وت ین وقال نیلا 1817 لاحو نم نوكأ تخف وت

 اوذخأيل ءادومحم ودخل اًميحج يتايح لعج نوديرياوناك ول
 اا ةا يا ىلإ: وا فلا نارمع وول

 اًدج ةريصق ةيحل هلو علصأ فصن «هرمع نم نيعبرألا يف ناك

 ...ديكأتلاب قلطم .راطإ الب ةيفاص ةفافش تانيوع عضي .ةيانعب ةبذشمو
 :اًصيمق سيلي .اذه ىف كش ال .قلطم هنكل يردأ ال ؟تفرع فيك

 عم ناولألا قاستاب نمؤي ال بناجألا مظعمك هنكل ءقدع ةطبرو امين

 ادب هنأ يه ةجيتنلا .اهفصو نكمي ناولأ ةليكشت برغأ ...اهضعب
 ٠ .مزاللا نم رثكأ اًيينجأ

 :هيف كش ال يكيرمأ توصب لاقو ينحفاصي هدي دم

 .«يئاور بتاك ...رياود دراشتير »-

 ءاًعيط دومحم ةلباقم ديري وه ..اًحضاو ةصقلا ىقاي راص اذكه
 طسو هارأل غبت ةفاقل تلعشأ دالا ياورلا هلل هاما

 :اقطل رثكأ ودبي هلعجي اذه ..ناخدلا

 :يل لاق

 فحصلا هنع تملكت ..ريهش ضيرم ...مهم ضيرم كيدل» -

 ىل رطخ انه .ةيحايس ةلوج ىف ةيردنكسإلا يف انأ تنكو «ةيكيرمألا
 ۰ .«مداقلا يئاورلا يلمعل ةيرث ةدام هنأل هئاقل يف بغرأ انأ .هلباقأ نأ
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 .«؟تضفر ىنبهوا# -

 .2؟لعفت اذامل نكل .كقح نم اذه» -

 تررق مث .ةطاسبب هدرطأ مأ دومحم ءاقلب هل حمسأ له ردأ مل

 انأو نجس يف سيل وه .هسفنب هرارق ذاختا دومحم عسوب نأ

 ررضتت يتلاب تسيل هتلاح نأ امك ءرح صخش وه .ناجسلا تسل

 .نيرئازلا نم

 لجرلا اذه لع يف ىدصلاك ددرتت تاوصأ يأ فرعأ نكأ مل

 :ينيعبرألا

 دحاولا نرقلا نوكيس حجرألا ىلعو اًيكيرمأ ناك نورشعلا نرقلا»
 ردقن ال اننكل .هنم اًماع نيسمخ لوأل لقألا ىلع ..اًيكيرمأ نورشعلاو

 .اهشرع ىلع نم اكيرمأ حيزتو ومنتس ىوق كانه «دبألل لؤافتلا ىلع

 نأ سنت ال .ديألل ةرمتسم ممألا اهبعلت يتلا ةيقيسوملا يساركلا ةبعل

 ايلاطيإ يه مويلا تراص ملاعلا تلزلز يتلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 اهنع بيغت ال يتلا ةبيهرلا ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا .ةفيعضلا ةسئابلا
 ةلودلاةيذاصقالا ايلكابشم ىف ةقراعلا اجت تراس يملا

 لامشو نيرهنلا نيب ام دالبو ايربيإ ةريزج هبش تذخأ يتلا ةيمالسإلا
 ديم مذ ردغكملا ةعومجيملا فالك ىلا يها رف علم تالاكو ارنا

 نييعقاو نوكت نأ بجي .سماخلا ملاعلل يمتنت يتلا ةيبرعلا لودلا

 انتناكم ىلع ظفاحن نأ انيلعو ءاًمتح انيلع تآرودلا نأ فرعنو

 .«راصعإلا ىدحتن نأ بجي .ةنكمم ةرتف لوطأل انعضومو
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 ليختت نأ كيلع .هاوس ءىش الو لايخلا .لايخلا ىه كتمهم»

 ا وم دقت ا ما لمحت نأ نيكني ا ها تارا

 يف انتراضحبو انب لحت نأ نكمي يتلا ثراوكلا يهام .زيمتملا

 نيصلا لوح عراشلا لجر مالك ددرت نل ؟ديعبلاو بيرقلا لبقتسملا

 وأ ايناملأ ةضهن نع ملكتت نل .ليفلاو نينتلا راصتناو نيتمداقلا دنهلاو

 لثم ةلوقعم تاهويرانيس ديرأ .ايسآ قرش بونج نم مداقلا رطخلا
 ۱١(. ربمتبس نع هتمسرام

 رارسأ ىلع سسجتي .صاخ عون نم تارباخم لجر ناك رياود

 .دعب دجوت مل

 ءاج لب «معزامك ةفدصلاب طسوألا قرشلا يف اًدوجوم نكي مل

 يف ليه وردنأ لارنجلا هيلع ضرع دقل .اًدومحم لباقيل اًصيصخ
 يتلا ريراقتلاو فحصلا «نوجاتنبلا يف هل هصصخ يذلا بتكملا كلذ

 .مزاللا نم رثكأ ةقداصو ةقيقد هتاءوبن ودبت يسفن ضيرم نع تملكت

 .ءيش يف هطروت مدعو لجرلا ةءارب دكؤت تايرحتلا لك

 :ةروطخ يف لارنجلا لاق

 حشر ..فرعي ...!رخآ ريسفت دجوي ال !العف فرعي لجرلا اذه» -

 بيدلاب كتفت تداك لايتغا ةلواحمب ابنت هنأ ةيرسلا انرداصم نم انيلإ
 ءىشلا وه دومحم لجرلا اذه ...اندغو ..انلجر ..دالبلا روتاتكد

 ٠ .«هقرعي ام فرعت نأ كيلعو «يقيقحلا

 :لاق امك اًيصصق اًماهلإ ديري يذلا يكيرمألا يفيض ينلأس

 .«؟ةيزيلجنإلا ملكتي له» -
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 ىلع اهعامس كنكمي ةنكل أوسأ اهنكل ةعاربب اهمدختسيا» -

 .«مهفلا اًلواحم نجت فوسلف كحضت مل نإ .قالطإلا

 بابلا ىلع ةظحل فقو .دومحم ةفرغ ىلإ ضرمملا هلخدأ امدنعو

 يشمت ةبابذ ىلإو صيخرلا ةيضرألا عمشم ىلإ رظن .هراكفأ عمجتسي

 سبلي يذلا ليزهلا لكشلا كلذ ىأر ةذفانلا دنع .غرافلا بوكلا ىلإو

 .زجاحلا ىلع هيقفرم عضوو راطإلا ىلإ دنتسا دقو ةططخم ةمانم

 .ةقيدحلا يف ادج امهم اًئيش ىري هنأ ودبيو

 :ةسايك ىف لاق

 .«؟يدونمس دومحم ..ديعس كراهن» -

 ةيزيلجنإ ةنكليو «همكح ردصي ضاق هنآك مراصلا توصلا ءاج انه

 :ةلعف ةعشش نش

 .«!اعيرس اهتوم نكي مل» -

 :لءاستو ىلاعلا طغضلا كالسأ نم اًكلس ساد هنآك فقوت

 .«؟ةرذعملا وجرأ» -

 :رركي توصلا داع

 نم اهقوف ةضراع توه دقل ..اًعيرس وأ اًئيطب اهتوم نكي مل» -
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 اهتشاعو ملألا نم ةيناث لكب ترعش اهنكل ..ةيبصعلا ةمدصلا اهلتقت نأ

 «..ةقيقرلا كرعاشمب أبعت الو ةيساق ..ىبحاص اي ةيساق ةايحلا .ةلماك

 كسمت ...هيمدق تحت نم بوذت ضرألا ..حنرتي وهو رياود خرص

 :فتهو عقي ال ىتح بابلا راطإب

 .«؟ملكتت نمع» -

 .«ثدحتأ نمع فرعت تنأ ..رياود ىتاك» -

 : ليمت ةفرغلاب رعشر وهو اًحنرت دادزا

 1 .«؟ملكتت نمعا -

 (!ينتعمس تنأ ..رياود يتاك نع» -

 .! يت 1اک

 اًرئي راص دعصملا .قرتحي ذالوفلا نإ .يلجأ نم ةراس لّبق»

 امك ةذفانلا نم بثولا ىلع ردقأ الو رارفلا ىلع ردقأ ال .ناطيشلل

 ينلتقت نأ يل نمت .نآلا تومأ نأ يل نمت .نورخآ نوظوظحم اعف

 نإ ىل لق .بوذيف ىمحلب رانلا كسمتت نأ لبق ةيبصعلا ةمدصلا

 ملاعلاو ملاعلا اذه يف قرتحأ نل يننإ يل لق .ةمحر رثكأ رخآلا ملاعلا

 .«كلذك رخآلا

 e ةوسقلاب عتمتسي .ةظحلل همح ري

 !تمصا ...تمصا .نيعل

 ..ةقرحب يكبي ...يكبي حارو رادجلل هسأر دنسأ
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 ..مونلا نوديري

 ؟ةثداحملا ج هفيكو ؟نذإ هار فيك

 ؟اهانعم ام ..ههجو ًالمت ىتلا طويخلا ..ديعاجتلا ..بيشألا رعشلا

 .توبكتع تيب ىف هسأر رشح هنأك طبضلاب

 هدي دمو «ةفرغلا لخدم دنع هراوج هتبكر ىلع وثجي دمحم ناك

 :سمهو رثكأ هنم اند مث .اهنم هضهني هنأك هقنع ةطبر رصتعي

 دوقي ناك نم ..ربمتبس نم رشع يداحلا مت فيك فرعت نأ ديرت» -

 ؟اتيزلا لاجر مه نم فرعت له ؟هه ...؟نم ةحلصمل ..العف تارئاطلا
 له ؟ 87-8هإب ةحيرشلا فرعت له ..؟نوسلوب لآ وه نم فرعت له

 له لب ...اربيز ةمظنمو ةيزكرملا تارباخملا نيب نواعتلا فرعت

 لصحت نلو قالطإلا ىلع اًئيش فرعت ال تنأ ؟اربيز ةمظنم فرعت

 ."ءيش ىلع

 :سمهو لسوت يف رياود هل رظن

 .«فرعأ نأ دبال ..كوجرأ» -

 انبولقو انتنسلأو اننويع دقفن نأ قحتست ىتلا ةقيقحلا ..ةقيقحلا» -

 :رمثلا ةظهاب ةقيقحل |ءمشهت دو محفتو قرحت يتلا ةقيقحل !ءاهلجأ نم

 .«نمث اهل ةقيقحلا هذه ..برتقا نمل الإ حنمت ال يتلا
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 ..ءىش لك فرعي ..فرعي نأ ديري .ةيكيرمألا ةموكحلا هنم هديرت ام

 تقرتحا ىتحو مداصتلا ذنم يتاك هتلاق اذام ؟اذامل ؟اذه لعف نم

 تعفدنا يتلا ةنونجملا دوقولاو ديدحلاو محللا ةلتك .لماكلاب

 ؟كلذ تلعف اذامل ..يتاك اهيف يتلا باحسلا ةحطان حطنتل تيترخلاك

 ..ةرماؤملا ةيرظن ىدصي ال كلذك هنكل ةيمسرلا ةياورلا قدصي ال وه

 .قالطإلا ىلع ءىش يأ قدصي ال

 5 .«!ملكت»-

 .«نمث ةقيقحلل» -

 .«ملكت»

 .«نمث بارتقاللو» -

 .«ملكت» -

 بادرس ..ديألل ةلئسألا بادرس قلغت اهنكل قرحت ةقيقحلا» -

 .«نطعلا هنم دعاصتي يذلا ملظملا ةلئسألا

 .«ملكت» -

 .«نمث هلاذهو» -

 .«؟ديرت مک» -

 مل ءءاقللا نم نيتقيقد دعب ..اًمامت دومحم ةمحر تحت ناك نآلا

 ىندأ هيدل دعي مل .هيمدق مثلل يلايربمإلا ءايربكلا الول ..ةدارإ هيدل دعت

 3 8 ,اجرلا ناك نإ مهف نكمي دعب اميف .ديزملا فرعي لج رلا نأ ىف كش

 اا



 .فرعي هنأ مهملا

 ةداحلا هتارظن ودبتل هينيع نع ةباصعلا عزني وهو هديدومحم دم

 يكيرمألا فرع .يكيرمألا صيمق يف ةريغص ةصاصق سد مث «ةطناقلا

 نوكت نأ دراولا نم .انه اهتءارق عيطتسي ال هنأو ةلاسر اهنأ روفلا ىلع

 ..تصنت ةزهجأ وأ ةبقارم اريماك كانه

 :ىنيد سقط ىف هنأك لاق

 .«لعفأ فوس ..لعفأ فوس» -

 .قالطإلا ىلع الام سيل ةلاسرلا ىف بولطملا نأ اًنيقي كردي ناكو

 .بحصأو اذه نم دقعأ رمألا

 عضو يف شارفلا ىلع ىمتراو ضرألا ىلع نم دومحم رضهب ر

 بتاكلا امأ ءيسفنلا عارصلا اذه يف ريثكلا ىناع هنآك .بيرغ ينينج

 رمد هنكل قئاقد سمخ ماد ءاقللا .حنرتي وهو ضهن دقف يكيرمألا

 جرخأ نأ وه هلعف ام لوأ ناك «ةحصملا يكيرمألا رداغ امدنع

 أرقي نأ عاطتس ادقف ءيدرلا طخلا مغربو .هبيج نم ةصاصقلا

 تيتك .هدوجو يف بتكت مل ةقرولا نأ ةظحالم هتفت ملو «بوتكملا

 .هرظتني لجرلا ناك دقل .ةيزيلجنإلابو همودق لبق

 % ¥ د
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 .كلذك اهيلع قلطي ام وأ ةيشاكألا تالجسلا ىف راحبإلاةلاح ىف

 ىلع ةدادس عضوو هينيع ىطغ دقو × عضو يف دقار وه شارفلا ىلع

 ..:نضفتني ..سواردنآ سيدقلا بيلص همسا نأ دقتعأ .العق × لكش

 .ام اًياذع ىناعي هنأ دبال ...ىولتي ..سبيتي ...صلقتي

 ؟ردخم نود نم ةيوبيغل ا هذه لوخد ىلع ردقت فيك ..دومحم

 ؟ريثألا ملاع يف رحبتل انملاع رادج يف ةوجفلا هذه قرتخت فيك

 .ففرألا نيب ىشمتل ةينوكلا ةبتكملا كلت ىلإ كقيرط سملتت فيك

 هذهب ناميإلا نإ لاق نم نكل .هسفن ريتلوف ترصل ريونتلا رصع ىف
 .قدصأ ال انأ ؟ىنيدلا تاميإلاب ةقالع هل اهيكحت ىتلا ةبيرغلا رومألا

 .قدصأ نأ ىلإ ىنعفدي ءىش لك نكل

 ؟كخيم

 ؟هذه تابسلا ةلاح ىلإ ةيتعلا زاتجت فيك

 ىف تصغ املك هارت ام ىشختو تقمت تنآ ؟نآلاهارت يذلا ام

 قاذم ..ببحم فيرح قاذم ةفرعمللف اذه مغربو «تالجسلا هذه

 .نامدولل عفدي
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 اهنأ فرعأو ,ةحصملا ىلإ تتج ذنم نيترم ةيوييغلا هذه تيأر

 حنرتي كسأرو كينيع حتفتو ةباصعلا عزنتو ضهنت .ةعاس دعب يضقنت

 الب ددرتو .كيبجاحو كينذأ لوح فئاكتت طويخلا كلت امنيب ءلمثلاك

 :فمفوت

 ءيجي فوس اذه نم ربكأ بعر»

 تمصلا لبج يلاعأب هنم اومصتعت نأ مكيجني نل»

 تاياغلا نوطبب وأ»

 .«تامامحلا تاعولاب يف وأ «مكدئاسو تحت وأ»

 نم تاحمل ىوسم اّدبأ ىكحت نل تنأ .درت الف تيأر امع كلآسأ

 تاحمللا هذهو ءاهحتفت يتلا رارسألا ةنازخ نم ..هارت يذلا ملاعلا

 .ةتيقم ءادوس نيباعثلاك فح زت ...صاصرلاك ىمدت ..ضمحلاك قرحت

 دحأ اهربعي مل يتلا ةرفقملا ضرألا هذه ربعت تنأو كبقارأ تنك

 .ةحصملا ىلإ نسح وبأ ىفطصم ءاج امدنع «طق

 هنأب رعشت كنكل ءرمعلا نم نيسمخلا نم برتقي يذلا ىلديصلا

 باش .قرخلا ضعبو رتوتلاو ءاقنلا تاذ لمحي لازام .ةيلك بلاط

 «بذعم هنأ روفلا ىلع تكردأ .ةيساسح ىف ناعملت هينيع نكل هادوف

 .اًراسيو اًئيمي هفذاقتت ةيتاع فصاوع نأو

 لوأ هتلباق امدنع دومحم نع لوألا ىعابطنا تركذت ام لكشب

 .عايضلاو طونقلاو زازئمشالاو رعذلا نم ديرفلا يرقبعلا طيلخلا ..ةرم

 .صاالخلا ةبغر نم اهب سأب ال ةسمل اذهل فضأ

 م١7



 :ىل لاق

 ةفيرملا كلذ ءاقل كيرا

 ..مهفلا مدعب ترهاظت ينكل ملكتي نمع فرعأ تنك

 .«؟ ضيرم يأ» -

 .«ىدونمسلا دومحم همسأ ..فحصلا هيك تتدحت يذلا كلذ» -

 .دومحم نع اولأسيل نيمداقلا درطأ نأ وه يلمع راص تقولا عم

 عطقت اًكريس سيل اذه .بئارغ ضرع ىلإ ةحصملا لوحتت نأ يغبأ ال
 نوديري ةصروبلا ىف نوبراضم كانه .ام ةبوجعأ ىرتل هيف ركاذتلا

 .ةمحر الب ءالؤه لك تدرط .اهيف ريكفتلل نايثغلاب رعشأ اًدج ةلذتبم
 ةرظن نكل .ةيرود ةروصب نورمي نيذلا نمألا لاجر نم عبطلاب كعد

 هعسوب ناك .ةيداع ريغ ةيسفن ةوق لمحت تناك ةبيرغلا ةطناقلا يلديصلا

 .ديريام ىلع لصحي نا

 :هل تلق ةليوطلا هتصق تفرعامل

 هذهب نمؤت الأ ضرتقملا «ةيوق ةينيد ةيفلخ وذ لجر تنأ» -

 .«ءايشألا

 :هتاملك ىلع اًطغاض لاق

 وه مأ انآ تأطخأو باوص ىلع اوناك له ..فرعأ نأ ديرأ» -
 له .ملحلا عجارتو سوفنلا تلدبتو قافرلا ينلذخ دق..؟سكعلا
 امدنع اًقداصو يتايادب يف اًقداص تنك ؟ءامكح مأ ةنوخ نورخالا
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 نكل ..قدصلا كل نمضأ ..كوكشلا ىنترمغ امدنع اًقداصو تمزتلا

 000 ؟قح ىلع تنك ىتم

 .«طابنتسالاو ليلحتلا كعسوب» -

 كانه .ىبلق نئمطي نأل ةجاحب انأ ..نيدلا لابقتسا ةادأ داؤفلا» -

 1 قا رار ووو
 .رخآلا يكيرمألا لصو ملكتي وه امنيبو

 نم قوفي مايألا هذه ةحصملا هذهل نوتأي نيذلا ناكيرمألا ددع

 مخض ةماقلا ريصق لجرلا اذه.نآلا كرويوين عراوش يف نوشمي

 بئاش رعش كانه .اليروغلا سأر نيوكتب كركذي يذلا ةمجمجلا

 يف ىرت نأ ةلوهسب نكمي .ةمدنهم ريغ بايثو سأرلا يبناج ىلع رئاث
 .نوتجم هنا هينيع

 ةيكيرمأ تاعماج ةدعب ذاتسأ..يل لاق امك جديرتراب روسقوربلا

 ينيوراد هنإ .تمهف ام ردق ىلع روطتلا نع جهنم يف رضاحي وهو

 .دحأ همهفي مل يبن نيوراد نأ نمؤي بصعتم

 .طق همهف عطتسأ مل ءيش اذه .اًدومحم لباقيل تايالولا نم ءاج

 ىقلتت كنأك .اهب نولماعتي يتلا ةيمهألا هذهب اًدومحم نأ ربتعأ مل

 تحت اطيسب اخافتنا كانه نأ نع سانلا نم ةيموي ةرباع تاظحاالم

 ىلع ةرظن يقلت مث «رمألا لهاجتت ةرم لك يفو ..كنقذ تحت ..كقنع

 ضيرم تنأ .مقافتمو رطخ يوافميل ناطرس اذه نأ كردتنف ةآرملا

 .طقف نيرخآلل ثدحي اذه بسحت تنكو يبحاص اي ناطرس

 .هءاقل نوديريو دومحم نع نوملكتي نيريثك كانه نأ طق يلابي رطخي مل
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 .هتاؤبن ةقد نع ةظحللا ىتح نهرب يذلا فارعلا

 :ةوهق ناجنف هل تبلط نأ دعب جديرترابل تلق

 هذه ىف دقتعت كنأ قدصأ نأ ريسعلا نم ...ملع لجر تنأ» -

 .«تاهرتلا

 .ةثداحملا عباتي بتكملا سفن يف اًسلاج نسح وبأ ىفطصم ناك

 .لاقُيام مهفي ناك اذل «ةديج هتيزيلجنإ تناك اً دیص هنوك مكحبو

 .نيفارعلا نع تاهرتلا كلت قدصي هنأ دقتعأ ال .ةفالخلا ةدوعو

 بابسألل ةصقلا هذه قدصي نأ نكمي ال امهالك نالجر انه يدل

 بابسأ تفرع ؟قيدصتلا ببس امف ءاهناقدصي امهنكل .ةفلتخم

 :يكيرمألا روسفوربلا لاق

 ناسنإلا نأ ىنيقي ...اًدهاش ناك دحأ نم ام ..ىأر دحأ نم ام» -

 ..فلتخم لكشب ودبي ..افلتخم نوكي فوس ةليوط ماوعأ دعبو «روطتي

 سيل .دغلا ىلع ةرظن يقلأ نأ عطتسأ الو نمز ةلآ كلمأ ال .فلتخم
 ىف اهنم لايجأ ةدع بقارت نأ كنكمي ةهكافلا بايذ نم ةرمعتسم رشبلا

 .«فرعأ نأ نود تومأس .ناف انأ .رهش

 همالآب لوستي نأ دتعي مل «هزربي نل هنكل «هبيج يف ناك ريرقتلا

 ك ناطربلا اهيهقح لا لا غلا فو ومي کاج

AY 



 دامر ىلإ لوحتي هتفرع امو هتملعت ام لك .اهنم ةعجر ال ةبوبيغل قلزنت
 .ةقرحملا ىف

 رهشأ دعب .بترملا لقعلاو ىملعلا قطنملل تقو ةمث دعي مل

 اًئيش ديفتسي نل طقف ..فرعياال امبر وأ ةلماك ةقيقحلا فرعيس

 .هقرعيس امم

 يف مهفرع نم مظعم .ىأر نم لباقي نأ يف اًبغار لعفلاب ناك

 لصتو رضخألا ناسنإلا هيف مكحي قرشم دغ نع اوثدحت تايالولا
 ديري ال وه ..ءارهلا اذه لك .ضواقتلل ىرتشملاو خيرملا لسر هيف

 .ةقيقحلا ةفرعم ديري .يملع لايخ ةياور

 ةرظن ىقليل دعتبي نأ .هل قوتي اليمج اًملح هحنمت يه لعفلاب»
 ىلعو انأشنم ىلع ..دغلا ىلع ..نوكلا ىلع ةيماروناب ةيلومش
 لك ىرتل ماع نويلم دعب نيتعاس ةايحلل دوعت نأ لمجأ ام .انتمتاخ

 .«هراكفأ دولخ وه دولخلا نم رخآ عون يف لمأيلو «تايرظتنلاو

 :ةدياحم ةيملع ةجهلب ىتلأس

 .«؟هاريام ردصمب كربخأ له» -

 .«هلاق ام اذه ..ةيشاكألا تالجسسلا» -

 نيليه ركذتي فوسو مسالا ركذتيس هنأ تفرع .ةطاسب يف اهتلق

 رهاوظلا» ملاع نع ملكتن اننأ كردي فوس .روفلا ىلع يكستافالب
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 - ءاضفلا نماخسم تجوزتانأ# زارط نم ةبتاخلا تالجملاو «ةيتروفلا

 ..6 سنجلا يعم اوسرامو ينوفطخ ءايرغلا - ليصاحملا رئاود

 :لاق مث قمع يف ركفي ناك

 .2؟ةيشاكألا تالجسلا لخدي هنأ معزي» -

 .؟معنا-

 الل رب بضملا و برعلا ةفاقث نم قتيل ءزجلا اذه نكل» -

 .«هنع ملكتي نأ اعون ينشهدي

 نع ساسكت يف ميقملا ناهالاك ملكتي امدنع ..هينعي ام مهفأ

 نعت .اهار وه حجرالا ىلعف .بنيز ةديسلا دجسمب ةطيحملا ةقزالا

 .ركفنو هدنع فقوتن نأب ريدج رمألاف نييبرغلا ةفاقث نم

 نم ريثكلا تأفطأ ةيشاكألا تالجسسلا ةظفل نأ بسحأ اذه مغرب

 نع اندنع ملكتت املثم .هلك رمألا ةحص يف كشي هتلعجو «هتسامح

 :حاحلإ يف لاق .ناطلسلا ةنبا نم جاوزلا ديري يسوجم ناج

 .«ىل تحمس ول هارأ نأ ىف بغرأ تلزام» -

 :ضهنأ انأو تلق

 .«ركاذتلا عيبأ نأ يلع نوكي فوسلو

 تحمسف...ةدارإ نهو ةظحل يب ترم ..ىفطصمو هل ترظن مث

 ..ىناعبتي نأب امهل

 مو ١



 مهأ هولعج يذلا سعتلا لجرلا دقري ةروحسملا ةفرغلا يف كانه

 نأ ىلع هومغرأ يذلا اذوب ..هتمكح نوبلطي اوءاجو «ملاعلا يف لجر

 شارفلا ىلع اًمئان .مهسفنأل هوعنص يذلا اتراهديس ..كلذك نوكي

 ةداعلاك نينيعلا حوتفم..طبهيو ولعي هردصو تابث يف فقسلا قمري

 ةقالحب ضرمم موقي نأ ىلع اًصيرح تنك .ةبوبيغ يف سيل هنكل

 .ىتحصم ىف بيذاجمب ظفتحأ ال انأ .بيذاجملا نم لجرلا

 قهرملا ههجو سملتي هدي دم .هصحفتي عكرو جديرتراب هنم اند
 اندو ...هدي دعبي وأ مواقي مل اًدومحم نأ بيرغلاو «ديعاجتلاب ءيلملا

 دقتعأ .نازتهت هاتفش تناكو «هراوج عكرو ىرخألا ةهجلا نم ىفطصم

 ..نآرقلا تايآ ضعب ولتي ناك هنأ

 :ةيبرعلاب لاع توصب تلق

 .«دومحم أي كتلباقم ناديري ناديسلا ناذه» -

 .«فرعأ» -

 .«ةيوق بابسأ امهيدل» -

 .«فرعأ» -

 ةقصاللا طويخلا ضعي هلمانأ نيب لمحي وهو جديرتراب حاص انه

 :دومحم حمالمب طيحت يتلا ةجزللا

 .«؟ىهام فرعت له ..طويخلا هذه» -
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 نوكأ نأ ىف بغرأ ال انأف ةيرطف ىودع تناك ول نكل ..ال»-

 N ٠ نأ بعت ..كناك

 :فجت ری وهو فته

 ةرظن ىقلأو دغلا ىأر يذلا لجرلا اذه !ةقنرشلل برقأ اهنإ» -

 .«؟اذه ىنعم ام ..قنارشلا جيسنب ىطغم نوكلا ىلع ةلماش

 :ةباجإ رظتني نأ نود باجأ مث

 امبير ةنس نويلم دعب ..راوطألا نم روط وه هيف نحنام نأ هانعم» -

 روط يف ماوعأ دعب اهنم جرخيو ء«هسفن لوح ةقنرش ناسنإلا جسني

 .«شارفلاک قلحي امير ..اًمامت ديدج

 ..رفاسم درجم وهف «نينسلا نييالم رفاس دق ناك ول ىتح» -

 .اًيلاطيإ رصأ مل ايلاطيإ انأ ترز امدنع .وه امك دوعيو وه امك بهذي
 ىطغتي هنوكل رربم كانه سيل .يرصم انأو تدعو يرصم انأو تبهذ

 .«قئارشلا جيسنب

 ؟هايالخ نم ءيش لدبتي نأ نود هذهك ةلحرب رمي نأ عقوتت لهو» -

 ..ةلماكلا ةياجإلا كلمي امبرلو ريثكلا ىأر دقل .هرودب روحتي دب دقل

 ناسنإلا ضرقنا امبر ؟ليبسلا ةياهن نحن مأ ؟ال مآ روطتي ناسنإلا له

 .«؟يردي نم .دغلا يف لماكلاب

 :هزفتسي مالكلا أدب دقو ةيزيلجنإلاب ىفطصم لاق

 .«هذه كتاملكب اهلك نايدألا فلاخت تنأ «يديس» -

 لح



 ًباتك حتفأ مل انأ لاح لك ىلعو .نيد يأ فلاخأ يننأ ىرأال» -

 .«اهسفن رسفت ةرهاظلا .هئوض ىلع ةيملع ةرهاظ رسفأل يتايح يف اًينيد

 .«؟ةيملع ةرهاظ نآلا هارتام لهو» -

 اذه دعب. .لءاستن انلز ام .ةلثسألا هيجوت روط ىف نحن ..ال»-

 لاق لسوتلل برقأ ةجهلبو ..دومحم عارذ رصتعي هدي ىفطصم دم

 :ةيبرعلاب
 اهكلمت تنك ول ؟ةباجإلا كلمت له ؟تيأر اذام ..دومحيما -

 .«ملكتت نأ كوجرأ ..ملكتت نأ كيلعف

 :لاق بيتر توصو ءطببو همف دومحم حتف انه

 .«خلإ....£- 0-۰-1 a 5-52-1١50 ٠١5ه

 تكردأ نإو ءليجستلا تأديبو فتاهلا ىلإ يدي تددم دق انآ تنك

 ضمغأ مث قئاقد سمخ مالكلا رمتسا ..ىلوألا ةظحللا ذنم ةقيقحلا

 :ةفهل يف جديرتراب لاق .مانو هينيع

 .«؟لاق اذام ؟اذام١ -

 :اًرخخاس تلق

 .«تشدارز ملكت اذكه» -

 نأ حرتقأ نآلاو ..ماقرأ ةرفش ىلع دمتعت هتاؤبن لك ..ماقرأ» -
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 لاك لا رهف فك يف رعت تنألا ب

 هذه .هل حمسأ مل يننأ مغرب غبت ةفافل لعشي وهو جديرتراب لاقو

 : لعشي ال وأ غبتلا لعشي نم ددحي نم انأو يتكلمم

 .«ةيادب اهنكل «قئاقد سمح يف نوكلا ريصم يكحي نأ نكمي ال» -

 :ليق ام عمسأل فتاهلا ليغشت ديعأ انأو اًمساب تلق

 نم ديزملا ىوس ءيش يأ ةيادب تسيل ..اذه نم دقعأ رمأللا» -

 مقرو ٣٠١١ مقرو ١١ مقر باتكلا نع ملكتي ..طبختلاو بابضلا

 دومحم ..ريثكب اذه نم اًددع لقأ هتفرغ يف بتكلا ..هبتك نم 7

 .«!اهل دوجو ال بتك يف تاحفص نع ثدحتي مويلا

 لا



 ءاتشلا ٠؟

 .«لقاعب سيلف هب نجي ال نم هذوذش طرفل نمز يفل انإ»

 يفجنلا يفاصلا دمحأ

 .ةعتمم ةعاس اهنأ كشال

 اومعنيل مهئابعأ لكو مهتابجاو نم ةعرسب اوغرفي نأ موقلا لضفي
 هذه غامدلا ةعاس نوكت نأ ىلع تصرح ةموكحلا .ةمداقلا تاظحللاب

 عبرأ نوكت نأب ناملربلا باون ضعب بلاط دقو ءاّيموي تارم ثالث
 سيئرلا لاق .ةينازيملا ىلع قاطيال اًئبع ىقلي اذه نكل اًيموي تارم

 :هب نيعمتجملل

 اوسني نأ موقلل ديرنو ةريقف ةلود اننأل ةمدخلا هذه مدقن نحن» -

 .«؟انتقاط قوق ةمدخلا هذه انفلكت فيكف «ءكلذ

 نم ديدجلا عونلا حجن ام لكشب .تديازت دق جاتنإلا تاعاس نأ
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 ءافصلا نم ةلاح يفضي وهو «قاهرإلاب روعشلا ليزي نأ يف شيشحلا

 يضاملا يف كانه تناك .تاعاس ةدعل لمعلا ىلإ سانلا عفدت يسسننلا

 .اذج ةظهاب ةطاسب

 نم نوصلختي رجاتملا باحصأ .ةعرسب اهلامعأ ىهنت سانلا

 ىلإ نوجرخي مث «لجع ىلع مهيديأ يفام نوهني عانصلاو «نئابزلا

 نكامأ ىف ةموكحلا اهتعضو ىتلا نخادملا أدبت انه . .ةظحللا ىتأت

 شيشحلا نم اًنانطأ نوقرحي مهنأ .ناخدلا ثب يف اًديج ةسوردم

 نيجسكألاب جزتمتل ءاوهلل برستت مالحألا ...دعاصتي راخبلاو .ديجلا

 .نيجورتنلاو

 .رابكلا اهقوذي يتلا ةوشنلا هذه قوذت نولواحي لافطألا

 قوبسم ريغ دادعتسا ةمثو .عستت رودصلاو .ىشالتت ةفيثكلا مومهلا

 ىلإ اولوحت مهنأ ىلإ دحأ نطفي الف ءسوفنلا رمغي حماستلا ...حرملل

 .نيشاشحلا نم ةمأ

 ثدحتو روشت سانلا .تاونس رشع ذنم ماظنلل ترطخ ةركفلا

 مهحنمت ال اذاملف .دغلا ةشحوو رقفلا ةرارمو ةطلسلا شطبو مويلا

 الف ءاّدج ةديدج ةركف تسيل ؟مظتنم لكشب شيشحلا ةرخبأ ةموكحلا

 .اًميدق نيصلاو ايناطيرب نيب نويفألا برح سنن
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 نوملعتي سانلا ادبو .ءأاحتسأ ىنع رشت كيفحلا ىراحم تادب

 نم ةيهاو جاحتحا تاوزصا تردصو.يحلا يقف ةحئارلا ا مشب نا

 اهباحصأ نأل اًمامت تفخت نأ لبق .ءابطأو نييفحصو نيد لاجر

 نوسني مهنإف ةرخبألا سانلا مشي امدنع .ةحئارلا (مهتلطس )دق

 ودبي ءيش لك .هلجأ نم اوروشي نأ نوديرياوناك اسمو مهلكاشم
 . لمحتلل الباق

 ربع .بذاكلا مالعإلا ربع متي سانلا ريدخت ناك يضاملا يف

 رمألا راص مويلا .ءامعزلا امزيراك ربع ..يرهاظلا نيدتلا ربع ..سنجلا

 .تاردخملاب متي سانلا ريدخت ..ريثكب طس

 هيمدق حف دقو ءنشارفلا يلع دج یر ىتح دو ھو
 قوف طقس قالمع صرب هنأك وأ :ريبك × فرح هنأك ودبل هيعارذو

 فقسلا يف ناقدحت ناتيجاجز ناتحوتفم هانيع .هرهظ ىلع شارفلا

 .نايرت الو

 ..اشاكأ .. .اشاكأ ...ديزملا نع ففرألا نيب ثحبي

 بيذعتلا ىلع الو ءاذه دعب ثدح ام ىلع ينمولي نأ دحأ ردقي ال

 نإ نولوقي .ققحملا يديس اي دومحم عرصمل ىدأ يذلا عورملا

 لذأ فوخلا نب ةرابعلا هذه ححصأ انأ ..لاجرلا قانعأ لذأ صرحلا

 بتكلا ..ملظلا نودحتي نيذلا لاطبألاب جعت امنيسلا .لاجرلا قانعأ

 مالحأ ..نوبضغي نكلو نوفاخي ال نيذلا ئدابملا يوذ لاجرلاب جعت

 نودحتي ةماقلا يبصتنم تالضعلا يلوتفم لاجرب ةمعفم تاقهارملا
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 ءالؤه لك تذخأ مالحأللاو بتكلاو امنيسلا نأ يل ليخي .رشلا

 .اهسفن ةايحلل فاك ددع مهنم قبي ملف ءلاجرلا

 ...ينقدص .يتملح يف اهنوئفطي غبت ةفافل

 نيصاصبلا ريبك مهعمو «ديدج نم لاجرلا ءالؤه ءاج امدنع اذهل

 .يفك نوعطقيو يناسل نوعزتني ام دعب ةليوز باب ىلع ينقنشيس يذلا

 :بابلا نودسي مهو يل لاق

 .«يدوتمسلا دومحم ديرن» -

 :اولاقف «ببسلا نع لأسأ نأب حمسي ام ةعاجشلا نم تدجو

 نم ىلعأ تاميلعت ىلع ءانب ءيدمح لامك ءاوللا تاميلعت» -

 .«بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا

 يف بعرلا ريثي هسفن مسالا .مارتحا يف يسأر تينحأو تضهن

 كلعجي نأ ىلع رداق هنإ ؟هتبهرو هتبيهب تنأ رعشت ملأ .بولقلا

 اًيوشم افورخ لكأتو «نايقلا طسو فينم رصق ىف كنكسي وأ ءاًيرث

 كل هتمظع نارين برستت فوسو «رومخلا قتعأ برشتو موي لك

 يترك عزتني نأ ىلع رداق كلذك وهو «كنم اًسبق نوبلطي سانلا كيتأيف

 ةعطق ىلع عراصتت بالكلا امنيب دهشملا كل قوري نل ..بالكلل

 يوتنأ الو بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا ىشخأ انأ .كلت محللا

 .هل اًودع نوكأ نأ
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 .اًرارم يل ليقو اذه فرعأ ..ينع ضار لجرلا نكل

 ةو باب ىلع يفق س يذلا ةيصاصلا ريك كلاس

 :لاقف ..تاميلعتلا هب ذة امع .ىفك نوعطقيو ىناسل نوعزتني ام دعب

 .«فرعيام لوقي نأ دبال .هبوجتسنو هذخأن فوسا -

 تسيل ..ىل تحمس ول يديس اي ةقيرطلا هذهب لمعي ال هنكل» -

 .(اذه هل قوري امدنع الإ تاؤبن ىطعي ال وه .هليغشت ةقيرط هذه

 :لاقو .ههجو يف ملعلا نول اهل ةبضاغ ةينطو ةرظن تدب

 «راتخي نأ هقح نم سيل .رصم لجأ نم ينطو بجاو هديرنام» -

 .«يرابجإلا دينجتلا ضفرت نأ كقح نم ناكل الإو

 دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا و نطولا نيب يدبألا طلخلا وه

 .انأ اسنرفو اسنرف انأ .رصم نوخي وهف الإو «ةضراعملا باعلأو

 ىلع ءيش ثدحي مل حجرألا ىلعو كانه رادام يديس اي فرعأ ال

 وخر هنإ .بجتسي ملف اًرارم ضوهنلا هنم اوبلط مهنأ دبال .قالطإلا

 بلحطك المح هولمح اذكه .نسآلا ءاملا قوف مئاعلا بلحطلاك

 .اهلك ةحصمل اف ةفرغلا نم نيجراخ

 ةليوز باب ىلع ينقنشيس يذلا نيصاصيلا ريبك يل لاق
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 فوسلف «مالكلا يف زومرلا ةقيرط لمعتسا ول ..اًديعب بهذت الا -

 .«رسفت يك كل جاتحن

 نجسلا . يلجأ نم يه ةمداقلا ةلحرلا .مداق يرود نأ ينعي اذه

 ىلع ردقأ ال . .هلك نوكلا مجحب نجس . .هيف نحن يذلا قالمعلا

 مودق رظتني ةديصم يف رأفك عبقأ .رظتنأ فوس .صلمتلا الو رارفلا

 ابص طقلا

 ءاهتافاشك جهوتت يتلا مهتارايس بقارأ ملظملا ليللا يف تجرخو

 رقم ىلإ ديكأتلاب ..ام ناكم ىلإ نوقلطني مث مهتسيرف اهيف نوعضي مهو
 تاءوبنلا نم دشحب ملحي «يدمح لامك ءاوللا رظتني ثيح تارباخملا

 .بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا ىلإ رثكأف رثكأ هبرقت يتلا ةمسدلا

 يطعيس وهف - ريسع اذهو - ا
 ىلع ..اهل دوجو ال بتكل ريشت اهنأل اهل ةميق ال ماقرألا هذهو ءاًماقرأ

 ةبتكم فوفر ىلع اهدجو بتك يه امبر ؟يردي نم ..هتفرغ يف لقألا
 يدل نوكي نلو رسفأ نأ ينم نوبلطيس اهدنع .ةيشاكألا تالجسلا

 باقثلا ةبلع نم اتمث ىلغأ تسيل يتايحو يل ةميق ال انأ نذإ .ريسفت
 .اهب يننوقرحيس يتلا

 ؟ةفيخملا ةبهلا هذهب تقزر تاذلاب تنأ اذامل ..قمحأ ايدومحم

 نمو ءافيخم اًبيرغ الفط كتايح ةليط تنك .ةباجإلا فرعأ يننإ دقتعأ
 هاو تاك انا قر كلا بالا يج وغ هقاغإ نود

 نم اًفلتخم تأشن اذهلو ؛كلهاك ىلع فيخملا لقثلا اذه ىقلتل
RN 
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 يذلا جاجدلا نوحبذي .بولقلا ظالغ ءايبغأ مهنأ فرعا تشك

 عظفأ هعم نوبرجي فوس مهنأ فرعأو ..كلذك مهلك .. اًبهذ ضيبي

 .كلذك مهلك ..اًرط قرطلا

 نئمطتل «ةمكحملا ىف اهلمع ءاهتنا دعب نارمع ىولس تءاج امدنع

 ةقيرطلا يه هذه .ةقيدحلا يف يعم يشمت نأ اهنم تبلط ءاهجوز ىلع

 معرب ارم رجا نع داعبب رڪ ي 2 غرب «تاريماكلاو تصنتلا ةزهجأ رع داعتبالل اهفرعأ ىتلا ةديح ولا

 دعتبت اذامل ..رمآتلا نع اًرطخ لقت ال ةميرج تاريماكلا نع داعتبالا نأ

 نويعو نيصاصبلا عماسمو تصنتلا ةزهجأو ةبقارملا تاريماك نع

 .اًعبط قنشت نأ دبال نئاخ كنأل ؟نيربخملا

 نإ اهل تلق ءنويعلا نع اًديعب راجشألا طسو فقن نحنو كانه

 .2؟ىنعت اذام»

 فرعي يذلا لجرلا ..اًيجيتارتسا اًرتك هرابتعاب ةلودلا هتذخأ دقلا -

 .«بجي امم رثكأ

 .ليصفتلاب ثدح ام اهل تحرشف «مهفت ملو اًبعر اهانيع تعستا

 :تلاقو تفجتراو اهينيع يف عومدلا تعمتلا

 هيلع طغضلا متي نانسأ نوجعم بوبنأ سيل وه ..ملكتي نل» -

 اهنم طقاستت دق ءىدنلا اهيلع دشتحي ةرهزل برقأ هنإ .هيفام جرخيل
 .«كترطق رظتنت نأ كيلع .رخآل نيح نم ةرطق

 .٠ءيش يأ اهنم طقاستيل ةرهزلا راصتعا نولواحيس مه» -

 اهحنمي مل وهو «ىندأ هنم فوخلا ىلإ يه لب اًبح هل لمحت دعت مل
 .بذعتي نأ هل ديرت ال كلذك اهنكل «عابشإإلا وأ اضرلا نم اًدحاو اًموي
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 ..ىعارذ نيب تراص ىتم ال و فيك فرعأالو ءاّرعذ ىكبت ترجفنا

 ..ةشاشهلا .يصيمق ردص رمغي اهطاخمو يفتك للبت ةنخاسلا اهعومد

 .ةقيرطلا هذهب ّيلع لصحت نأ ةأرما يأل نكمي ..جايتحالا ..فعضلا

 :اًمهال اهل تلق

 .«اًعيمج اننم ىوقأ مه ..هلمعن ام دجوي الا -

 نكر يف اننأ حيحص ..ةحصملا ةقيدح يف نحن ..اهنع تدعتبا مث

 يأ يف لماع وأ ةضرمم رهظت نأ دراولا نم نكل «ةيانبلا فلخ لزعنم

 يتلا مالفألا تارشع نم كعد .هنوري دهشم لضفأ اذه سيل .ةظحل

 .انتقالع حضفتل نآلا يل طقتلت

 :كلذك اهل تلق

 ةا هوار ا ا راد ق خام
 .«مهنم وجني نل .ةوسقلاو ةهالبلاو

 اذل ءةيرشبلا سفنلا وه يقزر ردصم ءاًسرمتم اًيسفن اًبيبط تنك
 عا نا مل امو حسم ةلئاسب اد ی نوكأ نأ ا من
 اهو هقرعأ ام ناك ول ءاذج ةواو همام اهويتعتل ايما تا نأ لاما نأ
 فاطخ يف اهنوقلعي فوسلف ءاًحيحص مهنع أرقأ امو امنيسلا يف هارأ

 يتلا قاطنتسالا ةقيرط يه هذه .دونجلا اهيلع بوانتيو فقسلاب

 نأ لبق دومحم تومي نأ ىسع .كلذب اهربخأ نل ينكل ءاهنوديجي
 ١ .اذه ثدحي
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 دقو ..ةئطاخ هتاباسح تناك دقل ...حلفت مل اتابت ىلع زيبمق ةلمح

 ةيرثو ةميظع دالب هذه نإ هل اولاق هلاجر نأل هسفن يف ةبدن اذه كرت

 رهق يف بغرو «ةدشب يدحتلا حور هيف كرح اذه ..يوقاهمكاحو
 لثم طبضلاب ةازغلا ةميزه ىلع ةرداق رصم ءارحص نكل ..دالبلا كلت

 .نويلبانو رلته تمزه يتلا ايسور جولث

 لكيه اوقرحيل (نومآ) ةويس ةحاو وحن مدقتي هشيجف مويلا امأ

 ءنييرصملا تاسدقم رمدي يك ءيش لك لعف هنأ ةقيقحلا .رتيبوج
 لعف املثم هتفاقثب اهجزميو اهلثمتي مل هنأل اًميسج أطخ اذه ناكو

 ناك هنأ دبال .ةقيقحلا يف رصم لخد حتاف لكو ردنكسإلاو نويلبان

 يف ةنعطب نويرصملا هسدق يذلا سيبأ لجعلا لتق دعب اميفو قمحأ

 نويرصملا لاق ذخفلا ىف ةنعطب هسفن وه اذه دعب تام امدنعو .هذخف

 ١ .ةهلآلا ماقتنا اذه نإ

 ..اذه لبق ثدح موعزملا ةهلآلا ماقتنا نكل

 نم نوكملا شيحلا ىرتو «ةقراحلا ةدتمملا ءارحصلا ىرت تنأ

 ةبرض ..رحلا ..امظلا ..لامرلا طسو نومدقتي سراف فلأ نيسمخ

 يلا

 ةجردل لماكلا مهءافتخا رربت ال اهنكل ...ةموهفم لماوع هذه لك

 .حامرلاو ماظعلا ضعب ىوس مهنم قبي مل هنآ

 يف اهري مل يتلا ةفيثكلا ةيلمرلا ةفصاعلا نآلا ىري اًدومحم نكل

 توملا لمحيو ءارحصلا ربع مدقتي فيخم رفصأ راصعإ ..هتايح

 سفنت ..لامرلاب ىشحُي فوسو ةيناث عبر كمف حتفا .ئجافملا نفدلاو
 .لامرلاب كاتئر ىلتمتل
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 E نيقنتخملا 220 ا

 .اًميلأ اًموهفم كخارص لظي اًيسراف

 نوراتخي يدنج فلآ نوسمخو قاسو مدق ىلع رودت ةحبذملا

 لماك ى رشبج . .لامرلا نم نانطأ تحت ءارحصلا لامر يف مهروبق

 ا اا نويرصملا هجر فولو نرالا و ةوجولا نع يردي

 ..العف مهيمحت مهتهلآ نأب داقتعالل مهعفدت

 ..ابيهر نوكيس زيبمق ماقتنا نکل

 هيمدق حتف دقو ءشارفلا ىلع هدسج یری ىتح دومحم عفتري

 قوف طقس قالمع صرب هنأك وأ ءريبك × فرح هنأك ودبیل هيعارذو

 فقسلا ىف ناقدحت ناتيجاجز ناتحوتفم هانيع .هرهظ ىلع شارفلا

 .نايرت الو

 ...اشاكأ ...اشاكأ ...ديزملا نع ففرألا نيب ثحبي

 ¥ ¥ ني

 ام دعب ةليوز باب ىلع ينقنشيس يذلا نيصاصبلا ريبك هل لاق
 : يفك نوعطقيو يناسل لوعزتني

 .(4!!ًابتت)

 ..ناقلغنت اتداك ىتح طويخلا امهتطغ نيتلباذ نينيعب دومحم هل رظن

 ةحبذم لك ...تاعاس لالخ نوكلا لاوهأ ىأر يذلا بيشألا رعشلا

 ههجو راص ىتح «هحمالم يف اًدودخأ تكرت برح لكو ةثراك لكو
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 نأ دبال ةلئاه ديعاجت ةعومجم ..ليتساب قرو ىلع ريشهتلاب مسر هنأك

 .اهنود نم هجولا ىرتل دعتبت

e 

 نم ءزج اذه نأ رعش هنأ ىتح «ةقناخ رطع ةحئار دومحم مشو

 ةيندم بايث يف اتيدب الجر نيتقلغملا هينفج نيب نم ىأر مث «بيذعتلا
 وه اذه نأ فرعي نكي ملو .ةقثلاو ةجامسلا نم جيزم يف هنم مدقتي

 لامك ءاوللا وه اذه نأ قرع اذه مغرب هنكل ءيدمح لامك ءاوللا

 .رارسأ دج وت ال .يدمح

 .:افيمع اق وخ دخ ادل ب قلاب قدحيسام فرعي ناک

 ملق اًدج اًريثك ثحب .هسفن دجي مل «نيماع دعب ملاعلا ىأر امدنع

 مل هنكل ةحضاو ةباجإلا تناك .يدونمسلا دومحم ىعدي نمل اًرثأ ري

 ىري امبر .رعذلا هرمدل فرع ول هنأ كردأ ..ةقيرطلا فرعي نأ لواحي
 هقيزمت وأ ةقلغم ةفرغ يف هقارتحا وأ راطق تالجع تحت هقيزمت دهشم

 مل وه .ةقيرطلا يه هذه تناك امبر ؟يردي نم ..نيرئاث عاعر يدمب

 .ناك ام وأ نوكيس ام يردي الو ءزجلا اذه قارتخا برجي

 .«!!ًأبتت»

 :ىفطصم ءاوللا لاق

 .كعم انيذعتو كسفن بذعت ال .ينب يأ كتقوو انتقو عيضت ال» -

 وه انه مهملا .ريثكلا فرعت كنأ فرعي لكلا .ريثكلا فرعت تنأ

 .«!ملكتت نأ بجي ؟ريثكلا اذه ام



 :مغمغو دومحم هجو نع طويخلا عزني هدي دمو

 .«؟اذه ضرم يأ ...!زازئمشالل اي» -

 ..اتماص دومحم لظ

 ميقس ءوض كانهو .ةءاضإلا ةتفاخ ةيلاخ ةفرغ يف سلجي ناك

 رونلا يف هنوري مهنكل «قرزم يدامر ءوض يف مههوجو ىري .تقولا

 :ةسردملا ىف هل نيدبلا مانعه تاعقص ركذم «كقملاو لغلاب

 ام قاط ىلع ظا ىلا تا وحلا ةوقرصتي

 كانه ةرملا هذه .جضني وهو نسحتت رومألا ..طيسب نانتماب رعش

 .ةسردملا ىف ةيبصلا رعذ ريثت تناك ىتلا ةتماصلا ةمهتملا ةرظنلا كلت

 .ىرخأ ةعفصب ىوه هنأ ةجردل هتلبلب ..دالجلا تليلب اهنأ كش الف

 e لا نيا ايل

 بكسني ءام ...عانقإ تالواحم ..هباشتي اهلك ..تاعاسلا ترم

 ةبرجتلا هذهب نورمي نم لج نأ بيرغلا نم ..تاعفص ..هسأر قوف

 ىدل ةببحم ةياوه نوفرعي ال نم بيذعت نأك .وه هفرعيام نوفرعي ال
 صوغت بضاغلا بهللا ةرهز ...رئاجسلا رود ءاج مث .موقلا ءالؤه

 .كدعاس وأ كقنع يف



 .خرصت نأ ىبأت امدنع هروعش حرجتو كدالج نيهت تنأ .رثكأ مهنونج

 .راذتعا يأ اهعم يدجي ال ءايشأ ةمث ..حفصلا تبلطو

 زهتو كغامد جرت يتلا ةلزلزملا ةقاطلا ...ءابرهكلا رود ءاج نآلا

 ؟كتايركذو ىبصعلا كزاهج هيف نوبلقي يذلا طالخلا اذه دعب هلوقت ام

 .ًابنتتس كنإ لوقتل مالكلا ىلع اًرداق دعت مل تنأ

 .تاخرصلا

 ..ةردقلا ةذل نوديري

 ال ,ةيمهألاب رهاظتلاو ةيرسلاو ضومغلاو تاءارجإلا هذه ءارو

 ةيبص ءرصيلا ىمرم ىلإ ةملظم ءارحصك دتمت ةيداس «ءىش دجوي

 .«(!ًاينت)

 ضرألاب اوقصتلت ىتح ومكتاماه رصقت نأ مكيجني نل»

 هربإلا مس يف ومكدحأ لخدي ىتح اوشمكنت نأ وأ»

 هدرقلا ةعنقأ اوعضت نأ مكيجني نل»

 ..نوكتت ىتح اومغدنت وأ اوجمدنت نأ مكيجني نل»



 تاروذاق ةموك هدعترملا مكداسجأ نم»

 «...اوتوم وأ اورجفناف»

 ...كينذأ نم ..كينيع نم جرخت قعاوصلا ..ءابرهكلا نم ديزملا

 فاخت نأ كلمت ال تنأو ء«هبضغ ىف قعاوصلا فذقي يذلا سويز تنأ

 ..طايسلاب كرهظ نوبرضي ..تابالكلاب رافظألا نوعزني نآلا

 «يرجهلا ٠١۹ ماع ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو حبارلا ءاثالثلا موي يف

 هفارطأ نم ليسي يذلا مدلاب اضوتي ناك جالحلا .جالحلا اومدعأ

 ..قشعلا يف ناتعكر امه» :نيفقاولل لوقيو .هسار عطق لبق ةروتبملا

 مهخويشو نيملسملا ءاملع نم اًدحأ ملعي ال هنإ ةيميت نبا لاقو ءرفاك

aS ALهرعش نم اًئيش فرعت الو جالحلا تسل تنأ  

 ا ا هقفتالو

 ا

 ..كاتفش فجت رت ..اًئيش لوقت حوحبم توصب . .كسأر عفرت كنكل

 :رركت مث ..ناتسألا ضعبو امد قصيت

 .2..نآلا» -

 :رركتف اًمح لوقت د ام اوفرعيل ةفهل يف كيلع نوليمي



 .«..نآلا» -

 .«؟اذام نآلا» -

 .«جرسلا نع رصتنملا بئذلا طقس نآلا» -

 .«؟ملكتت معلا -

 .«اًبرإ داؤفلا قزمت نآلا» -

 فوس ...انزلا دالوأ اي اليلق اوفك ..نونجلا هنإ ..يذهي هنإ» -

 .«تومي

 دقف ام دعب نآلا ملكتي نأ هنم نورظتني له نكل .ةنيمث هتايحو

 ؟ هتيمدآ

 .هيلع لاهنت تاعمصلا

 ىف اًبراوم رظتني يذلا بابلا ..ةلحرلا أدبت نأ كنكمي ..رفسلا

 ٠ .كوكرتي نل مه ؟هدقفت نأ كاسع اذام ؟ال مل ..رمملا ةياهن

 .«!بیجتسي ال هنإ» -

 .«درابلا ءاملا ضعب هيلع اوبص ..مكل ليولا» -

 4! بج ال

 .«بازعلا دالوأ ايو تاقرطلا ءاطقل اي !ةلاثح اي هدويق اوكف » -

 .(! بيجتسي ال » -

 ةمدص فلآ هطعتلو راقع فلأب هنقحتلف ...الاح بيبطلا اوتاه» -
 .«! انل هدعأ ..ةمامك فلأ هفنأ قوف عضتلو ةيبرهك



 .6! بيجتسي ال» -

 هريخأل بيدلا دمحأ روضنم ىدفملا دئاقلل دوعأ نل !ليولا 5-

 بولقلا ةاسق ىقمح مهنأل «ديحولا قداصلا فارعلا اولتق يلاجر نأ

 .«ناريثلاك

 ”.24! بيجتسي ال» -

 .«نمثلا يه مكقانعأ» -

 .باذعلا نع خملا فكو «ءاوهلا بلط نع ناتترلا تفكو «ناقفخلا

 حجنو ريسعلا ريخألا ناحتمالا زاتجا .اًريخأ هتحار دومحم لاندقل

 اًريثك ثدحي ويرانيسلا اذه .ةيانبلا مامأ فقت ةرايس ىلإ تاءالملاب

 تنمسألا اهقوف ىقليو دييشتلا تحت ةيانب تاساسأ يف عضوت وأ

 نل بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا نأ ىه ةلكشملا .ةناسرخلاو

 ةريثك سوءر .ىقمح هلاجر نآل اذه تامولعملا ردصم لاوز لبقي

 . ليحتسم ؟يدمح لامك ءاوللا سأر اهنيب نوكي له نکل ءريطت فوس

 .اذهك ببسل لوألا هلجر نع ىلختي نل

 فصن دعبو يوارحصلا قيرطلا ىلإ ةبيثكلا ةلحرلا تأدب اذكه

 نواعت .لامرلا نم ةدتمم ةعقب ءيضت اهتافاشكو ةرايسلا تفقوت ةعاس

 هايقلأق تاءالملا ىف فوفلملا دسجلا لمح ىلع ةينبلا ايوق نالجر
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 تاتابتلا ضعبو لمرلاب هايطغ لامهإ يفو ...لامرلاو روخصلا طسو
 هجارخإب بائذلاو بالكلا لفكتت كرس .كانه اهادجو ىتلا ةفاجلا

 I نا ىلع

 نع اٌريبعت ةراجيس امهنم لك لعشأو «ةرايسلا ىلإ اداع نيثهال

 ىدفملا دئاقلا ءادعأ نم دحاو نم اصلخت املك .سفنلا نع اضرلا

 الو ید رخ دکال ا رها ر ارك بردلا محا وو
 نأ بلكلا اذه ىلع ناك ؟هب كتف يذلا بيذعتلا اذه لك لان اذاملف

 ءارحصلا يف حارجلاب نخئملا هدسج ىقلي امدنع هذهك ةظحل يقتي

 يك هتايح يف اًريخ لمعي نأ هيلع ناك .بائذلا همحلب ذذلتتل «مالظلاو

 عستي ناك ىدفملا دئاقلا بلق امنيب .ملظملا ريصملا اذه نم وجني

 .لبنلاو ريخلاب اًرماع .نوكلل

 تاجوزلا نع ثيدح نيلجرلا نيب رادو .تدعتباو ةرايسلا تراد

 ..سيمخلا ةليلو ةيسنجلا تاطشنملاو ارجايفلاو

 ىف اننأك نيلجرلل ادب «ةيانبلا ىلإ ةعاس دعب ةرايسلا تداع امدنع

 ةقيدحلا يف ةنيداع نيغ ةكرخ كاته ..جهوع ءا وألا لك ..ةريهظلا

 ...دوعي نمو ضكري نمو اعرسم رداغي نم كانه .اهلك قياوطلا يفو

 نوعزتنيام دعب ةليوز باب ىلع ينقنشيس يذلا نيصاصبلا ريبك نوري
 ةعومجم عم فقي تارظنلا غئاز نينيعلا عستم «يفك نوعطقيو يناسل

 .امامت ةكوكفم هقنع ةطبرو قرعلاب قراغلا صيمقلاب فقي ..هلاجر نم
 نيروعذمو مهبتاكم جراخ موقلا ءالؤه ىرت نأ داتعم ريغ دهشملا

 فقت ةرايس راوج ىلإ ادعتبا .كلتك ةعاس يفو «نيبخاص نيبحاش

 ءامهل نومتني نيذلا نيربخملا نم ددعب اقحليل «لالظلا يف كلانه
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 ةليلو ةيسنجلا تاطشنملاو ارجايفلاو تاجوزلا نع هعم ثيدحلا

 .. نوسيمحتلا

 :اًبعرو اًلاعفنا نوفجتريو ةرازغب نونخدي مهو لاجرلا لاق

 املثم اقح تام دقل ..ةينيقيلا رابخألا انتغلب دقل ..ةثراك» -

 .«اهلعفي نل هانيسح ..تومنس

 .(؟نوملكتت نمع» -

 . .انتنيمهس تابرو اتوبأ .بيدلا دمحأ روصنم ىدفملا دئاقلا ره

 ىضوفلا نآطش ىلع ةنيفسلا انب حنجت ملف رحبلا ضرع يف اناقبأ يذلا

 .«؟هاهد اذام»

 .«!تاعاس عبرأ ذنم هبلق رجفنا !تام» -

 ةفرغ جراخ فقي يدمح لامك ءاوللا ناك هتاذ نآلا يفو

 .ةايحلا ىلإ منصلا ةداعإ نولواحي ءابطألا بكنا ثيح «ىفشتسملا

 نالعإ ىلع رسجي ال اًدحأ نكل تاعاس ذنم تام هنأ فرعي لكلا

 وأ نيدلا موي ىلإ ةلواحملا يف نورمتسي فوس .فقوتلا وأ ربخلا

 .فقوتلاب رخآ ىدفم ميعز مهرمأي ىتح
 :هلوح نمل لوقي يدمح لامك ءاوللا ناك

 :لاق مث ءجرسلا نع رصتتملا بتذلا طقس نآلا :انل لاق دغولا» -

 روصنم دصقي نكي مل نإ رصتنم بكذ يأ ..اًبرإ داؤفلا قزمت نآلا

 ءزج هنإ ءابطألا لوقي !ةافولا تثدح طبضلاب اذه لاق امدنع ؟؟بيدلا
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 نوفرعي اوناكو .ىدفملا دئاقلا ىدل ةيجاتلا نييارشلا بيج ىف نهاو

 ل ىدقبلا یا هده ی ديك هد تدوس وجوب

 انزلا نبا .ابرإ داؤقلا قزمف دق رعآ ىحمب :ةيلبللا ةبضايرلا هتانيرمت
 .«ملعي ناك هنكل ةحارص انربخي مل .ملعي ناك بيذعتلاب تام يذلا

 .«لاح لك ىلع تام دق» -

 ىلع انم يأ ردقي ال ثيح ىلإ رف دقل .ينونج نم مقافياذهو» -
 نع ثحبأس ينكلو «ةريخألا ةكحضلا بحاص ناك دقل ..هدادرتسا

 هرمغأ فوس .هيف جيسن لك قرحأو هيف ةمظع لك مشهأ فوسلو هنامثج
 .«همحل نم ةعطق ةعطقب بالكلل يقلأ فوسلو «طئاغلاو لوبلاو قاصبلاب

 ميظنت تقو وه لب «ماقتنالا تقو تقولا سيل فسألل» -

 وأ هعنصن نأ انيلعو .ءدبلا ىلع كشوي ديدج دهع ةمث .فوفصلا

 .«هشطب يقتن وأ هيف نوكن

 ..هيف نوكن وأ

 ...هشطب يقتن وأ

 يذلا دقعملا تارباخملا زاهج ريصمام تام ىذلا نها

 ؟يدمح لامك هريدي

 ..باوج الب ةلئسأ هقنخت يدمح لامك ءاوللا



 هنود نم - ١"

 تمركت ول ..يديس اي اًركش ؟ىرخأ غبت ةفافلب يل حمست له
 .اعئار اذه ناكل عبار ةوهق ناجنفب

 انيلع دعي ملو «ققحملا يديس اي عئارذلاو راذعألا تشالت دقل

 ةحصملا رداغن نأ اننكمي .انمالك عوضوم وه اهجوز نأب رهاظتن نأ

 وأ «ةيناد ةقيدح يف يشمن وأ «ملكتتل ةبيرق ايريتفاك دصقنو ةبيئكلا
 .مليف نم ةدحاو ةطقل «ىرن ال» ىتح امنيسلل بهذن

 ىولس تناك نونجملا فصن ذوعشملا فصن اهجوز نود نم

 ديعاجتلا تأدبو ءرونلل حتفتت اهترشب تناك .ةراضن دادزت نارمع

 صقعت تناك رهظلا دعب ىنلياقت تناك امدنعو .اههجو نع لوزت
 ا ق او عي اهب د نر لكش و اودی
 .هفرعأ ال ببسل اهباجح تكف دق تناك معن .وهلت ةلفط اهنأك اًميطل

 بصت نأ ديرت اهنأ يل رطخ .هئادترا ىلع اهمغري مل اًدومحم نأ مغربو
 الدنص سبلت .اقح فرعأ ال .رارفلا عيطتسأ الف اهتثونأ ماج يلع

 ةقد لمأت ةصرف يئاطعإ عم ءاذه ةلوفطلا ريثأت فعاضي افوشكم
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 لثم اهلثم اًمئاذ يننتفت تناك ةيوثنألا ةفاظنلا ..ةفاظنلا .اهيمدق ةقانأو

 .يوثنألا فعضلا

 .سواله الو فواخم كانه دعت مل ..ةرح نآلا اهنأ فرعت تناك

 .ديدج نم اهتايح ًادبتو جوزتت نأ اهنكمي «نسلا ةريغص كلذك يهو

 .دعب اهديصر دفني مل ..ةلماك اهتثونأ سرامت نأ اهنكمي

 ءةئجافملا ىدفملا دئاقلا ةافو دعب اعزفم اًرتوتم ناك ماعلا خانملا

 ةجوزلاك دلبلا .لكثلاو نزاوتلا مادعناب روعش عم دادحلا مايأ ترم دقو

 ال اهنكل ..ةأجف ىفتخا مث ءاهبرضيو اهدلجي اهجوز ناك يتلا ةعناخلا

 .اهيمدق لبكت ةليقث دافصأ ريغ نم يشملا عيطتست ال «ةداعسلاب رعشت

 ايليإ اهفصو ىتلا ةدقعلا ..بنذلاب روعشلاو ةريهشلا بألا ةدقع

 اه و ااا ترم واط انما و تاجا ا ىف جرو مآ

 .ةرارحي هوكب دقل .ايربيس يف يأرلا ءانجس ىلع

 «شيجلا فوفص يف عبقي ناك ءام يركسع لجر رهظ ام ناكم نم

 الو أدبي ديدج دهع اذه .هعيابي نم دجوو ليلهتلا ىلاعت ام ناعرسو
 اذهل يربك الانا ليا ا دس امم قفا نرگس اتا هوقو ےک

 الو هایالخ ىف لشف وأ راحتنا تانیج لمحي هنأ دقتعأ ..سعتلا دلبلا

 نودملا ردقلا نم رفي دحأ ال «هتانيج نع لالقتسالا ىلع ردقي دحأ
 يح لظأ نأو «ينلقتعي الأ ىوس دلبلا اذه نم بلطأ ال .هايالخ يف

 ..ىرخأ اًماع نيرشع نونفلاب عتمتسأو يبتار ضبقأو سفنتأو لكآو

 ةمداقلا لايجألا بهذتلو تمألف مث ءاًماع نيرشع ينأشو ينكرتيلف

 .يخأ سراح تسل انأ .ميحجلل
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 هنكل «نيريثكب حاطأو «ةريثك تارييغت ىرجأ يركسعلا دئاقلا اذه

 تارباخملا ىلع ةديج ةرطيس رطيسي هنأل يدمح لامك ءاوللا ىقبتسا

 هحئاضفب جعت تافلملا نأل لهس هيلع طغضلا نأ مث «ءيش لك فرعيو

 .ةنتنلا براوجلا ةحئار اهل تافلم هذه ..هداسفو

 رخأتم تقو يف اهتفرعو ءاهتقو ليصافتلا لك فرعأ مل ينكل

 ىلإ لاج رلا داع امدنع .ققحملا يديس اي تنأ هتفرعامع اذج

 عضب وعضو دق اوناك .اهودجي مل دومحم ةثج نع اًثحب ءارحصلا

 رتم ةئم مث «قيرط ةتفال دعب راتمأ ةرشع .ناكملاب مهركذت تامالع

 اوداع امدنع .ةثجلا عضوم ددحت ةرماض ةرجش مث ءلامرلا لخاد

 ةثجلاب ليثمتلا ىف بغارلا ضماغلا ءاوللا رماوأل اًديفنت ناكملا كلذل

 مث .ةعرسلا هذهب ةثجلا تمهتلا بائذلا نأ ءاهليلا نيربخملل رطخ

 .ءامسلل راط دقو ءايلوألا نم ناك اًدومحم نأ مهل رطخ

 ..تمي مل لجرلا :اًملاث اَلامتحا كلمي ناك يدمح لامك ءاوللا نكل
 لامرلا ضفنو هاوق داعتسا اذكهو ءءارحصلا يف هوكرتو اتيم هوبسح

 العف دقو «نيبذاك ناريخملا نوكي نأ عبار لامتحا كانه .ضهنو هنع

 هلتق اقيطي مل مث ةباغلل ريغصلا ريمألا اذخأ : صصقلا لك يف ثدحيام

 هنكل .ريمألا اولتق مهنأ نوعدي بصاغلا كلملل اداعو «هحارس اقلطأف

 رمأ بذكلا .بالكلا ريمضب نوفرصتي مهنأ فرعيو هلاجرب قشي ناك
 برقأ .ءاكذلاو ةلقتسملا ةدارإلا نم ىندأ دح ىلإ جاتحي هنأل دراو ريغ
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 نيأ نكل ءائيقي ودغي نأ كشوي يوق لامتحا اذه ..تمي مل لجرلا

 ؟نآلا وه

 دومحم لزنم اوبقارو .نارمع یولس اوبقارو ينوبقار مهنأ دقتعأ

 هيلع روثعلا دعي مل لاح لك ىلعو ءاًئيش اودجي مل .هفراعم لكو

 يذلا وهو ءبيدلا دمحأ روصنم روعسملا بلكلا تام دقل ..اًخلُم

 لامك ءاولل نكمي مويلا .هقاطنتساو دومحم ةايح ىلع اًصيرح ناك

 بذع يذلاو ءىلو يذلا ةيغاطلا كلذ نع اًريثك يكحي نأ يدمح

 لمحي قرشم ديدج رصع ءاج دقل ..هلوح اوناك نم لك لتقو ناهأو

 .دالبلل لمألا لك لمألا

 ؟هديري نم ..ميحجلل دومحم بهذيلف

 ع دع 2

 ؟دحلا اذهل نارمع ىولسب اًقلعتم تنك اذامل

 لب «ءاستلاب ةربخلا ثيدح وأ اًقهارم نكأ مل .قحب ريحم ءيش اذه

 اهنهوو اهفعض .دهزلاف عيشتلا ةجرد ىلإ تاريثك نهنم تفرع يننإ
 ةليمج تناك .مهألا الو ديحولا ببسلا نكي مل هنكل اّيوق اًببس اناك

 هوجو نم مك نکل ءصاخ لكشي يل قوري اههجو ناك لقألا ىلع وأ

 نأ يل رطخ مث ءيبابسأ مهف طق عطتسأ مل .يتايح يف تلباق ةليمج
 ةضماغلا ةفيرحلا ةذللا ..ةرم لوأ يف ينهذب لاج ام هسفن وه ريسفتلا

 رفظي يك سيسانوأ رينويلملا دهاج يتلوفط يف .فارعلا ةجوزب رفظلل
 نم حداف غليمب اهارتشا .ةدحتملا تايالولا سيئر يدينك ةلمرأب

 وه يدينك نيلكاجل هبذج ام ءهبابسآ مهف عيطتسأ ينبسحأو «لاملا

 .نارمع ىولسل ينبذجيام
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 اهجوز .عراب ماحم عم اًجرخم دجت نأ اهعسوب نکل «ةداعلاك هناكم ةفرعم

 اورساجت نييسايس نيضراعم لقتعملا ىف كانه نأ دبال .اًدبأ دوعي نل

 اوجرخي نل ءالؤهو «ثلاثلا تاحمنمأ وأ يديشخإلا روفاك داقتنا ىلع

 .نآلا مهنم اًدحاو دومحم ناك امبر .دبألل دحأ مهنع عمسي نلو

 ؟اهجوزتأ له

 نأ مث .ةلوفطلا ذنم يعله ريثت ةركقلا ..جاوزلا ىلع ؤرجأ ال

 ةدحاو ةءوبن شطت مل يملع ردق ىلعو ءاهب زوفأ نل يننإ لاق اًدومحم

 .باذ وأ تام وأ ىفقتخا ىتح دومحمل

 امنيسلا ةعاق ىف انك .هب دوعتس ام رظتنأو ىكابشب ىقلأ نأ تررق

 .اًيجش اًركسم اهنم ثعبتي رطعلا امتيب ءاّريثم اًيكيرمأ اًمليف (دهاشن ال)

 اهدي تسمل .امنيسلا رود يف ةوقب رطعلاب ءاسنلا حوفت ام ببسل

 تمستبا .امنيسلا مالظ يف ةضب ءاسنلا يديأ نوكت ام ببسل «ةضبلا

 سكعنملا امنيسلا ءوض يف ضومغب ءاسنلا مستبت ام ببسل ..ضومغب

 :ةشادقلا نم

 ىلع ةشاشلا عاعش ساكعنال رظنأ انأو اسمه اهل تلق امدنع

 :حوبصلا اههجو

 :تلقف ..ةشهد يف اهابجاح عفترا

 .(اًديج لمعت انتانومره نأ ىنعي اذه ..اًديج
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 :تلقف ..للم يف اهابجاح عفترا

 حايترالاو ةفلألا نم ردقلا تاذ انضعبل لمحن تنأو انأ»

 .«جايتحالاو ءاهتشاالاو

 :تلقف ..عقوت يف اهابجاح عفترا

 ال انالك ..لاصفنالا وأ لاصولاب الإ لمتكت ال بحلا صصق» -

 .(لاصفنالا ىف بغرن

 :تلقف ..اضر يف اهابجاح عفترا

 فرصتن نأ يلمأ .هدافصأو جاوزلا دويق نود نم نكل كديرأ انأ» -

 سانلا جوزتي هلك ملاعلا يف .ملاعلا لك يف نوجضانلا لعفي املثم

 هنم نووتري ام دعب نوجوزتي مهنأل سنجلا ادع ام ةديدع بابسأل

 .«يريرحلا صفقلا يف طروتن نأ نود سنج

 :تلقف ..لوضف يف اهابجاح عفترا

 فلخ ريغصلا نكسملا كلذ يف يدحو ميقأ يننأ نيفرعت -

 .«ةحصملا

 !!كاشت

 سوساجلا لتق نم نكمت مليفلا لطب نأل نودهاشملا قفصي ملال

 نم ةأرما ةعفص .ققحملا يديس اي ةعفصلا توص ناك اذه .يسورلا

 اهلمحتن ةئيطخو ءاعنش ةميرج سنجلا نأ ىلع تبرت ىطسولا ةقبطلا

 نم مالظلا يف هيلطي اذغو تعمس مث «لافطألاب يتأت اهنآأل طقف
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 وه سنجلا نمث نأ ساسأ ىلع وأ «نمث الو طابترا الو دوعو نود

 اًئيش دحأ ري ملف مالظلا يف تمت ةعفصلا نأ ظحلا نسحل .سنجلا

 عرهتو اهتبيقح عمجتو اهقيفر كرشت ةأرما اوءر مهنكل ءاومهفي ملو

 يب رم .57171' اهيلع بتك ءارمح ةتفال لمحي يذلا جورخلا باب وحن

 يتجابسلا مالفأ ىرن انك ذنم ءيابص يف تارملا تارشع دهشملا اذه

 تناك ذنمو «متاوخلا ديسو كيناتيتلا ىتحو ماد ناف مالفأ مث ةيلاطيإلا

 لاطنبلا فيفح عمستف نيرجيو ءامنيسلا يف رئاجسلا ننخدي تايتفلا
 تايتفلا تناك ذنمو «ءاذحلا فرط يرادي يذلا عساولا «نيلويدلا»

 .. دهشملا سفن ..تاينينامثلا ىف دسألاك ىلعأل نهرعش نعفري

 تفشتكا اهنأل ءارمحلا ةتفاللا يذ بابلل عرهت يتلا ةمودصملا ةاعفلا
 رثكأ ادر تعقوت ..اذه ىولس لعفت نأ روصتأ مل يننكل .ناويح يننأ

 .مليفلا يهتني ىتح رظتنت مث ققرو ءودهب ينمولت ..ةينالقع

 دق انأف دومحم اي اًنئمطم من .يتايح نم تجرح دقل لاح لك ىلع
 .ةماعلا فقوملا ةناهم مغرب يتحارصب رهبنم ينكل «كتءوبن تققح

 .هب اًعنتقم تسل اًئيش معزا وأ قفانأ وأ بذكأ مل انأف

 ةدحولا !يتدحو ينيسنت يتلا ةدحولا «ةدح ولا ثيح يرادل دوعأس

 .ءيش لك هل يكحأ نمو «ديحولا يسينأو ياولسو يبرد ةقيفر يه
 ذنمو «يدونمسلا دومحم عم تلماعت ذنم تريغت دق يتايح نأ كش ال

 .يتايح يف هتجوز ترهظ

 ىلإ لح ر دق هارت مأ ؟لازام ضرألا رهظ ىلع دومحم له

 هتالجس يف لوجي امبرلو ريثألاب هيف جزتمي نوكلا نم ضماغ عضوم
 تقلت دق ةبذعملا هحور ىرتأ ؟رسلا فرع دق هارتأ ؟كلت ةيشاكألا
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 انأ .نآلا سيل نكل ءىسفن انآ فرعأس ام اًموي ؟ةلماكلا تاياجإلا

 .ءاهتشالا اهركعو e اهقهرأ يتلا يتايح ةداعتسال ةجاحب

 يتلا يتايح .مهيف بوغرملا ريغ فويضلا اهددبو «نوربخملا اهرثعبو
 نأ فرعأو .توص فل يتاسمهل يغصيو اريماك فلأ اهيف ينبقارت ال

 .يل ريفز لكو قيهش لك نوللحي ةيزكرملا تارباخملا لاجر

 ..دومحم اي كتءوبن تققح دق انأ

 يف ياوق ددبأ نل ينكل ينانسأب كقزمأ نأ يعسوب ..اهنع دعتبا »

 الو نامزلاب اسيل نا مدعأ را سلا اا .هذهك ةهفات رومأ

 كنكل اًدبأ ءيشب اهنم رفظت نل .اهنع دعتبا طقف .نيبسانملا ناكملا

 .«يتقمو يراقتحاب رفظتس

 ينابعثلا فقوملا ؟ةيقيقح اهنأل تققحت يه مأ اهتققح ينارتأ

 ثدحلا مأ ثدحلا تعنص ةءوبتلا له .هسفن مهتلي يذلا ريهشلا

 ؟ةءوبنلا ققح

 ةحصملا ىلإ تيهذ امدنع .العف ينرظتني ناك ام فرعأ مل يننأ ىلع

 تيأرو رطعلا تاذ تممش «يراكفأ يف اًقراغ اًدراش راهنلا كلذ يف

 ..حيلملا هجولا تيأرف يهجو تحفر ءنيتفيظنلا نيتقيقدلا نيمدقلا

 «بلقلل جهبم قرزأ بوث يف ةقنأتم تناك كانه !نارمع ىولس هجو

 رظنت نكت مل .ةحصملا روسل ةرواجملا ةقالمعلا ةرجشلا تحت فقت

 اهئاذح فرطب ضرألا ىلع ةريغص رجح ةعطق ثباعت تناك لب ىل

 يل تدي نهلة راق تاك اهرم لعاهع ا5 تدع قو



 اهنإ س فلا د ومس ان كلتاووت ثأ دامو :ةيسح انك اهدا

 .قارتخالل هلباق

 هذه ىف تفرع دقو .«ققحملا يديس اي نارمع ىولس اهمسا

 دق اناك .روخصلا ىف قشلا كلذ ىف اهعم ىراوتي نأ هيلع ناك

 . سفنلا ىلع ظافحلا ةزيرغو رعذلا رعاشم ادعام اًبيرقت ءىش لك ادقف

 ليو ..اًعله فجترتو اهردص ىلإ اًميضر الفط لمحت تناك ةأرملا

 .ةياهنلا يهف كلفط خرص ول .انوعمسل تملكت ول ..كل

 جرخت ةيقلح تاوصأ كانه ..ةغل دجوت ال هنأل اذه لوق عطتسي مل

 .«!عععوأ . .هاااع ..ععع...ععععأ»

 : تلاقف

 .«هاااع ..هوووع ..ع عا 3

 ةهيركلا اهتحئار .اًضرأ اهرمسي نأ ىلإ رطضاو هيلإ ةوقب اهبذج
 عاطتساو .وهام فرعي ال محشلاك ءيشب ةوسكم اهنأ امك .هفنأ مكزت

 ىري نأ عاطتساو ءارضخلا ءامسلا ىلإ قشلا ربع ةرظن سلتخا
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 .تاعقنتسمو سخارسو ةثك راجشأ نم ةحاس ...دادجألا دادجأ لاق

 عقنتسملا نم جرخت «ناسنإ ةضبق هبشت ةيرجح ةقالمع دي كانهو
 نودبعي اوناك موقلا ءالؤه نأ ودبي .ةلعش اهنأك ..ام ءيشب ةكسمم

 لكي رهبتي ناك .هامح امبرلف منصلا اذه دبعي نأ هل رطخو .اًرابج اًمنص

 نم ةضماغ ىركذ ..ةدابع ةملك ىتعم الصأ ىسن هتكل .قالمع ءئش

 ٠ .ام ناكم
 فلغت يتلا ةجزللا طويخلا عزني حارو ةأرملا هجو ىلإ هدي دم

 .لفطلا هجوو ههجو نع طويخلا قزمي حار مث ءاهحمالم

 اذكه .ىذأتي نأ نود یری نأ عيطتسمي هتيل .ىلاعتي فيفحلا توص
 برتقي ةروطتملا ريصارصلا لوأ ناك .رظنو قشلا نم هسأر برق
 ةريبك ةرايس مجح نم برتقي همجح .عشج يف هبراوش كرحيومهو
 ءرعضشقتف «كتحت فشارحلا توص عمست نأ كنكمي .انتارايس نم

 ضراقلا همف ءازجأ ىرتو «ةزيمملا ةهي ةهيركلا هتحئار مشت نأ كنكميو

 لك فرعت ريصارصلا هذه .همضقت ءيش نع اثحب كرحتت يهو قعاللا

 تاوصألا نآل ةروطتم ةغل اهل نأ دبالو «يكذو مظنم اهكرحتو ءيش

 الاعفأ زيمت نأ كنكمي . ةيئاوشع تسيل اهفشارح نع ةرداصلا

 .ةيوغل بيكارتو
 كانه ...ظوحلم لكشب يبصعلا زاهجلا مجح مخضت لعفلاب

 خملل برقأ تانيوكت كانه نأ امك رهظلا لوط ىلع ةقالمع ةلسلس

 سأرلا يف

 مل ..اًبيرقت تلاز دق ةيرشبلاو «ةروطتملا اسكه ةلبنق راجفنا ذنم

 ريصارصلا امنيب ءقوقشلا يف ةيراوتملا بويجلا ضعب الإ اهنم قبي
 ...ملاعلا مكحتل تبهأتو ىكذأو ىوقأ تراصو تروطت اهسفن
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 تانئاك يه .كفقوم حرش وأ ضوافتلا نكمي ال اذهك مصخ عم

 يأ وحن تنأ هلمحت امم رثكأ ةمحرلاو ةقفشلا نم انوحن لمحت ال

 ءازجأ امنيب اًضرأ طقست ام ناعرس .كراد خبطم يف فحزي روصرص

 .ةرثانتم ءالشأ تنأ ليلق دعبو ..كمضقت كفلا

 هذه . .ريصا رصلا ضييب يب اهناردج نادزت يتلا فوهكلا نم سرتحا

 ..: خالا تاو شيلا نن ا ماش اح ةع

 ىطغت اهنإف لئاه اهمجح نأ امبو ..تاعامج ىف كرحتت ريصارصلا
 ديعس تنك ول امير .اهنيب ةرغث دجت نأ ريسعلا نمو «ةمات ةيطغت ضرألا
 نوكت نل ةيلاتلا تاظحللا نكل ءة قث ةرخصب اهدحأ ىلع يوهت ظحلا

 .نورخآلا كدجي امدنع ةليمج

 :سمهت يهو همف دست نأ مألا لواحت ..يوعي لفطلا

 «! ..هاااعوأ . .هاااعو . . .هااعأ» -

 اهنإ .تاخرصلاب ريصارصلا رعشت فوس ..تكسي ال لفطلا

 .ءىشلا اذه سرخي نأ بجي .ةيساسحلا ديدش اًيبصع اًراهج كلمت

 ىلع هسأر مشهت مث ريغصلا يمدقب كاسمإلا نم ارفم مالا دجت مل انه

 سيل هنأ فرعت يهف «ميكح فرصت .تمصلا داس اذكه ..روخصلا

 .اًيحو اًدوجوم اهمحر لظي نأ مهملا

 هدي دم 0 O هس يح
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 غضمت تحارف اهيتفش ىلع ريصعلا لاس ..ةآرملا مف يف اهسدو اهادحإ

 نأ هيلع متحي اًيزيرغ ءادن كانه نأ كردأ ةظحللا هذه يفو «مهن يف

 ..اهلفط ةأرملا تدقفو ريصارصلا تلحر دقل...اًيح لظ امك رثئاكتي

 ؟ةلكشملا ام نكل اًّدج ةهيرك ةأرملا ةحئار .رخآ لفط عنص تقو ناح

 ...رثكأو اهلثم ةهيرك هتحئار

 هيمدق حتف دقو «شارفلا ىلع هدسج یری ىتح دومحم عفتري
 قوق طقس قالمع صرب هنأك وأ .ريبك × فرح هنأك ودبيل هيعارذو
 فقسلا يف ناقدحت ناتيجاجز ناتحوتفم هانيع .هرهظ ىلع شارفلا

 .نايرت الو

 ..اشاكأ ...اشاكأ ...ديزملا نع قفرألا نيب ثحبي

 تن 2 د

 رعش ءاّرجف نسح وبأ ىفطصم نولقتعي ثحابملا لاجر ءاج امدنع

 نونبي مهنأ هداقتعاو ةقباسلا ةسامحلا مايأ ركذت .نينحلا نم ءيشب

 :ةرم لك ىف ددري ناكو .ةمداقلا ةيمالسإلا ةوحصلا

 .«اندازو هللا مهداز ..ةنجلا لخدن نأ انل نوديري موق ءالؤه» -

 لخديو ءاشعلا لوانتي ناك ءاهيف «رمألا» عقوتي يتلا يلايللا يف

 عمس اذإ ىتح «هتايجاح اهيف ةريغص ةبيقح دعي ام دعب اًركبم شارفلا

 .هاوق لماكب ضهن احابص ةثلاثلا يف عراشلا يف فقوتي سكوبلا توص

 بهاذ يقيرغإ لطب هنأك هسأرب خمش دقو رخف يف سكوبلا ىلإ طبهي
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 يذ طاشن يأ سرامي دعي مل .تفلتخا رومألا نأ فرعي ناك هنكل

 هذه نوديري اذام .هلض ءيش يأ موقلا ءالؤه یدل سیلو .ينيد عباط

 نم نومولي له ؟هناميإ طرف ىلع هناميإ دقف نم نوبقاعي له ؟ةرملا
 هذه نوكتس ؟يقيقحلا رسلا نوفرعي مه مآ ؟هحافك ىلع حافكلا رجه

 .اهسفن هتايح ةياهن لب ..ةيعامتجالاو ةيلمعلا هتايح ةياهن

 هولخدي ىتح «مهتيبل لصي ىتح ةلئسألا هذه الماح لظيس

 طباضلا كب تكوش .كب تكوش لباقي ىتح «ريبكلا بتكملا ىلإ

 ًاشني نيبعاللاب رمعلا مدقتيو ةبعللا لوطت امدنع نكل «ميدق مصخ

 دعي مل .تارملا تارشع بتكملا اذه يف ايقتلا .دولا نم عون امهنيب

 رود بعلي ال كب تكوشو لطبلا رود بعلي ال وه ..عنصتي امهدحأ

 نم راص .نينسلا هذه لك دعب ةعنقألا تيلي .ىساقلا ثحابملا لجر

 اًيلاط وأ هيراقأ دحأل ةطاسو اًبلاط كب تكوشب لصتي نأ اًدج لوقعملا
 .هل قيدص نبا لاقتعا ناكم ةفرعم

 :كب تكوش هل لاق .ةوهقلا ايرشام دعب

 كانه راص اذهل ..اًديقعت دادزتو مدقتت ةايحلا نأ فرعت تنأ» -

 .«تنرتنإلا ةطرش همسا ءىش

 .«اذه فرعأ» -

 ةكبش ىلع رهظي صخش لك دجت نأ ىلع ةرداق ةطرشلا هذهو» -

 .«انمئالت ال ءايشأ لوقيو تنرتنإلا

 .«اذه فرعأ» -

 .«ةواقشلا مايأ نع اًمامت تدعتبا كنأ فرعنو» -
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 .«اذه فرعأ» -

 ...هلوقي نأ ىشخ ام لقي مل ..هللدمحلا

 :لاقو ىفطصم هجو نم ههجو برقو كب تك وش انيع تقاض

 . ..؟(ىردأ تسل همسا (جولي) فرعت له» -

 نم ءيش ىلع ءايبغأ ظاظفأ مهنأ داتعا .دري امي ىفطصم رديمل

 لواح يذلا وه ةعاربلاو ةقدلا هذهب هودجي نأ عقوتي مل اذل «قرخلا

 مهنكل ..اقح مهلمع نوديجي مهنإ .هدوجو يفخي نأ ناكمإلا ردق

 فذح ىف ايدج ركفي ناك ..رهش ذنم ةباتكلا نع فك هنأ نوفرعيال

 وه عوضوملا يف بيط ربخ كانه .ةيمهأ اهل دعت مل .اًيئاهن ةنودملا

 :كب تكوش لاق

 ةريثك ةلئسأ نأ فرعنو ةنودملا هذه ررحي نم كنأ فرعن نحن» -

 ًادبو اديج ىفطصم اهفرعي ةعوبطم قاروأ ضعب طقتلي هدي دم مث

 «ديدج نم ءيش لك رركتي فوسلف ةينيدلا ةلودلا تدلو اذإ» -

 ةيلاملا ةرازو ..ةفيلخلا مسا هسفت ىلع ةيروهمجلا سيئر قلطيس طقف

 ضرتعي نم ..ءيش يأ نع لأسي نأ دحأل قح ال .لاملا تيب ريصتس

 فوسو ..ءيش لك نورربي ءاهقف شيج .عامجإلا ىلع جراخو رفاك

 ءاضرإل رخآل نيح نم دونسم ريغ دحاو مجر وأ قراس دي عطق متي

 صرح



 نع نيعفادملا ةاتع نم نوريصي فوس ةفاحصلا باتك لك ..ريهامجلا

 .«..نيدلا

 بلاطي ناک ءاوس نكر يف رصاحم اًمئاد وه ..لملمتي ىفطصم أدب

 :لوقي كب تكوش .اهفقوب بلاطي وأ ةينيدلا ةلودلاب
 نولمعتسي سانلا مظعم :ةرقفلا هذهو ..يخأ اي كيلع بيع» -

 .«..قفألا ىقيض ةاسق اونوكي نأل رربمك نيدلا

 .رمعلا اذه دعب اًديِح ثحابملا طابض ريخ دق ىفطصم ناك

 سكعت اهنأ ضرتفاو طق اهمهف عطتسي مل ةرهاظ .مهنم لك بتكم يغ

 نأ رعشي نأ ىلإ ةجاحب ءرملا ..اهسفن عم ةقستم اهنأ كردأ مث ءضقانتلا

 .ءايريألا نيضراعملا قح يف هفرتقي فوس ام ىلع هحماسي هللا

 :هيب تكوش لاق

 .«..تالؤاستلاو ءارآلا هذه

 :تابث ىف ىفطصم لاق

 .«عومسم توصب يسفن ملكأ ..تالؤاست يه» -

 كلعجي اذهو .ةنودملا اولخد دحاو فلأ اتئام هعمس توص» -

 .( ..اًيقيقح اًرنك

 هناسلب ةفاجلا ىلغسلا هتفش د للب ...مامألل لامو ىفطصم مهفي مل

 :كب تكوش فدرأف .لاقيام ىعي نأ لواحو
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 بذجت كتحفص .ءارآلا عالطتسال ةا ةلييسو كلوق تنا

 ىوقأ مهنأ مهسفنأل اونهربيل وأ كومتشيل سيطانغملاك نينيدتملا

 مهتحار نودجيس مهنأل بابذلاك نييعويشلا بذجت كتحفص .امظنيم

 تانايب ةدعاق عنصت ...عيمجلا لسارت نأ وه هديرن ام لك .كانه

 حضتفي فوس ..تقولل ةعيضم اذه نأ دجو مث «نواعتي مل ول ثدحي

 ...ةلماكتم نايدأ ءاردزإ ةيضق عم «ةحفصلا لك يف هروص رهظتو هرمأ

 .ةنجلا ىف اًرصق نمضيل هيلق ىف

 :حوحبم توصب لاق

 .«كب تكوش اي لواحأس» -

 هذه ..ةبيصع فورظ يف اننإ .جئاتن ديرأ ..ةلواحم ديرأ ال» -

 .«اندض وه انعم سيل نمو ..برح

 لهأتست ةبيصع فورظ كانه روصعلا لك يف .!ةبيصع فورظ

 ملق يف طياض يأ اهلوقي ناك تاملكلا سفن .ةيئانثتسا تاءارجإ

 ...اهدعب رصن حالص تارباخم يف مث «ةروثلا لبق يسايسلا سيلوبلا

 هذه مغرب مهنأ مهألاو ..ةفدهتسم دالبلا اًمئاد ..ةددهم ةروثلا اًمئاد

 رادجلا ىلع ةضوعبلاب نولوغشم مهو «قئاقحلا نوفرعي ال ةروطخلا

 مهنأب رهاظتلاب نولوغشم .ةفرغلا نكر يف للست نابعثلا نأ نوكردي الف
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 فوس .ةفخب رقني وأ سرجلا عرقي دحأ ال .هباب ىلع تاقدلا لاهنت نأ

 اندنع ةعاس فصن كديرن» :يسايسلا ملقلا دهع ذنم ةدلاخلا ةرايعلا

 ةينآرق ةوالت عيذي ناك يذلا نويزفلتلا توص ضفخ .«ىفطصم خأاي

 .ىراوتت نأ هتجوز نم بلطو «بیدلا روصنم ىدفملا دئاقلا حور ىلع

 لك ..ةدشب كهنم لاصوألا مشهم هنأ كردأ هنكل ..وه نم فرعي مل

 ..قيرح نم جرخ دق هنأك طئاش هرعش ..ماد قزمم هدلج يف ءزج

 دنتسيل لماحتي وهو هل لاق .لامرلاب ةوسكم هبايث ..نيمدقلا ىفاح

 :بابلا ىلإ

 .«هرجأ لقن فصنلا ةرايسلا قئاسل عفدإ» -

 ..تاذلاب وه ..وه هنأ كردأ هحمالم ىف ققد امدنع

 رادلا مامأ ةفقاولا ةرايسلا قئاس ىلإ جردلا يف طبهي ناك ام ناعرسو

 :قصبيو لعسي وهو قئاسلا لاق ..ةءاضم اهراونأو ردهت اهتاكرحمو

 وأ سوسمم وأ لوبخم هنأ دقتعأ ..هب نتعا ؟كبيرق وه له» -

 .«لوطسم وأ شوردم

 .« ..اًعم كلذ لك وه امبر ..اذه فرعأ» -

 مامأ لخدملا ىلع ددمت دق اًدومحم دجو ..هتقش ىلإ اًبثو داع مث

 وهو مغمغي هعمسف لخادلا ىلإ هرج .قيمع ساعن يف باغو بابلا

 :نينيعلا ضمغم
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 ةريح اهنكل كرمغت ةريحلا ..قداص كنأ تفرع ىننأل كتتج» -

 يف تسل انأو «ةقيقحلل عئاج تنأ .كلهذي نيرخآلا لدبتو .ةقداص

 .«نورخآلا اهب قرتحي نأ يهتشأ الف ءيخم

 ...طق يناونعي كربخأ مل انآ ؟يراد تفرع فيك

 تیارو سم نوشمي نم لقف لتلا تيقترا انآ رارساآ دج وت ال

 .«دعبأف دعبأ

 .«ملكتن دعب اميف ..دعب اميف» -

 عضو ..اّسد همف يف تاميقللا سد ..همعطأ ماعطلا ءاج امدنع

 سلاج وهو تاعاس ةدع وفغعي هكرت امص هبصو هيتفش نيب ءاملا بوك

 لازأ ثيح مامحلا ىلإ هرجي نأ عاطتسا مث ءلوضق يف هقمري هراوج

 هنأك ...!اّيت ....رئاجسلا قورح راثآو هحارج دمضو هدسج ناردأ

 كرت ىتمو ..؟ءاج نيأ نم .ةسلابألا هتبذع ثيح منهج ةيبقأ نم دئاع

 نويزفلتلا ناك ثيح «ةلاصلا ىلإ هب داع مث ةفيظن اًبايث هبايثب لدب

 يذلا ىدفملا دئاقلا يف يزعت تءاج يتلا دوفولا روص ضرع لصاوي

 :فجترت هديو لاقو .موهفملا

 اوصلخت بستحملا لاجرو نوصاصبلا ..ءارحصلا نم تئج انأ» -

 يف كانه تيراوت ينكل «تكله يننأ اونظ ..تمأ مل ينكل يتنج نم

 نرحب



 ينلكأت يك لامرلاب اوسكم ینوگ رت امدنعو ..تاللجسلا نيب .ةبتكملا

 .2...تيشم ..تيشم ..ةبتكملا نم تجرخ «بائذلا

 :لاق مث هنيبج ىلع هلمانأ عضو ..اليلق ىفطصم ركف

 .ةموكحلا ةضبق ىف تنك تنأ ..كمالك نم تمهف ام بسحل» -

 .« ..؟لكشلا اذهب كوبذع نيذلا مهو

 .«معنلا -

 .«ءارحصلا ىف كب اوقلأف تكله دق كوبسحو» -

 .«معن» -

 .«؟هيلإ رفت يك ياوس دجت ملو» -

 .معنا

 ةدحاو ةملك لدايتن مل ؟يتيب تفرع فيك :لاؤسلل يندوقي اذه» -

 .«ةحصملا ىف

 .(دعبأف دعب

 .«كوجرأ ..لحرت نأ بجي هنأ اذه ىنعم» -

 .«كراد ىف نامألاو ةيصوصخلاو كنوعل جاتحأ» -

 انأو ةيصوصخلا حنمأ فيك ..؟هل جاتحأ انأو نوعلا حنمأ فيك» -

 انأو نامألا حنمأ فيك .؟ةعماجلا يف اًبلاط تنك ذنم نمألا رهجم تحت

 لك .ةعاس نيرشعو اًعيرأ ةبقارم ىتايح نأ ىضم اميف تدتعا ؟ددهم
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 بيرق وأ ةصلخم ةبيبح وأ ميمح قيدص لك .نوصاصب مه انعراش یف

 اهلك ةلودلا ؟نامألا اًبلاط يرادل ىتأت نآلاو .نوصاصب مهلك .يفو

 .«كعم يتأتس

 اومتهي نلف لكاشم نم يفكي ام مهيدل ..ّيف قث ..نآلا سيلا -

 .«كرمأب

 مغرب .قداص وه ديكأتلاب .قداص لجرلا نأ فرعي ىفطصم ناك

 .رثكأ اًنقو هيقبتسي نأ قيطي الو روعذم وه اذه

 :هينيع ضمغي وهو دومحم هل لاق

 اذل كلخاد ىف ءاقنلاو ةوذجلا كلمت تنأ ..قداص تنأ»-

 اًقداص تنكو ..ىلوألا كتايح يف اًقداص تنك ..فرعت نأ قحتست

 مه امنيب «حیرتست نأ قحتست .ككوكش يف اقداص تنكو ..كنيدت يف

 ءيش لك لوقأ نأ كلمأ ال انأ .ناركتلاو لدبتلاب اوضرواوحارتسا

 ةفرعم ىلإ ةجاحب تنأ .ءايشأ ضعب ىلع كعلطأس ىنكل ء«هفرعأ

 رشبلا ترصاح يتلا ةلئسألا نع باوجلا ةفرعم .كلانه رظتنيام

 اودجي ىك نيدلا لاجرو ةرحسلاو نيفارعلاب اوناعتساف «ةقيلخلا ذنم

 .رادجلا ءارو ام تيأر ىنيسحت ..ةباجإلا فرعأ ىنيسحت .ةباجإلا

 هفرعأ ام لكب كربخأ نأ ىعسوب نكل ءريثكلا فرعأ ال انأ ..ال فسألل

 .«..اليثض سيل وهو

 وهو دومحم لاقف «ةيلاتلا تاملكلا رظتني وهو ىفطصم قير فج

 لير



 يفتاهلا مقرلا اذهب يل لصتت نأ ديرأ ..لاملا ضعبو اًبايث ديرأ» -
 .«هب لاصتالا ىف بغار ىننأ هربختو

 ..لومحم فتاه مقر ...ةقرو ىلع ماقرأ ضعب طخو اًملق لوانت مث

 .«كحيري دق امب كربخأ فوس لباقملا يف» -

 فتاه مقر ناك فتاهلا مقر نأ ققحملا يديس اي فرعت تنأ

 لمعي راص يذلا ىملعلا لايخلا بتاك ...ةرهاقلا ىف رياود دراشتير

 مل دومحم عم نكل «مقرلا ىلع لصح فيك فرعأ ال .نوجاتتبلا يف

 ...اذكو اذك فرغ فيك نع لاسی ءرملا نكي

 يك اًديهج اًدهج لذب ىفطصم نأ ققحملا يديس اي كلذك فرعت

 هتفاضتسا نأ دقتعأ درحم م فا ر ع ےس هن بلاط اع عب

 يف قياستت تناك (لجر انتيب يف) مليف دهاشم ..دعب اميف ابلاغ

 ةيضق كلمي ناك هنكل «بيذعتلاو لاقتعالا داتعا دقل .نطابلا هلقع

 ىتخ اسك راش وأ ةدشب اًنيدتم نوكت نأ بني .. ىضاسلا ىف اجل وی دنا

 بذعيو لقتعي فوس مويلا ..هزاتجت نأ كيلع ام زاتجت يك عاخنلا

 .مهش هنأ درجمل

 لطبلا رود بعلي نأ هقح نم سيل ..ةرسأ نع مويلا لوئسم هنأ مث

 لاقتعالاو سالقإلاو برضلاو بيذعتلاب ىلابي ال يذلا دماصلا
 .باصتغالالا اميرو ريهشتلاو

 بلطو دومحم هادان - صالخلاو - ليحرلا ةعاس تناح امدنع

 حار نيتضمغم نينيعبو هتبكر ىلع هفك عضو .هراوج سلجي نأ هنم
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 .ينعو هنع ةيفاخ ةريثك رارسأب هربخأ ...نيتعاس ةدمل ملكتيو ملكتي

 نكمي ال ةيرذ لبانق اهنإ .. هعمس ام متكي نأ هيلع نأ ىفطصم فرعو

 ..اهي نوبعلي ةيبصلل اهكرت

 رصم ىف يدونمسلا دومحم نع انيدل يذلا طيخلا يهتني انه

 ..كلذ ىلع مسقأو يدلام وه اذه :ققخملا ىذيساي
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 ۲٠۲۵ ماعلا يف

 اًيح لجرلا لظ ول

 ..شيعت نأ ةأرملا تعاطتسا ول

 ..ةقيقحلا افرع امبرلف

 ه1 © ماعلا يف

 بيذاكألا لوق الو ةقيقحلا لوق ىلإ جاتحت نل

 هلوقت وأ هلعفت وأ هيف رکفتام لك

 ..مويلا هتعلتبا يذلا صرقلا يف وه

 ماعلا يف © 4 ٥ ٤

 كينيع ىلإ جاتحت نلو كنانسأ ىلإ جاتحت نل

 هغضمت ايش دجت نلف
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 ٥٥٥ ٥ ماعلا يف

 كيبناج ىلإ نيتلهرتم نايلدتت كاعارذ

 نالمعت ام امهيدل سيل كامدقو

 ..كل اذه لك يدؤت ةلآ كانه

 100 ماعلا يف

 ..ةجوز ىلإ جاتحت نلو جوز ىلإ يجاتحت نل

 كتنبا راتخت كلذكو كنبا راتخت فوس

 . .رابتخا بوبنأ عاق نم

 (زفافيإو رجيزل ةميدق ةينغأ)
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 يروميللا ١-

 .ءاينووقيلاك لامش ىلإ فلتلحر. نع ةقاش

 اذه نأ ةصاخ «قيرطلا يف باعصلا نم ريثكلا اهجاو رثرآو نايرام

 لوألا يكيرمألا برغلا اياقب نم وهو ءروجهم هبش دالبلا نم ءزجلا
 ۰ ...رسشلاو رجلا درتهلا راسا معي ىدذلا

 «هرمع نم نيعبرألا يف ناك رثرآو نيثالثلاو ةيناثلا يف تناك نايرام

 ريفضت ىلع اذه دعاسي .هذه جاوزلا ينس لك دعب لاقطأب اقزري ملو

 ىوقأ يسفن جالع دجوي ال .امهب رمت يتلا ةدحولاو ةشحولا رعاشم

 .ةفجترم ةريغص ديب كدي كسميو «كلوح بعلي رضن ليمج لفط نم
 ريصي اذهلو «يداصتقالا مهعضوب نيلابم ريغ اًرارم سانلا بجني اذهل
 روصقلا ةيسنجلا تاطشنملا وباصن كلتمي اذهلو «ءايرثأ مقعلا ءابطأ

 .عايضلاو

 اهرعش صقعت اهنكل «نيرظانلا رست ةفيطل حمالم تاذ تناك نايرام

 ودبت تالضعلا يوق لجرف وه امأ «ةكيمس تانيوع عضتو لامهإ يف
 ..سأرلا ةمدقم دنع هرعش نم ريثكلا دقف دقو «ةرارملا نم ةسمل هيلع
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 وجلا عم اًدج اًقستم ودبيف زنيج لاورسو تاعبرملا نم اًصيمق سبلي
 هنأ قدصت الف قفألا ىلع ناتتباث هانيعو هترايس دوقي ...هب طيحملا

 .الصأ قيرطلا بقاري

 ط سو ديعب نم بيهرلا اتساش لبج ايري نأ امهنكمي طقف نآلا

 ..مويغلا

 %3 چ 3%

 ذتمي .اينروفيلاك لامش ىلع لطي يذلا لئاهلا بيهملا اتساش لبج

 يداو نم هيف نوشمي دونهلا ناك يذلا ويكيسيس مازحب فرعياميف

 هتمق ىلع ىرت نأ كنكمي .يداهلا طيحملا ةفض ىتح اينروفيلاك
 نوكم لصألا يف هنإ .رخآ بيهر لبج يأ وأ وراجنميلك هنآك جولنثلا
 كانه هارت يذلا خماشلا عمقلا ..ةمحالتم ةدماخ نيكارب ةعبرأ نم

 .(انيتساش) همسا

 ذنم ءارعشلا لايخ قلحي ثيحو «رارسألا وفغت ثيح اتساش لبج
 ثيح اتساش لبج .ناكملا اذه يف ناسنإلا ةايح رمع يه اًنرق ٠

 ...نيطايشلاو حاورألا ميهت

 انايلاو كوراكلاو كودوملا لئابق هلوح تمحازت يذلا اتساش لبج

 ٠۸١١ ماعلا يفو ۱۸۲١. ماع نويبرغلا هدجو مث ..ةيدنهلا اتساشلاو

 ...6010 Rush بهذلا فحز ءاج

 نورجاشتي ..ةورشلل نيعئاجلا نيرماغملاب ناكملا جع اذكه

 .تاناحلا يف هنوددبي مث بهذلا نودجيو نوبخصيو نوركسي و
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 ةنيدم ىلإ ةريغص ةيرق نم وكسسنارف ناس تلوح هذهك تاريغت

 .يملاع يهيفرت زكرم ىلإ سلجنأ سول ةيرق تلوحو ؛ةمخض

 تاعجتنم اتساش لبج لوح كانه تراص يديدحلا طخلا عمو

 أدبي قلستلا مسومو .قلستلا ىلع اًيداصتقا دمتعي ناكم يأك قدانفو

 . .اًريسع سيل لبجلا قلستو «ماع لك نم ربوتكأ يف يهتنيو ليربإ يف
 ..ريطاسألا هب طيحت يذلا اتساش لبج

 نيطايش ةبضغ فذقي بضاغ ناكرب كلذك وه رحاسلا لبجلا اذه

 ةبضخلا نأ يأ ..ماع ةئامتس لك ثدحت هتبضغو ءاهحطس ىلإ ضرألا

 دافحأ دافحأ اهاري فوسلو «لقأ وأ ماع ةئامعبرأ دعب نوكتس ةيلاتلا

 .هسفن ىنفأ دق ناسنإلا نكي مل نإ اندافحأ

 ..رارسألاب جعي لبجلا اذه

 حور نطوم وه لبجلا اذه نأ ربتعت تناك ةيدنهلا ثامالكلا لئابق

 يف .ةيناكربلا روخصلاو ممحلا فذق يه راجشلا ةقيرط ..امازام لبج

 انهو ء«ريهامجلا سوءر قوف دعاقملا رياطتت ةرحلا ةعراصملا تايرابم

 اورشن اذهلو «ثيغلا لوأ نويلاطيإلا ناك نويبرخلا ءاج امدنع

 ..ةقطنملا ىف ةيكيلوثاكلا

 يذوب ريد كانه ..ةديدع تانايدل ىقتلم تقولا عم لبجلا راص مث

 دئاقع سرامت تلاز ام لئابق كانهو ..تينك ويج نوه هديش يذلا كلذ

 ..دحاو ملسم مويلا كانه راص دقو دوهي كانه .نييلصألا رمحلا دونهلا
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 مغانتلاب نونمؤي نيذلا ليباخملا ضعب دجو AAV ١ ماعلا يف

 ىوتسم ىلع ةدودعملا ىوقلا زكارم نم دحاو اتساش لبج نأ ىنوكلا

 ..زاغلالاو تادقتعملا نم بيرغ طيلخ

 2 2 چ

 ..(كودوم) همسا قدنفلا ..ريومزنود مساب ةعطاقملا هذه فرعت

 ردحنم ىلع لطي قدنفلا .(اتساش تنوام) ةنيدم ىف ريغص قدنف

 ةد ةر ىف شقت نأ ا ب يناثلا باطلا ةر ماا رهو

 شحوك اًمثاج بيهرلا لبجلا ىرتف «ديعبل رظنت كاليللا روهزب ةنادزم
 ..تمصلا لضفف رارسألا نم ريثكلا ىأر شحو .هظقوي نم رظتتني مئان

 بايضلا بلق نم حابشأك زربت اهنأ يه لابجلا ىدل ةئيس ةداع كانه

 ضييبألا ىمعلا نم ةدهو ربعت نأ كيلع نأك ..اًديج اهمادقأ ىرت الف

 مسوم اذه نكي ملو ,قلستلا أدبت مث «حقسلا غلبت يك اهيفام فرعت ال

 .لاح لك ىلع قلستلا

 سكعني سمشلا قرشت امدنعو ءضومغلاو جلثلاب ةاطغمف ةمقلا امأ

 .تاعاس ةدعل اهل رظنت نأ قيطت الف ءضيبألا ةآرملا حطس ىلع ءوضلا

 اينيك يف وراجنميلك ىرت كنأك ةظحلل رعشتو «رومألا طلتخت اهتظحل
 الو دلب الو ناكمل ىمتنت ال لابجلا ...وأ لابين ىف تسرفإ ىرت وأ

 .ةيدبألل يمتتت لابجلا ..اهسفنل يمتنت لابجلا ..اهنيعب ةظحل

 رك



 ىتح الصفني مل اذهل ..ناباحت»ه نايكيرمأ ناجوز رثراو نايرام
 حجات ماحم وه .امهيحور رمغي يذلا بيهرلا ءاوخلا مغرب ةظحللا

 دارمي امهنكل ٠ /املا نم ريثكلا نابسكي ..ةملعم يهو «ةمهم ةكرش يف

 سيل .لاملا الو حومطلل ىنعم كانه دعي مل ..ةديدش بائتكا ةلاحب

 .ديحولا ببسلا وه باجنإلا مدع

 زيمت تاملحلا هذهو ءانتتسلأ ىلع قوذت تاملح اًعيمج انيدل

 اندلو وأ تاملحلا هذه تفلت ولف ءرملاو يركسلاو ىحلملا قاذملا

 انحاورأ نأ يف كش ال ..ميرك سيآلا قاذم وأ بنركلا قاذمب اًهيبش

 ناجوزلا كردأ ةظحل ىف .ةداعسلا قوذت اهنكمي ةلثامم تاملح كلمت

 امهلعج ىلع ردقي ءىش ال .ةداعسلل قوذت تاملح ناكلمي ال امهنأ

 :سأي يف اهجوزل تلاقو - كرويوين

 .«!مايألا لوطأ ام ..!هابر ؟ديدج نم ماننل ليللا يتأي ىتما -

 ىسفنلا بيبطلا يأر ابلطو .العف ةئيس امهتلاح نأ اكردأ طقف انه

 :ةمكح ىف لاقف

 حجنت هوجولا ليدبت ةبعل نإ ..تقولا ضعب رهسلا ابرج -

 .(..امود

 هناتسأ نوجعمو هرعش ةا شرف هعمو رفاسي ءرملا نكل «يبيراكلا يف
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 ..ةساعت رثكأ اناك اداعامدنعو .اماهيلا ىلإ امهعم مومهلأ«

 خملا ءايميك يف ثبعنلف دب انك الل هد ةملا ريقاقعلا ايرخجلاا 0

 .«اليلق

 .امهملاع يف ءيش لكب لينارفوتلاو كازوربلا صارقأ تقصتلاو

 دعب ملعلا لصي مل امبرل وأ ءفورظلا لك يف لمعت ال ءايميكلا نكل

 .ملأ نم هب نارعشي ام ةوق هل راقع ىل'

 :ىسفتلا بييطلا لاق

 ودغت مهنود نمو ةايحلا راهزأ لافطأالاف . .الفط ابجنت نأ ابرج» -

 .«(وهافان ءارحصك انس وقت

 نالتقي ءاوخلاب روعشلاو بائتكالا نأ ودبي ...كلذ ىف الشف امهنكل

 ىمظعلا تانومرهلا ةينوفميس نادسفيو ةيونملا تاناويحلاو تاضيوبلا

 ةينوفميسب الصي نأ اعيطتسي مل امهنكل «نيباحتم اناك .قلاخلا اهبتك يتلا

 " .ءافيغتس قتلا لع امهل ادبو ..:ةوجرملا ةورذلا ىلإ هاحجالا

 وندلاب نارعشت فوسلو «تاباجإلا لك كلمي هنإ ..نيدلا ايرج» -

 .«ةمئادلا ةداعسلا سمش نم

 نايدألا نأ اذقتعي نأ اداتعا دقو ءنيتنيدتم ريغ نيتلئاع نم اناك

 طيحملا روبع ةلواحم .رصعلا عم بسانتي دعي مل ميدق عارتخا
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 .قيدصتلا اعيطتسي مل ..نيرجحب رانلا لاعشإ وأ .دطنم ىف يسنطألا

 E ی ا د يع كدحي
 ..امهجاللع نع زحأع

 :يبسفنلا :بيبطلا لاق اًريخخأ

 .(رخآ اًييبط ابرج -

 كلذ نونجب هركي بيبطلا .ةيبصع ىف فتاهلا ةعامس قلغأو

 او لا يش ىذلاو هءاققلا هلع ىلع رسب قالا ضيرعلا

 .تقولا ةليط

 أمظلا يوري ءيش نع ثحبلا يف نيجوزلا ةلحر تأدب اذكه

 ةيكيرمأ ةجاح هذه ..امهينضي يذلا فافجلا للبي ءيش .يحورلا

 نم دشح كانه ...نيباصنلا تارشع رهظ اهلجأ نمو «ةفورعم

 ةقاطب نولصتي نيذلاو ارتناتلاو ناماشلاو نييتاحورلا نيجلاعملا

 ةقيرط فلأو لمأتلل يويسآ بولسأ فلأ كانه .مهمادقأب ضرألا

 ينيد بهذم نم رثكأ كانه ..يشت ةقاطو اركاش فلأو ةالصلل ةيدنه

 ..صاخلا هدوجو.هل راصو ةيتناتستوربلا نع قشنا

 كنأ نوبسحي نم كانه ثيح ةدحتملا تايالولا يف كنأ سنتال

 سسؤم ثيمس فيزوجو حيسملا عوسي مامأ مكاحتس ةمايقلا موي
 ...ةتفكلاو ةنوركملا نم اًهلِإ نودبعي نم كانهو ءةينومروملا

 نع شتفت تنأو اًمتح قيرطلا لضت فوس ةدحتملا تايالولا يف

 كلهت فوس .اهصالخ نع شتفت تنأو كحور عيضت فوس .قيرطلا
 .دولخلا نع ثحبت تنأو



 1 :اهجوزل نايرام تلاقو

 ..ةداعسلا نع نازجناع . .ةايحلا نع نازجاع نحن ..ىودج الا -

 .«توملا نع نازجاع ..باجنإلا نع نازجاع

 :اهل لاق

 .«ةباجإلا دجوت كانه ..ام ناكم ىف لح ةمث اًمتح» -

 ..اتساش لبج دنع ميقملا يروميللا ابرجي نأ امهل لوقي نم ءاج انه

 .«؟ىروميللا وه نم» -

 فيك الو ىتم دحأ فرعي ال ..ةتبلا انملاعل ىمتني ال لجرهنإ

 ايروميل نع اًريثك ملكتي .اذه انملاع نم سيل هنأك ودبي هنكل ءاج

 اذه نكل «ةعينش ةيزيلجنإلا هتنكل نأ امك ءىطسوأ قرش هنأب اّيوق

 عنقي يكيرمأ ريغو يناحور وهام لك ..اهب سأب ال ةيقادصم هيطعي

 اًمالك لوقي اًيلاطيإ وأ اًيسنرف اًمليف مهيلع ضرعا .ةدشب نييكيرمألا
 اًينيبلف وأ اًيدنه تاه .لهذملا ىفاقثلا هاوتسم نورطي فوسلو اعراف

 .ددرت الب هنوعبتي فوسلو ءامراكلاب لاصتالاو لمأتلا نع ملكتي

 ...تابه الو الام بلطي ال هنأ وه مهألا

 ةلاسر لمحي هنأك ..هل سانلا يغصيف ملكتي نأ وه هديريام لك

 ..نافوطلا لبق اهلقن ديري ةلجاع

 ..انسفنأ نعو دغلا نع ملكتت ةريثك
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 .(؟انل مدعي ءهاسع اذامو» -

 .«ةقيقحلا امكل مدقي امبرل» -

 .«؟ةقيقحلاب لعفن اذامو» -

 ال امتنأ ..ةداعسلاو ةايحلا ىلع ةردقلا امكنادقفو هيف امتنأ ام» -

 .«امكربخي دق وه .ببسلا نافرعت

 .(؟ءامشلا انحنمي ال وه» -

 .«بردلا ىلإ امكل ريشياا -

 ...طيسبلا خوكلا كلذ ثيح حفسلا ىلإ امهدوقي اليلد ادجب نأ

 وهو ةريغيصلا نوع عدت اخر كانه نإ قدعفقلا فط م امل لاق

 الام ىضاقتي لجرلا اذه .كوراكلا لئابقل تمي ميدق يدنه لصأ نم
 .يروميللا ىلإ امهدوقي نأ لباقم

 اذاملف - اًدج لوطلا عراف ةماقلا ليحن ريغصلا نوج .ناك دقو
 «هيفتك ىلع ردحني سلمأ ليوط رعش هل - ؟ريغصلا مساب هنوعدي

 .تقولا ةليط شقلا نم اًدوع كوليو زنيجلا شامق نم اًصيمق سبليو
 هلصأب يشي اذه لك ..حلاكلا هجولاو ةرشبلا نولو ناتزرابلا ناتنجولا

 .يدنهلا

 .«؟يروميللا ةلباقم ناديرت له» -

 .(معن» -
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 .(!نكيلال اح

 .«!هل امكدوقأس انأ» -

 ءالصأ ساسألا اذه ىلع ءاج وهف..اهنم ىودج ال تامولعم یهو

 ةنوعمل جاتحت له :كولأسيل نوفعسملا كيتأيف فاعسإلا بلطت كنأك

 دعقملا ىف هسفن سد ..امهترايس ىلإ ناجوزلا هب قحل دقو ؟ةيبط

 :وفغيل هتبقر فلخ هيعارذ دقعي وهو يدنهلا لاق .دوقملاب رثرا

 .«رصتخم قيرطب كربخأس .لبجلا وحن قلطنا» -

 يف يرجت مث ءردحنملا لوح رودت نأ ةسئابلا ةرايسلا ىلع ناكو

 مثجي لبجلا نأك رعشت ثيح طبضلاب حفسلا ىلإ كدوقي رعو قيرط
 ..ليوطلا هبوث تحت نم ةرظن سلتخت كنأك .كش يف كبقاريو كقوف

 ..صصلتملا يلوضفلا اهيأ .ةظحل يأ يف كهجو ىلع ةعفص عقوتت

 ؟لبج بايلج تحت هارت نأ عقوتت اذام

 ايأر كانهو .بابضلاو روخصلا طسو مثاجلا خوكلا ايأر كانه

 فوقولل اورطضاف لكلل عستي مل لخادلا نأ ودبي ..نيفقاولا ماحز

 تالجع الب ةيرخ ةرايس كانه ..ةماخفلا ىلع تامالع يأ كانه نكت

 ةياعر قلت مل تاتابن اياقب كانهو «نانثا وأ طق اهيف ماني ءانفلا يف فتت

 ..ناكملا نكر ىف قالمع ليمرب كانه و .ةيفاك
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 نود قصبي نأ لواحي نسم لجرو «نيط نم كعكب نوبعلي لافطأ

 باب ةبتع ىلع سلجت ةأرماو هنذأ كيلست لواحي لجر ةمث تا

 ريغ هنأ حضاولا نم ..حاجن يأ نوقلي ال مهنكل .توص ربكم لمحت

 .ةيفحص تاءاقل لمع وأ ريوصتلاب حومسم

 نيجلاعملاو ناماشلا نم نيريثكل ابهذ دقل .صالخلا حنمي يذلا

 يعناص مهايإ خياشملا ىلع اددرتل رصم يف اناك ولف «نييناحورلا

 هذه .ةرم لك يف هنايري يذلا وجلا افلأ دقو ءروخبلا يقراح ةبجحألا

 ءىش دجوي ال .بجي امم ةطاسب رثكأ ..بجي امم لقآ رمألا ادب ةرملا

 .قالطإلا ىلع انه يناحور

 ؟يروميللا هيلع نوقلطي اذامل

 ةراشإلا هذه نوفرعي ناكيرمألا .ايروميل نع اًريثك ملكتي هنأل

 اورق نيذلا ءالؤه نطوم وه اتساش لبج نأ نوبسحي مهنأل اهنومهفيو
 هيف فصي اًياتك لنيبس راسيو بتك ۱۹۳۱ ماعلا يفو ءايروميل ةراق نم

 .مهفرعن ال اننكل اننيب مهنإ .اتساش لبج يف نييروميللا دجاوت

 1/01عا6هل (ةيتروفلا) رهاوظلا بتك نم ايروميل فرعت تنكول

 كربخأ ينعدف اهفرعت نكت مل نإ امأ «ةيلاتلا تارقفلا زواجتت نأ كلف

 .ءاره اهنأ دكؤت ةيجولويجلا تاساردلا ..ءاره اهنأ ةيادبلا ذنم

 رقشغدم يف دوجوم درقلا اذه .فراعم ةرئاد وأ ينورتكلإ عقوم برقأ
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 ؟فيك ...طقف ايسآ قرش بونج ايزيلام يف دوجومو ايقيرفأب
 ؟هدجاوت ىف ةيفارغجلا ةوجفلا هذه

 يف ةدحاو ىربك ةراق نم اًءزج ايزيلامو رقشغدم تناك له

 ةيلمع ىف طيحملا تحت تصاغ ةراقلا هذهو «يداهلا طيحملا

 اهلايجب ضرألا لكش يذلا ليمزإلا ؟ةيساق ةيمارد ةيجولويج تاريغت

 صاغ يذلا ليمزإلا سفن وه امير .نينسلا نييالم ذنم اهتاطيحمو

 برغ نع ةيلامشلا اكيرمأ لحاس لصف وأ ءطيحملا ىف سطنلطأب

 طيحملا نم رمقلا عطتقا يذلا ليمزإلا سفن وه امبر وأ ءايقيرفأ

 ....دبألل ضرألا لوح رودي هلعجو يداهلا

 «تفتخا ىتلا ةيضرآلا روسجلا تايرظنل اًسمحتم نمزلا كلذ ناك

 كانه تناك .ةركفلا هذه لكيه تسنرإ نزو نم نومرتحم ءاملع لبقو

 قبي ملف طيحملا يف تضاغ مث «روميللا درق اهيف شيعي ةريبك ةراق

 اذهو .ةيقايلا روميللا ةدرق امهيفو - ايزيلامو رقشغدم - اهيفرط ىوس
 .ايروميل مسا ةراقلا ىلع اوقلطأ اذامل رسفي

 مل اهنأل يبأر يف - ةراقلا دوجو ىلع نهربي نأ ملعلا عطتسي يمل

 ىكستافالب نيليه تاباتك ىف دولخلا تدجو ةراقلا نكل - طق دجوت

 نع اًغراف اًمالك ٌتبتك دقو هعبتلا نابهر یدل ناؤيد باتک تأرق ىتلا

 نيرتملا زواجتي مهلوط موق نع «ةراقلا كلت نكسي ناك صاخ سنج

 يكستافالب .ةراقلا تقرغأف ةهلآلا مهيلع تبضغ دقو ..نوضيبيو

 مه نييروميللا ربتعتو ءيرشبلا سنجلا روذج نع ةصاخ ةيرظن اهل
 .عبارلا رذجلا
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 ءاج مث .ليوماربو سيلإ توكس مايليو تاباتك تءاج اذه دعي

 تايالولا ىلإ مهتراق نم اوبره نييروميللا نأ معزيل رسنبس كيردرف
 نيح نمو ءاتساش لبج تحت ةصاخ قافنأ يف نوشيعيو ةدحتملا

 ..ضيب بايث يف حطسلا ىلع نوشمي رخآل

 مالك هنأ ييأر يفو .موهفملا اذه تنبت ةينيد ةعامج نم رثكأ كانه

 روديام ةدحتملا تايالولا ةموكح فرعت الأ نكمي الف .اًعطق غراف

 لهف ؟ةيكيرمأ ضرأ ىلع اوسيلأ ..ءالؤهو ءاهلابج نم لبج يف
 مأ ؟يكيرمأ نطاوم يأ تابجاو مهيلعو قوقح مهل نويكيرمأ مه

 ؟مهليحرتو ملاقتعا بجي نوللستم

 يزمرلا يونعملا ايروميل دوجو نكل «ىرت امك ميقتست ال ةصقلا
 نمف ماع يتئامل ةفارخ نع ملكتت امدنع .حزحزتي الو اًدج يوق

 ..ةفارخ اهنأ ساتلا ركذتي نأ بعصلا

 ؟يروميللا هيلع نوقلطي اذامل

 عضوملا اذه راتخا هنآلو .مسالط هتقيقحو هلصأو هئيجم نأل

 امك ءايروميل ةفارخب عيمجلا ركذ اذكهو ..هيف ميقيل بيرغلا ضماغلا

 .هتالمأت يف رخآل نيح نم ايروميل نع ملكتي ناك هنأ

 د ف *

 ةعاقلا غولبل ماحزلا قارتخاو لخدملا زايتجا اًريخأ اعاطتسا امدنع

 نم رثكأ لوخد ناعنمي بابلا ىلع نافقي نالجر كانه ناك ء«ةسيئرلا

 ..ةرم لك يف ناكملل صاخشأ ةسمخ



 اءاج اذامل الو نالوقي ام رثرآو نايرام فرعي مل ؟هنم ناديرياذام

 ؟ةقيقحلا ىنعم ام ؟ةداعسلا امهحنمي نأ هنم نابلطي له .انه

 ناكلمي ال فده لجأ نم التاه اًقابس اعطق امهنأ ىلإ نآلا انطف دقل
 يد كلم ل قنا امنع زوما قاربت نك دعاجت ةع ةو ا

 رع لاب اجلا نفادجوب ع

 و ار ای ا ناو وا ق ر ااا ةعاقلا نا ا يأ

 ةرهز عضو يف وهو لاع شرع قوف عبرتي ةبئاش ةليوط ةيحل اذ راع
 .هسفن مرتحي (وروج) يأل عقوتملا دهشملا وه اذه ..ستوللا

 ةيبشخ ةدضنم ىلإ ةطيسبلا هبايث لماكب سلجي ناك يروميللا نكل

 مضق هنأ ودبي فيغر فصنو «نبجلا نم ةعطق هيف قبط همامأ .ةقيتع
 ىف يكيرمأ لجر هراوج كانهو ءءاملاب ًالتما قرود كانه ..تاميقل هنم

 ا لا
 ةماخف هرهظمل فيضت راطإ الب ةفافش تانيوع عضي .هسأر ةمدقم نع

 لومحم رتويبمك زاهجب كسمي يكيرمألا ناك .اهردصم فرعت ال

 .ناتتفالا نم عونو مامتهاب يروميللا بقاريو ءءايشأ هيلع نودي ريغص

 «ديعاجتلاب ههجو ألتما رعشلا بيشأ الجر ناكف هسفن يروميللا امأ

 ةيتوبكنعلا طويخلا كلت وه «ههجو يف كهابتنا ريثي ءيش مهأ نأ ىلع

 .همق يبناج ىلع ىلدتتو هيرجحمب طيحتو هفنأ فلغت يتلا ءاقرزلا
 برغألا «يملعلا لابخلا مذلكا ونوم نب تسيل فينك

 اهلمعتسي ىتلاك تادادسب هينذأ دس دقو «دانع ىف هيئنيع ضمغي هنأ وه

 ۰ تإ حيات ,موتلا ءانأ حا
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 لجرلا نم ناوندي امهو امهقير فج دقو .اًبيهم دهشملا ناك

 سلاجلا

 : يكيرمألا لاق

 اروع ا هلو افاق نسل و اغ اف يتبل وه ایا

 .«نيرخآلا قوفت رصب ةدح كلتما

 ال ةجردل اًريقف اًصيخر ناك ءىش لك ...نايلاخ نادعقم كانه

 ةيزيلجنإب يروميللا لاقف .سلجو اًدعقم جوز لك بذج ..قدصت

 ا  ةحيرت ذاو ةيطس وأ قرش ةنكلو ةعيظف ف

 بلاخم نيب رمي لظلا طخ نإف ءاملا نم مشل |! قرشت امدنعال -

 ءنمزلا ققحتي ىتح ربعي دحأ الو كانه لخدي دحأ ال .لوهلا ىبأ

 :الئاق يروميللا فدرأ

 اورتل باوبألا حتفنت فوسلو ..تاريغتلا تند تقولا اند املك» -

 .«...ةدحاو ةقيقح ةمث ...دحاو ملعو دحاو هلإ ةمث .اعيمج تالجسلا

 ىتلا نيصلا ..ةيستملا نيصلا ..نيصلا ةهج نم مداق ءىشلا» -

 رظتتت .:دسأآلا نيرع قوف روقضلا قلحت قوسلو وخصصت فوس
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 سرتفت نأ دوسألا قح نم ...نالمحلا فجترت اهدنعو «ةظحللا

 ةريبكلا كامسألا .نالمح اهنأل لكؤت نأ نالمحلا ردق ..نالمحلا

 رشلا ..دوجولا ةنس مكلتو نوكلا نديد مكلذ ..ةريغصلا مهتلت

 نل امهنكل بيط غاستسم امهالك ..ءاملاب جزتمي نأ تيزلا لواح

 .«اًدبأ اجزتمي

 مالكلا لصاوي نأ نابقرتي الظف ليوط تمص داس ..تكس اذه دعب

 ءىش اذه ..اّبت .اًئيش فيضي نل هنأ اكردأ ليلق دعب ..وه امك لظ هنكل

 لك ىهتنا فيكو هتلوفط ىف هدهاش يذلا كريسلا رثرآ ركذت ..طبحم

 حار فيكو «هتيؤرب رهشأ ةدع ملحي لظ ام ري ملف ءأديبي نأ لبق ءيش

 هذهل تهتنا همالحأ لك نأ قدصم ريغ همدقب ضرألا برضيو يوعي

 :نيتعساولا هينيعب امهقمري وهو سلاجلا يكيرمألا لاق

 .«نيرخآل ةصرفلا ايطعت نأ وجرأ ..ىهتنا» -

 .«؟ءيش لك اذه لهو» -

 .«!نآلا»



 ىلعف ةدحاو ةقرط عمو ةرم لوأ نم باوبألا تحتفنا ول» -

 زونكلا يوحت يتلا فرغلا ..ءاوخلا ىوس اهءارو دجوي ال حجرألا

 .«ةليوط ةقاش تال واحمل جاتحت

 ...اضهنو نايرام فكب كسمي هدي رثرآ دم

 قلقلاو سجوتلاو ةبيهلا الول ..اقح هدقتعي ام فرعي نكي مل

01 



 ءال رنلا-۲

 نأ دبال ..رلته طابض نم ناك يواميكلا جالعلا عرتخا نم نأ دبال

 كنإ قحلا .دوهيلا هب بذعيل نيعللا راقعلا اذه راكتيا هنم بلط رلمه
 ادحأ نكل .تبحشو نزولا ضعب تدقف كنأ حيحص ..اًريثك ريغتت مل

 لخادلا نم خوخم رادجلا نأ كردي مل ..ةيساقلا تاريغتلا ظحلي مل

 يبنلا اصع نع نيملسملا نآرق يكحي امك .ةظحل يأ يف راهنيس

 .ةضرألا اهتلكأ يتلا ناميلس

 ال اذكه ..ةيادبلا ذنم ةئيهلا ثر ءرملا نوكي نأ ظحلا نسح نم

 يف يواميكلا جالعلاو ناطرسلا هثدحأ يذلا رايهنالا سانلا كردي

 .هلخاد

 يه ةلكشملا .فرعتل رادجلا ءارو ام ىلإ بيرق امع لحار تنأ

 :هناونع اًباتك تردصأ ول تينمت مكلو «تيأر ام يكحتل دوعت نل كنأ

 ليحتسم ةطاسبب باتكلا اذه نكل ««..اذكو اذك تيأرو تم دقانأ»

 ةباتكلا سانلا ملعت ذنم لايجألا كلت لك كاله دعب ءالاعف هاندجول الإو

 .توملااوملعتو

YoY 



 علوم تنأو رمحأ رعش تاذ ةاتف ..كنم وندت نوسمايليو ةراس

 ىلع شمنلاب علوم تنأو اهيدخ ىلع شمن كانه ..رمحأللا رعشلاب

 تينمت املاطلو .راطإ الب ةفافش تانيوع عضتو اليلق ةئلتمم ..نيدخلا

 كرتت فوس .راطإ الب ةفافش تانيوع عضت اليلق ةئلتمم ةاتف بحت نأ

 ..يراه وأ كيد وأ موت هب رفظيل عئارلا ءيشلا اذه

 ءرملا باصي نأ بعصلا نم ..ةداتعم ريغ فورظ هذه ..سأب ال

 جالعلل لباق ريغ هنأ فشتكي نأو «نيسمخلا يف اتاتسوربلا ناطرسب

 مل اذهل «نيرشعلاو ةسماخلا يف ناك ذنم ىثنأب رفظي مل ...يحارجلا

 تسيل هذه .هتلتاق ىه نوكت نأ ةوسقلا نمو «ةدغلا كلت نم طق دفتسي

 انكم a تام نأ اناس ومفب .ةيرعش ةلادع

 وأ تاردخملا نمدم وأ ذاشلا باصيو «يدبك فيلتب ريكسلا باصيو

 .ممصلاب ةبخاصلا كورلا اقيسوم نونجم باصيو ءزديإلاب تارهاعلا
 0 وه امأ «ةيرعشلا ةلادعلا يه هذه

 2 ¥ ع

 لجرلا كلذ ىفتخا ام دعب اًسئاي تايالولا ىلإ داع دق جديرتراب ناك

 ههجو ىلع لمح يذلا لجرلا .ةيشاكألا تالجسلا قرتخا يذلا

 اًمعفم تنكو ءانتايح يف ديدج روط نم برتقا دق هنأك ةقنرش جيسن

 !ىفتخا هنإ كل اولاق مث «ةلئسألاب

 .24؟نيأ ؟ىفتحا» -

 عم رامقألا هل بهذت يذلا عضوملل بهذ ؟فرعن نأ انل فيك» -

 .(قاحملا
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 .2«؟نونعت اذام» -

 وون ةد نل .درلقعا تحاسلا لاج ر نأل ارك ا ل راض -

 نل ..ءابولا هدجي نل ..ةافوتم تناك ول همأ حور هدجت نل ..سمشلا

 .«هعم هنولقتعي فوسلف هغلبي نأ لمألا لواح ول ..ظحلا هدحي

 .هنوعطقي ىقمحلاب اذإف طيخلا لوأب كسمأ دقل ..اًظيغ نجي داك

 ىرجأو ىفاقثلا قحلملاو ةيكيرمألا ةرافسلاب لصتاو اًريثك لواح

 ىلع تنام للا هل ليت مت «ئردجلال .تالاصتالا نم ريثكلا

 بيذعتلا ثيح ثلاثلا ملاعلا نم ةلود هذه .بيذعتلا ةوسق نم حجرألا

 .طبضلاب ةهزن سيل

 .2! ليباخم ..!ليباخم» -

 ينامورلا يدنجلا ..ةيبغ ةيسيلوب تاعزنب هوددبف اًرنك اوكلتما دقل

 .ةيناث يف هحبذ مت ضرألا ىلع روشيطلاب سديمشرأ موسر فلتأ يذلا

 نيجسكألا يزاغ فشتكم يرقبعلا هييزاوفال سأر عطقت ةلصقملا

 ىلإ ةعيبطلا تجاتحا يذلا لقعلا وهو «ةيناث عبر يف نيجورديهلاو

 .هب يتأت يك ةنس نويلم

 .لحولا يف هوقلأ مهنكل اًحاتفم رشبلا حنُم دقل

 لجرلا نأ نمؤي ناك .تاملكب اهنع ريبعتلا نكمي ال هتبيصم ..وهو
 ..ةقيقحلا نم اًصيصب ىأر هنأ نمؤي ..اًئيش ىأر

 سيل ..اًياصن سيل اذه نأ رعشي هتلعج ةحصملا ىف ةيرجتلا

 اوو یک نع را ا الفاعل هو قرع را لا و ويك
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 عم نولماعتي مهنإ ..ليباخملا الو نيباذكلا الو نيباصنلا نأش سيل

 لغلغتيو ناكم لك يف رشتني نأ بجي ةحئارلا هيرك زاغك نوفرعيام

 .قش لك يف
 ..مومهلاب القثم ةدحتملا تايالولا ىلإ جديرتراب داع اذكه

 موي يفو «هلقع وزغيو ناطرسلا مقافتي فوس ...اًدبأ فرعي نل

 لك يهتنيو هتثج نوقرحيو اهدعب تومي ةليوط ةبوبيغ يف لخ ديس

 اا

 هدحو ناطرسلا نأ تارم ةدع هل رطخ ىتح «ناكرب ىلإ هءاشحأ ال وح

 هبلغ كانه .ماعطلا نم عون يأ قيطي دعي مل .ةمحر رثكأ نوكيدق

 ىلإ فحزو هسفن ىلع لماحت مث ..ناوثل سطغملا راوج طقسف راودلا

 ديرأ ..نويزفلتلا زاهج حتفيل ةفجترملا هدي دم مث «دبكلا فيلتب باصي
 ..ةربقملا هذه ىف اًيرشب ائوص

 داك .ريثكلا فرعي هنإ نولوقيو يروميللا مسا هيلع نوقلطي .اينروفيلاك
 يرابخإلا عباطلا تاذ تاطقللا ضعب ةأجف ىأر هنأ الول«ةانقلا ريغي

 اريماكلل رظني لجر كانه .ةتهاب ةزتهم ةئيدر ةروص .فورعملا ميقسلا

 ...و ماحزو

 !!هجولا اذه
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 سأرلا رعشو حمالملا المت يتلا طويخلا ..كلذ يف كشال

 ةحصملا يف هأر يذلا هجولا ..نينيعلا يف رعذلا ةرظنو بيشألا

 ىلإ ءاجو هيدالج نم رف هنإو لب ..تمي مل لجرلا ...طق هسني ملو

 ؟فيك .تايالولا

 ءيش لك عضي مل ..سمت مل هدي يف سأكلاو ةكيرألا ىلع سلج

 لجرلا كلذ ثيح ىلإ لحري نأ بجي .انه ءاقبلل رربم هيدل دعي مل .دعب
 ليحزلا لبق مالسلاو رصنلا وهف اًميلع ناك ول .هفرعيام هنم فرعيل
 تنأ ..ةريخألا ةحارلا يهف الوبخم وأ يعدم ناك نإو ءلالظلا ملاعل

 تومت نأ اعون كحيري فوس ..دحأ هفرعي نلو مل .وه امك رسلا كرتت

 «هحتف نولواحي نم ىلع اًيصع لازام قودنصلا نأ فرعت تننأو
 رفظيل «قئاقد دعب ةطاسبب قودنصلا حتفي نم رهظيل لحرت نل كنأو

 .ءيش لكب
 اتساش لبج دنع مايأ ةعضب يضميس هنأ كردأو هتبيقح دعيل هجتا

 قدانفلا نوكتس اذل قلستلا مسوم سيل اذه .ريرقتلا هنع ملكت يذلا

 ريغ وهف تقولا ضعب ثيرتي نأ يواميكلا جالعلل نكمي ..ةرغاش
 نود ناطرسلا ضيرم تومي نأ نوهركي مهنأك .لاح لك ىلع ديفم

 نل لاهسإ وأ ئيق نود نم مايأ عضب .اليلق لاهسإلاب باصيو أيقتي نأ
 .اذحأ يذؤت

 2 د 2

 يكيرمأ لجر ناك ءاتسساش لبج نم بيرقلا كولروف قدنف يف
 رعشلا أدب دقو «ةيانعب ةبذشم ةريصق ةيحل هل «رمعلا نم نيعبرألا يف
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 هرهظ 1 3 د راطإ الب ةفافش تانيوع عضي «هسآر ةمدقم نع طقاستي

 ..اًرارم هتيأر دقل ..لجرلا اذه فرعت تنأ .اهردصم فرعت ال ةماخف

 ىدؤي هتاذ نآلا ىفو «یملع لايخ بتاك وهو رياود دراشتير همسا

 اهلومي ةحوتفم ةزاجإ يف هنإ ..انه رياود ميقي ةليوط ةرتفذنم
 تاركذملاب اهألم يتلا ةقيضلا هتفرغ يف ليللا يضقي .نوجاتتبلا

 هنأ ةوفل اصبع كلج ارام واد «بتكلاو

 نم تاظحل هحنمي ناك اذهو مئان هنأب ملحيل تامونملا ىطاعتي ناك

 ةيفاك تناك لجرلا نم هل لصت تناك ىتلا ةرباعلا تاحمللا .ةنيكسلا

 ىلإ بهذي ةيدانلا ىلوألا حابصلا تاعاس يف مث .مونلا همرحت يك

 .يروميللا هقيدصل هعاتبا يذلا بابضلا طسو مثاجلا خوكلا .خوكلا

 «مهفرج دق يمالعإلا دملا نأ ودبي «كانه اهاري ةفولأم هوجو

 هيف شيعي يذلا ضماغلا خوكلا ئطاوش ىلع مهب ىقلأ دق جوملاو
 .يروميللا

 وذ يكيرمأ وهو رلوم مايليو وعدملا قدنفلا يف هراج لباقي اًنايحأ
 .طبضلاب ةايحلا يف هلعفي ام فرعت الو ءمسالا يشي امك ةيناملأ روذج

 لجرلا ىلع ناددرتي ناباش ناجوز كانه .العف لجرلاب متهم هنكل

 جديرتراب ىعديو ةعماجلا ةذتاسأ ءاميس هيلع ودبت لجر كانه ..اًريثك

 .ودبيام ىلع

 همعطتو يروميللاب ىنعت نيسمخلا يف ةينابسه ةأرما كانه تناك

 ولو ءيش يأ بلطي نكي مل هنأ ةقيقحلا .هبايث لسغتو ناكمإلا ردق
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 تناك اذل ءاملا نم ةعرج برش وأ ةميقل لكأ امل عيباسأ ةدع كرت

 ماهتلالا أدبي مث روتف يف اهل رظني ناكف همف يف ماعطلا سدت تناك

 نم اًدومحم جرخي يك رياود اهب ماق يتلا يه ادج ةدقعم ةيلمع

 تايالولا يف ميقي نأ يف هتبغرب هحراص دق دومحم ناك .دالبلا

 هتاقرصت نأ فرعي ناكو «هايإ اهلوان ةصاصق ىف اذه بتك ..ةدحتملا

 .ةسلعت اهسد اذل «ةسافتأ دصرت تاسدعلاو ةبقارم

 بابسأ مث ءالوأ ةيصخش بابسأل هانمتي ..اذه ديري رياود ناك

 ..اذه دعب نطولاب قلعتت

 ..ةبغرلا هذه ققحي يك هلعفي ام فرعي مل

 ال وهو «يرصملا فحتملا ةرايزب ىلستي مايأ ةدع ةرهاقلا يف لظ

 امم رثكأ ةيرثأ ةعطق لك عضوم ظفح هنأ دبال ..ةيلاتلا ةوطخلا فرعي

 ليه وردنأ لارنجلا هب لصتا امدنعو .دمتعم ىحايس ليلد يأ اهظفحي

 :هل لاق «ةدوعلا هنم بلطي

 اديرو اندجو اننأ يداقتعاو «هانعقوت ام لك نم رطخأو مهأ رمآلا» -

 .«؟دحلااذهلآ» -

 .«ةفئاز ريغ اهنأ دهشأو ءهتظفاح ىف ىتلا ةلمعلا قاروأ تيأر دقل» -

 يح قدوتنا ةومحم باده س ناك لاصتالا سامع الو

 هبيعالأ نم ةدحاو هذه نأ ودبيو .بيذعتلا نم تام ماظنلا هبس- نإو

 ؟ مهر(



 بجي .ةرهاقلا نم ام ناكم ىف هل قيدص ذنع راوتم وهو .ةيسفنلا

 .دالبلا نم ىتفلا جارخخإ تارا متت نأ بجييو ET لاصتالا

 ءيجمو دغولا دئاقلا ةافو دعب اهتحاتجا يتلا ةماعلا كابترالا ةلاح عم

 صخش عم لماعتت كنإ مث .تارابختساالا زاهج كابتراو .ديدج دئاق

 .تام دق عيمجلا هبسحي

 .روزم رفس زاوجب دالبلا نم يدونمسلا دومحم جرخ اذكه

 ةيئانثتسا تاءارجإ تمت ثيح «ةدحتملا تايالولا لخداذكهو

 ةياهنلا يفو ..دوهشلا ةيامح جمانربب ةهيبش .نوجاتنبلا اهلهس
 يف اتساش لبج :مسالاب هيف نوكي نأ بلط يذلا ناكملا يف رقتسا

 بصنلا ةحئار لمحي هنأل تارباخملا سجوت راثأ اذه .اينروفيلاك

 وج وه اذه ..رومأللا هذه ىف ناقرتفي ال نيذللا نيونصلا ..لابخلاو

 بکا ةقاظرو الا ف ىل والا تاظألا و ليضاتملا اود
 کا ..هب هفت طب نأ ةاسنإلا عاطتسا يذلا ءا رهلا لكو ارضاتلاو

 نم برتقي هنأك كانه باهذلا ىلإ قوتياًدومحم نأاًحضاو ادب

 ..يعيبطلا هرصنع

 ..اورظتني نأ مهنم رياود بلط

 يذلا راوطألا بيرغ فارعلا نع نوثدحتي سانلا حارام ببسلو

 .... يروميللاب هنوعدي نم كانه راص ام ببسلو «كانه رقتسا

 ىلإ برقأ دحاو ىلإ رياود روقولا لجرلا لوحت تقولا عم

 بصنلا خياشم مرح نوسرحي نيذلا (ةيتابيطملا) وأ ءنيديرملا
 برقأ هنإ .«اًناتشأ ..اًناتشأ» :لوقيو روخبلا لعشي نأ كشوي ..اندنع

 .يروميلل ريتركسو لامعأ ريدمل
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 يأ عازتنا نكمي ال .رادقمب الإ ملكتي ال اًدومحم نأ ملعت دق ناك

 كنكل ء«هحتف نكمي الف ًادصلا هرمغ روبنص .وه هجرخي ملام هنم ءىش

 ..ربص ىف ةيلاتلا ةرطقلا رظتنت هراوج لظت

 :نينيعلا ضمغم وهو دومحم لوقي

 اذإ ىتح اهءايض رخدت الو عيمجلا ىلع عشت سمش ةمكحلا» -

 نوقدصت لب يننوقدصت ال مكنكل .ةطحنم ةريقح سوفنلا تدجو

 يفو خاوكألا يف ةمكحلا .ديلجلا لابج قوف نيعباقلا نيمثعلتملا ءاره

 ..هباصعأ ىلع طغضيو هقير رياود علتبي

 ..مهتاملك نوذوعشملا اهب زرطي يتلا ةماعلا تاملكلا هذه مكس دقل

 عايج دجو امل حمق ةبح ةملك لك تراص ول ..تاملكلاب ءيلم ملاعلا

 هديريأم .تاراقلا ترمغل ءام ةرطق ةملك لك تراص ول .نوكلا يف

 ...قئاقح وه رياود

 تاظحللا تشاع فيك ..هتجوز يتاكب لح ام فرعي نأ ديري

 لبق نم دومحم لاق ..اهلقع احاتجا ناذللا ملألاو رعذلا ..ةريخألا

 ةمدصلا اهلتقت مل ..ةيح تقرتحاو اهقوف توه ةيذالوف ةضراع نإ
 يف قرتحت ةرحاس اهنأك رانلا نم ةظحل لكب ترعش لب ةيبصعلا

 ةظحل لكب هسفن بذعيو رعشي نأ ديري ..اذه فرعي نأ ديري ..(مليس)

 ..اهلثم قرتحي نأ ديري ..اهتشاع ملأ
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 وهو ..ربمتيس نم رشع يداحلا نع اًريثك امالك لبق نم هل لاق

 مل ...هريمض يف قلغم قودنص يف هب ظفتحي رياود لظ يذلا مالكلا

 اًرارسأ كانه نأ كردأ هنكل ءىرخأ ةلئسأ هيجوت وأ مالكلا ىلع رسجي

 ..نيلجرلا نيب ةقفص تمت دقل ..بئاشلا سأرلا اذه لخاد ةريطخ

 هب صاخلا ءزجلا وه ذفن دقو .انه نم ىنتذخأ اذإ ءىش لكب كربخأس

 عر د م ےک لهن تا نم

 نوديو نيلخادلا لوخد مظني .انلق امك اًديرم رياود راصاذکه

 يف اهرسفي نأ لواحي مث «لجرلا اهددري يتلا ةضماغلا تاراشإلا

 يف ةقداص دومحم تاملك نأ كردي أدب تقولا عمو .قدنفلاب هتفرغ

 .ةيادبلا يف لمألل ةبيخمو اذج ةضماغ يه طقف .ةريثك نايحأ

 «تاحيملت وأ تامولعم نوديري ..جئاتن نوديري نوجاتنبلا يف مه

 ...دعب رئبلا حتف تقو نحي مل .راظتنالاب مهبلاطي رهشأ ةثالث ذنم وهو

 :ةئيدرلا هتيزيلجنإب نينيعلا ضمغم دومحم لوقي

 ..رصتني نأ هل نوديرت مكنأل نكلو ..ةرم لك يف رصتني رشلا» -

 يتلا ةفاسملا ىريل ءارولا ىلإ رظن هنألف بردلا يف مكنم طقسي نم

 يذلا عقنتسملاب هورذني مل هوقيس نم نأل طقس ..نيرخآلا نع هلصفت

 .لتاقلاو صللا ةريرجب نيديلا ثولم مرجم ءيربلا ..قيرطلا عطقي

 نع نولوئسم ءايربألاف ءارقفلا رقف نع نولوئسم ءايرثألا نأ امك

 رشبلا نكي ملام ةداعسلاب رفظت نل سمشلا .ةبذعملا ةاطخلا حاورأ

 .«..نذإ رشبلا ىلإ جاتحت سمشلاف ..اهرونب نومعني

 :لوقيو ءاملا نم ةعرج فشريو هوحن نايرت ال نيتللا هينيع عفري مث

 ا



 :..هيطاشلا لامر كارز: هدفك راريبسألاو ىسلا نش ىف تنا

 ددع وأ ئطاشلا لامر ددعع ةفرعمو ,ةمكحلا نع فلتخت ةفرعملا

 عايضلا ىلإ كدوقت امير .ةمكحلا ىلإ كدوقت نبل ةباغلا راجشأ

 نأ رطخلا لك رطخلاو ءءاطغ تحت ىقبت نأ نسحي رومأ ةمث ..يدبألا

 ىلع رصإ سمشلا نأل كتياهن ةقيقحلا نمث ناك اميرلو «كلاثمأ اهاري

 .2« ..نينهاولا لهاك

 :سمهو رياود نذأ نم همف ىندأ مث

 يتلا 878-8 ةحيرشلا ...مسالا نع ثحبا ...نوسلوب لآ» -

 لاجر نوفرعي نوجاتنيلا يف .اهرس نوجاتنبلا لاجر مظعم لهجي
 ..ةرم لك يف رصتني رشلا ...ناسنإلا هيخأب ناسنإلا ةالابم ال ...اتيز

 ...رطخلا ىراوتي تاقرطلا يف .رصتني نأ هل نوديرت مكنأل نكلو

 رش .يسنم روخ لكو ديداخألا يف ..لوهسلا يف ..تافطعنملا يف

 امنيب «موي لك راغلا ليلاكأ اًيدترم رصنلا بكوم يف يضمي ناوكألا
 ةقيلخلا ذنم .اًموي نحن رصتنن نأ يق هاو لمأ ىوس ءايحأ انيقبي ال

 اًدحاو اًرصن نوهتشي ةليحلا ومودعمو حانجلا وضيهمو ءافعضلاو
 الولو ..ةرزج ولت ةرزج ..ةعدخ ولت ةعدخ ..ةايحلا ترمتسا اذكو

 .«هيخأ موقلح انم لك عطقل تفاخلا لمألا

 .مالكلا تاذ رركتي ةيناثلا ةرملل ...فجتري رياود ناك

 قيرط نع سيل نكلو «ءايشألا هذه نع اًديِحج ثحبي نأ بجي

 نم سيلف «ةصقلا يف نفعتم تيم رأف كانه ناك ول .لارتجلا لاجر

 ...هتحئار مش هنأ مهربخي نأ ةمكحلا
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 ةنيعل ةثولم تناك امهم حادقألا نم برشي نأ ءرملا ىلع» -

 هايملاب لاستغالا ملعتي نأ هيلعو ..أمظلا ىشاحتي نأ دارأ نإ ةحئارلا

 .«...|ًرهاط ىقبي ىك ةنسآلا

 .(؟يتاكو» -

 .«اًدايص هوعدأ نل اذه ..كمس دجوي ال ثيح داطصي نم» -

 .(؟يتاكو» -

 اهجوز ةروص عجرتست تلظ اهنكل اليوط تبذعت ةأرملا» -

 اهحنمف ةقرتحملا حورلا قوف طقاست ميحرلا تايركذلا جلث ...اهتنباو

 تقحلف رونلا تأر .تلحر اهنأ ردت مل تلحر امدنعو «مالسلا ضعب

 .«محفتي نأ لبق رغثلا ىلع كانه صقارت ةماستبا حبش ةمث .هب

 ....ءاكبلا ىف رجفني الأ لواحيو «هنيبج نع قرعلا ففجي رياود

 الیلد رياود ىقلتي ةرم لك يف ...ةنبا رياود یدل نأ فرعي ال دومحم
 .اقح فرعي لجرلا .حيحصلا ءيشلا وه اذه نأ ىلع اًديدج

% %* % 

 لجر .دالبلا ىصقأ نم ..ديعب نم ءاج راسمسلا اذهو ءرلوم مايليو

 ءاسنلا ىلحأ بحاصيو رومخلا عاونأ دوجأ برشي ميسو قنأتم

 .كلذك لظي نأ ىلإ ةسام ةجاحب وهو «تارايسلا مخفأ بكريو
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 مامتهالا ..متهي أدب ةضماغلا هتاردق نعو يروميللا نع عمس امدنع

 لكشب انضرتفا ول .قشعلا نم اعون راص فغشلا ..فغش ىلإ لوحت

 اننإف .تالمعلا تابلقتو ةصروبلا تابلقت عقوتي الجر اندجو اننأ ام

 لجر ىوقأ كلعجت يتلا ىلوألا ةجردلا ىلع انمدق انعضو دق نوكن

 .ملاعلا يف

 .ةطاسبلا هذهب تسيل ةايحلا نكل

 :هلأسيو ةقروب كسميل يروميللا ىلإ لخد ول ىنمت

 .« ...؟سكتويب نرتسو ةكرش مهسأ نع اذام» -

 :ةنقث يف يروميلل ادريف

 .«..رهشلا ةياهن يف عفترتسا -

 .«؟ليف دياو ةكرشو» -

 .«ةداتعم ريغ ةطشن عيب ةكرح ..ويلوي ” ٠ نم اًءدب راهنت اهمهسأ» -

 «يدتج وبلا ذيبنلا عرجيو راجيسلا كولي ..؟اًعئار اذه نوكي نلأ

 لوبخملا اذه ءاقلل بهذت كنأ يه ةثراكلا نكل را حم

 نم تاعاس ىلإ عمست نأ كيلع نوكيو ءاّدراش نينيعلا ضمغم هدجتف

 مهنوبسحيف نيرخآلا سانلا اوعدخيل مههايم نوركعي رشبلا» -

 نزحي نمو ..سومانلا وه اذه ..فيرخلا ىف قاروألا ليذت نأ .قمعأ

 .(؟سوماتلا بيسب

 :يروهج توصب لوقيو ةدضنملا ىلع برضيو هقير علتبي مث
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 نجا تم قم نوحي قطتملا.,ىطظنملا ىلا اهنا آل انآ:

 دع رجلا ر ا ا ا و
 دوعصلا امنيب «قانعألا مشهتو توملا دعوم وه اذه ..هتاذ بعرلا

 امدنع .فيخم مونلا يف لوخدلا .كلتقي ال هنكل كاوق كهني هتمق ىلإ

 . ..ةيواهلا وحن قلزنت

 اًغراف اًمالك اذه ودبي ءلاملل مهنلا راسمسلل ةبسنلاب عبطلاب

 عيضت سانلا ...؟رثكأ ال لوبخم فارعلا اذه له .تقولل ةعيضمو

 سأرلا اذه ددهي نأ ءرملل قحي ال اذاملف اًمداص ناك ول امأ .انه اهتقو

 ؟ةلئسألا نع بيجيل سدسمب بيشألا حيبقلا

 يك يفكي امب دعب بذعتأ مل انأف ةداعسلا اهتيأ ينع يدعتبا» -

 .24 ...قزمي يذلا نيكسلا لصن وه لقعلا ..كقحتسأ

 ءارارم خوكلا ىلإ هيف بهذ عوبسأ دعب اًظيغ يلغي رلوم ناك

 هرمأ يف ريخ ول ..قهرملا قابسلا اذه لمحتي نل هنأ ررق ةياهنلا يفو

 لولم ..ادج ىلمع وه .هددهت وأ يروميللا فطخت ةباصع رجأتسال

 اعا لك ةر ها دج تام اكلا تقي ها ةجودعلا عيش اج
 مايأ ةثالث نم رثكأ رخأتي نل هنأ ردقو .فخسلا اذه لجأ نم لتايس يف

 ..ةلشافلا ةلحرلا هذه نعلي وهو دوعي مث ىرخأ

 ةيبشخلا ةدضنملا كلت ىلإ هيف سلجي ناك موي ءاج ةياهنلا يف

 ىلع ةباصعلاو ةبيتر ةجهل ىف يروميللا لاق امدنع «ىغصي ةقيتعلا

 ۰ ا ی ا ىتذادنم سد دقو و

 ..رمقلا لامتكا عم رثعتت دوسلا لويخلا ....ملعتو عمسا» -

 .٠..ةيواهلا لبق اولجرت ءامكحلا ..نولج رتي ناسرفلاو
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 همف يبناج لوح ةدشتحملا ةريثكلا ةجزللا طويخلا طقتلي حار مث

 اًبيرقت هاتفش تقصتلا دقل ..هينيع ينكر دنع ةزوإلا ديعاجت لوحو

 ...اررحتتل امهكرحي حارف

 ... لشفلا نم رخآ موي ...ءارهلا اذه لك ...ظيغ يف هقير رلوم علتبا

 ىف ريثكلا رمثتسا دقل ...امهم اًئيش ركذت «قدنفلل داع امدنع هنكل

 تارشؤمو عافترا يف ةكرشلا مهسأ ..(يدريف كالب) ىعدت ةكرش مهسأ
 .اهحلاص يف اهلك ةصروبلا

 ةيداصتقالا فحصلا لكو «ةصروبلا يف هليكوب لاصتالا ناك سمأ

 566506 يدريف نکل ...اًمامت ةنمآ (يدريف كالب) مهسأ نإ تلاق

 ةضماغ اهلعجو تاملكلا ريفشت ةياوه ...(لويخلا) اهانعم ةيناملألاب

 ريغ جزم يف .دوسلا لويخلاب يدريف كالب ةكرشل زمري لجرلا تلعج
 .ةيناملألاو ةيزيلجنإلا نيب لداع

 ؟رمقلا لمتكي ىتم ..رمقلا لامتكا عم رثعتت

 ةريغصلا ةفرشلا ىلإ هجتا غبتلا ةفافلو يدنجروبلا سأكب اًكسمم

 قالمعلا لمتكملا رمقلا صرق قمري ةظحلل فقوو «راتسلا حازأف

 ..اتساش لبج ءارو نم ءايح يف زربي يذلا يضفلا

 لوألا ربخلا ناك «ةيداصتقالا ةرشنلا راتخاو نويزفلتلا حتف امدنع

 تالاصتا ةدع ىرجأ .(يدريف كالب) ةكرش مهسأ يف بعرم طوبه نع

 عم دوسألا ناصحلا رثعت دقل ...ربخلا يف كش ال ..هليكو فتاهو

 ..ةيواهلا لبق اولجرت ءامكحلاو «رمقلا لامتحا
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 :يروميللا لوقي

 دجأ انه امنيب .راهنلا تيأر ىتح تدعتبا ايروميل يف طقف» -

 نيأ نولأست .مهفتل سفنلا وفصت نأ نكمي ايروميل يف .يفنأ نم

 ةيمهولا ةوجفلا كلت يف تسيلو مكسوفن يف يه مكل لوقأ ايروميل

 .«ةمكحلا ونص سيل ملعلاو اولاق مكؤاملع ..طيحملا يف

 :تسمهو رثكأ نايرام هتم تبرتقا

 .«ةداعسلا ىلع ةردقلا اندقف دقل ..ةداعسلا»

 ثرن نحن .اهتميق فرعت سوفنل الإ حنمت ال ةداعسلا نأل» -

 .ًازجتي ال ثاريملا ..كلذك نورقلا ءايغ ثرتاهعمو نورقلا ةمكح

 «توملا ءاهتشا ينبعادي هيحانجل فيفح ال يذلا معانلا شارفلا لثم

 اثحب ناجلخلا نم ريثكلا تباج يتتيفس .تيأرام لوهو سيباوكلاو
 .« ..اهدنع اهيسارم يقلت نأب ىضرت ناجلخ دجوت ال نكل مالسلا نع

 :رعذ يف تسمه

 .«؟نذإ ةباجإلا وه توملا له» -
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 ىف ناسنإلا..ىرخأ ةباجإ دولخلاو ..ةباجإ نوكي دق توملا» -

 امكاحور ...ضرألا ىف امكروذي رثتب الإ دولخ الو «لحلا وه دولخلا

 غاستسم امهالك ..ءاملاب جزتمي نأ تيزلا لواح امنيب «دولخلل ناقوتت

 همسا نأ افرع يذلا روقولا لجرلا امهل لاقف .ءتمصلا ىلإ داع مث

 :رياود

 .«! ىهتنا» -

 :ضوهنلا نع افزاع رثرآ فته

 س
 هتاملك ...انآر هنأ رعشأ ..اندوجوب فارتعالا نم برتقادقلا - -

 .«اًئيش لوقت

 نم امكريغ كانه نآلاو ..ءيش لك لاقو العف ملكت دقل ..ىهتنا» -
 .«ةفهلب ءاقللا ىف بغري

 ..بابلا وحن ايشمو ددرت يف ناجوزلا ضهن

 اقش .ةفرغلا ارداغ مث سلاجلا فارعلا ىلإ اهاهجو ةريخأ ةرظن

 الب ةبرخلا ةرايسلاو «بابضلا طسو ..جراخلا يف ماحزلا طسو قيرطلا
 قلت مل يتلا تاتابنلا اياقبو «نانثا وأ طق ماني ثيح ءانفلا يف تالجع

 نسملا لجرلاو «نيط نم كعكب نوبعلي نيذلا لافطألاو «ةيفاك ةياعر

 نيروصملا تاسدع طسو .تومي نأ نود قصبي نأ لواحي يذلا

 .رجريماهلا نومهتليو نونخدي جراخلا يف نيسلاجلا

 ل



 ةدوعلا .هلمع بجي ام نيملاع ريغ امهلمانأ تكباشت ..نيرئاح اناك

 ال ةضماغ زاغلأ ىف لجرلا امهقرغأ دقل ..ديدج نم لمعلاو تيبلل

 ..فلخلل ارظنف فولأم هبش اًنوص اعمس ةأجف

 ..اًمداق يروميللا عم اًمئاد سلجي يذلا روقولا لجرلا كلذ ناك

 نود ماحزلا قارتخا لواحيو ثهليو هطبإ تحت اًريغص اًرتفد لمحي

 ...مهماعط لالس حوطي وأ ضرألا

 :امهتم لك فتك ىلع ادي عضي وهو امهل لاق

 .«!امكل اًئينه ..ةباجإلا امتيقلت دقل» -

 :لمأ ةبيخ يف رثرآ لاق

 .«؟نذإ توملا هبشي يذلا معانلا شارّملا يه ةباجإلا» -

 نم نارمتست لقطل ةجاحب امتنأ ..دولخلل امكجايتحا ىه لب -

 . «هتانيج لالخ

 تنأو اهل لصت نأ نكمي ةيرقبع تاؤبن ةمث ؟دهجلا اذه لك دعب

 : اهرافظأب اهرعش للختت یهو نايرام تلاق

 انعسوي نكل بجنن ال نحن ...ةرم فلأ كلذ يف ركفن مل اننأك» -

 .«هيناعن ام وه ةوبألاو ةمومألل راقتفالا سيل



 .«ىلوألا امكتلكشم هذه نأ ىري وه ..ةطقن كلت» -

 .(«؟ةيناتلاو»

 اًرخأتم اذه نافشتكت ...!امكضعبل نيبسانم ريغ نارايتخا امتنأ» -

 هتاملك مهفأ ترص انأ ...ءاملاب تيزلا جازتما نع ثدحت دقل .اًدج
 نآوه ناذختت رارق ريخ یری هنأ تفرعو «ةيغون ةلوهسب ةدقحعملا

 .« ...كبساني جوز نع تنأ يثحبتو هبسانت ةجوز نع كجوز ثحبي

 ..رثكأ لمانألا تقتلاو ..!ناباحتم ..قمحأ اي ناباحتم اننكل

 ..رعذ يف ناردصلا قصالت مث..هافشلا تفجتراو

 امتقلطأ ول ...!بحلاي نارهاظتت امكنكل ناسعت امكنأ ىري وه» -

 مل امتنأ ىرخأ ةرابعب ..!امتلصفنال نانعلا امكلقعلو امكفطاوعل

 اذهل «دبألل نيباحتملا نيجوزلا رود بعل ىلإ رارطضالا ةبآك المحتت

 .«باككالا امكرمغو ءامسلا تمهلدا

 ىلع اًطغاض لاقو رياود ةقاي سملي هدي دمو رثرآ كف فجترا

 :هباصعأ

 مالك رسف يذلا وأ فارعلا ..هكف يف ةمكل قحتسي قمحأ كانه» -

 .«فارعلا

 :دورب يف رياود لاق

 .«رح دلب يف نحن ..اهضفرا وأ اهذخ ..هتاملك كلت» -

 :همك نم اهجوز بذجت يهو ةجوزلا تلاق

 ةميرج تسيل ةقامحلا ...اًبنذ بكتري مل وه ..رئرآ اي هعد» -

 .«تنوناقلا اهيلع بقاعي
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 ..هيرخنم نم قمع يف قشنتسي حارو «همیرغ نع رثرآ ىلخت

 ال يهو كتبيبح بحت ال كنأ كربخي نم يتأي نأ لتاق زازفتسا
 كاا و ر تأ ا كييف عدكم كنا دك ور نع یا كبحت

 :هتجوزل لاق خوكلا نع ادعتبا ذإ

 اف انا ردم اار افا زا وتا ی قق انك دنقل دول ف وسما هد

 لمعلا ىلإ دوعتس ..لعفن الآ لضفألا نم ناكو هغلبن يك تايالولا
 .«..ةشحولاو باكتكالاو

 :نايرام تلاق

 قل را ناک ايوا والم

 .«؟نيلوقت اذام» -

 .«عومسم توصب ملحأ تنك ..ءيش ال» -

 .يروميللا تاملك يف ريكفتلا ادواعي ىتح ةديدع مايأ رمت فوسلو

 تناك اهارت .. ؟ةئيرب ضرأ يف كشلا ةرذب رذب هنأ مأ قح ىلع وه له

 ؟فاص بح رهن تركع مس ةثفن مأ ةءوبن

 داك نأو ماع دعب نالصفتيس امهنأ دكؤملا نم نكل .اًدبأ افرعي نل

 .قيدص عم شيعتس يهو جوزتيس رثرآ ..ةديدج ةقالع ئشنيس امهنم

 نوكت فوسلو .ءاملا نم ديزملا دجو ءاملاو اًتيز دجو تيزلا نأ ودبي

 ناكحضيو ةايحلا يف هيف ناجمدني يذلا م ويلا يتأي فوسلو .ةيرذ امهل

 ..ةيساقلا تاظحللا كلت نايسنيو

 .انتصق نم نايرامو رثرآ جرخي يك تقولا ناح دقل

۲۷1 



 !ملكتيلف - ؟

 بيشألا لجرلا قمري «ةقيضلا ةفرغلا يف جديرتراب سلج امدنع

 له ..لءاستي ناك ءءاملا اهدعب عرجي مث تاميقللا مهتلي يذلا

 طبختلا ملاع ىلإ ءارمحلا طوطخلا ربع له ؟قمحأ - جديرتراب - وه

 ؟ءابغلاو

 تعرتأو تخفتنا يتلا ايالخلا .كغامد ايالخ يف ثبعت مرولا تايوناث

 ثبعت مرولا ايالخ تءاج مث «راجفنالا ىلع تكشوأ ىتح ملعلاب

 ..اهنيب بثاوتت ...سویدب ديرت ام ًاقفت وأ اهنم تءاش ام مهتلت ..اهب

 هحنمت ال اهنكل «هب لمثتف ضرألا ىلع بكسنملا ملعلا قيحر ذخأت

 ...يذهت كلعجف رمختو ملعلا اذه لك نفعت .نيرخآل

 ..ريخألا نايذهلا وه امبر

 بيسشألا اذه مف نم تاملك عامس بقتري لاز ام هنكل .يرديال

 ريشت وأ «هللضت ةيبغ ماقرأ تارفش اهلختت ال ةحضاو هبش تاملك

 "ا



 ىتلا ةيشاكألا ةبتكملا كلت ففرأ ىلع امبر ..اهل دوجو ال بتكل

 .اهفرعن ال ىرخأ ماقرأ اهل بتك كانه ءاّرارم سياك راجدإ اهفصو

 املاطل ..ةدشب نمؤيو متهم هنأ ودبي .يملع لايخ بتاك هنإ ل وقي

 ناك هنكل «يبن هنأك نيوراد نع عفادي هنإ هوفرع نم لاق ..طق اهكلمي

 ..رخآ صخش يأك نيهارب ىلإ ةجاحب

 نقح مغرب نايثغلاب روعشلا اذكو «حديرتراب نيبج رمغي قرعلا ناك
 قحلا ..هقير فجيو فقوت الب هذخف فجترت .اهذخأ يتلا دياربازيلألا

 ...العف ضيرم هنأ

 ..ناوألا تاوف لبق يروميللا اهيأ ملكت ايه

 :ةداعلاك نينيعلا ضمغم وهو دومحم لوقي

 امئيح مئادلا يقيفر تنأ ..ديحولا ينطوم تنأ ..ةدحولا اهتيأ »-

 تيلخت امدنع مثإلا تبكترا انأو ..يتبرغ مه سانلا ..نطولل رقتفأ

 ةبه نع تيلخت ...يدحو رسلاب تومأ نأ قطأ مل ينكل .كنع

 :هربص دفن دقو جديرتراب لاق

 .«؟رخآ روط ىلإ روحتي له ؟ناسنإلا روطتي له» -

 :دومحم لوقي
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 مكيلع ...وندلا ىلع رسجت يتلا نفسلا مطحت ريصاعأ يمالحأ» -

 .ءايحأو اًرشب انلعجي ام وه كلذل انقيدصت مدع نكل «ةرم لك يف رصتني

 نم ناسنإلا ىراوتي .ملعلا نارينب رشبلا ىنقيو ءرشلا وحصي فوس

 ملألا نمو .فقوتت ال ةرودلا ..تارشحلاو ةضرألا رهدزت امنيب ديدج

 نمو .ةرورضلا اهنكل ..ال ..؟ةدالولاب ةأرملا يشتنت له ..ملحلا يتأي

 .« ..ءيش لك ري لابجلا قتري

 :رركي جديرتراب داع

 .«؟روطتن فوسو روطتن اننأ ىلع ليلد نم له» -

 نفس تيأر «مامغلا ءارو يرصبب يمرأ تفقو ثيح كانه» -

 .«تفرعو ةحابس اهب تقحل ينكل ..ةدعتبم رحبت ةقيقحلا

 لفجأ .قدصت ال ةوقب جديرتراب ةقاي رصتعي هدي دم ةأجفو

 طويخلاب وسكملا هجولا نأ ةصاخ ..دعتبي نأ لواحو روسفوربلا

 ماكحإي ناتقلغملا نانيعلا ..اًرازئمشاو اًبعر شمكني هالعج هتحئارو

 :لوقي يروميللا عمسو ءههجو نم تارتميتنس دعب ىلع

 ربص نأل رثكأ رظتني نل هنكل كرظتني راطقلا ..ةريسع كتلحر» -

 تقو ال ..مهفت نأ لواحف يتاملك يجزأ كل .دفن دق نيرفاسملا

 .«ءابغلا يف عيضي

 هفنأ ةبصق قوف تقلزنا روسفوربلا ةراظن نأ رياود ىأرطقف

 اليد جرب . .هعيبج ىلع ديدج نم تشي قرعلا ..ةانعافعستتاو
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 زه ةياهنلا يفو .هلاذق رمغ يذلا قرعلا ففجيل ةريغص ةءالم مجحب

 ..لاصوألا يعادتم اًكهنم لجرلا ضهنف هسأر دومحم

 ؛اتلاغ املس قلست دق هناك هروب اكيتم اذن دقو اال ةومحم لاق

 له نكل .ليحتسم رابتخا تمصلا نأل ةريسع رشبلا عم ةايحلا »-

 هاجتا سكع ادذبأ اوقصبت ال ..؟اهريغصب اهتيانعل اًرجأ بلطت مآ نم

 .« ..حيرلا

 ...دعتبي جديرتراب امنيب ملكتي ناك

 5 ډک د

 راوج ةعوضوملا هتبيقح ىلإ جديرتراب عره قدنفلاب هتفرغ يف

 لوانتو ءاودلا بلع نم ةبلع جرخأو .فجترت ديب اهحتف ..شارفلا

 .هب امهعلتبا ءاملا نم اًيوك المو ضوحلا ىلإ عره مث «نيصرق

 ..ةفجرلا هذه ..ةفجرلا هذه .اًمامت هقير فج دقو اًروعذم ناك

 .نونجلاب بيصأ صخش لمانأ

 رعشلاو ةمخضلا هتمجمج ..ةآرملا ىف بعتملا ههجو بقري فقو

 نم ناك هنأ ةبارغ الف ءىرخأ اليروغ هنأك سأرلا يبناج ىلع رئاثلا

 حضاولا نمو «هرمع نم نيسمخلا يف وه ..روطتلا ةيرظنل نيبصعتملا
 ...ديألل كلذك لظيس هنأ

 كربخأل كب لاصتالا عيطتسأ ينتيل ..يتريغص اي ..ةراس ..ةراسم

 ادج نهاو هنأ يه ةلكشملا نكل .نيقدصتو نيغصت كتيل .تفرع امب

 ..ءيش لوق عيطتسي ال ..فتاهلا ةعامس عفر عيطتسي ال
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 نأك .ليلد نود نم ةقداص اهنأ كردأ دقو ..ءايشأب هربخأ يروميللا

 ملكت دقل .هسفن مهتلي يذلا يرئادلا قطنملا ...ليلدلا وه يروميللا

 ةعرسب بتكي نأ بجي .اينروفيلاك ىتح هقحال مث لجرلا كلاذ ءارو

 ایش نسي نأ لبق ةع لقا

 ..ئيقلا نم ىرخأ ةبون هتمهاد انه

 ...ضاحرملا يف هتدعم غرفي هيتبكر ىلع عكرو مامحلا ىلإ عره

 ..ضرألا ىلع طقسي ..صلقتت هتدعم ..رصتعت هؤاعمأ

 تارملا نع فلتخت ةرملا هذه نأ حضاو ..أطخ ءيش كانه

 :.ةقاسلا

 ؟ةريخالا يه له

 بعرلاب لب لوضفلاب القثم تومي نلو ريثكلا فرع دق هنكل

 ..علهلاو

 نيسمخ ذنم رابجلا خملا اذه حيرتسي ةرم لوأل ..اًريخأ ملعلاب ةلقثملا

 ةعاس ديدجلا هملعب ةايحلا قيطيل ناك ام وه «ةمحر هذه لعل ..اًماع

 .ىرخأ

 ..انه كتل 5 ..ةراس ..ةراس

 %  ا 0

 الح



 0 داخ اک همامأ خوكلا لظ يمتريو

 .اهيف سلجي يتلا ةفرغلا نكر يف

 O ل عال رو سلا نس ا

 .رياود :هلظك هعباتي

 دعب ةباجإلا دجت اًظوظحم تنك ول امير ..كانه نم ةملكو انه نم

 ::قيفويبسأ

 ..طقف ملكتي نأ ديري لجرلا .مهحيري عيمجلا ىدل اتيقي كانه نكل

 تابه بلطي مل ..اًرجأ هسفنل ذختي ملو اًبارش الو اًماعط بلطي مل
 .ةيقيقح ةيقادصم هحنم اذه .(يكستافالب حيرض) وأ (ايروميل دبعم) ل

 .دراو ريغ اًباصن نوكي نأ لامتحا ..طقف نونجم هنأ امإو قداص هنأ امإف

 .رخآ اًموي اًيح لظيل نبجلاو زبخلا ضعب هل نوبلجي اوحار اًبتاقلتو

 ..لجرلا كلذ فقي بورخلا ءوض يف كانه

 أدب دقو «ةيانعب ةبذشم ةريصق ةيحل هل ءرمعلا نم نيعبرألا يف لجر

 عضي ..ناتلئاستم ناتعساو نانيع هلو .هسأر ةمدقم نع طقاستي رعشلا

 ةريثك تاملسم تزتها دقو ءرياود همسا ..راطإ الب ةفافش تانيوع

 .ةعماللا موجنلا يذ راتسلاو ةينطولاو لدعلاب قلعتت تاملسم .هيدل
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 هنأك ناتصخاش ناتيجاجز هانيع ..اًيلم ركفي خوكلا جراخ فقهي

 شاع دق هنكل ..تمت ملو تلعف اهتيل .ةنايخلاب ةسبلتم هتجوز طبض

 تثعب هاركذ نأ هرسو ءاهلثم قرتحاو بذعت ..اهتياهن نم ةظحل لك

 ...اهسفن يف ةحارلا ضعب

 اهاري نأ رطخلا لك رطخلاو «ءاطغ تحت ىقبت نأ نسحي رومأ ةمث»

 لهاك ىلع رصإ سمشلا نأل كتياهن ةقيقحلا نمث ناك امبرلو «كلاثمأ

 5 ..نينهاولا

 ...لجرلا كلذ فقي ديلولا ليللا مالظ يف

 هنكل هوحن رظني مل ..ريخألا اذه هعدوف يروميللا ىلع لخد دقل

 :لاق

 .« ...ملأ الب ةعيرس كتلحر نكتل» -

 ..ةحيحص تامولعملا لك نإ كل تلق ...ليه وردنأ لارنج »-

 ةيصخش نوسلوب لآ ...حيحص 878-8ا' ةحيرشلا نع ليق ام لك

 فرعت نكت مل نإ اذه ..تدكأتو تثحب تنأ ..ةيقيقح اتيز ..ةيقيقح

 ءاًقرتخم طخلا نوكي نأ ةيشخ ةيرحب مالكلا عيطتسأ ال .ةيادبلا ذنم

 ..اهلثم تقرتحاو ةريخألا ىتاك تاظحل تشع ىننأ كربخأ ىنعد نكل
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 ءيش لك يف و ةعم تلك . .سمشلا ةياهنو ينيصلا وزغلاو ضرألل

 تالاا ريمي ىف تح اي نأكل ربع | يعم وا .ةءوبت لكو

 لجأ نمو اكيرمأ لجأ نم .دبألل تمصأ نأ تررق اذهلو .عشبألاو

 نأ بسحأو «ءيش لك راهنال ءرملا اهب قطن ول رومأ ةمث ..عيمجلا

 ةايحلا تراص دقف انأ امأ ..فرعي هنإ ..هلعفأ فوس مب حمل يروميللا

 .تفرع ام دعب مويلا هلمحتأ ام لمحتي يبصع زاهج نم امو «ةليحتسم

 عضت كنأل اميرو «لارنج كنأل امبر ..لارنجلا يديس اي تلمحت تنأ

 نهاو بتاكف انأ امأ ءبميلوألا ىف شيعتو ةهلآلا فاصم ىف كسفن

 « ..يديس اي ينع ثحبت ال ..ايلوخنالملاو كوكشلا همعفت باصعألا

 :فاضأو اليلق فتاهلا لمأتو هقير علتبا مث

 ةرئاط فلأ نأ دبال ..هنع ثحبت تجرخ بالكلا نأ ديال

 اوقلطنا ليمع فلأو ىعانص رمق فلأو ءادوس ةرايس فلأو رتبوكو يله

 .دحأ هدجي نل .هنع نوثحيبي اًعيمج

 ..اًديعب لومحملا فتاهلاب حوط
 ترثانت يذلاو «مالظلا يف وفغي دقارلا خوكلا ىلع ةريخخأ ةرظن ىقلأ

 .ياشلا ضعب وأ انخاس ءاسح نودعي وأ اهيلع نولطصي ةعقب

 بايضلا . .اًدعتبم بابضلاو ةرعولا ضرألا طسو يشمي حار مث

 فيخملا اتساش لبج حولي ديعب نم .اليحتسم هيمدق ةيؤر لعجي يذلا
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 .. ظقيتسي اميرلو نينسلا نييالم نم فاغ روصانيد ..سوباكك قالمعلا

 .:لقألا ىلع نآلا ورش نل :.ءاغ 50+ لك روث ناك رپ هنآ نيت

 كهنت ىتح اليوط يشميس هنأ رياود فرعي
 .هاوق

 ..هسأر رجفتيف جرحدتي امبر ..هرهظ رسكنيف طقسي امبر .يطويقلا وأ

 نأ ىلإ كانه لظي فوس اهدنع - فيك يردي ل - ةمقلا غلبي امبر

 ...امظلاو عوجلاو دربلا هلتقي

 ..ةايحلا يف رياود رود ىهتنا دقل
 اهاري نأ رطخلا لك رطخلاو ءءاطغ تحت ىقبت نأ نسحي رومأ ةمث»

 لهاك ىلع رصإ سمشلا نأل كتياهن ةقيقحلا نمث ناك اميرلو «كلاثمأ

 :لوقت يتاك توص عمسي

 ارب راص دعصملا .قرتحي ذالوفلا نإ .يلجأ نم ةراس لّبق» -

 لعف امك ةذفانلا نم بثولا ىلع ردقأ الو رارفلا ىلع ردقأ ال ..ناطيشلل

 ةمدصلا ينلتقت نأ يل نمت ..نآلا تومأ نأ يل نمت .نورخآ نوظوظحم

 رثكأ رخآلا ملاعلا نإ يل لق .بوذيف يمحلب رانلا كسمتت نأ لبق ةيبصعلا

 .«...كلذك رخآلا ملاعلاو ملاعلا اذه يف قرتحأ نل يننإ يل لق دو
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 .(4!يتاااااك» -

 .دوعصلا لصاو هنكل داوسلاب هءاشحأ نطبو همف ىلإ مالظلا برست

 طقس ..كاوشألا هتزخوو هقاس لوح ناصغألا تفتلاو «ةدهو يف رثعت

 ديدج نم ضهن .ام ءيشب هسأر مدطصا ..هتمدأ روخص اهب ةرفح يف

 ..هقيرط سسحتي حارو

 دقل .ملألا نم ديزملا ديريال .ةعرسب رمألا متي نأ هللا اعد

 ردصلا اذه ىنقي نأب الإ صالخلل ليبس الف ءداوسلاب هردص ًالتما

 رمغيل ارودنب قودنص تايوتحمك داوسلا هنم جرخي فوس ...للحتيو
 ..رشلاو مالظلاب نوكلا

 :يكيرمألا ينطولا ديشنلا (ةعماللا موجنلا ملع) دشني حار

 يف راخفب هانييح ام ..ركبملا رجفلا ءوض يف يعم نورت لهاا -

 .«؟ريخألا قفشلا ءوض

 ايدج نم ضيهتيو رعت وهو

 ..ىلعأل اًهجتم ءلبجلا حفس قوف هتاوطخ ىلوأ وطخي نآلا هنإ

 تآأللتما ةقيمع ةرفح كانه نأ دبال .لوطي نل هفحز نأ اًنيقي فرعي

 نضحك فغش يف هرظتنت ةرفحلا هذهو «توملاو بابضلاو مالظلاب

 نم نوشمي ةغياس ضيب بايثب نيرثدم الاجر یری له ..بقترت ةبيبح
 ديكأتلاب ؟بابضلا طسو نمو ضرألا ىوتسم نم نوج رخيو «ديعب

 ..توملا هنإ .ةياهنلا نم بارتقالا ةسوله اهنإ ..ال
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 ..دحأ مودق رظتني دومحم نكي مل راهنلا ءوض عم

 مالكلا نكمي ال ىرخأ رومأب لوغشم وهف «مويلا رياود يتأي نل

 .اهنع

 رضخلا هيف لكأي ءرملا ناك يذلا نمزلا يسن .زبخلا ىوس لكأي مل

 تراص ..تفش .تلدبت دق اهتاذ هدسج ايالخ نأك رعشي .محللاو

 .ام اموي قروي فوس ..تاتابنلاك ءاملاو رونلاب يذتغت

 لواحت ةينابسهلا ةأرملا كانه طقف ..لوخدلا مظنيل رياود هيف دجوي

 ءاج ىتح ملكتيو ملكتي حار .نيفقاولا ىلع ماظنلا ضعب د ىصضت دَ نأ

 ...مالحالاو بايثلاو تانكللاو حئاورلاو هوجولا تلدبتو ءءاسملا

 ...نويحستي اوءدب ةدشب قهرم هنأ اوكردأ امدنع

 .«دريات زإ يه» -

 .«هيجيتاف هيإ ليإ» -

 .«وداسنأ اتسيك» -

 .«تسإ ودوم رإ» -

 «تاءالملا ضعب موك ثيح «ةفرغلا نكر ىلإ اًحنرتم ضهن اذكهو

 ملحي الأ هسفن ملع دق ناك ..قيمع تايس يف طغو اهتحت ىمتراف

 لوحي مل نإ مونلل ليبس ال ...عجوم ميلأ هفرعيام لك نأل ءركذتيالأو

 .ةررهلا هب ملحت امب ملحي ...فاغ ره لقع ىلإ هلقع

YAY 



 .هينيع حتف ليلبلا يناحلا رجفلا ءوض نم عاعش لوا عم

 ..ةعمال ةقارب ةيذحأ اهيلع «هلوح نم مادقألا نم ةعومجم ىأر

 هوجولاو دوسلا تارتسلا نم ةزاتمم ةعومجم ىأرف هينيع عفر

 «ةقينألا قنعلا تاطبرو ةرخافلا روطعلاو .ةداحلا تارظنلاو ةحلاكلا

 ةمهلدملا اياونلا ىأر .تاسدسملاب ىشت طبإلا تحت تاخافتناو

 يذالوفلا ميمصتلا ىأر .ةيناودعلا لويملاو ةريرشلا راكفألاو

 وهو اكيرمأل ملظملا هجولا ىأر .ةطرفملا ةيمهألاو دئازلا لوضفلاو

 .كاد دلانودو سوام يكيم هجو نع عبطلاب فلتخي

 :هلاولاق

 .21؟نحن نم فرعت -

 .؟معن»

 .«؟انئكج اذامل فرعت» -

 .«معبال -

 .«؟كتالجس ىف اذه تيأر »-

 .(معنا -

 .2(؟ىفتخا رياود نأ فرعتو» -

 .(معب» -

 .(؟ يح وه له» -

YAY 



 .ل»

 .«؟انعم يتأت فوسلول -

 ري«

 .«كل ةجاحب ماس معلا» -

CY 

 .«؟ةدحتملا تايالولا ريصمب يلابت ال »-

 .ل)

 .«ةظحل يأ يف كدرط اننكميو ءوجللا كانحنم» -

 .«ينودرطت نأ نم نمثأ انأ ..اولعفت نل» -

 .«اندنع كذخأت فوس ةوقلاب »-

 .معن» -

 .«ةلئسأ كل هجون فوسا -

 .«تاياجإ ال نكل ..معن» -

 .«ةباج إلا ىلع كماغرإ اننكمي» -

.)yل( 

 .«ةعجات لبس انيدل» -

 .«تئش ىتم تومأ نأ يننكمي ..توملا ّيدلو» -

 ةقاربلا ةيذحألا طسو ءاصفرقلا عضو يف ضرألا ىلع ناك

 ديعتسيل نولحري ىتم ...ءاوهلا عجريل نولحري ىتم لءاستي .ةعماللا

TA 



 ىتم ..ةدحولا يف هتيبل دوعيل نولحري ىتم ..ملحلا ىلع ةردقلا

 ..ةيدبألا يف صوغيل نولحري

 :ءادوسلا هتراظن عضي وهو مهريبك لاق

 ىأل بهذت نل ,لقعلا بلغت قوس قانأ قرعت 3وبيرق نحنا

 يتأت فوسلف مالكلا ررقت امدنع .اننود نم ءيش يأ لعفت نلو ناكم

 .« ..انل تنأ ..نطنشاو ىلإ كلقت ةرئاط

 ىلع وه ىقبو «ةقثو ةدؤت يف ةدعتبم دوسلا ةيذحألا تلحر مث

 ضهن .هلك اذه عقوتي ناك هنإ انلق نإ غلابن انسل .مالظلا قمري ضرألا

 نأ رعشي ناك ..ةدضنملا مامأ كلاهتملا دعقملا ىلع سلجو ةبوعصي

 .العف ريخألا هاوثم وه اذه

 ىلع سلجو «ةينيص حمالم هل الجر ناكو نيلئاسلا لوأ لخد

 :بيتر توصب لاقف هل لباقملا دعقملا

 ..حنمن نحنو ذخأت نأ بجي ..اًنايحأ سومشلا دلت دق رامقألا» -

 ال ..قطنملا وه ديحولا ليحتسملا ءيشلا ..نوتماص نحنو ملكتن

 .«قطنملا وه اذه .ةرم لك يف رصتني رشلا ءءايشآألل قطنم دجوي

 :ينيصلا هلأس

 .«؟اًباينأ تؤن مل نيذلا نينهاولا رايخألا نحن لعفن اذامو» -

 يتأتف نالتتقت ناتئف ..اوتوم وأ باينأ مكل نوكت نأ اوملعت» -

 .سردلا يعي نل اًدحأ نكل «مالسلا معي اذك ..ىرخألا ىلع ةدحاو

 نم ..مالظلا نم .شوحولا نم فوخلا ..يرطفلا رشبلا ونص فوخلا

 .« ..ارذلا اوغلب مهفوخ اورهق نم طقف .انسفنأ نمو دغلا

YAO 



 رطتني اع رعي ناك هنع عمجلا ضفن امدنعو راسا ىيتاعلج ءاظتني م ف يعن ناك هن )لا ضغناأمدنع ء..ءأاهتلا عتناامدن

 ىتلا ةريخألا هتلاسر بتكو ةدضنملا ىلإ سلج .هب موقي نأ هيلع امو

 دالبلا نم رف ذنم هتايح يف دجتساام تفرع اهنمو .هتصق اهيف يكحي

 لسرت نأ ةصلخملا ةينابسهلا ةأرملا نم بلط .ةمداقلا ةظحللا ىتح

 .ىل باطخلا اذه

 تمص د ىك يروميلل تقولا ناح دقل

 هلق تایر تمار کس ناو تافلكلا هتف ا وعش نأ اوذارأ ول

 ةيراوتملا رارسألا اوعزتي نأ اودارأ ول ..ةدضنملا ىلع دوقنلا سيكك

 ..نوجاتنبلا سورت نم اًّسرت هولعجي نأ اودارأ ولو هلقع يف

 ..اوحجتي نلف

 ودبيو رصم يف لعف امك ةيشاكألا تالجسلا يف بيغي نأ عيطتسي

 ةليحلا هذه سرام هنأ نوفرعي مه ..تام هنأ اوقدصي نل مهنكل ءاتيم

 ةعاس نيرشعو اًعبرأ هنوبقاريو يبط زكرمل هنولقني فوسلو «لبق نم

 .هتثج نفعتت ىتحو دبألا ىلإ هوقتعي نل وأ «قيفي نأ ىلإ

 ينايرش زح ىوس رمألا هفلكي نلو ءالعف تومي نأ عيطتسي
 «خوكلا فقس نم هقلعي نيتم لبح نع ثحبلا وأ «نيكسلاب هيمصعم

 لقأو اقرخ رثكأ يضاملا يف ناك .ةميدقلا ةلحرملا كلت زواجت دق هنكل

 ..دوحجو ىربك ةميرج سفنلا لتق نأ فرعي وهف مويلا امأ ..ةعاجش

 ..كاوس سفن وأ كسفن

 ءهسفنل اهراتخا يتلا ةياهنلا فرعي ...ثدحيس ام فرعي هنأ مث

 «يضاملا ةيمتح يف سيل لبقتسملا .اهليدبت ىلع ردقي نل هنأ فرعيو
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 انرايخ اذه نأ بسحنو ءاهيف يشمن نأب انيرغت اًبورد انل حتفي هنكل

 ..ةيمتح ىضاملاك ليقتسملل .لماكلا

 تاس اھ ناك

 نيأ فرعي ..خوكلا اذه يف ةليقثلا ةقرطملا دج وت نيأ فرعي ناكو

 ...رجحلا ةعطق دج وت نيأ فرعي ..ةداحلا نيكسلا دج وت
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 ..فزنلا فقو نم اًريخأ ءابطألا نكمت

 «تاملكلاب اًيخس ناسللا ناك امك مدلاب يخس ناسللا نايرش

 ليحتسملا نم راص نكل ..هنم لالشلاك رجفتملا مدلا عنمت نأ بعصيو

 وه امك ةيناث دومحم ملكتي نل .هتفيظو روتبملا وضعلا اذهل ديعت نأ
 ..شوحولاك ةبيجع اًناوصأ قلطي نأي يفتكي فوس ..حضاو

 ةبغر غلبت نأ طق اوعقوتي مل هلاجرو ليه وردنأ لارنجلا نأ قحلا

 مهل اديو «سامحلا اذه اوعقوتي مل .غلبملا اذه دومحم ىدل تمصلا

 ال ىتح رعشلا سيبابدب هينيع أقف يذلا بيدوأ ةروطسأب اًهيبش رمألا
 .هقاطنتسا متي ال ىتح هناسل لجرلا عطقي انه ..همأ جوزت هنأ ىري

 ىوه هنأ ودبي .نيفكلا ىف ةعينشلا روسكلا كلت ىهف ىهدألا امأ

 هيأ ع ادا ريع نيفكلا ع اا
 لوقعملا نم هنأل ..هدعاست ةينابسهلا ةأرملا كلت لعج هنأ ودبي ..رجح

 اهكسمي فيكف .ىنميلاب ةقرطملا كسمي وهو ىرسيلا ديلا مشهي نأ

 ؟نذإ كلذ دعب ىرسيلاب

TAV 



 وأ هلمانأب ريشي وأ بتكي وأ ملكتي ال يك نكمم وهام لك لعف دقل

 ليار توتو فقسلل اًرظان ةومحم دقري ىفشتسلا يف كانه

 e وا

 مك قدصي دحأ ال .ثدح ام قدصي دحأ ال .هعارذ ةدروأ يف قفدتت

 الإ ملكتي ال ىتح هسفنل لجرلا اذه امهرخدا نيذللا فنعلاو ةوسقلا

 .ةلماكلا هتدارإب

 تانكسملا هقرغت مث «نئيو وحصي . .ملألا نم ةيوبيغ هبش يف ن ناك

 .ىرخأ ةبوبيغ يف

 مهم راحم نم جاوزلا ىلع مهسفنأ اوبقاعيل مهنيعأ اوأقف نم كانه

 وأ دينجتلا نم ادي ر دورنا ىف ا

 .ينانويلا ايروز لعف امك فزخلا عنص 0 ےل ميت رعب أل یک

 .ةفطاعلا نم ىلاخلا ىلمعلا ريكفتلاو نونجلاو

 رساجت نم وه اًيفطاع اًدرجتو اًنونج مهرثكأو اًعيمج مهاسقأ نکل
 ..دیألل هسقن سرخي نأ ىلع

 نع ىلخت يذلا .اًناسنإ لظي ىك هتيناسنإ نع ىلخت يذلا اذه

 ..تمصلا ةدارإ

 .ةرجحلا جراخ اوفقو ةيمهألا مهيلع ودبت نوريثك لاجر

TAA 



 .تراد ةريثك تاشقانم

 .ادومحم قمري حارو ةفرغلا لخد ليه وردنأ لارنجلا

 هبسحت نأ انلق امك كنكمي و «يداع رهظم هل لجر - لارنجلا - وه

 ةيركسعلا ةقيرطلاب قيلح رعش هل اًبيرقت نيسمخلا يف .لحم يف اًعئاب

 نإ برأ ةويحما دحر هل يسلب ا ا
 عوطقم نوسنكر اب ضيرم ناك ول ..نوسنکراب ضرم نم ةمدقتم ةلاح
 كلت هزازئمشاو هتشهد تراثأ اًدومحم ىأر نم لككو ءاًّعبط ناسللا

 اهفيظنت تاضرمملا تلواح دقل .هحمالم فلغت يتلا ةجزللا طويخلا

 اهنإ ليق ةداعلاك ..ةيداع ريغ ةعرسب نوكتت تلظ اهنكل رارمتساب

 اوبرج ..طق اذه تبثي مل رهجملا تحت صحفلا نكل ةيرطف ىودع
 طويخب يحوت يتلا طويخلا هذه هنك ةفرعمل ةنكمملا قرطلا لك

 .العف قئارشلا

 ..ناتدارإ تمداصتو تمص يف هبقاري فقو

 يوحي دوسأ قودنص اذه .فطاعتلا نم ةيلاخ ةيساق ةرظن تناك

 ةقيرطب قودنصلا اذه حتف بجي ..ةقيقد هرارسأ لك ..ةمهم اًرارسأ

 الجعتم اًبهذ ضيبت يتلا ةطبلا حبذ يذلا أطخ يف عقن نل .همطحتال

 .ملكتي فوس لجرلا اذه نأ ديال .اهنطب يف ام

 :دراليو روتكدلا لاق

 .«اذه ديري نأ مهملا ..ملكتي نأ مهملا سيل» -
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 ىلع هتمغرأ ول .ةرحلا هتدارإب تناك هنم تءاج ةنيمث ةملك لك» -

 .«..بيذاكألا كيطعي دق ..اًمامت راهني دقف مالكلا

 .«هاوس ءيش الو قدصلا كيطعت نأ اهنكمي ريقاقع ةمث» -

 عفرو هحور ذفاون دس دقل ..؟هفرعيام فرعت فيك ..اهدنع» -

 .«؟راكفألا ةءارقب ؟مهافتلا فيك .لاصتالا تاونق قلغأو روسجلا
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 معن ...تاراشإ ءاطعإل امهحتفو نينفجلا ضامغإ ةقيرط كانه» -

 ناك ..ال اذه ىنعمف هينفج ضمغأ ول ؟راهنلا يف نحن له ..الثم الو
 .«فقوملا تاذ يف مهسفنأ اودجو ول هتاذ ءيشلا نولعفيل وباتسجلا

 :قيض يف لارنجلا لاق

 .(درآو عادخلا ..دراو للملا .دراو بذكلا» 5

 .(..هيملق عياصأب ةباتكلا هملعت دق» -

 .«دراو عادخلا ..دراو للملا .دراو بذكلا» -

 نفيتس هب ملكتي يذلا لثم سمللاب بطاختلل اًراهج ركتبن امير» -

 و
 .«دراو عادخلا ..دراو للملا .دراو بذكلا» -

 فشك زاهج ىلإ برقأ رمألا .نولعقيس ام نوفرعي اوناك مهنكل

 نوهجوي قوس ءدومحم سأر ىلإ باطقألا نولصوي امدنع ..بذكلا

۹۰ 



 مهربختس يتلا يه غامدلا تاجوم .(ال - معن) زارط نم ةلئسأ هل

 ال ةيبصع ةيناودع ةيصاع ةدرمتم (ال) تاجوم ..عونق ةملاسم ةوخر

 دومحم ناك ولف .بعالت الو اهيف عادخ ال ةيوجأ هذه ..ءیشب ىض رت

 ال ىتح كلذك هسأر رجف امبرل ..عمسي ال ىتح هينذأ رمدل ةمكح رثكأ

 ...هيلع باطقألا سسجتت

 نكمي ال .تاباجإلا هذهب قلطملا قيدصتلا بجي آل ةياهنلا ىف

 باعلأ ىلإ ىندأ ةياهنلا يف رمألاف ءاهيلع اًططخ ينبت نأ ةمرتحم ةلودل

 ةلئسألا نم ةليوط ةمئاق نادعي نوجاتنبلا نم ناريبخ سلج اذكهو

 نأ ةبوجألا هذه ىلع ...اهددصب دومحم باوجتسا متي فوس يتلا

 :همدقي نأ رياود دراشتير ىلع ناك ام مدقت

 دحاولا نرقلا ىف ىوقألا ىه ةدحتملا تايالولا لظت فوس ١

 ؟نيرشعلاو

 ال  معت

 رييكلا داسكلا ةتراكب ةهييش ةيداصتقا ةثراك ثدحت قوس 5

 ؟نيرشعلا نرقلا تاينيتالت ىف تثدح ىتلا 516366 33

 ال - معن
 دحاولا نرقلا يق يساسألا دوقولا ردصم لورتيلا ىقيب فوس - ٣

 ؟تيرشعلاو

۲4۱ 



 ال معن

  E؟؟ 6 ل ١ ماع لبق ورتيلل 6 . ت ا E اليدي ملعل د 1 ادحي فويس ٤

  5 ۵ذيدلا باهرإلا

 ال محن

 1 هت ف 5 5 ظ ةدحتملا ل 0 م : ةيبرعلا ةيلاجلا ل1 3 |
 يف اًرطخ لكشت 2

 - 8 ~~ ج

 یف د

 ال - معت

 اياقب ىف دوجوملا يو 9 ةيتيفوسلا تادروهمجل ونلا حالسلا ۹

 ظ 0 1 ۰ ظ ) ؟ةيباهرإلا تامظنملل لصي فوس

 ةيثد 1

 ال_ معن

 ةيزاتلا_٠
57 

 ؟ديدج نم اب رم ابوروا يف ضهنت قوس | 5 دھو ف ف

 ال معن

4۲ 



 دعي اًديدج لماش رامد حالس ةدحتملا تايالولا دجت فوس ١

 ؟ةينورتوينلاو ةينيجورديهلا ةلبنقلا

 ال معن

 ساک قوس تن وسور كنب كرو ا

 ال_معن

 ؟ايسورل دوعتس ايناركوأ ١١

 ال-معن

 ؟ينابايلا نيلا ةوق دادزتس 1

 ال_معن

 تايقلولا ىف ماش ةروق نوروتي قوس دوسلا ةقزافألا 6

 ؟ةدحتملا

 ال_معن

 ؟مكحلل دوعي فوس يروهمجلا بزحلا 7

 ال_معن

 ؟ليئارسإ دوجو ددهت فوس ةديدج برح -۷

 ال معن

 ىلع رطخ يأ يهتنيو لماكلاب ككقتتس ةيبرعلا لودلا
 ؟ليئارسإ

50 



 الب معف

 ؟ليئارسإ عم مالس ةدهاعم عقوتس ايروس 65

 ت

 ؟دلعف رياود دراشتير تام له ٠٠

 ال - معن
 ص

 ؟اًلعف ۲۰۰۱ ريمتيس ىف ثدح ام فرعت له ١"

 ال معت

 نل يروميللا نأ ىنعت تناك معنب ريخألا لاؤسلا اذه نع ةباجإلا

 نأ بجي هباوجتسا يهتني امدنع .اًدج ريثكلا فرعي هنأل ءاّدبأ لحري

 رمتست اذكهو .1 ةياور يف امك ( 17156550959 صخش ال) ريصي

 ةلئكسألا دادزت مث ءلاؤس فلأ نم برتقي اهنم لئاه ددع .ةلئسألا

 :اًديقعتو ةيمومع

 لايخلا صصق رارغ ىلع ءاضفلا نم لقاع وزغ ثدحي ٠١

 ؟ىملعلا

 ال معن

 ؟ضرألا حاتجي لماش يسوريف ءايو ٠

 ال معت

 ؟۲۲ نرقلا يف ملاعلا وزغت نيصلا ٠١٠١7

 ال معن

4٤ 



 ىلإ لوحتلا لبق لقألا ىلع ةنس نويلم دمصت سمشلا 4

 ال - محن

 ؟ديدج روطت روطي ناستإلا رمي قوس 65

 ال - معن

 ؟ناسنإلاب قحلتل ايلعلا ةدرقلا روطتت “1

 ال_معن

 ؟ضرألا ةعقر ةدايزل تاطيحملا فيفجت مدقتي فوس ٠١۷

 ال_-معن

 ىلع ءاضقلا ىف حجنت فوس ةديدجلا ةعارزلا تاينقت ---

 ؟ةيملاعلا ءاذغلا ةلكشم

 ال - معن

 قحلتل ةتايتلا برد ةيسمشلا انتعومجم رداغت فوس 68

 ىرخا ةرجمب

 ال معن

 ةلتك ىشالتت نأ نود ءوضلا ةعرسل لصي قوس ملعلا

 ؟ماسجألا

 ال -معت

 ؟ىرخأ ةغل اهلحم لحتو ةيزيلجنإلا ةغللا ضرقنت فوس ٠١

۹0 



 دي محك

 ؟انكمم ينآلا لاقتنالا نوكي فوس - ٠١

 الح مص

 ؟ملاعلا مكحت فوس ىندأ تانئاك ٠١١7

 ال_محعن

 ملاعلا ىلع يلوتست فوس يعانصلا ءاكذلا تارتويبمك ٠١6

 ؟يملعلا لايخلا صصق رارغ ىلع

 دج

 ؟ناسنإل ناسنإ نم خملا عرز نكمي فوس ١65

 دمج

 ؟مزاليوتوريلا عنص ىلع ارداق ملعلا ريصي فوس ٠1

 مج

 سوريف عم ءاقل ثلاثلا عونلا نم ءاقل لوأ نوكيس له _ ۱۰۷

 ؟ايرتكب وأ

E 

 اهدعأ يتلا ةقهرملا ةفيخملا ةمئاقلا ركذت يننكمي ال ..اذكهو

 يجولويب ملاعو ءايزيف ملاع ةدعاسمب اهادعأ دقف «ناريبخلا ناذه

 نم رياود ديقفلا هنودامب ةناعتسالاو ءةيركسعلا امهتربخل ةفاضإلاب
 ص

 ..العف ةريثم ةبرجتلا تناك دقل .يملعلا لايخلا ةمرك نم اهب ىتأ راكفأ

505 



 ىرحخأ ةلئسأل دوقيس اذهو ءةلئسألا هذه لك نع د لا نوقلتي فوس

 ؟نوكيس نمف ملاعلا ةمق ىلع لظت نل اكيرمأ ..اًصصخت رثكأو دقعأ

 لظتس اكيرمأ ..... اذكهو ..؟ايناملأ له ؟ايسور له ؟نيصلا له

 دمتعي له ...؟!ديدج لماش رامد حالس ركتبت لهف ملاعلا ةمق ىلع

 ؟يجولويب وه له ؟ينيجو رديه وه له ؟ةرذلا ىلع

 فوس .تقولا نم ريثكلا رصتخت يهف تاءوبنلا هذه انقدص ول

 نكمي امنيب ءاذكل لصيل اًماع نيسمخ ىلإ يكيرمألا ملعلا جاتحي

 نأ عبطلاب انيسني نل اذه نكل .ريسألا لجرلا اذه عم ةرتفلا ريصقت

 .فارع تاءوبن يه ةياهنلا يف ..جئاتنلا هذه ىلع اًريثك لوعن الأ انيلع

 فقن ةبلص اًضرأ تسيل يه ةياهنلا يفو ءاّملع سيل اذه ةياهنلا يفو

 .«مامتهالاب ريدج اذه ..هتاءوبن نم ةءوبن يأ ئىطخت ملال 5

 .«دراو أطخلا نأل كلذك رذحلاب ريدجو» -

 ةمهم .رتويبمكلا ىلع ةاكاحم جمانرب نوروطي مهنإ دراليو .د لاق
 ىلإ طوطخلا دمو ةيلبقتسملا تالامتحالا ةسارد يه جمانربلا اذه

 رتويبمكلا موقي .هل ةروص ىلعأ يف تاددحملا ربج .اهل ىدم ىصقأ

 ةبسنل لصيو «دومحم نم اهيلع لصح يتلا جئاتنلاب هجئاتن ةنراقمب
 رظني نأب ةريدج / 17/8011 نم رثكأ تلان ةءوبن لك .ةيوئم قدص

 ةيلاع ةيسامخ ةنجل مامأ حرطت ةياهنلا يفو .اًدج ةلمتحم ةقيقحك اهل

 ؟هتهجاومل انتطخ يه امف اذك ثدح ول ..ىوتسملا

 :ةلئسألا سردي وهو لارنجلا لاق
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 ..لالقتسالا ديع دعب ويلوي 6 موي بتاوخححسألا ذبل فوساا س

 ..مككالسأو مكباطقأو مكتزهجأ اودعأ يكسو مكقاروأ اودعأ

 .«ملكتي فوس يروميللا نإ .مكربصو مكقطنمو مككو كش اودعأ

 ماوعأ دعب ةيكيرمألا فحصلا نم هانفرع يذلا ءزجلا وه اذه

 ءةدحتملا تايالولا يف برستي ءيش لك .ملعت امك اهل برست ربخلاف

 نيسجوتم ..ذئتقو نيرذح اوناك .العف ةيقيقحلا رارسألا ءانثتساب امبر

 مهتسايس نومهلتسي مهنإ لاقي نأ مهتيضق مدخي امم سيل .نيروعذم

 نم ءاينأ قدصأ فيسلا .لعفي رلته ناك امك «لوبخم فصن فارع نم

 نأ عيطتسي ل جراخلا نم رومألا ري نم نكل ..حيحص اذه ..بتكلا

 .ءاكذو ةطيحب نوفرصتي مهنأ نوفرعي اوناك .يلومش لكشب اهب طيحي

 طد221 زغل ءازجأ عمجي نمك يننأ ققحملا يديس اي فرعت تنأ

 ..ةديرج ىف لاقم ..هتيأر ءىش .كانه نم ةعطقو انه نم ةعطق عضأف

 فيواجتلا ضعب ًالمأ نأل رطضم ىننكل ..نارمع ىولس نم ةرباع ةملك

 .ىقطنمو ىلايخ ىه ةداملا هذه .نوكلا فيواجت ألمت ىتلاك ةينيب ةدامب

 يتاردق زواجتي وهف «فرعت امك اًديِج ءزجلا اذه ريسفت عيطتسأ ال

 دقتعأو اًدج لوقعم :لوألا روصتلا ..ةنكمم تاروصت ةثالث كانه
 هتداعإو ةبعللا هذه ءاهنإ تررق ةيكيرمألا تارباخملا :ديحولا هنأ
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 .اهضعبو ةزهجألا نيب ةضماغلا برحلا ىه امبر .هفرعن ال بيسل هنطول

 و يل ةيوكجلا ا ءاعلا ا فار

 راص اذكه ..مهتشدارز ..مهاذوب ..مهنهاك ..مهصلخم سانلا ضعب

 ةصاخ ..اهلمحتت ىلع ةيكيرمألا ةموكحلا ردقت ال ةيلوئسم هؤاقبتسا

 نأ هب غلب يذلا نونجلل ةتدايق وأ هبيذعت .دبكأتلاب هبيذعتب تمهتا اهنأ

 نطاوم زاجتحا يف لثمتت يتلا ةيلوئسملا اوباه مهنأ دقتعأ .هناسل عطقي

 .الصأ فافش عمتجم طسو هباوجتسال ةنيعم ةمهت الب

 نيصاصبلا ريبك ةيبقأ نم اهب اجن يتلا ةقيرطلا هبشي :يناثلا روصتلا
 .يفك نوعطقيو يناسل نوعزتني ام دعب ةليوز باب ىلع ينقنشيس يذلا

 دعبو كتقياضمو كشبع نم وجنيل توملا عنطصي سفانخلا مظعم
 عاطتسا رصم يف .ةدعتبم بدتو اهتايح ةسفنخلا ديعتست كليحر

 صلختلاب مهيرغي نأ ةيشاكألا تالجسلا يف بايغلاو توملا ءاعداب

 مه .؟تايالولا يف اذهك ءيش ثدح له .ءارحصلا يف هتئج نم

 مل ولو .اهب مهربخأ دق رياود ناك ول دقتعأ ام ىلع ةليحلا هذه نوفرعي

 يف اهوبوذي وأ ةثجلا اوقرحي مل اذامل :لؤاستلا مامأ انعضي اذهف اوفرعي

 هنطو ىلإ هتثج لقن اوررق امير ..؟رصم ىلإ داع فيك ...؟ضمحلا
 هل دوجو ال هنأل اهل يعاد ال ةوطخ يهو «هلتقب اومهتي ال ىتح مألا

 .قطنتسملا ةيبقأ يف تام ذنم رصمل ةبستلاب

 ناكم نم لاقتنالا ىلع هتردق وه ءاَّدج يفارخ :ثلاثلا روصتلا
 .شيفارحلا ىدل يبعشلا لايخلا يف ءايلوألا لك لعفي امك ناكمل

 ىلع يناثلا روصتلا نم اًمخس رثكأ سيل هنكل غراف مالك اذه اًعبط

 لك مهفأ الو ةيشاكألا تالجسلا كلت تاردق فرعأ ال .لاح لك
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 ناكم يف هدسجب جرخي نآ اهلخدي نم عسوب ناك امبر نکل ءاهليصافت
 ؟يردي نم .ملاعلا وع حا

 نأ وه اًنيقي هفرعأ ام ..؟ققحملا يديس اي ف رعأ نأ يل فيك

 .ديقعتلا ةديدش ةلكشم هروهظ ناكو .ديدج نم رصم يف رهظ اًدومحم

 هذهلو الخف ةليعتسم اهلحجي ةاييحلا نفق نضاحبشألا ضعب دوضبو

 ١ .رخآ نأش ةصقلا
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 ١-الخطاب

 اهربتعأ تلز امو تنك .ققحملا يديس اي نارمع ىولس اهمسا

 .اًدج ةباذج

 0 هذه غبتلا ةفافل لعشأ ىتح ةظحل

 سيل .:تايرخألا عالما كلمت ةا ملا هذه نأ كشال

 نوج ةلمرأب رفظلا الو ءدبعملا نم ىفلد ةنهاك فاطتخا وهرمألا

 نأ ىلع ةرداق اهنأ كش ال .اهتاذ ةأرملاب قلعتي ءزج كانه ..يدينك

 .ىرخأ تاديقعت يأ الب ..ةباذج اهنأل لاجرلا بذجت

 امك ةيصخش رومأ هذه .ققحملا يديس اي ليصافت ىكحأ نل

 يل ةجاحب تناك اهنكل .اًئيش كقيقحتل فيضت اهيسحأ الو «ملعت
 ةدماجلا ضرألا ةرشق نع ةبقاثلا ىترظن تققحت .اهل ةجاحب تنكو

 ةدماصلا ىطسولا ةقبطلا قالخأ نع ىتيرظن تباخ نكل .اًناكرب قلخي

 :أطخلا اذه بنس اد رخ تلو ةولطك



 اًروس اهلوح عنسدت ىطسولا ةقبطلا قالخأ نأ ةرتفل تدقتعا

 باب ىلع ينترظتنا يتلا يه ..يل تءاج يتلا يه اهنكل ءاّرهاق اًعينم
 اعلام هله کک وراغب اهنا اوا ا
 ةقبطلا ميهافم يدنع تزتها دقف ةريثكلا ةقباسلا يتاربخ معرب .ةغيلب

 رايهنا ةظحل يف اهتلباق يننأ مأ ؟دحلا اذهل ةعداخ يه له ..ىطسولا

 يننأ مآ ترصتنا له ..؟يل جايتحالا سمأ يف اهتقو تناك يسفن

 مأ تحبر له ..؟نؤملا تزعو هتادادمإ تدفن دق امنيب شيجلا تغاي

 ظ ؟الصأ لاتقلا يف بغري ال اًنهاو اًكهنم ناك يميرغ نأ

 ..ّيف تباذ اهنأ وه اًنيقي هفرعأ ام ..فرعأ ال

 اهترهظأ يتلا ةديحولا ةمواقملا يه كلت ...امنيسلا مالظ يف ةعفص

 ..اًبيرقت

 تكردأ ءطق دجوي مل هنآك ...اًمامت دومحم ىركذ تراوت دقل

 راتشع ..بحلاو ةمومألل ةبهأتم ةبصخ اًضرأ تناك ةأرملا هذه نأ

 لوبخم عم تعقو يه طقف .ةيضارتفا سونيف ..ةيزمر سيزيإ ..ةريغص
 ديرت تناك .ةيشاكأ تالجس ديرت نكت مل .ةيشاكألا تالجسلا قرتخي

 تمل ول ینا یل ليفي ناك انابحأ هدب یتا تناك اهيحيالخر

 تانومره ..ىثنأ لكش ىلع ةروحتم ةضيوب يه .لفطب تقزرل اهدي
 ..ءاذحو ةرونتو اًرويات سيلت ةدمجتم

 بحلا نم عونلا اذه قفارت ةدحاو ةلكشم كانه نكل ليمج اذه لك

 ..لتاقلا توبكنعلا .للملا :لعتشملا يناوهشلا يرانلا

 عاونأ ىقرأ اهرابتعاب ماعطلا ةوهشب يباجعإ ديازتي موي لك يف
 ىلع كشوتو «يفتكت نأ ىلإ بابكلا مهتلت تنأ .ةددجتملا تاوهشلا
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 ةظحل يف دقتعت ..ىرخأ ةرم ءاوش ةحئار تممش ول كتدعم غرفت نأ

 ءاًعئاج كسفن يفلتف تاعاس رمت مث «تييح ام ىرخأ ةرم لكأت نل كنأ

 اذه برج .نهدلا اهنم زني ةيوشم نأض ذخف تيأر اذإ كباعل ليسيو

 ..دبألل كلذك لظت نلف اهسفن ورنوم نيلرامب ترفظ ول ..سنجلا عم

 قاتشت ال تنأف اهنع تدعتبا امهمو .اهيردزت ليلق دعبو ..اهلمت فوس
 ةأرما تناك نارمع ىولس .ىرخأ لجأ نم كباعل ليسي امبر .ةيناث اهل

 فلتخي اذه .ورنوم نيلرام نم لضفأ تسيل اهنكل ةيبذاجلا ةديدش
 رئاطش سفن ىلع انباعل ليسي حابص لك يف .ماعطلا نع اًّيلك افالتخا

 زرألا قابطأ سفن ىلع انباعل ليسي رهظ لك يف ..لفالفلاو لوفلا
 نبجلا عطق سفن ىلع انباعل ليسي ءاسم لك يف ..محللاو رضخلاو

 نع تعنتما اذإ كتيهش ةراثإ نع فكت ال ماعطلا فانصأ سفن .زبخلاو

 .تقولا ضعب لكألا

 .ققحملا يديس اياًربخو اتبج نارمع ىولس نكت مل فسألل
 .كلذك تناك اهتيل

 اهعم مالكلا مه لمحأو ..اهئاقل مه لمحأ ترص تقولا عم

 ناتتفالاو ينيع يف ةبغرلا مسر مه لمحأ ..لوقت امب مامتهالا لاعتفاو

 .ةيناث أمظلا وأ عوجلا يف لمأ الب تيوتراو تعبش دقل ..يتوص يف

 سهد وأ ةريغصلا ططقلا لكر ىلع ردقأ الو «يفكي امب اًيساق تسل

 ةأرما نع يلختلا عيطتسي دحاو لضفأ نكأ مل اذهل .يترايسب بالكلا

 ...ريمض اذ تنك اذإ ةثراك كل ىثنألا بح .هب قلعتت

 :ةيماعلا تايبألا هذه تبتك رعشلا مظنل ينم ىلوأ ةلواحم يف



 لجخ نود نم ..قافن ريغ نم

 . .ىكحضت ةيسانم نوديو

 مالضلا ف عملت يكينعو

 ..يكذ هيركتفتب قيربب

 ؟هايحلا ىنعم هيإ هفراع شم

 نينسلا ٌّرمتب :يلوقتو

 ...هاعم ملحأ بيبح ريغ نم

 لجخ نود نم ..قافن ريغ نم
 .«للم ..للم ..للم كيح

 يننأ ىتح «تاملكلا هذه يف فولأم ءيش يل ادب اذامل فرعأ ال

 يننأ نم دكأتأل ةحصملا يف ةضرمملا فطاوع عمسم ىلع اهتددر

 اننأ بسحنف انقئادح يف حاقللا بوبح طقاستت .اهباحصأ اننأ بسحن

 :ةكحاض تلاقو ةشهدلا تدبأ ةضرمملا نكل .اهراهزأ انعرزتسا

 هذه ..دجوت نأ ليحتسملا نمو روتكد اي هذهك ةينغأ دجوت ال» -

 الو ءنذألا لخدت الو .قلحلا نم جرخت ال ةراجحلاك ةظيلغ تاملك

 .«نادجولا غدغدت الو «بلقلا بعادت
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 ناكم يف يشمن وأ امنيسلل بهذن ..اًعم جرخن مث يئاهتنا راظتناب

 تارا يس 0 د ا ا ام

 رثو مالس يف ينكرتت اًظوظحم تنك ول وأ

 ول ..حك حک . .يل تحمس ول ققحملا يديس اي ةحيصن

 هكر ل دوب ماس لا

 مهنأل نوحجني داغوألا طقف .ليحتسم هبش اهنم صالخلا نوكي

 .اًرارشأ اونوكي نأ مهل قوری لب .اًرارشأ نونوكي فيك نوفرعي

 اهنع تلخت يتلا ىطسولا ةقبطلا ةرطف تداعتسا دق ىولس تناك

Eتاتا ار ل  

 اهجوز نم اهقلطت نأ يه اهلثم ةأرماب رفظلل ةديحولا ةقيرطلا .مرجم

 .تنأ اهجوزتتو

 ةيضق يهنت نأ ةيماحمك اهعسوب نأب رخآل نيح نم ينركذت تناك
 غوارأ تنك ينكل .يمسر لكشب جوزتن مث نم «ةقلعملا دومحم

 تنك امبر ..دومحم اي ظحلا ديعس تنأ ...صلمتأو بذكأو نهادأو

 سمشلا هذه عم لماعتلل اًرطضم تسلو «توملاب معنت ربقلا يف مويلا

 .اهجهو تدقف يتلا

 لج لود نم یان نیغ نم



 تاياالولا نم اًمداق باطخلا كلذ هيف تدجو يذلا تقولا وه اذه

 ..اًبيرغ رمآلا ىل ادب اذل كانه اًدحأ فرعأ ال...ةدحتملا

 ةا طش عملا لا اقوا ويتم تا طلا تنجب

 : ينبطاخي

 :يقيدص اي كيلع مالسلا»

 اذهل .يتصق كل يكحأ نأ يعسوب دوعي الآ تقولا عم ىشخأ

 نكل «ثدحيس امل ماعلا طخلا فرعأ يننأ يل ليخي .ةيناث ينع اولختي

 ىرأ ال ينكل «نيرخآلا نم دعبأ ىرأ ..ةرم لك يف اقداص سيل يسدح

 ..ناردجلا ءارو وهام

 نإ امأ .ءبيرق امع كراوج نوكأس انأف دقتعأ امك رومألا تراس ول

 .ديألل انأ ثيح لظأ فوسف بابضلا ربع ةيؤرلا تأطخأ تنك

 لبجلا كلذ ىف شيعأ ىك .كانه بهذأ ىك ىنم ىوقأ ءادنلا ناك

 .تملكتف تمصلا ىلع ربصلا قطأ مل مث .رارسألاب محدزملا

 «تاباجإ اودجو نم كانهو ءباصن انأ مك نولوقي يئاقل نم اوداع

 تلعج وأ اًريثك مهتذآ يه ىرحألاب ..مهل قرت مل تاباجإلا هذهو

 كلملا ينذأ نأ فشتكا يذلا قالحلا كلذ لثم «تنك لوقلاب القثم
 تج رخ نأ ناكو «لقحلا يف ةرفح هيلع نمأتسا مث رسلا متك ..ناتريبك
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 ترص نأ ..رامح انذأ هل كلملا :حيصت ةرفحلا نم وبمابلا ناقيس

 يتاملك حنمأ ال كلذك ينكل .نامتكلا نع اًرجاع وبمابلا ناقيس لثم

 .رادقمب الإ

 ىلع رسجأ ال .ةصرفلا مهحنمأ الأ تعمزأ دق انأو .هيفام اوفرعيل

 ...!كلذ نم نبجأ انأ ..!اًنابج نوكأ نأ ةعاجش تدقف دقف .راحتنالا

 لوقي هفرعأ ام .مهلطعي نأ لمآ ينكل ..اًنونجم ودبي هلعفأ فوس ام

 اهنأ فرغأ ..ىولس قلطأس ااف «ىقتلت آل وأ ىقتلتس انك نإ تاس

 ءانع نم كريمض حيرأ يك اذه لوقأ .ةفطاع ىندأ يل لمحت دعت مل

 نأ نم رثكأ يلكاشم نكل ءاهل رفغأ ملو كحماسأ مل .ةنايخلا ةركف

 .«...تافاخسلا هذهل اًنقو دجأ

 رف ىتح ايم هوبسح ذنم هتصق ىل ىكح ةيلاتلا روطسلا ىف

 ..نواعتي نأ هنورمأي نوجاتنبلا لاجر هءاج ىتحو «تايالولل

 .ققحملا يديس اي طق يرطاخب اذه لجي ملو هيوتني ام كحي مل
 ىتلا ةيكيرمألا فحصلا نم زغللا نم اًريبك اًءزج تفرع دعب اميف

 ..ةضماغ فورظ يف ىفتخا يذلا فارعلا نع تملكت

 ..اًبيرق يقتلن نأ يف هلمأب باطخلا متخ ةياهنلا يف
 ..امح فرعأ ال ..؟هل لثمأ اذام ؟ىنديري اذامل



 دئاعلا-؟

 يف دوجومو يح كجوز نآ كربخأ نل ..ىولس اياذهب كربخأ نل
 1 ٠ ..فرعي هنأ كربخأ نل ..تايال ولا

 حجرألا ىلع ..هنوبذعي فوسو هنولقتعي فوس مهنأ كربخأ نل

 حجرألا ىلع .ةيناث رونلا ىري نلو نيجع ىلإ هنولوحي فوس

 يزانلا رلمه دهع ذنم ةيواميكلا ةحلسأللا ةناسرت هعم نوبرجيس

 . ملكتي يك
 ..ىولس اي اذهب كربخأ نل

 عفدأ نل ..كب جوزتأ نل انأو ءرمألا اريغي نل كلهج وأ كتفرعم
 موقلحلا يحور تغلبو هتللمو هتدهزو العف هيلع تلصح ءيش نمث
 فشتكن مث .بوص لك يف ماهوألا دراطن ..رشبلا نحن نيكاسم .هنم

 ..اهدراطنف قفألا يف ةديدج اًماهوأ ىرن ناوث دعب .ماهوأ اهنأ

 اهنكل ءلوطأ ةرتف هقيربب ظفتحي نأ نكمي اًفلتخم اًمهو اهتبسح انأ

 ..يتايح يف تفرع نم لك لثم تناك
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 ةلكشم اوراق فدك احلا تراذ ملا ىديس ايا كم

 یولس صاالخلا يه ىلوألا ةوطخلا ..ةباترلا كلت نم صالخلا

 ةشيعملاو ةلاقتسالا يف تركف .فيك يردأ ال ..اهيمدأ نأ نود نارمع

 اذه كحنمت ال رصم نكل ..يمسا وأ يهجو فرعت ال ىرخأ ةنيدم يف

 دعست نأ كيلعو «دحاو تيبو دحاو مسأو دحاو هجو كل .فرتلا

 نويلم نيعست طسوو ءماحزلا اذه طسو كل اًيقبتم اًمسا تدجو كنأل

 . .نكاسمو هوجوو ءامسأ نع نوثحبي صخش

 ناونع ىلع ءدومحم نم اًيديرب باطخلا اذه تيقلت امدنع اذه ناك

 :ةحصملا

 .(2......وه يناونع ..كارأ نأ بجي»

 .ةرهاقلا فارطأ دنع الزعنم اًناكم يل فصوو

 فيك فرعأ الو «مهنم وجني نأ عاطتسا ..لصي نأ عاطتسا وه نذإ

 ةقالمع تاملكلاو ءةغلاب ةبوعصب هأرقت نأ نكمي اًدج ءيدر طخلا

 ..باطخلا اذه بتاك هنأ قدصأ مل اذهلو «ظيلغ ركرام ملقب تبتك دقو

 ..همدق عياصأب باطخلا بتك هنآ اهتقو فرعأ مل ..؟ةباتكلا يسن له

 .ملقلاب كاسمإلا ىلع نيترداق هادي دعت مل

 يف تركفو «تاسوريفلاب ةثولم ةقروب كسمي نمك تفجترا

 ريبكو بستحملا لاجر اهاري الو مويلا دعي اهارأ الف اهقرحأ نأ

 صلمتلا عيطتسأ ال ..هلباقأس يننأ اتيقي فرعأ تنك ينكل ءنيصاصبلا

 ىلع هل الصحت نأ ىلع نيترداق هانيع تناك هابص ذنم ..رارفلا وأ
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 جزملا ريثأت لشم ..قرولا ربع يل نارظنت هينيع ىرأ تنكو ءديريام

 .ضفرلا عيطتسأ نل يننأ تفرعو ..نيترداق اتناك .امنيسلا يف داتعملا

 .يتايح يف هب تمق يلزنم فشك بعصأ اذه
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 رتوك دودشم تنأ ..ةملظم ةقيمع ركب كينيع يف ..قلق تنأ» -

 .24 ..نامك

 :تلاقو نيتليمجلا نيتقيمعلا اهينيعب يل ترظن مث

 .«؟هيفخت اذام كلأسأ لب ..اًئيش يفخت تنك نإ كلأسأ نل» -

 :اهل تلق

 ..ةايحلاو لاملاو لمعلا لكاشم يف قراغ جضان لجر انأ» -

 ال دقف اهتمهف نإو اهنيمهقت ال دق ..كمومه نع فلتخت دق ىمومه

 .«..اهب نيلابت

 :تلاق

 .«..يرارسأ يه كرارسأ نأو اجزتما دق انيملاع نأ تبسح» -

 .«دحاو لقعو دحاو بلقب انرص اذإ الإ الماك اذه نوكي نل» -

 اًدومحم تأر اهنأ ودبي ..تنمخ اهنأ اهينيع يف تيأر ةرملا هذه

 ينيك يف
 :بعر يف تلاق
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 .«!رهظ دقلا»

 .24؟تنمال-

 .(! نم فرعتا» -

 .؟معن» -

 .24؟لمعلاو» -

 .« ..ءىش لك نمخ دقف كقلطي نأ ديري ..كديري ال وه» -

 عراصتن نأ تعقوت .اهب ظافتحالل لجلجيو ددهي نأ تعقوت .كش

 يأ ةناهإف ةدرابلا ةرضحتملا ةيقارلا ةقيرطلا هذه امأ ..اًددهم اههجو

 لضفتيل رخآلا انم لك وعدي ورتملا يف اًدعقتم تسيل يه ...ةناهإ

 .هيلع سولجلاب

 .تلحر ول بعاتملا اهل ببسي نأ تبحأ اهنكل ..هبحت نكت مل

 :. اهيهتشي نأ تدارأ اهتكل : .ةيهتشت نكت مل

 :قصبت اهنأك اهيتفش نيب نم تلاق

 .«!بلكلا نبا» -

 ةدكؤم تراص اهتيرح تماد ام اهجوزتأ نأب ينبلاطت ىتم فرعأ ال

 ..اًيساق نوكأ نأ اهيف ررقأ ىتلا ةظحللا نوكتس هذه نأ فرعأ ىنكل
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 .؟؟هلباقتس له» -

 ."معن ..مويلا»

 .(؛صهذت ال»

 .(..عيطتسأ ال» -

 :فجت رت یهو تلاق

 .«ماقتنالا بتر دقو كل رفغي مل امبر ..رذحلا ذخ» -

 فا ول ياع درم ناك وا ي كاا اق ةا

 اًدراي هدجتف لجرلا نع ىلختت يتلا ةأرملا ... يقنع يف انيكس سرخي

 مث .ةيحاضلا كلت ىلإ ورتملا تللقتسا رصعلا ءاج امدنع اذكهو

 ..ناوتعلا تفصوو اهيف تبكر ةقيتع ةرجأ ةرايس تدجو

 نأ يل رطخ .نمزلا دودح جراخ هنأك لوهجم يصق ناكم اذه

 ثاكو..ءابضف ةنيفسو نمز ةلآ نم اطيلخخ د وقي انمتإ ةرجألا ةرايس قئاس

 :اًسمه هل تلق ..ةزانج ىف ىشمي هنأك اًتماص

 .«يب تئج امك ۲٠۲۰ ماعلا ىلإو «ةرهاقلا ىلإ يب دوعت نأ ركذت» -

 لاخ لوألا قباطلا نأ اًحضاو ودبي ..نيقباط نم عادتم قيتع تيبلا

 ىهتنا تارايس ضعب اهب ترثانت ءاضف ضرأ تيبلا مامأ كانه .اًمامت

 يضارألا ةنعل كانه .ىئدص حيفص ىلإ تلوحتو يضارتفالا اهرمع

 وهلت لبجك عفترت «ةحئارلا ةنيعل ةمامق ةموك يهو ءرصم يف ءاضفلا
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 1 رييالم .ناب غلاو تاللكلاو ططقلا هيث
 ت

 ب زأغ ءأنم بلع و تاجاجزو هقزمم ايوارسو رمتخمل 1

 ..ريرص تاذ ةليقث ةيديدح ةباوب تحزأ

 ..كانه ةقشلا تيأرو ءةحئارلا هيرك مدهتملا جردلا يف تدعص

 تو ق تح دوق لا ناكملا وهنا كليش 2 رار مالا

 .خستم ليدنمب اهرعش طبرت ةطسوتم ةقبط نم رمعلا فصتنم يف ةأرما

 تلاقو .لوخدلاب يل تحمس لب اهينيع عفرت مل .قرزأ اًيابلج سبلتو
 .: ىنرظتني هنأ نع اًئيش

 a ةققشا تيد يح وت ال ؟يه نم

 ةيبرعلا تاسلجلاب كركذت ةقيرطب ضرألا ىلع سلجي ..كانه ناك

 تش ق ةغيساو ةفرغ نفرألا ىلع ىمولجلل ةدعملا تاه الاد

 دئاسو نم ريثكلاو ةيضرألا كئارألا نم ددع عم «لاب يدامر تيكومب

 نأك رثكأ هسأر رعش باشو «نورق ةدع رمعلا يف مدقت دقل .ةرثانتم

 امك ءاهرخآ غلب دق وهو ءضايبلا نم تاجرد كانه نأك ..نكمم اذه

 ..اهيلع مسرت هجولا يف ةغراف نكامأ دجت نأ تعاطتسا ديعاجتلا نأ

 قبط يف فاج زبخ اياقب هراوج .ىرخأ ديعاجت اهل اهقبست مل نكامأ
 (ركرام) مالقأو ةريثك قاروأ كانهو .ةكيلم فصن ءام ةجاجزو ءريغص

 .ةهرب 2

 نم روفلا ىلع كردت كنكل اًليوط اًبابلج سبلي «نيمدقلا يفاح
 طرا و اا ةه هنا هوفر ءاظعو قفز الا هيفا ودظم

 ةرملا هذه تكردأو .ههجو ملاعم نم ريثكلا يطغت ةيجيسنلا ءاقرزلا
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 نيموذجملاب كركذت ةقيرطب شاشلاب اهدمضي . .ةمشهم هدي ماظع نأ

 E ا يلا

 a ل

 راشأ مث .فرصنت نأ ينعي امب هديب حولف يفلخ فقت ةأرملا تناك

 هتيأر يتلا ةليلقلا تارملا نم هذه .هراوج ضرألا ىلع سلجأل يل

 .اهيف مستبي
 :ةريح يف هل تلق

 .2؟تدع اذاملو ةدحتملا تايالولل تبهذ اذامل» -

 کری

 :هل تلق

 .«؟كديل ثدح اذام» -

 نم ملقب كسمي هتيأر لوهذ يفو ءهيقاس نع بابلجلا حازأ انه
 قرو ةعطق ىرخأللا مدقلاب تبثي مث «همدق نم نيعبصإ نيب مالقألا
 اياحض نم لجر دهشمب يناتركذ ةعرسو ةسالسب بتكي ..بتكي أدبو

 ..همدقب ءيش لك لمعي ناكو «نويزفلتلا ةشاش ىلع هتيأر دياموديلاثلا
 نالا ىلع |ةداق دعي مل بيرلا هنت لكف بيس تف طق ايه

 ءيدر طخب بوتكملا تأرقو اهب تكسمأف يوحن ةقرولا حازأ

 مودقلل يناعد يذلا هباطخ هب بتك يذلا طخلا تاذ هنكل .قدصي ال

 :بوتكملا لوقي ..انه

 اًراف كانه نم تدع ..ةينايزلا نم اًراف ةدحتملا تايالولل تبهذ» -

 .٠..ةينابزلا نم
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 :بتكف هدي باصأ امع يلاؤس رركأ تدعو ةقرولا هل تدعأ

 نأ يلع ناك «يلخاد ناوسأب یب 9 ب ءيش لك نمو اهنم تصلخت» -

 سجا لاھ کل ىف را ول یک تاک مالت ماظع منعا

 .«يمدقب ةباتكلا تملعت تقولا عم .اهميشهت ىلع

 .2؟ةأرملا هذه ىه نم» -

 :يل بتك

 .«!كلذك اهوعدت نأ تكئش ول لزنم ةربدم . . ينوئشب ىنعت) -

 .«؟اهعم مهافتت ؛ ميكو »

 .«ةراشإلا ةغلو ةباتكلا نم طيلخب اهعم مهافتأ اذل ..أرقت يه» -

 «؟ةريدملا هذه كل بلج نمو «نكسملا اذهب كل ءاج نمو» -

 نأ عطتسأ مل يتلا رسلا دودح أدبت انه ..تمصلا رثآ ةرملا هذه

 مل زغللا نم ءزج كانه :كل تلق امك .ققحملا يديس اي اهربعأ

 لواحي ققحملا يديساي نآلا .يلايخ نم طالمب انأ هتألم دقو لمتكي

 تن اهفرعت امنيب ..لبق نم اهأرقأ مل انأو «هتصق يل بتكي نأ دومحم

 a es اهيف هل يغصأ تاظحلب يل حمست نأ وجرأ .اًبيرقت د ةلماك

cess cramهد اه. هام دو أس سو هه دو هايس اس وام اس سام ساو و اه هاو هاه عاووس سن سام تس سو هه ده هدو هن هاو ده ساه  

crosmanهه هامه دم اه هام هاهم سه سه واو ساس هس هاس هاه أس سامام نه اهداف هاه و اس دس اهو سمو نة دهاماع أن م اه سه دس ه دس و واهو  
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 ديدعلا ىلإ جاتحي !ذهك ءيدر ريبك طخ عم ..ةريثك اقاروأ يل بتك

 ترهظف .نيتآلاك اًيلاع اًنوص ردصأ ليلق دعب هتأ ىلع .قاروألا نم

 یارو عم ادرس اذه ىلع ةبردم اهنأك ..بابلجلا تاذ ةأرملا

 قرولا ةحئار تممش ليلق دعب .تفتخا مث تمص يف اهتعلاط يتلا

 هنأ ديال ..ناخدب ةفرغلا تألتماو ام ناكم نم ةمداق ةزيمملا قرتحملا

 اهعلاطي الو نيترم داعت ال تاملكلا هذه .حجرأللا ىلع مامحلا نم تآ

 ..حضاو وه امك يأوس

 ..توملا ةصق يل ىكح

 ..هدنع ىراوت يذلا ىفطصم ةصق يل ىكح

 لك هل ىكحيل تايالولا ىلإ هلقني نأ دارأ يذلا رياود نع ىل ىكح

 ..ءىش
- 

 ءيش يأ اًئيش رصبي نأ لواحي يذلا اتساش ليج نع يل ىكح

 ..هيب طيحملا بايضلا طسو

 نأ لبق نوكلا ريصم ةفرعم ديري يذلا جديرتراب نع يل ىكح
 توپ

 الآ امهجالع ناكو ..ةداعسلا نع نيزجاعلا نيجوزلا نع يل ىكح

 .نيجوز الظي

 ..اًدج اًرخأتم مهف يذلا ةصروبلا راسمس نع يل ئكح

 راش الا نسجت ل يذلا نكيسكملا نع یل نكح

 ..تاردخم ةباصع عم طروت يذلا ةطرشلا لجر نع يل ىكح
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 نأ ررقو ..ةقيقحلا لمحتي ملو مهف يذلا رياود نع يل ىكح
 ا ال ها

 اش لبج ی وھي

 نيذلا ضيبألاب نيلبرسملا صاخشألاو اتساش لبج نع يل ىكح

 ..اوءاج نيأ نم فرعت الو ءمه نم فرعت ال

 ..رسلا نم هغيرفت يف مهتبغرو يكيرمألا لارنجلا نع يل ىكح

 دقل ..تاوصألاو تاملكلا راحتنا ..عورملا هراحتنا نع يل ىكح

 ..اهلك ةيوغللا تاردقلا نم هسفن ىصخأ

 ..هل هودعأ يذلا باوجتسالا زاهج نع يل ىكح

 ىلع اًكهنم ىمترا ةياهنلا يفو ..تاعاس ةدع بتكي لظ هنأ دبال

 ..طبهيو ولعي هردص حارو ةرجحلا ضرأ

 ينرمغ دقو .قاروألا رخآ علاطأ ضرألا ىلع اًعبرتم انأ تنك

 ؤرجأ مل .انه تسيل ةأرملا نأ ودبي نكل ءةوهقلا نم ناجنف ىلإ قوشلا
 يف هل تلق .ناكملل ماعلا بارحملا عباط ببسب غبت ةفافل لاعشإ ىلع

 :دورش

 ةداعسلا لني مل هفرعت امم اًصيصب حمل نم لك نأ تظحال» -

 دقتعي امك نايحألا لك يف ةداعسلا حاتفم تسيل ةفرعملا .ةبقترملا

 ريخلا نم رارسأ ةمث .اهب كسمي نم قرحت ران ةرك يه لب «ةفسالفلا

 اهتروع نع تفشك نإ كنإ ..اهرازإ ىف ةلبرسم ةاطغم ىقبت نأ اهل

 ت اا .زازئمشالا وأ علهلا كباصأ

 نأ تظحال .بايثلا ضعبب ةوسكم يهو اهتنتف ةورذ يف نوكت ةأرملا

 مهب رفظ وأ قالطلا وأ راحتنالا اورثآ تنأ هفرعت ام ضعب اوف رع نم

۳۱14 



 .« ..كل بهأتم ريغ ..ةلماكلا

 مهتقيرطب اولخد دق خيراتلا ربع نوركفملاو ءابدألاو نونانفلا

 نكل .قودنصلا جراخ اوركفي نأ اولواح دقو ءةيشاكألا تالجسلا

 تامو «يبنتملا لتق اذهلو .مهمظعم لابقتسال اذعتسم نكي مل ملاعلا

 «ونورب ونايدروج قرحأو «هييزاوفال سأر عطقو ءاًريقف تراستوم

 يكسفوكايامو جيافز نفيتسو خوج ناف رحتناو «مسلا طارقس برشو
 ىأر ىتح عفتراو فش يذلا نادمح لامج نع اذامو .شيلع يئاجرو

 ىأرو ءاهرارسأ لك نع تفشك دقو ةطراخ ىلع ةموسرم اهنأك رصم
 دقوم ببسي ةفسؤم ةتيم تميو ملاعلا لزتعي ملأ ؟نوقابلا هري ملام

 ةيفيكلاب تالجسلا اولخدي مل مه ..؟لوفلا نم ةبجوو سوميرب
 قرتحت ىك اًيفاك ناك اذه نکل ,دومحم اهب لخد ىتلا ةقمعتملا ةقيمعلا

 ۰ ؟هسفن دومحمب فيكف ..مهلئاتق

 نر



 تاءوبت -"

 .ققحملا يديس اي دومحم ىلع ددرتأ نأ تدتعا

 ناك دقل .ضماغلا ناتتفالا نم عون هنكلاقح بيسلا فرعأ ال
 اًرحس رثكألا .دجوت نأ عقوتأ مل ةضماغ ةملظم ملاوعل هتاملكب ينلقني

 مركلا نأ مأ يقيقح ءيش نع ملكتي ناك نإ فرعت ال كنأ وه ةنتفو

 يذلا ذيبنلا ..فلاتلا ذيبنلا اذه جتنأ دق هلقع يف ضماحلا دسافلا

 .يشتنت كلعجي الو سوالهلاب كرمغي

 مل حجرألا ىلع .ةيموي ةيئيتور ةيلمع هترايز تراص تقولا عم
 ىتم لخدأ يك حاتفملا نم ةخسن يناطعأ دقو «كاته ةأرملا ىرأ نكأ

 ترص لب .رئاصعلاو ماعطلا ضعب يعم بلجأ نأ تدتعا اذل .تدرأ

 نم يسأر عنمي يذلا ةكئالملا قيحر ..ةوهقلاب اًنيلم (سومرث) دعأ
 ..ةءارقلا ةراظن كلذك بلجأ تنك .راجفنالا

 ..قرولا ىلع ءايشأ طخت همدق بقارأو «ضرألا ىلع سلجن كانه

 قاروألا قرحأ ىتاذ ءاقلت نم تحر دقو .ىرخأ ىنيطعيف ةقرو دفنت

 ٠ . لمقتةأرملا تناك هكا اهتءارق دعب املا ىف
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 ىولس نم اًرارف رفأ تنك يننإ ققحملا يديس اي لوقأ نآل يعاد ال

 ..اهتقفرب دعسأ وأ اهبحأ وأ اهيهتشأ وأ اهل ليمأ دعأ مل .اهتقو نارمع

 يدنع نأ كلذك ركذأ نأ بجي .يقيضو يللم ريثت تراص عقاولاب

 يف ةيدود ةدئازل برقأ ءيفكي امب روطتم ريغ هنأ حيحص ..اًريمض
 نأ اًبيرغ يل ادب .ةلماك ريغ ةءافكب اًنايحأ لمعي ناك هنكل ءيتمجمج

 فرعي هنأ حيحص .ملعلاب دوزتأل هروزأ مث لجرلا ةجوز عم ثبعأ

 عادخو ءايرلا ضعب نم دبال ..كولسلا اذه لوبق عطتسأ مل ينكل

 ىرعتت كتأي كسفنل فرتعت نأ ندكميأل .انتايح مظعتت يك نسفلا

 اذه نكل ..كئاشحأ تايوتحم غرفتل ءاصفرقلا سنجتو ناويحك

 انأ كلذكو «هاري كاوس عدت وأ هب فرتعت ال تنأ طقف ءالعف ثدحي ام

 .اهجوز عم ليللا يضمأ مث نارمع ىولس لباقأ يننأب يسفنل فرتعأ ال

 .فجت نأ لبق رئبلا هنأك رارسألاب ضيفي ناك

 .بعرم اهضعب .اًدج رطخ اهنم ريثكلا ..جهبم ريغ اهرثكأ رارسأ
 نم لجر اهدي بلطل مدقت يتلا ناريم ةريمألا تيأر هتاملك عم

 تيأر ..اسكه ةلبتقلا راجفنا تيأر ..لآ  اجفأ همسا بعشلا ةماع

 تابابدلا تيأرو «ءاوهلا عيب نوناق بيسب فييك يف رهاظتت ريهامجلا

 مكحت ريصارصلا تيأر ...ناديملا ًالمتل ءامدلا ليستف مهقحست

 يوهت ةلعتشملا كزاينلا تيأر ..قوقشلا يف رشبلا ىراوتي امنيب ضرألا

 راركتب ةددهم سمشلا بجحت يتلا رابغلا ةباحس تيأرو «ءامسلا نم

 اهي ررق يتلا قرتحملا شيشحلا ةعاس تيأر ..تاروصانيدلا ويرانيس

 ةيؤرل ةيحايسلا تالحرلا تيأر ..يعولا نع بوعشلا اوبيغي نأ ةاغطلا
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 ةيؤرل تالطعلا يف نويبرغلا هداتري رازمل تلوحت يتلا برعلادالب

 ...ةراضحلا ردحنت نأ نكمي فيك

 ةيزيلاملا ةرئاطلا عم تنكو ..كرويوين يف نيجربلا قارتحا تيأر

 ...تاداسلا لايتغا ريد فيكو يدينك لتق نم تفرعو .تفتخا ىتلا

 ..ةيرس ططخلا رثكأ تالارنجلا مسري ثيح نوجاتنبلا تاعاق تلخد

 ..دبألل دوجولا ةطراخ نع يفتخي وهو زيبمق شيج عم تنك

 نم طقستل اهبذجت ادي ةرم لك يف كانه نكل ءاسلملا ةقيضلا ةرفحلا

 مث ...لشفلا مث ..نيدلل ةدوعلا مث ..لشفلا مث ةيموقلا رئاود ..ديدج

 ....فيزيس ةياكح ...لشفلا مث ديدج نم ةيموقلا

 اًنايحأ ..اًناسنإ لظي نأ لجأ نم مئادلا هعارص يف ناسنإلا تيأر

 ..ةيوامسلا نايدألا تيأر مث ..لعبو راتشعل اهديش يتلا دباعملا تيأر

 هل مدقيو خولوم همسا اًفيخم اًئيش دبعيف ةريثك تاقوأ يف دتري هتيأر مث
 ...قيرطلا أطخأ هنأ كردي مث هلإ نود نم شيعي مث ..نيبارقلا

 ...ريخلا نم ذاش برض رشلا ..ريخلا

 ..ةيوتكملا هتاملك ىف ىسفن تيأرو

 يه ..حومط يأ وأ حاجن يأ ققحأ مل ..ةليمج ةروص نكت مل

 ..راسيلا ىلع اهتعضوو نيميلا نم اهتعمج ةموكك يضمت مايألا
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 هذه ىلإ سلجيس نم كانه ذاتسأ اي كلضف نم .تهتنا ىتفايض

 ی ا ا لا

Eينطبرت ال .ءاقدصأ الو ةجوز الو دلو الب اد يحو  

 «يدسج نع تالضفلا لسغتو ينضرمتل يتأت ةأرما ىوس ةايحلاب
 ضخ ا ا كل ار. يعدو ا يسلك ف

 اذه لك ..تخاشو يلقع عبانم تفج دقو ..ناطيشك اًرذق ءهريغص

 ..رخبت دق تيأرو تببحأو تفرع ام لك ..رجش ةقروك فج دق ملعلا

 كشوت ىتح «(كاليرسلا) هبشي ةقعلم يف رفصأ اًئيش مهتلأ ينتيأر

 ..ناترذق ناتثولم ياتفش امتيب .2!لمج اي مه» :يل لوقت نأ ةأرملا

 انأو «موي تاذ تأت مل ةأرملا نآل ةريخألا يسافنأ ظفلأ ينتيأر

 مهتلت ناديدلا امنيب ءبالكلاك يوعأو أمظلاو عوجلا نم فجترأ

 اًروعذم .دحأ اهفظني ال ىتلا ةطلتخملا تالضفلا ببسي ىمحل

 ۰ : مالظلا يف ددر أ

 .(!ى ی یولس !ی ی ی ىولس» -

 تداك يتلا ةديحولا ةأرملا اهنأل امير ؟تاذلاب مسالا اذه اذامل

 يف يسفن تيأر دومحم تاباتك يفو .ةياهنلل يتلحر يف ينقفارت
 تفحزو تيربكلا تازاغب ينطب تخفتنا .ربقلا مالظو نافكألا

 ةبرتلا برشتتف مالظلا يف رجفنأ يننأ تيأر ...يدلج تحت ايرتكبلا

 ىلع نهربت ةيواميك ةلداعم انأ ..نيجورديهو نيجورتنو نوبرك انأ

 ...ةداملا ءاقب نيناوق
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 ...ءىش ال انأ
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 ..ققحملا يديس اي ىنعم الب يتايح دومحم ريص دقل

 ..لمأ الب ملظم دغ نم صيصب ىلع ينعلطأ

 سأيلا مهياصأ ةيشاكألا تالجسلا يف هآر امم اًئيش اوفرع نم لك

 دومحم هفرعيام ..اوقدصي مل وأ .دغلا نم رعذلا مهرمغ وأ ءطونقلاو

 يتلا لثم (تخب) ةءارق سيل .يمويلا لماعتلا الو لوادتلل قلخي مل

 هذه .ىهقملا يف كر صاحي يذلا باصنلا فارعلا كعم اهسرامي

 ...لتقتو يمدتو بهلتو قرحت تارجفتم

 اهل نأ دقتعأو ءاهلك ةصقلا قدصأ ال تلزام يننأ دكؤأ ينعد

 ناك ول ..اًريثك لجرلا اذه ىشخأ اذه مغرب ينكل ءالهس اًيملع اًريسفت
 ..فيخم هلايخف يذهي ناك ولو .بعرم هملعف اقداص

 ...امهاد اًوطخ دومحم ناك دقل

 رورشلاب رماعلا ارودنب قودنص يه اهل لوحت يتلا رارسألا ةنازخ
 كف فرا ت اا ت فورا علا وتل :ييظايستلاو

 بقترت تنأو كبلق ةقد ...دغلا راظتنا ةفهلب كتفي فوس .لمأآلاب

 اهنايذهو رجفلل ءارذعلا قايتشا ..ةهدرلا يف ةبيبحلا تاوطخ عامس

 ىأمظلا ةشارفلا ةفهل ...ضيبألا ناصحلا يذ سرافلاب بوغرملا

 فوس ءاملعلا ىتح .ملحلا ىلع انتردقب كتفي فوس ..حابصلا رونل

 يف .مداقلا مالظلاب ..ةراضحلا رايهناب نوقرعي امدنع رعذلا مهبيصي

 مم



 يتأيس يتلا ةيرشبلا اياحضلا نارظتني لعبو خولوم صبرتي جراخلا

 فأ ملاعلل نهب ىتأ ةرهاع فلأ عراشلا يف .هللاب اورفك نيذلا اهب

 .رثكأ ةايحلا يف اًبغار دعأ ملف ءابولاك يحورل برست هنأ ةقيقحلا

 ناوأ نآ دقل .ةيناث !دومحم ىرأ نل يننأ هيف تررق يذلا مويلا ءاجو

 تنك تلحرو ىفلخ بابلا تقلغأ امدنعو .دبألل ةقالعلا هذه ءاهنإ

 دوغا قنا فرعأ
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 سوراكيإ لثم

 ىف هتفرع ءىش امير ..ام ءىشب كركذت كوفسملا مدلا ةحئار

 اهيف تنك ىرخأ ةايح ىف وأ فهكلا رصع ىف هتفرع امبرلو ءىضاملا

 دشتحي بابذك مهتفاثك دادزت ..نوديازتي .نومحدزي اوناك كانه

 نوطقتليو نوملكتي اوناكو .لسعلاب ثولم يجاجز حول قوف
 هدعب عضو مسا يأ رتخا ..هيب لداع .هيب ةماسأ .هيب ميهاربإ ...روصلا

 ..(هيب) ةظفل

 ..كلذ يف كش الو همد مدلا .مدلا يف ةقراغ ناكملا طسو ةثجلا

 ءيش لك متفرع دقو «يب متتج مكنأ ققحملا يديس اي فرعت تنأ

 اهضعبو «هدي دقفي نأ لبق هبتك اهضعب .ديقفلا اهكرت يتلا قاروألا نم ينع

 يتلا ةأرملا نأ كش ال ..ينودجي نأ لهسلا نم ناك .همدق عباصأب هبتك

 .ةحيذملا كلت دجتل ةقشلا تلخد امدنع علهب تبيصأ هب ىنعت

 34 د 2
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 .ىرخأ ةرم اًدومحم ىرأ نل يننأ هيف تررق يذلا مويلا

 عيمجلا .يتاكرحت يفخأ نأ ىلع صرحأ ملو نيزافق دترأ مل

 يتحئار ..ناكم لك يف يتامصب نأو ماظتناب هيلع ددرتأ يننأ نوملعي

 .يندجت فوسلو ينع شتفت يك مكبالك اوقلطأ ..نكر لك يف

 نم امهتعتبا نيقالمع نينيكس كيتسالبلا نم سيك يف لمحأ تنك

 ىلع ساق ..اذج ساق نيكسلاب لتقلا نأ دبال .هتاذ مويلا يف لوملا

 يك اهلدبأل اًبايث لمحأ تنكو .لبق نم لتقلا برجي مل يذلا دالجلا

 .يرادل ةدوعلا نم نكمتأ

 ..ينرظتني ناك

 هنأ هينيع يف تيأرو «ةداتعملا هتسلج يف ضرألا ىلع كانه

 ودبي نكل ءاّدبأ ةعقبلا كلت داتري نل هنإ لاق .هيوتنأام فرعي ..فرعي

 سيكلل رظني ناك .اًرارم دهشملا اذه داعتسا هنأو اهداترا هنأ نآلا ىل

 .ةضماغ ةماستبا مستبا مث «فقوت الب هلمحأ يذلا

 اهنأ امك «همف ىبناج ىلعو ههجو ىلع ةفاثك رثكأ طويخلا تناك

 اذهك ءيش ناك نإ رثكأ هرعش باش دقل .هينفج يتحتف يطغت تناك

 .فيك يردأ ال ههجو ىف اًناكم تدجو ةيرقبع ديعاجت كانه .اتكمم

 ينلعجيل ينرظتني يذلا ملظملا دغلاب ينربخأ وه ..فرعي وه

 امدنع هترايز ىلإ ىناعد وه .لهسأ ىتمهم لعجيل ..رارقلا ىلع اًرداق

 ةريخألا راحتنالا ةادأ انأ ..هلتاق ىننأ اًئيقي فرعي ناك هنأل ءرصمل داع

 .اهراتخا ىتلا
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 .ةوهقلا ضعب هلو يل تببصو سومرثلاب تكسمأو هراوج تسلج

 .نيتوكينلل ةجاحلاب ترعش يننأل غبت ةفافل تلعشأ ةرملا هذه

 ناك .ةوشن يف دهنتو هلمحي يذلا يقرولا بوكلا نم ةفشر فشر

 ..فرعي

 امنيسلا مالظ يف مسلا علتبا ذنم ..نمز ذنم هل قات ام نأ كردأ امبر

 هل قاتام هءاج دّقل 20006 ذنمو ةيانبلا حطس ىلع روسلا قلست ذنمو

 ...بره هنإ لاقي نل ةرملا هذه ..هديب نوكي نل ةرملا هذهو

 نأ كردأ هنكل .فرعي امب سانلا ربخي نأ ..ىقبي نأ لواح ةرتفل

 هسفن وه ..هنع ملكتي يذلا لوهلا قيطي الو .هفرعيام لمحتي ال ملاعلا

 هاقلأو هعطتقا ول ىنمتي. .هسأر ..سيباوكلاب لقثملا سأرلا اذه قيطي ال

 ...فشت يف هقمري حارو هلكرو بارتلا يف

 ءىجي فوس اذه نم ربكأ بعر»

 تمصلا لبج ىلاعأب هنم اومصتعت نأ مكيجني نلا»

 تاباغلا نوطبب وأ»

 مكتارجح يف اوئبتخت نأ مكيجني نل»

 .«تامامحلا تاعولاب يف وأ «مكدئاسو تحت وأ»

 :ءيدر طخب يل بتك ةقرولا ىلعو ..فرعي ناك

 .«!ددرتت ال ..ةظحللا يه هذه» -

 :ةهالب ىف هل تلق
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 .«؟اذام ةظحلا

 ..فرعا انأو فرعي وه ..ليثمتلا نع تففك مث

55 
 . .٠ .مايأ ةثذاغ ةدمل يتأت الأ ةأرملا نم تبلط» -

 ا

 .«ىرأ نأ ديرأ ال ..ىفلخ نك طقف» -

 ىندأ كلمأ نكأ مل .فرعأ تنكو ققحملا يديس اي فرعي ناك

 :.ةيسيلوب ةصق تسيل هده... ركنأ

 فحصلا يف ربخل لوحتت الأ ..يتصق لاذتبا متي الأ كلذك ىنمتأ

 اهقيشعو ةجوزلا ..هتجوزي رفظلا لجأ نم هقيدص لتقي» :ءارفصلا

 دومحمو ..ىولس ديرأ ال ..هلك رمألا لذتبي اذه .«خلإ ..نارمآتي

 ..ديدج نم ةيراعلا ةقيقحلا وسكيل ءاطغلا ديعيس يذلا لطبلا انآ

 مهتردق سانلل ديعيس يذلا لطبلا انأ .دغلا تاروع دحأ ىري نل

 نأ لبق ارودنب قودنص قرحيس يذلا لطبلا انأ .رخآ اًموي ةايحلا ىلع

 يذلا بألا انأ ..هرحسو تمصلا ةبيه نوكلل ديعيس يذلا انأ ..حتفني

 وأ - يلاتلا بعرملا مليفلا ضرعي نأ لبق نويزفلتلا زاهج قلغيس
 .لافطألا ىلع - ىلاتلا نيشملا

 سا



 اهيف سرخت يتلا ةسدقملا ةظحللا ..ةباقرلا عاونأ فنعأ لايتغالا

 قنع ريطت ةلصقملاو مسلا علتبي طارقس ..مزاللا نم رثكأ ملكت اًنوص

 ..رودلا اذه بعلأس انأ ..ونورب ونايدروج قرحت رانلا ..هييزاوقال

 يتلا يتياهنب نولجعي فوس ..؟ال مل ..ملكتأس يننولأسي امدنع

 نل .اًديحو زجعلاو مقسلاو للشلا هجاوأ نل ..دومحم هآر امع فلتخت

 ىتياهن...ةقيفر الو قيفر الو لمأ الو بح الب ةدتمملا ءارحصلا هجاوأ

 ..كرحتي ملف هراوج تفقوو تضهن اذكه

 ةداحلا ةرظنلا كلت ىل رظن ىلوألا تابرضلا تهجو امدنعو

 يذلا عابطنالا تركذت طقف اهدنع ..اهعم نيعلا فرطت ال يتلا ةمهتملا

 ىف ةعبارلا هقاس دقف هلعل ..ام ةهاع وذ هنأ اًعيمج سانلا ىدل هكرتي ناك

 !ةثلاثلا هنذأ مهدحأ رتب وأ «ةسماخلا هنيع تئقف وأ «ثداح

 !ةعرسب ةيساقلا تاظحللا هذه هنتلف ...؟تومت ال اذامل .تم

 ىلع ةنعط نيرشع تهجو ىننأ دقتعأ ..تانعطلا نم ديزملا

 الب ءيش وهو .. هتثجب تلثمو ةعورم ةريثك ءايشأ تبكترا ..لقألا

 نأل امير .اذج افيتع تنك فنعلا لمتحأ ال ىننآل امبير ..ريسفت

 امدتع ..ةوسقلا نم ديزمب اًعيرس اهيهنأ نأ تلواح ةيساق تاظحللا

 .ةلعف قالا قدعسأ نأ لعق اًناويح ريضأآ

 هلا تنك تیا ادعو

۳1 



 دقو ةجنشتم يفك ..ءاوهلا لجأ نم حفاكأ ضرألا ىلع تيمترا

 اهنم عزنأو يتضبق حتفأ ىتح اليوط اًنقو تقرغتسا ..دهجلا اهانضأ

 :,نيكسلا قم

 بايثب يبايث تلدبو .مامحلا روبنص تحت يدي تلسغ ةياهنلا يف

 ..تضهنو ةفيظن

 تقولا لاط امهم . يب يأ ی ليزا ما لواجلا مل

 تارک ام لكس ..ةارغلا لكشف ووفر ی وا قود
 ..انأ ملكتأس ..نارمع یولس ملكتتس ..دومحم

 نع ثحبلا متي ةيسيلوب ةصق تسيل هذه ..رارفلا نم ىودج الل

 .اهيف لتاقلا

 .يذحأل اوتأي نأ لبق ءتقولا ضعب همي مانا يتبل درعا كا دورا طق

 دعب ةظحل يدحو ينوكرتي نل مهف تقولا ضعب يسفنب درفنأ نأ ديرأ
 ..كلذ
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 .اهتاذ ةظحللا يف انصصق عم يهتنت انرئاجس نأ بيرغلا

 .ققحملا يديس اي اذكه

 نم هنأ تكردأ مث ءهنع ةطرشلا لاجر شتفي يذلا لتاقلا رود بعلأو

TTY 



 رمألا ىلع ةيسيلوب ةسمل ءافضإ نإف كل تلق امك ...ملكتأ نأ ريخلا

 ..هلذتبتو هنيهتو هدسفت

 ملف مزاللا نم رثكأ ةقيقحلا نم برتقا هنأل دومحم تامدقل
 هاومأ طسو قرغيل قلاح نم ىوه ..هاحانج باذو قرتحاو لمحتي

 ...هيذأ مط رئاث طيحم

 .سوراكيإ لثم

TTT 



www. ibtesama.com/ vb 

 ةماسنبإلا ةلحم تايدننم

www.ibtesama.con/vbD 



 89 OS ءالهإ

 sees SES ديهمت

 ا تايادلا- ١

 O E لدا

 1000 0001 لايفغ ةلاسم ۳

 Bg Oe ا تال وحتلا - ٤

 E E ل ا ا ا هلا ويب معلق

 010000 aa as تالجسلا ةلحر 5

 E ؟روطتن له -۷

 A ا

 11 فرعي لجرلا-4

 00 دشا

 E كديري لكلا- ١

 1 ب ءانقلا ۲





www. ibtesarna.com/vb 

 ةماسنبإلا ةلحم تايدننم

www.ibtesama.con/vbD 



`. WM ibtesaa.cONl/ vb 
 ٠ . «مزاللا نم رثكأ ةقيقحلا نم برتقا هنأل دومحم تام دقل»

e٠ رطل تاما  

 هتف o ا
 ٤ ل لجرع مث هنارفا نيب راوطالا بیرغ ع هتلوفط ذنم هاكاعمو ناو نبت 1

 ٠ .هنم بارتقالا يف دحأ بغري .
 ۰ ١+TT 1 ماع ةياورلا تقلا 0

 لجر اهيف ثكمي يسفنلا جالعلل ةحصم لخاد ةرجح يف طويخلا لك عمتجتل

 -  «تمصلا ىلع هسفن ربجي نأ لبق ءةنمزألا ثادحأ ةءارق ىلع رداق

 روعتو ضماغ اعا ىراقلا ذخات ,قيفوت دلاخ دمحأ بيدألل ةقكاش ةياور
EGG algaeاجلا  agئ  

 ؟ةفرعملل نوبهأتمو

 بط ذاتسأ اًيلاح لمعي .يرصم بيدأو بيبط ؛قيفوت دلاخ دمحا
 بابشلل هتاباتك ترهتشا .اطنط ةعماج بطلا ةيلكب ةراحلا قطانملا يعمل
 ءايزاتئاقريو ةه يالا ارو امد لدم ةحجانلا لسالسلا نم ديدعلا ربع Kê ا

 »۱۹۸٤« لثم يملاعلا بدألا تاياور نم ديدعلا مجرت .«يرافاس»و 4ه

 «كفارتقالوو او لا ءامسأ مق نم لوا ناك امك :«تباهترؤف هادو

 «قودنصلا حتفن نآلا» لثم ةريصقلا صصقلا نم ةعومجم هل تردص .يبرعلا ئراقلل ٠
 ةدع ىلإ اهتمجرت تمت يتلا «ايبوتوي» امه ناتداورو ««كدحو تسل»و «١3ةفرغلا »و

 .«ةجنسلا» ةياورو ءيملعلا لايخلا بدأ يف ةيملاع ةزئاج نم رثكأل اهحيشرت مت تاغل
  .ةيبرعل اتالجملاو فحصل انم ديدعلا يف ةيرود تالاقم بتكي ۰

 E کیف ەم ا
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