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 ًاليلق عفتري ناكف ءسوراكيإ فاطعأ يف وهزلا عاشو

 هترهبو عجشتو عجشت مث .هيبأ تمس نع ًاليلق طبهيوأ
 اعافترا عفتراو فزاجف .يقاصلا اهمیدآو 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 ..!افسأاو

 سوراكيإ ىوهو .نیحانجلا عمش سمشلا ترهص
 .هیبآ نذأ ىف تود ةلئاه ةخرص خرص .!قامعألا ىلإ

 ةرم هعلتبيو ءاملا يف صوغي هدلو ىريل خيشلا تفتلاف

 قيرغإلا دنع لامجتاو بحلا ريطاسأ

 ةبشخ ينيرد

 ملف .مزالللا نم رثكأ ةقيقحلا نم برتقا هنأل دومحم تام دقل
 هاومأ طسو قرغيل قلاح نم ىوه ..هاحانج باذو قرتحاو لمحتي

 ...هیذآ مط رئاث طيحم

 -سوراکیا لثم

 حب راما نع وي هو



 هقرع ام قرعآ تتک ول .هقرعي ام فرعأ ال نکل .. فرعآ

 دق لهجلا .نآلا هلثم مدلا يف طحشتآ تنکل يدوتمسلا دومحم

 ..دیقی مالظلا  .كيذؤي نل هفرعت ال ام ..كذقتي

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

  .هاحاتج باذو قرتحاو لمحتي

 OT ايريجوربلا» ىعدت اًضارمأ كانه نأ فرعأو

 ..ضرم الب ضيرم .اهب اًباصم نكي مل هنأ انیقی فرعأ ينكل ةرکبملا

 .دحأ هب رعشي ملف ةيمويلا ةايحلا جاجز
 دحا مهمهفي مل نيذلا ءايبنألاو ةقسالفلا ةمغن ..ةفولأم ةمغنلا هذه

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

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

 .ةينوساملا سجاه ببسي اونج رخآلا فصنلاو «رظتنملا يدهملا مهنآ

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

 رظتنملا يدهملا مهنآ نودقتعي دحاو نم رثكأ كانه اندنع



 ؟يصاعملا ىلع تقکتعاو يتيدو .. ۳۳۲ وج

 صاصق نم كلانه ىقلأ الو .. داعم ىلإ دوصآ ال يتآك

 «یتیجلا قوقص يق حیقی تاك ءام يركسع لجر رهظ ام تاكم نم

 ال و ادیی ديدج دهع اذه . هحیایی نم دج وو ليلهتلا ىلاعت ام تاحرس
 اهل یریک الامآ لمحآ ال  هقيس امم لضقآ توکیس هتآي ع

 دل و «ماياللخخ يف لشق وآ راسعتا تاتیج لمحی هنآ دقتعأ ..یصعلا دليل
 تودملا ردقلا نم رقي دحآ ال .هتاتیج نع لالقتسالا ىلع ردقی دح

 اًيح لظآ تآو «يتلقتحی الآ یوس دلیلا اذه نم بلطأ ال -هایالاح

 .. یرحآ اع نیرصح نوتقلای معمعسآ و ساو ضیقآو یضتتآ و لگآ

 ةقيط يه لي هرصقی طیحت يتلا تاعردملا الو هتمآ ز واه لإ و سس(

 ةكيمسلا ةقبطلا هذه .هلوح نم نیئاوقلا ةيزرتو ییهشتملاو ییققاتملا

 ءاهدالل وأ ليقتسمو اهذوقنو اهتارث نحو هسقت اهدوج و نع مقادت

 ةقبطلا هذه .بلقلا يف كانه وهو الحق مدلاو حوررلای هيدفت يلاعلايو

 هلایع ةورثو هتورثت يدفي ال دحآ ال ..كمساي فعهت امدنع اّدج ةقداص

 نكامألا لضفأ كلی رذل نمضتو نییالملاب كلح د توكي امدتع .مدلاي

 يف ميع زلا هيقخي ةنحت ةهحگار اذ كداق قلم نتوکی امدتعو .دلیلا يف

 ميعزلا طقس نأي كيلاطيو اتلع لمحي لويخم باش يتأي مث ءهعتازحح

 مت ءرحآ باش يأك ايداع اًنطاوم كتيا ريصيو كيتار رشُع یضاقعتو

 ينامورلا يدنجلا ..ةيبغ ةيسيلوب تاعزنب هوددبف اًرنك اوكلتما دقل

 .ةيناث يف هحبذ مت ضرألا ىلع روشبطلاب سديمشرأ موسر فلتأ يذلا
 نيجسكألا يزاغ فشتکم يرقبعلا هییزاوفال سأر عطقت ةلصقملا

 ىلإ ةعيبطلا تجاتحا يذلا لقعلا وهو «ةيناث عير يف نيجورديهلاو

 ا .لحولا يف هوقلأ مهنكل اًحاتفم رشبلا حنُم دقل



 اذه كحنمت ال رصم نکل ..ىمسا وأ ىهجو فرعت ال ىرخأ ةئيدم ىف

 دعست نأ كيلعو «دحاو تيبو دحاو مساو دحاو هجو كل .فرتلا

 نويلم نيعست طسوو «ماحزلا اذه طسو كل اّیقبتم اّمسا تدجو كانال

 .نکاسمو هوجوو ءامسآ نع نوثحبی صخش

 تداک يتلا ةديحولا ةأرملا اهنأل امير ؟تاذلاب مسالا اذه اذامل

 يف يسفن تيأر دومحم تاباتك يفو .ةياهنلل يتلحر يف ينقفارت
 تفحزو تيربكلا تاژاغب يتطب تخفتنا .ريقلا مالظو نافكألا

 ةبرتلا برشتتف مالظلا يف رجفنأ يننأ تیر ...يدلج تحت ايرتكبلا

 ذآ ..نيجورديهو نيجورتنو نوبرك انأ

 تاردجلاي اوقصتلت نأ مکیجتی نل»

 دّكظ قتاع اًحويشم اّقظ مكتم لك حيصي تآ ىلإ »

 سكه الاقطآ اودترت نآ مكيجني نل»

 صض رآال ای اوقصتلت یتحح مکتاماه رصقت نأ مکیجتی نل»

 ةرياللا حس يف مکدحآ لحدی ىتح اوشمکتت نآ وآ»

 ةدرقلا ةحتقآ او هضت نأ مکیجتی نل»

 . «1وتوم وأ او  جقتاق»

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

 .فقوت الب هحور ىلع مكارت يذلا ديدصلا غرفي

 نم هنأ یتایح ةليط نموآ تنك ىنكل ةجوحم ةميقس يراكفأ تناك

 نوكي نأ نم كالمک لماعتيو هراكفأ يف اًناطيش نوكي نأ ءرملل ريخلا

 مهمالحأ يف نوسيدقلا لعفي طقف .ناطيشك لماعتيو هراكفأ يف اگالم



 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

 الو دلب الو ناكمل يمتنت ال لابجلا

 ةيدبالل یمتنت لابجلا ..اهسفنل یمتنت لابجلا ..اهنیعب ةظحل

 زیمت تاملحلا هذهو ءانتتسلأ ىلع قوذت تاملح کیمج انیدل

 اندلو وأ تاملحلا هذه تفلت ولف ملاو يركسلاو يحلملا قاذملا

 ةوهقلا قاذم نوکی فوسلو «ءيش لک یواستی فوسلف اهنود نم

 انحاورآ نأ يف كش ال ..میرک سیالا قاذم وأ بنرکلا قاذمب اهيبش

 ناجوزلا كردآ ةظحل يف .ةداعسلا قوذت اهنکمی ةلئامم تاملح كلمت

 امهلعج ىلع ردقی ءيش ال .ةداعسلل قوذت تاملح ناکلمی ال امهنآ

 وندلاب نارعشت فوسلو «تاباج الا لک كلمي هنإ ..نیدلآ ابرج

 .!ةمئادلا ةداعسلا سمش نم



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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