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ةسرھف ةرتیب 

ةینفلا نوئشلا  ةرادإ  دادعإ  رشنلا  ءانثأ  ةسرھف 

نیمأ  ، يوازلا

. يوازلا نیمأ  ةياور / ةئیطخلا : رطع 

٢٠١٧ ، رشنلل نیعلا  راد  ةيردنكسإلا :

. مس ص؛ 

٤ ٣٩٨ ٤٩٠ ٩٧٧ ٩٧٨ كمدت :

. ةیبرعلا صصقلا  - ١

ناونعلا أ -

٨١٣

١٧٠٠١ / ٢٠١٦ عاديإلا /  مقر 
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. ٌمیقتسم ٌّطخ  َكانُھ  َسَیل   ، ّطق ٍ اَینُد  يف  »

َِلِبق ْنِم   ، ٍناَردُج ِةَعَبرأ  َنیَب  اًدَراطُم  اطق  اوُِبقار 

ُدَجوُي ْلَھ  ِيل  اوُلوُقو  ِتیَبلا  ِبِحاَص  ِبْلَك 

«. میقَتسُم ّطَخ  ٍ ُّيأ  ّطقْلل  ِ
نیساي بتاك 

ةعیبَر َىلإ 

ِكِیف ُةلوفُّطلاو  ُرعّشلا 

ناَیلبَي َال  اًدَبأ 

نیمأ
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ةئیطخلا رطع 
" ٍرادقم الب  بحن  نأ  وھ  ّبحلل  دیحولا  رادقملا  "

نیطسغوأ سيدقلا 

. لیّحرلا ّررق  نم  هدحو -  وھو  وھ -  ُهَّنإ 

اذھ يف  يعجضم  نم  ينظقيأ  فتاھلا  ربع 
ٍّمع نبا  توص  اذھ  سطسغوأ  نم  ظئاقلا  مویلا 

. يبأ َّيلإ  ىَعنِیل  يلع  طقس  ُهَمسا  تیسن  يل 

ىلعو َّينیع  نول  ىلع  ًةرظن  تیقلأ   ... تضھن
. مثإلا ةرظن 

! ءيش ، ال  ءيش ال 

نم ةریبك  ّةیّمك  برش  يف  ةبغر  ينكلمتت 
ْلھ  ... يمع ُنبا  لءاستأو : يتجوز  ظقوأ   ، رمخلا

؟ يتجوز مأ  يبأ  َّيلإ  ىعن 

. ٍّةوقب اھتّلبقو  يتجوز  ُتنضتحا 

. َتام يذلا  وھ  يبأ  نأ  نم  نقیتم  نآلا  انأ 

... َو

6



تبھذ هتافو -  نم  مّايأ  ةثالث  دعب   ، حابصلا اذھ 
. يبأ ربق  ىلع  فوقولل 

، اًثيدح ُربقلا  ناك   ، ةدھاّشلا رجح  لمحي  نكي  مل 
. رفصم ضیبأ  ٍبارُت  نم  ةلتك   ... اًيراع

ٌتايآ الو  هدلومل  الو  هتافول  خيرات  كانھ  نكي  مل 
. ةینآرُق

. ةملك ... ال  ةبوتكم ةلمج  ال 

. مكبأ مصأ  ربق 

ناك حور  الو  ةراشإ  الب  يسنملا  ربقلا  اذھ  لوح 
. ٌلیقث ٌتمص  دوسي 

... موحي فوخلا   . ةرفقم اھُلك  ةربقملا  تناك 

. ظئاقلا مویلا  اذھ  يف  ٌقناخ  ٌبطر  ٌّراح  ُّوجلا 

ةبرتلا نم  ماكُّرلا  اذھ  ىلع   ... هربق ىلع 
، دبألا ىلإ  هئاوتحاب  ىھتنا  يذلا  تمصلاو 
نم تايآب  هبشأ  مغنم  ءيشب  وعدأ  ُتمتمت 
تنكس ةيرعش  تاملك   ... رعّشلا نم  وأ  نآرقلا 

، ًةالص الإ  نكت  مل   ... يتاذ قامعأ  يتلوفط  ذنم 
... ًالمأت  ... ًءاعد
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اذكھ تقطن   ، يردأ ُتسل   ... وأ  ، فوخلاب ٍروعشل 
: ةداھشلاب

لوسر اًدمحم  نأو  ـه  للا الإ  هلإ  نأ ال  دھشأ  "
لیكشت ةداعإ  تلواح  هربق  ىلع  افقاو  ـه ." للا

امك ةسبتلم  ةضماغ  تناك  اھنكل   ، يبأ ةروص 
قوف ناخد  ِدومع  لثم  فجترت  ةیحابص  ةبابض 

اذھ تاجوم  عم  اًئیشف  اًئیش  ُعِشَقنتو   ، يتركاذ
ناك دقل  يلجتلا : يف  ذخأتو   ، يمنھجلا ّرحلا 

دایجلل اًقشاع  اًفوصق  اًیلافتحا  اًمیسو  ًالُجر 
ىرْحألا وأ  ًالجر   ... ءاسنلاو لاحرتلاو  بالكلاو 

. ةردان ةلالس  نم  اًرئاط 

ءادوسلا ّةیسمشلا  يتاراظن   . اًقرع ُببصتأ 
ةلیقث تراص   ... فنألا ةبنرأ  ىلعأ  اًملأ  يل  ثدحت 

اھسمالأو يتھبج  ىلع  اھعفرأ   ، ةقنشم امك 
تسلج  . ٌّخطلم ٌخِسو  يرعَش   . يعباصأ سوؤرب 
تیفوت يتلا  يمأ  ربقو  يبأ  ربق  نیب  رجح  ىلع 

. اًموي رشع  ةعستو  رھشأ  ةعبسو  ماعب  هلبق 
خيراتو اھتافو  موي  ةصاصق  ىلع  تلّجس 

، اًیناث اًمسا  اھل  نأ  فرعأ  ةرم  ّلوأل   . اھدلوم
الإ اھدانأ  مل  اھیحانج  تحت  يتایح  لاوطو 

اذھ يناثلا  مسالا  لالخ  نمو   . رخآلا اھمساب 
يناثلا مسالا  اذھ  يف   ... ينتناخ يمأ  َّنأ  ُسحأ 
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اھنأ ول  امك  اھُدجأ  بارتلا -  يف  ةنوفدم  يھو  - 
ىلع ينم  يھ   ... ينع ةبيرغ  يھ   ... ٌةدیعب

. ىرخأ يھ   ... ةلصاف ةدیعب  ةفاسم 

ةرظنبو رثكأ -  شطعلا  لب  ، ال  عوجلا تسسحأ 
روس تصحف  ةبھَّاللا  سمشلا  هذھ  اھدراطت 

. ّلظلل ّشطعتملا  ةربقملا 

ضایب  ... ریجلاب هئالط  ىلع  ليوط  تقو  ِضمي  مل 
طیحي جایّسلا  طئاحلا  وھ  اھ   . عاّمل عصان 

اًھیبش سرخأ  مصأ  هلجرأ  ىلع  اًفقاو  ةربقملاب 
طئاحلا  . ةریخألا هسافنأ  ظفلي  ُداكي  بعتم  نئاكب 

. ءيش ُلك  اذھو  انھ  اھ  وھ   ، اًئیش لوقي  ال 

. كرحتي ءيش  ال 

... ِهیف ُتدلو  يذلا  يلبج  ىلإ  ُتدُع  انأ  اھ 
... اًقيرغ

... ال ءيش . ال  ةّجض نود  لبجلا  ُقرَتْخت  ةایحلا 
. ءيش

: ةفوفصملا روبقلا  ىلع  مَّحرتأ   ، ةربقملا لمأتأ 
بطاخأو ةثيدحلاو  ةميدقلا   ، ةریبكلاو ةریّغصلا 

: يسفن
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رثكأ ضرأ  ، ال  هذھ نم  اًتمص  رثكأ  ضرأ  ال  - "
". هذھ نم  عامّسلا  ُنقتت  ٍنُذُأل  اًبخص 

. تّمصلا ریفص  ىلإ  يغصُأ 

 - رَّودم لكش  وذ  ٌءيش  ٌلجر -  ىءارت  دیعبلا  يف 
نایلدتت هاقاس   . هرھظ رعَش  رَاط  شحج  ىلع  َّرم 

... ضرألا ناسمالت  ناداكتو  ةَّباّدلا  يبناج  ىلع 
ثحتسي لّجرلا  ناك   . نیتفرجم لثم  اتناك 

، قنُعلاو نیبناجلا  ىلع  ةوسقب  هبرضيو  هبوكرم 
فقیل ریسي  مث  ةأجف  فقوتي  شحجلا  ناك  دقل 
يفیغر تجرخأ  َّيَدلاو  يَربق  نیب   . ديدج نم 

تحت اًفوفلم  هتلمح  تنك  يذلا  تيزملا  ّخطلملا 
: ةیبرعلاب ةبوتكم  ةفیحص  يف  نميألا  يطبإ 

، نبج ةعطق   ، ّةیلقملا اطاطبلا  نم  داوعأ  ضعب 
دوسألا نوتيزلا  نم  تابح  ضعب   ، ةيوشم ةضیب 

ةسيرھلا يف  سومغم  كلذ  لكو   ، رضخألاو
ةنینق تبرش  ةدحاو  ةعفدو  ّةّيرس  يف   . ءارمحلا

ىقیسوم تناك   . اھتوغرب ّةيدنلا  ةئفادلا  ةریبلا 
نم ثعبنملا  ریفصلا  ةّدح  نم  رسكت  ریصاّرصلا 

. ناكملا ىلع  ّمیخي  حمالملا  ميدع  بیتر  تمص 
اذھل يلیترت   ... يئاعدو يتالص  تفنأتسا 
رعشلاب وأ  ةینآرقلا  تايآلاب  هیبشلا  ءيشلا 

... مّغنملا ىفقملا  ميدقلا 
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. اًیتآرم اًدرب  ّالإ  سیل  سمشملا  مویلا  اذھ 

ىلع يترّاظن  تعضو   ، خستملا يرعش  تحسم 
. يفنأ

لوقي ناك  ّيبرعلا  بدألل  ميدق  ذاتسأ  يف  ّركفأ 
، ةیلھاجلا برع   ، مالسإلا لبق  ام  برع  َّنإ  انل 

رعشلا  ، مھاتوم ىلع  رعشلا  نودشني  اوناك 
. ّبحلاو ىثنألا  دسجو  رمخلا  رعش   ، لیمجلا

فرشت ءادرج  ةریغص  ٍةوبر  ىلع  عقت  ةربقملا 
مھي ، ال  ةموردن وأ  ةناحير  ةميدقلا -  ةيرقلا  ىلع 
نم نیتاّيزلا  نم  عساو  لقح  ىلعو   ، ةھج نم  - 

. ىرخأ ةھج 

ضعبو ةيرقلا  يرصب  ّدم  ىلع  دھاشأ  انھ  نم 
ُطیحي يشاوحلا  يف  ةرثانتملا  نیيورقلا  لزانم 
لفسألا يف  انھو   ، يكوشلا نیتلاو  ورّسلا  اھب 
ّلظ يفو  نیمیلا  ىلع   . ّأیھُم ٍداو  دجوي  ناك 

دئاق ىركذل  اًدیلخت  بصن  میقأ  ةقیتعلا  ةنوتّيزلا 
لبق نم  برحلا  تاونس  يف  لتق  يسنرف 
ةلوبم ىلإ   ... ّلوحت دقل   . ةقطنملا يّحالف 

. ةیمومع

، يداولا نكاسم  فلت  ةبھذم  ّةيدامر  ةباحس 
ءامس  ، راخبلا نم  لیلكإ  ىءارتي  يباوّرلا  ىلعو 
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. قنتخأ انأ   . فافش يدامر  نولب  ةحشتم  ةيرقلا 

!... يھلإ اي   ، نيراتكھلا اھتحاسم  زواجتت  ةربقملا 
ریغ تاَّرمملا  بارتو  ثثجلا ! نم  ناراتكھ 

ّهفاوح ىلع  امن  روبقلا  نیب  ةمیقتسملا 
ةّقلستملا باشعألاو  رتعزلاو  ّيربلا  نیمسایلا 
يلوصُو  . تارشحلا نم  ریثكو  ىرخأ  تاتابنو 

. انھ ناكّسلا  رخآ  موُبلاو : نابرِغلا  رَاطأ 

سراحلا  . ديدحلاب احفصم  اًباب  ةربقملل  َّنأ  تّنیبت 
ةھبجلا ىلع  ىمادقلا  نیلتاقملا  نم  وھ 

فوكنیشالك لمحي   ، ةیناملألا ةیسنرفلا 
روخف ّهنإ   . ّةيودیلا لبانقلا  لماحب  قطنمتيو 

. عافّدلا ةرازو  مسا  ذختاو  هتریخذو  هحالسب 

نم وھ   ، يّمأ نفد  موي  ةرم  لوأل  هیلع  تفرعت 
ةّيربلا ةنوتيزلا  لظ  يف  اھربق  عضوم  راتخا 

انأ  . ةنوتيزلا هذھ  يھ  ةلیئض   ، ةدیحولا ةمیقعلا 
خفني وھو  اذھ  ديدرت  نع  ّفكي  . ال  عافّدلا ةرازو 
رّاوز لكل  ّةباشلا  ةلیمجلا  هتأرما  مامأ  هردص 

. ةربقملا

. اّمبر  ... رثكأب  ... ًةنس نيرشعب  هنم  رغصأ  اّھنإ 

ذنمو  ، ءاسن ثالث  نم  ّجوزتم   ، عافدلا ةرازو 
نیتربقم ةسارح  ىلع  رھسي  لالقتسالا 
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ّلك  " ، نییحیسملا ةربقمو  دوھیلا  ةربقم  نیيرخأ :
لھأ مّھنإ   ، ينيد زییمت  نود  انفویض  مھ  تاومألا 
، ریخألا هاوثم  يف   ، هربق يف   ، تیم ّلك   . باتكلا
موي  ... ةمایقلا موي  ّىتح  ةنینأمطو  نامأ  يف  وھ 

"... يئاھنلا مكحلا 

. عیمجلل عافدلا  ةرازو  هدكؤي  ام  اذھ 

: ينیص لجر  ربخ  َّيلع  ّصق  ءاسملا  اذھ 

انتاملسم بنج  ىلإ  ٌّينیص  ماني  انتربقم  يف  "
ةكرشل نَّیبت  ٍثداح  يف  هلتقم  دعب   ، انیملسمو
نم نيرخآ  فالآ  ةثالث  عم  هتبلج  يتلا  ءانبلا 
نم ریبك  قدنف  ءانبب  نوموقي  نيذلا  لامعلا 
ىلإ هنامثج  ليوحت  َّنأ  نوتاریشلا  ةلسلس 
سیل ثثجلا  ليوحت  َّنأو  ةورث  اھفلكي  نیصلا 

". ةكرشلا عم  هومربأ  يذلا  دقعلا  يف  ًانومضم 

يبط حيرشتو  ينیتور  قیقحت  ءارجإ  دعب 
رضخألا ءوضلا  تاطلسلا  تطعأ  ّةثجلل  يعرش 

مالسإلا ضرأ  ىلع  ملسم  بارت  يف  هنفدل 
الو اًملسم  نكي  مل  دیقفلا  َّنأ  تفشتكا  اھّنكل 

... ايدوھي الو  ایحیسم 

دقل  ... اًیباتك نكي  مل   ... ةمذلا لھأ  نم  نكي  مل 
يف دحأ  عطتسي  مل  اھنیح   ، اًدحلم ناك 
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رارقلا ّذختي  نأ   ، ءاضیبلا رئازجلا   ، ةمصاعلا
لھأل ثالثلا  رباقملا  ىدحإ  يف  هنفدب  يضاقلا 

. باتكلا

ةفرغ يف  رھشأ  ةثالث  نامثجلا  يقب  اذكھو 
ةرازو نم  ّةیقرب  تیّقلت  موي  تاذو   ، ثثجلا ظفح 
لوثملا ينم  بلطت  فاقوألاو  ةینيدلا  نوئشلا 
يتاجوز تبیصأ   ، لجعتسم ٍرمأل  اھحلاصم  ىدل 

. بعّرلاب ثالثلا 

ّلوأ يف  اًدعقم  تزجح  يلاتلا  مویلا  رجف  يف 
، ءاضیبلا رئازجلا   ... رئازجلا ىلإ  ةھجتم  ةلفاح 

يل مّدق  ٍماس  لوئسم  لبق  نم  ُتلبقُتسا 
يمساب  ... يمساب ينبطاخو  ٍةوھق  ناجنف 

ذنم ةرم  ّلوأل   . ْيالوب نب  َّقحلا  دبع  يقیقحلا :
تاونس وأ  ایلاطيإ  يف  ةیساقلا  ةنّكثلا  تاونس 

ينيداني اًصخش  عمسأ   ، ىراّحصلا ءارحص 
نّمزلا رورم  عم   ، يقیقحلا يمسا  يمساب :
لوئسملا بلط  اھدعب   . يقیقحلا يمسا  تیسن 

يف تدب  يتلا  ةئلتمملا  ةباشلا  هتریتركس  نم 
نأ  ، اھّجربتو اھتنيز  لماك  تذختا  دقو  اھباجح 

ينباتنا ةظّحللا  هذھ  يف  فلملا ."  " هل رضحت 
ىلع ًةراظن  مھملا  لوئسملا  عضو  دقل   ، فوخلا
ضعب اًبلقم  فلملا  صحفو  ىلوألا  عزن  دعب  هفنأ 
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ىرخأو ةّنولملا  رّوصلاو  ةيرادإلا  قئاثولا 
داحلا ُهرصب  عفر  لھم  ىلعو   ، دوسألاو ضیبألاب 

ءادترا دیعي  وھو  ّينیعب  هینیع  تَّبثو  يبوص 
. ىلوألا هترّاظن 

... نوكبترم نحن  : " هلوقب ّيلإ  هّجوت  ءاطبإ  نودو 
ةلكشم  ، ةریطخ ةلكشم  مامأ  نوجعزنم 

ةمزأ قلخت  نأ  اھنأش  نم  ةیسایسو  ةیسامولبد 
". دالبلا يف 

بتكملا ىلإ  تداع  باجحلا  تاذ  ةریتركسلا 
: ةظحللا هذھ  ىلإ  هلخادب  ام  فشتكأ  مل  يذلا 
، رئازجلل ةطيرخ   ، براوش يذ  لجرل  هيرتروب 
طئاحلا ىلع  لوئسملا  ءاروو   ، لغتشت ةعاس ال 
طیحي  ، مستبت ةأرمال  ٌةروص  ٍّيبشخ  ٍراطإ  يف 

. نادلوو ّةیبص  لافطأ : ةثالث  اھب 

يف ناك   . ىنمیلا هنذأ  يف  ةریتركسلا  تسمھ 
باجحلا تاذ  ةأرملا  تّریغ  دقل   . رخآ فلم  اھيدي 

. اھرطع

ّيأ لبقت  مل  يذلا  ينیصلا  ّةصق  يل  ىور  اھدعب 
فلأ  . مالسإلا ضرأ  يف  هتثج  نفدت  نأ  ةيدلب 

ام تفشر  ّةيدلب ! نوعبرأو  ةدحاوو  ةئامسمخو 
. ناجنفلا عاق  يف  يتوھق  نم  يقب 
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ّنأ تظحال   ، ریبكلا لوئسملا  ّينیع  يف  تقّدح 
يقير تعلب   ، هقنع ىلإ  اھتبنم  طبھ  ةیحل  هل 

اوذختت ، ال  يّدیس اوقلقت  ال  : " مالكلا هیلإ  تھجوو 
، فواخمو سجاوھ  ةریغصلا  ءایشألا  هذھ  نم 
، ءایحألا ةیلوئسم   ، ةریبك ةیلوئسم  مكيدل  ّنإ 

ْنأب ُلبقأ  مھب  لفكتن  نأ  نحن  انیلع  ىتوملا 
ِلقَّنلا فيراصمب  اولَّفكَتت  ْنأ  َطْرَش  انَدنِع  ُهَِنفَدأ 
نيذلا ًائرقم  نيرشعلاو  دحاولا  ةرجأو  نفّدلاو 

". دیقفلا ىلع  نآرقلا  نوّلتریس 

، يتاحارتقال لوئسملا  حاترا  ام  عرسأ  امو 
رمحملا هھجو  ىلع  ةضيرع  ةماستبا  تمستراف 

. ًالیلق دھجملا 

ةضبق اھدي  يفو  ّةرملا  هذھ  ةریتركسلا  تداع 
ىرخأو  ، رانيد فلألا  ةئف  نم  ّةيدقنلا  قاروألا  نم 
تعضوو ةیسنرفلا  ةلمعلا  نم  ىلوألا  نم  لقأ 

ّدم ةّفخب   ، ریبكلا لوئسملا  مامأ  اھدیب  ناك  ام 
ام لك  كیلإ  : " فاضأو دوقنلاب  هدي  لجرلا  يل 

". مزلي

ثثجلا ظفح  ةحلصم  ىلإ  اھّجوتم  هبتكم  ترداغ 
، جرعأ ٌلجر  ينقفاري   ، ریبكلا ىفشتسملاب 
فلخلا يف  ةثجلا  تعضو  ةبرع 404 . ترجأتسا 
باب ىلع   . ةموردن وأ  ةناحير  بوص  تلحرو 
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ثالثلا يتاجوز  ينتلبقتسا  ةميدقلا  ةيرقلا 
لافطألا نم  عمجو  تايرخأ  ةوسن  ّنھب  طیحت 

دجسم يف  ّةثجلا  تلزنأ   . لاجرلا نم  روھمجو 
توص عفترا  ىتح  قئاقد  ضمت  مل   . ةيرقلا

ـه. للا مالك  نوّلتري  ًائرقم  نيرشعلاو  دحاولا 

ةعيرش قفو  ایعرش  السغ  ةثجلا  لسغب  تمق 
تبلط  . ءّانحلاب هيدي  باضخب  اوماق  مث  مالسإلا 
يف ِهعضو  لبق  هناتخب  موقي  نأ  ّقالحلا  نم 

يتلا بئارضلا  يف  تاّذلاب  نآلا  ركفأ  مل   . بارتلا
نوملسملا اھعفديو  ّةيرامعتسالا  ةرادإلا  اھتنس 

. ناتخلا بئارض  ىمست  بئارض  دوھیلاو ...!
عفدي 5 نأ  نتخم  ٍركذ  لك  ىلع  نوكي  اذكھو 

. هجاوز روف  ورود  ، و10  هجاوز لبق  ايونس  ورود 

ةبيرض : " ةبيرضلا هذھ  نومسي  نوملسملا 
". ّبّزلا

ًاطبارم اینیص   ... اًحلاص ایلو  ينیصلا  ناك  دقل 
يف ةعرسب  ةعئاشلا  ترشتنا  اذكھو  اًكسان !

... اوؤا ــ ناكم ج لك  نم   ، عرازملاو عایضلاو  ىرقلا 
روھ ــ ى ظ ــ لع  ... ني ــ لجار اوؤا  ــ ج

اناب ـ شو ًءا  ـ سنو ًالا  ـ جر اوؤا  ــ ... ج مھ ــ بیكارم
اود ـ فو ـد  قل  ... زئا ـ جعو اًخوي  ـ شو ًالوھ  ـ كو
نم ّيقت  نمؤم  ّيلو   ... تاعومجمو ـل  فاوق
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نیّصلا نم  ًالجار  مدق  هئایلوأو  ـه  للا لسر 
سمش قرشت  ثیح  قرّشلا  قرش  يف  ةنئاكلا 

ضرأ يف  تومیل  ءاج  دقل   ... حابص لك  ـه  للا
. ةرھّاطلا مالسإلا 

يف ولو  ملعلا  بلطا  : " دمحم يبنلا  لوقي 
". نیصلا

عضو ثیح  دجسملا  لوح  ناكسلا  عمتجا  دقل 
، ربكأ ـه  للا : " نوددري مھو  هناتخ  لبق  نامثجلا 

". ربكأ ـه  للا

ةرھاطلا ةملسملا  انضرأ  يف  نفد  اذكھو 
: يونیّشلا راب  نیتس  جاحلا  ينیّصلا : ّيّقتلا 
ّيلولا ّهنإ   . عافدلا ةرازو  هّايإ  هاطعأ  يذلا  مسالا 

. يونیّشلا راب  نیتس  جاحلا 

ةزانجلا ةالص  هیلع  تّیلص  برغملا  ةالص  دعب  - 
. نفدو

اونبو ناكم  لك  نم  ناكّسلا  دفو  دغلا  يف 
نیتس جاحلا  ربق  حبصأ  دقل   . ربقلا قوف  اًحيرض 

ءافشتسالل ىضرملا  هدصقي  اًرازَم  يونیّشلا  راب 
ّةوقلا ىلع  لوصحلا  وأ  ّةیلقعلا  ضارمألا  نم 
وأ نیمیقعلا  جاوزألا  زوعت  يتلا  ةیسنجلا 

. يسنجلا زجعلاب  نیباصملا 
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راب نیتس  جاحلا  ّةصق  هتّصق : هذھ  تناك 
لك يف  عافدلا  ةرازو  اھّصقي  يتلا   ، يونیشلا

ضعب ةرم  ّلك  يف  اھیلإ  فیضيو  ةبسانم 
. لیصافتلا

رباقملا يف  ثالثلا  هتاجوز  عافدلا  ةرازو  نكسأ 
عم هیف  شیعي  اًخوك  ةربقم  ّلك  يف  ىنب   . ثالّثلا

هبارش ةربقم  ّلك  يف  هلو   ، هتاجوز ىدحإ 
ةرازو لوانتي  نیملسملا  ةربقم  يف  ّلضفملا :
ةربقم يفو   ، شیشحلا نّخديو  ياشلا  عافّدلا 

ىراصّنلا ةربقم  يفو   ، اخوبلا برشي  دوھیلا 
ةتالوكوشلا لوانتيو  اینابمّشلاو  ذیبنلا  برشي 

. نوناد ترووایلاو  ةيرسيوسلا 

: ملاعلا ءاحنأ  ّلك  نم  نوتأي  ثالثلا  رباقملا  رّاوز 
لیئارسإ نمو  اكيرمأ  نم   ، ایسآ نم   ، ابوروأ نم 

ةحرضأو روبق  ىلع  فوقولاو  ةيرقلا  ةرايزل   ، اًضيأ
عافدلا ةرازو  نومّدقيو لـ   ، مھیلع محّرتلل  مھيوذ 

تاذ سبالملا   ، بارشلا هیف : بغري  ام  ّلك 
، رالوّدلا  ، وروألا دوّقنلا   ، ةریھشلا تاكراملا 

ام اریثكو  ةیكرتلا  ةریللا  ّىتحو  مھرّدلا   ، لكیّشلا
امات ًالفكتو  رفس  تاریشأت  هیلع  اوضرع 

يتلا نادلبلا  يف  هتماقإو  هرفس  فيراصمب 
. ثالثلا ّةیباتكلا  ةيدیحوتلا  تانايدلا  ىدحإب  نيدت 
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ةریغصلا ةنيدملا  هذھ  عافدلا  ةرازو  رداغي  مل 
يعدتسا امدنع  ىلوألا  نیّترم : ّالإ  هتایح  لاوط 
برحلا لالخ  ءافلحلا  تّاوق  فوفصب  قاحتلالل 
وكنرفلا ةھبجلا  يف  دّنج  ثیح  ةیناثلا  ةیملاعلا 
رجفنا امدنع  ىرسیلا  هعارذ  دقف  دقو   ، ةیلاطيإ

رئازجلا ىلإ  بھذ  امدنع  ةیناثلاو   . مغل هیلع 
جاحلا ينیصلا  ّيلولا  توبات  ّملستیل  ةمصاعلا 

. يونیّشلا راب  نیتس 

ّيفرش نطاوم  بقل  َزایتما  عافدلا  ةرازو  زاح  دقل 
نیتیسنرف نیتنيدمو  ّةیلاطيإ  ندم  عبس  يف 

. افیح يفو   ... سدقلا يفو   ، ةیكيرمأ ندم  ثالثو 
رفّسلا تازاوج  نم  تارشعلا  هتزوحب  ّنإ  لاقيو 

... ةمھملا ةيرادإلا  قئاثولاو 

ثیح هدوجوب  ٌروخف  عافدلا  ةرازو  ، فـ  مّھي ال 
يفو نیعداو  اونوكي  نأل  ةجاح  يف  تاومألا 

. هیلإ ةجاح  يف  تاومألا  نوكي  ّىنأ   ... ٍمالس

فحصلا ةءارقو  ةتالوكشلا  قشعي  عافدلا  ةرازو 
عوبسأ نم  رثكأ  ّرم  يتلا  ةیسنرفلاب  ةقطانلا 
ةءارق ّبحأ   ، فحصلا ىتح   " ، اھرودص ىلع 

!" ةتیملا فحصلا 

نم عطاقملا  ضعب  بلق  رھظ  نع  ظفحي  وھو 
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نأ ّددرتي   . ّهلك هیلبار  باتك  وأ   ، هیلبار باتك لـ 
ّهبح يف  تعقو  ةیمور  نم  ّجوزتم  عافدلا  ةرازو 

تیقب اھنیح  نمو   ، اھدادجأ ربقل  اھترايز  لالخ 
ةریغص ةیسنرف  ةيرق  نم  ّةباش  ةلمرأ  يھ   ، هعم
نویل نیب  عقت  تالوم  نالوم  نایلوج  ناس  ىعدت 
يف اًعم  ناشیعي  امھو  اھتقو  نم   . نایتيإ ناسو 
بّوطلا نم  ًةرجح  اھل  ىنب  ثیح  ىراصّنلا  ةربقم 

. اھيوذ ربق  نم  نيرتم  دعب  ىلع 

ّةيدوھي ةثلاثلا  هتجوز  ّنأ  ّددرت  ءوّسلا  ةنسلأ 
میقت  ، يمالسإ يبرع  مسا  تحت  ةرتستم 

ةنسلأ لوقت   ، نوسنایلاب ركستو  تبسلا  ساّدق 
ریغص خوك  يف  شیعت  امھجاوز  ذنم  اھنإ  ىرخأ 
دعب اًبيرقت  ایلك  تبرُخ  يتلا  دوھیلا  ةربقم  لخاد 

وینوي 1967. برح 5 

ةرازو ّدیسلا  َّنأ  وھ  هیف  كّش  يذلا ال  دیكألاو 
نیملسملا ةربقم  يف  تاعمجلا  يضقي  عافدلا 

تبّسلا مّايأو  نییحیسملا  ةربقم  يف  داحآلاو 
ثدح الو  دحأ  الو  مسوم  الو   . دوھیلا ةربقم  يف 
همزتلا يذلا  مرّاصلا  هجمانرب  ّریغي  نأ  عاطتسا 

. هنطو لالقتسا  ذنم 

. انأ اھ   ... و
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ةأرما نأ  تظحال  َّيدلاو  يربق  نیب  نم   ، انھ نم 
. دیعب نم  ينّصحفتت   ... ينبقارت ّةباش 

مّدقم يف  ّلظلا  ىلإ  دوعتل  ةظحل  يرظنل  تحال 
ىعادتتل  ... رطعلا يف  قرغتل  ّمث  سراحلا  خوك 

. جرألاب ةطَّنحملا  اھتدحو  يف  اًرطع 

اذھ يف  ةھئاتلا  امك   ، ةدّحوتملا امك  تناك 
... غارفلا اذھ  يف  تناك   . فاوح الب  يذلا  تّمصلا 
امك اذھ  تاومألا  ءاضف  يف   ... ةیمدعلا هذھ  يف 

اھءارو خوكلا  باب  تبذج   . رجفلا اھّفلخ  ةمیغ 
ةّجض ثدحأف  كّنزلا  نم  ةحیفص  ریغ  نكي  ملو 
هّجتت ةباشلا  ةأرملا  يھ  اھ   . ةجعزم ةریبك 

. يبوص

تمّدقتو  ، ىرسیلا اھدي  ةعيرس  ٌةشعر  تّكرح 
. ام ّةیسوقطب  يحوت  ةیشم  يف  ٍلھم  ىلع 

اھترظن لظ  يف   ، اھتوطخ يف  ٌءارغإ   ... ام ةياوغ 
يذلا اھعافدنا  يف   ، اھتاّبثوت يف   ، ةضیفخلا
عاقيإلا تاذ  اھلّقعت  تاكرح  يف   ، ّدتري ام  اًعيرس 

. طوبضملا

. ٍّيسام ٍقلأب  ةّعصرم  ّةباش  ةأرما 

نینیعب يوحن  تمّدقت  مث   . اھباقعأ ىلع  تداع 
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، نتاف كابترا  يف  اھیمدق  نیب  امھترظن  تناك 
ءّانحلاب رفاظألا  ةبّضخم  ًةریغص  اًدي  يل  تّدمو 

! ... ٌلجخ اھارتعا   . ينحفاصتل

تناك يلثم  يھ   . ٍتمص يف  َّيلإ  رظنت  تناك 
ُدسج اھل  اھُتلَّمأت : ٍقیمع  ٍتمص  يف  ةلعفنم 

ىلع ةليوط  ةریفض  ىلدتت   . ةلمھم ةليزھ  ٍّةیبص 
ةلودجملا تالصخلا  نم  ةعومجم  يھ  اھرھظ 

. ٍّيساحن ٍنول  يف 

ٍةفاھر يف  نایَّلدتت  ناتقوشمملا  اھادي 
كیتسالبلا نم  ٍّفُخ  يف  ِناتيِراعلا  اھامدقو 

. يدرولا

مّحللا اذھ  ُريرح  ریصي  نل  اًبيرق  : " يسفنل ُتلق 
ةرئاث وأ  ةمئان  ةیناسنإلا  ةوھّشلا  هذھو  معّانلا 
مّايأ ةثالث  دعب  ءاج  ٍلجر  ةركاذ  يف  ىركذ  ىوس 

". هیلع دادِحلا  میقیل  هیبأ  نفد  نم 

ىلع اًبوتكم  ناك  ام  ةءارق  ُتدعأ   . يرصب تضفخ 
هربق ىلع  نكت  مل  يبأ   ، يّمأ ربق  ةماخر 
تسسحأ  . بتك دق  ءيش  ، ال  ماّخرلا ةدھاش 

. يراعلا امك  هربق  يف   ... هتبرت يف  ّهنأ 

ةلیمج اھتدجو   ، َّينیع نم  ٍةءاميإب  ةأرملا  تّییح 
ُتیسن  ... ةّرطعم تناك  دقل   . ٍةرظن ّلوأ  نم 
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. يبأ تیسن   ... يسفن

اًبوتكم ناك  ام  ةءارق  تدعأ  ةسماخلا  ّةرملل 
ّنأ تظحال   . يمأ ربق  ىلع  ماخرلا  ةدھاش  ىلع 
ةيآ نم  فلؤملا  صّنلا  لخاد  للست  اًیئالمإ  ًأطخ 
ىلإ رظنأ   ... تيرفع ينسبلت   . نیترقف نم  ةینآرق 

فادصألا نم  دقع  دودمملا  اھقنع  لوح  ةأرملا :
. اًریغص اًیئام  ًانابعث  هبشي  ءاقرزلا 

! انھ  ... ةتيرفعلا يھ 

!... رحاس مكھت  يف  ناتجنشتم  ناتفش  اھل 
، ضوعبلا وأ  بابذلل  تاعسل  ثالث  اھیلع  ودبتو 

نميألا دخلا  ىلع  اھادحإ   ، ةرمحم تابیبح  ثالث 
. اھدیج ىلع  ةثلاثلاو  نیبجلا  ىلع  ةیناثلاو 

فینع ضوعبلا  وھ  َِمل  ؟  بابذلا اھغدل  اذامل 
؟ اھعم سرش 

. ةشعر ينكلمتت   ، زیكرتلا لواحأ 

". ءاسنلا ـه  للا محیل  : " تمتمت

انیع  . يسیطانغم قلأ  عمتلي  اھیتقدح  يف 
نم ليدنم  امھقوف   ... ةمقفلا انیع  وأ  ةبئذلا 
، ةيرغم ةيدرو  ةدقعب  طوبرم  ضیبأ  لیتناد 
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ىلع ةرداق  ةینآرق  ةيآ  نع  يسأر  يف  تشتف 
. ةنتافلا ةأرملا  هذھ  نم  يذاقنإ 

، ةركاذ الب  ةقوقشم  ةعرق  ىوس  يسأر  داع  ام 
، يفتك نیب  عوضوم  لیقث  بوقثم  ءيش 

. ام ةیعدأ  ولتأ  يننأ  ول  امك  يتفشب  تمغمغ 
، شغأ  ، سدقم ءيش  لیترتب  رھاظتأ  بذكأ !
يف فشتكأ   . ةأرملا ىلع  يرصبب  طحأ   ، عداخأ

. ةحلم ةيزئارغ  ةوھش   ... ةحماج ةبغر  اھینیع 

راح ينارعش  موي  وھ   ... ةديدش ةرارحلا  تناك 
. قاطُي ٍواك ال 

، ةيربلا باشعألا  رطعب  انیتأي  ةراحلا  حيرلا  حفل 
. سطسغأ بآ / موي 11  يبأ  تام 

ىلإ ةيرقلا  لھأ  ملستسي  ةعاسلا  هذھ  يف 
يف سانلا  ماني  راھنلا  فصتنم  يف   ، مھّترسأ

. ءارعلا

اھناتسف يف  تمدقتو  ةأرملا  ينم  تبرتقا 
. نابعث وأ  ةریمأ  ينأتب  يفاصلا  قرزألا  يفیصلا 

. ةأرملا تلاق  ؟ " كدج وھ  "

". يبأ هنإ  : " اھتبجأ
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". كوبأ وھ  : " ةأرملا تددر 

، يمأ هذھو  : " يمأ ربق  ىلإ  ریشأ  انأو  اھل  تلق 
". بنج ىلإ  اًبنج  امھونفد  دقل 

". بنج ىلإ  اًبنج  امھونفد  دقل  : " ةأرملا تددر 

". يبأ ةینمأ  هذھ  تناك  دقل  : " تلق

. ةأرملا تددر  كدج " ةینمأ  هذھ  تناك  دقل  "

يف نوفدم  يدج   . يبأ هنإ  ال  : " ةأرملل تلق 
". ىرخأ ةربقم 

". ىرخأ ةربقم  يف  نوفدم  كدج  : " ةأرملا تلاق 
نأ يسأر  نم  ةفیفخ  ةءاميإب  اھلوق  ىلع  تنمأ 

. معن

". ؟ ةربقم ةيأ  : " ةأرملا تلاق 

امكو  ، توملا فاخي  اًمود  يبأ  ناك  دقل  : " اھتبجأ
ةیصولا يف  كرت  دقف  هیلع  رصتني  نأ  دارأ  هنأ  ول 

نأب اًبلط  قثوملا  دنع  اھعدوأو  هدیب  اھبتك  يتلا 
ىلع ًالفط  ناك  دقل   ، يمأ بناج  ىلإ  نفدي 

". ًالفط تام  دقو   ، ماودلا

: تارم ثالث  مستبت  يھو  ةرابعلا  ةأرملا  تددر 

26



" ... ًالفط تام  دقل  "

موي يف  اًرھش  رشع  ةعبسب  هلبق  تتام  يمأ  "
". ربمسيد  22

؟" ديدج نم  جوزت  لھو  "

ةراس يف  ركفأ  تنك   ، تمصلا ىلإ  تأجتلاو 
تايآلا ضعب  ةوالت  تفنأتسا   ، يبأ ةجوز 

. ةینآرقلا

ریغ يتخأ   ... يتخأ هجو  ينألمو  ينازغ  ةأجف 
. ةيآ ةقیقشلا :

قوف اھروذج  ضعب  ترفن  ةلخن  ةربقملا  رخآ  يف 
ربق قوف  فعسلا  ةكباشتم  تلامو  ميدق  ربق 
ةصق يورت  ةأرملا  تعفدنا  تامدقم  نودو   . رخآ

ةرجش  ،" قذعلا طولب  : " ىمست ةرجش 
ناك اھقاروأ  ىلع   ، ءافولا زمر  ربتعت  ةيروطسأ 
مث اذھ  تلاق   . بحلا دئاصق  نوبتكي  ءارعشلا 

: تفاضأ

، ةنس ةئام  لك  ةرم  الإ  رھزت  ةرجشلا ال  هذھ  - "
يل دكؤت  تناك  ةرشابم ." راھزإلا  بقع  تومتو 
لبق نم  اھل  تيور  دقو   ، ةیقیقح ةصقلا  هذھ  نأ 
وھ اھظفح  يذلا  هیبأ  نع  اھذخأ  يذلا  اھجوز 
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اًمیق اھلك  هتایح  ىضق  يذلا  هیبأ  نع  رخآلا 
ةأرملا تطغض   ، ةطانرغ يف  ریبكلا  دجسملاب 

يف : " تلاقو اھدي  يف  تناك  يتلا  يدي  ىلع 
نومئان سانلا  عیمج  راھنلا  نم  ةعاسلا  هذھ 

". مھتلولیق يف 

ـه للا باتك   ، سدقملا باتكلا  تايآ  ترخبتو 
. هلوسرو

. ىثنألا ةحئارو  ةأرملا  رطع  مشأ  تنك 

يف ًانابل  كولت  اھنأ  تظحالو   ، اًرطع جرأتت  اھنإ 
اھتبرش ةعرج  رخآ  ةحئار  هب  ليزتل  ریغصلا  اھمف 

!... امبر  ... نوسنایلا نم 

موسرم لیمج  مف  اھل   ... اھیكف ةكرح  ُتعباتو 
فیفصتلا ةعئار  ءاضیب  نانسأب  نتاف  رحس  يف 

. ةلاض ةلازغل  اھنأ  ول  امك  ةیناح  ةرظن  اھلو 

. ةعرسب اھسبالم  ةأرملا  تعزن 

! نافوطلا رانلا !

نیتملحب جلثلا  ضایب  يف  نيدھن  اھل  نأ  تظحال 
ریغص لاثمت  يعارذو  ةیبص  يدھن   ، نیتيدرو

! ياوق تراھنا   ، اھتناع رعش  تلمأت   ... ٍةَّیّنِج يديو 
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. هلعف يلع  ناك  يذلا  ام  فرعأ  مل 

. يتبكر ىلع  اھتسلجأ 

َقفَّتا املثم  يتبكر  ىلع  غرفت  نأ  دوت  تناك 
اًھلو تنك   ... ينیع يف  هغرفت  نأ   ... ریبكلا اھبلق 

شعتني يدي  تحت  ةأرملا  دسج  ناك   . اًذوخأم
... ءوض  ... رمج يعباصأ  تحت  دھنلاو  شعتريو 

ةأرج يف  يلاورس  رارزأ  كفت  ةأرملا  تذخأ 
. تملستسا  . ةراسجو

اًران هبشي  ام  اھعباصأ  يف   ، لمحك اًعاوطم  ترص 
. ةسدقم

لظ ىلإ  عیمجلا  يوأي  ةلولیقلا  ةعاس  يف 
معي ةربقملا  تمص   . نیتلا راجشأ  وأ  موركلا 

. مكبأ سرخأ  ملیف   . ةتیم ةيرق   ... هلك ناكملا 

! عافدلا ةرازو  ریخش  عمسي  ناك  انھ  نم 

. سنجلا انسرام  ّيدلاو -  يربق  نيربقلا -  نیب  ام 

ربق ةدھاش  ةوقب  تبذج  يتوشن  ةورذ  يف 
. ماخر ةدھاش  هربق  ىلع  نكت  مل  يبأ   . يمأ

اھءامس  ... ىوصقلا اھتمق  اھتذل  تغلب  امدنع 
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يلسانتلا يوضع  ةكرح  عاقيإ  تحتو  ةنماثلا 
ةأرملا تناك  اھلخاد  ءيجيو  حوري  وھو  مخضلا 

اركش : " فقوت نود  ـه  للا ركذتو  جنغتتو  قھشت 
". هوفعو هتمحر  ىلع  ـه  لل

بلخم لثم  يدرولاب -  ةبضخملا  اھرفاظأ  تناك 
، اًيدن لازام  يذلا  يبأ  ربق  بارت  رفحت  دھفلا - 

اھتاھوأت تحار  مث   ... ةذللا طرف  نم  لھصت  تناك 
... ةقیمع تاقھش  ىلإ  لوحتتل  ىلاوتت  ةعطقتملا 

. ءيش ... ال  مث

لازام يلسانتلا  يوضعو  اعراستم  يسفن  ناك 
ئفادلا ضیبألا  دسجلا  اذھ  لخاد  ابصتنم 

اًمامت ةلوھأم  ةربقملا  نأ  تظحال  امدنع  قبدلا 
بنارأ ةریظح  ةربقملا  تناك   . بنارألا نم  شیجب 
الو رخآ  ىلإ  ربق  نم  زفقت  ةفلتخم  ةیقیقح 
ةأرملا نأك   ، اھمأ لوح  طنلاو  بثوتلا  نع  فقوتت 
بنارألا دجت  انھ ال   . روبقلا طسو  اھبنارأ  ِيبرُت 

. اھئجالم  ... اھبيدارسو اھروحج  رفح  يف  ةبوعص 

تأرق ةيدسجلا  ةیناوھشلا  يتذل  قامعأ  نم 
. يمأ ربق  ةماخر  ىلع  اًبوتكم  ناك  ام  ىرخأ  ةرم 

تنك  ، ٌّيربرب رخآو  يبرع  مسا  نامسا : اھل  ناك 
يئالمإلا أطخلا  اذھ  نم  اًقياضتم  اًجعزنم 

ىلع بوتكملا  يزئانجلا  صّنلا  ىلإ  ّللستملا 
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هل سیل  يبأ   . يمأ ربق  قوف  ماخرلا  ةدھاش 
مھنأ وھ  نئمطي  ام   . دعب ٌّيزئانج  رجح 

. مداقلا ةعمجلا  هتماخر  ىلع  هل  نولصحیس 

امدنع اھلخاد  لازي  ام  يلسانتلا  يوضع  ناك 
عمجتسي ميدق  ربق  قوف  اًدَّدَمُم  ًانابعث  تظحال 
هدلج هدسج  نع  طقاست  دقو  ةرارحلا 

لوح انلوح -  موحتو  نطت  تناك   . قورحملا
تناك يدسج  تحت   . ٌبوسعي لب  ٌةلحن  انسوؤر - 
اھنإ  ، اھتوشن ةمق  يف  يھو  نیتضمغم  اھانیع 

. اًمامت ةيراع   . كالم ةلیمج !

، راعلاب روعش  ينباتنا  سنجلا  انتسرامم  دعب 
ّةیسمشلا يتراظن  عضو  تدعأ   . يرصب تضفخ 

. يفنأ قوف 

ددّمتلا يف  ةبغر  نابعثلا -  اذھ  لثم  ينتكلمت - 
سمشلل اضّرعم  ءاقبلاو  يمأ  ربق  ةماخر  ىلع 

. ةقراحلا

. دجأ مل   ، يناسل فرط  ىلع  ةملك  نع  تثحب 
عطتسأ مل   ... رُّخبّتلا يف   ... ءافتخالا يف  تبغر 

. نيربقلا ىلإ  رظَّنلا  دواعأ  نأ 

ةربقملا يف  سیل   ... ّيمنھج ّينارعش  ٌراھن 
ةأرملا دسج  نم  ثعبني  لاز  ام   . دحأ ةریغصلا 
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. ٌلھذم كبرم  ٌرطع   ... عئار ٌرطع 

تذخأ ءودھب   ، ةینآرقلا تايآلا  يسأر  ىلإ  تداع 
سأرلا َئِطْأطُم  اھنم  اًضعب  تولت   ، اھناكم

اذھل ديدّشلا  رفصألا  ءّوضلا  يف  نوفدم  يرصبو 
ةدھاش ىلع  تاملك  تأرق   . يئاوتسالا مویلا 

. ةیباھرإ ةعومجم  ُهْتلاَتْغا  باش  لجر   ، رخآ ربق 
ًةنس نيرشعو  اًسمخ  هتوم  موي  هرمع  ناك 
هربق ىلع   . اًموي رشع  ةعبسو  رھشأ  ةسمخو 

رمحألا راَّخفلا  نم  ٌءانإو  دلج  نم  مازح  عضو 
سمشلا هذھ  ةرارح  اھتباذأ  عمش  ةعطقو 

ةوھش ىرخأ  ةَّرم  َّيف  راثأ  ةأرملا  رطع   . ةقراحلا
ةرك اھنإ   ، اھیلإ ترظن   ... دسجلا عوج   ... سنجلا
يھو اھیتبكر  نیب  اھاديو  ٍعرَو  نم  وأ  ةمكح  نم 
يمأ ربق  ىلع  تاوّلصلاو  ةیعدألا  ضعب  ولتت 

. يبأ ربق  ىلعو 

اًریخأو ةدعابتم  اھتاباحتنا  تراص  مث   . ةأرملا تكب 
. تفقوت

مدنلا ينلكأي  مھلاب  ًالقثم  ناكملا  ترداغ 
ةياغ نم  يل  نكي  مل  ةظحللا  هذھ  يف   . ةرارملاو

يتعاس ىلإ  ترظن   . ریطأ نأ   ... عیضأ نأ  ىوس 
ذنم  . ليوط تقو  ذنم  لغتشت  مل  يتلا  ّةيودیلا 

اھب ظفتحأ  انأ   . يبأل اًكلم  تناك   . يضاملا ءاتشلا 
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. ينعبتت ةأرملا   . ينُّمھي تقولا ال   ، طقف اذكھ 

. يكیتسالبلا اھلعنب  اھتاوطخ  عقو  تعمس 
. ينعَّبتتي اضيأ  اھرطع 

يفو  ، يلظو انأ  بنج : ىلإ  اًبنج  انرس  نیسرخأ 
. بوركم نيزح  توصب  روخت  ةرقب  كانھ  دیعبلا 

ءامسلا ةحفص  ىلع  ءودھب  قلزنت  سمشلا 
ةعور يف  يميدّسلا  دادتمالا  فلت  يتلا  ءارغملا 

يداّمرلا نيوالت  تباذ  ثیح  ةرضتحم  ةبیئك 
. رحاس نتاف  ٍردخ  يف  يجسفنبلاو  رفصألاو 

ماظعلا نم  ةحاسملا  هذھ  ىلع  ةرظن  تیقلأ 
الإ سیل   . ماخرلا دھاوشو  تاباتكلاو  ثثجلاو 

. بنارألا نم  ریثك   . بنارألا

تاومألا َّنأو  َّيدلاول  راعلا  تبلج  يننأ  ّسحأ 
نوقصبيو يننوَري  ةربقملا  هذھ  يف  نیمئانلا 

. َّيلع

. اًبطر ّوجلا  ىسمأو  ناكملا  ىلع  مالظلا  طبھ 

يدي ىلع  ةأرملا  تطغض  خوكلا  ةبتع  ىلع 
يل تمّدقو  اھدي  يف  اھب  ةكسمم  تناك  يتلا 

، ةعساولا هتنج  يف  كّدج  ـه  للا ظفحیل  : " اھيزاعت
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". هنانج حیسف  يف 

". يبأ هَّنإ  : " تّبوص

" اًضيأ كمأو   ، هنانج حیسف  يف  ـه  للا هظفحیل  "
ىلع رثكأف  رثكأ  طغضت  يھو  اذھ  ةأرملا  تلاق 
يف معان  اھدلج   . اھدي يف  تلازام  يتلا  يدي 

. ريرحلا ّةقر 

وحن حتفنا   . هتحتفو هتبحسو  بابلا  سرت  تَّكف 
. اًجعزم اًريرص  ثدحت  ةئدّصلا  هبیلاودو  لخادلا 

. ّلظلا يف  ٍذالم  داجيإ  ًالواحم  ةبتعلا  ىلع  تیقب 
ةفوفصملا روبقلا  ةيؤر  يف  بغرأ  نكأ  مل 

. ماظتناب

اھدي يف  لمحت  تناك   . ديدج نم  ةأرملا  ترھظ 
ةحیفصو اخوب  ةجاجز  اھَّنإ  : " تلاقو ائیش 

ةدبز يف  ةسّمغم  ةریطفو  ةيرسيوس  ةتالوكش 
". نوتيزلا تيزب  جوزمم  لسع  يفو  ةبئاذ  زعام 

ةرازو ّدیسلا  سراحلا -  ةجوز  يل  تمَّلس  اذھب 
. اھدیب ام  عافدلا -

ةأرملا يدي  نم  ةجاجزلا  يدیب  تذخأ 
تمتمتو اھینیع  يف  ترظنو  نیتواضیبلا 

نأ ال دھشأ  !... " اذامل يردأ  نأ  نود  ةداھّشلاب 
". ـه للا لوسر  ادمحم  َّنأو  ـه  للا ّالإ  هلإ 
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يف عبقت  ثثجلاو  روبقلا  نم  ناراتكھ  يئارو 
. بّطرلا قبّدلا  مویلا  اذھ  ءاسم  ةملظ 

ىلإ ةریخألا  ّةرمللو  دیعبلا  يف  كانھ  ترظن 
. يمأ ربقو  يبأ  ربق  نيربقلا :

ّلك نم   . سراحلا ةجوز  ةرظنو  ةربقملا  ترداغ 
بّطرلا بحاشلا  مویلا  اذھ  ةياھن  ىرأ  ٍبوص 

. قفألا قمع  يف  ءودھب  لخدت  سمشلا   . عمتلت
"؟. اذكھ بھذت  نيأ  : " ٌعایضو ةفصاع  انأ  يلوحو 

ةدھاش الب  يذلا  هربق  قامعأ  نم  يبأ  ينثّدحو 
؟" دیعب نم  تیتأ  يلجأ  نم  لھ  : " ةباتك الو  ٍماخر 

". دیعب نم  تیتأ  كلجأ  نم   . معن : " تبجأ

ّهنإ : " اھربق نم  يل  فتھي  يمأ  توص  تعمس 
انعدت نأ   ... ٍءودھ يف  مانن  انكرتت  نأ  كنم  بلطي 

". ٍنامأ يف 

يف تزرغنا  ٍةكمس  ةكسح  َّنأ  ول  امك  تسسحأ 
. ُتیكبو  . يقلح
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ئفاد دسج  جھابم 
 - ةریبكلا يلھأ  راد  راّدلا -  ةبتع  تزتجا  امدنع 
، اًرشتنم مالظلا  ناك   . داك وأ  َّمع  دق  لیللا  ناك 

اھناصغأ . اھناكم يف  انھ  لازت  ةیلاّدلاو ال 
. انناریج نكسمو  انلزنم  ةھجاو  تّقلست 

. اذامل فرعأ  نأ  نود  ٌقیمع  ٌنزح  يب  ّدبتسا 
. ّدیقم يننأ  ول  امك   ، قنتخأ تنك   . يكبأ نأ  تددو 

ثعبنت يتلا  ةنھاولا  ءاوضألا  ضعب  يل  تحال 
،  - مھي ال  ةموردن -  وأ  ةناَحير  ةقیتعلا  ةيرقلا  نم 

قفو ىرخأ  ينعبتيو  ًةرات  ينقبسي  يلظو 
يتلا حیباصملا  ضعب  نع  رداصلا  ءوضلا  هاجتا 

ةلجعتملا  ، ةركبملا ةمتعلا  هذھ  مواقت  تلازام 
اذھ ينجعزأ   . ءامّسلا نم  يسأر  ىلع  ةطباھلا 

يذلا روفحملا  ّفوجملا  هوشملا  هلكشب  ّلظلا 
. ةبارغلا ىلع  ثعبي 

ءاطغ ىلع  ةیقلتسم  ةراس  يبأ  ةجوز  تدجو 
، دھف وأ  رمنل  ةریبك  ةروص  هیلع  تعبط  شارف 

نیتيراعلا اھیعارذب  اھافق  تدنسأ  دقو 
. ةميدق ةّدخم  ىلع  جلثلا  ضایب  نیتواضیبلا 

زوریفلا نولب  قرزأ  اناتسف  ةيدترم  تناك 
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... نآ يف  اضافضفو  اقیض  اناتسف   ، تھابلا
فشكتي ٍفاض   ... اھتنتف میساقت  مسريو  اھرتسي 
نیمدقو نيرودم  نیغسرو  نیعیفر  نیبعك  نع 

. نیتریغص

! ةلازغ ةنتف ! ةروص !

. ةتالوكشلا نم  ةلیمج  ةبعل  لثم  تناك 

. ُهُتنك دقل   ... بلعثلا  ... َو

اھجایھ ةرتف  يف  ةطق  تناك  جراخلا  يف 
اًھوأتم ًءاوم  عاطقنا  نود  ءومتو  میھت  يسنجلا 

. اًجاتھم

اوبقار  . میقتسم طخ  كانھ  سیل   ، طق ایند  يف  "
بلك لبق  نم  ناردج  ةعبرأ  نیب  اًدراطم  اطق 

ّطخ يأ  ّطقلل  دجوي  لھ  يل  اولوقو  تیبلا  بحاص 
" ... میقتسم

عفرت مل   ، َّيلإ رّظنلا  ءانع  ىتح  اھسفن  ّفلكت  مل 
دیج  . لالدو ةّقر  يف  اھدیج  كلدت  تناك   . اھفرط
يذلا رطعلا  سیل   . ةفرغلا ألمي  اھرطع   . ةلازغ

مولي ىمسي  يذلاو   ، تاومألا هب  خّمضي  ام  ًةداع 
. ةقرو افطل  رثكأو  ًةراثإ  ّدشأ  رخآ  ٌرطع  هنإ   . مولي
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. وھ انأ   ... ُبلعثلاو

يف ةزفق   ... ٍملح نم  ّوتلل  تجرخ  اھنأك  يل  تدب 
يف يھو  اھھجو  ّرمحا   . ءيشّالّلا يف   ... مدعلا

ةدیحولا ةذفانلا   ، ةرانإلا ةفیعض  ةفرغلا  ةمتع 
راھزألا موسرب  ةّنيزملا  رئاتسلاو  ٌةدصوم 
ناولألا تاذ  ةیفارخلا  روّیطلاو  تاناویحلاو 

عبرألا اياوّزلا  يف   . رئاتسلا َةلدسم  تناك  ةریثكلا 
دّقتت ةرانإلا  ةلیلق  ةمتعملا  ةلیلظلا  ةفرغلا  هذھل 
دنعو  . ّيوقلا كسملا  جرأ  ةرشان  دوعلا  ُداوعأ 

يف تعضو  ریغص  ٍرمج  نوناك  يبأ  ةجوز  ْيَمدق 
يبأ ناك   . يواجلا غّمصلاو  لدنّصلا  عطق  هرمج 
الإ ةراسل  سیل  : " اًیلاع كحضي  وھو  لوقي  اًمئاد 
نع يمعت  ًةرطع  ةحئار  اھل  َّنأ  وھ   ، ٌدحاو ٌبیع 

جھابملا يقاب  نع   ، ىرخألا تابغرلا  لك 
. اھرطع قشعي  ناك  اًضيأ  وھ  تاذللاو ."

. ًةقيدح ّالإ  تسیل  ْةراس 

ىوھتتو حورت  تناك  ةیخارتم  ىلسك  ةكرحب 
تراص  . نیلْسوُملا نم  جوسنملا  اھحاشو  فرطب 
اھینیع يطغت  مث  لؤاست  ةرظن  َّيلإ  رظنت  نآلا 
تلازام يبأ  ةجوز  َّنأ  تظحال   ، ىرسیلا اھدیب 

اھتلعج ةلخن   ، ءانبلا عئار  اًقیشر  اھدسجب  ظفتحت 
ّریغت عم  ّریغتي  اھینیع  نول  ةعلختم   ، ةعیلخ حيرلا 
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. لیمجلا اھِتْوص 

دقو يبأ  يف  ّركفأ  تنك   ، اھروضح يف   ... اھمامأ
. ٌّریحم ٌبيرغ  ٌلمأت   ، ٌهابتنا  ، ٌلوھذ ينارتعا 

. يننكس كلذب  هیبش  روعش  وأ  فوخلا  نم  عون 

. رخآ تنك  ول  امك  َّيلإ  ةراس  ترظن  ىلوألا  ّةرملل 

يف بغري  نمك  تناك   ... ریكفتلا يف  تقرغ  دقل 
وحن اھتيؤر  تھجو  دقو   ، ًةرئاح تناك   ، بورھلا
ىلع يوطنت  اھنأكو  اھتاذ  قامعأ  وحن   ... اھلخاد

يرئادلا قاقرزالا  يفخت  نأ  تلواح   . ٍّرس  ... ٍملأ
نم تنكمت  ام  لك  اذھ   ، ىنمیلا اھنیع  تحت 

. ٍبابضب ول  امك  للھملا  حابصملا  ءوض  تحت  هتيؤر 

تقلغنا َّمث  كابأ " اونفد  دقل  : " ةراس يل  تلاق 
. ٍمتاق ٍمراص  يدیلج  ٍتمص  يف  اھسفن  ىلع 

نأ تلواح  دقو  ادج  ةرتوتم  ةراس  تناك  اھتداعك 
عبطي يذلا  ركّسلا  وأ  لسعلا  ةھكنب  ظفتحت 

! ةفصاعلا  . عمسي داكلاب  يذلا  ضیفخلا  اھتوص 

، اھینیع نول  ریغتي   ، سمب ةنوكسملاك  اّھنإ 
. ُءومتو ُءومت  اًیسنج  ةجاتھملا  ّةطقلا 

لثم تنك  اًفقاو   . يمدع يف  أفطم   ، ٌقراغ انھ  انأ 

39



قنخأ نأ  تلواح   . بلق الب  ةكلاھتم  ٍةیناغ 
. اھعمقأ نأ   ... ةدعابتملا ةعطقتملا  يسافنأ 

". ْتوملا ْكاسنت  : " اھل تلق 

ناك لیحرلا  ّررق  نم  هدحو  وھ   . وھ ّهنإ  : " تبّقع
داوجلا ةوھص  ىلع  ةليوطلا  رافسألا  قشعي 

، يھتنت يتلا ال  ةیفارخلا  بوردلاو  كلاسملاو 
مھ قیقّدلا  اذھ  نم   ... اذكھو  ... اذكھ ناك 

مھ ديرفلا  قیقدلا  اذھ  نم   ... نوعونصم لاجرلا 
". نونوجعم نویقیقحلا 

انأو اھیلإ  يغصأ  تنك   . يتمص ةعقوقب  تیمتحا 
ول تددو   . بلعثلا يَنیعب  اًصِّحفتم  اھیف  قدحأ 

. لوبأ

". توملا كاسنت  : " تّددر

ّصلختُي هفات  ءيش  ّدرجم  كوبأ  نكي  مل  : " تفدرأ
ةقيرط يف  ىتح  اًديرف   ... وھ ناك   . اذكھ هنم 

!". هماستبا

وأ ردّانلا  رطعلاك  ءيشب  نوحشم  اھتوص 
رویطلا ىلإ  رظنأ  تحر   ، ةنّجلا نم  ىقیسومك 

: اھّدعأ انأو  ةراتسلا  ىلع  ةموسرملا  ةیفارخلا 
ةأجف  ... رشع دحأ   ، ةعبس  ، ةثالث  ، نانثا  ، دحاو
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مدمدو  ، ناولألا ددعتم  قرب  ءامّسلا  يف  عمتلا 
يف اًريزغ  َرمحأ  اراح  ءامّسلا  ُرطم  أدبو  دعّرلا 

. لوطھلا

بارطضا  . سطسغأ يف  نحن   . اھینیع نول  ّریغت 
نم ّلك  بلق  يف  بعُّرلا  َّثب  راصعإلاك  بيرغ 
يف تبقرت   . ةقیتعلا ةيرقلا  هذھ  يف  سفنتي 

. ةعیبطلاو ّةطقلا   ، يبأ ةجوز  َّنھءودھ : تمص 
. اًئیشف اًئیش  رسكنيو  لكآتيو  ُدَفْنَي  يربص  حار 
يف تقلمح   ، ةحلم ّلوبتلا  يف  يتبغر  تراصو 

امھادحإ ْتّفل  دقو  نیتيراعلا  نیتریغصلا  اھیمدق 
. ىرخألا قوف 

نم جوزب  نیتھیبّشلا  اھیمدق  ّصحفتأ  يننأ  تأر 
مامأ تفقوو  اھسأر  تّكرح   . تضھن  . ّةنجلا رویط 

ىلع ةئدص  سیبابد  ةعبرأب  ةتبثملا  ةآرملا 
. ةبوطرلاو ةرارحلا  طرف  نم  رّشقملا  طئاحلا 

يف ّيجاعلا  اھطشم  تّررم  مث  اھھجو  ْتلّمأت 
اھھجو َّنأ  تظحال   ، لولحملا ِرساحلا  اھرعش 

بّعتلا ناك   . نيواقرز اھینیع  ارَجْحِمو  اًعِقتمم  ناك 
. اھعباصأ ْتَعَقْرف   . اھبادھأ ىلع  ودبي 

، رمعلا نم  نیسمخلا  تغلب  دق  نوكت  امبر 
رشعب اھنم  رغصأ  انأ  مامتلاب  ةنس  نیسمخ 
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. كلذ نم  رثكأب  اھنم  رغصأ  انأ  اّمبرو   ، تاونس
ُلدسنت تناك  يتلا  اھرئافض  َّنأ  اًضيأ  تظحال 

. ًالیلق رصقأ  تراص  اَھیَتَیلإ  غلبتو  اھرھظ  ىلع 

ساسحإب يحوي  ًالزلزم  ءيش  لك  ناك  يلوح 
. ٍةيواھ يف  طوقّسلا 

ًائداھ اًبیعن   ... ةموب بیعن  عمسأ  تنك  انھ  نم 
الو موبلا  بحأ  . ال  دحاو نآ  يف  اًعیظف  اًشحوتمو 

. ایسنج تاجئاھلا  تارقبلا  راوُخ 

مكارت ةفرغلا  يف  تكرحت  املك  يبأ  ةجوز  تناك 
، يفنأ لخاد  ٍةقبط  قوف  ًةقبط  اھرطع  عّمجتو 

ةھیبشلا ةقیّضلا  ةليوطلا  ةفرغلا  هذھ  يف 
. يھتنیس هنأب  يحوي  ٍءودھب ال 

، ْقّقحتت مل  ّةیبص  ةینمأ   ... ةبغر اھلخاد  يف 
ةرم ّلوأ  اھمدق  تعضو  نأ  ذنم  اھتایح  لاوطو 
ةللّدملا ةلفطلا  اًمود  تناك  ریبكلا  يبأ  تیب  يف 

. انأو يبأ  انیلك : نم 

تام يذلا  يمع   ... اًضيأ يمع  فرط  نم  نكلو 
مل  . ٍّبج يف  لخاوّدلا  مرطضم  ًالمث  ًانونجم 
ةلاح يف  يھو  عوبسأ  دعب  ّالإ  هتثج  اودجي 

مل تاموصخلا  ةریثك  يمأ   . ةمدقتم ٍّللحتو  نفعت 
. اًدبأ همحرت  مل   ... اًدبأ ّهبحت 
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. جراخلا ىلإ  رظنأ  تیقبو  رادجلل  يرھظ  تدنسأ 
. ٌنونجم ٌبيرغ  ٌرطم  ةيرقلا  ىلع  رمھنا  ًةأجف 

يفیّصلا رطملا  اذھ  طویخ  بقارأ  تنك   ، اًبرھتم
نم طقسي  وھو   ... باّرتلا نول   ، رمحألا نوللا  يذ 

. ًالیلق ًالیلق  اھتقرز  دجت  تذخأ  ةيدامر  ءامس 
طویخ لمأتأ  نأ  يقلق : ةعداخمل  ٌةدحاو  ةقيرط 

... يبأ ربق  يف  ركفأ  نأو  ئجافملا  رطملا  اذھ 
لوُیس هفرجتس  يذلا  رمحألا  هبارت  ماكر  يف 

ءاملا َكرب  ٌّرام  َربَع   . ةفینعلا ّةيوقلا  ءاملا 
ىلع هیمدق  عضي  وھو  راخبلا  ةدعاصتملا 

ىلعو ةرومغملا  ضرألا  ىلع  ّةیمرملا  ةراجحلا 
. ةبابّضلا هبشي  ام  هیفتك 

ضعب  . ًالیقث اًكلاح  جراخلا  يف  لیللا  طبھ  ًةأجف 
لّجعت نأ  لواحت  تناك  اًضافخنا  رثكألا  موجنلا 

رطعب عّوضتت  تناك  يبأ  ةجوز   ، ةلیئّضلا اھراونأ 
سراحلا ةجوز  يف  تركف   ، ٌرسآ ٌجُّرأت   ... ٍّيرب ٍديرف 
تكردأ نآلا   . عافدلا ةرازو  ّدیسلاب  ىَّمََست  يذلا 
مل ىرخألا  يھ   . اھمسا اھنم  بلطأ  مل  يننأ 
كانھ تسیل  !؟  ُّمھي اذامو   . يمسا ينم  بلطت 
هعم سرامن  ىتح  كيرشلا  مسا  ةفرعمل  ةجاح 
سیل لاوحألا  لك  يف   . اًضيأ فغشبو   ، سنجلا
يمأ تعطق  رثؤم : ٌدادتما  الو  ةیمھأ  ءامسألل 
يف انھ  ةليوطلا  اھیلایلب  ّاًمايأ   ... اّھلك اھتایح 
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دعتست ملو   . ٍفئاز مسا  يف  ًةفوفلم  لفسألا 
ىلع ةروفحملا  فرحألاب  َّالإ  ّيقیقحلا  اھمسا 

تحت اّھلك  اھتایح  تضق   " . اھربق ةدھاش  ةماخر 
ىلإ ّللست  يئالمإ  أطخ  تحت  مانتو  ٍفئاز  مسا 
تومنو ایحن   . اھربق صن  ىلإ   ... يزئانجلا اھصن 

! ةئیطَخلا يف 

!" اذھ كحضمو  بيرغ  وھ  مك 

لمأتأ  . يترتس ةقاي  تحت  يسفن  ثّدحأ 
ٍماكحإب نیتلودجم  اتناك   ... يبأ ةجوز  يتریفض 
نولب  ... ءّانحلاب نیتغوبصمو  ىلعألا  ىلإ 

ضعب اتدقف  دقل   ... اھرھظ ىلع  نایلدتت   ، وجاكآلا
... امھیلدت نم   ... امھلوط نم  تارتمیتنسلا 

داز ناتمیظع  اھانیع  يل  تدب  يرصب : تلسرأ 
اھرئافض  . قّاربلا دوسألا  لحكلا  امھعاستا  يف 

. رمحألا لیتنادلا  نم  ةعطقب  ةدودشم 

محللا نم  ةریغص  ةلتك  لثم  ةراس  يل  تدب 
ترادتسا  . ةلازغ امك  ةقیقر  ةقیشر   ... ّيرطلا

هذھ ّرحلا  دتشا  : " يترظن بیھل  بّنجتتل  امك 
". رثكأ برشن  انرصو  مايألا 

... اًرتوتم ّاًریغتم  اھتوص  لعج  ٌئجافم  ٌلاعفنا 
هذھ ىلإ  تلزام  يّننأ  ىلإ  تھبتنا   ... اًجلتخم
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اھعمو اخوبلا  ةجاجز  يدي  يف  لمحأ  ةظحللا 
. نابوذلا يف  تذخأ  يتلا  ةتالوكشلا  ةعطق 
ينیعب تلمأتو  ًةریبك  ةعرج  ةجاجزلا  نم  تذخأ 

. بارش نم  ةجاجزلا  يف  يقب  ام  ّاًردقم 

نولتي نآرقلا  وئرقم  ناك  ةرواجملا  ةرجحلا  يف 
. رینانّدلا ضعبو  ءاشعلا  راظتنا  يف  تايآلا  ضعب 

اذھو ُتھبتنا -  ـه.  للا مالك  وعئاب   ... تايآلا راّجت 
هنأ ىلإ  راثرثلا -  جاضلا  اھيودو  رطملا  فقوت  دعب 

نویقیقح نوئرقم  ىرخألا  ةفرغلا  يف  نكي  مل 
لغتشي ميدق  تیساك  ويدار  زاھج  ریغ  نكي  ملو 

ئرقملا توص  ُثبي  ناك  ةَحطسم  ّةيراطبب 
. دمصلا دبع  طسابلا  دبع  ریھّشلا : لّترملاو 

. اذكھ هتدجو  عئار ! ٌّيلسع  ٌتوص 

. اھرظنب ينتقمرو  يوحن  يبأ  ةجوز  ترادتسا 
يھ تدجو  اّھلعل   . اًبحاشو اًفوطخم  اھھجو  ناك 

ٍعاقيإب ىرتت  يھو  ةلیمج  نآرقلا  ةوالت  ىرخألا 
ٍلقاثت يف  تسلج   . اًمامت طوبضم  ریغ  يبرغم 

". كئاذح يَتطبر  ّكف  : " يل تلاقو 

. اًجالتخا َرثكأ  لیمجلا  اھتوص  لعج  لاعفنالا 

. ةنفعلا يبراوج  ُةحئار  ْتثعبنا   ، يلعن ُتللح 
اھفنأ سملت  يھو  َّيلإ  يبأ  ةجوز  ترظن 

45



هتعني ناك  اذكھ  ُّيدوھیلا ! فنألا   . ًالیلق سنخألا 
. باجعإلاب ةءولمم  ةماستبا  ُلسري  وھو  يبأ 

. هسفن داوّسلاب  لیللا  ىرأ  دعأ  مل 

تناك  ، اخوبلا ةجاجز  نم  ىرخأ  ًةعرج  تبرش 
. ًةمئاھ ُجوامتت  يحور 

. ةریّغصلا ةدیحولا  ةذفانلا  هذھ  لالخ  نم  ترظن 
اذھ ىلع  ًالیلق  عفتري  هنأك  ودبي  قاقُّزلا  أدب 
فزخلاو جاّجزلا  اياقب   . بیجعلا يفیّصلا  میغلا 
ىلإ ًالیلق   ... لفسألا يف   . ٍتاعامتلا ردصت 
تحت اًبِجَتحم  لھّسلا  لازي  ام   ، لفسألا

قربي رحبلا  ناك  دیعبلا  يف  كانھو   ، هناسلیط
لیللا ءودھ  راصو   . هنع هبابض  عشقنا  نأ  دعب 

. ٌةئیضم ٌةملظ  هنأك   ... اًعئار

تناك ةمدتحملا  اھنیع   ... قاقزلا ٌةأرما  ْتزاتجا 
لایخ  . خّستم ضیبأ  ٍكُوحَم  تحت  اھرتست 

أدب يذلا  روُّنلا  تحت   .. ٍّةدحوتم نویع  جوز  قیشر !
. اًئیشف اًئیش  ءاضفلا  وزغي 

. اذكھ تناك 

فیفخلا اھءاذح  ُّرجت  ًةعرسم  تَّرمو  َّيلإ  ترظن 
ریغص تیب  ىلإ  تفلد   . ّللبملا قاقزلا  طالب  ىلع 

46



ٍلجر توص  اھلبقتسا  دقل   . ًةبَراوُم هتباوب  تقبأو 
. ٌءيش ُعمسي  دعي  مل  اھدعبو   . ٍّرتوتم

". ءاّسنلا ـُه  للا ِمحیل  "

ماّخرلا نم  كیبأ  ربق  ةدھاش  انبلط  دقل  "
ىلع اذھ  يبأ  ُةجوز  تقلأ  توحنملا "

 - يمأ َّنأ  ينمھفُت  نأ  ّدوت  تناك   . يعماسم
ةدھاش ریغ  اھربق  ىلع  اھل  نكي  مل  اھتميرغ -

. فئّازلا ماّخرلا  نم   ... يعانّصلا ماّخرلا  نم 
اھیمدق ىلع  عقوف   ، يرصب تضفخ   . َّيلإ ترظن 
نم ٌجوز   ... ضیبأ عمش  نم  امھنأك  نیتریّغصلا 

ْتضفخو  ... اھیلإ يرصب  ُتعفر   . ءاضیبلا روّیطلا 
. اھینیع اھرودب 

". يبأ لتقأ  مل  : " يسفنل ُتلق 

ریني ءوضلا  داع   . بابصنالا نع  رطملا  فقوت 
رودت شیفافخلا   . اًبيرقت  . ًةیفاص ءامّسلاو  ةيرقلا 
. ٍّيمومع ٍحابصمب  ٍةءاضم  ةرجش  لوح  رصتو 

يراعلا فصن  اھردص  لمأتت  يبأ  ةجوز  تحار 
ةیعمشلا اھعباصأب  لیمجلا  اھفنأ  ریخانم  قلغتو 

عاّمللا ضیبألا  اھنولب  ةلیمجلا   ... لیكشتلا ّةیھبلا 
. اھسفن ىلإ  ول  امك  ثّدحتت  تأدب  مث  ديرفلا 

ىلع ٍءيش  ُّلك  ُریسي  ٍدلوب  ىلبح  نوكأ  امدنع  "
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نایثغ اًمود  يِنُباَتْني  اًتنب  نوكت  امدنعو   ، ماري ام 
! لّیللا يف  سیباوكو   ... سأرلا يف  ٌمالآو  ٌءيقو 

مغر  . يذھت اّھنإ  ؟  اذكھ يبأ  ةجوز  ملكتت  اذامل 
تبجنأ دقل   . ُتیسن ىلب   . اًدبأ اًدلو  بجنت  مل  اھنأ 

يمأ فرط  نم  لتق  قدألا -  وأ -  َتام  اًدیحو  اًدلو 
ام اذھ   ... اًدبأ هتَّثُج  ىلع  ْرثعي  ْملو  اھتميرغ -  - 

". ءوّسلا ُةنسلأ  هلوقت 

، اخوبلا نم  ىرخأ  ةعرج  عالتبا  يف  بغرأ  ُتنك 
ةجوز َّيلإ  تتفتلا  . 1 ةایحلا ءام  وأ  ّيحلا  ءاملا 
ناك : " مھي . ال  ثيدحلا عوضوم  تّریغو  يبأ 

نم ّهنإ  يل  لوقي   . عوبسألا يف  ةرم  ينعجاضي 
، نوسینألا سأك   ، تبسلا سادق  ةماقإ  يقح 
َبجاو يضقي  امدنعو   . يتالصو ةیسنجلا  يتَذل 

ىقیسوم  . ُرخشي ناك   . ُماني سّدقملا  تبسلا 
ةلیل ّلك  ّهزھ  ىلإ  رطضأ  تنكو   . ةلیمج هریخش 

. ًالجر ناك  دقل   . كبناج ىلع  ردتسا  هل : لوقأ  انأو 
... ىقیسوم  ... اًدسج  ... ًاظقیتُم ایشحو  اًمحل 

!". ةدخِمو

ّينیع ىلإ  رظنت  يھو  يبأ  نع  ملكتت  تناك 
ُتلز ام  يتلا  ّيحلا  ءاملا  ةجاجز  ىلإو   ، ّةرم

. ىرخأ ةرم  يدي  يف  اھب  ظفتحأ 

نكل  ، يبأ لتقأ  مل  يننأب  اھل  لوقأ  نأ  ّدوأ  تنك 
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... ًاطوبرم يمف  لخاد  يناسلب  ّسحأ  ُتنك 
... يمف ألمي  ٌرجح   ... تّوصلا تدقف   ... اًرصاحم

ةھيركلا ةحئّارلا  اًریخأ  يفنأ  ىلإ  تلصو 
يبراوج نم  ثعبنت  تناك  يتلا  ةمومسملا 

يمدق ناھبشت  نیّتللا  َّيمدق  نمو  ةخسولا 
. ءافلحلا ریصح  تحت  ْيلجر  تیفخأ   . يبأ

ًةربقم روزت  نأ  يبأ  ةجوز  ىلع  عونمم  ّهنأ  فرعأ 
يمأ وحن  ٌةقراح  ةریغ  اھتنكس  اذھل   . ةیمالسإ

، كرتشملا امھلجر  يبأ  بناج  ىلإ  مانت  يتلا 
. ّيدبألا مّونلا 

: لوقت يھو  ةبقاث  ًةرظن  َّيلإ  ترظن 

ةایحلا يف  اھنم  ُراغأ  ىقبأ  نأ  ّيلع  ٌموكحم  "
!. تامملا يف  امك 

ىتح  ... باّرتلا ّىتح  ينمزالتس  ةریغلا  هذھ 
". داّمرلا

ریغ ىلعو  ةراس  ّنأ  نم  ٌدكأتم  انأ  لب   ... ملعأ
ةيرقلا ناكس  نم  نیضماغلاو  نییلوضفلا  ملع 
 - مھي ، ال  ةموردن وأ  ةناحير  هذھ -  ةميدقلا 

عافدلا ةرازو  ّدیسلا  سراحلا  نم  ٍؤطاوتبو 
اھتعجاض يتلا  هتجوز  ةقفاومبو   ، هّرتستو

يتلاو  ، َّيدلاو يَربق  نیب  سنجلا  اھعم  تسرامو 
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ّانأ لب   ... ملعأ اھمسا  اھنم  بلطأ  نأ  تیسن 
موي نم   . ةیلیللا اھتاعلط  ةراسل  َّنأ  نم  دكأتم 
يبأ ربق  ىلع  ةدّدمم  اھیلایل  يضقت  نفّدلا 

امدنعو  ، رجفلا ّىتح  ّةيدوھي  ةیعدأ  ولتتو  يلصت 
تناك مّالظلا  ُدِھدھي  نذؤملا  توص  عفتري 

دوعت مث  هربق  ةبرت  ىلع  ةيرّسلا  ةداعلا  سرامت 
يف مئاقلا  ریبكلا  تیبلا  اذھ  يف  اھتفرغ  ىلإ 
يّمأ َجعزت  نأ  ديرت  تناك   . قناخلا قاّقزلا  اذھ 

نم ٍلمِح  تحت   " . اھتنینأمط يف   ... اھئودھ يف 
يف اھعبتتأس   ... اھفیخأ  ، اھقلقأ  ، اھجعزُأ  ، بارتلا

". اھربق قامعأ 

. ِنیتخسولا َّيلجِر  نیب  يرصب  ُتیفخأ   . تفخ
. ادج ةریغصو  ةبوقثم  يبراوج  ّنأ  ىلإ  تھبتنا 

ىلإ ترظن   . ةآرملا ةھجاوم  يبأ  ةجوز  ترادتسا 
ىّشغملا جاّجزلا  لالخ  نم  ّينع  تثحب   . اھسفن

. راخبلاب

ةثالث ذنم  ينقذ  قلحأ  مل  يننأ  ىلإ  تھبتنا 
اذھ ُتأرق  . Centaure روتنس سأر  يل  َّلعل   . مايأ

. ةراس ينیع  يف 

هذھ يف   . اھیعارذ نیب  ينتَّمض   ، َّيلإ ترادتسا 
. ةراس َرطع  تدجوو   . ةرارحب يبأ  ُتیكب  ةظّحللا 
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يندعاس هتعلتبا  يذلا  اخوبلا  ةجاجز  فصن 
ناضحأ نیب  باحتنالاو  ءاكبلاب  راجفنالا  ىلع 
تفشتكا ةظّحللا  هذھ  يفو   . ةئفاّدلا ةراس 

يھ  . ّةوقب يدسج  ْتّمض   . يبأ ةحئار  َّيف  ةراس 
. ریثكب اھنم  ربكأ  يننأ  ُتسسحأ   . ةریصق

! تاریبكلا تاریّغصلا  ءاّسنلا  ـه  للا محیل 

اًدوقنع اًعم  انلوانت  ٍةعمشل  رفصألا  ءوضلا  ىلع 
. ٌمعان بنعلا   ، ىرخأ دعب  ّةبح  ولحلا : بنعلا  نم 

. ٌملُح  . ٌریصق لیللا   . ٌردان ٌديرف  ٌقاذم  هل 

ويدّارلا دلخ  امدنع   ، اًقیلط اًرح  يسفن  ُّسِحأ 
ةوالت كانھ ال  دعي  مل   ، ًالیل تّمصلا  ىلإ  تیساك 
ويدّارلا الو  تايآلا  راّجت  نیئرقملا  لبق  نم  نآرقلا 

. ةحطّسملا ةيراطبلاب  لغتشي  يذلا  تیساك 

اھرطعو ةيوق  اھتاجنغتو  ةراس  تاھّوأت  تناك 
ّالإ نكت  مل  يناضحأ  نیب   . هلماكب لیللا  ّيطغي 

. ةمطحم ًةلفط 
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كلت رابُغلا  ِكلم  ةّصق 
يعباصأ نیب  ّىلدتي  لازي  ام  بنعلا  دوقنع  ناك 
ةلصاوتم ٍتاباحتنا  يف  ةراس  ترجفنا  امدنع 

. ٍّةداح

ةشارف لكش  يف  ًةلبق  تعبط  فیك  يردأ  ال 
ةلازغلا دیج  هبشي  يذلا  ليوطلا  اھقنع  ىلع 

تّابح ضعبب  عمتلملا  اھنیبج  ىلع  ىرخأ  ًةلبقو 
. يقیقحلا همجح  ذخأي  اھتوص  أدب  مث   . قرعلا
َّيعارذ نیب   . ةداعلاك ّریغتي  اھینیع  نول  َّنأ  فرعأ 
ّةیعامج ةركاذ  فرط  نم  ًةدراطم  ًةلفط  تناك 
ةصق َّيلع  ُّصقت  تأدب   . ةبرطضم ةمومحم 
ناتّصق  . اھدادجأ دحأ  ةياكحو  يبأ  نم  اھجاوز 
لیصافت يف  ةراس  ناسل  لغوت  اّملكو   . ناتریثم

يبلق دادزا  اّملك  ثادحألاو  تایصخشلاو  نّمزلا 
ناّتللا بنعلا  معط  ةموعنو  ةّذل  تشالتو  اًضابقنا 

... رھّزلاب ةاّشوملا  ةلیللا  هذھ  يف  امھب  ُتمعن 
: ةجِّرأتملا

لوح ٍناھر  نم  رثكأ  نكي  مل   ، ًاناھر ناك  دقل  "
ىلإ  ... كیبأ ريرس  ىلإ  ينداق  ام   ، رمخلا نم  ٍحدق 

ٍلاجر  ... ٍلاجر نیب  ًاناھر  ناك  دقل   . هتایح
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. نّییقیقح

شیجلا يف  دّنجیل  يعدتسا  اباش  كوبأ  ناك 
ّلك  . ةرھز كّمأ  نم  ّاًجوزتم  ناكو   ، يسنرفلا
مھو ًةأرما  هعم  بحصي  ناك  هقافر  نم  دحاو 

. ٍبارش ةدئام  لوح 

نمث عفدب  مَّرغي  ُهمدانُت  ٍةأرما  ىلع  رثعي  يذلا ال 
". نوسینألا نم  راودأ  ةثالثو  ذیبنلا  نم  ٍةجاجز 

". ءانعلا ةبّحصلا    هذھ   ... روضحلا اذھ  قحتسي  "

دق اوناكو   ... ٍةبحص الب   ... ٍةأرما الب  اًدیحو  ناك  كوبأ 
. ةثلاثلا نوسینألا  سأك  اوغلب 

ـّي. فاضإ حدق 

مسحو  ... سأرلا يف  بعلي  هلوعفم  أدب  ُرخآ  ّمث 
. ُرمألا مسُح   . رمألا

طباض سرف  جرسي   ... لاحلا يف  كوبأ  وھ  اھو 
ىلع ةفیفخ  ةبرضب  اھّثحتسيو  اھتوھص  يلتعيو 
ىتأ  . ةنيدملا ةّقزأ  داوس  يف  لغّوتيو  نطبلا 
ةيرقلا هذھ  فرط  يف  انشوح  يف  ّينع  ثحبي 
هلأسأ نأ  نود   . ّددرت ٍ الب  هتعبت   . ةناحير ةقیتعلا 
تاویحلا  . اذكھ ُرمألا  ناك   ، بھذن نيأ  ىلإ  ىتح 
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ٍةبيرغ اّمبرو  ٍّةيداع  صصقب  اًمئاد  أدبت  ةلیمجلا 
. هقرافأ مل  اھنیح  نمو   . ًالیلق

ءاسملا كلذ  يف   . ناھر لجر   . ناك امك  هتببحأ 
دوسألا نابعثلا  َةصقر  ُتصقر 

ُتوملا  J’ai dansé au serpent noir
. انّقرف يذلا  وھ  ناك  هدحو 

". توملا كاسنت  : " تّددر

. ٍفصقو ٍلافتحا  لجر  ناك  دقل 

، ةعمشلا بھل  جھوت  لعفب  ّاًبھذم  اًرصب  تعفر 
بنعلا دوقنع   . ينكبرُت تناك  ءاضیبلا  اھترشب 

. ضرألا ىلع  طقس 

لاجر ُتعمسو   . يدي يف  ةجاّجزلا  ىلإ  تھبتنا 
ٌةجھتبم ٌةرھمج   ... يسأر لخاد  نوجُضي  ناھّرلا 

ةجوز ُةروص   . ٍةینغأو ٍسأك  لوح  ٌّةقلحتم 
: يننُكست يھ   ، تداع عافدلا  ةرازو  سراحلا 

يھو شّحوتم  ناویح  لثم  اھتوشن  ةورذ  يف 
انأو  ، ةئفاّدلا يبأ  ربق  ةبرت  يف  اھرفاظأ  بشنت 
ربق ةدھاش  ىلع  تددش  دقو  اًقرع  ّببصتأ 
يئالمإلا هئطخب  نیّعللا  رجحلا  اذھ  ةرھز : يمأ 

نیتینآرقلا نیتيآلا  ىدحإ  يف  ِسدنملا 
نم جيزم  وھ  ئطاخ  ءيدر  طخب  نیتبوتكملا 
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ًالیلق تلام  مث  ّيلإ  ترظن   . يناويدلاو خّسنلا 
. اھتآرم ىلع  ّصقت  تأدبو  يفتك  ىلع  اھسأرب 

جلتخي َّيلسعلا  اھتوص  لعج  ٌقیمع  لاعفنا 
: ينذأ يف  اھتاملك  ّركُس  بُّصت  يھو 

... ناك دقل  "

. حّيرلاب ًانوكسم  ناك 

مل يتلا  ةدیحولا  حّيرلا   . حيرلاو رطملا  ناك  دقل 
". ٌّرح  ... هبَرق يف  ناطیّشلا  اھسبحي 

. اًمیسوو ایكذ   ، ايوق  ، قحسإ همساو   ، انراج ناك 

عیمج عرصي  نأ  هتعاطتسا  يف  ناك  ریغص  وھو 
اًدحاو اًدحاو  مھكسمي  ناك   ، ةيرقلا لافطأ 

. كحضي وھو  اًضرأ  مھطقسيو 

. ٍتيرفع مسج  يف  ٌكالم 

. ٌّيكئالم ٌتيرفع 

هردص خفني  قحسإ  ناك   ، هَدسج ينيرُي  ّىتح 
يفو  . رابُغلاب ءيلملا  ءاوھلا  هیتئر  ءلم  سفنتيو 
نكن مل  نوعراصتملا  اھریثي  يتلا  رابغلا  عباوز 
يتلا هتاكحضو  جّلثلاك  ءاضیبلا  هنانسأ  ّالإ  ّزیمن 

مّدقتي ناك  اًقثاو   . هیتفش اياوز  ىلع  رھزت 
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نوديري نيذلا  لافطألا  بوص  لبش  ِةوطخب 
. هطاقسإ  ... هیلع ّبلغتلا 

اًدحاو نوطقاستي  هموصخ  ىرتو  ةدحاو  ةبثو 
دعرك اًكحض  قحسإ  رجفنيو   ، لّمنلاك رخآلا  دعب 

. يفیص

، ةّكبشملا يتذفان  ىلإ  ةّقلعم  دیعب  نم  انأو 
: ایلاع ًةحئاص  ةقفصم  هعّجشأ  انأو  تفجترا 

!" ناطلّسلا تنأ   ، ىوقألا تنأ   ، مّھلك  ، مھلتقا "
ةفاح ىلع  ضورعلا  هذھ  مامأ  تنك  ىلعألا  نم 

. جاھتبالا وأ  نونجلا 

! قحسإ  ... وھ ناك  دقل 

هسرف ىلع  اغآ  شابلا  ءاج  مّايألا  نم  موي  يف 
ٌلجر بھّذلاب : ىَّشوم  ريرحلاب  ٌّنيزم  اھجرسو 
نالصت داكلاب  هالجر   ، رعشلا ريزغ  ةماقلا  ریصق 
هتبقر دودح  ىلع  مسترت  هتیحل   ، هباكر ىلإ 
هتلحر يف  هتداق  ةخوفنملا  هدودخ  ّفاوحو 
هیضارأ ىلإ  اھب  موقي  يتلا  ّةيونّسلا  ةيدّقفتلا 
انتعیض يّحالف  نم  تائم  اھتحالفب  موقي  يتلا 
ثیحو رابغلا  ولعي  ثیح  ّةیمومعلا  ةحاّسلا  ىلإ 
دھش مویلا  اذھ  يف   . مھتداعك لافطألا  بعلي 
ٍلافطأ ةعبس  يقحسإ  اھیف  هجاو  ٍلافطأ  ةكرعم 
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. نيرخآ

ريواوّدلاو ىرقلا  نم  اومدق  لافطألا  نم  ریثك 
... ضرألا ىلع  هیمر  نولواحي  اوناك   . ةرواجملا
جرخ يقحسإ  ّنكلو   . هیلع راصتنالا  نولواحي 

. ةرم لكك  اًرصتنم 

تاجاتھم تایتفلا  تناك  تاظحللا  كلت  يف 
نھتویب تابتع  ىلع  نجرخ  دقو  تابرطضم 
ةبرتملا ةحاّسلاب  ةطیحملاو  بّوطلاب  ّةینبملا 

لويذ نعفريو  نصقري  َّنھو  قحسإ  عیجشتل 
ءاضیبلا ةریغصلا  ّنھناقیس  فّشكتتل  نھنیتاسف 

. ةرضّنلا

عساولا هردص  خفن   ، تایتفلا قحسإ  ىأر  امدنع 
هیلع سیلو  دعب  رعشلا  هسكي  مل  يذلا  ّيوقلا 

هعفرو هفنأ  حسم   ، ًءاوھ هیتئر  ألم   . ٌبغز الإ 
. قابس ناصح  هبشي  ناك   ... هارخنم حتفنا   . اًیلاع

هدوھج فعاضیل  ریبك  ٍسامحب  تایتفلا  هتعجش 
ةحاس ریمأ   ... ةبرتملا ةحاسلا  ّدیس  ّلظي  ىتح 

. ءاربغلا

زاتجا مویلا  اذھ  يف   . رابغلا كلم  بّقل : اذكھو 
اًعوبتم هداوج  رھظ  ىلع  اغآ  شابلا  ةحاّسلا 

ّقثومك هدنع  لمعي  يذلا  قحسإ  ِدلاوب 
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نیعراصتملا دھشم  اغآ  شابلا  لمأت   . بساحم
. ٍتاظحلل

، هلبشب  ... هنباب قحسإ  دلاو  رخفلاو  وھّزلا  ذخأ 
يف يذلا  َّنإ   ... يالوم : " اغآ شابلل  همالك  هّجوف 

!". دعب دلوي  مل  ينبا  بلغي  نأ  هرودقم 

اًضيأ وھ  ىمسي  يذلا  َدلاولا  اغآ  شابلا  قمر 
. ٍلئاستم ٍبھتلم  رظنب  قحسإ 

نم فیثكلا -  رعشلا  وذ  مزقلا  اغآ -  شابلا  بلط 
ُهديرأ  . دلولا اذھ  ةعرسب  يل  تاھ  : " قحسإ دلاو 

". ءاسملا اذھ 

. ٌنايذھ

... ناك دقل  "

رابغلا ریثي  يذلا  صخّشلا  قحسإ  ناك  دقل 
لك ًاظقي   ... ةداعّسلاو و ةجھبلاب  اًعامتلا  رثكألا 

ةظقیلاو ةّّجضلا  ُعیشُي  فیك  فرعي  ناك   ، تقولا
يف ّكرحتي  ام  ّلك   . اًضيأ بولقلا  يفو  ةيرقلا  يف 

يذلا وھ  ناك  ةسئابلا  انتعیض  يف   . اّنیح
". هّكرحي

. ریفز  . تمص  . اھَسأر يبأ  ةجوز  ْتأطأط 
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، اًديدشو ًانرم   ، ءاربغلا ةحاّسلا  روفصع  ناك  دقل  "
ٌةرَھْمج  . رابغلا يف  ّهنس  نایبص  عیمج  ُرفعي  ناك 
هل ناك  دقل   . هرماوأ تحت  يشمت  نایبّصلا  نم 

". ٌسمشم ٌتوص 

ّةصقلا ثادحأ  طیخ  ُدِقَفأ   ، ةعرسب ملكتت  ةراس 
. اھینیع رون  يف  هیلع  ضبقأ  مث 

هتیب ىلإ  اغآ  شابلا  داع  ُّةيرودلا  تھتنا  امدنع 
ىمعأ دقل   . مودصملا ُّيبّصلاو  دلاولا  هعبتي 
ناك  . اغآ شابلا  ينیع  ّةیشحولاو  دقحلا 
بلط امدنع  هياش  بوك  هدي  يفو  اًبرطضم 

. لاحلا يف  هّقالح  روضح 

ةفرط يفو  ّقالحلا ." ديرأ  : " ًةدبزُم ًةرابع  قلطأ 
وھو هيدي  نیب  اثج  ءامّسلا -  نم  طبھ  نمك  نیع 
ِمَحأو رّانلا  دقوأ  : " اغآ شابلا  هرمأ   . اًفوخ فجتري 

" ... َكتاَّصقِم

هبورشم فشتري  وھو  دلاولا  نم  بلط  مث 
ِّيبّصلا ْيلجرو  يعارذ  طبري  نأ  رخافلا 

. يناطیَّشلا

. هادي تشعترا   . دلاولا ىكب 

لقني ناك   . اًئیش عي  مل   ... اًئیش لّفطلا  مھفي  مل 
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قَّالحلا ىلإ  َّمث  اغآ  شابلا  ىلإ  هدلاو  نم  هرصب 
. ٍةفئاز ٍةفئاخ  ٍةرظنب  رمجلا  نوناك  يف  هتاودأو 

ًالافطأ بلغي  ٌّيدوھي  : " اغآ شابلا  فاضأو 
! ةرخآلا اّھنإ  راعلا ! ّهنإ  اًضرأ ! مھحرطيو  نیملسم 

يتلا ةنعللا  وھ  ّيبّصلا  اذھ  ةمایقلا ! ةمالع  اّھنإ 
يذلا ام  ربكي  امدنعو   . اننيدب  ... انتيرقب ّتلح 

عم  ... انتانب عم   ... انئاسن عم  هلعف  نع  عّروتي 
ةراكب ّضفي   .... ءاسنلا عیمج  عجاضیس  ؟  اننيد

". نّھلك تاغلابلا  تایتفلا 

ٌّيقیقح ٌرطخ  دلولا  اذھ  : " اغآ شابلا  َفدرأ  ّمث 
". يمالسإلا نيّدلاو  ءاّسنلا  ُّددھتي 

ُدلاولا مغمغ  ةرسكنم  ةرظنبو  لفسألا  نم 
يّدیس اي  ينبا  هَّنإ  : " ٍةبوعصب عمسُت  ٍةلمجب 

". اغآ شابلا 

اذھب لاحلا  يف  ينِتِئا  : " اغآ شابلا  هیلع  ّدر 
يف هديرأ   . لّمقملا ریّغصلا  ّيدوھیلا  اذھب   . ِرھُملا
نكي مل  يئانف ." يف  ءاسملا  اذھ  ضارعتسا 

هّدیس ىلإ  هنبا  بحطصي  نأ  ریغ  رخآ  ٌرایخ  بألل 
. ةّدشب ُّقدت  هبلق  تابرضو  هنطب  ألمي  بعّرلاو 

تاقیفصت تحت  ءاربغلا  ةحاسلا  قحسإ  رداغ 
. تایتفلا حایصو  تاصقرو  نایبّصلا  ضعب 
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اي بھذن  نيأ  ىلإ  : " هدلاو نم  قحسإ  لأس 
". ؟ يبأ

: عمسي داكي  ٍقنتخم ال  ریسك  ٍتْوِصب  ُبألا  ّدر 
". كتيؤر يف  بغري  اغآ  شابلا  "

اھتياكح ریسب  ةّقلعم  يبأ  ةجوز  ةراس  تناك 
َّيلإ عفرتو  ّرتوتلاب  ٍجلتخم  ٍتوصب  اھّصقت  يھو 

يوضع ىلإ  ُرظنت  يھو  ٌعمد  امُھؤلِم  نینیع 
. َّيذخف نیب  يلسانتلا 

. فجترت اّھنإ 

. اھسفن ثّدحت  نمك  تناك 

ُهبجاوحو ُهسأر  تقلح  ِداتعملاكو   . دلولا ّدیق 
هالجرو هاديو  هرھظ  ىلع  اًددمم  ناك   . هبادھأو

يف ةزورغم  ٍداتوأ  ةعبرأ  ىلإ  ةدودشم  ةدعابتم 
ٍلایل عبرأو  مّايأ  ةثالث  سمّشلا  يف  هكرت   . ضرألا

. راَنلا يف  دقرت  اًضيأ  ِّتاصقملاو  َرباسملا  كرتو 

ناك  ، ماكحإب ٌطوبرم  لفطلاو  عبارلا  مویلا  يفو 
لظ تحت  ولحلا  هبورشم  فّشرتي  اغآ  شابلا 
ربكتس : " اًحئاص هتمص  نع  جرخو   ، بوّرخ ةرجش 
حير عرزتس   . يتكلمم ِءاسن  عیمج  عجاضتسو 
ةنّعللا نوكتس   . رئابكلا ماثآلاو  اّنزلاو  ِقوسُفلا 
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!" َكیتیصخ عالتقا  بجي   . دلبلا برضت  يتلا 

. ًانابج اًمیحر   ، ٍةسادقب  ، ٍتمص يف  ّقالحلا  مّدقت 
هل نذأي  نأ  اغآ  شابلا  نم  ُدلاولا  بلط 

اذھ ىري  نأ  هتردق  يف  نكي  مل   . باحسنالاب
. دھشملا

میّحرلا  ، اغآ شابلا  ّلضفت  هبورشم  برشي  وھو 
. باحسنالا زایتما  دلاولا  حنمب 

نیتركلا اغآ  شابلا  عطق  ٍةدماج  ٍةكرحب 
ةیساقلا رّانلا  ىلع  َكرُت  ٍّرمحم  ٍلصنب  نیتریّغصلا 

. مّايأ ةثالث 

. ايوق اًعذال  اداح  ًاتوص  ءامّسلا  ىلإ  يبّصلا  عفر 

. هیلع يمغأو  هعومدب  َّصغو  ُدلاولا  ىكب 

ذنم هیلجر  ةكرح  دقف  بألا  قحسإ  نأ  ىكحيو 
ِةعاس  ، رتبلا ةعاس   ... ةموئشملا ةعاّسلا  هذھ 
اذكھو  ، ریّغصلا قحسإ  ةروكذ  ةمالع  لاصئتسا 

. ًالولشم يقب 

ُكردأ نآلا   . نیتعمتلملا اھینیع  يف  ٌةلعش  تدّقتا 
ّيدوھیلا فنألا  سنخألا -  اھفنأب   ، اھنزح يف  اّھنأ 

تناك اھتایح  لاوطو   . ادج ًةلیمج   ... ةلیمج تناك  - 
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، يّمأ بلق  يف  ةریغلا  ران  لاعشإ  ىلع  ًةرداق 
. اھّترض

. حونت هّمأ  تناك   . هتیب ىلإ  هب  اوؤاج  ءاسملا  يف  "
بحسنا مویلا  اذھ  ذنم   . اًضيأ تايرخألا  ةوّسنلا 
اذكھو  . هتكلمم  ، ءاربغلا ةحاّسلا  نم  قحسإ 

تایتفلا  . ًالمھم اًكورتمو  اًعولخم  رابغلا  ُكلم  راص 
َندعي مل   . اھنع نّیلختو  ةحاّسلا  نكرت  اًضيأ 

. رابغلا كلم  ةدھاشمب  عّتّمتلل  َّنھكیبابش  نحتفي 
. ةربقم تمص   ... تّمصلا يف  لافطألا  قرغو 

توط مدعلاو ." غارفلا   . ةحاّسلا ترجُھ  اذكھو 
تنك  . ينلّمأتتل تضھنو  اھناسل  يبأ  ةجوز 

. ًالعفنم  ... اًرسكنم

ریّغصلا قحسإ  اغآ  شابلا  بلط  ٍماع  دعب  "
. رخآ ًءاضف  قحسإ  دجو  اذھب   ، هعیطق ىعریل 
عم َدوعیل  ركابلا  حابّصلا  يف  ةيرقلا  رداغي  ناك 

يضقي ناك  تاعفترملا  ىلع   . مّالظلا لولح 
ِضوح لوح  َبشعلا  ىعري  َعیطقلا  ُلمأتي  همّايأ 
نیح نم  هھجو  ىلإ  رظني  ناك   . ٍفاص ٍءولمم  ٍءام 
يغصيو ِةقاَّربلا  ِةقرقرتملا  ءاملا  ةآرم  ىلع  َرخآل 
بقاعتيو  . اًئیش لوقت  نكت  مل  يتلا  ءامّسلا  ىلإ 

عیمج ىسنیل   ، عیبر دعب  ٌفیصو  ٍفيرخ  دعب  ٌءاتش 
ىسنُيو  . قحسإ ّةصق  ةرواجملا  عایّضلا  لھأ 
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. هعیطق ءارو 

دّقفتل ةّيرودب  مایقلا  اغآ  شابلا  هیف  ّررق  ٌموي  ناك 
عیطقلا ّنأ  اغآ  شابلا  فشتكا  امدنع   . هیعار

هیلع رطیس   ، ةيانعب ٌسورحم   ، ءاذغلا ّدیج   ، ٌریبك
ّيبصلا اذھل  فیك  : " َلءاستو ٌراعُسو  ٌقَنح 

"؟. هدرفمب عیطقلا  اذھ  َّلك  سرحي  نأ  بیھّرلا 
ریّغصلا يعارلا  مامأ  اغآ  شابلا  فقو  امدنعو 

. ریخألا اذھ  بعّرلا  ّكلمت 

نم اغآ  شابلا  بلط  هناصح  ةوھص  ىلع  نم 
نمو جاّعنلا  نمو  شابكلا  نم  مك  : " يبّصلا

؟" يعیطق يف  زعاملا 

نّوكتي كعیطق   . اغآ شابلا  يّدیس  : " دلولا باجأ 
ِنْیََتئامو اًشبك  نيرشعو  ةسمخو  ةئامثالث  نم 

. ةزعم نیسمخو  ٍّتسو  ٍةئامو  ٍجاعن  ثالثو 

؟ نآلا كلذ  يل  تبثت  نأ  عیطتست  لھ  - 

ىلإ لّسوتو  ةعاجّشلاب  ّحلست   . قحسإ فاخ 
قحلي نأ ال  ـه  للا باتكب  هل  مسقي  نأ  اغآ  شابلا 
هناصح رھظ  ىلع  نم   . ِّهرسب ُهل  حاب  اذإ  ىًًذأ  هب 
اھنیح  . َّيبّصلا نأمطو  ضرعلا  اغآ  شابلا  لبق 
قوف ٍةرخص  ىلع  سلج   ، ُهيان قحسإ  َجرخأ 

ةيرقلا ءاسن  ةداع  نم   . عبّنلا ىلع  فرشي  ٍعفترم 
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نم اًشعنم  ًءام  نیقتسي  نأ  ةرواجملا  فارطألاو 
. اًنيزح اًنحل  هتلآ  ىلع  فزعي  أدبو   . انھ

. ٌةرحاس ىقیسوم  تجرخ  هیتفشو  ِهعباصأ  نم 

تازعملا ُعیطقلا : ءاج  ىتح  ةظحل  ّالإ  يھ  نإ 
شابكلا َّمث  ىرخألا  رثإ  ةدحاو  ةمّدقملا  يف 

. همامأ يشاوملا  تّرم   . جاعنلا مھرثإ  يفو 
. ٍةطوبضم فوفص  يف  ًةمظتنم  تناك 

اًجاوفأ تایتفلاو  ةوسنلا  تمدق  كلذ  دعب 
. يّانلا ءانغ  َنعمسي  امدنع  ةداعلاك  ٍتاعومجمو 

عبّنلا لوح  نعّمجت   . ٍتايراع َّنھعیمج  تناك 
. صّقرلاو ءانغلا  يف  نذخأو 

مامأ َنْمَّدقت  ٍّيفوص  ٍفطخ  ٍةلاح  يف  امك  اًعم  ّمث 
ـه. للا ىلإ  نلھتبي  َّنھو  قحسإ  ِدسج 

هوضع مامأ   . قحسإ مامأ  ةوّسنلا  تعكر 
نیب قحسإ  ُنضحأ  ُتنك   . ریّغصلا يلسانتلا 

ًةرارح ُقلطي  هدسج  ناك  ينّلبق  امدنع   ، َّيعارذ
. ایندع اًرطعو  ةيروكذ 

يف  ... ام ءيش  يف  هكراشأ  يّننأ  ُكردأ  ُتنك 
. يلوصأ ِةأدھ  قامعأ  يف  مانت  ّةيدھ 
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ٌراعُس هّكلمت  دقو  َّيلع  ُهرظن  اغآ  شابلا  ّطلس 
اذھ  " . يعّارلا عباصأ  عطقي  نأ  هّقالح  رمأو 

انءاسن ّملعیس   . اھسفن ِقوسفلا  ُحور  وھ  لفطلا 
ران ىلإ  اًعیمج  َّنھّرَُجیس   . ةشحافلا باكترا 

بھایغ يفو  ـه  للا بضغ  وحن   ... مّنھج
". میحجلا

ياَّنلا ُتوص  أفطنا  اذكھ   . ُعباصألا تعطق 
. يرحّسلا

ّةیقیسوملا هتكلم  نود  هعیطق  ءارو   ... دغلا يف 
مث  ، ىرخأ ةرشع  ّمث  سوؤر  ةرشع  قحسإ  ّعیض 

هیف بھذ  يذلا  مویلا  ءاجو   ... مث  ... ةرشع
، اًدبأ قحسإ  دعي  ملو   . تَّتشت  ... َعاض  ... عیطقلا

يف باغ  هتصق  لثم   ... ّةصق لثم  رخآلا  وھ 
يفو ةياكحلا  تّایط  يف   ... نّمزلا ِماطح 

. هّمأ عومد  سيراضت 

ءاسنلا تیقب   . َةایحلا رجھ   . ّفج اًضيأ  عبّنلاو 
َّنعطقيو َّنھَرودص  نبرضي  اًموي  نیعبرأ  لالخ 
امدنعو  . ًالیل نھباحتنا  عطقني  الو  َّنُھروعش 
ءامّسلا ةيؤرل  َّنھباوبأ  ًانایحأ  نحتفي  نأ  ُثدحي 
ايابّصلا لزاغيو  هردص  خفني  وھو  هنيري  َّنك 

كیبابشلا ءارو  َّنھرودب  َّنرمست  دقو  َّنُھبقارُيو 
. رئاتسلاو
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اھترظنو نیتبراھلا  اھینیعو  ةفھرملا  اھعباصأب 
بنعلا دوقنع  مامأ  ةرسكنملا  ةبئاغلا  ةملاحلا 
ةأرما لثم   . هتابح نم  اًئیشف  اًئیش  ّىرعت  يذلا 

. اھدي يف  يدي  ىلع  تطغض  ةربقملا 

. ٌتمص

نم  ... لیّحرلا انّررق  قحسإ  عباصأ  تعطق  ذنمو  "
هیف تعقو  يذلا  مویلا  ىلإ  ىرخأ  ىلإ  ةنيدم 

". كیبأ ناضحأ  نیب 

ةنوحشملا ىقیسوملا  يف  تايآلا  ةوالت  تعفترا 
ناك وھ   ... مویلا اذھ  ُةقسانتملا  نآرقلا  ُةغل  اھب 

. موي تاذ 
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ّةیقّاطلا
ىلع يسفن  ُتدجو  اذكھ   . ٍرفس نم  تدلو  انأ 

قالطنا ىلإ  ينِمّلسي  ٍةياھن  الب  قيرط  ّةفاح 
كانھ انأ   . رخآ ناحتمال  ينكرتي  هرودب  وھو   ... رخآ

. امھم سیل   ... انھ انأ  وأ 

، قشمد نم  وأ  ةطانرغ  نم   ، لوبناتسإ نم 
، هتخأ  ، ٌقھارم ءاضعأ : ِةعبرأ  نم  ٌةرسأ  ْتمدق 

ِّءامسلا نم  تطقس  اذكھ   . ةیحل وذ  خیشو  ُّمألا 
. مّايألا يقاب  هبشي  ٍموي  يف 

اذھ ىلع  ٌحير  تسَّفنت  ةرسألا  هذھ  روضحب 
ةنيدملا هذھ  يف   . فارّفرلا ىّمسي  يذلا  ّيحلا 

. ةموردن وأ  ةناحير  ىعدت  يتلا 

ةیقاط يدتري   . ّدجلا ریغ  كش  الب  خیشلا  نكي  مل 
، قرزأ ورفب  يشاوحلا  ةاشوم  ريرحلا  نم  ءاضیب 

َقوف بابلا  ةبتع  ىلع  تقولا  لاوط  ىقبيو 
نم هناكم  يف  رورجملا -  لب  ّكرحتملا -  ّهیسرك 
هیفتك ىلع  مالظلا  طوبھ  ىتح  سمشلا  عولط 
ٍءطبب اًدراط  هقفاري  يذلا  ِّيبّصلا  ْينیع  لخادو 

ناك اذكھو   . نّوللا ينارفعزلا  ءّوضلا  ّةیقب 
هسفن دجي  َّيسركلا  ّرجب  ّفلكملا  يبّصلا 
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ةبرتملا ضرألا  ىلع  ٍةبوعصب  ّهرج  ىلإ  اًرطضم 
. ىصحلاب ةئیلملا 

مامأ ىقبي  نأ  يبّصلا  ىلع  اًموكحم  َناك  دقل 
ءاتشلا يف  سمّشلا  بوص  ُهَريدیل  هّدج 

فیّصلا يف  طئاحلا  ّلظ  ىلإ  هلخدیلو  فيرخلاو 
رورمبو  . ّلوبتیل ءانإلاو  برشیل  ءاملا  هل  مدقیلو 
سمشلا ّةیعضو  بقاري  ُّيبّصلا ال  راص  نّمزلا 

ناك ّهنكلو  طئاحلا  لفسأ  ّلظلا  ىلإ  هبتني  الو 
. اًیلآ َّيسركلا  عفدي 

اذإ ّةيدوھي  َةِلئاعلا  هذھ  َّنأ  ّاًقلعم  يبأ  لاق 
بحاص خیشلا  ةیقاط  نم  اھیلع  انمكح 

هذھ فنأ  لوط  لالخ  نمو  كرحتملا  ِّيسركلا 
وأ ّرس  نم  بجتحتو  ىراوتت  يتلا  ةلیمجلا  ةأرملا 

... نم ةبراھ 

ركذي نیح  يبأ  بقارت  يھو  يّمأ  بلق  رصتعي 
. نادعترتو ناشعترت  هاتفشو  ةأرملا  فنأ 

عضو اّنیح  يف  مھرارقتسال  ّلوألا  مویلا  ذنم 
ةأرملا هذھ  ىلع  بئذلا -  نیع  هنیع -  يدلاو 

. ًالیلق ليوطلا  سنخألا  فنألا  تاذ  ةلیمجلا 

ىرحألاب وأ  كرحتملا  يسركلا  بحاص  خیشلا 
مل ةرسألا  هذھ  ةدایق  ىلع  اًمئاق  ودبي  يذلا  اذھ 
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. اًملظم اًموتك  اًریغص  ًالجر  َّالإ  نكي 

ّةیملاع ةرودل  ٌریھش  ٌمظنم  هنأ  سانلا  يوري 
نیمألا ّيدوھیلا  ّيحلا  يف  نيزالَحلا  قابسل 
نيزالَحلا نم  ًةلیصف  ّيبري  ناك   . قشمد يف 

د. ــ حاولل ة  ــ يبھذ  Louis ع ــ طق ت  ــ سب ْتعي  ــ ب
ةرھ ـي شـ ضاّيرلا ثد  ــ حلا اذھ  ــ تنا ل ــ ك

فالآ يتأ  ٍبو يـ . مـن كـل صـ ةع ـ ساو
ةدھاشملل نیفرتحملا  تا  ـ ئمو ةاوھ  ـ لا

ىلإ نودوعي  ةروّدلا  ةياھن  يفو   ، ةكراشملاو
مھتعتمأ يف  نولمحي   ... مھو نیجھتبم  مھنادلب 

مساب ةفورعملا  ةریّغصلا  َّةبيودلا  هذھ 
.Boutchal ْلاشتوبلا

يرجي ناك   ، ُديرفلا ثدحلا  اذھ   ... ةرودلا هذھ 
ةئامثالث نم  ّفلأتت   . ٍةقوج ىقیسوم  تحت 

ّذاش ورتسيام  مھدوقي  ةیقیسومو  يقیسوم 
ىدم ىلع  اومّدق  دقو   . يدنھ لصأ  نم  اًیسنج 

اًصیصخ َّنحُل  اًیقیسوم  اًضرع  مايأ  ةثالث 
. ةبسانملل

. مكبأ مّصأ  هنإ  هنع  نولوقي  اوناك  ّيحلا  لھأ 
مل ةقیقحلا  يف  هناسل ! َعلب  دقل  مھضعب  لوقيو 

. اًحیحص اذھ  نكي 
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ةیفیّصلا ةلیللا  هذھ  يف   ... لّیللا قمع  يف 
ناك نذإ   . لّجرلا اذھ  ّىنغ  ّةیمنھجلا  ةظئاقلا 
نّاكس هدّكأ  ام  اذھ   ... اًمیلس هناكم  يف  هناسل 

. ّيحلا

ءامس يف  ُّيلسعلا  هتوص  دعاصت  ًالیلق  ًالیلقو 
هذھ لھأ  عّمجت  ایجيردت   . ةقیتعلا ةنيدملا  هذھ 
، ًةعومجم ًةعومجم  مث  اًدحاو  اًدحاو  ةنيدملا 
رھمجت دقل   ... ًءاسن  ، ٍتاغلاب ٍتایتف   ، ًالافطأ  ، ًالاجر

ةغوبصملا ثالّثلا  ِهشوح  ذفاون  مامأ  عیمجلا 
. رضخألاب

. حون همسا  ناك   . ًالمث حون  ناك  ةلّیللا  هذھ  يف 
يف ىقلملاك  وأ  ٍلیمج  ملح  ّةفاح  ىلع  ناك  دقل 

يذلا هتوص  ىلإ  اقلعم  ناك  ّيح  ٍحرج  ِفوج 
. رثكأف رثكأ  ءامّسلا  تاجرد  دعص 

الو اھّثد  ــ حتي ن  ــ كي م  ــ ٍة ل ــ غلب ي  ــ نغي نا  ــ ك
ةنيد ـ ملا هذ  ٌد فـي هـ ــ حأ اھ  ــ فرعي

ـر جف ـذ  نم ّةي  ـ سنملا ّةیمر  ـ ملا ةرقھ  ـ قتملا
روطعلاو تاطوطخملا  ـة  حئار ني  ـة بـ نمزألا

درجألا ِّيرّخصلا  لبجلا  اذھ  َيترصاخو  ّةيوثنألا 
. رّشقملا يراعلا 

. ليوط نمز  ذنم  رحبلا  سّانلا  يسن  دقل 
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هلوح نوقلحتي  اوراص  نيذلا  سّانلل  حون  ىور 
ّنأ رجفلا  ىلإ  رمتست  تارھس  يف  ربكأ  ٍدادعأب 

سأر نع  اًثحب  رفاس  هّمأل  ِّهدج  ِّدج  ِّدج  َّدج 
ٍّيبرع ٍدئاق  لبق  نم  تعطق  يتلا  ةنھاكلا 

نامّعنلا ناّسح  ىعدي 

ةرتفلا هذھ  يف  سّسأ  يذلا  عفان  نب  ةبقع  "
هعم نمو  لیتغا  يف 670م  ناوریقلا  ةنيدم 
فرط نم  رئازجلا  يف  ةركسب  بونج  اًعیمج 

ةمواقملا هذھ  تماد  دقو  ربربلا  نيّدرمتملا 
ُّيزّمرلا هجولا  نكي  مل  ًةنس  نیعبس  ةسرّشلا 

تنب ةینمد  ىعدت  ٍةأرما  ریغ  اھلالخ  ُّيلوطبلا 
بّقلت ساروألا  نم  ّةيدوھي  ّةيربرب   ... تباث

لتاقم فلأ  نیعبرأ  ىلع  تضق  دقو  ةنھاكلاب 
دئاق نامعنلا  نب  ناسح  شیج  نولكشي  اوناك 
ةنس 693م يف  عجر  يذلا  ةسماخلا  ةلمحلا 
عطقيو اھیلع  يضقیل  اًددع  رثكأو  ىوقأ  شیجب 

". قشمد ىلإ  هب  لسريو  اھسأر 

اذھ ّبح  يف  ةيآ  يتخأ  تعقو  ةلیّللا  هذھ  ذنم 
يف ُّبصيو  ينغُي  رخآلا  وھ  ناك  يذلا  قھارملا 
ذیبنلا وأ  ةایحلا  ءامو   . اخوبلا هّدجل  هسفن  تقولا 
تناكو  . ىرخأ رثإ  ةوشن   . رخآلا ولت  اًحدق  رمحألا 

نّيزلا ةلتف  مسترت  مستبت  وأ  ّملكتت  امدنع  يتخأ 
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ىلع ىرخأو  ىرسیلا  اھِتنجو  ىلع  ةزاَّمغلا 
. اھنقذ

!... ّةنج ةيواھ  اھنكل  ٍةيواھ ...! يف  تطقس 

ةنّعللا وأ  نونجلا  نم  ٌعون   ... نايذھلا  ... ىّمحلا
صخشلا اذھب  تّنج  ةلّیللا  هذھ  ذنمو   . اھّكلمت

ّددرت يھو  نايذھلا  نع  فقوتت  دعت  ملو  زّغللا 
. بيرغلا ةینغأ  ةمزال 

نع ّيحلا  ناكس  ّلك  اھظفح  رھشأ  ّةتس  دعب 
. بلق رھظ 

ّيحلا ّكرحتملا  يسركلا  وذ  لجرلا  ألم  ةعرسب 
هتینغأب تقولا  سفن  يفو  ِهتمصب  ةنيدملاو 
َّطحت نأ  ّدرجمب  اھديدرت  نع  ّفكي  يتلا ال 

ىلإ بارشلا  دعصيو  هیفتك  ىلع  تاءاسملا 
هرصعي يذلا  بارشلا   ... ةخیطبلاك ّرودملا  هسأر 

. ةایحلا ءام   ... هسفنب

نم  ... سرع يف  ةاتف  ىوس  يتخأ  نكت  مل 
ّفلت  ... بھتلت  ... ٍبھل نم  ّةباش  ةاتف   ... سرع

، رمحأ ناولألا : ةیھاز  نیتاسف  يف  اًمود  اھسفن 
هیف تأر  يذلا  مویلا  ذنم   . ّيجسفنب  ، ّيدرو
يذ خیشلا  اذھل  َّيقوّسلا  َرِذَقلا  دیفحلا 

... اھتقو يضقت  تحبصأ  ّكرحتملا  ّيسركلا 
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تراص لب   ... ةروصلل ةّربكم  ةآرم  مامأ  اھمايأ 
يدترت  ... اھسفن لمأتت  تناك   . ةآرملا نكست 

. رظنو قوذ  اھل  ناك   ... اھریغتو سبالملا 

اذھو يتخأ  هنیعب : رخآلا  مھتلي  امھنم  ّلك  ناك 
هّدجل ّكرحتملا  َّيسركلا  كسمي  يذلا  ىتفلا 
تنك  . رثكأ اّمبرو  لوصف  ةرشع  ذنم  ریكّسلا 

. ُّبھتس هنیبو  اھنیب  ًةفصاع  َّنأ  رعشأ 

! اًرویغ تنك 

سوواط ةشيرب  اھليدنم  اًمئاد  ُّنيزُت  يتخأ  تناك 
. يھ  ... يتخأ تناك  دقل   . مھریثتل  ... اھتاراج َرھبتل 

! ةيآ تناك  دقل 

ثّدحتت تناك  امدنع   . لاّجرلا ُّبحت  يتخأ  تناك 
نم ٌعون  اھیلع  ُرطیسي  َّنھیلإ  وأ  ءاّسنلا  نع 

... اھترجنح يف  ِةاصحلا  لثم  ٌءيش   ... فوخلا
!". ينم نرغي  اًعیمج  َّنّھنإ  : " لوقت تناك 

هبشي ٍدلب  ىلإ  باھذلاب   ، رفسلاب ملحت  تناك 
ةلّیللا كلت  ذنم  يتخأ  تراص   . ًةياكح وأ  اًريرس 
وأ زوریف  توص  ةدلقم  ىرخألا  يھ  ّينغت 

عمتست يھو  اھلّمأتأ  تنك   . ةینارھولا تانير   Reinette
ةّحطسم ّةيراطبب  ریغص  زاھج   ، ويدارلا زاھج  ىلإ 
ىلعو  . ضیبأ ّيطّاطم  طیخب  هرھظ  ىلإ  تّدش 
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ٍدسأل ٌةلیمج  ٌةروص  ًةعوبطم  تناك  ةيراطبلا 
. ریثمو ٍماد  لكشب  همف  رغاف 

ُّحنرتتو اھنذأ  ىلع  ُهقصلتو  ُهلمحت  اھتداعكو 
رھظت يتلا  ءادوّسلا  اھرئافض  ّكرحتو  اھسأرب 

. ّيريرحلا اھليدنم  فارطأ  تحت  نم 

ةفھرملا اھعباصأ  يف  قّدحأو  ًاليوط  اھلّمأتأ 
فیخملا دسألا  نأكو  ةيرّاطبلا  ىلع  ءاضیبلا 

. اھمھتلیس عئاجلا 

ّيسركلا سراح  ىتفلا -  اذھ  نم  ُراغأ  ُتنكو 
. ِلوبلا نم  هّدج  ِءانإ  ِغرفم   ، ّكرحتملا

مسترت مستبت  امدنع   ، ملكتت امدنع  يتخأو 
ىرخأ رھظتو  ىرسیلا  اھتنجو  ىلع  نّيزلا  ةلتف 

. نقّذلا ىلع  رغصأ 

ٍران نم  ًةرظن  نایلتعي  نْيّرتوتم  ُهابجاح  ناك 
ُّددرتت اھرودب ال  يتلا  يتخأ  ىلع  ةطلسم 

نیح نم  هیمرت  نأ  يف  اھتاذ  ةفاح  ىلع  يھو 
رمجلاو ءارغإلاب  ةئیلملا  تارّظنلا  نم  ٍلباوب  رخآل 

. ّةیمیھب ٍّةوقب  نادّقتت  اھانیعو 

ٍةآرم  ... ينیع ِةآرم  يف  يتاذ  ىلإ  رظنأ  "
. ال اًئیش هبشأ  ... ال  ٍةسرتفم ٍةعئاج  ٍّةشطعتم 
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". اًدبأ ينھِبشُأ 

غرفم ّيقوّسلا  يماعّرلا  رذقلا  اذھ  نم  راغأ  انأ 
. لوبلا ءانإ 

بیبطو ّاًقالح  ناك  اخوبلاب -  مرغملا  بيرغلا - 
اًشيوردو اًرعاشو  باشعأ  بیبطو  نانسأ 

ىرن ام ال  ىري  يذلا  لّجرلا  انھ ! ناك   ، اًجلاعم
ُلوبي يّذلا  لّجرلا  ىرُي ! ام ال  ىري  يذلا  لّجرلا 

. نّیطلا ءانإ  يف 

هعباصأ تناك  يحوّرلا  ِهفاطخنا  ةلاح  يف 
ُهدوع لئاسُت  ّةیلّیللا -  هتداعك  ّةیكّذلا - 
ىرخألا رثإ  ةراجیسلا  لعشتو  يقشمّدلا 

يتلا ءارّفصلا  ّةیساحنلا  ةقطنملا  يف  اھاسنتو 
نومیل نم  ٍةعطقب  ٍحابص  ّلك  حسمتو  لسغُت 

ءانإ بحاص  خیشلا  يكحيو   . ةلاّخنلا نم  ةنفحو 
. لیخلا بوكرب  هل  ُحمسُي  ناك  ّانم  دحأ  ال  : " لوبلا

نیمدقب كارتألا  نایعألا  نم  ٍدحأ  مامأ  رورملا  وأ 
. ًءاذح ِنالعتنت 

ناك ّاًزیمم : ايز  انیلع  نوضرفي  تاوشابلا  ناك 
ّيدامر وأ  دوسأ  ٍفاحلب  انسوؤر  يطغن  نأ  انیلع 
اًدافحأ ّانك   . بناجلا ىلع  سونربلا  سبلن  نأو 

". ةطانرغ نم 
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مھنم ُدحاولا   . ءادعس اونوكي  مل  اًضيأ  انناریج  "
نیسمخ ٍةمارغب : اًبلاطم  ٍموي  ّلك  هسفن  دجي 

دقل قاّسفلاو  تاقسافلا  نوّمسي  اوناك   . ةدلج
". نيّدلاو ةسایّسلا  يف  نیطرخنم  اًسانأ  اوناك 

رشع ةعبس  ىدم  ىلع  : " ديدج نم  مث  تّمصلا 
انكیبابش يقبُن  نأ  انیلع  اًضورفم  ناك  اًماع 

يف رارمتساب  شیعن   . ًةلدسم ًةقلغم  ّةیبشخلا 
. انذفاون حتفن  نأ  انیلع  اًعونمم  ناك   . قلطم ٍمالظ 

ِبخصو سمّشلا  رون  نم  نیمورحم  ّانك 
". عراشلا

ٍنزح يف  ریغص  ّيبشخ  ٍدعقم  ىلع  اًسلاج  ناك 
هبلق ُغرفي  ٍساق  ّيفيرخ  ّيدامر  ملاع  نینحو 

يف َصاَغ  دقو  ةایحلا  ءام  نم  ٍسأك  يف 
يكحي ناك   . يسلدنألا عاقيإلا  تاذ  ىقیسوملا 
نم رارفلا  نم  ةلیللا  كلت  يف  نكمت  فیك  انل 
يذلا كاذ  سوطرط  نم  ّاًراحب  ناك  دقل  : " هتنيدم

نیمألا ّيدوھیلا  ّيحلا  نم  يبورھ  ّبتر 
يف امك  نیّقوطم  شیعن  ّانك  ثیح  قشمدب 
ءيجم ذنم  نأشلا  وھ  اذھ  ناكو   ، ٍریبك ٍنجس 

اھقاوسأ ُقَشعأ   ... يتنيدم ّبحأ   . كارتألا
... اھب ىقیسوملا  سرادمو  اھتایتف   ، اھعماوجو

ٌذیبنو قرعلا  َّالإ  ُّمدقي  ُثیح ال  اھتاناح  ُقَشعأ 
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. ةئيدر ةیعون  نم  ولح  ّيزرد 

لفسأ ىلعو   ، ةأرملا تفرع  ةنيدملا  هذھ  يف 
بتكلا تأرق  ةسّدقملا  اھباوبأو  اھراوسأ 

!" ـه للا بتك  ّلك   ، ةسّدقملا
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َلّالظلا وُعئاب 
ةرداغم تدرأ  عیمجلا  ملع  نودو  حابّصلا  يف 
يتلوفط ُتیَضق  ثیح  ةَقیتَعلا  ةيرقلا  هذھ 

تدلو يذلا  ّيرخصلا  لبجلا   . يتقھارم تشعو 
ُديرأ تنك   . دعب اًِمّیخم  لزي  مل  مالَّظلا  ناك   . هیلع
يتخأ َّنأ  ُملعأ  انأ   . يبأ ةجوز  ةرظن  ىشاحتأ  نأ 

اھل سیل   . اھتفرغ يف  ةنیجس  يتخأ -  فصن  وأ  - 
ىلع تسیل  يھ   . اھتفرغ ةرداغم  يف  ُّقحلا 

. اھدلاو ةافوب  ّىتح  ٍملع 

رطع يف  اًقراغ  ُتنك  امنیب  لّیللا  قمع  يف 
يھو ُخرصت  اھتعمس  اھتاياكح  دبز  يفو  ةراس 

. ءایبنألاو ـه  للاو يبأ  مسا  ركذت 

بیجعلا بابلا  اذھ  بوص  ةرظن  تیقلأ  ٌجراخ  انأو 
تناك يتلا  ناصحلا  ةوذح  ُتظحالو   ، دَصوملا
لكآتملا قیتعلا  بشخلا  ىلع  ٍرامسمب  ًةتبثم 
اھلقع تدقف  ذنم  انھ  ةنوجسم  ةيآ   ، برخلا

ةعبس ذنم  اذھ  ثدح   . ةلئاعلا فرش  اھتيرذعو :
نم َبورھلا  ُديرأ   . لیلقب رثكأ  امبر   ، اًماع رشع 
ةيآ ّنأ  نم  ٌدكأتم  انأ  لب   ... ُكردُأ  . لزنملا اذھ 
ّسحأ  . حاتفملاب ةقلغملا  اھترجح  نم  ينعبتت 
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... برھم نع  ُثحبأ   ، يرھظ ىلع  ّةيرّانلا  اھترظن 

... يتاوطخ دقفأ 

هذھ ءامس  ةيآ  رت  مل  اًماع  رشع  ةعبس  ُذنم 
 - يبأ ةجوز  َّنأ  ُفرعأ   ، ةيدامر وأ  ءاقرز  ةنيدملا 
نأ ًاليوط  َثبلت  نل  ةریخألا -  يبأ  ةینمأ  بسح 

میقتو يبأ  ربق  ىرتل  ةربقملا  ىلإ  اھقفارت 
نأب اھل  حمست  نأ  ةراس  تجرت  ةيآ   . هیلع دادحلا 

. ٍدراب ٍءام  ولدب  يبأ  ربق  شرت 

. يبأ نفد  نم  عباسلا  مویلا  يف  كلذ  تبلط 

 - يبأ ربق  قوف  كش -  نود  يتحئار  تّسحأ  دقل 
نأ تیسن  يتلا  سراحلا  ةجوز  دسج  ةحئارو 

. يننعلتس  ، ينتقمتس ةيآ   . اھمسا اھنم  بلطأ 
. ًالذن  ... اًوخر  ... اًسْیت الإ  تسل 

ُتنك ٍموي  ّلك  علطم  عمو   . مّايألا ىلاوتت  اذكھو 
هینیع ضمغي  ُرخآ  ٌءاسم  وھ  اھ  :  " يسفنل ُلوقأ 

. دیحولا برّدلا   ... ىمعألا برّدلا  ىلع  ينُعرزيو 
ىلإ  ... ىرخأ ةمجن  ىلإ  وفھيو  ُبلقلا  قفخي 
ُعفرأ  . ٍٍمھَو امك  ُرخآ  ٌموي  يضميو   ... رخآ قيرط 

مانتل اھینیع  ُضمغت  ٍءامس  ىوس  ُدجأ  ، ال  يرصب
حير نفدت  ُثیح  ءاقرز  ةیفارغج   ... َتومتل وأ 

امك موّجنلا  تناك  يسأر  قوف  نمو   . مالحألا
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". لیلّدلا

. ةھجِو ىلإ ال   ... مّدقتأ

نود ٍةأرما  عم  سنجلا  سرامن  نأ  ٌعئار  وھ  مك 
! اھتغل الو  اھمسا  ةفرعم 

تدقف يذلا  مویلا  ذنم  ةفرغلا  هذھ  ةيآ  رداغت  مل 
اھلمحل ىلوألا  تامالعلا  ذنم  لب  اھتيرذع : هیف 

. مثآلا

مد قرخ  بقارت  تناك  ةداعلا  ضرفت  امك  ةراس 
نيرشعلاو ةینامثلا  سأر  ىلع  اھتنبا  ضیح 

امدنع  . ءاضیبلا اًموي  نيرشعلاو  ةینامثلا   ... اًموي
يف ٍزوجع  ٍةأرما  ىلإ  اھتداق  اھلمح  ةلاحب  تملع 

. اھضاھجإ تاءارجإب  موقتل  ٍقیتع  رخآ  ٍّيح 
دنحم هیقفلا  نع   ، اوفّقوتي ملو  سانلا  ثّدحت  دقل 

بصتغا نم  وھ  ّهنأب  هنومھتي  يذلا  نادمحوأ 
. ةيآ

يذلا انأ  يننأب  ملعت  تناك  يبأ  ةجوز  اھدحو 
. نینجب لبحت  اھلعج  نم  انأو  اھتبصتغا 

ديدھت َتحت  َّيحلا  هیقفلا  رداغ  يتخأ  ِسبح  دعب 
ذنم ةراس  تناك  ةقیقحلا  يف   . ةراس يبأ  ةجوز 
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هیقفلا اھب  ُدرطت  ٍةلیسو  نع  ثحبت  ليوط  تقو 
ِهداعبإل نكلو  ةيآ  اھتنبا  ببسب  سیلو  ةيرقلا  نم 
تسلا اھتانب  نعو   ، اھتميرغ  ... يّمأ ةرھز  نع 

. تسلا يتاوخأ   ... تاسناعلا

ءالؤھ ةموردن -  وأ  ةناحير  ةقیتعلا -  ةيرقلا  لھأ 
َلصت ّىتح  ّدتمت  يتلا  ةليوطلا  ةنسلألا  باحصأ 
تناك يّمأ  َّنأ  نودّدري  اوناك  ةماعلا  ةحاّسلا 

تّسلا اھتانب  نم  ٍثالث  جيوزت  يف  بغرت 
مل يذلا  ىمعألا  هیقفلا  اذھ  ىلإ  تاسناعلا 
ظوفحم ـه " للا باتك   " ىوس لامسأر  ُهل  نكي 

نكي مل  يذلا  هیقفلا  اذھ   ... هسأرو هبلق  يف 
نأ ىلع  ٌرداق  وھو   " نّبللا ىوس  َبرشي  نأ  ّبحي 

ناكو ٍلسع " ىلإ  همف  يف  نوسینألا  ّلوحي 
ـه للا َّنإ  : " كلذ يف  ُبغري  نمل  ءارآلا  هذھ  ُّددري 

". میكح ٌمیلع 

. نيّدلل ٌداسفإ  وھ  ةأرملا  میلعت 

. میكح میلع  ـه  للا َّنإ 

اھجيوزت بجي  جاوّزلل  ًةجضان  ریصت  املاح  ُتنبلا  "
فلخ اھدّصرتي  ناطیشلا  َّنأل  نكمي  ام  عرسأب 

ناطیّشلا ىلع  ّبلغتلل   ، فطعنم وأ  ٍلغد  ّلك 
نم َّرمت  نأ  ةأرملا  ىلع  هتاءارغإ  ةدھاجمو 
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ٍةلحرم نود  ّمألاو  ةجوّزلا  ّةیعضو  ىلإ  ةلوفطلا 
". میكح ٌمیلع  ـه  للا ّنإ   . ّةیلاقتنا

هب ّحرسي  ٍبوك  دعب  اًبوك  ُهياش  فّشرتي  ناك 
ِملاعلا میكحلا  ةربنب  ُهباطخ  ُلصاويو  هقلح 

: ِعِرَولا
همدختل  ، لّجرلا ةعتمل  ةأرملا  ـه  للا قلخ  "... 

َّالإ َدجوت  نأ  اھل  نكمي  ... ال  ّيرشبلا عّونلا  جتنتلو 
يھف عّتمتو  َدعست  نأ  اّمإ   ... هبو  ... لّجرلا لجأل 

ّةيدوبعلا َّالإ  اھل  سیلف  جعزتو  رّفنُت  وأ  ةّللدملا 
نوكت ىتح  ةلیمج  نوكت  نأ  ُبجي   . ةیساقلا
ةأرملل ةیقیقحلا  ةداعسلا  يھ  هذھ   ، ًةبوبحم

. ةملسملا

. ٌمیكح ٌمیلع  ـه  للا ّنإ 

هتمكحب ـه  للا َّنإف  اًصقان  اًنئاك  ةأرملا  تناك  اذإو 
. ٌمیكح ٌمیلع  ـه  للا ّنإ   . كلذك ّررق  دق 

علض لثم  يراخبلا  ُهاور  ٍثيدح  بسح  ةأرملا  ّنإ 
نأ تدرأ  اذإو  رسكني  هموقت  ْنأ  َتدرأ  اذإ 

ٌمیلع ـه  للا َّنإ   . ِهجاجوعاب هلمعتساف  هلمعتست 
. ٌمیكح

هركي ام  ىلع  ربص  اذإ  بويأ  باوث  لّجرلا  ُلانیس 
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اھّمش ّبحي  يتلا  حوّرلا  ةناحير  اّھنإ   ، هتجوز نم 
ُةعیطُملا ُةأرملا   . هبعاتم نم  هحيري  اھرطعو 

. ٌةنیمث ٌةیلح   ... ٍلاغ ٌءيش 

. ٌمیكح ٌمیلع  ـه  للا ّنإ 

نم ُّدشأ  ٌبرح  وھ  ّهیبن  ِمالكو  ـه  للا مالك  میلعتو 
". ٌمیكح ٌمیلع  ـه  للا ّنإ   ، ىرخألا بورحلا  ّلك 

، بلّعثلا نیع   ، ِةَأفطملا هنیعب  يّمأ  ىلإ  َتفَتلا 
ةحئارو تفتلا   ... اًدبأ مانت  يتلا ال  ةأفطملا  هنیع 

: ىرخأ ٍةربنب  ُهثيدح  لصاوو  ُهرمغت  هذھ  ىثنألا 
اذھ يّمأل -  هیقفلا  دّكؤي  نوسینألا -  ىتحو  "

ةبتع روبع  ّدرجمب  ًالسع  ّلوحتي  مارحلا  بارّشلا 
ُدجت تناك  اّھنأ  يمأ  تفلحو  سّدقملا ." همف  ِباب 
. اًولح اًجزل  ًالئاس  هیقفلا  سأك  ِعاق  يف  اًمئاد 

ناك ًالسع  نوسینألا  ُّلوحي  يذلا  اذھ   ... هیقفلا
امنیب اھب  اًقلعتم  هبلق  ناك   . ةرھز يّمأ  قشعي 

. ِتاسناعلا اھتانبب  ِهطبر  يف  بغرت  يّمأ  تناك 
يمأ نیب  ّبحلا  اذھ  ةحئار  تمتشا  يبأ  ةجوز 
ذنم ُراغت  نكت  مل   . ىمعألا هیقفلا  اذھو  ةرھز 

عم اھتداعس  اھیلع  صّغنت  نأ  ْتدارأ  اھّنكلو  كلذ 
اذھ نھركي  اًضيأ  َّنھ  يتاوخأ   . ىمعألا اذھ 
ىلع ةراس  يبأ  ةجوز  َندعاس  دقو  هیقفلا 
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نھنویعب هنيأر  َّنھنأ  َنمسقأو  ّيحلا  نم  ِهدرط 
. ةھوبشم ةقيرطب  ةيآ  دسج  ىلع  ُّتبري 

ُهیقفلا َعفدنا  ٍرمتسم  ٍنايذھ  يف  هنأ  ول  امكو 
ُهبشت تناك  هيدي  نیب  يّمأو  ىرخأ  ٍةبطُخ  يف 

: غلاب مامتھاب  هیلإ  يغصُت  يھو  ًةریغص  ةذیملت 
يّخرؤم ضعب  تاياور  بسح  يبّنلا  ّنإ  "

ىلإ هّجوت  امدنع  ءاسنلا  ناتخب  رمأ   ، ةریّسلا
ّمأ وأ  ةیطع  ّمأ  ِصخش  يف  ٍّةلثمم  ةضیفخ 

ٌةمركمو لاّجرلل  ُّةنس  ناتخلا  : " ًالئاق ةبیبح 
قرشأ كلذ  ّنإف  يكھنت  الو  يلمشا   . ِتانبلل

"". ِّجوزلل ىھزأو  هجولل 

اّھنأب يبّنلل  ّةیطع  ّمأ  تلاق  ىرخأ  ةياور  يفو 
اذإ َّالإ  ٍةنتاخك  اھتنھم  ةسرامم  يف  ُّرمتستس 
كلذ نع  ّفكت  نأ  اھنم  بلُطو  ّاًمرحم  كلذ  ناك 
نأ اھنم  بلطو  حابم  كلذ  نأب  دّمحم  اھباجأف 

اھنم َبلطو  ُلعفت  فیك  اھّملعي  ىتح  هنم  برتقت 
هجولل َقرشأ  كلذ  َّنأل  َكھنُت  الأ  تّصق  اذإ 

. جوّزلل ىھزأو 

يدؤي ناتخلا  ّنأ  حرشي  ( 1328 - 1263  ) ةیمیت نبا 
اّھنأل ةأرملا  ىدل  ةیسنجلا  ةبغّرلا  لادتعا  ىلإ 
ةديدش يأ   ، ءافلخ ةفلخ  ُحبصت : نتتخت  مل  اذإ 

. لاّجرلل لیملاو  ةوھشلا 
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فرش ىلع  اًرطخ  اھنم  لعجت  ّةیسنجلا  اھتبغر 
. ةلئاعلا

نیيرھزألا بسح  ةدیحولا -  ةلیسولا  وھ  ُناتخلا 
. تایتفلا فرشو  ةّفع  ىلع  ةظفاحملل  - 

ىلع راعلا -  زمر  ةيآ  تناك  اھتفرغ  يف  ةنّفعتم 
ةيآ رداغت  مل  رثكأ  اّمبرو  اًماع  َرشع  ةعبس  ىدم 
تبھذ امدنع  ىلوألا  نیّترم : ّالإ  ةنازنزلا  ةفرغلا - 
ْرَثعُي مل  يذلا  قحسإ  اھیخأ  ربق  ىلع  مّحرتتل 

نیملسملاو دوھیلا  ةداع  قفوو   . اًدبأ هتّثج  ىلع 
ةناحير نّاكس  ُّهامس  اًربق  ُهل  اورفح  دقف 

ةیناثلا ّةرملاو   . غراف ربق  بئاغلا ." ربق  : " ةموردنو
مّحرتتو ةرھز  يمأ  ِربق  ىلع  َفقتل  تبھذ  امدنع 
نيدیلا ةراس  اھل  ْتبضخ  ِمویلا  اذھ  نم   . اھیلع
ّةرملاو ْسرُع ! امك  كلذ  ناك  ءّانحلاب : نیمدقلاو 

ربق ىلع  َفقتل  مّايأ  ةثالث  لالخ  نوكتس  ةثلاثلا 
". ِهحوُر ىلع  ةحتافلا  أرقتو  يبأ 

يف يھو  اھترايز  يف  ُّقحلا  ٍدحأل  نكي  مل 
. ٍدومع ىلإ  ّةيديدح  ةلسلسب  ةطوبرم  اھتفرغ 

. اھباب ِةبتع  زایتجا  يف  ّقحلا  يل  نكي  مل  اًضيأ  انأ 
: ّيرس ناكم  يف  ةراس  ِهیفخت  ٌدحاو  ٌحاتفم  ُدجوي 

. يردأ ُتسل  !! ... لخاد وأ  اھيدھن  نیب 
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! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 
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! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ  ةنونجم ! ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 
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! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

! ةنونجم ةيآ 

تضفر  . اًمامت اھلقع  ةيآ  تدقف  مّايألا  دحأ  يف 
. اًسباي اًزبخ  الإ  لوانتت  مل   . اھباوثأ سبلت  نأ 

اًبتك َّالإ  ُبلطت  نكت  مل   ، هرخآ نع  اھرعش  تقلح 
تبلطو دازمإلا  ىّمست  ةیقیسوم  ًةلآو  َأرقتل 
فیّصلا مّايأ  يف  امك  ًالیل  اھبناج  يروضح 

. ةليوطلا

. اّھبحأ ُتنك   ، يّنبحت تناك 

. ىرخأ ةرم 

 - ةدراب ةیئاتش  ةلیل  يف  ّةیفاضإ  ىرخأ  ةرم 
اودجو اھل -  ةياھن  يتلا ال  ةليوطلا  يلاّیللا  هذھك 
تناك  . ةیح تلازام  يھو  ُفجترتو  ُدعترت  يتخأ 
يھو ٌرثعبم  ّللبم  اھرعش   ، ءاقرز  ، اًمامت ًةيراع 
تناك  . اًبيرقت ُهؤام  دّمجت  ٍّنازخ  عاق  يف  ةعباق 

ٍديرف ٍّعاستاب  ِناتحوتفم  اھانیعو  فجترت  يتخأ 
نكي مل   . ٌةرخاس ٌةثیبخ  ٌةركام  اھتداعك  اھترظنو 
تدقف دقل  ـه.  للا مساو  يمسا  َّالإ  اھمف  يف 
اھجارخإ لواحي  وھو  اھتدجنل  يّمع  ءاجو   . اھلقع
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. ًالیلق َفاخ  ةيادبلا  يف   . ِدماجلا ءاملا  اذھ  نم 
مل  . ةینآرق ٍتايآو  ًةیعدأ  ولتي  وھو  ُمغمغي  ناك 

ُدھاشأ ُتنك  بابلا  ةبتع  نم   . هنع اًدیعب  نكأ 
ّيديدح ٍدومع  لثم  ٌبصتنم  ٌفقاو  انأو  َدھشملا 
كلمت ةيآ  ّنأ  تظحال  ةظّحللا  هذھ  يف   . حور الب 

فیفصّتلا ةعئار  ادج  ءاضیب   ... ءاضیب ًانانسأ 
ٍّةوقب عفدت  يھو  فجترت  يتخأ  تناك   . لكشلاو

نیتدودمملا يّمع  ْيدي  ٍةتغابم  ٍةكرحبو  ٍفنعو 
يّمع ناك  يتلا  ةریبكلا  ةفشنملا  ُضفرتو  اھیلإ 

. ىودج نود  نكلو  اھيرُع : اھب  َرتسي  نأ  ُلواحي 
ىري ىتح ال  هيدي  ُّدمي  وھو  ُهھجو  يّمع  رادأ 
اوناك نيرخآلا  ةلئاعلا  دارفأ   . ِهیَِخأ ةنبا  يرُع 

ةرم اونفدي  ْنأ  اودارأ  ْدقل  نوموانتي ! وأ  نیمئان 
ّةرملل ّرركتت  يتلا  ةیلّیللا  ةثداحلا  هذھ  ىرخأ 
قحسإ ِتوم  ذنم   . ءاتشلا ةيادب  ذنم  ةعباسلا 
لیمجلا يبّصلا  اذھ  قحسإ   ... يواسأملا

يف نوّفرطتم  ُهامر  يذلا  يميرغ   ... ّيقوسلا
دقل  . اھلقع يتخأ  تدقف  اھموي  نم   . ماّمحلا ِةمرب 

. ًةنونجم تراص 

يف ایح  ُقرتحي  وھو  ریخألا  هسفن  يميرغ  َظفل 
رظن تحتو  ماّمحلا  يف  ناك  نم  روضح 

ءاملا اذھ  يف  اًقولسم  َتام  دقل   . نیماّجحلا
عیمج مامأ  ضوھّنلا  عطتسي  مل   . ِيلْغي يذلا 
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اًئیش اولعفي  نأ  مھرودقم  يف  نكي  مل  نيذلا 
اذھ يف   . قرتحي وھو  هیلع  ّجرفتلا  ریغ  رخآ 
يذلا يميرغ   ... َّمعارلا ىتفلا  اذھ  ُتیكب  مویلا 

. اھلقعو يتخأ  بلق  ّينم  قرس 

ریغ يتخأ  نونج  ةياكح  َءافخإ  ُلواحي  ناك  ُّلكلا 
يلّیللا اھفاوطب  ٍملع  ىلع  ناك  ُّلكلاو  ةقیقشلا 

نأ اًضيأ  وھ  يّمع  أشي  مل  ةلّیللا  هذھ  يف  اذھ - 
يف ًّاظفحتم  اًموتك  ًاطبضنم  ناك  دقل   . اًدحأ َظقوي 
تجرخ امدنع   . ّهنس نم  ربكأ  ناك  دقل   . هتاّفرصت

. ةوھقلا نم  ًاناجنف  تبلط  ِّنازخلا  نم  ةيآ  يتخأ 
يتخأ تناك  ةبّطرلا  ةملظملا  اھتفرغ  قمع  نم 

ناك  . ٍةطوف يف  ًةفوفلم  لازت  ام  يھو  ينبقارُت 
! ٌيبئذ ٌءيش  اھترظن : يف  عمتلي  ام  ٌءيش 

ُتدجو  . ةيآ يتخأ  ُّبحأ  تنك   ، يل ْتمستبا 
يذ نم  اًضایب  دشأ  ةظّحللا  هذھ  يف  اھنانسأ 

فارطأ ىلع  ِهريرس  ىلإ  يّمع  داع   . لبق
. ِهعباصأ

ریبكلا ّيلئاعلا  لزنملا  اذھ  يف  عیمجلا  ناك 
دحأ نكل ال   ، كلذ نم  ّاًنقیتم  ُتنك   . ًاظقیتسم

. همالحأ ةرداغمو  ضوھّنلا  ةّقشم  هسفن  ّفلك 

ّلوألا ةوھقلا  ناجنف  ًةدحاو  ًةعفد  ْتبرش 
رخآ ًاناجنف  اھل  ُتْببص   . دوسألا لفلفلاب  جوزمملا 
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. اًثلاث رخآ  َّمث  ادج  ءادوّسلا   ... ءادوّسلا ةوھقلا  نم 
. اھدسج مث  اھرعش  فیفجت  يف  ْتأدب 

. يرصب ُضفخأ   . اھیلإ رظنأ 

. يرَصب ُضفخأ   . اھیلإ رظنأ 

ّمث  . لوطأ ةرظن  ّمث  ًةفطاخ  ًةرظن  اھیلإ  ُقرَتسأ 
ُلمأتأ ُتنك  يّننأ  ُتظحال   . اھیلع يرصب  ُرَّمَسَتي 
ةنراقملاب ًةفاحن  ُدشأ   . ٌفیحن ٌدسج  اھل   . اھدسج
مجحب اھرصخ  الو  اھنطب  نكي  مل   . ةئیطخلا عم 
يھ  ، ةعئار ةماستباو  نابصتنم  نادھن   . مثإلا
اھقنُع  . ةردان ةلیصف  نم  ایفارخ  اًرئاط  ُهبشت 

ٍةمئاھ ٍةلازغ  ِدیجب  ٌهیبش  نیمیلا  ىلإ  ًالیلق  ٌلئام 
. اھتلّمأت  . ٍةیساق َءارحص  يف 

اھترخؤم ْيترادتسا  نیب  ةفشنملا  ُّتررم 
رعشلا يذ  اھجرف  ىلع  َّمث  ريودَّتلا  ْيتَعئار 

ّمُث لفسأ  ىلإ  يرصب  ُّتلوح   . ُتبرطضا  . فیفخلا
ىلإ ىرخأو  لباقملا  طئاحلا  ىلإ  ًةرات  رظنأ  تحر 
يف عبقي  عیمجلا  َّنأ  نآلا  ًُكردأ   . َّيمدق نیب  ام 

ِهمالحأ ِةقيدح  يف   ... ذيّذللا ِهمون  ِةرفح 
. هماھوأو

ّأیھتي ٍروفصع  امك   . اھتاكرح تلمأت   . اھُّتلمأت
. ءامّسلا تنك   . يوحن نیتوطخ  تطخ  نارّیطلل 
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مامألا ىلإ  ٍتاوطخ  ثالث   . اھءامس ُتنك 
اھدسجب ترعش   . اھیعارذ نیب  ينتنضتحاو 

يلغت اھتاداعترا  يف  يھو  ًالولبم  لازام  يذلا 
. ًةقراح ًةئفاد 

". كیعارذب ينّمض  : " يل تلاق 

". ّبق ينلِ : " ينذأ يف  ْتسمھ  ّمث 

ٍةھیبش ٍةشعنم  ٍةموعنب  تسسحأ  يرھظ  يف 
يتلا ماّخرلا  ةحاب  ةَصَرَع  نم  جرخت  يتلا  كلتب 
. میّحرلا میظعلا  ـه  للا تیب   ، دجسملا يف 
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ضیبألا بارغلا 
ام ّنأ  يبأ  ةجوز  ةراسل  حرشأ  نأ  ُتلواح  امدنع 

يتخأ وحن  اھّفرصت  ّنأو  يناسنإ  ریغ  هب  موقت 
تقلأو يھجو  يف  ْتقصب  نأ  ىلع  دزت  مل  ٍساق 
اذھ ّلك   . سرخت نأ  كتحلصم  نم  : " ّةيران ًةرابع 

سیل  . كتخأ ةایح  تّمطح  دقل   . تنأ كببسب 
". ٌدي ّةیضقلا  هذھ  يف  هیقفلل 

. بلعث  . ناكملا ةرداغم  تلواحو  تّمصلاب  تذُل 

، لّیللا يف  اًیلاع  يمساب  خرصت  نأ  اھل  ُثدحي 
اھتئدھتل اھب  ُقحلت  يبأ  ةجوز  تناك  ٍتمص  يفو 

يسبّسلا نویلغلا  ةداعلاك  اھل  مّدقت  يھو 
ًاناجنف وأ  ياّشلا  نم  اًبوكو  شیشحلاب  اوشحم 

. ةوھقلا نم 

يف ةرم  ّالإ  مامحتسالا  ةيآ  ىلع  اًروظحم  ناك 
َةجوز دعاست  اھمامحتسا  موي  يفو   . رھشلا

ةموشوم ءاجرع  ٌةنيدب  ّةيدوھي  ٌزوجع  يبأ 
تّسلا يتاوخأ  ىلإ  ةفاضإلاب  قنعلاو  نیعارّذلا 

جرفلا اذھ   . هیلإ ّالإ  نرظني  . ال  ةيآ جرفب  تانوتفملا 
رشع ةعبس  ةّدم  اھنجس  ببس  وھ  قیلحلا  ریغ 

. ًالیلق لوطأ  اّمبرو  اًماع 
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حیّفصلا نم  ٍةئدص  ٍةریبك  ٍردق  يف  ءاملا  نیلغي 
زوجعلا تناك   . نوناكلا يف  روخبلا  ضعب  نقرحيو 
ىلإ ٍتابرض  ُّهجوت  رخآل  نیح  نمو  ًالبح  ضبقت 

. يتخأ

امك يبأ -  ةجوز  يل  دّكؤت  اذامل  يردأ  ُتسل 
اھیف تسبح  يتلا  ةفرغلا  نأب  يننئمطتل - 

ّلك اھؤالط  ُداعي  اًماع  رشع  ةعبس  ةّدم  يتخأ 
ّلك نم  قحسإ  اھیخأ  ةافو  ىركذ  يف  يأ  ةنس 

". رضخألاب اھیلطنس  ماعلا  اذھ   " . ماع

. رمحألا قشعت  امك  رضخألا  ّبحت  يتخأ  نأ  ملعأ 
وأ  ... ّطق نع  ينثّدحت  ةراس  يبأ  ةجوز  تذخأ  ّمث 

. اھتفرغ ةيآ  ُكراشت  ّةطق  نع 

توص اھعامس  َبقع  ءاكبلاب  أدبت  ّةطق  اّھنإ  "
ةجوز عطتست  مل  ِّةالصلا ." ىلإ  وعدي  نذؤملا 
دجأ ٍموي  دعب  اًموي   " . اھّرس يفخت  نأ  يبأ 

لثم ءومت  ةيآ   . كتخأو ّطقلا  نیب  اًریبك  هباشتلا 
امیف نانثالا  لصاوتيو   . ریّغصلا ناویحلا  اذھ 

اھینیع نول  كتخأ  ّریغتو  نویعلاب -  امھنیب 
نیع نول  لثم  اًقرزم  رضخأ  راص  دقل   . ٍرارمتساب
. ةريرعشق يدلج  تحت  ترَس  اًمامت ." ّطقلا 
ةرئاّدلا ٍةعرسب  رداغأ  نأ  تدرأ   . يسأر تضفخ 
نايذھل يغصأ  انأو  اھلخاد  يسفن  تعضو  يتلا 
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جالتخاو اھمف  ریغ  اھنم  ّزیمأ  دعأ  مل   . يبأ ةجوز 
. لكشلا يتعئّارلا  نیتوارمحلا  اھیتفش 

ةيآ ناتسف  نول  يف  ركفأ  انأ  مل  يردأ  تسل 
ناك يتقامح ."  " موي يف  هيدترت  تناك  يذلا 

لیتناّدلا نم  ٌطيرش  هب  ُّفحي  ٍمامكأ  الب  قرزأ 
. ضیبأ شامقب  ةفوفلم  ٍرارزأ  ةسمخ  هلو  يدرولا 

دّمحم خیشلل  ًةلیمج  ًةینغأ  ّركذتأو  ركفأ  تنك 
انأو ليوطلا  فلاّسلا  تالوم  اھناونع  روفغلا 
نع ّفكي  يذلا ال  يبأ  ةجوز  رغث  صحفتأ 
دعأ مل   ... نع ثيدحلاو  جالتخالاو  شاعترالا 

. يردأ

لب  ... مالكلا نع  يبأ  ةجوز  ّفقوت  ىلإ  تھبتنا 
دقل : " مالكلا يل  تھّجو  ّمث   . اھیتفش كيرحت  نع 

اھتركاذ ّنإ   . كتاوطخ ىقیسوم  ىلع  تّفرعت 
". ّةيوق

ام ينارتعا   . ةدصوملا ةفرغلا  يف  تّمصلا  داس 
ٍسجاھب ٌهیبش  ٌروعش  وأ  قلقلا  وأ  فوخلا  هبشي 
يف  ، راّدلا هذھ  ةرداغم  يف  بغرأ   ... ٍفیخم

يذلا ال برّدلا  ذخآ  نأ  ناكملا : نم  بورھلا 
تناكو ٍرصاحم  ٍناویحك  تنك   . ٍةھجو ىلإ  يضفي 
... يفوخو يقیض   ، يترظن عباتت  يبأ  ةجوز 
يسبح يف  ركفت  اّھنأ  فرعأ   . ةحّارلاب تّسحأ 
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ةعبس ةّدم  يسبح   . ةفرغلا هذھ  يف  ةيآ  عم 
ةرداق يبأ  ةجوز  ًالیلق ! لقأ  وأ  رثكأ   ... اًماع َرشع 

لوقیس  . ّينع لأسیس  دحأ  الو   ، كلذ ىلع 
يف ّهنإ  نورخآ  لوقیسو   ... هتیب يف  ّهنإ  مھضعب 

ةلسلّسلا : " اذكھ يسفن  لیختأ   . هيوذ لزنم 
ىلإ ّاًددمم  وأ  اًسلاج   ... قنعلا لوح  وأ  دّنزلا  لوح 
ُّلحت ٍةبغرب  رعشأ  هسفن  تقولا  يف   . ةيآ بناج 

. ةشعنم ةموعن   . يلخاد يف 

وأ رازھ   ... راَھُز وأ  رازھ  : " ةحیص ةيآ  تقلطأ  ًةأجف 
" ... راھُوز ُس ْس ْس وأ  رازھ   ... راَھُز

زییّمتلا عطتسأ  مل   . ّيمدق تحت  ضرألا  تّزتھا 
تبلط ٍةدیلب  ٍةنيزر  ٍةربنب   . ءاوملاو اھتوص  نیب 

يتخأ ىلإ  هّجوتلاب  ينترمأ  لب  يبأ  ةجوز  ينم 
. اھّتیحتل

". اًماع رشع  ةعبس  ذنم  اھرأ  مل  "

يبأ ةجوز  تاوطخب  اًعوبتمو   ، ّددرت الب 
ّنأ ُترعش   . ةيآ ةفرغ  ىلإ  تھّجوت  ةطوبضملا 
يھو ءادوس  ٌةریغ  اھتّكلمت  يبأ  ةجوز  ةراس 

. يرھظ ىلإ  ّةيران  ًةرظن  بّوصت 

ةفرغلا  ... غك ك غك   ... قطقط اًريرص : بابلا  َثدحأ 
ٌطیخ الإ  اھیف  سیلو  ادج  ًةملظمو  ةّقیض  تناك 
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ىلعأ يف  ٍةحتف  نم  ثعبني  ءوضلا  نم  ٌنھاو 
يف ٌةعمش  تعضُو  ّفرلا  ىلع   . نميألا نّكرلا 

. هیف اھعومد  تباذ  ٍروسكم  ٍنحص 

: يتخأ تءامو  ّطقلا  َءام  بابلا  ّرص  امدنع 

!" ءومت ةيآ  "

ُرتست يھو  فلخلا  ىلإ  ٍتاوطخ  عضب  ْترقھقت 
مل  . ّيوقلا راھّنلا  ءوض  امھجعزأ  دقو  اھینیع 

. ينرظتنت تناك  اھنأك   . أجافتت

ترظن  . اھیف اھرأ  مل  ةنس  َةَرْشع  عبس  ْتَّرم 
ىلإ يسأر  ىلعأ  نم  اھرصب  لّقنت  تناك   . ّيلإ
مل  . ىلعألا ىلإ  لفسألا  نم  مث  ّيمدق  لفسأ 

نیحلا يف  رداغأ  نأ  ُتددوو  مواقأ  نأ  عطتسأ 
ّمث  ... ّةيوضوف لالظ  يف  ةقراغلا  ةفرغلا  هذھ 
يانیع ترمست  اًضيأ  انأ   . اھرصب تضفخ  ٍءودھب 

نیبروج يف  اھیمدق  نأ  تظحال   . ّيمدق نیب 
. رشعلا اھعباصأ  سوؤر  امھنم  ّلطت  نیبوقثم 

. هافشلا رمحأ  ةوبع  اھدي  يف  ناك 

يتاّوللاب ًةنوتفم  اًمود  ةيآ  تناك  ةریغص  يھو 
ٌباتك ناك  ضرألا  ىلع   . هافشلا رمحأ  نعضي 

يھ تناك   . خسولا هالعو  ّأرھت  دقو  ایمرم  ٌمخض 
ّرتوتملا برطضملا  يرظن  عقوو  ُتردتسا   . ةفیظن
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نع فكت  مل  اھرودب  يتلا  يبأ  ةجوز  ىلع 
ركذتأ اذامل  يردأ  ُتسل   . ةّدشب ّيف  قيدّحتلا 

، ّةيرذعلا لثم  فرّشلا  : " ةلئاقلا ةمكحلا  نآلا 
". ةدحاو ًةَّرم  توميو  ایحي 

لفسأ ىلع  اًبصنم  ناك  اھرصب   ، ةيآ ينتلّمأت 
مامأ ناتبئذ   . اھلثم تلعف  يبأ  ةجوز   . ينطب

. ٍلمح

ىلع يتخأ  تسلجف  ًةراجیس  ةراس  اھل  تمّدق 
ةّررحتملا اھعارذ  نم  ّةيوفع  ةكرحب   . ّةفاحلا

ٍريرس تحت  اھیفخت  تناك  ٍتيربك  ةبلع  تجرخأ 
اًسفن تذخأو  ةراجیسلا  تلعشأ   . ّشق نم 
اّھنأ ىلإ  تھبتنا  مث   . ناخّدلا ِتثَفنو  اًقیمع 

هافشلا رمحأ  ةوبع  ىرخألا  اھدیب  ُلمحت  تلازام 
ُمسرت يھو  اھیتفش  نّولت  تذخأف  ءاطغ  نود 

. ّریغتت مل   . ریّغصلا اھمف  ىلع  ًةضيرع  ًةماستبا 
. ًةرحاس ًةنتاف  تلزام 

نا اھھاف كـ ـر شـ محأ ُنو  تم لـي. لـ ــ ستبا
. ًائ ـ فاد ـًال  يمج يج  ـ سفنبلا ـى  لإ ًالئا  مـ
ـف ّيصلا كاذ  ـة  لولیقو ـه  يقفلا تّركذ  تـ

. يبأ ةجوز  تبحسنا   ... ـد يعبلا ينارع  ـ شلا
يردأ ُتسل   ... ام ٍءيش  نع  ُثحبت  تبھذ  اّھلعل 
ةماستبا عم   . يمصعم اھب  ّدیقتل  ةلسلس  ّهلعل 
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. ًةءاضم ًةیھاز  ًةفیظن  ًةعساو  ةفرغلا  تدجو  ةيآ 

توص عفترا  ةلباقملا -  ىرخألا  ةفرغلا  يف  ًةأجف 
زاھج نم  نيزحلا  رسكنملا  نآرقلا  ئرقم 

ٍةدرو لثم   . يردأ ... ال  يسأر نم  وأ  تیساكلا 
ُةروص ّيلإ  ْتداع   . اھسفن ىلع  يتخأ  تقلغنا 

: اھتراجیس ةيآ  َسنت  مل   . يننكست يھ  يبأ - 
يھو اھیلإ  رظنتو  ٍسفن  رثإ  اًسفن  ذخأت  تناك 
تاذ ّةرفصملا  اھعباصأ  نیب  ًةقرتحم  ىنفت 

، طيرشلا ىلإ  اًعم  انعمتسا   . ةخّستملا رفاظألا 
. دعب دعت  مل  ةراس  ؟ . ثّدحتأ انأ  طيرش  ّيأ  نع 

. بابلا فلخ  نم  انبقارت  يھ   . انتیسن اّھلعل 
... اھیمدق لیبقت  يف   ... يتخأ لیبقت  يف  ُتبغر 
يل تسیل   . ينحماست نأ  اھنم  بلطأ  نأ  يف 

اھسابل يف  اھارأ  انأ   . كلذل ةیفاكلا  ةعاجشلا 
انأ  . ةدیعبلا ةلولیقلا  كلت  يف  هيدترت  تناك  يذلا 

ةسمخلا رارزألا  توصو  هیقفلا  ریخش  عمسأ 
. اھناتسف ِرارزأ   ... رخآلا دعب  اًدحاو  حتفت  يھو 

. راھنلا فصتنا 

كلت يف  اھتممش  يتلا  نّبللا  ةحئار  ّمشأ 
. هیقفلا نبل   ... ةدیعبلا  ... ةلولیقلا

ُخرصي ئرقملا   . اًضيأ يھ   . يبأ ةروص  نم  تررحت 
نّبللا هیقفلا : ةبجو  تّركذت   . تیساكلا يف 
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. حوتفم همفو  ُلكأي  ناك   . ریعّشلا ةرسكو 
ىلإ ٍّةوقب  اھتممض   . ّيعارذب ةيآ  تنضتحا 

... دعترت تناك   . ّيتبكر ىلع  اھتسلجأ   . يردص
شیشحلاب ّةوشحملا  اھتراجیس  ُبقع   ... ةشير

اھدلج ىلإ  هبتنت  مل   . اھیعبصإ دلج  قرحي  ناك 
ًةفیثك ًةقیمع  اًسافنأ  نّخدت  تناك   . قرتحملا

وھ  . ةراجیسلا ناخد  عباتي  وھو  انیلإ  رظني  ّطقلاو 
ظفتحت تلازام  ةيآ  ّنأ  ُتظحال   . كلذ ّبحي 

قوف ةعّمجم  نكل  يھ  امك  يھ   . اھرئافضب
ةعبرألا يعباصأ  تّررم   . ةطوشمم ریغو   . اھسأر

ِةلازغ ِقنعك  دودمملا  اھدیج  افق   . اھرعش لالخ 
. هلاح ىلع  لازام  ّيضفلا  هنولب  ءارّحصلا 
ناخد ُتدجو   . يلخاد يف  ام  ٌءيش  ظقیتسا 

يذلا ّطقلا  تلمأت   . ّاًباذج اًذيذل  شیشحلا 
. هرودب ينلمأت 

كلت ةياكح  ةيآل  ّصقأ  اذامل  الو  فیك  يردأ  ال 
: ٍةمجن ىلإ  تّلوحت  يتلا  ةأرملا 

ةلیمج ءارھز "  " اھمسا ةأرما  تناك  ٍةرم  تاذ  "
اھنأ ّدح  اھلامج  غلب   . موّجنلاو ءاّسنلا  َةریغ  ُریثت 

ّلظو طئاحلا  تناك  دقل   ، اياطخ ّةنج  تناك 
تناك دقل   ، ةآرِملا يف  ةرّوصلاو  ةآرِملا   ، طئاحلا

. ناصحلا َةلورھو  ناصحلا 
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". ءاّسنلا ـه  للا ِمحیل  "

اھ ــ تموعنبو ىھا  ــ ضي يّذلا ال  اھ  ــ لامجب
ةق ـ سانتملا اھ  ـ تاكرحو ـد  يرفلا اھتو  ـ صو

. اھ ًانو بـ ـ تفم ٍكال  ـل مـ عج ءار  ـ هز تعاطت  ـ سا
... ّةيوامّسلا اھھجو  ةءاضوب  اھ ! ًانو بـ ـ نجم
هئامس نم   ... هئایلع نم  هلزنت  نأ  تعاطتسا 

لزني ناكو   ... يماّسلا اھئارغإب   ... ةيوغملا اھتّفعب 
... اھسافنأب ّرطعتيو  اھیمدق  ّلبقيو  ٍءاسم  ّلك 
يف لیّخنلا  رمخب  ُهُركست  تناك  اھناضحأ  يفو 

ةظحل ٍءاسم  تاذ   . هل ّينغتو  ٍبھذ  نم  ٍحادقأ 
ةملكلا هنم  عزتنت  نأ  تعاطتسا  ِِهلمثو  ِهِركس 

حمست يتلا  ةيرّسلا  ةملكلا   ، ّةيوامّسلا
. تاومّسلا ىلإ  جارعملاب 

تراطو هترمخب  اًیشتنم  اھقیشع  ءارھز  تكرت 
ّةیضفلاو ّةیبھذلا  اھرواسأ  ىقیسوم  اھقفارت 

يھو لّیللا  لاوط  تّقلح   . ُّنِرت يھو  ةصلاخلا 
قشاعلا كالملا  ّنأل   . ةدیعبلا تّارجملا  ُبوجت 

دقف ةيرحّسلا  ةملكلاب  حاب  امدنع  ّهبر  ناخ 
هتحنجأ تعزتنا  ءامّسلا  ّةوقب   . اًنیعل اًنئاك  هخسم 
نأب َبقوع   . هتوصو هناسل  دقفو  هتنيز  تلازو 

. دبألا ىلإ  ٍملظم  ّبُج  يف  هرافشأ  نم  ّقلع 
ىلإ لاوّجتلاب  ةنتافلا  ةلیمجلا  ءارھز  ىلع  مكحو 
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اذھ ُلمحت  ٍةمجن  ىلإ  تّلوحتف   ، ءاضفلا يف  دبألا 
". مسالا

ـي هو ـة  مّجنلا ّةص  عبا قـ ـ تت ة  ــ يآ تنا  ــ ك
اھ ـ ينیع نا مـن  ـ تعمد تطق  . سـ ينلمأ ـ تت

ينا ـ ّملكت اتنا  ِّني كـ ـ تللا ِني  ـ تبعتملا
. بخّاصلا امھتم  ـ صبو امھداو  ـ سب

ُثعبني ةفارخلاو  ماھوألا  تاومس  يف  ةيآ  تناك 
يردأ تسل   ، مواقأ نأ  ُتلواح   . ٌریثم ءارغإ  اھنم 
انأو ينیّصلا  ةياكح  اھیلع  ُّصقأ  ُتذخأ  اذامل 

نیتدّقتملا اھینیع   ، ةبھتلملا اھترظن  بّنجتأ 
: ناءومت نیّتللا 

ءاج  ... ـه للا ُلوسر   ، ٌنمؤم ٌّيقت   ، ٌحلاص ٌّيلو  "
عقت يتلا  نیصلا  هدالب  نم   . مادقألا ىلع  اًریس 

ـه للا سمش  قرشت  ثیح  قرشملا  قرش  يف 
مالسإلا ِضرأ  يف  تومیل  ءاج  دقل   ... حابص ّلك 

. ةرھّاطلا

يف ولو  ملعلا  بلطأ  : " دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا  لاق  دقل 
يذلا عماجلا  لوح  ناكّسلا  عّمجت  نیصلا ."
نوحیصي مھو   ، اھناتخ لبق  ّةثجلا  هیف  تعضُو 

اذكھ ربكأ ." ـه  للا  ... ربكأ ـه  للا : " ةیلاع ٍتاوصأب 
ّيلولا ةرھّاطلا  مالسإلا  ضرأ  يف  اندنع  نفد 
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وھ اذھو   ، يونیّشلا راب  نیتس  جاحلا  ّينیّصلا 
ّهنإ  . عافدلا ةرازو  هیلع  هقلطأ  يذلا  مسالا 

. يونیّشلا راب  نیّتس  جاحلا  حلّاصلا  ّيلولا 

ةالصو برغملا  ةالص  بقع  نامثجلا  نفد  ّمث 
ٍبوص ّلك  نم  ناكّسلا  ءاج  دغلا  يف   . ةزانجلا

. صلاخلا ماّخرلا  نم  اًحيرض  هربق  ىلع  اوماقأو 
يونیّشلا راب  ّنیتس  جاحلا  ربق  ّلوحت  اذكھو 

زجعلا ةاوادمو  ّةیلقعلا  ضارمألا  ءافشل  اًرازم 
نيذلا نم  كلذ  يف  نوبغري  نيذلل  يسنجلا 

". َزجعلاو َمقعلا  نوناعي 

بئاّرضلا ّةصق  ىرخأ : ةياكح  يف  تقرغ  ّمث 
دوھیلا مھتمومع  ءانبأو  نوملسملا  ناك  يتلا 

ٍركذ ّلك  ىلع   ،" ناتخلا ىلع  ةبيّرضلا  : " اھنوعفدي
هجاوز لبق  ايونس  ورود  ةسمخ  عفدي  نأ  نوتخم 

. ِهجاوز َروف  ورود  ةرشعو 

انأ  . نونجم َةكحض  ًةكحاض  يتخأ  ترجفنا  ًةأجف 
يھو تّقلع  ّةیلوفطلا  اھتكحضب   . اھعم اًضيأ 

اھیعبصإ نیب  اھتراجیس  بقع  ُقَحست 
". بّزلا ىلع  ةبيّرضلا  : " نیّترفصملا

. اًميدق ةیلّیللا  انتاءاقل  ناكم   ، حطّسلا دتما  انقوف 
. ةيآ ُلباقأ  تنك  انھ 
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". لامجلاو ءاّسنلا  ـه  للا محیل  "

تاقشاعو ُّقاشع  ضوافتي  حطسألا  ىلع 
ماستقا لوح   ، اًمھم سیل  ةموردن : وأ  ةناحير - 
بیّھللاو تالبقلا  نولدابتي  ءامّسلا : ةكلمم 
ءامّسلا تسیل   ، ءامّسلا موجن  نومستقيو 

. قاّشعلا ةكلمم  ّالإ  اّھلك  سوؤرلا  قوف  ةّدتمملا 

ةيآ ديو  يدي  ةریّغصلا  عبرألا  انيديأ  عباصأ  ىلع 
ةریغصلا ءامّسلا : موجن  ّلك  َّدَع  ِرّركنو  ُّدعن  ّانك 

كزاینلاو بھشلاو   ، ةدیعبلاو ةبيرقلا   ، ةریبكلاو
ُحورنو مانن  مث   . يواّستلاب اھمستقن  ّانكو   ، اًضيأ
يف  ... ءيشّاللا يف   ... ةذيّذللا انمالحأ  يف 

. انموجن ءارو  وأ  انموجن  يف  ةعئّاضلا  انماھوأ 

... ٌةكبرم ٌةلبق   ... ٌةكبترم ٌةلبق 

اھقیشع ينیعل  ًةظحل  كانھ  تحال  ٌةأرما 
ىلإ  ... ّلظلا ىلإ  تداع  ّمث  ةصقّارلا  اھتوطخب 
!... ّلظلا ةالص   ... رّسلاو نامتكلاو  ماشتحالا 

... ذفاّونلا ىلإ  ةقلعم  ّبحلا  صصق  دلوت  اذكھ 
يف ومنت   ... رضخألاب ةغوبصملا  كیبابشلا  ىلإ 

فاوح ىلع  ةعوضوملا  نیحاّيرلا  تايرھزم 
. ةيآ ْينیع  لمأتأ  ُتحُر   . ذفاّونلا
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ّلوألا حلملا 
ةَّرم يبأ  ةجوز  ةراسل  حرشأ  نأ  ُتلواح  امدنع 

اھّفرصت ّنأو  ایناسنإ  سیل  هب  موقت  ام  ّنأ  ىرخأ 
ثالث يھجو  يف  ْتقصب  ادج  ٍساق  يتخأ  وحن 
ُنسحي : " ًةفصاع ةيران  ًةرابع  فذقت  يھو  ٍّتارم 
يتلا ةبلكلا  هذھل  ثدحي  ام  ّلك   ، سرخت نأ  كب 

دقل  ، كتطلغ اّھنإ   ... تنأ كببسب  وھ  كتخأ  يھ 
امیف ٌبنذ  هیقفلل  سیل   . كتخأ ةایح  تّمطح 

" َثدح

! يتعقوق لخاد  تلخد   . ُّتمص

لخاد تلخد   . ةآرِملا يف  يسفن  ىلإ  ُترظن 
. ةآرِملا

. ةلولیقلا تقو  ایمنھج : اینارعش  اًموي  ناك  دقل 
. نّیطلا َناطیِح  ًةيواك  ةلیقث  طبھت  سمشلا  تناك 

سمشلا هذھ  تحت  لقنّتلا  ةفرعم  يغبني 
ىصحلاب ةءولمملا  تاءاضفلا  روبعو  ةقراحلا 

ّىتح ةبھاللا  ةنيدملا  هذھ  زایتجاو  ةراجحلاو 
ًةأجف كسفن  دجت  نأ  ةداعسب  رعشتو  سّسحتت 
ءاعد ّلظلا ! ةالص  ةشعنملا : ّلظلا  ةدورب  يف 

!... ّلظلا
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، ذفاونلا تحتو  نیطلا  ناردج  لفسأ   ، ّلظلا يف 
ّنھلخالخو نھرواسأب  نبعلي  ايابّصلا  ضعب  ةَّمث 

طسو رابغلاو  باّرتلا  يف  َّنھبكُر  ىلع  ٍتایثاج 
تاومس يف  نحبسي  َّنك  دقل   . بابّذلا بارسأ 

. ةفارُخلاو مھولا 

اًران هبشت  ٌران ال   . يلخاد ىمانتت  رّانلا  تناك 
ىلع ةداعلاك  اھنم  برقلاب  اًسلاج  ُتنك   . ىرخأ

. ِءافلحلا ریصح 

ينتقمر  . اَھُقشنتسأ تنك   . اننیب تّمصلا  َعفترا 
يف اھمساب  تقطن  ٍبرطضم  ٍتوصب  ّمث  ٍةرظنب 

... ةيآ ! " اھمسا لسع  قّوذتأ  ّىتح  اھنذأ  فيوجت 
" ... ةيآ  ... ةيآ

دق اوناك  هذھ  ةینآرقلا  ةسردملا  يف  انؤالمز 
رداغ دقل   . ةلولیقلا ةعاس  ّتلح  دقل   ، اوجرخ

. ًالیلق ةشعنملا  ةریّغصلا  ةعاقلا  هذھ  ُعیمجلا 
. نّیطلاب ّةینبملا  ناردجلا  تاذ 

ىوس ةینآرقلا  انتسردم  نكت  مل  ةقیقحلا  يف 
ُلمعتسي قباّسلا  يف  ناك  ٍميدق  ٍعدوتسم 

بلعو دارجلا  قيدانصو  رّمتلاو  اطاطبلا  نيزختل 
ةءولمم ءادوس  قيدانصو  يناویحلا  نمّسلا 

فافجلا تاونس  يف  ىنجت  تناك  يتلا  روذجلاب 
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دنحم خیشلا  هیقفلا   . ةعاجملا ةھجاومل 
ناك نآرقلا  انّملعي  ناك  يذلا  انّملعم  نادمحوأ 

نأ نيرطضم  ّانك   . ىنمیلا هنذأ  نم  مّصأو  ىمعأ 
هنذأ يف  ةینآرق  تايآ  نم  هظفحن  ام  هیلع  َضرعن 

. ىرسیلا

، ةرودیھ ىلع  اًسلاج  ناك  ةیسمألا  كلت  يف 
ةزبخ هتبجو : مھتلي  ناكو  ِنْیتّدخم  ىلإ  اًدنتسم 
نیط ةنینق  نم  ضماحلا  هنبل  برشيو  ریعشلا 

. ةورُعلا ةروسكم  رمحأ 

لثم ُلكأي  ناك   . اًضيأ يھ  ةيآ  ْترظنو  هیلإ  ترظن 
لئاسلا نم  ٌتارطق  تطقاست  دقو  ٍريزنخ 

. اًریثك ةخطلملا  ّةرفصملا  هتءابع  ىلع  ضیبألا 
يأ هبشت  ةحئار ال   ... ةيآ قرع  رطع  ُتممش 

. ًةديرف تناك  دقل   . ىرخأ ةحئار 

. ةقطقط  . سمش

روي ــ ك ط ــ بري في  ــ فخ ریف  ــ ّدر ص ــ جم
ةو ـ ّسنلا ءالؤ  ـ هو  ... هذ ـة هـ فيّرظلا ذ  ــ فاونلا
ٍداو ـل  ثم نشو  ـ شوتي َّن  ـ هو تاتما  ـ صلا

، ةيآ وحن  ُتردتسا   . ّةیشحولا لا  ـ مّرلا هبر  ـ شت
ّنأ تكردأ  ٍّةرم  ّلوأل   . اھینیع ِقامعأ  يف  ُترظن 

ٌةحسمو  ، رضخألا  ، دوسألا  ، ٍناولأ ةثالث  اھینیعل 
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... تمص  ... عاعش  . اًئیش ىرأ  دعأ  مل   . قرزألا نم 
نم ينبقارت  تناك   . اھرصب ةيآ  تضفخو 

. لفسألا

. يلخاد يف  ُّججأتت  رّانلا  تناك 

. ُشعترأ ُتنك   . اھتّلبق

. نميألا يّدخ  ىلع  ةيآ  ينتلبق  ٍةأرجبو 

رخآ ُمھتليو  ضماحلا  هلئاس  برشي  هیقفلا  ناك 
. ةّمات ةنینأمط  يف  وھو  سبایلا  ِهزبخ  نم  ٍةمقل 
. ليوطلا ةيآ  رعش  يف  يعباصأ  تقلزنا  ٍءودھبو 

. اھرصب تلزنأ   . اھھجو رّمحا 

ًاثدحم هِنبل  نم  تاعرجلا  رخآ  هیقفلا  ىستحاو 
اّمبر  ... ةنس ةرشع  يتنثا  يرمع  ناك   . اًریفص
ربكأ ةيآ  تناك   . اًمھم اذھ  سیل   . ةرشع ثالث 
. ٍتاونس ثالثب  ينربكت  تناك   . ًالیلق ّينم 

.... ِنیَبِصَتْنُم نيدھن  ةيآل  ّنأ  ٍّةرم  ّلوأل  ُتفشتكا 
... هیلإ ُترظن   ، اھدسج تفشتكا   ... ٌنتاف ٌردص 

ّيأ ةيآ  يل  رھظت  مل   ... ُهأرقأ  ... هلمأتأ تنك 
هلعج  ، راھزألاب ىّشوملا  اھصیمق   . ةمواقم
اھّللختي يتلا  ءاضیبلا  اھترشبب  قصتلي  قّرّعتلا 

نم ٍةعرُج  رخآ  هیقفلا  علب   . تاماّشلا نم  ٌددع 
. هتلولیق ىلإ  ملستساو  نبللا 
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. ضفر ّيأ  نود  ُلعفأ  ام  لعفأ  ةيآ  ينتكرت 

ىلإ ّلوحت  يذلا  نزخملا  اذھ  يف  ًةثالث  ّانك 
 - رادتسا يذلا  هیقفلاو  انأو  ةيآ  ةینآرق : ةسردم 
ّنإ اَنل  لوقي  اًمئاد  ناك   . نميألا ِهبنج  ىلع  نآلا - 

ىلع َماني  نأ  ُبجي  ّقحلا -  نمؤملا  ملسملا - 
. ّةنجلا ىلإ  هرھظ  َريدي  ّىتح ال  نميألا  هبنج 

ٍةلجع يف   . نيرخآلا لافطألا  عیمج  بھذ  دقل 
رّانلا تعلدنا   . ةینآرقلا ةسردملا  عیمجلا  رداغ 
ملو  ، ُشِعترأ ُتنك   ، ةيآ ُّتيرع   ، يلخاد يف 

مل يذلا  هیقفلا  نم  ُتفخ   ... ةئداھ تناك   . عنامت
. مظتنملا هریخش  يف  حار  نأ  ْثبلي 

، رثكأف رثكأ  يدي  تحت  زتھي  معّانلا  اھدسج  ناك 
يعباصأ تحت  نابصتني  ناجانغملا  اھادھنو 

يف ةيآ  تعرش   . ٍّةقرب امھدھدھُت  يتلا  ّةيريرحلا 
دنحم هیقفلا  رادتسا   . اھعزنو اھسبالم  ّكف 

هرھظ رادأ  نآلا   . رسيألا هبنج  ىلع  نادمحوأ 
. ّةنجلل

يف ّانك   . ّةیمنھج ةرارحلا  تناك  جراخلا  يف 
، ال ْمياّمصلا  ... ًةرارح رثكألا  ةیفیّصلا  مايألا 
نّوطغي اوناك  مھتداعك  ّيحلا  ُلاجر   . اًئیش ُعمسن 

عمس دیعب  نم  ناطیشلا ! ةعاس  مھتلولیق : يف 
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 - تابقرتملا ةوّسنلا  ةوسنلا -  ءالؤھو   . ُحبني ٌبلك 
نّعبتتي نھراظتنا  يفو  نھتياكح  يف  تافوفلم 
تحت لیطتست  يھو  ناطیحلاو  يلاوّدلا  لالظ 

. ّنھراصبأو نھمادقأ 

ٌةرحاس ٌةماستبا  تمسترا  دقو  ةيآ  َّيلإ  ترظن 
قنعلا ىلع  اھتلبق   . نیتئلتمملا اھیتفش  ىلع 
ُتحُرف اھرصب  ْتضفخ   ... هّلبقأو هلبقأ  ُتحرو 
تّددمت  . ًةلازغ ُهبشت  اّھنإ   . اھدیج افق  قعلأ 

!. ةیبظ  ... ّتطمت  ... ءافلحلا ریصح  ىلع  اھدسجب 

وھو يلسانتلا  يوضع  بصتنا   . اھقوف ُتزفق 
... يتحت ُشعترت  تناك   . فیھّرلا اھنطب  سمالي 

اھرغث نم  ٌّيتيز  ٌلئاس  جرخ   . ُثھلت تناك 
ٍةرك ىوس  اھترظن  نكت  مل  يلإ : ترظن   . ریّغصلا

ىلع اھتمغرأو  اھیفتك  ىلع  تضبق   . ٍران نم 
هذھ لخاد  يتّذل  تذخأ  لوطأ : ٍّةدمل  ّيلإ  رّظنلا 
مث اھینیع  قامعأ  يف  ّيلإ  رظنأ  ُتنك   . رّانلا

. نیتفشلا ىلع  ًةئداھ  ًةليوط  ًةلبق  ُتعبط 

ُتنك ُرخشي  نادمحوأ  دنحم  هیقفلا  ناك  امنیب 
ةغل  ... اھتغلبو جیجض  نود   . تاملكلاب اھبعادأ 

ُلئاست ّةيريرحلا  يعباصأ  تناك   . ریفاصعلا
. هئانغو هاقیسوم  يف  وھو  اھدسج 
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. اًيرحس اًبھل  يقامعأ  قمعأ  يف  رّانلا  تججأت 
ىلع ةشعترملا  ىنمیلا  يدي  ّفك  ُتعضو 

. اھجرف

. رثكأ تمانتو  رّانلا  تججأت 

يذ ـر مـن  ثكأ اًرَم  ـ حم ـة  يآ ه  ــ جو حب  ــ صأ
ـم لف تا  ـ ملكلا ـت عـن  ثحب  . اًي ـ بھذ  ... ـل بق

اًض ـ يأ ... هـي  اھ ـ تلخلخ  ... اھ ـ تززھ ـد.  جأ
! ةتيرفعلا  . ًةبھ ـ تلم تنا  كـ

تناك ّيسنجلا  اھناجیھ  ةلاح  يف  ٍةرمن  لثم 
يف فیفصتلا  ةعئارلا  ءاضیبلا  اھنانسأب  طغضت 
يقوف تزفق  ًةأجف   . اًريرص ُثدحتو  ریّغصلا  اھمف 

ُتملستسا  . اًمامت ًةيراع   . ًةيراع تناك   . ٍّةطق لثم 
ةفاح ىلع  تناك   . ءودھ يف  اھُتجلوو   . اھل

... ٍةملكب قطنت  نأ  نود  يل  تملستسا   . اھعومد
. ةملك ّيأ  نود 

. ّةوقب رخشي  هیقفلا  ناك 

ضارعتسالا ضعب   ... تّارم عضب  انجرحدت 
ىلإ انسفنأ  اندجوو   ، انتاوزن ضعب  يناولھبلا !

، ءاّمصلا ىنمُیلا : هنذأ  ةھج  نم   ، هیقفلا بنج 
!. مھي اذامو 
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ةداعّسلاب ًةحفاط  ًةقیمع  ًةدیھنت  تدّھنت 
. ناتضمغم اھانیعو  ينثّدحت  تحارو  ةنینأّمطلاو 

تايآلا ضعب  رھظتست  تذخأ  ّمث   ... يذھت تناك 
. ةینآرقلا

ُهرھظ رادأ  دقو  رخشي  هتلولیق  يف  هیقفلا  ناك 
كئلوأ ِمون  يف   ... ٍريزنخ ِمون  يف  اًقراغ  ّةنجلل 

. ةيآ هجو  تلمأت  ةرفغملاو  ّةنجلا  نم  نیمورحملا 
. اھتّلبق  . هولعت ةبیجع  ّةيرحس  ٍرون  ةحسم  تناك 

ثبعأو اھّضعأو  اھّبلقأو  اھريدأ  ينتكرت 
. مستبت تناك   ... اھئاضعأب

تناك دقل  اھتوشن : ِبیھل  يف  يھو  اھیلإ  ُترظن 
. ّيريرحلا اھحاشو  ّضعت 

. ةریصق ةخرص 

. اھتراكب ُتضضف 

عبصإ معط  قّوذتت  نأ  ديرت  اّھنأك  يمساب  ْتقطن 
نم ٌدوقنع  اھینیع  يف  ظَقْیَتْساو   . لسعلا

. ةرجاھملا موّجنلا 

. نیتضمغملا فصن  اھینیع  لالخ  نم  ينتلمأت 

. اھتلعف يّننأ  ُكردأ  يسفن : ىلإ  ُتدع 
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. ًةجعزنم ًةرظن  اھیلع  ُتیقلأ 

. تمصلا  ... اناترظن تھجاوتو 

هذھ يف  ةمكارتم  تناك  ةریثك  ءایشأ  نأ  تظحال 
بایث  ، قاروألا ّةرفصم  بتك  قفتا : امفیك  ةرجحلا 
ىرخأ ءایشأو  ةیلاب  ٍلاعن  نم  جاوزأ  ةثالث   ، ةخسو

. ءيشل حلصت  ال 

ُثعبت يھو  ّهلحم  ةراتس  ُعفري  مھدحأ  ُتعمس 
. ةلولیقلا تقو  ةياھن  اّھنإ   . امصُم اًجیجض 

ةرجحلا انرداغ  ٍةعرسب   . هعارذ هیقفلا  ّكرح 
. بّاتكلا  ... ةینآرقلا

ةرجحلا هذھ  تناك   ، ةداعلاكو ءاسملا  يف 
ّةیسلدنألا ىقیسوملا  میلعتل  ٍءاضفك  لمعتست 

. نییموّرلاو دوھیلاو  نیملسملا  لافطألا  ضعبل 
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ةیظحملا
يبأ ناك  هیبأ  لثم  رخآلا  وھ  ناك  يذلا  هیبأ  لثم 

. تاجوز ثالث  نم  اًجوزتم 

نیب ناھر  هتياكح : هل  ةراس  نم  جاوزلا  ناك  اذإ 
متاخو نوسینأ  ةجاجز  هماوق  ٌرھمو   ، قافر

لجرلا اھتصق : اًضيأ  ةرھز  يمأل  نإف  يساحن 
مل  . اًریقف ناك  يمع  لتق  ةميرج  بكترا  يذلا 
يكلو  . قارملا مدلل  اًنمث  هعفدي  ام  كلمي  نكي 
ةاتف يبأ  ةلئاعل  مدق  لیتقلا  ةيد  نم  ررحتي 

ةأرملا هذھ   . نفكلا قح  فرعي بـ ًاطیسب  اًغلبمو 
: ٍةمأك تمدق  دق  تناكو   ، يمأ دعب  امیف  تراص 

ُهَوْھَطو سكسكلا  لتفو  زبخلا  نجع  دیجت  تناك 
ةنوحاطب ِّبَحلا  نحطو  جیسنلاو  ةطایخلاو 

. اھلزغو فوصلا  طشم  دیجتو  ةيودي 

عم ظقیتست   ... اًزنك تناك  هذھك  ٌةجوز  ٌةمأ  ةأرما 
نأ اھیلع  ناك   . رخأتم تقو  يف  الإ  مانت  الو  رجفلا 

. اھصلخیل توملا  يتأي  ىتح  يبأ  عم  شیعت 

". ةحار جورسلا  لادبت  : " يبرع لثم  لوقي 

ذنم يبأ  ةجوزو  يمأ  تناك  ةفرغلا  هذھ  يف 
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.. يتئیطخ ذنم   . لونلا نابصنت  اًماع  رشع  ةعبس 
ِباَّتُكلا كلذ  يف  ةلولیقلا  ءانثأ  اھتبكترا  يتلا  كلت 

ناتميرغلا ِبِصَْنت  مل  نیحلا  كلذ  ذنم   ، نیعللا
ناك  . ةحرابلا ثدح   ... ءيش لك  تركذت   . امھلون

دكأ يبأ  جرخي  نأ  لبقو   . ةعمجلا وھ  مویلا 
. ةعمجلا ناك  مویلا  نأ  هیتجوزل 

. ةعمجلا ناك  مویلا  نذإ 

. نینثإلا الو  سیمخلا  نكي ال  مل  مویلا  نذإ 

ةرھز يمأ  نیتأرملا  ىلع  ناك  حابصلا  كلذ  يف 
. لونلا ابصني  نأ  ةراس  يبأ  ةجوزو 

لونلا بصن  بقع  امود  لعفي  ناك  امك  يبأ  ددر 
نأ اًعطق  مرحت  يبنلاو  ـه  للا ةعيرش  نإ   " هیط وأ 
لالخو سیمخلا  موي  وأ  نینثإلا  موي  لونلا  بصني 
هرفس جرخأ  برغملا " ةالص  يلت  يتلا  تاعاسلا 
لاع توصب  امھیلع  أرقي  أدبو  ءارفصلا  قاروألا  اذ 
ربع نجلا  رافسأ  نعو  فوصلا  خيرات  نع  ءایشأ 
ةعبسلا فوصلا  عاونأ  لضفأ  نعو  فوصلا  طویخ 

. نینس عست  يرمع  ناك   ... فوصلاو ءایبنألا  نعو 

يف قدحأ  تنك  بابلا  ةبتع  ىلع  نم  اًشھدنم 
يف  ، اھتازازتھا يف  ثالثلا  بابكلا  طویخ  يمر 
بابك ثالث   . نیتأرملا نیب  اھئیجمو  اھباھذ  ةكرح 
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تنك  . دوسألاو رمحألاو  ضیبألا  ةفلتخم : ناولأب 
ریصتو فجرتو  دعترت  يھو  بابكلا  ًالوطم  لمأتأ 
اًئیشف اًئیشو   . رغصأف رغصأ  تقولا  رورم  عم 

بقارأ تنك   . تومتو ثالثلا  طیخلا  تارك  ىشالتت 
. كلذ نم  ةبرقم  ىلع  اھءافطنا   ... اھتوم

ثالثلا تاركلا  ناضوعت  ناتأرملا  تناك  بوانتلابو 
. مخضأ ىرخأب  ةیشالتملا 

يمأ تناك  فیك  مھفأ  نأ  يرودقمب  نكي  مل 
نْیتَِسلاَج سنخألا  فنألا  ةبحاص  يبأ  ةجوزو 

يفو امھتمص  يف  نْیتَقراغ  بنج  ىلإ  ابنج 
ةریغلاو دقحلا  مغر  ةدقتملا -  ةبھاللا  امھتارظن 
امھنم ةدحاولا  بلق  لكأت  تناك  يتلا  ءادوسلا 

. ىرخألا امك 

ًاطخ نامسرتو  دحاو  تقو  يف  ناموقت  اتناك 
ىلع جلثلاك  ضیبألا  قیقدلاب  نیلونلا  لصفي 

تینارجلا تاعبرمب  ةطلبملا  ةرجحلا  ةیضرأ 
ثدحي ناك   . ذفاون الب  ةقیض  ةليوط  تناك  يتلاو 
طویخ فلخ  نیتسلاج  هنایضقت  موي  دعب  اذھ 

نأ نودو   ، اثداحتت نأ  نود  ءودھ  يف  امھیلون 
طخلا اذھ  بناج  ىلإ   . ةملكب امھادحإ  سبنت 

ةآرم عضت  ةدحاو  لك  تناك  نیلونلا  لصفي  يذلا 
رضخأ يكیتسالب  راطإ  يف  ةفیظن  ةحوسمم 
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اًرفشم ًانوحشم  اًرظن  نالدابتت  اتناك   . نوللا
ضعب دحاو  نآ  يف  امھنم  ةدحاو  لك  مغمغتو 

ـه للا اي  كمساب  : " ةيربعلاب وأ  ةیبرعلاب  ةیعدألا 

كتعسب ينمحرا 

كدودح هذھ 

يدودح هذھو 

كتآرم يذ  يھ 

". يتآرم هذھو 

ىلع تارم  عبس  ناقصبت  ةرھزو  ةراس  تناك 
. امھيردص

... نیتميرغلا تاكرح  عباتأ   . لمأتأ انأ  تنكو 
. يبأ هسفن : لجرلا  نامستقت  نیتللا   ... نینابعثلا

ادوعت مل   . اًضيأ هسفن  ريرسلا  نامستقت  اتناك 
اتناك هسفن  تقولا  يفو  مالكلا  نالدابتت 

انوكت نأ  درجمب  ةیلیل  ثيداحأل  تاراشإ  نالدابتت 
اذھ  . صاخشأ ةثالثل  ّدعُملا  ریبكلا  ريرسلا  ىلع 
ركذ ةدالو  ذنم  ةرمتسم  برحلا  هذھ  لب   ، تمصلا
يذلا  ، قحسإ قیقشلا : ریغ  يخأ  لوألا : ةراس 

. ریغصلا هقنع  كرابملا  دوسألا  عَدَولا  قرافي  مل 
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رعشأ لونلا  فلخ  امھو  امھبقارأ  امدنع  تنك 
ينملؤيو  ... هھنك فرعأ  روعشب ال   ... مھبم فوخب 

. ينطب

. لوبأ نأ  يف  بغرأ  تنك 

. ؤُّیقتلا يف  ةبغر  ينباتنت  تناك 

يبأ ةجوز  رظن  امك  يمأ  رظن  ىشاحتأ  تنك 
يمأ نم  اًنس  رغصأ  ةلفط  الإ  نكت  مل  يتلا 

يبأ ةجوز  قح : ىلع  يبأ  ناك  دقل   . اھنم لمجأو 
. يدوھیلا فنألا   . ًالیمج اًفنأ  كلمت  تناك  ةراس 
ةأجف  . امھلمأتأ تنك  بابلا  ةبتع  ىلع  نم  انأو 
ىلإ تعفرو  اھتربإب  اھعبصإ  يبأ  ةجوز  تعسل 

ةلئاسلا ةئفادلا  ءارمحلا  مدلا  ةرطق  اھیتفش 
. اھنیحل

. ةربإلا انأ  تنك  ول  امك  يلع  اھترظن  ترمس 

. يرصنب صمأ  ينتدجو  روعش  نود 

يف هایضق  يذلا  ليوطلا  مویلا  اذھ  ةياھن  يف 
امھاتلكأو نیتلاقترب  اترَّشق  جیسنلاو  تمصلا 

يف روذبلا  ناقصبت  امھو  اًدیعب  روشقلا  اتمرو 
. تمصب امھیفك 
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قیقدلا طخ  ةلازإل  يبأ  ةجوزو  يمأ  تضھن 
لمن رمحألا : لمنلا  نم  شیج  همجاھ  يذلا 
ةیضرأ ىلع  يقب  قیقدلا  دودح  ُرثأ   ، ىراصنلا

. ةفرغلا

اھِلوُن ىلع  اھتآرم  يمأ  تقلع  ىرخألا  ملع  نود 
تلعف  ، ةراس وحن  ةھجوم  اھلعجت  ةیفیكب 

. ءيشلا سفن  اًدیج  ةحوسمملا  اھتآرمب  ىرخألا 
وأ ةثالثلا  مايألا  ةلیط  نیتھجاوتم  ناتآرِملا  تیقب 

. جیسنلا اھقرغتسا  يتلا  ةعبرألا 

درط نالواحت  يبأ  اتجوز  ناتكئاحلا  تناك 
نيراطإلا يتاوذ  نیتآرِملا  روضحب  سحنلا 

ءوس نیع  تطخت  اذإو   . نینكادلا نيرضخألا 
 - موسرملا قیقدلا  طخ  يأ : دودحلا -  امھادحإ 

. ةآرملا امھعفدتسف  ىرخألا  بیصتل 

ام اًریثك  اھنأل  يتدلاو  نم  فاخأ  اًمود  تنك 
ىلع تناكو  ؛  َّيَّدخو َّيذخفو   . يترخؤم صرقت 

نإ ام  ءاسملا  يفو   . رارمتساب ءاقرز  عقب  يدسج 
ةبتع ىلع  اھقلطي  يتلا  يبأ  ةحنحن  توص  لصي 
... ناَتجاَّسنلا ضھنت  ىتح  ُهتَدْوَع  نلعتل  بابلا 

. دغلا يف  هادواعتل  لمعلا  ناكرتتو  يبأ  اتجوز 
عبسو قیقد  ةنفحو  ركس  ةعطق  عضت  امھنم  لك 

ءاضیب جاجد  ةشيرو  سبایلا  لوفلا  نم  تابح 
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. اھلون ةبشخ  برق 

تاكرح عباتي  يبأ  ناك  ةبغر  ةءولمم  نیعب 
تیبثت يدومع  نابحستو  ناكفت  امھو  هیتجوز 
ءاملا تارطق  ضعب  ناشرتو  نییبشخلا  لونلا 

. امھسرغ ناكم 

: هتیعدأ قلطي  يبأ  ناك  هريرس  ىلع  نم 
اذھ ةمیحر  ءامسلا  نوكتس  ـه  للا ةنوعمب  "
ضرألا رھزتسو  ةرازغب  ثیغلا  لزنیسو  ماعلا 

" ... و

بلطأ نأ  نود   ، فقوتت الو  يل  رركت  يمأ  تناك 
: كلذ اھنم 

يھ عبسلا  لوفلا  تابحو  ركسلاو  قیقدلا  "
ىتحف ال ءاضیبلا  جاجدلا  ةشير  امأ  لونلا  ءاشع 

". اًبعتم الو  ًالیقث  جیسنلا  لغش  نوكي 

لكأیس هتطساوب  يذلا  مفلا  نع  ثحبأ  تنك 
يفو  . ىودج نود  نكل  هركسو  هقیقد  لونلا 
يف لونلا  عمسأ  ّلعل  يِ خیصأ  تنك  لیللا 

. لوفلا تابحو  ركسلا  هنانسأ  نیب  مضقي  ةملظلا 

. ءيش ال 
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! انیلع نبذكي  تاھمألا  ىتح 

تناك يبأ  يمدق  عباصأ  نأ  تظحال  ةرم  لوأل 
ناك دقل   .. محاف دوسأ  رعش  اھولعي  ةليوط 

فقس يف  ناقدحت  هانیعو  هريرس  ىلع  اًددمتم 
بصنل اًضيأ  لمعتست  يتلا   ، هذھ مونلا  ةرجح 
بكانعلا اھتزغ  دق  اھاياوز  تناك  يتلاو   ، نیلونلا
بقاري يبأ  ناك   . اھیلع اھجیسن  تدمو  ةریبكلا 
ضعب وأ  ةینآرقلا  تايآلا  ضعبب  متمتي   . هیتجوز

نب راشب  وأ  ساون  يبأل  لزغلا  رعش  نم  تایبأ 
. درب

ةرھز نیتطق : امك   ... تمص يف  هب  ناقحلت  اتناك 
! ةرھزو ةراس   . ةراسو

وھو اھمازح  لحت  يمأ  تناك  نانئمطاو  ةعد  يف 
ةجوز تناكو  رفصألا  ريرحلا  نم  لبح  نع  ةرابع 

.. اھسفن ةكرحلاب   .. هسفن ءيشلاب  موقت  يبأ 
فنألا تاذ  يبأ  ةجوز   ... نوللا يدرو  ناك  اھمازح 

. يدوھیلا فنألا  ؛  الیلق سنخألا 

هترظنو ريرسلا  طسو  هناكم  ذخأي  يبأ  ناك 
وأ ةراس  ىلع  ةراتو  ةرھز  ىلع  ةرات  ةبھتلملا 

... لیمجلا اھفنأ  ىلع 

نميألا هبناج  ىلإ  ددمتت  ةرھز  ىلوألا  تناك 
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ةكرحب وھ  يوطیف   . رسيألا ىلإ  ةیناثلا  ددمتتو 
ناويد وأ  ـه  للا باتك  سدقملا : هباتك  دیسلا 

هنیمي ىلع  يتلا   ، كلت خفنت  مھيال !  . لزغلا رعش 
ةريدتسم ةدضنم  ىلع  ةتبثملا  ةعمشلا  ىلع  - 

.. عیضت  .. ةریغصلا ةلعشلا  ىشالتت   . لجرأ ةثالثب 
. تمصلا مالظ  يف  ةفرغلا  حورتو   .. يفتخت

تاولصلا ضعبب  ديدج  نم  تمصلا  دوسيو 
ةراس ضھنت  مث   ، ةضماغلا تامتمتلاو  ةیعدألاو 
ريرص ریغ  عمسي  دوعي  مث ال   ، روخب دوع  لعشتو 

.. قیتعلا بشخلاو  ديدحلا  نم  عونصملا  ريرسلا 
، اھتاقھشو ةراس  تادھنت  مث   .. ةثالثلا ريرس 
يمأ ضھنت  روخبلا  دوع  قارتحا  لمتكي  امدنع 
معت ىرخأ  ةحئار   . رخآ روخب  دوع  اھرودب  دقوتو 
يتأي امدنعو   . يمأ تاجنغت  عمسأ  مث  ةفرغلا 

ملستست هقارتحا  ةياھن  ىلع  يناثلا  دوعلا 
ًالداع ناك  يبأ  نألو   . لداعلا مونلا  ىلإ  ناتأرملا 
هتذل تقو  مسقي  ناك  هنإف   ، اًیقت  ، اًقح اًنمؤمو 

هیتجوز  . يمأو يبأ  ةجوز  نیب  هعامجو 
لوطب روخب  يدوعب  كلذ  سیقيو  يواستلاب 

. دحاو

عامجلا تقو  نإ  : " هیتجوزل لوقي  يبأ  ناكو 
. تقولا اذھ  سحن  نأ  بجيو   ، سَحُي ةعجاضملاو 

نكي ملو  ـه "! للا ةنج  تقو   .. كرابم تقو  هنإ 
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. هركس مضقي  لونلا 

 - هذھ روبقلا  ةملظ  يف  ةيآ -  يتخأب  ًانوكسم 
اھھجو حمالم  تناك   . ةيرسلا ةداعلا  سرامأ  تنك 

يف  .. اھرغث يف  ركفأ  تنكو  يننكست  يكئالملا 
ذيذللا نذؤملا  توص  يفو  يلسعلا  اھقير  معط 
ناك  . رجفلا ةالص  ىلإ  نینمؤملا  وعدي  وھو 
ظقیتسا  . تظقیتسا ةنس ! ةرشع  ىدحإ  يرمع 

. بلعثلا َّي  فـ

ءازجأ ةثالث  نم  مخض  رفس  نع  رابغلا  تضفن 
قوف اًعوضوم  ناك   ، يبنلا ةایح  ةریسلا  يف 

ةمخضلا بتكلا  نم  فاخأ  امود  تنك   . ةنازخ
. ةدلجملا

ءایمع ةآرم  يف  ةرظن  يسفن  ىلع  تیقلأ 
صیمقو لطس  بابلا  ةبتع  ىلع  ناك   . ةقوقشم

نم ءانإو  ةفشنمك  لمعتسي  فوصلا  نم  ئرتھم 
.. هناكم يف  كلذ  لك  ناك  ءوضولل  نیطلا 

نیتنثا جاجزو  ةلدسم  ةیبشخلا  رئاتسلا  تناك 
.. اًروسكم نيرشعلاو  عبرألا  ذفاونلا  نم 
ناك جراخلا  يف   . شعنم میسن  يندھدھو 

. هاطخ رجي  رجفلا 

ةفاح ىلع  مئامحلا  ضعب  ليدھ  تعمس 
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. يسأر لخاد  راجفنا  ثودحب  ترعشو  فقسلا 
مكب يتفش  تحسمو  ةدراب  ءام  ةعرج  تذخأ 

. يصیمق

وھو حتفنا  يذلا  بابلا  تعفد  فیك  يردأ  تسل 
فلخ ناك  ويدارلا  زاھج  نأ  تظحال   . اًريرص ثدحي 

. ًالطعم وأ  أفطم  ناك   . بابلا

تناك دقل   . ةيآ ناضحأ  يف  ينتدجو   .. تردتسا
يتلا ركسلا  ةعطق  ةھارشبو  ةيرس  يف  مضقت 

. لونلا دومع  لفسأ  ةراسو  ةرھز  اھتكرت 

اذھ يف  ةیناثلا  ةرمللو   . انھ اھنأ  ملعأ  تنك 
ریغ يخأ   ... َمِعاَّرلا قحسإ  تیكب  ءاسملا 

. ةرھز يمأ  هتلاتغا  يذلا  قیقشلا 
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ةلولیقلا ةوسن 
يتلا ةرخصلا   . ةریبكلا ةیلئاعلا  رادلا  ترداغ 

ةرتوتم ةيآ  تناك   . ةراس يلإ  ترظن   . اھیلع تدلو 
ةدصوملا اھتفرغ  يف  ةسیبح  ةجنشتم  ةلعفنم 

: لاع توصب  خارصلاو  ءاوملا  نع  فكت  لفقلاب ال 
فیھرلا اھدسج  تلیخت   . ْرْرْرْرْرْراَھُز  ... رازھ
ةحئارب قباعلا   ، اًقرع ببصتملا  فجترملا 

. شیشحلاو ةلولیقلا 

ةراس نأ  نم  دكأتم  انأ   . فافتلالا تیشاحت 
ءارو نم  ينتعبت   . ٍتْیَم امك  ةلفط  لثم  ينیِكَْبت 

اھینیعب ةبتعلا  ىلع  نم  وأ  ةذفانلا  جاجز 
ددمملا امك  تدعتبا  ءاكبلا  طسو   . نیتعمادلا
يبكوم يف  يشمأ  تنك   . توبات حاولأ  ىلع 

ةلیقثلا ياطخ  رجأ   . ينفد ىلإ  مدقتأ   ... يزئانجلا
رطع سحأ  تنك   . ةقراحلا سمشلا  هذھ  تحت 
وأ ةناحير  عراوشو  ةقزأ   . ةيآ تامتمتو  ةراس 
ةقیض ينیع  يف  تناك   ، اًمھم سیل  ةموردن :
ریسي ناك  يذلا  يلظ  يل  ادبو   . قنتخأ انأ   . اًدج
ةرم لوأل  تفشتكاو   . اًھوشم اًبيرغ  يبناجب 
قصتلم توملا  توملاو : يلظ  نیب  ریبكلا  هبشلا 

. يدلجب
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كلذ زواجت  امبر   . اًبيرقت راھنلا  فصتنم  تقولا 
رضخألاب ةیلطملا  ةیبشخلا  كیبابشلا   . لیلقب

يتلا رودقلا  حئاور   . اًضيأ باوبألا  ضعب  ؛  ةحوتفم
ةطلبملا ةقزألا  ىلإ  لصت  رانلا  قوف  يلغت 

نزحب ترعش   . تدعتبا  . يفنأ ىلإ   .. ةراجحلاب
يف نم  ناضحأ  نیب  ءاكبلا  يف  ةبغربو  قیمع 

. يئاكب ىلإ  ءاغصإلا  هعسو 

! عومدلا ىلإ  ءاغصإلا 

ءا ـ سن ـه  عطقأ يذ  ـ لا قا  ــ قزلا يبنا  ــ ى ج ــ لع
. ضي ـ بألا كو  ـ حملا تا فـي  ـ فوفلم تالي  ـ مج

ـف لخ نرھ مـن  ـ ظي ىر  ـ خألا ـد  عب ةد  ـ حاو
نم يروبع  دنع  زغل  امك  نجرخيو  نھ  ـ باوبأ
راھنلا فصتنم  ءاوھ  قاشنتسال  تویبلا  رئاود 

. ءامسلا ةيؤرل   .. شعنملا

ةسماھ ثيداحأ  نلدابتيو  تاكحض  نقلطي 
. تاكرحو

. ةوسنلا رظن  تحت  ةقزألا  ربع  مدقتأ  تنك 
ىلع اندیعاوم  يفو  ةيآ  يف  ركفا  انأو  تدعتبا 

ىلع ءارتفالل  ةریبكلا  ةیلئاعلا  رادلا  حطس 
، تمصلاب متمتنل   .. انسفنأ ىلع  بذكنل   .. موجنلا
ةغل  . ةغللا نم  ىلعأو  ىوقأو  ربكأ  وھ  يذلا  اذھ 
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! ریفاصعلا

. اھؤامس اھلو  اھرطع  راظتنالا  ةرھزل 

مسرت  . ءامسلا ىلإ  رظنت   ، اھتذفان ىلع  ةأرما 
مأ ءامسلا  ًالوأ : دلو  يذلا  نم  اًریمأ : وأ  اًملح 

؟ ةذفانلا

قوف ءامسلا  لماتأ  انأو  اًمغمغم  ةراسل  تلق 
: ءاسملا اذھ  يف   ، مھي ال  ةموردن : وأ  ةناحير 
تناك ءدبلا  يف   . ذفاون الب  ءامس  كانھ  تسیل  "
قوف ءامسلا  ةریخألا  هذھ  تعفر  مث   . ةأرملا

ةلیمج ءامسلا  نأ  ةأرملا  تدجو  امدنعو   . اھنویع
ةراس تدجو   . ةذفان اھتلاحأو  ةریغلا  اھتكلمت 
. ام دح  ىلإ  ةیثبع   .. ًالیلق ةنونجم  يراكفأ 

ىلع ةتبثملا  تاودحلا  ىرأ  انأو  مدقتأ  تنك 
ءایشأب يل  يحوت  يھ   .. قیتعلا باوبألا  بشخ 
مركل اًزمر  الإ  ناصحلا  ةوْدح  تسیل  ةریثك :
كئلوأ نيرفاسملل  لابقتسا  ةراشإ   .. ةفایضلا

. لیبسلا ءانبأ  نومسي  نيذلا 

تاكحضو ءوضلاب  ظفتحي  يذلا  قفألا  دتميو 
. ةنونجملا ةیئاجفلا  ءاسنلا 

كرحتت يھو  كیبابشلاو  رئاتسلا  نینأ  قشعأ 
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حتفت امدنع  ةئدصلا  اھعيراصمو  اھبیلاود  ىلع 
. قلغت امدنعو 

ةریغصلا مادقألا  تاوطخ  تناك  يقیسوم  عاقيإب 
زاتجت داحلا  بعكلا  تاذ  ةيذحألا  يف  ةقراغلا 
بنجتل يلاودلا  تحت  ةینحنم  سوؤرلا   . ةقزألا
. هجولا ضرتعت  يتلا  دیقانعلاو  ناصغألا 

ةلولبملا ةبرتلا  تاعبرم  نم  يوق  رطع  ثعبنيو 
. نئانجلا يف 

. رَّخبتت راھنلا  ناولأ 

ةسرون لثم  اھئامس  يف  يھو  ةراس  يف  ركفأ 
يتایح لاوط  ينسبحت  نأ  لبق  ةددرتم  ءاضیب 
. ةيآ بناج  ىلإ  ةبطرلا  ةفرغلا  هذھ  يف 

بوص ردحني  يذلا  قاقزلا  اذھ  ربع  مدقتأ 
، ةیبرتلا ةحاس  ىعدت  يتلا  ةیمومعلا  ةحاسلا 

حضنت اھتذفان  يف  ةأرما  ىرأل  يرصب  تعفر 
ةدحولا بابض  درطت  نأ  لواحت  يھو  مالحألاب 

مودي ثیح  ةفارخلا  هذھ  يف  ركفتو  لظلا  لظو 
رصقلا حتفي  يذلا  حاتفملا  نع  ثحبلا  تاونسل 
اھقیشع مسا  ةمتَْمت  فرعت ال  دعت  مل  بوغرملا :

. لجرلا ةفصاع  تاكسإ  الو 
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ةعبارو دوعلا  ىلع  نفزعي  تایتف  ثالث   . مدقتأ
. يرورم دنع  اھءانغ  تعطق  اھلفط  دھدھت 

. ةموردن وأ  ةناحير  ةنيدملا  هذھ  نأ  كردأ  نآلا  انأ 
لالظلا روطع  نود  يسأر  طقسم   ، مھي ال 

تسیل ذفاونلا  ربع  نھترثرثو  ءاسنلا  سمھو 
دعاصتي فیفخ  ناخد   .. ءایمع ةدراب  ةآرم  ىوس 

. دامر ماكر  نم 

هذھ ناكس  ؟  .. رطعلا لھأ  نوَّمسي  اوناك  اذامل 
اذھ لفسأ  يف  ةیسنملا  ةقیتعلا  ةنيدملا 
مھتیبلاغ يف  مھ  نيذلا  قیحسلا  ضفخنملا 

. اًیسنج نوذاش  وأ  نویقیسوم  نوفزاع  وأ  ٌروع 

. ىرخأ اھیھاضت  ةديرف ال  ةنيدم  كانھ  تناك 
دعب لایجأ  هلقانتتو   ، ةنمزألا رجف  ذنم  اذھ  ىورُي 

ضیبأ ىلع  دوسأ  خوسنم  بوتكم  وھو  لایجأ 
.. نیقوثوم نيریھش  نیطاطخو  خاسُن  فرط  نم 
اًبتك  ، ةمخضلا رافسألا  نوبتكي  اوناك  نيذلا  كئلوأ 
ةغل ةیبرعلاب : تبتك  رعشلا  نم  ىرخأو  رثنلا  نم 
هذھ يف  لاجرلا  ناكو   . ةنجلاو نآرقلاو  ـه  للا
نوعماجي ةموردن ال  وأ  ةناحير  ةامسملا  ةنيدملا 
يف ةدحاو  ةرم  الإ  مھتالیلخ  وأ  مھتاجوز 

تبسلا ةلیلو  نیملسملل  ةعمجلا  ةلیل  عوبسألا 
. دوھیلا مھتمومع  ءانبأل 
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، ةنيدملا هذھ  يف  اًشھدمو  اًديرف  ناك  ام 
طسو الإ  سرامي  نكي  مل  عامجلا  نأ  وھ   ، ةناحير
. كسملاو روخبلا  داوعأ  ةرخبأو  ناخد  حئاور 

مھتذل نمز  نودعيو  نوسیقي  لاجرلا  ناك 
ةقرتحملا ةرطعملا  داوعألا  ةایح  ةدمب  ةیسنجلا 

ذفاونلا فاوح  ىلع  وأ  قاشعلا  ةرسأ  لجرأ  دنع 
يتاوللا تاریغصلا  تایجنزلا  يديأ  يف  وأ 

، عامجلا ةعاس  داوعألا  لمحل  اًصیصخ  نيرتشُي 
نم ؛  برغملا نم  ؛  رجینلا نم  ؛  نادوسلا نم 
وأ سنجلا  تقو   . لاغنسلا نم  وأ  ةرھاقلا 
نم اًعطتقم  اًمِسق  تناك  هتاظحل  ىرحألاب 

ناك ام  اذھ  ـه،  للا ةنج  تقو   ... ّيھلإلا تقولا 
. ةناحير ةنيدملا : هذھل  اًرونت  رثكألا  ءاملعلا  هدكؤي 

ناك ةناحير  ةنيدملا  هذھ  يف  عیمجلا  نألو 
ترھدزا دقف  داوعألا  رطع  طسو  عامجلا  سرامي 

ةراجتل قوس  تمیقأو   ، كلذل ةراجت  ةنيدملا  لوح 
. ةرطعملا داوعألا 

نم ؛  ایسینودنأ نم   ، دنھلا نم  نودفي  راجتلا  ناك 
يف اًیئاھن  اورقتسیل   ، دنقرمس نم  ؛  لاموصلا

ةیلاج ترقتسا  تقولا  رورمب   . ةنيدملا هذھ 
اذكھو  . لقتسم يح  يف  ةریبك  ةيویسآو  ةيدنھ 

ءاملعلا ةراشتسا  دعب  ةنيدملا -  خیش  ردصأ 
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ةغللا نوكت  نأب  ًانوناق  دوھیلاو -  نیملسملا 
يحلا اذھ  يف  ةیناثلا  ةیمسرلا  ةغللا  ةيدنھلا 

. ال ةموردن وأ  ةناحير  لھأ   . وتیناج ىمسي : يذلا 
ناك امب  اوموقي  نأ  مھقياضي  نكي  مل   ، مھي
نود ينابملا  ةماقإ  هب : نوموقي  مھدادجأ 

: ةفلك نود  باجنإلا   ، ةقزألاو رباعملا  يف  ریكفتلا 
نیبت نود  رفسلا  ؛  نآرقلا يئرقمل  ةرھس  يفكت 
لھأ  .. اذكھ اوناك  دقل   . وطخلا باستحا  وأ  بردلا 

ترھدزا اھیحاوضو  ةنيدملا  يف   . ءالؤھ ةناحير 
ترھدزاو تاشارفلاو  راھزألاو  روطعلا  ةراجت 
تدفو مث   . بشخلا ةراجت  يھ  ىرخأ  ةراجت 
يضارألا نم  تمدق  تاباغلا  لامع  نم  ةجوم 

راجشألا نم  عون  عرزو  سرغ  ةیمنتل  ةضفخنملا 
جاتنإ يف  اھعوذجو  اھناصغأ  بشخ  لمعتسي 

. روخبلا داوعأ 

ىرخأ مث  دادغب  نم  ةثلاث  ةيرشب  ةجوم  تدفو  مث 
. نادیعلا راتوأ  ةراجت  ىلع  سفانتلل  ناھفصإ  نم 

را ــــ جت ثي  ــــ قاقز ح دالیم  ةنيدملا  تدھشو 
ال اًدوھ -  ــ يو نیمل  ـــ سم ة -  ــــ ئزجتلا

. ةميد ــ قلا ریما  ــ سملاو ةدر  ــ خلا الإ  نوعي  ــ بي
تا ــ ينغملاو نینغملا  ــ ةنيد ب ــ ملا تأل  ــ تماو

نیملسملا نم  تایقیسوملاو  نییقیسوملاو 
. دوھیلاو
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يف عمسن  انك   ، ةذفانلا  ، ءامسلا ةكلمم  نم 
؛ ةینارھولا تانير  يناغأ  لیللا  يف  امك  راھنلا 

خیشلا ؛  ناسوس نبا  خیشلا  ؛  نومير خیشلا 
ناطیحلا لالظ  تحتو   . يتیميرلا ةخیشلاو  روفغ 
رضخألا ياشلا  ؛  ذیبنلا نوكلھتسي  سانلا  ناك 
نم اًریثكو   .. اخوبلاو نوسینألا  ؛  دوسألاو
نیملسملا تاياكح  ةلیمج : تاياكح  تاياكحلا !

ریغ تاياكحو   . نیِنتتخملا سانلا  دوھیلاو :
ءاسن  ، هماورلا ريزانخلا : يلكآ  نیِنتتخملا 

دیجلا لوح  تازيوللا  دوقع  نھیلح  يف  تاجربتم 
ةملظ يف   . وطخلا اھلخلخي  يتلا  لخالخلا  نینرو 

يسن  ، ءانغلا نع  الإ  نثدحتي  ندعي  مل  ةعشم 
نع ىقیسوملا  تضوع  اذكھو   . هتدیقع عیمجلا 
هذھ ةعارز  روطتو  راھدزاو  يسانتب   ، ةدیقعلا
لغش ةناحير  ناكس  لمھأ  اھتراجتو  راجشألا 

. لونلا ىلع  جیسنلا  لمع  فوصلا :

تاري ــ ثك تا  ــ سموم تذ  ــ خأ ةياد  ــ بلا ي  ــ ف
ـة لیمجلا ـة  غللا هذ  نمَّل هـ ـ عتي ةأر  ـ جو ـه  لوب
ةیفو ـ صو صقر  ـ لاو ىقي  ـ سوملاب ةعب  ـ شملا
دجو نمزلا  رورم  عم  مث   . ةسدقملا ـد  سجلا
نيرطضم اورعشي -  نأ  نود  مھسفنأ -  لاجرلا 

الإ نملكتي  ندعي  مل  يتاوللا  ءاسنلا  عابتا  ىلإ 
اوأدبو  ، ةيدنھلا ریفاصعلا  ةغل   .. ةغللا هذھ 
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نم ةليوط  قاقِر  ىلعو   .. ـه للا ةغل  نوسني 
ةنيدملا باوبأ  ىلع  تقلع  رقبلاو  زعاملا  دولج 

نأ َرَّرقت  يتلا  ةيدنھلاو  ةیبرعلاب  بتك  ةعبسلا 
: يلي ام  وتیناج  يح  يف  ةیمسر  ةغل  نوكت 

هتكيرش عماجي  نأ  ناك  يأ  ىلع  ًاتاب  اًعنم  عنمي  "
ةغللاب اھثداحي  وھو  اھعم  سنجلا  سراميو 

ةرھاط ةغل  ـه.  للا ةغل  الإ  تسیل  يتلا  ةیبرعلا 
لبق نم  ينيدلا  لامعتسالل  ةصصخم  ةسدقم 
ملاعلا ةنج  يف   .. دلاخلا مھاوثم  يف  نینمؤملا 
ثولتو سندت  نأ  عنمي   . دعب املا  يف   ... رخآلا

 - يبنلا ناك  يتلا  ةغللا  هذھ  ظافلأ  سجنتو 
يف اھب  ثدحتي  مالسلا -  هباحصأ  ىلعو  هیلع 

". ةیناوھشلا ةيدسجلا  تاذللا  جنغ  تاقھشم 

نم بلط  نآرقلا  ةغل  ىسنت  نأ  نم  اًفوخو 
وأ اولتري  نأ  اًدوھيو  نیملسم  ءاسنلا  امك  لاجرلا 

دئاصق ضعب  وأ  ةینآرقلا  تايآلا  ضعب  اوؤرقي 
، روخبلا داوعأ  اودقوي  نأ  لبق  ةیبرعلاب  رعشلا 

لھأ لعج  ام  اذھ   . كيرشلا ةرشابمل  اًدیھمت 
. مھدئاقع الو  مھتغل  نوسني  ةناحير ال  ةنيدم 

براسملا تاذ  ةقیضلا  ةقزألا  ربع  مدقتأ 
. ةھاتملاك
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مل يتلا  ةنيدملا  هذھ  روضح  يننكسي  اذامل 
ذنم  ، ةنس ةرشع  عبس  ذنم  َّيمدق  اھیف  عضأ 

؟ ةيآ هیف  تسبح  يذلا  لوألا  مویلا 

ةيآ ریغ  يسأر  يف  سیلو  ةقزألا  ربع  مدقتأ 
. اًمالحأو ةداعس  ةئیلملا  اھتايركذو 

ْتیِلْك يذلا  مویلا  ىلإ   ، اھعبتأ يفتخت  امثیحو 
َّي تسسحأ فـ اھب  تررم  املك  اَھْسار ! ْهِیف 

ةباغ يف  ومنتو   . ةذللا ةنجو  ةبغرلا  ةرھز 
اھتیھشت دقل   . اھتيأر املك  ماثآلا  نم  ةحیسف 

ةديدش ةبغر  اھل  تناك  اًضيأ  يھ   . يتایح لوط 
يف ظقیتست  اًران  ىرأ  رارمتساب  تنك  فـّي. 

نیتیھشلا نیتنتافلا  نیتقیمعلا  اھینیع 
. ًالھذم اًداوس  نيوادوسلا 

. يمأ هتلاتغا  يذلا  كاذ   ... قحسإ نم  راغأ  تنك 
ربكأ تناك  ةيآ   . ةنس ةرشع  ىدحإ  يرمع  ناك 

. ةثالثب امبرو   ، ماع وأ  رھشأب  ينربكت   . ًالیلق ينم 
يوضع تعدوأ  مویلا  كلذ  يف   . يردأ ال 

نیب اًیلاع  بصتنملا  خفتنملا  ریغصلا  يلسانتلا 
اھعباصأ  .. عمشلا ضایب  نيواضیبلا  اھيدي  عباصأ 

. بھذلاب ةحفصملاو  ةیضفلا  متاوخلاب  ةلقثملا 
قيرلاب اھعباصأ  للبت  يھو  ةيانعب  يل  هتكلد 

كحت تأدب  مث   . اھمف نم  ةرازغب  لیسي  ناك  يذلا 
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يف تفشتكا   . شعترأ  .. خرصأ تنك   . فنعب
تاذ اھیفك  يفو  ءاقرز  اران  اھینیع  قامعأ 

. ةرم لوأل  تینمتسا  ةمعانلا  ةيدرولا  ةرشبلا 
ملأب هیف  تسسحأ  يذلا  مویلا   .. مویلا كلذ  يف 

يتخأ تناك  ةيرسلا  ةداعلل  يل  ةسرامم  لوأ 
يتبكر يل  كلدتو  ينمعدت  يبناج  ىلإ  انھ 

يف  . يافق ىلع  طغضتو  يرعش  ىلع  تبرتو 
ناویحك ةدشب  خرصأ  تنك  ءاشتنالا  ةظحل 

.. ةتماص ءاعد -  يف  امك  يمامأ -  تناك   . بیصأ
نعو ةرات  اھعومد  حسم  نع  فكت  مل   . ةكھنم
نیتئیلم نینیعب  يلسانتلا  يوضع  ىلإ  رظنلا 
ةیفو ةبئذ  لثم  تناك   . ةسرتفم ءادوس  رانب 

. ةَّیمیھبلاو فوخلاو  ةوھشلا  اھؤلمت 

امك  .. ديدش ملأ  امك   .. فوخلا امك  روعش  ينباتنا 
تناك  . شعترت تناك  اًضيأ  ةيآ   . ةمیظع ةداعس 

يف يینم  ُتغرفأ   . نجلا نم  اسم  يب  َّنأ  دقتعت 
ةسمخلا اھعباصأ  تناك  يتلا  ىرسیلا  اھدي  فك 
ةحفصملا متاوخلاو  ةضفلا  متاوخب  ةلقثم  اًمئاد 

تناك بیھرلا  رئاثلا  جئاھلا  اھتمص  يف   . بھذلاب
لئاسلا ةيرس  يف  بقارت  نیبجاحلا  ةبطقم  ةيآ 

. اھفك يف  دمجت  يذلا  رثختملا  جزللا  رفصألا 

. دعترت يھو  يكبت  تعرش   . فوخلا اھارتعا  مث 
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ىلإ رظنت  يھو  دراطم  ناویح  لثم  تخرص  مث 
: ءاضیبلا اھدي 

. ينملاب تسندت  فك  لك  ىلع  رعشلا  تبنیس  "
ءایلوألا ناك  ام  اذھ  ةیھلإلا ." ةنعللا  ةمالع  اھنإ 

. هنوددري

. فوخلا يب  دبتسا  اًضيأ  انأ 

ترعش  . ةرعش يأل  رثأ  . ال  يفك ىلإ  ترظن 
. ةنینأمطلاب

. رخآ موي 

. ةيآب تسلا  يتاوخأ  تطاحأ  ةلولیقلا  تقو  يف 
لفق بقث  ربع  اھسرتفأ  تنك   . اھسبالم تعزن 

. اًيواك اًینارعش  اموي  ناك  دقل   . ةيراع يھو  بابلا 
ُّبصنت يھو  رمجلاو  صاصرلا  عقو  سمشلل 
ناك شاعترا  ةلاح  يف   . رطعلا لھأ  ىلع 

لوح رودت  تأدبو   ، اًكباشتم اًشوفنم  اھرعش 
بغز هیطغي  يذلا  اھجرف  كحت  تحار  مث  اھسفن 

يذلا كلذب  هیبش   2 سوماجلا نم  طشمب 
ران يف   . فوصلا طشمل  ةراس  وأ  يمأ  هلمعتست 

تناكو ّقّزمملا  لیمجلا  اھتوص  تعفر  ءاشتنالا 
وأ تاسلاجلا  تسلا  سناوعلا  يتاوخأ :  . ينغت
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مودلا وأ  ءافلحلا  نم  ریصح  ىلع  تادِّدمتملا 
ةیفخ نككحي  نھو  تمصلاب  نذل  اھلوح 

بابلا ءارو  ِّرحلا  يف   ، جراخلا يف  انأو   . نھجورف
يتاوخأ نیعأو  يراعلا  ةيآ  دسج  بقارأ 
عمدلاب تقرورغا  دقو  تسلا  تاسناعلا 
دھشملا لمأتأ  تنك   . ةمومحم تعمتلاو 

ةأجف  . َّيذخف نیب  بصتنم  يلسانتلا  يوضعو 
. ياتبكر تدعتراو  ةلعش  يسأر  ىلإ  تدعاصت 

ةطلبملا ةقزألا  اًودع  تطبھ  اًدعترم  اًشعار 
يحلا دجسم  ضیحارم  بوص  ةدرابلا  ةلیلظلا 
هایملا ةرود  لخاد  انأو  فوخلا  ينكلمت   . قیتعلا

نونمؤملا موقي  ثیح  يكرتلا  زارطلا  تاذ 
. َّيلإ رظني  وھو   ، انھ ـه  للا  . مھئوضوب

ىلع نورقلا  نم  اًجوزو  ًاليذ  يل  َّنأك  ترعش 
لبق نم  ربكألا  نوعلملا   .. ناطیشلا لثم  يسأر 

ةداعلا سرامأ  تنك   . يبنلا لبق  نمو  ـه  للا
. ةيرسلا

. میحجلا ىلإ  تطبھ 

. تضھن مث 

میحرلا میظعلا  ـه  لل تعرضت   . تیكب
. هترفغتساو
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رضخألاب ةنولم  ةداجس  ىلع  اًیفاح  تمدقت 
ةرجحلا هذھ  رخآ  يف   . ةالصلا ةداجس   .. رمحألاو

 - ـه للا تیب  ةرانإلا -  ةلیلق  ةلیلظلا  ةریبكلا 
ىلإ يرھظ  تدنسأو  يتبكر  ىلع  توثج 

. فیفخلا ضیبألا  نوللا  تاذ  ةیماخرلا  ةصرعلا 
، ةصرعلا نع  ةرداصلا  ةدوربلاب  عتمتسأ  تنك 

ةروصو ةيآ  يتخأ  ةروص  درطأ  نأ  تلواحو 
ضفخنم توصب  تلتر   . يسوماجلا اھطشم 

لواحأ تنك   . تارم عبس  اھتلتر   . ةحتافلا ةروس 
. يننكسي يذلا  سیلبإ  درطأ  نأ 

. مدن

ماخرلا نم  ةشعنملا  ةدوربلا  تیقلت  نأ  درجمب 
ىنسحلا ـه  للا ءامسأو  ةینآرقلا  تايآلاب  نيزملا 

امو  ، ساعنلا َّيلع  اطس  نیعستلاو  ةعستلا 
ىلع فقي  ناك  حتلم  خیش  يِّنم  بلط  ام  عرسأ 

: يل ًالئاق  ناكملا  رداغأ  نأ   ، توبات همامأو  ربنملا 
نع تثحبف  يندرط  اذكھ  " . ةالصلا تقو  هنإ  "
تحت هتعضوو  بوقثملا  يكیتسالبلا  يئاذح 
نولصیس  . تاعامج نولصملا  ذفاوت  يطبإ و 

. نيریثك اوناك  دقل   . ةزانجلا ةالص 

. ءاھجولا نم  ىفوتملا  ناك  كش  ریغ  نم 
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لجرأ نیب  نم  تللست   . لاجرلا الإ  كانھ  نكي  مل 
عقاولا فارفرلا  انیح  ةقزأ  تدعص   . نینمؤملا

باوبأ عیمج  تناك  وتیناج  يح  نم  ةبرقم  ىلع 
باب قلغي  دحأ  انھ ال   . اًبيرقت ةحوتفم  لزانملا 
اھطشم يفو  ةيآ  يتخأ  يف  ركفأ  تنك   . هلزنم

. ریبكلا اھرعش  ّحرسُم  يفو 

ةياكح تایط  نم  امك  جرخت  زغللا  ةنيدملا  هذھ 
. ةياھن الب  تارماغم  وأ  بح 

ريدت  ، اھمسا وھ  اذھ   ، مھي . ال  ةموردن وأ  ةناحير 
ةسدقملا يلاعألا   . فیصلا بئاحسل  اھسأر 

نم ةماقملا  نذآملا  تاذ  عبسلا  تارانملل 
نم قثبنت  رمحألا  دیمرقلاو  ءاضیبلا  ةراجحلا 
ةنولملا تاطوطخملا  ربحو  راھزأو  راھب  ةقيدح 

يلحكلا قرألاو  ضیبلا  رافص  نولب 
. يجسفنبلاو

. ریھش ةلاحر  ًةَّرم  اھلاق  نیناجملا ! ةنيدم 

. زارّدلاو غمصلاو  ربحلا  ةنيدم 

تافرشلاو ناحيرلا  تايرھزمو  لوُحلا  ةنيدم 
. ىقیسوملاو

ودبت ةقزألاو  عراوشلا  تأدب  ءاسملا  طوبھ  دنع 
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. رحبلا نم  يتآلا  قناخلا  بابَّضلا  نم  ىلعأ 
هوجو تحفل  ةشعنم  ةمسن  تبھ   . يرصب تعفر 

نھذفاونب تاقلعتم  نك  يتاوللا  تایتفلا 
ىلع ةحتفم  نھنیعأو  َّنھيديأ  يف  ّنھُحِواَرَمو 
ةيوتلملا ةقزألا  تقرتخا  ةأجفو   . ةیلاعلا ءامسلا 

. ةبخاص ةایح  ةتماصلا 

. ةيآ رطع  عبتتأ 

. رخآ موي 

ناك تاحابصلا  لك  لثمو   ، حابصلا اذھ  يف 
، ًالیلق الإ  نوملكتي  الو  ةقزألا  نوزاتجي  سانلا 

قوسلا موي  ناك  هنأ  امبو   . اًریثك نوبقاري  امنیب 
مئاھبلاو لاجرلا  نم  اًجاومأ  نإف  ةیعوبسألا 
ةھاتم يف  اھنینط  بصت  رجفلا  نم  تعرش 

مھو رجفلا  نم   . ةیمومعلا ةحاسلا  ىلعو  ةقزألا 
نوؤدھي مث  نوبحسني   ، نوبرطضي  ، نوقفدتي

نم مدلاب  ةخطلملا  ءارضخلا  مھتاءابع  يف   . ًةبلج
نوشمي لوبطلا  يبراض  نم  جونز  ناك  مامألا 

نولم ءادر  يف  فوفلم  لجع  فلخ  ةتباث  ًىطخب 
نم ةرھمج  لمنلاك  مھعبتتو  رضخألاو  رمحألاب 

نودشني اوناك  دقل   . دوھیلاو برعلا  لافطألا 
؛ ْهَماَوْر نایبص  كانھ  نكي  مل   . نوحیصيو ةیعدأ 

. ريزانخلا ولكآ  نینتتخملا  ریغ  سانلا  نایبص 
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. ساجْنألا ّصلا  نایْبِ

، ىرخأ ةوطخ  مدقتي  نأ  ضفرو  فقوت  ةأجفو 
دزي ملو   ، نوخرصيو نوخرصي  نایبصلا  حارو 
ةربإب لجر  هعسل   . مھیلإ رظن  نأ  ىلع  لجعلا 
هدلج ىلع  مد  نم  تارطق  ضعب  تببصتف 
رجفناف يرجيو  لورھي  ناویحلا  حارو  عامللا 

نوقلي نورباعلا  ناك   . اًخارصو اًكحض  نایبصلا 
يف  . لفط اھلمحي  ةیشاش  يف  دوقنلا  عطق 

: تايولحلا وعئاب  ناك   ، ةیبرتلا ةیمومعلا  ةحاسلا 
مھتاصنم مامأ  نوفقي  ةیماشلاو  ةقونلا 

ةیلحم يبارزب  ةاطغملا  ةریغصلا  ةیبشخلا 
تاضورعم فلخ  نوفقي  وأ  ةربغم  ةریغص 

مھعئاضب مامأ  نوفقي  اوناك  ةلقنتملا -  مھتراجت 
ةقتعملا رمخلاب  ىنغتت  يناغأ  نوددري  مھو 

ةیعدأ نوؤرقي  نورخآ  ناكو   . تالیمجلا ءاسنلاو 
مالسلا هیلع  دمحم  يبنلا  ىلع  نومحرتيو 

. ةعبسلا هباحصأ  ىلعو 

اذھ بئاغ  رانلاو  بھللا  ُثفان  يشكارملا 
نيذلا انھ : اًعیمج  نورخآلا  امنیب   ، حابصلا

؛ ةیعدألا ولترم  ؛  نآرقلا وئراق  ؛  سحنلا نودعبي 
. اًیمُع مھلك  اوناك   . ناجنفلا وئراق  لمرلا و  وبراض 

فرشي يذلا  لتلا  تاعفترم  ىلع   .. ىلعألا يف 
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وأ حَّالملا  الإ  ةھاتملا  هذھ  تسیل   ، ةنيدملا ىلع 
راجحألاو بھَّذلا  قوس  يدوھیلا : يحلا   . بردلا

نم اًفنص  رشع  دحأ  فوصلا -  قوس  ؛  ةميركلا
. ةففجملا تارشحلاو  تاراھبلا  قوس  ؛  فّوصلا

: شامقلا قوس  وأ   ، زاردلا برد  قوسلا  تزتجا 
راھزأ يف  لثمتت  ةریبك -  تاموسر  اھیلع  ةیطغأ 
ىلع ةروشنم  ةنكاد -  ءاقرز  ةیفلخ  ىلع  ءارمح 

. لّونلا نینأ  الإ  عمسي  انھ ال   . تالحملا لخادم 
نایتفلا ءالؤھ  ممكي  يذلا  قبطملا  تمصلاو 

تھات دقو  فیصرلا  ىلع  نیفقاولا  نیبردتملا 
يتلا طویخلا  تارشع  نیب  تغازو  مھسوؤر 

. مھقانعأو ةيوثنألا  ةریغصلا  مھعباصأ  فلت 

نوحسمي خویشو  اًنس  ربكأ  نورخآو  بابش 
نولتري وأ  نونغي  مھو  اھنوعمليو  ةراملا  ةيذحأ 
غبتلا فئافل  نونخديو  ةینآرقلا  تايآلا  ضعب 

مھسوؤك نوفشرتيو  مھيديأب  اھنوفلي  يتلا 
لاجر  . عانعنلاب رضخألا  ياشلا  نم  ىلوألا 

ةفاظنب اًریثك  نومتھي   ، مھي . ال  هموردن وأ  هناحير 
ةعمجلا مايأ  اھنودتري  يتلا  مھسبالمو  مھتيذحأ 
كرحتي  ، روبقلا نیب  امك  ةقزألا  يف   . تبسلاو

 - فاطخنا ةلاح  يف  مھنأكو  ءودھب -  سانلا 
لظ تحت   . مھروھظ فلخ  مھيديأو  نولوجتيو 
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يف أرقي  وار  كاح  فقو  ليدنم  يدیس  عماج 
: ةنيدملا هذھ  ىلإ  ةرایس  لوأ  لوصو  ةصق  ٍباتك 

" اذكھ ثدح  دقل  "

. هیبن ىلعو  ـه  للا ىلع  مالسلا 

. بازیم تایلوح  يف  اًدوھشم  يقب  رياربف 1910   14
فصنلاو ةعبارلا  يلاوح  يف  سانلا  ىأر  دقل 

يتلا قيرطلا  ىلع  تالجعب  نیترایس  ًءاسم 
يداو ىصقأ  يف  ةيرخصلا  ةمقلا  نم  ردحنت 
ىلإ نالصت   ، كلذ دعب  قئاقد  تس   . بازیم

لاجرلا ناك  دقل  ؛  عیمجلا عرھ   . ةيادرغ
ناصحلا اذھ  ةعرس  نم  نیلھاذ  نیھودشم 
برضو اًكحاض  رجفنا  مھضعب  تالجعلا ! يذ 

ةوسنلا ضعب  تدرغزو  فكب ! اًفك  نورخآ 
نیفتلم كلانھ  اوناك  ءاھقفلا  ضعب   . تایلوضفلا
ىنمیلا اھتحنجأ  اولدسأ  دقو  مھسینارب  يف 

ءالؤھ  . مھقانعأ اھب  اوطغو  رسيألا  فتكلا  ىلع 
فقوملا ام   ، نآرقلا ورسفمو  ةظفح  ةبلَّطلا 

ریست ةبرع  ؟  ئراطلا اذھ  مامأ  هنونبتیس  يذلا 
مث ءودھلاو  تمصلا  اومزتلا  ناصح ! نود  نم 
ریغ ةنصحأ  اھكرحت  تارایسلا  هذھ  نأ  اوحَّرص 

تارحاس اھتعَّوط  نجلا -  نم  ددع  يأ  ةیئرم -
بوكرلا نذإ   . مھتنصحأ َّرجت  نأ  اھیلعو  هَّماورلا 
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ـه للا ىلع  مالسلاو   . مارح تارایسلا  هذھ  يف 
". هلوسر ىلعو 

جزتما دق  توصب  ينغي  ناك  رئاطفلا  عئاب 
. حابصلا اذھ  رسكنم  هتوص   . تيزلا ةقشقشب 

اًمود وھ  يذلا  قالحلا  ناك  عماجلاب  اًقصتلم 
ناك ةعاسلا  هذھ  يف   . ةقالحلا ءيدر  نقذب 
بقاري هباب  ةبتع  ىلع  اًسلاج  هتداعك  قالحلا 

.. مھسوؤر ىلإ  الإ  رظني  الو  نيرباعلاو  تارباعلا 
 - هدحو وھو  ّفلكم -  اًضيأ  وھ   . مھروعش ىلإ 
رارجو يناوأ  ءارك  كلذب : روخف  وھو  ةديرف  ةمھمب 
وأ ةیحلا  ةیقیقحلا  تاتابنلا  ءارضخلا : تاتابنلا 

تاضارعتسالا يف  كیتسالبلا  نم  ةیعانطصالا 
امیف تھبتنا   . ناتخلا تالفح  يف  وأ  ةيزئانجلا 
. ةيآ يتخأ  بحي  ناك  اًضيأ  وھ  هنأ  ىلإ  دعب 
تدب دقو  ةمستبم  اھتروصب  ظفتحي  هنإ  نولوقي 
ةقیقح كلمي  نم  هدحو  ـه  للا  . ةلیمجلا اھنانسأ 

. ةنسلألاو بولقلا 

يتریغ ةصق  دعب  امیف  يكحأ  فوس  رویغ  يننأل 
دقل قحسإ : يميرغ  توم  موي  تحترا  فیكو 

. ةيآ بح  ينكراشي  ناك 

ريرح تحتو  ةقرزلا  ةديدش  ءامس  ةنيدملا  قوف 
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نھءایشأ نمتمتي  ةوسنلا  تناك  ةيواك  سمش 
. نھتياكحو

ناطیحلا لالظ  الإ  سانلا  بقرتي  فیصلا ال  يف 
. مامحلا نم  تاجراخلا  ةوسنلا  روطعو 

ةرجش لظ  لوصو  ىتح  لوطتو  ةلولیقلا  رمتست 
ةحاسلا رادج  لفسأ  ىلإ  ةریبكلا  ةردسلا 
ةوسنلا جنغ  ریغ  عمسي  نكي  ملو   ، ةيرئادلا

نھتذل يف  تاحباس  نھو  نھدھنتو 
ةفاح ىلع   . نھتوشن يف  تاقلحم   .. نھتوھشو
سرتفي امدنع  ةلولیقلا  تاعاس  يف  نھئاشتنا 
رھش يفو  ویلوي  رھش  يف  ةنيدملا  رحلا 

راد يف  تایقاحس  ءاسن  عمجتت   ، سطسغوأ
ىلإ َّنھتاقھش  دعاصتتف  دياقلا  راد  ىعدت 

نك  . رابغلا نم  ةباحسب  ةللجملا  ءاقرزلا  ءامسلا 
تيزب اھَّنھدي  نأ  دعب  داسجألا  كاكتحا  نلدابتي 

. نینج نم  وأ  سدقلا  نم  بلجي  يذلا  نوتيزلا 
ةحئارو ةقزألا  ربع  يرست  تادھنتلا  تناك 

. ةنيدملا يطغت  ةرطعم  ةيوثنأ  داسجأ 

نوكلھت ــ سي  . تم ــ صلاب لا  ــ جرلا ذو  ــ لي
غ ــ بتلاو يا  ــ شلا ن  ــ ر م ــ بكأ ة  ــ يمك

وأ روت  ـ سيزنارتلا ةزھ  ـ جأ تو  نوعفر صـ ــ يو
نیثالثو ثالثلا  تاناوطسأ  تنا  . كـ فار ـ غونوفلا
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خیشلا يناغأ  ثعبت  يھو  رارمتساب  رودت  ةرود 
وأ يراص  نب  يبرعلا  خیشلا  وأ  ناسوس  نبا 

ىلإ تاجئاھ  ةوسن  تاخرص  عفترت   . روفغ خیشلا 
. يدسج رطع  اھعم  عفتريو  ءامسلا  نانع 

اًنیح مھناذآ  نوقلغي   . تمصلاب لاجرلا  ذوليو 
فارغونوفلا وأ  روتسيزنارتلا  توص  نوعفريو 
ةيراطبب لغتشت  يتلا  ةزھجألا  هذھ   . اًنیح

. مداقلا ءاتشلا  لولح  نورظتني   . ةیعامج

لاجرلاو  ، ةمومحملا نھتبغر  نیفخي  ءاسنلا ال 
ةیسنجلا ةسرامملا  هذھ  ىلع  نیعألا  نوضمغي 

ةبوبحم فیص -  دعب  افیص  تراص -  يتلا 
لبق نم  اھب  اًحومسمو  اًفرتعم  ةنسحتسم 

ملقلاو ربحلاو  لوحلاو  ىقیسوملا  ةنيدم  ناكس 
. هذھ مالكلاو 

ياشلا ءاستحا  يف  مھتاقوأ  نوضقي  لاجرلا 
نوفلي مھو  ىرخأ  دعب  اًسأك  عانعنلاب  رضخألا 
ىرخأ رثإ  ةفافل  شیشحلا  وأ  غبتلا  رئاجس 

تزغ ءاضیبلا  مطامطلا  نم  فنص  نع  نوثدحتيو 
. قوسلا

يبعشلا رعشلاب  رثكأف  رثكأ  نولغشنم  مھنإ 
روشاع نب  رودق  يس  همظني  ناك  يذلا 
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اھیلع رثع  يتلا  لاّحرب  دّمحما  يس  تایمویبو 
مھو برغملاب  ةیكلملا  ةبتكملا  يف  ءامكحلا  دحأ 
يتلا ففجملا  نیتلاو  رومتلا  راعسأب  نولغشنم 
نم عون  نع  نوثدحتيو   ، عافترالا نع  فقوتت  مل 

هذھ نكسي  رمحألا  دودلاو  قرزألا  دودلا 
. ةھكافلا

نأ درجمب  ةطلبملا  ةقزألا  وزغت  ةيوقلا  روطعلا 
ءامس ناسوس  نبا  ذاتسألا  ىقیسوم  رمغت 
تاذ ةليوطلا  نھباوثأ  يف  ءاسنلا   . ةنيدملا

ذفاونلا نحتفي  ةریثملا  ةیھازلا  ناولألا 
تامستبم ضیبألاو  رضخألاب  ةغوبصملا 

رصعلا ةالصل  نذؤملا  ءادن   . تاركذم تالوجخ 
. ريرحلا وحصيو   ، مھلیقم نم  سانلا  جرخي 

يح ةقزأ  شعنملا  لوألا  لظلا  يطغي  نإ  امو 
ةثدحم باوبألا  حتفنت  ىتح  ةریغصلا  فارفرلا 

. ةئدصلا عيراصملا  ةعقرق  ةذيذل : ىقیسوم 
جرخي  . ةلحكلا ةبحلاب  ةوھقلا  ةحئار  ثعبنتو 
نوثدحتي مھباوبأ  مامأ  مھناكم  نوذخأيو  سانلا 
ياشلاو فوصلاو  ركسلا  راعسأو  تاجيزلا  نع 
نمو  . تامامحلاو سئارعلا  روھمو  دیمسلاو 

نیطرخنملا نعو  ةسایسلا  نع  رخآ  ىلإ  نیح 
. اھیف

149



: ناكم لك  يف  عانعنلاب  رضخألا  ياشلا  برشي 
دجاسملا يف  ؛  بتاكملا يف   ، ةلفاحلا يف 

. ةفصرألا ىلعو 

وأ تالحنلا  ةنيدملا : هذھ  ءاسن  ىعدت 
نعرزي نھلكو   . تانتاف نھنإ   . تامامحلا

بالبللاو نصرلا  يربلا و  عانعنلاو  نیمسایلا 
نع ةیفخو   ، نسوسلاو دنرلاو  ىمازخلاو 
. ةریغلا ىعدت  ةردان  ةتبن  نعرزي  لاجرلا 

وأ ةموردن  يف  الإ  تبنت  ةرھز ال  ةریغلا  نإ 
. مھي . ال  ةناحير

. رویغ انأ 

! رویغ لكلا 

. اًرویغ ناك  اًضيأ -  وھ  لیطع - 

ةھاتملا هذھ  ملالس  دعصأو  طبھأ  انأو  مدقتأ 
سكعت يتلا  ةطلبملا  ةقیتعلا  ةقزألا  لالظ  تحت 
نبطاختيو نرثرثي  ةوسنلا   . اًيرمق اًرون  ؛  اًصاخ اًرون 

نم ًءزج  نزتجيو  نربعي  نھو  تارظنلاو  نیعألاب 
. قيرطلا

. رفشم ظفل  لك  اًمالك : نھمالك  دعي  مل 
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هذھ  .. ةداحلا نھتيذحأ  باقعأ  ىقیسوم  قشعأ 
وأ يلحلا  راجحأ  رابغك  ةرشتنملا  ىقیسوملا 

. ةطلبملا ضرألا  ىلع  وأ  ماخرلا  ىلع  ءوضلاك 
نیعأ ةنسلأ و  ناطیحلل  ةقزألا  هذھ  يف 
. اًضيأ ناذآ  اھلو   ، رارمتساب ةحوتفم 

ةضیفخلا ناردجلا  قوف  نم  ةوسنلا  رثرثت 
. شاوحألل

امھملع ریغبو  يبأ  ةجوزو  يمأ  نع  ةیفخو 
لكل ناكو  ةافحلسو  اًذفنق  يبرت  ةيآ  تناك 

. هتابعادمو همسا  امھنم 

. ةعيرس  ، تاعاسلا برھت 

. ضبقنم يبلق 

، ةملاس ةدوعو  اًعتمم  اًرفس  يل  ىنمتت  تءاج 
ةرجش لثم  ةفقاو  ةبرطضم  ةتماص  تناكو 

. ةبعتم

. يتیب ىلإ  عجرأ 

: ينجرحيو ينعبتي  ةيآ  توص 

اًدیعب كانھ  كلاحر  لمحت  بھاذ  تنأ  نيأ  ىلإ  "
" ... دوعتس ؟  َّينیع نعو  يقيرط  نع 
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يف عشي  تھابلا  بحاشلا  رودملا  اھھجو  ىرأ 
نإ امو   . ةفیفخ ةيدرو  ةحسمب  ءيضيو   ، يروضح

تفتخا ىتح  قيرطلا  ىلع  يتوطخ  تعضو 
.. دامرلل ناكملا  حسفتل  تأفطناو   ، ةماستبالا
نوكت نأ  ضرتفي  نزحلاو  ةرارملا  نم  ةباحسل 
. يكئالملا هجولا  اذھل  يدایتعالا  ریبعتلا 

ودبي ةئیضم  ةيؤر  يئارو  ِفّلخأ  نأ  اًفسآ  ترداغ 
... اًدبأ اھارأ  نل  يننأ 

يف يئارو  يتاوطخ  ىقیسوم  تمانت  املكو 
.. ملحأو ركفأ  تنك  تاقرطلاو  ةقزألا 

! نيزح

بھللا ىلع  ىغط  دامر  يل  ىءارت  نیحلا  يف 
كلذ داس   . ةيآ ينیع  يف  قلأتي  اًميدق  ناك  يذلا 
! مھي ةموردن ال  وأ  ةناحير  اھلك  ةقیتعلا  ةيرقلا 

. انأ ئفطنم   . تبحسنا

ذلي میظع  قفأ   . قفألا ىلع  ةریخأ  ةرظن  يقلأ 
بئاحس ىضوف   .. ةیھب لالت  ىضوف   . نیعلل

ةھاتم ةبیجع ! تاناویح  لاكشأ  يف  سطسغأ 
يف رخآل  نول  نم  ةرباعلا  دھاشملا  هذھل  ةبيرغ 

! يتیب ىلإ  عجرأ  ةقراخ ! ةراھمو  قذح 
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. اًضيأ يمأ  ىلعو  يبأ  ىلع  دادحلاب  موقأ 

. يتجوز ىلإ  دوعأ 

روعش ينارتعا  ءارولا : ىلإ  عجرأ  َّالأ  لواحأ 
نلسغي تاباشلا  تایتفلا  نم  ةعومجم   . فوخلاب
يف ةنونجم  تاكحض  نقلطيو  نرثرثي   . بایثلا

ةنتاف ءاضیب  ةرشب   ، ةيراع ناقیس   . ءامسلا
نھلجرأب نكرعيو  نيوطيو  نرشني  نك   . ةيرغم

ةعماللا ةراجحلا  ىلع  ةنولملا  ةشمقألا 
نردُيو نيوطيو  نرشني  نكو   . ةصقار تاكرحب 
تاياكحو ةریغلاو  بحلا  صصق  نھتنسلأ  ىلع 

نھنإ تمصلا : يف  ةركبلا  ريرص  دعاصتي   .. لاجرلا
، شطعلا دض  ریخأ  سفن   ... ءاملا نجرختسي 
ٍلیبس نم  رمحم  ردك  ءام  نم  عیفر  طیخ  لیسي 

. مومعلل

. اًضيأ يمأ  ىلعو  يبأ  ىلع  دادحلاب  موقأ 

. يتجوز ىلإ  دوعأ 

هیلع  ، ءاملا عیبي  ٌءاقس   .. خیش ٌباَّرق  ناكو 
، ءارضخ ةریبك  ةيار  هدي  يفو  ءارضخ  سبالم 
ةبرق نم  هبصي  اًدراب  ًءام  ةراملا  ىلع  ضرعي 

ءانإ يف  ءافلحلا  نم  وأ  سیت  دلج  نم  ةعونصم 
لاع توصب  يوريو   ، نارطقلاب يلطم  يساحن 
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ضعب دشني  وھو  ةيربربلا  ةریمألا  ةيزاجلا  ةياكح 
نھلیسغ تاباشلا  كرتت   . ةمغنملا عطاقملا 

. رضخألا ریطلا   .. بارقلا لوح  نقلحتيو 

". نيدلاولا موحرم  يدیساي  "

يلع نبا  اھجوزت   . تجوزت نذإ  ةيزاجلا  ... 
هنم تبجنأ   . هبحت نكت  ملو  هتجوزت   . فيرشلا
بورھلا يف  بغرت  تناكو   ، دمحأو ةدمح  نيدلو :
تناك  . اًديدحت بورھلا  ديرت  نكت  مل   . هراد نم 

مل  . اًدبأ هیلإ  دوعت  الأ  اھتلئاع  روزت  امدنع   ... ديرت
هل رضحت  نأ  يونت  تناك   . اھرَدقب ةدیعس  نكت 
ىلإ  ... اھلھأ ىلإ  دوعت  اھكرت  ىلع  هربجتل  ةدیكم 

. اھيوذ

عون قیسلا : بعل  قشعي  ناك  يلع -  نبا  وھ - 
كتبعالم لبقأ  : " هل تلاق   . رِسیملا داوعأ  نم 

اذإو يل  ولحي  ام  بلطأ  كتبلغ  اذإ  وھ : يناھرو 
" كلذ كل  : " درف " . ديرت ام  كل  ينتبلغ 

هیف ناك  فيرشلا  يلع  نبا  نأ  ملعت  تناك 
نأ هرودقم  يف  نكي  ملف  اًبیع : نوعستو  ةعست 

. ىرعتي

هتبعالو  . ليوط دمأ  ذنم  كلذل  أیھتت  تناك 
بلطأ اھل : لاقف   ، وھ حبر  ةيادبلا  يف   . قیسلا
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" ةقفاوم : " تدرف  . يمامأ اًمامت  يرعتت  نأ  كنم 
تلح  . رادتسا " . كانھ ىلإ  ردتسا  نكل  : " تفدرأو
امیف اھدسج  رھظي  ملو   . ةیلك اھاطغف  اھرعش 

يننكلو ال : " لاق اھنیح   . اھلجر عبصإو  اھفنأ  ادع 
هآ يفنأ ! اي  هآ  : " تقلطأف " . كلجرو كفنأ  ریغ  ىرأ 

هذھل ينامتضرع  ناذللا  امتنأ  يعبصإ ! اي 
، دیلجلل  .. تاحبصلل كتیلخ  فنألا   .. ةھجاوملا
ىري الأ  ديرت  تناك  تابرضلل " كتیلخ  عبصإلاو 

. اًئیش اھدسج  نم 

يتلا ةظحللا  يفو   . ديدج نم  بعللا  ىلإ  اداع 
". اًضيأ تنأ  ىرعتت  نأ  بجي  : " تلاق تحبر 

نل نكلو  نیئاشت  ام  ينم  يبلطا  : " اھل لاق 
". ّيوذ ىلإ  دوعأ  ينعد  نذإ  : " تدرف " . ىرعتأ

نكلو كلھأ  ىلإ  يبھذا   . َّيدل ةلیح  ال  : " اھباجأف
" تیبلا اذھ  ىلإ  يدوعت  نأ  يمسقأ 

. تاریضحتلاب اوماقو   . تمسقأ

ىلع ةمحرلا  / نيدلاولا موحرم  يدیس  اي 
. نيدلاولا

. هقلح بَّیطو  هياش  يكاحلا  برش 

155



نأب يتیب  اي  كل  مسقأ  : " مسقلاب اھتیبل  تدھعت 
". دوعأ

ةدمح معن   . دمحأو ةدمح  ةقفر  كیلإ  دوعأس 
ةبكرلا ىلع  ةدمح   . نيرضاح نانوكیس  دمحأو 

نأ دعب  ترداغو   . ىرسیلا ىلع  دمحأو  ىنمیلا 
تركذتو  ، تارتمولیك ةسمخ  وأ  ةعبرأ  تعطق 
يطشم تیسن  دقل  : " هل تلاقف  ام  اًئیش  ةأجف 
نوكي نأ  بجي   .. ساملألاب عصرملا  يجاعلا 
نییلالھلا مامأ  هضرع  نم  نكمتأ  ىتح  يعم 
". سأب ال  : " اھل لاقف  مھتارھس " يف 

ةھج ىلع  اًیبص  تعضو   . تیبلا ىلإ  تعجر 
دق اھ  : " اھتیبل تلاقو   . ىرخألا ىلع  يناثلاو 

". يراد اي  يمسقب  تررب 

اھتلحار تلتعاو  اھنیمي  نم  تللحت  اذكھ 
. اًدبأ عجرت  مل  ةظحللا  هذھ  نمو   ، تقلطناو

ىلع ةمحرلا  نيدلاولا  موحرم  يدیس  اي 
. نيدلاولا

علدنا ىتح  دوعت  نل  اھنأ  يلع  نبا  نقیت  نإ  ام 
لسرأ  . نییتانزلاو نییلالھلا  يتلیبق  نیب  ماصخ 
بحصاو كلاوخأ  ىلإ  بھذا  : " ركبلا اھنبا  اھیلإ 

". انھ ىلإ  كمأ 
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رمألا يضق  : " هوباجأف مھیلإ  ریخألا  اذھ  قلطنا 
رئاط هفداص  هتدوع  قيرط  يفو  دوعت " نلو 
هعضوو هتیقدنب  نم  هقلطب  هطقسأف  يكرك 

ىلإ نایلدتي  هاحانج  ناك   . همامأ جرسلا  ىلع 
هوبأ حمل  امدنع   . داوس امھفحي  ناضیبأ  ؛  ضرألا
بلج دق  هنبا  نأ  نظ  رئاطلا  لمحي  هنبا  دیعب  نم 

ىلدتي هل  ىءارت  يذلا  وھ  اھرعشو  هعم  همأ 
نیبت امدنع  خیشلا  نكلو   . حرفو كلذل  رسف 
وتثعب : " هنبال لاقف  اًیكرك  هدجو  اًدیج  رظنملا 

اي هدمح  اي  قونرغ ..! يلباج  هّریخملا  يلبیجي 
". ينبا

، ةوقلاب هسفن  وھ  اھدیعتسي  نأ  ررق  اذھ  دعب 
هلاجر لضفأ  راتخا   . نییلالھلا ةمجاھم  ررقو 

ةلیبق لاجر  هیف  نوكي  يذلا  مویلا  ىلع  اوقفتاو 
ةلیبقلا تناك  دقل   . براضملا نع  نیبئاغ  ءادعألا 

/ نيدلاولا موحرم  يدیس  اي   . اھلاطبأ نم  ةیلاخ 
. نيدلاولا ىلع  ةمحرلا 

تلح قيرطلا  يف   . مھعم ةيزاجلا  اوداتقا 
. اھكاوشأ ىلع   .. ةردسلا ىلع  هتلسرأو  اھرعش 

ىلإ اوعراس  نيذلا  نیبراحملا  لَّطع  اذھ 
. اھصیلخت

ىلإ هرمأ  ردصأ  اھب  میھي  يذلا  اھجوز  يلع  نبا 
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ةيزاجلا رعش  نوحرستو  نوكفتس  : " هلاجر
عطقأس ةدحاو  ةرعش  عطقي  نمو  ةرعش  ةرعش 

نوصلخي ةيزاجلا  لوح  ناسرفلا  راد  " . هسأر
.. ةسلاج يھو  ردسلا  كاوشأ  نم  اھرعش 

. مھب قاحللا  نم  ةيزاجلا  ةلیبق  لاجر  نكمت  اذھب 
لطبلا حال  ةظحللا  هذھ  يف   .. ةكرعم تأدبو 
يدیس اي   . ءاضیبلا هسرف  ةوھص  ىلع  بايذ 

. نيدلاولا ىلع  ةمحرلا  نيدلاولا / موحرم 

قوسلا موي  ةياكحلا  يقاب  مكیلع  صقأس  "
". مداقلا

لخاد ةلیلقلا  دوقنلا  عطق  ضعب  تطقاستو 
. ضرألا ىلع  ةعوضوملا  ةخستملا  هتیشاش 

اھلامج حمالم  تباغ  دقو  اھلفط  دھدھت  ةأرما 
باقث دوع  ریغ  اھمسج  دعي  مل   . لازھلا تحت 
يف ودبت   .. سئاب دوسأ  ناتسف  يف  قرتحم 
ىلع اھتینغأ  تقلع  يرورم  دنع  لامھإ  ةلاح 
ةیلاب ةآرم  يف  اھھجو  ىلإ  رظنت  تحارو  اھلبح 

.. روسلا ىلع  اھتقلع 

ىوس رثأ  نم  اھیف  قبي  مل   . ةيآ اھنأ  َّيلإ  لیخ 
اھبادھأ ىلع  ناتعمد  تحالو   . لكش قوف  لظ 

يل تلاقو  ينتدعبأ   . اھحسمأل تینحنا   . ةليوطلا
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" ... ينْعَد : " ةقفشلا ریثي  توصب 

!.." ةيآ ةيآ ! ةوقب -" : تخرص  ةأجف 

تضفنا يتلا  ةریفغلا  ةرھمجلا  هذھ  نم  دحأ  ال 
. فافتلالا ءانع  هسفن  فلك  يكاحلا  لوح  نم 

ىلإ ؛  يحرج ىلإ  ؛  يروضح ىلإ  هبتنا  دحأ  ال 
. يتوص

. ىودج نود 

. نیتدودسملاك َّينذأب  ترعش 

. نورميو يمامأ  ساَّنلا  رمي 

لخاد وطخت  يھو  ةرباع -  ةعيدو  ةجعن  امك  ةيآ - 
ةملك ِّيأ  نود  اھتنازنز  ىلإ  تداع  تمصلا 

نم اھل  يذلا  تقولا  لك  اھیلایلو -  اھماَّيأ  ىقبتل 
دومع لوح  ةلسلسب  ةطوبرم  ةایحلا -  هذھ 

ةرشع عبس  ذنم  اذھ  رمتسا   . ردقلا اھطبر  ثیح 
كلذ يف  يمنھجلا  مویلا  كلذ  ذنم   .. ةنس
نآرقلا نیملسملا  نایبص  ملعتي  ثیح  مسقلا 

نیملسملا ضعبو  دوھیلا  نایبصو  راھنلا  يف 
. لیللا يف  ةیسلدنألا  ىقیسوملا 

نینیعب ملأتت  ةراسو  ةنس  ةرشع  عبس  ذنم 
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ىأرمل  ، مايأو مايأ  لاوط  نیتيزول  نیتيدامر 
ةخطلملا حطسلا  فاوحو   ، اًروط ةیضرألا 

ىرخأ نیياحأو   ، ىرخأ ةرات  مامحلا  تالضفب 
حاتفملا بقث  لالخ  نم  اھبقارت  يتلا  ةيآ  اھتنبال 
بیضقلا وأ  ريرسلا  لجر  ىلإ  ةطوبرم  يھو 

نم ففختو  ىرخأ  رثإ  ةراجیس  نخدت  يديدحلا 
نیح نم  فشرتتو  فاج  رمت  تابحب  اھعوج  ةدح 

  . اخوبلا وأ  نوسینألا  نم  تاعرج  نیح  ىلإ 
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ىثنخلا
. حطسلا ىلإ  تدعص   ، بورغ لك  دنع  امك 

. َّيعارذ نیب  ةيآ  تممض 

ال يبأ -  ةجوزو  يمأ  يأ  ناتأرملا -  ةعمج : مویلا 
. امھلون بصن  ناعیطتست 

: اذكھ ةقیتعلا  ةيرقلا  تناك  لفسألا  ىلإ  ؛  انتحت
. اًیفارخ اًرئاط 

، مھي . ال  ةموردن وأ  ةناحير  تناك  مونلا  تقو  يف 
. ةيوتلملا اھتاقرطو  ةظتكملا  اھلزانمب  ةنتاف 
فصن ودبت  ثیح  رخآلا  فرطلا  نم  كلذك  يھو 

ىلع اًجومتم  اًردحنم  قسغلا  عاعشإ  نم  ةرئاد 
ةعفارلا ورسلا  راجشأ  ضعبب  ةاطغملا  ةوبرلا 

... ءامسلا ىلإ  اًیلاع  اھَسوؤر 

! يفارخ رئاط 

اًرشتنم هئامس  نم  اًيدروزال  راھنلا  قثبني  هرودب 
اًئیشو  ، ریجلاب ةیلطملا  ءاضیبلا  ناردجلا  ىلع 

. ساوقألا تاذ  ةضیفخلا  باوبألا  رداغي  اًئیشف 

. فطلب انقامعأ  غدغدي  قیقر  ءودھ 
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ةقطنمو بحلا  دیعاوم  ناكم  حطسألا -  ىلع 
مامحلا نم  قلایف  تناك  مالحألاو -  ماثآلا 

. اھشاشعأ ىلإ  يوأت  قرزألاو  ضیبألا 

ءاضقلا ررق  يذلا   ، ندملا ىدحإ  مكاح  تركذت 
قرزألاو دوسألا  شيرلا  يذ  مامحلا  لك  ىلع 

. ضیبألا مامحلا  الإ  هتنيدم  يف  رثاكتي  ىتح ال 
! ةقامح

ةبوطر  . ربوتكأ يف  اننأ  مغر  فیصلا  رمتسا 
بورغلا تقو  يف   . ماسجألا شعنت  ءاسملا 

تاسمھلا نم  تانج  ىلإ  حطسألا  لوحتت 
صصق نم  َقئادح  ریصت   ... ةيوثنألا ةاجانملاو 
سراونلا  ... فیطاطخلا ءانغ  نم  دیقانع   .. بحلا

. انسوؤر قوف  ةقلحم  رمت  بوص  لك  نم 

نوكي نأ  ـه  للا أشي  مل  : " يبأ ةجوز  ةراس  تلاق 
". اذھ ریغ  ىلع  رمألا 

يھ  . ةيآل رخآلا  هجولا  الإ  تسیل  ةسراحلا  ةراس 
ةرشع عبس  ذنم  اذھ  رمتسا   . ةریسألا ةریسأ 

. رثكأ امبرو  ةنس 

يكرتلا نبلا  ةحئار  رشتنت  حطسألا  هذھ  ىلع 
ياشلا وأ   ، اكوم ينمیلا  نبلا  وأ  اشابلا 
تایتفلا روطع  وأ   ، عانعنلاب يناسملتلا 
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!... تاغلابلا

يرحسلا ءاسملا  اذھب  نیطاحم  نیقراغ  انك 
دالب نم  قرشلا -  نم  ًالھمتم  طبھي  يذلا 
هذھ ةيآو -  انأ  مساقتن -  نحنو  قورشلا - 

، ءامسلا ریغ  نكت  مل  يتلا  ءاقرزلا  ةكلمملا 
قرتحن  ... لبقلا لدابتن  انك  ءاسم  لككو 

. انلامسأر ؛  ءامسلا موجن  مساقتنو  ىشالتنو 
يھ انسوؤر  قوف  ةقفدتملا  ءامسلا  هذھ  لك 

. مالحألا دالب   ... ةبحألا ةكلمم 

ُّدَعنو ُّدَعن  انك  ةقباسلا  ةیفیصلا  يلایللا  لكك 
ةریغصلا نيرشعلا  عباصألا  ىلع  َّدعلا  رركنو 
ةریغصلا ـه  للا موجن  عیمج  عبرألا  انيديأل 

اھمستقن جاھتباب   ، ةدیعبلاو ةبيرقلا  ؛  ةریبكلاو
. يواستلاب

ةبھتلم رجفنت  يتلا  موجنلا  ىلع  ًانزح  يكبن  انك 
ًاليوط ًاطخ  ةلكشم  ءامسلا  نم  ةطقاستم 

. رحتنت تناك  دقل   . ءوضلا نم  اًعيرس 

يتلا ةيآل  اذھ  تلق  ةمجن " توم  بعرمل  هنإ  "
تناك  . يترتس فرطب  اھتیطغ   ، َّيعارذ نیب  دقرت 

اھینیع ىلع  ةدقار : يھو  موجنلاب  ةعصرم 
اھعباصأ ىلعو   ، نیتمستبملا نیتضمغملا 
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. ءاضیبلا ةیعمشلا 

ةاجانملاو سمھلا  ةعاس  ؛  ةعاسلا هذھ  يف 
ةیبشخلا رئاتسلا  ةأرما  تحتف  ةشوشولاو 

. ىرخأ تثداحو  ءارضخلا 

هب تقاض  لاعس  هناخ  دقو  اًباب  لجر  زاتجا 
نم رشتنملا  ءوضلا  بنجت  لواحي  حارو  هترجنح 

. ةلباقم ةذفان 

يف ةيرغم  ةأرما -  تدَّدرت  ةمغانتم  تاوطخ  يف 
لعتشملا اھقیشع  رصبل  ةھرب  تحال  اھددرت - 
تفاخلا دومعلا  ءوض  ةیشاحتم  ةعرسم  دوعتل 

. رادجلا لظ  يف  وأ  ةمتعلا  يف  أبخم  نع  ةثحاب 

. فوسكلا ةالص 

. نیمئاھ مھبكاوك  يف  اوناك  دقل   ... قاشعلا

تتبن  ، مسوم دعب  اًمسوم  ؛  ةلیل دعب  ًةلیل   ، اذكھ
تقلعو ترھزأو  بحلا  صصق  حطسألا  ىلع 
نم ةعونصملا  تافَّدلا  تاذ  ذفاونلا  ىلع 

وأ رضخألاب  ةیلطملا   ، لكآتملا قیثعلا  بشخلا 
دعب اًموي  ربكتو  دلوت  تاياكحلا  هذھ  تناك   . قرزألا

ىلع ةقلعملا  ناحيرلا  سباحم  يف  موي 
... تافرشلا
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. بولقلا يف  ربكتو  دلوت  تناك 

لثم نیمانتي  مھي -  ال  ةموردن -  وأ  ةناحير  ءاسن 
نیطلا سباحم  يف  ناحيرلا  لثم   ، بحلا تاياكح 

. ذفاونلا فوفر  ىلع  رمحألا 

. َّنھتداعكو

نم ةيرشع  نم  رثكأ  تجرخ  ىرخأ  رثإ  ةدحاو 
ةرطعملا ةقلقلا  تالازغلا  نم  ةبكوك   ... ءاسنلا

مشل شاوحألا  نم  نجرخ   ... ةرمآتملا ةرویغلا 
ءامسلا لمأتل   ... شعنملا يئاسملا  ءاوھلا  اذھ 
موجن عیمج  ؛  موجنلا ىلع  ىرخأ  ةرم  بذكللو 
نلعجيو ةلیمج  بيذاكأ  نتحني   ... میظعلا ـه  للا

... ىلعأ ىلإ  ریطتل  ةحنجأ  اھل 

. موجنلا ىلع  بذكت  تناك  موجنلا 

. ءامكبلا تافَّدلا  قوف  راظتنالا  ةالص 

، اھتاياكحب  ، اھرضخأب  ، ذفاونلا هذھ  نود  نم 
ءامسلا هذھ  دجوتل  نكت  مل  اھلالظو  اھئاسنب 

. ةلیمجلا ةیلاعلا 

هوتیناج وأ  فارفرلا  ىمسملا  يحلا  اذھ  يفو 
ةيرح يف  نسرامي  تایقاحسلا  ءاسنلا  تناك 
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باب لك  ىلع   . ةفینعلا ةیسنجلا  نھتایح  ةقلطم 
اًزمر ةتبثم  ناصحلا  ةودح  تناك  ِّيبشخ 
ةودح نإ  نولوقي  ناكسلا  ناك   ، ةفایضلل

كئلوأ نيرفاسملل  ةوعد  الإ  تسیل  ناصحلا 
لوانتو ةحارلا  ىلإ  لیبسلا  ءانبأب  نوبقلي  نيذلا 

. ماعطلا

نضحأ اًسلاج  تنك  ثیح  حطسلا  اذھ  ىلع  نم 
؛ اھینیع يف  قفألا  لمأتأ  تنك   ، َّيعارذ نیب  ةيآ 

ءوض طویخ  رخآب  ظفتحي  لازام  يذلا  قفألا 
ةنونجملا تاكحضلا  عمسأ  تنكو   ، راھَّنلا

ةبطرلا ةمتعملا  ةقزألا  يف  تارشتنملا  ةوسنلل 
، نیلسوملا رئاتس  تاذ  باوبألا  تابتع  ىلعو 

ةَّقزألا ءاوھ  راَّیت  كرحتي  نیح  فرفرت  يتلا 
. ةعطاقتملا

ولت ةدحاو  ذفاونلا  حتفنت  مالظلا  طوبھ  دنع 
. ءاكبلا وأ  فوخلا  هبشي  امب  رعشأ  تنكو   . ىرخألا

ءارضخلا ذفاونلا  تاَّفد  يثارمو  يناغأ  تناكو 
عفترت ةئدَّصلا  اھعيراصم  ىلع  رودت  يھو 

. يبلق  . ةینوفمیسك دعاصتتو 

: ءاسملا اذھ  يلیللا  نھدعوم  يف  انھ  َّنك 
نحص يف  تاقلحتم  تاصفرقم  ةوسنلا  ضعب 
رفصألاب ثولم  فیظن  عاَّمل  رمرمب  ىَّطغملا  راَّدلا 
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ءامب ةرطعملا  ةوھقلا  نیجانف  لوح  قرزألاو - 
الو ءيش  لك  ىلع  نقلعي  َّنھو  لاقتربلا  رھز 

! لاجرلا هآ  لاجرلا !  . ءيش

؛ ىقیسوملا هبشي  توص  َّالإ  عمسي  نكي  مل 
. ةيرحس ریفاصع  ةغل  ؛  لحنلا ةحنجأ  فیفح 

هلبق يذلا  مویلاو  ؛  اھسفن سمألا  تاوصأ 
. ىرخأ اًصصق  يكحت   .. اھسفن

نیب ةئیضم  ةجرف  لالخ  نم  ثعبني  توص 
ءامسلا ىلإ  دعاَّصي  هَّنأ  ودبيو   ، ةیلاد ْينصغ 

. يرحس رئاط  لثم 

! ءامسلا باب  اھبلق : ىرخأ  تحتف 

ةيراعلا ةقیقرلا  لجرألل  ةصقار  ةمغانتم  تاوطخ 
تناك داح  ليوط  بعك  تاذ  ةيذحأ  يف  ةقراغلا 

. ةقزألا عطقت 

يقنت ىَّتح  يلاودلا  تحت  ةأطأطم  سوؤرلا 
هوجولا ضرتعت  يتلا  اھدیقانعو  اھناصغأ 

. اھسمالتو

. لیللا فیطاطخ  يھ 

. ةیفارخو ةبیجع  ریفاصع  ةغل  تاسمھ :
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ةقيدح تاعبرم  نم  ثعبنيو  رشتني  عانعن  رطع 
. ةنینجلا ةلولبملا : ءانفلا 

ةأرما رغث  حال  دومعلا  رون  تحت  قربلا  ةعرسب 
نیتغوبصم نیتشطعتم  نیتئلتمم  نیتفشب 

. ءيش مث ال   . كاوسملاب

ةيرس يفو  ةیفخ  بابلا  تقلغأ  ىرخأ  ةأرما 
ةَّرمللو نآلا  تھبتنا   . لجر لایخ  بحسناو 

ةریبك ةلخن  قاقزلا  اذھ  ةيواز  يف  ّنأ  َىلوألا 
يف تبھذ  دق  تاونس  ذنم  ةیسنمو  ةدیحو 

قرزألا نوللا  تاذ  اھتافعس  ةكرات  ءامسلا 
. ةرواجملا لزانملا  ناطیح  ىلع  ىلدتت  يدامرلا 

ةددرتملا سراونلا  نم  برسك  نھتاومس -  نم 
بابض ندرطي  ةوسنلا  تناك  ناریطلا -  لبق 

هذھبو لاجرلاب  نملحيو  ةمتعلا  لالظو  ةدحولا 
يذلا حاتفملا  نع  ثحبلا  مودي  ثیح  صصقلا 

تناك  . تاونسو تاونس  ىھتشملا  رصقلا  حتفي 
. كالمك يناضحأ  يف  ةمئان  ةيآ 

نم ىلعأ  ودبت  ةَّقِزألا  تأدب  لح  يذلا  رجفلا  دنع 
، لامشلا نمو  برغلا  نم  مداقلا  قناخلا  بابضلا 

. ةيآ هجو  بعاد  شعنم  يحابص  میسن  بھو 

نك تايرخألا  ءاسنلا   . يتبكر ىلع  اھسأر  ناك 
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ىلع ةحوتفم  نھنیعأو  نھذفاون  ىلإ  تاقلعم 
. ةیلاعلا ءامسلا 

ةقزألا عطقت  ةبخاص  ةایح  تأدب  ام  ناعرس 
. ةنكاسلا ةيوتلملا 

. ىرخأ سمش   ... أدب دق  رخآ  موي 

ترخبت ةأجفو  ءامسلا  لمأتأو  يغصأ  تنكو 
. ناولألا

.. نیتميرغلل ءامكبلا  تاكرحلا  عباتأ  تنك 
... يبأ ةجوزو  يمأ  ؛  ةراسو ةرھز  نینابعثلل :

اتناك  . يبأ لجرلا : سفن  دسج  نامساقتت  نیتللا 
نالدابتت انوكت  مل   . اًضيأ ريرسلا  سفن  نامساقتت 
برحلا هذھ  ىرحألاب  وأ  تمصلا  اذھ   . مالكلا

ركذ ةدالو  ذنم  ةرئاد  تلازام  ةفینعلا  ءاسرخلا 
يذلا قحسإ  قیقشلا  ریغ  يخأ  لوألا : ةراس 

. ءادوسلا ةكرابملا  ةعدولا  هقنع  طق  ْقرافُت  مل 
ثيداحأل زومر  ضعب  نالدابتت  اتناك  امھنأ  ریغ 

ريرس ریبكلا : ريرسلا  ىلع  انوكت  نأ  درجمب  ةیلیل 
هبشي يذلا  طسولا  يف  ٌّددمم  يبأ  ةثالثلا - 

. هل لكش  اًئیش ال 

قحسإ يخأ  عیمجلا  يسن  اذكھو   . ءيش مث ال 
. ةياكحلا هذھ  الإ  هنم  قبي  مل   . هتعدو ةكربو 
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. عمسأ تنك  حطسلا  اذھ  ىلع  نم 

. اًيوق اًیغاط  اًیسیئر  ّشجألا  هیقفلا  توص  ناك 
مل  . ديرف بخاص  جلتخم  تمص  يف  دعترأ  تنك 
يذلا يلسانتلا  يوضع  تسملت   . اًئیش ىرأ  نكأ 

. يعباصأو يفك  يف  ةیساق  ةدورب  يلإ  در 

يف  .. يمسج ىلع  لوبتلا  يف  ةبغرب  ترعش 
. يلاورس

بلق رھظ  نع  ظفحي  هنإ  لوقي  هیقفلا  ناكو 
: ةبیھر ءایشأ 

". فنصت ال  لوقلا -  زاج  اذإ  ةلاحلا -  هذھ  "

. اًئیش مھفأ  مل 

قرعب ةخطلملا  يفكب  يتیصخ  ىلع  تطغض 
فيوجت يف  ناتریغصلا  ياترك  تقلزنا   . دراب

. نطبلا لفسأ 

ءاھقفلا كلذ  عنمي  ملو  ـه.  للا ناحتما  هنإ  "
اًماكحأ اونسي  نأ  نم  ةاضقلاو  ةعيرشلا  ءاملعو 

؛ ةرھاظلا هذھ  ةجلاعمل  ةقیقدو  ةمراص  دعاوقو 
نیملسملا لسن  ىلع  طحت  يتلا  ةنعللا  هذھ 

وأ ةبيرق  ةیسنج  ةقالع  هبراقأ  دحأل  ناك  نَّمم 
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". يدوھیلا مدلا  عم  ةدیعب 

ناك دقل   . هیقاس نیب  هرصب  اًرِّمسم  يبأ  ناك 
. دادح يف  هنأك  اًتماص 

. ًالیلق هتوص  عفري  وھو  حلي  هیقفلا  حارو 

هلوقي ام  كیلإ   . ىثنخلا فيرعت  وھ  ام  ًالوأ  رنل  "
ىثنخلل يمالسإلا : ركفملاو  فوسلیفلا  يبلكلا 

. ىثنأ رخآلاو  ركذ  امھدحأ  نایلسانت  ناوضع 
وھ يسیئر  لكشب  ًالوأ  هنم  لوبتي  يذلا  وضعلاو 

". هزیمي يذلا 

ناك يدسج   .. يتمص بھایغ  يف  تيوھ 
. ریبك كاھنإو  بعتب  تسسحأو   . بوذي  ... للحتي

. ةراس يف  ركفأ  تنك 

وھو عانعنلاب  ياشلا  يستحي  هیقفلا  ناك 
ناك ام  نیطلا  نم  ءانإ  يف  رخآل  نیح  نم  قصبي 

ةيديدحلا ةبلعلاب  فورعم  غبت  ؛  غبت نم  همف  يف 
يتلاو  ، اھیف عابي  يتلا  يرئادلا  لكشلا  تاذ 

يبأ ناك  هتلابق   . لالھلا ةلكام  ةرابع  لمحت  تناك 
أفطم  ، اًيدامر  ، اًنيزح ناك  ؛  اًئیش لوقي  اًتماص ال 

.. ةطرو  .. ةھاتم افش  ىلع 

ةیمك نأل   ، لاكشإلا نوكي  يواستلا  لاح  يف  "... 
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رخآ ال نم  وأ  وضع  نم  جرخت  يتلا  رفصألا  لوبلا 
هغولب رظتني   ، هب دتعي  اًرایعم  نوكت  نأ  نكمي 

هل تتبن  اذإ   . ةروكذلا صئاصخ  ضعب  روھظو 
اذإو  ، ةأرما حكني  نأ  هعسو  يف  ناك  اذإو  ةیحل 
ىلعو  . لجر هنإف   ، ملتحا اذإ   ، هینم فذقي  ناك 

وأ نادھان  نايدث  هلو  ضیحي  ناك  اذإ  سكعلا 
هعامج لجرلا  عسو  يف  ناك  اذإو  اًبیلح  ناردي 

". ةأرما هنإف 

. قحسإ يخأ  نع  ملكتي  ناك  دقل 

نم تصنت -  تناك  يمأ  نأ  نم  اًدكأتم  تنك 
هیقفلا اذھ  هرھظتسيو  هلوقي  ام  ىلإ  اھتفرغ - 

ةباصم تناك  اھنأ  نم  اًضيأ  اًنقیتم  تنك   . اھقیشع
نأ نم  اًدكأتم  تنكو  ؛  قلقلاو ظیغلاو  راعسلاب 
اذھ ةبطخ  عباتت  يھو  ةبعترم  تناك  ةراس 

 "... . ةرھز يمأ  قشاعو  نبللا  يواھ  ىمعألا 
تامالعلا هذھ  نم  ةدحاو  يأ  رھظت  مل  اذإ  نكلو 
ةضقانتم ةفصب  نكلو  ترھظ  اذإ  وأ   ، صئاصخلاو

نوكنو  ... اًیساسأ نوكي  لاكشإلاو  ضومغلا  نإف 
؛ ةيدوھیلا ةنعَّللا  اھنإ   . يقیقح ىثنخ  مامأ  اھنیح 

لسنلا قورع  يف  يدوھیلا  مدلا  ةخرص 
ناك  . لوبلا يف  ةبغر  يلع  تحلأ  ملسملا "!
ىرسیلا يدي  فك  يف  ماني  يلسانتلا  يوضع 
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ءفدلا نم  اًعون  قلطي  وھو  بعتم  روفصع  لثم 
. يحور ءفد   .. اًئیشف اًئیش  يمانتملا 

. يفنأ ىلإ  لصي  ةراس  رطع  ناك 

ضومغلاو ایمتح  لاكشإلا  نوكي  امدنع  "... 
أردنو رذحلا  ىخوتن  نأ  انیلعف  اًحضاو  اًحيرص 
لاجرلا فوفص  نیب  اًبَّجحم  ّلصي  يِ ةھبشلا :

". ءاسنلا فوفصو 

ریغصلا روفصعلا   . يلسانتلا يوضع  كلدأ  تحر 
مث  ، ًالوأ ريرحلا  لثم  ًالیلق  ظقیتسي  أدب  بعتملا 

بلص بیضق  لثم  اًئیشف  اًئیش  بلصتي  حار 
. ساق

يخأ ةلاح  يبأل  حرشي  ناك  يذلا  هیقفلا  توص 
يلسانتلا يوضع  ظاقيإ  ىلع  ينناعأ  قحسإ 

. هباصتناو

. ةدشب هكحأ  تحرو  ریغصلا  ةيآ  جرف  نع  تثحب 
اًقبد اھجرف  ناك  دقل   . يناضحأ نیب  تلازام  ةيآ 

يوضع ةيآ  تلوانت  ىلوألا  ةرمللو   . اًجزل
. ریغصلا اھمف  يف  يلسانتلا 

لاجرلل ةصصخملا  فوفصلا  يف  ىلص  اذإو  "... 
نمو نیبناجلا  ىلع  ةرشابم  هل  نيرواجملا  نإف 
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مھتالص اودیعي  نأ  مھیلع  مامألا  نمو  فلخلا 
ةصصخملا فوفصلا  يف  ةالصلا  ىدأ  اذإو 

". هتالص دیعي  نأ  وھ  هیلع  نإف  ءاسنلل 

اذھ ىلع  ناسلاج  نحنو  انلوح -  نكي  مل   . تكس
هیقفلا توصو  تمصلاو  ةمتعلا  ىوس  حطسلا - 

تحر مث    . نحصلا نم  ؛  لفسألا نم  يتآلا 
يھو يناسل  هیف  لخدأو  ؛  ةيآ جرف  سحلأ 

. ىولتت

مث  ، ًةونونس ةيآ  تراط  اًبھال !  ... اًنخاس ناك 
ةكلمم ءامسلا -  يف  ةقھش  تدعص   . اھتجلو

. كالملا ةوھشلا - 

جحلا لالخ   . يلحلاو ريرحلا  ءادترا  هیلع  عنمي  "... 
الو لاجرلا  مامأ  رفسي ال  الو  طیخملا  سبلي  ال 
نم نتتخي  . ال  اًمثلم الإ  رفاسي  الو   . ءاسنلا مامأ 

وأ هلام  نم  هل  ىرتشُت  نكلو  ةأرما  الو  لجر  لبق 
". هناتخب موقت  ٌةََمأ  لاملا  تیب  نم 

. نایثغلاب ترعشو 

لیسغت روضح  هیلع  عنمي  اًدشار  حبصي  امدنع  "
لبق وھ  تام  اذإو   . ةأرما وأ  ناك  ًالجر  تیملا 
نكلو لسغ  نود  نفدي  هنإف  هسنج  ديدحت 

. اًمُّمیت هل  نورجي 
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هربق ةیطغتب  حصنيو  نافكأ  ةسمخ  يف  نفكيو 
. ربقلا لخاد  هعضو  لالخ  رازإ  راتسب 

تیلص اذإ  يأ  اًیعامج -  ةزانجلا  ةالص  تمیقأ  اذإ 
مامأ لجرلا  نوعضي  مھنإف  ٍّفوتُم -  نم  رثكأ  ىلع 

ماقتو ةأرملا  هفلخو  ىثنخلا  هفلخو  مامإلا 
". اًعم مھیلع  ةالصلا 

ىلع ىنمیلا  هدي  هیقفلا  عضو   . رودي يسأر  ناك 
يف نخاسلا  هياش  بوكب  ظفتحاو  فحصملا 

. ىرسیلا

. ریغصلا ةيآ  جرف  ىلع  تناك  انأ  ياديو 

ذخأي هنإف ال  يعفاشلا  دنع  ثاریملا  يفو  "... 
قح فصن  ىثنخلل  يأ : ىثنألا  َّقح  الإ  هنم 
ةثالث الإ  هل  سیلف  فسوي  يبأ  دنع  امأ   . ركذلا

" ... ةكرتلا نم  ةعبس  نم  ءازجأ 

لفسأ فيوجت  يف  ياتیصخ  تعاض  ةأجف 
ةيآ جرف  لاحتسا  ةأجفو   . دعترأ تنك   . ينطب

. دیلج نم  ًةعطق  ریغصلا 

ماودلا ىلع   . ةینآرقلا تايآلا  ضعب  هیقفلا  لتر 
تبحس ـه.  للا باتك  نم  ةبھرلاب  روعش  ينباتني 
يتسلج يف  تلدتعا   . ةيآ يذخف  نیب  نم  ّيدي 
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اًضيأ يھ  ةيآ   . هلوقي هیقفلا  ناك  ام  ددرأ  تحرو 
. هسفن ءيشلا  لعفت  تناك 

، هدي عطقُت  الف  ةقرسلا  ةمھت  هیلع  ْتتبث  اذإ  "... 
، هُلَّوأ دوقلاو  صاصقلا  هنم  ذخؤي  نأ  متحت  اذإو 

وأ اًیناج  ناك  ءاوس  ةأرماك  هتلماعم  بجیف 
". ةیحض

ىلع تطح  يتلا  ةنعللا  هذھ  يف  ركفأ  تحرو 
نادقف يف  ببسلا  تناك  يتلاو   ، ةریبكلا انتلئاع 
نم هلایتغا  يف  ببسلا  تناك   .. قحسإ يخأ 

يف يرجي  يذلا  يدوھیلا  مدلا   . ةرھز يمأ  فرط 
. ملسملا مدلا 

يخأ نأب  اذامل -  يردأ  تسلو  تسسحأ - 
: ام ناكم  يف  ىفختي  هنأب   ... تمي مل  قحسإ 

ءاوھلا نیب   ، ةسبایلاو ءاملا  نیب  ضرأ  ىلع 
. ام اًموي  دوعیس  هنأب  تسسحأ   . بلصلاو

... ةدیعب تناك  ةيآ 

. هیقفلا توص  ينظقيأ 

حمس ضماغلا  يجاودزالا  نوناقلا  اذھ  "... 
ءاسنلا ملاع  اولخدي  نأ  تاواثنخلا  ضعبل 

قحلا جاوزألل  الإ  سیل  ام  اوفشتكي  نأو  يرسلا 
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". هتيؤر يف 

. تصنأو ينذأ  دمأ 

. تصنأو ينذأ  دمأ 

.// // // //

.// // // //

.// // // //

.// // // //

.// // // //

. ةيآ رغث  نع  ثحبأو  تصنأو  ينذأ  دمأ 

ـه للا لوسر  ناك  امنیب  مايألا  دحأ  يف  هنأ  ىوري  "
ناملغلا دحأ  ةملس  مأ  ىلع  لخد  هتیب  يف 

تیھ ىعديو   ، ةنيدملا نم  َدَفَو  دقو   ، نیثنخملا
ةقيرطب فصي  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  عمسم  ىلع  حارو 

اذإ : " ءاسنلا ىدحإ  نتافم  ةنجام  ةيوغم  ةیسنج 
فوسف  ، فئاطلا وزغ  يف  رصنلا  ـه  للا كل  ردق 
اھلُبُق نم  اھترصبأ  اذإ   . نالیغ ةنبا  ىلإ  كدوقأ 
ترظن اذإو  تایط  عبرأ  هل  انطب  اھل  ىرت  كنإف 

ةبح ؟  اھرغث ينامث ! اھل  تيأر  اھرُبُد  نم  اھیلإ 
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" ... بولقم ءانإ  اھيذخف  نیب  امو  ةیقیقح ! زرك 
هیفنو هداعبإ  ـه ملسو هيلع هللا ىلص : للا لوسر  ررق  اھدنع 

(. ملسم بسح  )

نأ تدارأ   . روفصع ىلإ  تلوحت   . ةيآ تراط  مث 
! ةمئاھلا ةأرملا   . ءارھزلا بكوك  نع  ثحبلل  لحرت 

ةرارملاو ةمتعلا  ریغ  دجأ  مل  يناضحأ  نیب 
يل تلاق  حطسلا  ةرداغم  لبق   . قحسإ ةصقو 
ریخلا راشب  تعمس  يملح  يف  سمألاب  : " ةيآ
يتلا ةءوبنلا  لعجت  الف    ... كیف تركفو  ينغي 

زيزع ةيؤرب   ، بیبح ةيؤرب  رشبي  هءانغ  نأ  دكؤت 
". بذكت لاغ - 

. ةتیم ؛  ةقلغم تناك  ذفاونلا  عیمج 

! ءيش مث ال 

قبي ملو   ، قحسإ يخأ  عیمجلا  يسن  اذكھو 
. ةياكحلا هذھ  الإ  هنم 

! ىثنخ ناك  دقل 

. هرظتنأ انأ 
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ةشارف ىؤر 
. اًریثك لیللا  مدقت  دقل 

كرت وأ  يسن  رادلا  باب   . يتیب ىلإ  تلصو 
. اًبراوم اًحوتفم 

ىلع دادحلاب  اًریخأ  تمق  دقل   . ةحارلاب تسسحأ 
مسا ىلع  تفرعت  ىلوألا  ةرملل   . يمأو يبأ 
ةماخر ىلع  اًبوتكم  ناك  يذلا  يقیقحلا  يمأ 

! يمأ نبا  انأ   . اھربق

ةمزح تجرخأ  دقف  اًبراوم  ناك  بابلا  نأ  عم 
. يحیتافم

. ةملظم ایندلا  تناك 

اھناكم يف  يتجوز  ةروص  قاورلا : يف  تمدقت 
. بھذملا رفصألا  اھراطإ  لخاد 

. يتجوز رطع  مث  فولأملا  ةفرغلا  قبع  تممش 

نیتلواطلا ىلع  ؛  ناكم لك  يف  ةرثعبم  بتكلا 
ةیبرعلاب دئارج  كانھو   . اًضيأ ضرألا  ىلعو 

. ةیسنرفلابو
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اھدحأ  . ةثالثلا قاورلا  حیباصم  تلعشأ   . تمدقت
. ءوُمي وھو  يتبكر  ىلع  طقلا  زفق   . اًمحفتم ناك 
سیل هنإ   .. ىثنأ ناك  دقل  هتلمأت :  . اًعئاج ناك  هلعل 

. ةيآ عم  شیعي  ناك  يذلا  رخآلا  طقلا  هنإ   . انطق

قبع هیف  تممشو  يعارذ  يف  هتلمح   . تفخ
. ةيآ رطعب  اًجوزمم  شیشحلا 

ةلواطلا ىلع  عوضوملا  ليدنقلا  ناك   . تمدقت
. ءاضم

ریغ يخأ   .. قحسإ معن  قحسإ -  تأجاف  امدنعو 
ةيراعلا يتجوز  نضحي  يريرس  يف  قیقشلا - 

. شھدنأ مل  اًمامت 

. ًاليوط هترظتنا 

. همأ نبا  وھ   ... ءاسملا اذھ  انھ  وھ 

اًبرھمو اًرجات  ناك  يذلا  هدج  يف  ركفأ  تحر 
ناك يذلا  لجرلا  كلذ  ؛  تاطوطخملل اًریھش 
ةبوتكملا قاقرلاو  بتكلا  نم  ةكلمم  كلمي  اًميدق 

ناك دقل   ، ةینامثعلا ةیكرتلاو  ةيربعلاو  ةیبرعلاب 
ةلكأ طق  حفاصي  مل  اًدینع  اًبلصتم  دجلا  اذھ 
زعاملا دلج  نم  نيزافق  عضي  ناك  دقل   . ريزانخلا
ىتح ال يمور : يأ  ةحفاصم  بنجتي  ىتح 
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هتایح ىھنأ  يذلا  دجلا  اذھ   . ةسجنلا دیلا  سملي 
نیب نوسینألا  ةجاجزو  كرحتم  يسرك  ىلع 

. هیتفش

قحسإ دج  ؛  لجرلا اذھ  يف  ركفأ  مل  يردأ  تسل 
، ءارحصلا ةلاحر  ؛  قشمد نم  براھلا  - 
مظنمو يمقاللا  لیخنلا  رمخ  يصاصتخا 

نيزالحلا تاقابسو  لویخلاو  يراھملا  تاقابس 
لوقي يذلا  لجرلا  اذھ   . ةيورألاو نالزغلا  دایصو 
هینیع نإ  مھي -  ال  ةموردن -  وأ  ةناحير  لھأ  هنع 
ةمیھب راثآ  رھشأ  دعب  ولو  اسرفتت  نأ  ناعیطتست 
دحاو رثأ  لالخ  نم  ولو  انیبتت  نأو  ةدوقفم  ةعئاض 

... ةمیمد وأ  ةلیمج  اھتبحاص  تناك  لھ  اھتوطخل 
ىلع جداوھلا  يف  نلمحي  نك  يتاوللا  ءاسنلا 

. قحسإ  ... هیلإ ترظن   . أبس ةكلم  لامجلا : روھظ 

اًصخش سیلو  وھ  ناك  دقل   . هتاذ يف  اًقراغ  ناك 
قلمح ناسعنلا  امك  اًبعتم  هفرعأ   ، يخأ  . رخآ
ةلصتم ةقیمع  ةرفز  دعصي  وھو  يتجوز  يف 
لھم ىلعو  ًالوطم  يلإ  رظن  مث   . ةرسكنم

ءاطغ اھیلعو  هیلع  بذجي  وھو  مانیل  رادتسا 
َّرسأ قیمع  يلسع  توصبو   . اًفیظن اًرطعم  اًيدرو 

.. كتلیل تباط  : " ةقیقر ةرابع  ةتیملا  نذأ  يف 
!" كتوم باط 
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. قلمحأ انأو  نیيراعلا  نيدسجلا  تلمأت 

ىلإ قحسإ  رادتساف  هینیع  نم  ساعنلا  راط 
اھمضو ةدرابلا  اھتنینأمط  يف  ةقراغلا  يتجوز 
ءاضیبلا هترشبب  يراعلا  دسجلا   . هیعارذ نیب 

. هناكم يف  لازام  ةئیضملا  ةیضفلا 

تناك  . نلعم توم  نم  وحصي  ريرحلا  لثم  محللا 
ةبغرب اًئلتمم  ناكو   . ةنتاف ةنكاس  كارح  الب 
ةيرحس ةكرحبو   . ةخراص ةوھشو  ةشطعتم 

ةحئار قلطي  اًئفاد  هسحأ  يتجوز -  جرف  بعاد 
يف رقتساو  ءفدلا  هنكس  دقل   . ةیسودرف
نیتفشلا يذ  اھرغث  ىلع  يتجوز  لبق   . هقامعأ

عبط ةالص  يف  امك  مث   . نیتوارمحلا نیتئلتمملا 
ةلبق مث  بغز  هولعي  يذلا  اھجرف  ىلع  ةلبق 

مث  . نیيرغملا نیبصتنملا  اھيدھن  ىلع  ىرخأ 
يف قلطت  اھتوم  نم  يتجوز  تحارو   . اھئطو

. اًشحوتم اًدھنتو  ًالصتم  اًقیھش  قحسإ  ينذأ 

! ةبئذلا

. جرفتأ  . يغصأ تنك  ريرسلا  ةفاح  ىلع  نم 

. يترظن تنفد  مث 

يف تقدحو  نیتيراعلا  يمدق  ىلإ  ترظن 
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. ةفرقملا ةخسولا  رشعلا  يعباصأ 

. بيرغ ءيش 

كیبأ نع  تثرو  دقل  : " ددرتو يل  لوقت  يمأ  تناك 
". هعباصأ نم  ةخسن  اھنإ  كیمدق  عباصأ 

. ةرذقلا رشعلا  يمدق  عباصأ  رثكأ  تصحفت 

... كات كت  ؛  كت  ... ولعي ريرسلا  لجرأ  ريرص  حار 

نیعبصإ يل  نأ  ىلوألا  ةرملل  تھبتنا 
. ربكألا ىرخألا  تحت  مانت  ىرغصلا  نیتقصتلم :
دعت مل   . اھتوم يف  مانت  يتجوز   . اًكحاض ترجفنا 

نود اذكھ  ثوكملا  عیطتست  فیكو   . ّكرحتت
؟ تافتلا

. هنطب لفسأ  قحسإ  كلد 

. ناتھوشم يمدق  نأ  ةظحللا  تفشتكا 

نأ تدوعت  نیخسو  نیبروج  يف  امھتیفخأ 
نأ دوأ  نكأ  مل   . رصي يذلا  ريرسلا  تحت  امھیفخأ 

يف وأ  امھتوم  يف  يتجوزو  يخأ  علَّطي 
. حبقلا اذھ  ىلعو  ةمامدلا  هذھ  ىلع  امھرفس 

سنت مل   . ةیكزلا حئاورلاو  رطعلا  بحت  يتجوز 
ينیبابت الو  انشارف  ةیطغأ  رطعلاب  شرت  نأ  طق 
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. ةیلخادلا يسبالمو 

. يبأ عباصأب  هبش  يأ  يمدق  عباصأل  سیل 
رفاظأ الب  ناتریبكلا  ياعبصإو  رغصأ  يامدق 
! بيرغ رمأ   . رفاحلا لثم  اًءوتن  نالمحتو 

اھعم تبرج  يتلا  ةقیقشلا  ریغ  يتخأ   ، ةيآ
ةيداحلا نس  يف   ، ةرم لوأل  يغولبو  يتلوجر 

نانیع كل  يل -" : تلاق  ًالیلق -  ربكأ  امبرو  ةرشع 
". كیبأ ينیع  ناھبشت 

ملاعلا لك  نع  ةسلخ  ؟  اذھ لك  يف  ركفأ  اذامل 
، ةآرملا يف  يسفن  ىلإ  ترظن  يلوح  نم 

هترشبب يھجو  ىلإ  ةفطاخ  تارظن  تقرتسا 
تثحب  . ءاضیب وأ  ةبحاش  رارمتساب  تناك  يتلا 

نكي مل    . رثأ . ال  ىودج نود  يتاذ  يف  يبأ  نع 
يف مھسفنأ  ىلإ  اورظني  نأ  روكذلل  اًحومسم 

. ةآرملا

اھنإ  . تایتفلاو ءاسنلا  ةكلمم  يھ  ايارملا 
يتخأ ةآرم  يف  ةیفخ  ينلمأتأ  تنك   . نھتالیثم
اھیف ىرت  ةدحاو  ايارم : ثالث  كلمت  تناك   . ةيآ

عافترا اھیف  سیقتو  لمأتت  ىرخأو  اھینیع 
نم نارفني  نيذللا  نیعئارلا  اھيدھن  باصتناو 
تناكف ةثلاثلا  ةآرملا  امأ   . موي دعب  اًموي  اھردص 
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ىلع جرفتلا  يف  اھلمعتست  تناكو  ةربكمو  ربكأ 
ربكي ناك  يذلا  دودمملا  لیحنلا  اھرصخو  اھدق 

. حابص لك  رثكأف  رثكأ 

مث ينیع  تضمغأ   . قمعب ينیع  ءام  تصحف 
يتلا ىنمیلا  نیعلا  صُّحفت  ُتْلطأ   . امھتحتف
لمأتأ تحرو   . لیلقب ىرسیلا  نم  ربكأ  اھتدجو 

. يزوللا امھنول  قمع 

. يحمالم اھنم  تبحس   ، ةآرملا نم  تبرھو 
. يھبلا اھتوم  يف  يتجوز  ىلإ  ترظن   . تیحَّما
نیب ةلفطلاك  مانت  تناك   . ةيرغم ةنتاف  تناك  دقل 

. نيریبك نیمثإ   . نیكالم ناودبي   . قحسإ يعارذ 

؟ اذھ لك  يف  ركفأ  اذامل 

ينیع ناھبشت  يبأ  انیع  نكت  مل  اًحیحص : سیل 
. ةرظنلا يف  الو  نوللا  يف  الو  لكشلا  يف  ال 

ریغت ةقرز   ... ءاملا نولب  هترظن  قمع  ناك 
بقاعت عمو  اھتوقو  حيرلا  هاجتا  عم  اھءامس 

. اھصصقو اھترارح  اھروَدب  اھل  يتلا  لوصفلا 

ها ـ نیع ـي.  بأ ـا  نیع ـت لـي  سیل ـى كـل  لع
ًالا ـ مج ـر  ثكأو ـة  عادو ـر  ثكأ اتنا  هـو كـ

يا ـ نیع ـا  مأ  ، امھ ـ تقرز ةيوام فـي  ـ سو
نالوقت ناتروفحم ال  ـا  مھ  . عا امھ قـ سي لـ ـ لف
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. نحلب نامغنتت  الو  اًئیش 

قحسإ ناك  يذلا  ريرسلا  تاقطقط  تفقوت 
يل لوقت  يتجوز  تناك   . هیلع نيدقار  يتجوزو 
قبع امھلو  ناتیلسع  وأ  نوللا  اتيزول  ينیع  نإ 

!... يردأ ... ال  مثإلا

تقدح ةریخألا -  ةرمللو  دحأ -  ملعي  نأ  نود 
... ناوادوس امھنإ  ينیع : ءام  نول  يف  ًاليوط 

ةئیطخلا ةحئارب  ناقبعي  امھو  مھي ...!! اذامو 
. دورشلاو ناھیتلا  رطعو 

يرعش نأ  يل  دكؤت  تناك  ةرھوج  يتاوخأ  رغصأ 
. يبأ رعش  لثم 

: تاوخأ تسل  خأ  يننأ  مكربخأ  نأ  تیسن  دقل 
ةنھاكو ةمیھفو  ةحیبرو  ةحیلمو  ةمیحر 

!. اًمھم سیل  اذھ   . ةرھوجو

. تاسئابلا ةكلمم  لخاد  تشع  انأ 

ىربكلا نیب  نكي  مل   ، نسلا سفن  يف  اًبيرقت  نك 
. ينمز قرافك  تاونس  سمخ  نم  رثكأ  ىرغصلاو 
، لاعِّنلا سفن  نلعتنيو  بایثلا  سفن  نسبلي  نك 

كارعلا ناك  ام  اًریثكو   ، ةدحاو نھتاساقم  تناكو 
ةصاخو  ، ةيذحألاو سبالملا  لوح  نھنیب  مدتحي 
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لالخ لمعتست  يتلا  ليدانملاو  قرخلا  لوح 
. نيذخفلا نیب  ام  شامق   ، ةيرھشلا ةرودلا 

مئاتشلاب نفذاقتيو  روعشلا  نبذاجتي  نك  دقل 
تاسرش نحبصي  نھنإ   ، ةئيذبلا ظافلألاو 

يف اًصوصخو  فیصلا  يف  رحلا  مايأ  تانونجم 
ةداعلا ةرتف  دعب  يتأت  يتلا  ةثالثلا  مايألا 

. ةيرھشلا

نم راغأ  تنكو  اًمعان  رقشأ  يبأ  رعش  ناك 
اًبصتنم فقي  ناكو   . هطیشمتو هحيرست  ةقيرط 
يسفن تلمأت   . ةیلاطيإلا امنیسلا  يلثمم  لثم 

، رودملا سأرلا  اذھ  ىلع  يدل  سیل   . ةآرملا يف 
يف ركفأ  اذامل   ، ةخستم ءاثعش  ءادوس  فتن  ریغ 

؟ اذھ لك 

تسلا يتاوخأ  تناك   ، ءاسم لككو  ةداعلاك 
ىلع نبوانتي  نك   ، يلسانتلا يوضعب  نثبعي 

، ةبطرلا ةجزللا  نھھاوفأ  يف  هلاخدإو  هلوانت 
. ةتسلا هاوفألا  هذھ  يف  ربك  دقل   ، هنعضري نك 

يلسانتلا وضعلاو  مفلا  ةبعل  قشعأ  تنكو 
. اًرتمیتنس موي  لك  ومني  ناكو   . هذھ

هلعفت امب  ملع  ىلع  تناك  يمأ   . ًاللدم تنك  دقل 
رھاظتت تناك   . سئابلا يوضعب  تسلا  يتاوخأ 
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. اًئیش ىرت  الو  اًئیش  ملعت  اھنأب ال 

. ةديرف ةنیجع  نم  يھ   ... اھفرعأ يمأ : هآ !

دعوم لك  دعب   . ةللدم تناك  اًضيأ  يھ   ... ةيآ
تسلا يتاوخأ  تناك  ةيرھشلا  اھتداعل 

اھرعش طلخو  اھرئافض  لح  ىلع  اھندعاسي 
. دوسألاو رمحألاب  ةغوبصم  فوصلا  نم  لئادجب 

. اًیلسم اذھ  ندجي  نك 

ىوس لغاش  نم  تسلا  يتاوخأل  نكي  مل 
تناك دقل   . ةيآ رئافضو  يلسانتلا  يوضع 

مئامت ءاسم  لك  عم  نفشتكي  تسلا  يتاوخأ 
تحت وأ  نھروصخ  وأ  نھقانعأ  لوح  ةديدج 
يتلا قرخلا  يفو  نھسبالم  يف  وأ  ةدخملا 

ضعب مئامت :  . نھضیح مدل  اھنلمعتسي 
ضعب  ، ةیبرعلاب ةبوتكملا  قرولا  تاصاصق 

هیلع لوسرلا  وأ  ـه  للا مالك  ضعب   ... تايآلا
يف اھنیفخي  َّنك  تاقيرو  ىلع  بوتكم  مالسلا 
ةرھز يمأ  لغشي  ام  اذھ  ناك  دقل   ... نھروعش

. اھسجاھ  ... اھقلقيو

برھت تناك  هاضرو  هیقفلا  ةكرب  يمأ  لانت  ىتحو 
، اًركس  ، اًنب  ، ةھكاف اندنع : ناك  ام  لك  يدھتو 
اھبتكت تاملك  ضعب   . هیلإ  ... نجاود  ، ةدبز  ، اًضیب

188



اھمسرت وأ  ةنوھدم  ةقرو  ىلع  ةيرحسلا  هدي 
يف بوذت  رمحألا  نیطلا  نم  نحص  عاق  ىلع 
، تاسناعلا يتاوخأ  اھبرشتل  ءاملا  نم  لیلق 

نكلو  . ظحلا طحيو  ءامسلا  ةكرب  لحت  اذكھو 
! ىودج نود 

يمأ انیلإ  تمضنا  ةدوھشملا  ةرھسلا  كلت  يف 
نكت مل  يتلا  ةليوطلا  ةقیضلا  ةفرغلا  كلت  يف 

جرخم الإ  اھب  سیل  ةيراع  ةفرغ   . ةذفان اھل 
طئاحلا ىلع  اَنلالظ  ةبيرغ  ةقيرطب  هءوض  سكعي 

تسلا اھتانب  علتبت  ثیح   ... ریجلاب ضیبملا 
هیلع نبوانتي  نھو  يمیمحلا  يوضع  ةھارشب 

مث ةحیلم  مث  ةمیحر  نھارغص : ىلإ  ىربكلا  نم 
. ةرھوج اریخأو  ةنھاك  مث  ةمیھف  مث  ةحیبر 
قرزأ يريرح  ناتسف  يف  ةرھز  يمأ  تمدقت 

. ةسرتحم ةرذح  ةئطابتم  ةوطخب  ليوط  يلحك 

ركام يناودع  قیقد  ریبعت  اھترظن  يف  عبطنا 
... يرصب تضفخ   ، اًقراح يلع  ُهتطَّلس   ، نآ يف 

قذاحلا مھافلا  : " تمغمغ مث  يمدق : نیب  هتنفد 
ٌليدنم اھدي  يف  ناك  ةزبدلاب " رامحلاو  ةزمغ  نم 

. اًفعسو تاحاو  روصي  ٌيْشَو  هیلع  ٌّيريرح 
تحارو  . ىربكلا يتخأ  قنع  لوح  هتفل  ةعرسبو 

.... ةوقب  ، ةوقب  ، ةوقب  ، ةوقب دشت 
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تناك اھنأك   ، ةمواقم ةيأ  دبت  مل   ، يتخأ كرحتت  مل 
... ذنم  ... يمأ فرط  نم  فرصتلا  اذھ  رظتنت 

هیف راص  يتلا  ةظحللا  ىتح  دھشملا  تعبات 
. ةدوسم ةقرز  مث   ... رحب ةقرز   ، قرزأ يتخأ  هجو 

. يرصبب تحشأ 

ءيش ... ال  ءيش ، ال  ةمیحر يتخأ  خرصت  مل 
. ةتبلا

! ةقرزلا بحأ  ، ال  رحبلا بحأ  انأ ال 

هتزغ دقل   ، هنول ریغت  دقل   ، يمأ هجو  ىلإ  ترظن 
تلقن مث   ، اضرو حرف  نم  ةيدرو  ةفیفخ  ةحسم 
يف ائداھ  ناك  دقل   ، يتخأ هجو  ىلإ  يرصب 
يف  ... هتقرز يف   ... ةقیمعلا هتنیكسو  هتمص 

ةقسانتم ةكرحبو  ءودھب   ، ةدوسملا هتقرز 
افاحل تجرخأ   . اھليدنم يمأ  تبذج  ةجذاس 

تطغ مث  هترشنو  هفیلغت  ةبلع  نم  اديدج  ضیبأ 
. اھتمصو اھتقرز  هب  ترتس   ... يتخأ هجو  هب 

يتخأ هجو  طق  رأ  مل  نیحلا  كلذ  ذنمو  اذكھ 
. ىربكلا

يف نلب  يتاوخأ  نم  ثالث   . كارح الب  تناك  دقل 
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يوضع لخدي  مل  اھنیح  نمو   . كلذك انأو  نھبایث 
. ةجزللا ةبطرلا  نھھاوفأ  ىلإ  يلسانتلا 

... نھرود الإ  نرظتني  تايرخألا  يتاوخأ  نكت  ملو 
وأ ةناحير  لھأ  اھنفد  مث   ... ليدنملا ةعاس 

. مھي ال  ةموردن - 

هتایح يف  ىلوألا  ةرمللو  رخآلا  وھ  عافدلا  ةرازو 
ةریغلا عفادبو   ، اھنفد موي  يتخأ  اًتیم : ىكب 
ةرشع يتنثالا  تاذ  ةديدجلا  هتجوز  هترجھ 

نیب اماع  رشع  ةعبس  دعب  اھتعماج  يتلا  ةنس 
تناك  ، رھشأ ةثالث  ةدم  هترجھ   . يدلاو يربق 

نكي مل   ، يتخأ عم  اھنوخي  عافدلا  ةرازو  نأ  دقتعت 
 - ةموردن وأ  ةناحير  لھأ  نم  ضعب   . اًحیحص كلذ 

رجھ اھنفد  موي  ذنم  هنأ  نوددري  اوناك  مھي -  ال 
. ثالثلا هتاجوز  شارف 

لكأ نع  اھلالخ  عنتما  اھیلایلب  مايأ  ةعبس 
ةربقملا يف  ىعرتو  شیعت  تناك  يتلا  بنارألا 

. ىتوملا ماظعو  روبقلا  نیب 

ررق اھنفدل  يلاتلا  مویلا  ذنمو  هتھج  نم  يبأ 
نع عاطقنالا  رخآلا  وھ  ررقو   . جحلل لیحرلا 

نع اًدبأ  فقوتي  مل  عقاولا  يف   ، رمخلا كالھتسا 
عاقبلا نم  هتدوع  دعب  ىتح  ةياوھلا  هذھ 
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. ةسدقملا

يلسانتلا يوضع   ... اًروجھم اًذوبنم  انأ  ترصو 
هاوفألا  ... هاوفألا فرط  نم  كلذك  راص  يذلا  وھ 
تنك لیللا  داوس  قمع  نم   . ةیقابلا ةسمخلا 
يتاوخأ تامتمت  ىلإ  ملح -  يف  امك  يغصأ - 

. ينذأ يف  ةایحلا  ءام  نم  جیسنك  رطقت  يھو 
! بلعثلا نذأ 

. قسغلا يف  فیطاطخ  تاوصأ 

دق اياكحلا  نوناك  نوكي  ةرثرثلا  يھتنت  امدنعو 
دعاصتي ناخدلا  عیفر  طیخ  ریغ  قبي  ملو  دمخ 

رزي مل  اھنیح  نم   . ةسمخلا سوؤرلا  دامر  نم 
الإ  ، ةسمخلا هاوفألا  نم  اًيأ  يلسانتلا  يوضع 
. ةيآ عم  ةدمب  كلذ  دعب  اذھ  ثدح  ةدحاو  ةرم 

. دیلا يف  ةریخألا  ىدنلا  ةرطق 
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دافسلا ةغالب 
". شكرحتي ام  ضَبقي  ْيِكْرحلا  ریطلا  "

. لمأتأ  ، يغصأ ريرسلا  نكر  ىلع  اسلاج 

نیب  . اننیب وھ   . ءاسملا اذھ  قحسإ  داع  دقل 
؟ تتام لھ   ، يتجوز ناضحأ 

؟ سنجلا تایفوتملا  سرامت  لھ 

. اًدبأ تومت  ةيوثنألا ال  ةوھشلا 

نم  ، يدرو فاحلب  اھاطغ  اھئطو  نم  عرف  امدنع 
. ةیسادق ةیكئالم  ةماستبا  تجرخأ  اھیتفش  نیب 

هینم نم  تارطق  ثالث  تخطل  اًئیشف  اًئیشو 
ثعبني قرزم  ضیبأ  ءوض  تحت  يدرولا  فاحللا 

. ريرسلا ليدنق  نم 

نیتوادوسلا يتجوز  ينیع  لخاد  رظني  ناك 
ةقلعم ةفیفخ  ةماستباو   ، نیتحوتفملا فصن 

. ةلازغ ةرمحب  نیتنولم  اتلازام  نیتفش  ىلع 
يف  ، اھتمص يف   ، اھتوم يف   ... هل تمستبا 
. اھاضرو اھتوھش  ناتسب  يف  وأ  اھبایغ 

، اھعقاوي نأ  يف  ةبغرلا  ديدج  نم  هتنكسو 
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اھب رعش   ، هیلإ اھمض   ، اھلبق  ، اًبعتم هسفن  سحأ 
. ةئفاد مث  ةدراب 

هیبش بغزب  طاحملا  ریغصلا  يلسانتلا  هوضع 
ناحير ةحئارو   ، اًئفد ثعبي  ناك  ریغص  روفصعب 

. ندع ةنج  نم  امك 

. ىثنخلا نع  هیقفلا  ةبطخ  يف  ركفأ  تحرو 

. ىثنخلا قحسإ 

يتجوز نیب  تددمت   . ريرسلا لخاد  تللست 
. ينیع نم  ساعنلا  رف  يخأ   ... قحسإو

. ريرسلا ترداغ 

الب ةوھقلا  بحأ  انأ   ، ةوھق ناجنف  يل  ترضح 
. ذیبن سأك  تلوانت  ةوھقلا  راظتنا  يفو   . ركس

سوؤكلا رثكأ -  امبرو  قشعأ -  لب  اًضيأ  بحأ 
اًضيأ يھ  يتجوز   ، يذیبن اھیف  بصأ  يتلا 

تانینقلاو تاجاجزلا  لاكشأ  قشعت 
يماع ذنم   . اھنوطب ىلع  ءادوسلا  تاقصلملاو 

تاجاجزلا عمجأ  انأو  ةأرملا  هذھ  عم  لوألا 
اًمود تنك  دقل   . ذیبنلا برشب  ةصاخلا  باوكألاو 
لثم اًرمخ  ةءولمملا  جاجزلا  ينانق  روصخ  بحأ 

. ءارغإلاو رارسألاب  ةئیلم  ةلیمج  ةأرما 
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!" رمخلا رسو  ةأرملا  رس  بحأ  "

يلامج قوذب  ةعونصملا  ينانقلا  بحت  يھ 
نم رفس  لك  لالخ  اھتینتقا  يتلا  ينانقلا   ... عیفر

. يرافسأ

شیعن ةلماك  يلایل  لب   ، تارھس يضقن  انك 
سنجلا سرامن  تقولا -  لك  اھیف -  تقولا 

ينانقلا نم  اًفص  يسوقط  ٍلكش  يف  لمأتنو 
. ذیبنلا نم  تاكراملا  تارشعل 

هذھ لكش   ، انیجناروألا ةجاجز  لكش  بحأ 
، لاقتربلا ریصعب  سیلو  ذیبنلاب  قیلي  ةجاجزلا 

ةجاجزلا هذھ  نأ  رارمتساب  يتجوزل  ددرأ  تنك 
وكنمالفلا تاصقارل  يرغملا  دسجلا  نع  ةلیختم 

. تایسلدنألا

ةصق صقأ  ينتعمس  امدنع  ةریغلا  اھتعسل  دقل 
. وكنمالفلا ةصقار 

لعشت ةیھبلا  بيذاكألاو  ةلیمجلا  صصقلا  ىتح 
. لاجرلاو ءاسنلا  بولق  يف  ةریغلا 

نیح نم   . لفط لثم  اًقیمع  اًمون  قحسإ  ماني 
همأ بسح  ةئیس  ةداع   ، هنطب لفسأ  كحي  رخآل 
همزالت ٌةداع  اھنكل   ، اھاسنیل هدھج  لذب   ، ةراس
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. همون لالخ  ىتح 

دوعي نل   ، لحر دق  يبأ  نأ  تدكأت  ءاسملا  اذھ 
يريرس ىلإ  تعجر   ، اًدبأ دوعي  نل   .. اًدغ الو  مویلا 
لثم اًبلص  اًیساق  هتدجو   ، قحسإو يتجوز  نیب 

. توبات

يف ةبغر  ينتباتنا   . اھتوم يف  كرحتت  يتجوز 
يھ  . ينملاب اھملح  نولأ  نأ  يف   ... اھعماجأ نأ 

! كلذ بحت 

كرفيو رخشي  قحسإ  ناك  اھبناج  ىلإ  اًددمم 
. يبأ ربق  يف  ركفأ  تحرو   ، هنطب لفسأ 

 - لاقي  ، ةینآرقلا تايآلا  ضعب  لترأ  تعرشو 
ئیھت نآرقلا  ةءارق  نإ  يوارفنلا -  خیشلا  بسح 

مالكلا وھ  نذإ  نآرقلا   ... هرسیتو عامجلا 
بحأ  ، عامجلل ببسملا  ِلّبقملا   . يسوقطلا

. نآرقلا ةءارق 

ةلاح اھنإ   ... اًیكاب نآرقلا  أرقأ  تنك  ام  اًریثك 
يمأ قشاع  نونجملا  اذھ   ، هیقفلا هركأ   . ةیحور

. ةرھز

تناك دقل   ، تمت مل  يتجوز  نأ  ملعأ  تنك 
نھنإ  ، اًدبأ نتمي  ، ال  نتمي ءاسنلا ال  ةرفاسم !

. ةثالثلا ريرس  ترداغو   . نرفاسُت

196



. يتثج  ... يدسج تبحس 

، يدي يف  ذیبنلا  حدقو  ريرسلا  نكر  ىلع  سلاج 
يف ةلیمج  اھنإ   ، يتجوز میساقت  يرصبب  يرعأ 

يف ةمسترملا  ةیفخلا  اھتماستباو   ، اھتوم
! ةركامو ةنتاف  اھینیع - 

. اًغراف يدي  يف  حدقلا  ناك  تفتلا  امدنعو 

. كانھ نكت  مل  يتجوز 

. تراط دقل 

لازام يذلا  دسجلا  يف  قلمحأو  قدحأ  انأ 
. ةيآ اھنإ  يريرس : ىلع  اًددمم 

لوح ةلسلس  نودو  ةمستبم  ةقیلط  اھنإ 
. نیمصعملا
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Notes

[1←]
. يلصألا صنلا  يف  اذكھ  ةایحلا  ءام  وأ  ّيحلا  ءاملا 
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[2←]
. رقبلا فالظأ  وأ  لیخلا  رفاوح  سوماجلا :
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