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 ٠ ” ةنواعمب ةلسل فلا هذه ردص#

 ةيعاتج الا مولعل ىو ب ( ادآلاو نونفلا ةياعرا لع الإ سلجلا
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 و و 17 ظ <

 ٌلسثنل او عبطلا مرا

 فْرَبملا (تقلارار
 اوكا



 راب لا

 تيار آريخأو 0 ىسفت ف آرثأ تيك زثاو أمتأرق لق تذدك صصق هذه

 وحن ىلع اب تلعفتاو اهتءارق تدعأف ؛ دقنلاو ضرعلاب اًلوانتأ نأ

 اك اهب ىلاعفنا تروص مث ؛ اهصاخشأو اهتاعوضومب اهوفل وم لعفنا ام

 : مهتالاعفتا اوروص

 ىصصقلا بدالا هيف ناك تقو ف لوصفلا هذه ةباتك تأدب دقو

 6 سائلا ضعب دنع كلذكل ازال هلعلو « دوحجو راكنإ حض وو ىرصملا

 نواسرب مه امنإو 2 هنو ركنرام أوءرقي مل نيركنملا ءال ره نأ تاظحالو

 هياع لدأو بدالا اذه نم ةلغمأ ضعأ نأ تدرأف « كيخي نم مماكحأ

 : . هنع هئاتلا

 ةدسناو + خويشلاو بايفلا نيب ةلوادلا نضمقلا بترت قب تيعارو

 «نيلوأ» بابشلا تلعجو « نيرخآلا نم رخآل ىرخأو نيلوأللا نم دحاول

 حتقو ةيذابتنسالا لضف انيلع مهلف « رابكلا انتذتاسأ نأش نم ًاضغال

 ىتوفيالو - بابشلا كئلوأ نأ تيأر امنإو : قافآلا دايتراو باوبالا

 « ةصقلا نف ىلع اورفاوت دق - بابشلل ةريخالا دودحلا ىلع مهنأركذأ نأ

 ىف انخويش نع فلتخي رابتعال الهأ مهلعجي نيمتم نايك هيف مهل ناكو
 . يدالا نهوتلا اذه



 ارق رق اح ؛ تيدثلا انيمدآ ىف ضمتلا هلعريخ : كام نأ كذاك
 2 تأرق ايف قع ىذلا ردقلا وه اذه نكلو « اهم تينع كب تيزعل

 تلوانت نيذلا نيفل وما ضعبل ىبجتأ دقو + ىسفت ىف هادص وه اذه

 ترتخاف « مهنم لكلةدحاوب تيفتكا قكلو ةضق نم: رثكأ انهمهصصق

 تارايتعال  اسهنم نسحأ صصق هل - ةصق الثم ىعابسلا فسويل

 ١ . اهنع ةباتكلا ىف اهضوأ

 عوبطملا  ىنأرو صاخلا قوذ وه صصقلا هذهل ىرايتتخا ساسأو

 عانمإلا نيب جرملاب ٍققحتت ىلا بدلا ةميق ىف - قوذلا اذهب

 رفاوتت ًاريوصت عقاولا ريوصت ىضتتقت ىتلا ةيعقاولل ًاقبط فادهتسالاو

 سخن ث.ح « ريوصتلا درج ريغ « ءىش ١» فادهتسا عم ةينفلا ةعتملا هيف

 . نوكن نأ ىثبتي ١ لب « هاي ايلا درجعال ىدآلا ىف

 هروصب ىذلا عقاولل بيدآلا .رايتخا نم ققحتي «ءىثلا» كلذ

 كردن انلع< ىذلا وجلا قلخ وهف « هصاخشأو هعوضومل هلوانت ةيفيكو

 ممريو ءدوشنملا وأ مئاقلا ةايحلا مدقت نيبو ةروصملا دهاشملا نيب ةلصلا

 ىر امب ابظب ربو ء اهرئاصع ىركنفلا ماهتهالا ريثت ثيرحي تايصخشلا

 ,ةليصأ مق نه عمتجملا فام تيبثت كلذ ىف ًافدهتسم ؛ةعقاولا ةاحلا ىف

 نم ةيناسنإلا وأ ةعامجلا هيلإ وبصت ام وأ هيف تذخأ ام قيمعتو ةلاص

 9. ةللضم تاموبفمو ةئيس عاضوأ نم عقاولا ىف ام رييغتو « ةدوشنم بق

 ١ رصف سابع



 رامتوديادب

 ضرعلا
 هترسآل فلخي لو فراعملا ةرازوب فظوملا ىلع ىدنفأ لماك ىفوت

 قفرفرسألا قوكتتو روشلا ف تاهنج ةسمخ زواجتي ال شاعم ريغ

 الان ذب ربعلا انرخأ ةقش ف نرفكتم ه فلو كحأ ةالكو ةعود

 ( . اربش عراشب هللا رصن ةفطع ىف لزنمب ًاشرق نوسمخو

 آزيزع ناكن إو طقف لجرلا ةافولال ءبطخلا ةحادفب ةرسآلا رعشت

 نم مثددهتي ام وه.« رخآ رمأ قيمعلا نزحلا اذه مهكراش نكلو « مييلع

 ًاغازف دجأ الأ ىسفن فرحي » : اطوقب اذه نع ةجوزلا ربعتو « سؤبلا

 مرح هسفن نزخلا ىتح ؟ ةليحلا ام نكلو ىديقفو ىديساي كيلع نزحلل

 5 ش . «ءارقفلا نم انلاثمأ ىلع

 « نسح م دالوآلا ريكأف : هش يك نم ةرسآلا ىف نكي لو

 هيبأ ليلدت هدسفأ « بئاخ هنكلو هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف باش

 تاوبقلاو.عراشلا ىف الإ مجني مو ةسردملا هتظفلو ٠ هرغص ىف هل

 ةسردعي نابلاط نيئسحو نيسحو ؛ كلذ ىلإ امو راقو كراعم نم ايفامو

 -... ةثلاثلا ةنسلا ىف ىااثلاو . . ةعبارلا ةنسلا ىف لوألا « ةيوناثلا ةيقيفوتلا
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 « ةطايخلا ىوهتو نينسحو نيسح ربكت ةاتف « ةسيفن » مهتخأ تناكو

 . رجألاب لمعت مل اهتكلو

 اه تدبف ريكفتلا تلاطأو تركف . . رمآلا ىف رظنت مالا تعرش

 ءانباآلا تبطاخ : هدابع ىسنيال هللانإ : تلاق اهنكل و ؛هجولاةحلاك ةايحلا

 .نرم اهنطاب ىف هب رعشتام مغرب ةوقلاو مزحلاب تحلستو , هينعي امب الك

 ىأ امهؤاطعإ ناكمإلا ف سيلف ناذيملتلا امأ « مهيلع فطعلاو ةمحرلا

 هاج أف ؟: « ميلم الو :٠ عزج ىف الئاق امهدحأ ضرتعاو « وي فورصم

 ءاع ماك ةسردملا ىف ءادغلا ةيجو الكأي نأ امهيلعو .٠ ميلم الو» : مزح ىف

 هنم ًاسوئيم ناك دّقف نسح امأو . . لزنملاب ىفاكلا ماعطلا .اهل حاتي نلف

 هتكلاو ؛ لمعي نآب اهذعوو ؛ ءىثش لمع نم دبال : هل تلاق اهنكلو

 « ةطايخلا نس# ةسيفنو . . ! ةمقللاو ىوأملا ريغب اهلاطيال هنأب فدرأ

 ىلع ىضاقتت نأ ىف سأب الو « ةلماجيو ةبح تاراجلل ًاريثك طبخ ىهز

 ةطايخ هتتخأ لغتشت نأ لع نينسح ضارتعا ددبتو . ..ةأفاكم اهعن

 : . هل اهرجزو ةديدشلا همأ ةرظن مامأ

 ناك ىذلا ىدنفأ ديرف ميركلا.بيطلا مراج مراز ءاسم تاذو

 مهلإ ىدسيو مهلماحي ناكو « لزنملاب ايلعلا ةقششلا ىف هترسأو وه نكسي

 نأ ىدتقأ ديرف بلطو.. .ةعزك ةقيرطو قبل بولس ق ةنوحملا نسي
 « كلذاناباشلا حرفو « لزنملا ىف ًاس وردااس هدلول نينستحو نيسح ىلع

 اسفرت ًافورصم امل يقي رجأ ىدقأ دير امد نأ دبا :

 مس الع لد ةاتف ىهو ؛ ىدنفأ كيرلا : ةمهم» نيس ربو :

 . + !م دارفتالا ىلع لمعيو « ًابح اهحنو اب نجنيف لايم هجنو :تاذ
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 «- مزجت ىف اهبنع همعفدت ةاتنفلا نكلو « ةلبق ولو اهنم لاني نأ لواحيو

 هنأ هيلإ ًايضفم اهيبأ نم اهبطخيف « اهبطخي نأ بحي هنأب ةرم هل حولت مث
 _ مالا ةبطاخمب لجرلا هدعيف . عوضوملا اذه ىف همأ ةحتافم عيطتسي ال
 5 ةيواخلا ىلع قافتالا م د نأ ىلع ؛ , العف اهيطاخنو . . ةيقع ةيأ ليلذتو

 نم .ًادب مآلا دصجتالو « هميلعت نينسح متي ىتح راظتنالا نوكي م

 . ةقفاوملا

 « ةقابلي هدرت اهنكلو « ةيهب عم هتأر جو هتلواح نينسح فنأتسيو

 ةلبق اهم بلط ةرمو . . ةهارصلاو دجلا ىلإ رطضت ًانايخأو « ةقرب ًانايحأ

 كمر يلف نذإ : تلاقف » ًادك ت ومأس ةلبقلا هذهر يغ نم : اهل لاق تبأ املف

 :ةظفحتم تارايغبو اليلق هيلع درتىهو « ًاريثك ه يح نع !مثدحناكو « ! هللا

 .. لبقتسملا ىنامأ نع تثدحت اذ مالكلا يف قلطنت تناك اهنكسلو « ةبضتقم

  اضيأ اهردص حرشني ال اذا :[نءانيثيو هإذهغ نع وه قياضتي ناكو

 : لءاستي مث ؟ هتاراشإو هركذ نم لفجتو :هفاخت اذامل ؟ هسفن بحلب

 «هميفي ال بح هنكلو « اذه ىف كشي نأ: هدنغسي الو ؟ ًاقح هبحتأ

 ةرذ امهيف م ناتتيفاص ناواقرز اهانيع . ىف اهمبف عيطتسيال وه وأ

 نوكي نأ بحي نمو ءامهف ةرارح ال :ناتدراب .«ةيفخ وأ ةنطيش نم

 كواحيو .. نيتدرابلا نيتئداملا نينيعلا نيتاه :ةبحاصا ناتتفلا مسجلا اذه

 » ةمامهل تلاق اهمأ نأب هيلع درتف ةمرخ تسيل ةليقلا نأب اهعنشي نأ

 ةيئاح :ةدساف ةأتف امئيسلا ىف نيب 6 قاشعلاب هنشتت ىلا ةاتفلا نإ ٠

 ش : ركش رهو همن حل قف لمألا

 تدسفأو لع ابتسفأ . . ةركاملا ةريصقلا ؟ ]ذه كل لاق ىلا أ .".
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 اهبسب ثعرجي ىّتلا ةيطخلا نم تدفأ اذام .. ىناتقي 'ظيغلا نإ . . انتايح

 . . ةنون+ ةديلع قاتف . . ءىشال ! ؟ا دع امزاو اعبر

 رومأ ريدتو اهحافنك ف مالا ىضمتو ءابفظش ىف ةرسآألا ىنمتو

 ىلع نيسح لصحب ىتح « اءمتسأرد ىف نينسحو نيسح دجيو « اهدالوأ

 « ةعبارلا ةنسلا ىلإ لقنلا ناحتما ىف نينسح مجنيو «ايدولاكبلا ٠ ةداهش
 قي رأ ملعتلا لصاوي له « نيسح لبقتسم ةلأسم ةرسآلا هجاوتو

 ٠ ةرسآلا ةجا+ ًارظن ىناثلا سمآلا بلغتي مث ء« فظوتيو ايد ولاكبلاب

 ًاقيدصناكىذلا ةيلخادلاب ريبكلا فظوملا ىرسي كيدمحأ ىلإ نوئجلب و

 فظوملا دنع ةقادصلا هذهل ناكو « ىلع ىدنفأ لماك موحرملا ممدلاول

 ىذلاوأ ريغصلا فظوملا ةرسأ همهفت ىذلا ىنعملا نع فلتخي ىنعمريبكلا

 ناكو دوعلا ىلع فزعلا ىو لع ىدنفأ لماك ناكدّقف . ةمهت نأ بحت
 قىرس كب هدأ الليف ىلع ددرتي ناكف « هب سأيال توص .لحاص

 ًاينغ الجر كب ىرسي ناكو « برطو رمس ىف ىنامآلا هعم ىضقيو

 فرعيال هنكلو ايادحلاب هحفنيو ىدنفأ لماك بحي ٠ مركو ةيحرأ اذ 1

 : اميز قرافلا ةعيبطب .ةزايولا هلداي ال هنآل هكرتم

 نأ هاوجرإل ىرسي كب دمحأ ىلإ نينسحو ني ناقيقشلا نهد

 اهجوزةافو بقعدهيلإ تأجل دق مالا تناكو , نيسح فيظوت ىف طسوتي
 زاجنإ ليبس ىف فقي فراك ىذلا ىوكسحلا « نيتورلا ١» رش اهافكف

 ىلع اطبظ ةسردم يف ايناك كب سي طارت يسع يظوو « قئاعلا»
 ْ : : ةنس دعب ةرهاقلا ىلإ هلقنل ىعسي نأ

 كد قع ايسييو رعاظ ارضي زوم كاذانالأ قف فرغو
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 ناك ىذلا بحلا كالذ ؛ ةيببا نينسح بح ىف رومألا هذه نم ايناج انف رع

 مالظ  مالافلا اذه لدسأ دقو « رقفلا مالظ ىف هب ىزعتي هنإ : لوقي

 ةمامدلاىلإ برقأ ةاتفلاهذه تناك .. ةسيفنل رخآ بح لع هلودس  رقفلا

 « لابقتسالا ةرجحب تناك ىتلا ةريبكلا ةآرملا اوعاب مويو « لاما ىلإ اهنم
 قرحأ ام ريغ ةآرملا نإ. :ابسف) تنااق : كاثآلا نم هحيبل أورطضا امف

 اهلخاديف نوبايث سنا رعلل طبخت ناكو « هب رسأ اهجو ىل سكعت نلف ؛ هيلع

 ايضار ءاج جوزلا بهو : اهلؤاست مامأ ددبني ام ناعرس لمألاب روعش

 سأيلاب رعشت تناك كلذل ؟ جاوزلا تاقفن نيأ نف ةطايخ نم جاوزلاب

 ىلإ علطتلاب ديدش ساسحإ اهلغشي نراك نكلو ةيحانلا هذه نم

 لس ىذلا ام ديحولا ءىشلا تناك ةيثونآلا اهتزيرغ نإف ء بحلا

 لاقبلا نبا رباج نانلس اييتيعل لراخت ام دنعف . . فعضلاو .صقتلا نم

 هيدي ان نيجتست نإ الإ اهعسإ مل اهب هماهتها تأرو محل زفم رواجملا

 ىرتشتل ناكدلا ىلإ بهذت ام دنع اهبلإ ددوتي ناك 3 نم اهون

 كنإ : ةينيحط ةوالح باطت نيح امل هلوق لثمم اهلزاغي ناك م ء ائيش

 ! ةوالخلا تنأ

 كإةيجردعلا ىذلا باشأا عم فراجلا ىوهملا رايت ىف تقاسناو

 ةجوز نأ : امل لاق رونلا ءافط] نم تعزف امو“: هلهأ 5 ةبيغ ىف هلزنم

 . ليقتمللا

 ٠ اربش عراشب ينغ لاقب ةدنبا نم نابلس هدلو ِ مع جمذ مْ

 اهبرضالو رباج عم كارعلا اهدي مو «ديحولا اهلمأ مأ ىف:ةسفن تعفو

 .. ةراملا نم ىلاخلا لظملا قاقرلا ىف هايإ
٠. 
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 « ةترايس ىف هيحاص اهذخأف ءاربش جارج مامأ ةسيفن ترم مْ

 اذه فسلفت تحارو ؟ ًاديدج ايش سخأس لغو ه ابيل كلاثو
 هاثرم ةريقفلا اجرسأ ةدعاسلا ةرطضم اما مامأ هرربتو كلسملا

 رهاظلا اهقطنمف لهاجتت تناكو , ةطايخلا شورق بناج ىلإ « شورقلا

 . هفقو عطتست مل اعفد اهعفدت تناك ىتلا اهتبغر

 «بايطبرد» ىلإ ىبتاىتح عراوشلا هفذاقتت تاعجدقف « نمحامأ

 فاتسالا» اهحتف ةوبق ىفءى ربص ىلع ءازغلا قهذاتسالا :اديلس» لمع ثيحم

 ديحولا لهؤملأ وه هتوص نكي لو ٠ كانه ةرسنلا ىد>إ عم كارتشالاب

 «سأرلاب ب رضااو كارعلافهسأب ةوقو هتالضع مالا ناك لب « لمعلا اذهل

 ءادتعالا دارأ امدنع سشطبلا ةدشب ىحلا ف فرع ايجنز م عرص دقو

 شاعو ءانس هتقشعو « ىسورلا نسح » مسا هيلع اوقلطأف « ةوبقلا ىلع

 كلذ نم هل ناكف تاردخما ىف رجتاو ء كي تواك ىحب اهنكسم ف ايعم

 ىلإ لمحي ناكف « رخآو ني> نيب هترسأ سي ملو « هب سأب ال درؤم

 تاقوأ ىف كلذ ناكو . . سب المو لك آم نم ايادملا ضعي هتوخإو همأ

 بعاتم نم هل ثدحي امو ةديدجلا هتابح ىف ةريثكلا هلغاشأ ةدعابتم

 أدوقن دجي ملو اطنطب نيسح ففظو املو. نايحالا ضعب ىف تاياصإو

 ن.حملإ أل ءربشلا رخآ ىف هبترم مسلي ىح هتشيعمو هرفس رمأ اهب ربدي

 . اهنع عطقناف نيسح فظو نأ دعب ةرسآلا ىلع نأمطا هنأكو . هناعأف

 ةطاسوب ةيبرحلا ةيلكلاب قحتلاو « ايرولاكبلا ىلع نينسح لصحو

 50 لوآللا طسقلا عفد ةلكشم هتضرتعا امدنعو . كب ىئىرسي دجحأ

 ضقيملو «غلبملا هيل]عفدف «ةأرملا كلت لزنمف نسحىلإ بهذ تافورصملا
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 ةبب رحلا ةرازو تررق ذإ ؛ اطباض اهدعب جرن ةدحاو ةنس ريغ ةيلكلاب

 « شيجلا ددع ةدايز ىلإ ةجاحلا ةبجاوم ةدحاو ماع دعب هتقرف 7 3

 1 5 نوقحلي, ىلا قرفلا ىف مهي ردق نوج<يرخلا م 3 أ ىلع

 ءابعرسأو ةيبرو ةرشألا ب تحرقو حرق اظبانح ننس ميسا الو
 نم بعاتم ءدب ناك اذه قنكلوو . تهتلا دق بعاتملا نأ عسيمج | نظو

 نوكت نأ هب قيليال طب اضك هزدكرع رعشي ىت

 : لوقي . . ىضاملاف : ةفرحلا هذهل اهكرت ةلكشملا لحي لو « ةطايخ هتتخأ
 : رضاحلا عم لوي ىضاملاو + ةظايخ كناك طباشلا ةرشس تمخأ نإ

 مهتقشو هللا رصن ةفطعو . تاردخم رجاتو بايط برد ىف ةوتف هاخأ نإ

 ةئلتمملا ةيهب نإ لب . ديدجلا هرهظمل ةمئالم دعت مل مهئاثأ ةلاحو اهيف

 هل ليمز اهفصو اك «ةمدق ةقد ١ ىه ىتلاو « ىدلبلا عياطلا تاذ م دن

 ىلا يلع ةادحلل ةمئالم اضيأ ىه دعت مل « امنيسلا ىف هعم اهآر

 ءاياسل

 سيلوبلا مجاف امدنع - ريص هل قي | قع + نيني ريع هقاو

 < نأ عطتسي لف ٠ ةلادعاا هجو نم براهلا نسح هيخأ نغ ثحبلل مهتقش

 أواقتناو.ةديدجلا ةحيضفلا ير اهوج تاكاموتلا هللا رصن ةفطع ىف ن كثكحب

 هنأ ىلي اهل ءادعسلا نينسح سفنتو « ةديدجلا رثعمب ةقثال ةقش ىلإ

 0 اهمأو ةيهب نكلو . ةفطعلا كلت صخش ىف ىضاملا نم صلخت

 هم مرفت اب نيدزفنم ةيرب ثدحو ةرايزلا هذهب قيضيف . ةديدجلا رصم ىف

 لإ نعتف رمافلاف رست اذهنم 00 بضغخيو ؛ ةبطخلا نسف هنأ

 حفلا نيَخَأ كفق «؛ لودج عوف

 ذو



 «رمآلا ىفريكفتلاب هدعيف هسفنل ةيبم هنم بطخمو هل رذتعيو ىدنفأ ديرف

 ٠ نولبشي م

 بلطيو يرسي كي دحسأ ىلإ يهذم نأ لإ نينسح حومطلا ىدؤيو

 «بلطلا اذه ضفرب مش « هلهمتسيف اهب بجيأو لبق نم اهآر ىلا هتنبا 1

 نأ ىرسن ةرسأب لصتم هل قيدص نم معي نود نيسح قعصي داكيو

 4 خل كامو ةطام ىلا هدأ: : ضفرلا بيس
 ٠ نسح

أ 5 سيل وبلا م.سق لإ نيئسح ىعدتة سي امدنع 3 4 اهنلا نوكتو
 هتخ

 امدنعو : اميلستيو تك ا ماس ف م د ةسيفن

 ةيلوئسم هبن# نأ ديرت اهنإ : هل لوقت قيرطلا ملطف اع نيظي نأ ةيرب

 اهسفنب ىئاتف لينلا ىلإ ةرجأ ةرايسفف نادصقيو .اهسفن ىه لتقتف لتقلا

 ء عاملا ىلإ رظني وهو 1 ًاددرتم ره فش مَ 2 هيف

 * رقنلا

 هذه ىف ةصاخو 3 ظوفح بيك صصق ف هايتنالا ىعرتسل ام مأ

اك ءىراقلل مليم و ضاخشأللا مسر ْق ةقدلا وه ةصقلا
 مث راعي هن

 مثدحأب قتلي نأ دعيتسي ال ىتح فراعم مهنأك نوحبصي مث : مهطلاخيو

 . همساب هيدانيو مايالا نم موي ىف

 لوقيف «رادقالا ىلع ةروثلا لواحي درمتم قلق ءىرج باش نينسح

 نإ : امهنيب ةرواحمّف هيخالا
 امسي رادقألل .مستسي نم

 ف نيلقلا لع

 دح ىصقأ ىلإ ةيرب ىلع هموجم ىف عفدني هبح ىف هىرج وهو . . اهنايفط

 اهرصاحيو «.مطسلا ىف اًهيلإ دعصيو ؛*. ةلباقم لوأ ىف اهدي ىلع طغضي
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 .ةرشب اهله مجم ةنيالملا نم ةدئاف ال هنأ ىري امدنعو ٠ جاجدلا ةشع ىف

 ريستو كلمتتو هياعباختىتلا ةفصلاو . اهيتفش ىلع هيتفش عبطيو ةيشحوو

 « سانلا نيب ةعيفر ةناكمىلإ عوزنلاو ربظملابح ىه ءاماك ةصقلا ثادحأ
 .نوكت نأ ىلع صيرح ةزانجلا روظمب نزحلا نع الوغشم ةيادبلا ىف هآرنف

 "يظع هرورس ناك ىو , موقلا ةيلع نم نوعيشملا ايف دشتحي ةعئار ةزانج

 ةمخفلا هترايس نم لزني ىرسي كب دمحأ محل امنيح نزحلا ةرمت ىف وهو

 ءارعلاب ةربقمىف نفد هدلاو نآل نزحلا هقرغتسيمث .. ةزانجلاف ةكراشملل

 «ةطايخلا هتتخأ ف ارتحا ىلع جتحيو ضرتعي وهو . ةقدصلا رباقم نم اهنأك

 نركن نا ةنعأ نإ همغ لوأ خركف اظباض ريسي ىح اذهل اغلق لظيد

 نم : لوقيف ةسردملا ىف ذيمالتلا ىلع بذكي رهو « ةطايخ مويلا دعب

 عادخلالبس رسيت ةيعارز ىطازأ كسيلف نافع اهكرت نأ ظللاا نيح“

 بهذيف نسح كم هليل قزؤيو هرابن لغشي جرختي نأ دعبو . . ىصولل

 نكلو ةفيرش ةايح ىلإ اهايحي ىتلا ةايملا كرتب نأب هعانقإ لواحيل هيلإ

 ةحلصمىأ  هتحلصم ىف امن اهدصقي ىتلا فرشلا ةايح نأ هميفي نسح

 علخل ةقيقح فرشلا ديري ناك ول هنأو « سانلا نيب هرهظمو - نيندح

 «ةفيرشلا ريغ ةايحانم تنأ ىتاا دوقنلا لضفب الإ اهسبليمل ىتلا طباضلا ةلح

 نأ عقاولاو « ةيلكلا تافورصم نم هل هعفد ىذلا لوألا طسقلا ىهو

 « اقثال هاري ىذلا روظملاب عمتجملا ىف ربظي نأ الإ همه نكي مل نينسح

 ووف ؛ ءايشالا قئاقح نع هيمعي دح ىلإ روبظلا اذه ليبنم ىف عفدنيو

 نأ نود « ىري اك سانلا نيعأ ىف هعفري ام الإ رمألا نم عدي وأ قآيال .

 ىتلا ةاثفلاب ردقلا نع عروتي ملاذهو ٠ ماهتها ىأ ةيناسنإلا ىاعملا يني

 اد



 هلع هريالو هل 1رقاك نيذلا ارلهأبو ٠ كااوتس نيالا رق اير

 . مهتدش ىف

 « عقاولا ىلع هسفن ضوري عناق باش « هقيقش سكع ىلع نيسحو

 | ةريغصلا ةفيظولاب ىضر دقف « هترسأ ليبسف هتارورضوهتحارب ىحضيو

 عاطتتسا دقو . ضرغلا اذهنم هاخأ نكميل ميلعتلا ةلصا ومنع هتدعقأ ىلإ

 ذإ ءاطنطب هيف عقو بح نم صلختي نأ ةيحضتلا عفادبو هتدارإ ةوقب

 مطسب نيتف رغف هنكسأف هيثبا هجونيزأ ةسردملا قتاكفاب هسيكر هارأ

 ديدش لي سحأ وع ةاتثلاب ققلابعأو ء همركو هتتانز هطاحأو ممل زنم

 امدنعف « ةثناه ةيجوز ةايح ايحي نأ ىلإ قودشلا لوألا هثعاب ناك اهلإ

 ' عارسإلا ىغتبي ةاتفلا دلاو ىأرو ةقالعلا هذه ف طروت دق هسفن ىأر

 .. هلثم ايرولاكبلاب فظوتي نأ هيخأ ىلعو ؛ هسفن عتمي نأ هيلع ريشيو

 عراس « ةرسآلا ةناعإ نع هفرصيس ام هيف ىأرو كلذ ىأر امدنع

 . قدنفلا ىلإ لزاملا ةرداغمب و ضفرلاب

 « ةفيفعلا ةعيدولا ةببطلا تنبلا ةيهبب هوخأ ردغب نأ نيسح لاهو

 اذه لعلو « دئادشلا ىف مهلاضفأب مورمغ نيذلا نيييطلا سانلا ابلهأبو

 ةيمب ىلإ قيرطلا هل ىلبخأ ذإ « هنطاب ىف نيسح رس دق نينسح نم عينصلا
 ةرظن تناكو - اهز هيأ قلعت نم أر ال اهب هباخي] نع ىضاغت دقيناكو

 ذخأي نأ ديري نينسح ناك« رخآلا ةرظن نع فلتخت ةاتفلا ىلإ امبنم لك

 . : ام ةأتف ديرب ناك . . هقيرط ىف فقت اهنألل ارمأ نعليو « ةلجاعلا ةعتملا

 اندادجأ ن اكو ءامنيسلا ف ىرب ام اعمتايتفلا و نايتفلا أشني اكيرمأوابدوأف

 : ًامامت ارفةموجلادجيف هلو>:رظنيوهو.٠ خجيراتلا نم لعبا ىداوجلا نوذتقي
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 ديري عونق لوجخ هنكل و « ًاضيأ ةعتملا ىلإ علطتي ناكف نيسح امأ

 رظني وهو هدعسأ ناك امو . جاوزلا ىلإ الإ علطتيالف ةئئاحلا ةيتيبلا ةايحلا

 نم جيبم ماع ىف حبسف « اهينيعب هانيع تقتلا دقو « اهبطخ نأ دعب ةيبب ىلإ

 ضعب ىمعي فيك. اهلمجأ ام , : هسفن ىف لوقيو . امهئافصو اهينيع ةقرز

 نايورت ناتتللا ةليضفلاو ةعادولا اهنإ !؟ ةلمتكملا ايارملا هذه نع سانلا

 , «ديعصلا تذيلا ةاح لإ ءىاطظلا نانحلا

 يلا ةرسآألا هذهل ةيفللا ةيخانلا قالثم امبف ء ةسياقو نسحامأ
 « سانلا ىف ةفيظنلا ةقبطلا نم ؛ ىلوألا اهفورظو اهلصأ بسحب دعت

 ناسنإلا كواسف ةفلتخلا لماوعلا رثأ:ىلع ةسيفنو نسح لالحنا انعلطيو

 ليلدتلا هدسفأ ىذلا ركبلا دلولا وه نسف « هئيوكنتو هعنص:ىف لب

 «امه لمخي الو ءىشب ىلابي نكي ل . آريبكر قفلاو ةجاحلا هتدسفأو ًاريغص

 : هسفن ىف لاقف « هلخادي نأ هلاح ءوس ىلعو هيبأ ىلع نزحلا دارأ

 . نم متاهلا الإ بكري نأ نوحي اف ٠ كبكري نأ مهلل حيمست ال ىديساي ه

 نع عمجأ ل. اهرشؤ اهريخب ةايحلا قلتو اليوط شيعت فوس « هللا دابع

 هيرتاق اعايطوسلاو. اذ قيرطلادست ةيذغالا . ًاعوج تام ناسنإ

 « شيشحلا نم ًاسفن كو « كاين وكلا نم ًاسأك كو : ةزثسلاو ةمقللا الإ

 ٠ «بلقلا ىلع محلا نم رثك أ ةرثكب رفاوتم كئلوأ لكو

 : هينايط بردو ملا اظل هب ىزتا امدتع كلك لكاولق دينو دقو

 هب ىدي ناك ىذلا هنيبج ءامدب لب « سانلاك هنيبج قرعبال , هدجو

 ةلاح ىف هترسأ لزنم ىلإ ًاموي لمح ىتح كلذكل ظو. . هيمديو سيوؤرلا

 < قش ىتح هتوخ]و همأ هب ىنعت هيف لظو « هتباصإ ةدش نم ةبوبيغ
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 مستل نينسح ىعدتسا مو بابلا قد نإ اف « ةلادعلا ديرط ناك هنكلو

 : هبجو ىلع ًاماه رفف بولطملا هنأ نظ ىتح سيلويلا نم هتخأ

 هبح ىه نسح بلق اهب قفخم ىتلا ةديحولا ةفيرشلا ةفطاعلا تناكو

 ايف سيل هنأ ضرف ىلع « لاق اك ةأيحلا ىف شيعي ناك دف . هترسال'

 همألل هتلماعم ىف قرب ناك كلذ عمو « سيلوب الو نيدالو قالخأ

 دقو « مهنع فيفختلا عيطتسي ول دوبو « مهاسأبب رعبا و . ةترخآلو

 يي ىجنزلا عم اهضاخ ىتلا ةكرعملا ءانثأ ىف هل رطخ

 . . ىنم 5 ةجيتنلا تناكو « و كلت ةجيتن ىلع نافقوتي هترسأ

 : 0 ةرساالا دعاسسو: «ةسأب ةذق قم بسكو كاّته هزكرم دطوت

 مهفالتخا ىلع ًاعيمج ةرسآلا دا رفأ نيب ةلدابتم بحلا ةفطاع تناكو

 ٠ نيرخأآلا ليبس ىف لذب نم الإ مهنم سيلف «تاعزألاو كواسلا ىف

 ريظتل اهدالوأ ىلع .ةمحرلا فطاوع ءافخإ ىلإ رطضت مألا تناكو

 . ديرت ام ىلع رومألا ريستو هدح مهنمالك مزلت ك« ةدشلاو مرخلا ربظعب

 « نيطبارتم دارفألا نم ةعومجم ىلع هصصق ىنبي ظوفحم بينو

 ةيصصقلا ةّقب رطلا ىلع ريس ال وهف « رخآلاب هماهتها مهنم دحاو لكب متو

 ؛ نيلطب وأ لطب لوح 0 ءانمالا هجوث ىتلا ةزوثأملا

 امأ ٠ لطبلا كيرحتل ةرو رض مهن 1 لع ضاشقالا ةبقب لإ :رظتو

 .ةايحلا نم الماك« امّقطد»و عمتجا نم ةيلخ هتصقل ذختي هنإف انيحاص

 ٠ اهب شيعي لازب الو اهف أشنو ةرهاقلا ىف دلو ؛ ىرهاق بيحنو

 قايفغاو ةخاكملاووريقفلاو ايندلا اهتاقبطلم أتب هتيانع ىلع هصصق انلدتو.'

 بقري - ى وارسل خود عقلا عريس لع اهدايلبإلا ها عينج
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 نم اسهناولأ ذخأي ةروص ةصقلا ىف امل نوكب م« « ةايحلا ىف ةيصخشلا

 عقاولا نم اهتافرصت بكريو اهطوطخ مسريو ء اهاعو ىتلا ةماعلا حتالملا

 ءىشب ىفأ وأ هفراعم نم اريثكر وص هن : لوقيو . ةايحلا ف ىرحي ىذلا

 نذإ وه . مهنم ءىثأا اذه نأ وأ نودوصقملا مهنأ اوفرعي نأ نود مهنم

 ىر# ال هنإ . ةايحلا نم ةدام هذختي ىذلا هلارخم هيكريو مقاول عيش

 تامواعملا عمج ىف فحصلا وبودنم لعفي اك اهعبتتيو ثادحألا ءارو

 . انإو « ثدح اماعتاو ضرعي ال وبف .. ايفارغوتوفلاب رظانملا ظاقتلاو

 عبلتب هسفن قشي نييصصقلا ضءب نأ ملعت و . ثدحب ىذلاك ًاءقا و قا

 . © عيمدتي هلإ - لوقو. ءانينأ ايها. ةركلا مهنم عقي امو صاخشألا

 هع نفل نإ ن اها.رأ ا” ةقيقحلا ىف اذهو . . هئانع ةجيتنب | زيوم مهفرع

 قدص نيب ريبك قرافلا نكلو « قدص ًاضيأ سدت نإ وهو « لطاب ءانع

 . ىحصلا قدصلاو ىنفلا قدصلا نيبو « ايفا رغوتوفلا' قدصو ةشيرلا

 « ظوفحم بيجن صصق نيب نم «ةيابنو ةيادب ٠ ةصق ىتبعأ دقو

 دشح : الثم «قدملا قاقز » ىف اي اهف سيل ؛ عقاولل ةقباطم رثك أ اهنالا

 « تافرصتلاو تايصخشلا هذهف . . ةذاشلا اهتافرصتو ةبيرخلا تايصخشللا

 هنم عرفت امو قاقزلا ىف اهعامتجا نأ الإ اهابأي ال عقاولا ناك نإو

 دمعت هيف ودييو لاعتفالا اهلع قضيىذلا لمعلا اهفربظيو « ةداع عقيال

 ايف ةايحلاف ءةيابنو ةيادب م ةصق امأ . بئاجعلاو بئارغلاب نايتإلا

 ةمحد زم « ةيحرسم ١» ةكرح اهيف سمن ال « ةداع ثدكحي اك ةيعيبط ريسن

 7 8 ةلودؤم

 قايس ىإ .دصقلا مدعب خويشلا صصق نم بيج صصق زاتمتو
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أال ىلاتلا ليجلا ىداصق نم ريثك ]ذه ف هكراشيو 7 راكفالا
 وومف »2 خويش

 مدخن اب صاخشألا قطنيو ىر# اك ةايحلا ءارجإ ىلإ همه هجوي

 اهديرب لا راكف الإ ىلإ نوريشإ مهلعجو 24 نوقطني
 نم ةصلختسم ؛

 نطخلا هبشيام ىلإ ةجاح نود ةيفاك ةفطاخ تاراشإ ؛ ثداوحلا قطنم

 رومألا ءارو ىرجب ىلا رطاولا ىلإ أع دصقب ةصاخ بيجنلو

سوقلا حتفي امدئع كلذو 0 ةيزلعلا ةرواخلاو ةرهاظلا
 ةاجانملل نبريغضلا ني

 كاذبو. هيحاص مامأ هبحرصينأ صخشأا نكعال ئىذلا سفنإا ثيذحو

 نسل 2 هتقيقح ىلع اميف رود م ضشرعبو 'ناسنإلا سقت لإ لغلغتي ١

 ىوكلا هيعالبىذلا ىربص ىلع ذاتسالا مت نأ كيري اللثم
 صيرحوهو

ةيف هروعش ةقيقح نع ربيعي نأ فلؤملا كبري وأ ديربو 0 هتلما ىلع
 لو

 اذإ ! اذه ٠ لا نبا عم عنصأ نأ ىسع امه : سساوقألا نيب هسفن ىف

 اك رده مويلا عاض ترسخ اذإو هتيضغأ تبسك

 ةمقلا انطنم اقام لأسأ .. ببجأ قآو لأسأ نأ كلذ دعب ديرأو

 ١ ؟عوضوم اه لهو

 نفلا و «نفلل نفلا ه لثم نم ددري املانه ضرعتأ نأ ديرأ ال.

 ٠ نوبتاكلا هيف فلتخم ام كلذ ىلإ امو مزئلملا بدلا :و «ةايحلل

 ء رمل لع دسبال د هاعاذه عدأس . كزامملا هلجأ نم مهنيب بشنتو

 مهلارعأ نع انثدحو سانلا ءالوه لروصإ فاوملا نإ : الوأ لوقأ

 بلاطم نم بلطم هنأ كش ال [.نف اءاتمإ كلذب انعتميف ٠ مهتاجلخو
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 هريوصتب نسحب كلذ عم وهو . هيف ىساسأ صنع وه لب « بدالا

 زردبو عمتجما دقني كلذ لكب وهو حيبقتسإ أم حبقيو نسحتسي م

 ةيناسنإلا قئاقحلا مهف هنع ذخأي نم كلذ دعب تأيلو « هبويعو هتافص

 ليقيو بويعلا حلصي ند كلذك تأيل و « اممهشي نأ كناري اموأ اهمهف اك

 . لضفأ ةايحو نسحأ ًاشيع هل مسيتيل هتارثع نم عمتجما

 فقوموهءابتيامن ىلإ اهتيادب نم اهلمشيعوضوم هاككلذ عم ةصقللو

 ىذلا هبترم ريغ كمي نكي لو ؛ فظوملا اهلئاع ىفوت ىتلا ةرسآلا هذه
 ىذلا ماعلا عمتجلا نم سئابلا جرحلا اهفقرم . فافنكلا الإ اهل ءىبهيال

 ٠ اهلثم ةعركلا ةنمآلا ةايحلا نامض هيف مدعني

 ' . تاتو تامدقم نم ابيفامو اهسفن ثداولا هنعربعت عوضوملا اذه

 نيسح لمأتي . ىفاكلا فطاخلا ريبعتلا مهيداحأ ف صاخشألا هنع ربعيو

 «ىلاعلا ملعتلاف هتبغر قيقحت عطتسيللو ةفيظولاىلإ رطضا نأ دعب هلاح

 ةمرتحلا نوملاو ظحلاو هاجلا . ىميلعت تلصاول رقفلا الول» : لوقيو

 ىسفن ىلع نيزح . نيزح ىنكلو ًادقاح تمل . ةيثارو اذه اندلب ىف

 هباجي] ةرم ىدبيو . « ةمولظم ةمأ ىننكلو ًآدرف تسل . نييالملا لعو

 ىكارتشالاماظنلا نأ نم هنمضتام ةصاخو:ةيكارتشالا نع هأرق باك

 ناقيقشلا ثدحتيو . قالخالا الو ةرسأآلا الو نيدلا عم ضراعتي ال

 هنم ةدئافال ىذلا ثيدحلا اذه نع امهفرصتنأ امبمأ لواحتف ةسايسلا نع

 انترسأ تكرت امل لالتحالا نكي مل ول, : امهدحأ ال لوقيف « امهتنحم ىف

 .,« نيعم الب ىلَأ توم دعب

 ' ةنسلأ ىلعو « ليلحتلاب « ةريثكلئاسمو تافرصت شقاني فلؤملاو
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 ترزخي نيتيفسالل رت هيلكبلاو . نبا رثألا ني ىلا راو لابو «نوواممللا

 . لئاسولا كلت نم ةليسو ةيأب هشقانب 1 ةيعاتتجالا ميقلا ضعب ىف ًادانف

 زاكفألا نع لوئسم ىصصقلاف« بحكبانع لوئسم مالا دقتعأ انأو

 قفاويو هرقيام الإ ىف هيجوتالب اهنم كرتيالف هصصقدا رفأىلإ اهدنسي ىتلا

 «ترك ذاك ةريثك نطا ره ةيل ؤملاهذه تامضتقم بي ماق دقو « هيلع

 هكرتف .« ءافوجلا رهاظملا ىلإ نيئسح ليم ءازإ ىغبني اكابم مقي مل هنكلو

 «مهتهاجوو نيعيشملا ة رثك نم همبأ ةزانجل نوح اه ىلع ةريبكة يسهأ قاعي

 راسي ةرتو د ةيضارفا ةريقلل ىرقلا ينو تنسأت هكرتو

 ًاماهها م هكرتو «ةطايخلاب هتخأ لاذتشاب مزاللانم رثكأ هسفن لغشيو

 : مي كارا ضاع ا مريس اكلي دجأ رفهاضمع ًاريبك .

 . اطيز اهيف ام نيبت ةشقانم اهشقاني صاخشألا نم ادحأ لعجبت

 ريوبمت ىلإ هياتم يوب بنل زاانإ .. ةصقلا ىف بكا ةلابس هاهو
 هذه ىلإ دصقيال هنأ ركلن نأ هل فاصنإلا نمو . ءاهتشالاو ةبغرلا

 ةايح قئاقح نم ةقيقح اهرابتعاب ةلأسملا آت امنإو ًادصق لئاسملا

 ةلمج ىف اهفوتسي نأ ىعيبطلا نم لب « هيلع ركنأ الو ؛ صاخشألا

 ىف لطبلا كرب هنأ اظحالأ سكلو , ةباكلا ةايطا قمل نزع رباع

 ةفطاعلا نأب لوقأ ال انأو . ًاماهتهأ ةفطاعلا ريعي الو هدحو ةبغرلا راطإ

 هسقن بلا نأ لع ىققآوت آلإ كيببحأ ام.ىنكلو « ةيغرلا نمةدرخي

 درفب قلعتت ىبف ةيغرلا امأ « هريغ الثع ىنغيال نيعم درف وحن ةفطاع

 تناكشإو ء ةيفرزم راغتأل ةأ راو كجرلا نين بحلانأ دقتعأو . هريغو

 « ىاستلا » ىتسي ام وهو « ةيرذع ىلإ لوختتو عشعنتت ًآنايخأ ةيغرلا
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 هامسام نإ لوقأ نأ عيطتسأ اذه ىلغو ٠ ارح ئمسي الف ءاهتشالا درج امأ

 : 58 مييحصلا ىنعم لاب اح نسل ًايح ةصقلا 2

 الإ 1 ريخأ ةيمب ىو اطنطب هسئر ةنبا ىف هقوشي نكي ل نيسحو

 5 ةدودس ةيجوز ةأي 3 1 مست نأ

 ىرخألا ةبجلا نهو ؛« ةبج ب نيابناكو را ةيغر ]| تناك ةسفنو

 انين ًاييبح رباجإ ب نأ نابلس نكي لف ٠ ناك ميك آجوز كيرت تناك

 . ريع هغانرف دم ذل

 + ىعقاولا ءادألاو ىحصفلا ةغللا نيب عمجي ظوفح بين بولسأو
 تالكلا لاتسا ف كقزاملا نئس ىلع ىر#و 5 نئصفل ب كايفمتم وهو.

 «ةدودصم اهسفن » : الثم لوقيف « ىحصفلاو ةيماعلا نيب ةكرتشملا ةجرادلا

 ..: ايليح ذبتاو و «تاوصلا اهتذأ ىلإ ىارتد و

 مايالا هذه ىف كراعملا هيلع رودت ال ضرعأ نأ أضيأ انه ديرأ الو

 نأ لوألا : نيرمأىلإ نيشأ ام]و . ةيماعلا ناصنأو ىصفلاراصتأ نيب .

 ةغللا ةيعقاوو 6 اح ًايعقاو رزيق ربعت ظوفح بي راوح َّق ىصفلا

 مث هسفن ىلإ اهليح امتإو , ىه ام ايلقني ال هنإ . نومضملا ةيعقاو 10

 هراوح ءانقلا نم بتاكل و ةحيصف ةينف ةمجرت صاخشألا نعا 0 مجلآ

 . حصفلابو | ةيماعلابءأ وس هثافوو ءادآلا نسحب اريخأ ةربعلاو . ةيماعل 5

 «هريفاذح ةغللاثرووم هديعتسلن] أ بتاكلل دوأال ىنأ - فاثلار مالا

 ةملك رثؤن نأ انلف « هريوطتو هتيمنتل انلبق نم ثارتلا اذه قلتن اننإف
 انلو « ةيناثلا هيدؤتالام ىدؤت ىلوألانأ انيأر اذإ ة-يسف ةيلك ىلع ةجراد

 ىف ديلا وم تعضو ىتلا ةيبنجالا ءامسالا نم ءاشنرام انتغل ىلإ فيضن نأ

 فو



 مسا قلطن اك الإ الثم عايذملاب ويدارلا ةلك رييغت ىرأ الو . . اهدالب

 ٠ جدوج ىلع نسح

 ةمالس ىف اهنايكو اهرهوج ةغللاف «ءىث ىف ةغللا ريضيال كلذو

 نوضراءملالعيلو . اهينغتو اهيمنت اهنإفاهل] تادرفملا ةفاضإامأ «بيكارتلا

 , سرادملاب اهميلعت وهجوم مهتمدقم ىفو « اهريسيتو ةثللا ريوطت ىف

 كلل وأو « ةاداعملا نودصقيءال وه . ةيماعلا راصنأ اهيداعباك اهنوداعب مهنأ

 ىلإ وعدي نم الإ ىحصفلل قيدص الو .. نودصقيال ثيح نم نوداعي

 . ليهستلاو ريسيتلاب اهف سانلا بيبحن
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 ويلا رجس
 2. توسع حط

 صضرعلا

 لاق . نايجانتي ةالصلا نم اغرف نأ دعب ملاص وبأو دلاخ وبأ سلج

 انقهرأو انسفتأ انلظدق نوكن نأ ىشخأ . دلاخابأ كيو : لوأللل فاثلا

 لاق ؟حلاص ابأ كاذامو : دلاخ وبأ لاق . ًارسع هرمأ نم ىتفلا اذه

 تقفشأو قتفلاتخدالإ جاوزلا اذه ناكذنم طق تبا رأل ىإ :حلاصوبأ

 ع 9 الو ل عشبأ الو الكش ىتبا نم حبقأ تيأر اف . هيلع

 1 .ه . لاجرلل ءاعد

 انإف-- بسلا نم ءىف ىف هيحاصل :لاقو كاخ ربآ بصغ كات

 نأ كلذ دغب انيلع الو نيباشلا نيذحل اندهتجاو انلاومأو انسفنألل اندبتجا

 ديحولا ىثبا هنإو ةديحولاكتنبا اهنإ . امهالك وأ امهدحأ امقشي وأ ادعسي

 ىدملا ةديعب ةكرش اننيب نإو ةعساو ةراحن ىل نإو ةمخض ةورث كل نإو

 ريصي نأ نمو ناياشلا ناذه نرتقي نأ دب نكي مف «دبعلا دق ءاخإو

 : .ء لاما اذه امهلإ

 تلو :كاجرلا ,نيذه نع ا قرع نأ ديزت كش الو تنأو

 همساو حلاص .وبأ . جاوزلا كلذ ةصق فرعت نأ 'ليرت أذه دعي

 ا



 زرآلاو كك نبلا ىف رجتي, ةرهاقلا راج نم لجر - نمرلا دبع

 دقو « ةبيرقلاو ةديعبلا ميلاقألا ىلإ ةرهاقلا هتراجتب زواجتيو نوباصلاو

 . اهامو ةراجتتلا هذه هيبأ نع ثروو ىضاملا نرقلاف شفن رخلا ىب أين

 هقزدو اهجوزتو اهقتعأمث ءادوس ةيراج قيقرلا قوسنم ىرتشا دق ناكو

 لكشلا ةمامدو ةروصلا مببق نم تئرو ىلا ةسيفن ممادحإدالوأ ةثالث اهنم

 ةاعدم ىوليلا هذه تناكو ءمالاو بالا ىيحات نم ةرسآلا ىف ام لك

 :اموخأ ءأريقمأل ة اعدم تناك اك ةسئابلا ةيبصلا ىلع نيوبآلا فطعل

 اعضوم اهدحو ةاتفلا تحبصأف اهنبا ةرسسالا تدقف مث ءعشبلا اهرظنع

 '. امهربو نيوبالا بحل

 ,نع ديعب ميلقإ ىلإ ىراجتلا هنأش ضعب ىف نمحرلا دبع لحترا دقو
 ىلع ناكو ( دلاخ ىنأ ) مالس نب ىلع هليمعو هقيدص ىلع لزنو ةرهاقلا

 ىف. وه ملعت اك هملعق دلاخ هنبا هلدلو دقو . ميلقإلا اذه ىف ًاريبك ًارجات

 دقو نيرشعلا براق ىتح دلاخي نسلاتمدقتو ؛ ثوروملا ميلعتلا باتكلا

 انايحأ اهنعفرصنيو ءانيح هتراجتف هيبأ عم لمعي لعجو نآرقلا ظفح

 دقو . ركذلا تاقلح ىف مبكراشيو قرطلا خياشمو دجاسملا ىلإ فلتخيل

 .ئرهاقلا هبحاصو ىلع هوبأ هنع ذخأ ىذلا ةقيرطلا خيش نع دبعلا ذخأ

 ي نعحرلا دبع هقيذص رضحم ىلعل خيبشلا لاق ةليل تاذو . نمحرلا دبع

 . نمحرلا دبع كلذ ىلع كئعيلو كنبا جوذ ىلعاي

 هعذلا رمآلا اذه ركسفي ىلع لعجو ء خيشلا نع ناقيدصلا فرصناو .
 هلءاستيو رمآلا اذه ىف ناقيدضلا ثدحتي حايضلا ىف. خينفلا نم فاض

 مو نأشاا اذه ىف خيشلا اب هرمأي 7 ةنوعملا عؤأ نع نمحرلا ديع

 ذأ



 ًامساب لوقي خيشلا نكلو « دارأ اذام هنم فرعيل خيبشلا عجاري نأ ىلع“
 نأشامو : الئاق نتءزلادبع ىلإ تفتليو « هللا ناحبس : ىلع قطني نأ لبق

 ١ . ركذلا ةماقإب رمأب مث ؟ةسيفن

 هل الوقي نأ كلذ عم اعيطتسي ملو خيش هينعي ام ناقيدصلا مهف
 جوزف 3 جيشنا هيراشأ ام يفت نم كل نك مو 5 ءىش نع هال است وأ مدس

 نأ نود هيف ًايغار جاوزلا اذه ىلع دلاخ لبقأ دقو . ةسيفن نم دلاخ
 ساو 2« جوزال وهف جوزالا لإ حيمشلا هر . سور حيرت اتا نانو ! 3 0: م نأ علا 5 كف ؛ غلا سيق َْق شط

 لخدأ الو . جاورلاب باطي امي اههريغ وأ نسح وأ حبق نم ءىش ةينعل

 هنيب امف نقيتساو اهلك ةداعسلاب رعش لب ايف اهنم < هتجوز ىلع

 ةرحاس حورلا ةفيفخ لاما ةعئار نسحلا ةعراب ارب نأ هير نسو

 لعمي الأ هتاولص بقع هللا ىلإ عزفي ناكلب ٠ ثيدحلا ةبالخ فرطلا
 5 خيشلا نم ةفرعملا سامتاو ىوقتلاو ةدابعلا نع هفرصت اهتنتف

 ب متم دتعو هيف عرش ان دتغ ٍجاورلا اذه سأتبأ دحاو نمشف

 ةرهاقلاىلإ تطبه امدنع اهنباسورع حيبق ابعورو اهلاه ىلا دلاخ مأ وه

 . ةعشبلا ةاتفلا هذهب امهدلو ءالتبا نع اهجوز ىنثت نأ تدارأو ءاهارتل

 نإ كنأبو ءمآلا نم هيلع مدقم تأ ام ىلع مدنتس كنأي قث: هلعلاقو

 نكنلو . سؤبلا ةرش كراد ىف سرغت نأ لع دزت مل جاوزلا اذه تممتأ

 ةدقع مصفت نأ امإو ؛ جاوزا| اذه دقعي نأ امإذ ىريخت : اه لاق اهجوز

 كلهأىلإ ندوعتل وأ ةعبرأ انتنيدم ىلإ ندوعنل' مسقأف ىيبو كنيب جاوزلا

 ف اهراد ىلإ تداع الف . ةهراك عقاوال تنعذأو تتكدف . ةديحو

 تجرخأ ىتحةفرغلا هذهتمزاو . ةضيرمةنيزح اهتفرغىلإ كوأ ةئردللا
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 ةظحل رخآ ىف اهآر الف دلاخ مأ هتجوز بحي ىلع ناكو . ربقلا ىلإ اهنم

 ,ااعم امهثيدح رخآ اذه ناكو . ايضرتسي اهيلع لبقأو عزج |متايح نم

 نم اننبا وزب تينج امع ةرافك قومو ىضرم نكيل : تلاق

 نع ةرافك قومو ىضرف نكيلو سيشلا رمأ هنإف  ةاتفلا هذه

 ١ . اضيأ خييشلا

 هنإف كجوز اي كابأ جوز دلاغاي : دلال ةرم تاذ خييشلا لاقو

 .. أظيتغم جوزتو.رمآلا ادبي لغ ىضرو نابهرلا ةايح بع ردقي ال

 ثالثب تكا ذإ دلاخ مآل ايفو لظ هنكلو ؛ تاجوزلا نم رثكتسا م

 ىف ىؤأ ةليل ثالثلا نم لكل طعأ اذإف ... ةعبارلا اهربتصاو تاجوز

 هلك اذه ًابهاو ًايعاد ًائراق ًايلصم دلاخ مأ ةرجح ىلإ ةعبارلا ةليللا

 | . .دلاخ مال

 تءاج نأ بيرغلا نمو « ةخيمس اهايس ةببص هتجوز نم دلاخ قزر

 تاذو. تربك ابك و بو ةدبي اهتددح لعو ع لاذعاق هيأ ةيبصلا هذه

 رظنو « ةآرملاىلإ رظنو اهبلإ رظنمث اهلبقو هيعارذ نإب اهوبأ اهذخأ 5

 هذل نيأ نم : رم لاع كض هعطقي توص ىف اهل لاق مث هتأر ما ىلإ

 اهل نيأ نف عنشبل كهجو نإو عئارلاب ىهجو سيل ؟لامملا اذه ةيبصلا.
 ؟ لاما اذه

 :تنراك ؛ ةيعورلا ةايسريف كش لوف دب يللا كلت تفاكو ١

 لبق 'هنم تعمم دق ةجوزاا نكت مو نآلا الإ هتجوز حبق ديم جوزلا

 نذاويو هتنبا نساحم لمأتي مولا كلذ ذنملعج ٠ اهحبق ىلإ ريشي ام كلذ

 الإ كلعال مث ( هسفن نيبو هئيب مف اذه لعفي ؛ هتجوز حباقم نيبو اهنيب
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 انياق ىف رجنلا تانعطك هن ست ىهو « هتجوز ىلإ هب ثدحتيف هيدبي نأ

 . اهتقرغ ىلإ عرستو ءاكبلاب شرجتف

 روج نأ الإ ”اهآر نيد دلاخ كلمي ل ىزرخأ ةيبص ةسيلأ تدلوو

 دقف « نائئمطالا ىلإهباقو نمآلا ىلإ هسفن دريل نآر لا نم تايآ ةءارقب

 ابمآل ةقباطم ةروص ةناشا هتنبا ىأر - ىأراه ركنايو ىأر

 2 رانلج تيعت دقو ةقب اطملا دشأ

 ركام ناطيشلا نكلو ىوقتلا لع صيرح نيدلا ىف دهتج دلاخو

 هتجوزل ةدوملاو ه.تنبا لع فطعلا رعشتسي ةكرت ذإ ادلاخلرمأدّقذ ؛ رهام

 هتنبا ىلع لبق هارب الف هسفن اياوز نم ةيواز ىف ًايفختسم ةافيكلو

 ةولحلا ةئيربلا اهتماستبا نطغيف ةيبصلا نم وندنإ ىح امعالب ىرغصلا

 نمأ دق هسفن بس<و . ابهجو ىلع هنري ىذلا ضيغبلا ركنملا هصلقتب

 نسحلا تاذ ىربكلا هتبا و هكعقديب ل نكلو ةيسوؤاسو نم

 اذإو « هللا هقلخ هجو حبقأو هللاهةاخ هجو لمجأ نيب دلاخ اذإو ؛ عئارلا

 ةيآب ةئوص ًاعفار اعرسم فرصني مث هتجوز ىلع ةفطاخ ةرظن قلي وه

 هيلإ لسني ناطيشلا لظيو يسركلا هي ناطيشلا عفدي لظيو . ىسركلا

 هجو ىلع ةضيغبلا هحالم لسري نأب تكي ال وهف ء روصلا فاتخم ىف

 قلطيف دلاخ ءاقدصأ ىلإ قاطني لب « ةسئابلا ةيبصلاو ةيذعملا ةجورلا

 نيزن وأ « ىرخأب ةجوز لاديتساو «قالطلانيدتىتلا ثيداحالاب يتلا

 ٠ نهيب لقنتلاو تاجوزلا نم راثكتسالا

 . اهيلع ض رعي ناكدقف « دل انيدثبعنم لقأ ةسيفنب ناطيشلا ثبع نك و

 ركسفي اهجوز نأ اهعور قف قليو ناسح ءاسن بناج ىلإ ةعشبلا اهتروص.
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هذه ف ناطيشلا نأ: 3و ةرض نونم م راتخيل ناسا ءالاؤه ْف
 5 لا روصلا

 1 نأ ةسيفن عم هرم غلب ىو مم + اهم .كعبو نيجوزأاا ىل اء اهضرعي

 ةينملا هذه معزتو . لسا ايانح نكن نأ معزت ىلا تييلا ةينج اهل

غ جوزتم هنأ وأ مى ا لق ابجوز نأ ةجورلل
 ةسيفن رانتق «ء اد

 » قه م و جيشل ف اهر نوضص كضتوا مجو مطلتو اموت قزمتو أهرعش

 ئىح ناطيقلا نم لم يدسل و قأأ رقلا واتيف هتجوز ىلع جورلا لخدبو

ةحارلا درب ةسيفن مسج َْق عيبقل
 كلو ءودحلاو نمالا والحو 3 

 تح ؛ ناصق وأ لأوط تارتف اهني لصفت تاقوأ ىف اهدواعت ( ةلاحلا)

 ضحك نعخرلا كيع ل وة ىديو . أهربخ ملعيف اهوبأ قأيو ٠ املاح موس

أ ىلع ةاديشأ فإو للان اجوز حل لص لعن مل ىنبأ نإ : خيشلا
 لفكأ 57 

 .ىلإ هاكىلامو 7 مايو نوىكوأ ىإف تم ا « تييجام نيتيبصلاو ىتنبأ

 روصلاو دلولاو جوزلاب ىبلا نم نت خا ابو هللأ رمأب هلك كلذ مو رقي دلاخ

 ان 0 هل "كوفي مد احلا أف نيش 00 فرقلاو ة هد وما ىوذو

 انا ىندي دوكدم خيشلل لقوة 0 ورق

 )» ط دييلا ىواطب ناعظالا قئاس 0

 هتراجت جر ذخأو ء نورثكي هدالوأ ذخأو ءاسنلا نم ىلع زثكأ

 .«صقني لاملا سأر ذخأ لب , ةريبكلا ةرسآلا هذه ىف بوذي ةريبكلا
 حبصأ 3 . ماوعالاو روهشلا رم ىلع ًاثيشف ًاثيش رتفت ةراجتلا تنذخأو
 رجاتم ةئيدملاب تئشنأ دقف“. رمآلا نم ركن ىري وه اذإو موي تاذ
 .سانلا لبقأف ؛ عئاضبلا اهف !وقسنو اهونيزو ءابرغ موق اهأشنأ ةديدج

 داجتلا هباحصأو ىلع وكشيو . ةرذقلا ةميدقلا رجاتملا نع اوضرعأو الع

 م. 5



 ةوفالو لوحال : نؤلؤقي اك 0000 ىلإ كلذ نم م مهباضأ ام

 نوزنكي نيذلا هايل خم راثا لهمأ رثكأ نأ مهل دكؤيو « هللاب الإ
 . ةضفلاو بهذلا

 وغو ٠ ةرهاقلا ىق نخرلا دبغ هقيدص لإ رئاسنأ لع ىأدو
 دق هيحاص دج ةياكلاو 4 «لرجم ع لاثي نأ هاسع أع هسفن ثدحت

 دقف « ىلقإلا ىف هتراجت هل تّضرعت ام لش ةمساعلا ىف هتراحت تضرعت

 ةمظنم ةنيزم ءاب رغلا اهأشنأ ىتلا ةديدجلا رجاتملاب كلذكة رهاقلا تاللتما

 هنأب ىلع هبيجيف ؛خيشلا نع هبحاص نمحرلا دبع لأسيو .٠ ةياذج ةفيظن

 : احرف اذه حيصيف 5 .زمسرل) دبل ًافيض نو .سو ةرهاقلا ىلإ ءىجيس

 ! ىئيض خي ةيبقلا نا هللأ

 نمحرلا دسيع دنع ايف نوضقيو هعاسبتأب ةرهاقلا ىلإ خيشلا ءىحو

 ناك هتكلو « هيلع هل ةزدق الو هب هل ةقاط ال ام هيف مييلع قفنأ ًاعوبسأ

 ىف مهتيدم ىلإ نيدئاع هوقرافي ملو . قافنإلاو ماعطإلا ىف ادم ًاديعس

 . روهش دعن ىفوت ىتح هزاد مزلف , دهجلا سحأ ىتح ملقإلا

 قاقلا نيب اضرلاو نزخلا نيب ًابرطضم هاندجو دلاخ ىلإ اندع اذإو

 ةيسزرو ًاماوعأ هتزمثاع :ىتلا هتأرما قارفل قلق نيزح وبف ؛« نمآلاو

 هسفنل راظتني ناك هنآل نب زحو « ًاريخ الإ هعم اهتريس ىف هر مو نيتنبا

 هعاقل نآل نمآ ضار وهو . ظحلا اذه ريغ ًاظحو ةايحلا هذه ريغ ةايح

 نيبو امه هتئذاومو هيتنبا ىلإ هرظنو ًايسمنو ًاحبصم موي لكهتأرما
 ء نبا دلو .. هنم حارتسا دقو « هيذؤيو هٌووسي ناك كلذ لك ءاميمأ

 . ًاخأ دلاذهذختأو ىلع همع هلفاكف ريغص وهو هوبأ قوت ملس هسا
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 ةجوز ملسل ناكو . نيوخأ امهيسفن نأ ربتعي نيقيدص ملسو دلاخ أشنو

 نيبو اهثيب تلصتا دق ةدوملا بابسأ تناكو « ةديبز اهمسأ لاما ةلدتعم,

 ناكو . امهمتجوز نيب ةدوملاب نيديعس ناوخالا ناةيدصلا ناكو « ةسيفن

 ىتح اهرمع نم سداسلا ربشلا غلبت دكت مل ران اج نأ ةدوملا هذه ن

 رانلج ترث آ دقو « هرمع نم ةناثلا ىف ناكو لاس اال ةديز 0

 . ملاس نم ربك أ تناكة يناثلا نآل ةحيمس بع

 نأ هني ريخ ابق دعي مل ةراجتلا نأ ناوخألا ناقيدصلا ىأرو

 ةباتكلاو ةءارقلا نانسحيامهو « داسكو ةسفانم نم اهباصأ ام اماصأ

 « لعفف « ريدملا اشابلا دنع امل طسوتي نأ خينشلا ىلإ ابلطو . باسحلاو

 . ةيريدملا ىف ًابتاك ملسو ةيعرشلا ةمكحا ىف ًابتاكدلاخ نيعو

 ءاينغأ نم لجر وهو . دوعسم جاحلا ةنبا ىنم نم دلاغ جوزتو

 دعب كلذو ؛ هل نيمزالملا خيشاا ىديرم نمو « ةنيدملا نم بيرقلا فيرلا
 ةافو دعب ةرهاقلا نم اهتنباو ابمأو يه اهب ىتأ دقو ؛ ةسيفن قلط نأ

 '  .هرمأب لق وأ خيشلا ىأرب , كلذ لك متو . نمحرلا دبع لوآلا هربص

 هتفيظو نيب ةديدجلا هتايح ىف ]دعس نءزأا نم ةرتف دلاخ ىضغقو

 < ةوخإ هدعب عباتت مث ةعلطلا نسح ًامالغ ابنم قزرو . ىنم هتجوزو

 . ىلع هيبأ راد نم حانج ىف ءاهتنباو اهْمأو ةسيفن ترقتسا دقو . روكذ

 دلاولا جاتتحا دقو « هشيع هيلع صقن هيب أب قاح ىذلا لاحلا ءوس نكلو

 هتاجاخل عسقي نأ نع ليئضلا بترملا قاضو فظوملا هدو ةنوعم ىلإ

 . قالطملا جاوزملا دلاولا بلاطمو.

 « ةئيدملا ةكحب ىف هليع نم آخ البع دلاخل دجو هل أ خيشلا نلعيو :٠

 انضر



 ثيعصلا ىلي امم ملقإلا ىللعأ ىف ىرخأ ةنيدمب ةينسلا ةرئادلا يف المع

 جرحال قزر نم هيلإ هقوسيام ريغ نيت رم هيناز لدعي امي هيلع رجزيو
 ركسفي ادلاخ هل راتخاو لمعلا اذه دجو نب خيشلا نكي لو . هيف

 ىو هسفن ىف كلذ عم ركفي ناك امنإو « امهدحو هت رسأو ىتفلا اذه ىف

 .نولزني هباحصالو هل الزئم اهف كلا تيب ذحختي نأ كيريو ٠ ًاضيأ اتقي رط

 . ةنيدملا كلت اوراز اذإ ركذلا ةقلح هيف نوميقيو هب

 ىلإ نأمطا نأ ثبلي مل هنكلو « ةعاس ددرت كلذ دلا فرع املو

 , هتايح ىف امب هل نيدم وهو خيشلا رمأ فلاخي نأ دوعتي مل وهف ء اضرلا

 . رو ريح نم

 اهنم هدالوأو ىنم هتجوز عم ةيئانلا كلت هتنيدم ىف ةلاح رقتتساو

 هيخأو هيبأ ةياعر قا حج ابمأ تيفوت دقو اهتنباو ةسيفت كرتو

 َ هبال ةيلاملا هلأ وعم فعاض دقو 17 ملس

 ىف هل هترابز ءانثأ ىف  دلاخ ىلع ملس راشأو « ةسيفن لاح تءاس
 كلذ.دانخ ركنأف . نيتاجلا ىمتسم ىلإ ايلسري نأ  .ةديدجلا ةئيدملا

 .ناكم امنإ : ةلئاق مهزنم ىلإ اهاتنباو ةسيفن رضحتنأ ىنم هتجوز تبلطو

  اهيتنبا وبأ اهاعربو « ىعم نمو انأ اهيلع موقأ « رادلا هذه ىف انه ةسيفن

 .نالجرلا لاق . ةنيدملا هذه ىلإ لقتني نأ لبق اهاعري ناكا5 بيرق نم

 ىقزردقو « ىل نيتنبا اهيتئبا ذختأس ؟ ال ملو , ىنم تلاق ؟ نيلعفت وأ : آعم
 ٠ ةدحاو أتتب ىتقزري لو ناءلغ ةعبرأ هللا
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 ةكوهنم ةبعتم كلت هتنيدم ىف .دلاخ راد ىلإ مايأ دعب ةسيفن تامحو



 ٠ اهيتنبال فطلتتو اهب ققرتو اهاعرت فيك تفرع ىنم نكلو . ىوقلا

 ةيح مبقت نأ هللا ءاش ام رادلا ىف تماقأف « ةيفاع نم ًاثيش اهنلإ تدر تح

 ١ . ةيحلاكة تيمو ةجملاك

 اوغلبي ىح سرادملا ف امهمانبأ مث 5 ىلع 4-:ةجوزو دلاخ صرحو

 ةنسح نيفظوملارابكرودلثم مراد نوكتت نأ لع اصرحاك ملعتلاةياب
 - تيب ىف رانلجو ةحيمس تشاعو . ةادآلاو ةينآلا ةسيفن ماظن
 اةدجوو ملأ نماتنحأ م اتيسلأ دقنزتبنار زرت دعس امهتو>إو هتجوز.

 ميس ىف لججرب ةحيمس تجورت مم ىلوألا اميتايح قف فتاك نم

 ىف ةديخولا ةاتفلا تاظ دقف راناج امأف . ةناكمو ءارث نم ءىث هل لوألا

 نم فرعت أه ةقئاض ءاهلوح نمو اييطوح | 4 ةيضار 0 ةرسألا هذه

 اوقفتاام لعتىهو 5 طاشنوبحو د<تيبلا ناو موقت تناكو . اهتمامد

 همع روزيل ةصرف لكزوتني لاس ناكو «ملاسل اهتبطخ نم اهرغص ىف هيلع
 ضرغلا اهنأت ةئقيتسم ةسئابلا ةاتفلا تناكو « هذه مهتتيدم ىف همع ءانبأو

 لب هب فيدحت "ل اح ديو ىفلا قف ركش تناكف ::تازابولا هك نم
 . فيرلا ىف تانبلا رئاسكه مك

 .روكذلا نم مهقزر زمن بناج لإ انكي قؤرت نأ نتا نع طنا#و

 ذنمو . تاعباتتم اهدعب ثالث" ُ , ةيبص تدلوف اهءاجر هللا ققح دقو

 . لع ءاليلق اليلق لوحنت يانلج ىلإ اهترظن تذدخأ تانب ىنل حبصأ
 موي نم ظلغت ةاتفلل اهتلماعم تاعجبو « وفحي ةاتفلا ىلإ تئدحن اذإ اهتوض

 ريشزالو جاوزاا ُْف ثدحتي ع دوعيز ةندملا دوزب ماسو ؛ موب ىلإ 3

 لع فكمتمث ةآرالا ىف ابهجوىلإ رظنتو ؛ ربصتوملأتتو ىرتةاتفلاو ؛ لإ

 اوكا



 د

 تناكىتلا اهمأب ةصاخ ةيانع ىنعت راناج نكست ملو . نيزح تمصف اهسفن

 زاققعو : اهل ىرحي وأ لاقي امب ارزثكل قعت ال ميبشلاك مهني شيعت
 . دادزيو دششياهمأ ىلع راناج فطعناك رانلج عم ريختت ىنم ةريس تناك ام

 بسكيف لع ىلإ لمع نم لقتني لعجو بابشلا ىلإ مدقت ملاس ناك

 تاذ هيبآل لاق « أي رج احومط ًايكذ ناكو ىرتخأ ريثكلاو ةرم ليلقلا

 اهذختأ نأ ىل رطخم لو اهبطخأ مل ىنإذ رانلج نع ىنثدحت كءمسأ ال : موي
 ! ءاشت امو تنأ : هنم ًاسئاي هل لاقف هايإ هبأ ةشقانم دفت مو .اجوز

 . الماخ ًايبغ الو سكن اكى بع همسا رغصأ خأ ملاسل ناكو

 بلط ىف ةرهاقلا ىلإ مهنم بابشلا لحرو « هتانبو دلاخ ءانبأ رثك

 قافنإلا وم رمأ نيد اريك اديج قادئارلا لديدقو « ق رلاساهتلاو علا

 بّشو باشلا لبتكا ىتح ًامارعأو امارغأ ةرسآللا ةايح تضمو . مهيلع

 هيب مدقت نم ىرب امب ديعس « خيشلا دلاخو 5 جاوزلل تانبلا ملصو ىبصلا

 راروزاو هنع مهضار عإ نم ىري امب قش « مهنم لقتس نم لالقتساو

 . هيلع ّ 1

 ًاعيمج ءانباللا قتلا دقو « ةعمتجم |ماك ةرساألا تناك فيص تاذ ىفو

 هجوز دلت مل ىذلا باشلاو « هونبو هجوز هعم لبكلا مهنم ١ ميوبأ دزع

 ميلس مهيلع مدقيو : سددلا متب مل ىذلا ىتفلاو جوزتي ل ىذلا باهثلاو دعب

 ق هالبخ نأ اذانعا امرثكأ ايادهلاو فرطلا نم الع دقو ملاس هنباو

 ىنه تانب ى ربك ةديفت هيلإ بطخيو كلا ىلع ولخي مث .. ةرهاولل امعزانو

 لبقيأ ٠ رمألاف راح ادلاخنكلو ؛ةبطخلاهذب نه تيضرو « لاسهنبال

 ؟ ًاضيأ هتجوزو املاس هنياو ءابخأ ىو يق ىف رمأ قابلا رانج سمو
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 ةبطخلا هذه ىف نأ ىلعو « ضفرلا ىلع مهتيلك تدمتجا دقف بابشلا امأف

 , هذه نم جورخلل ةليح ىلإ ميلس ىدتهاو ةحق ابغلبت ال ةحق ةديدجلا

 رانلج جاوزو ةديفتنم ملاس جاوز دقعو ءهيلإ ىدتها ام مث .. ةلكشملا

 . ىلإ لمحت مويلا تاذىف ةلاسر تءاجو 1 ىكإ] ةديفت تفزو .٠ لع نم

 رائلجط قالطلا ة ةقيثو دلاخ

 : بطخي هئاقدصأ نم نسلا ىف مدقتم خيش موي تاذ دلاخ ىلإ لبقأو

 ةجاحلا اهيلإ هتعفد مأ ةبطخلا هذه ىلإ ةمحرلا هتعفدأ دحأ ردي مو راناج

 هقيدص نيب و هنيي ةلصلا قيثوت لبع هص رح هعفد مآ هتدحو سن وب نم ىلإ

 9 ولا ىف ىف نسا : يمآلا ابلح ضرع كو اهيآل لوقت تاو كلو

 رش نإ. ةايجيورل يع لوقت : ناقل هنه قياثأ أ بعل اهويبأ

 تنأ قوت الآ هللا ىسعف : دلاخ لاق .. اهزامث قؤت تلاز اه سبا

 تيقل دقلف هءاعد بجتس مل هللا نكلو !١ راثلا هذه ضعب كتانب الو

 كلذكو . تسأتبا ام اهتايح ىف تسأتباو تيقل ام ابجوز نم ةديفت

 .1ةاوحأ الس ناك

 ميأ الإ نييف نكست لو نيكبيتاءمتجم ةوسسن موي تاذ ىحضلا ىأدو .

 نوعمو اهتانب نم لمارآلاو ىنم الإ ةوسنلا ءالؤه نكي مو ؛ ةقلطم وأ

 ىنم لوقتف ةماملا نرمالآو ةعئاضلا نطلامآ نركاذتي نذخأو رانلج

 ؛ ةبرقق لوقف ةريتلاو دسللا الإ كمال كيلع رجا هللاو  ةديفتل

 تذخأ نيح ىسفن لبع تينج دق نع ! ىردأ ام هامأ اي هللاو

 . قي ىل سيل ام

 الو اهترجح ىلإ ةلقاشتم ,ضنت مث ؛ ايش لوقت الف رانلج عمسلتو

 م



 ضغابتالو دساكتال ثيح ةرخآلا رادلا فاويبأ راوج ىلإ الإ ابنم جرخت
 . ميثأت الو وفل الو

 : مقملا

 ىنع .« مايالا ٠ باتنك نم لوآلا ءزجلا ةئيب ىه ةصقلا هذه ةئيب

 ةرسأب ةصقلا هذه ىف ىنعو « هلوحامو هلوح نمو ىتفلاب مايألا ف فلؤملا

 . دلاخ ءانبأ دحأ وه مايألا ىتف نأ نظلا ربكأو ءانيأر ام وحن ىلع ىتفلا

 نع ريبعتو صاخش ألا ريوصتو ثادحأ نم ابيف امو هذه انتصقف نذإ

 هف اوقال امو هوشاع ىذلا شيعلل فدوو مدئاقعو مب:اداعو مراكفأ

 سفن ةبر# نم كلذ لكف نذإ « مالآو سؤب نمو قاوشأو تاذل نم

 5 ملقإلا كلذ نم ةنيدملا كلت ىف ىلوآلا هتايحو هتأشن سبالامو فلؤملا

 !اروصم ًاضرات مايالا باتك ربتعي اك ربتعت ةصقلا هذه نأ كش الو

 ديري ىذلا ثحابلل لئالد ةصقلا فو . نيسح هط ةأشنل ًايبدأ اريوصت

 نيرخآلا ءاقشب فل ملا لاعفنا نأ مءزأف . ةيصخشلا هذه ةايح قمعتي نأ

 ءايشأ ىه امنإ دح ىصقأ ىلإ كلذ قف ةعافدناو تفطعلا ىعاودل ةتباجتتساو

 -«.سزؤبلا. ةرجش اهيتؤت تقاك ىلا رايثلا ةراره نه هب سخأ اب زاث] نم

 ئذلا هدلاو :نم:ثرإ لضفأ ةايحو ةديدج قافآ ىإ هعلطت نأ معذأ و

 ناكام اوغلبيل مهميلعت ىف .دكلاو هئانبأ ةيبرتب :ةديعبلا هلامآ نع نبع

 هررتو_هتيصخش لالقتسا نأ كلذ نم ثكأ مع زأو ..هيلإ وه حمطي

 هعفد كلذ لك« ةيبدآلا ةموصخلاو لدجلا ىف هفنعو ركفلا .دويق نم

 لشي ناك ىذلا قلطملا ناميإلا نم ىلو ألا ةئيبلا كلت ىف هضري مل ام هيلإ
 غلا + هراتخي ام ءاذإ مهدادإ لشيو خيشلا هأرب ام ءاذإ موقلا لوقع

 , شاع
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 هط روتكدلل فدأ لسع نسحأ هنأ ىلع مايالا بناتك ريتشا دقو

 سانا ءالؤه لكأ نأ برقا سانلا نم ريثكلا ىأر ىف نيسح

 مهنال امإ ء ءسؤبلا ةرجش» ةصقلا هذه ىلإ الاب نوقليال ماياألاب نيبجعملا

 .باجإلا رثك | دفتتما ' رومظلا ف قبس ىذلا مايالا نآل امإو « اهوأر قيم

 عون ن نم ةصقلا هذه نأ نيد ىلع 2 4ةجعتلت اه سؤرلا ةرجشا قبب مو

 ىر#و ٠ نمزلا فالتخا عم ةدحاو ةئيب نالوانتي امبف ٠ باتكلاكلذ

 ةصقلا ف ىرأ تنك نإو براقتم طخ ىلع امهييف صاخشألا ريوصق

 ةيصصقلا ةكملا ىلإ ةعجار ةوقلا هذه لءلو « باتكلا ىف تسيل ةرق

 مل نيدح هط نأ فأر ىفو ٠ ةباهتو ةيادب هل عوضوم ىف عئاقولا هاتاو

 ةريغص صصق نم بتك ام نيب ةديحولا ةصقلا ىهف «ةصقلا هذبكب تكي

 بدآلا صئاصخ عم ةصقلا تاموقم لك اهل تعمتجا ىتلا ةريبكو

 . عيفرلا ى ا

 ةبرجي اهنأب ريبكلا انبيدأ بتكك ام لكى بع زاتمت سؤنلا ةرجش ةصقف

 ةيرخسلاب ابمدقي نأىلإ بت تحي لا « الماك ًايصصق ءانب اهانب هنأو «هتايح ن

 مق ىف لمقاا# . ايناسرقمو ةسانلا صتاصخي نريلاطي نيزتلا ءاقتلا نع

 ةيرزخسلا هذه عم هلاق اف ًاقيقد ناكدقو . «نضرأللا ف نوبذعملا» صصق

 ىف نويذعملا » يمل يمال وسو انئزو ًاصصق بنكي ال هلأ نم

 كلإ اينم ةيصعتلا هيداسالا لإ أ هنك ان ريكو ٠ ضرآلا
 نيسح هط بدأ هيف ضبني ىصصق لمع ىبف « سؤبلا ةرجش ه امأ . ةصقلا

 ةنقئافلا ةيصصقلا هتردق ركسني 3 فصتنم دقات. عيطتسي امو . عيفرلا

 ..ةصقلا هذه أرقي مل ناكاذإ الإ

 ليل



 الطب امل لمي لو ؛ سانلا نم ةعومجم هذه انتصق ىف فلؤملا ىنع
 انصاصق قبس دق اذه ىف هلعلو ؛ هريغنم رثكأ ءوضلا هيلع طلسي ًادحاو
 نم ةرئاد ىف كرحتت ةعومجلا هذه لعج دقو« ظوف# بيجن بالا

 ذوفنلا اذه روص دقو « مهيلع ىحورلا هطلستو ةفقيرطلا خيش ذوفن
 م ًاقيقد يرش 2 قلطملا مهمالستساو مهعوضخ روص طاستلا أآذهو

 . 82 اغلا

 ملو « خيشلا هب سمأي وأ هيلإ ريشي ام فلاخي نأ مهنم دحأل نكي مل
 « هتملك هيف لاق دق خيشلا مادام هرومأ نم رمأ ىف ةريخلا مهنم دحأل نكي
 خيشلا هراتخا ام ريغ ىف ريخلا نأ دقتعي نأ مهنم د. نكي مل لب
 ةريخلا مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسروهتلاىضق اذإ ةنمؤمالو نم زا ناكامو »

 الت.دقو « ًائيبم الالض لض دقف هلوسرو هللا صعي نمو مثرمأ نم
 ءاضق نم وه ىذلا خييشلا ءاضقل نعذي وهو ؛ ةيآلا هذه نمحر لا دبع

 لمي هنال ريمضلا حيرتسم ريغ ًاهراك ءاضقلا اذه نعذي ؛ هلوسرو هللا
 ىلعو « ةثراك اهنم جاوزلا نأو ةروصلا ةعشب لكشلا ةحيبق هتنبا ْنَأ

 ريغ هسفنل راتخي نأ ىلع ردقي انيأف ؟ خييشلا رمأ دق سيل وأ : لوقي

 ! هللا هل راتخا ام

 نع ةفرصدقف ء الئاه اليم دلاخ سفنىف ىحورلا طلستلا اذه غلبيو

 اذه ةحادفب رعشت همأ تناك جاوزلاب بلطي امم ءىش ىأ ىف ريكفتلا

 تلمع ةعشبلا هسو رع ةقيق> نم هب هباجيس امم اهنبأ ىلع ىثختو جاوزلا

 سمتلب امنإ و . ةنغ نسا ةننف لاما نا: ؛ هل لوقف ةبناجلا هذحل هعيبت
 ةربدهو ؛ دلولا هقزرت امأو , هتدحو سن وت ةنيرق هتأرما دنع بانغلا

 هز



 يا وسو ب ركسفي مل هنكلو ٠ هيبل ةيبرمو « هثيبل

ي هنآلل جوتي ناك امتإ و « ًاسينأ ىنتبي نكي
 لب اي ويغ نما ل خيشلا نمأ ذفن

 فناعذإلا كالذو .قلطملا ناعيإلا كلذ هئيع ف را هتجوز نيز دّقل

 . . بيجعلا 5 ا” هقوذ قمح ىف ةعيجفلاب ان. ةهأ ةيرحأ دقل ى

 .. سانلل اهعدقت نع جرالاو 7

 35 أ هناطلسل نوعضخيو خيبشلاب نورئأتي اوناكلاجرلا نأ رهظيو
 ريثأت تت نوعي اوناكهلمهت مزاللمو هم مهبرقل لاجرلا نآزلا ةاسنلا نه

 هل نأ مماهإ ىف نينافأ هل تناكدقف؛ ةبيجعلا ةباذجلا ةرسآلا هتيصخش

 وهف « هتقابلو هتيعملأو هئاكذ ىلع ماهيإلا اذه موقيو . ةقراخ ةيبلإ ةردق

 . يمأ اهنفو ةراشإ اهيف ةلمج هيلع قلي م" هلاح موفي ىتح مدحأ ىف سرفتي

 . كاخىلإ ةرم"رظن . فورعمب ًاسمأوأ ركنم نعيبن كلذ نوكيام [ريثكو

 رؤدي ام أرق هنأكو « ةيئاثلا ةردلل [ اب دلاخ ةجوز:تذلو دقو ىلع هيبأو

 خيشلا امهيلإ رظن ءاهناكم ركذلا ىنمتو ىثآلا ةدالؤ ةفاركنم اههيسفنف

 . كديس انأو ةنسح مبلل وقي وهو بينأتو ةيرخس نم ريثكا هيف ةزظف

 ىغلل هنالوقنف انتنأ امأق-« نييرصملا ءاننغال انه نولؤقي لالا ءارقف نإ

 لهأ امغظيو 'اوغديو اموصي نأ امهرمأي مث مث ٠ ءىث لك نعو سانلا نع
 ؛ هتقايلي اذه ىلإتفيضناو:. امهزلغ بائذق هتإ "نأ امينا ىحةقلخلا
 خيشلاب ارثاتزثكأ ارناكل اجر لانإ :لوقأ .: اكهوجوف كلو فزعأس
 ءادبإ ىلع نؤرجو خيشلا ءاضقب نقض ةوسن ثالث+ بحي انثألل ءاسنلا نم

 تعاترا ىّتح اهنيآ نسورغ ىزرت دكت ملاهنإف دلع مأ نهالوأ نوقيض

 ليقتس اه أوسأك اهجتوز تابقتتماو ل اريتلامدو؛ (اهحبقلا
 ' هللكلاقو جوزلا



 الإ عقاولل نعذت مو « لاقي نأ ن كب نا ْن اكام أ وسأ هتشيش ىو هسفن ىف

 اذه ءارج نم تثضرمو تنرح م" « قالطلاب ابجوز اهدذنأ نأ لعب

 !خيشلا نع ةرافك توم  اهنأ هتناعأو :خيشلا هب رمأىذلا موئشملا جاوزلا
 ١ . اهتايحي هينذ نع رفكست ىهو بنذأ خيشلا نأ ىرت ىهف

 امدنع كلذو ٠ دلاخ ةجوز مأ ىه خيشلا ءاضقب نقض قاللا ةيناثو
 قارفل تغرزج دقف « ةيئانلا ةنيدملا ىف داا1 ةديدج ةفيظو خيشلا دجو

 :تلاقو ديدش ظيغ اهذخأ « خيشلا رمأ هنإ : اهل لبق املو « اهنتبا
 عطس ل نإف ٠ هبأر نم نريغاألل هتيقل نئلذ ٠ خيشأا نيبو ىنيب اولخ

 «ميلس ةجوز ةديبز ىبف ةثلاثلا امأو . نايصعلاب هل ةرهاجم هرمأ ضعاف
 ةسيفنل دلاغقالط نم خيشلا هب رمأ امىلع !,طخسنع !مجوزأ تربع دقف

 ىف اهجوز ذؤت مو حبقلا اهسفنل رتخم مل ةسيفن نإ : تلاقو ؛ ىنل هتبطخو

 مف ؛ اهنع هضارعإ ناك ميفف ءاهسفن ىلإ ضرملا عدت مو هتبب ىف الو هسفن

 ؟ ةيطخلا هذه تناك ميفو ؛قالطلا اذه ناك

 ةيصخش يو « ًاًقيفد ًاصرع خيشلا ةيصخش انل ضرعي فلؤملاو

 اهيق ريخلا بناج ضرع ىف فلؤملا عينص نمو ؛ ابعومجج ىف ةريخ
 عيمجلل هتيكرا شمو « مهنم ءارقفلا ىلع هفطعو هبال خيشلا ربل هريوصت
 نم عضوم ا اذهف خيشلا عضو نكللو . اهل> ىف داهتجالاو مهلئاسم ىف

 لاصتالاو ةقراخلاةردقلا هيف نومهوتي ثيح نمزلا كلذىف سانلا كئاوأ

 هي رمأي ايف نوركشيال « دايقنالاو مادا الإ هءازإ نوكلمي الف ىللإلا
 وأ فاؤملإ هرقي له عضولا ذ» : هزاتخنام الإ مهسفنال نوراتخالو

 كلذل راكنإلا نم ءىشب ةصقلا ءىراق ىلإ ىحويال فلؤملا نإ ؟ هركني
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 «ةوسنلا كل وأ مربأ 1 لكي ىذلا ليئضلا صم صيلا كلذ ريغ )2 عضوألا

 نع ربعت نأ كل ال دااخ خم أؤ < هعادق لمتكي 9 نأ لبق ءؤطني وقيو

 نأ لادلدعلا نأ ثيلت ال ةدسز مأو 5 لأ نع عرقكت اينأ , الإ اممم

 37 خيشال رطخ ام ريغ نكي مل 1 قارف نم خيشلا هب ىغقام

 هنع ثيدحلا ىف دروب وبف ؟, . خيشلا تاما ركىف فاؤملا دقتعي لهو

 هباعصأ سوفت ق روديام كردي هلا وعأ رثكأ ىف خيشلاف ؛ ةيبيغ ارو

 فك نربسي مهتايح نه ءايشأب ريل] تدعو هبا وقامت نأ نود
 : هل ةعارك كلذ نودقتع مهنأل نورجعيال مم لب « اهفرعي

 نأب هرمأ وأ خيشلا ةروشم هيلإ تدأ ام ىلع ةينبم ةصقلا نإ ًاقح

 ىف تسرغ ىلا. سؤبلا ةرث اهترمثأ ةرم تار نم ةسيفن دلاخ جودت

 هكردي ديعب فده وهو ٠ خيشلا الإ ةقيقحلا ىف اهسرغ امو ىلع راد

 زاربإلاب فدحلا اذه نامدخال قايساو ضرعلا نكلو « قمعتملالمأتملا

 لب « ًائيش خيشلا' رهأن م ركنيال ىداعلا ءىراقلا نإف « لماكلا ريوصتلاو

 . اهيلع رايغال ةينيد ةيصخش هنأب رعشي

 ىلع قفشأو « ةصقلا هذهب ىناخيإ ريوصت دعب عطتسأ ا قأ رعشأو

 « هب سحت مخن «اهئاي ىلإ اهفلأ نم لصتم مثن ىهف « عيطتسي الأ ىلق

 ثحبلاب الو مغنلا اذه هنم فا أتي اب ىنعتالف ساسحإلا اذه كقرغتسيو

 ءايشالا قئاقح قمعتي ىذا| قيقدلا ليلحتلا اذه نم قأيأ « هردصم نع

 فاؤملا هجم ام كلتو.هذهنم صاختسيف « سفنلا ءاؤطأ ىلإ لغلغتيو

 ىثتنتف كيلإ اهلمحمصىتلا ةينفلا ةعتملا هذه هنم عنصيو « هساسحإو هخورب

 .اليوط كسفن ىف اهرثأ قبيو ةعاس اهم
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 حببقلا ىرب هلعج ىح انيح خيشأا سيطانغم كم وأ قذلا كلاع وه أآذه

 ظقيتسي م ,نراقيو ركسفي ناسنإ وه اذه , الامجو انسح ةمامدلاو

 اب نايحالا ضعب ىف هسفن هثدحتف هاوقتو هنيد ىلع ىنطي ىتح هساسحإ

 + ةتانللاو 3 ناولأ نم مهسوفن بابشلا هب ثدحت

 ءاهترض تانب ىلعو ارض اع ىلع ونحب ىلا .ةيلاثملا دب هنن ىنم ىم هذهو

 5 « ةريخ ةعيبطو بيط باق نع هيف ردصت '؛ اذه ىلع اني> لظنو

 قاسنإلا فالاصخ رعفتستو اهساسح] باقنف تانبلا قزرت نأ فيلق ال

 . اهحالصإ نع ةراضحلاو نايداآلا تزجع ةضيغب

 رقتسيف هياعىوتلت لع تاجوز ىدحإ .. ةفيرظ ةقيمع ةتفا هذهو

 هاقلت نأ ىفكي « ريسي بابسالا ساقلا ىف رمآلاو « اهقرافي نأ ىلع هيأر

 نوكب مث. ابيت اهركشت سبع ةرك د الالدا امه بسحت ةمبجتم

 ل لاو هيتلا اذه ىف ةيجوزلا اهتامح عرصم

 ىتلا ةعئارلا تاحوللا هذه نم ةصقلا ىف لصتملا مغنلا كلذ ىتآي مأ
 ىرن اهنم ةحول هذه . سانلا تاعومجمو صاخشاللا فلؤملا اهسري

 ناوضر مأ تسلج دقو رونتلا ةعاقب ىلع راد ىف نعمتجا دق ةوسن ايف

 ىلإ هعفدت مث ائيح امتحرطم ىلع هصقرت ٠ زيخلا عضل نرفلا مامأ

 ._فعس نم سبايلا كاذ اهنصغب هجرخت نأ ثبلت ال مث , ًاعفد رونتلا

 ىحضلا عفت ري ىح ًافيغر.جرختو ًافيغر صقرت لازن امو . لختاا

 0 صققتو . ةفلتخم ثيداحأب نطغالتيو اهنبعادي الوح نم ءاسنلاو

 امنأ فلحت تناكنإو . ةفارخ ثيداحأ نم آرجع اثيدح ناوضر .مأ

 ابجوز. تيب ىف شيعت تناك نجلا نم ةأرما . . اريتيعب تأر اممكأر
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 مأ تناكو : ةيسنإ اهنأ ىلع هل تءارت نأ دعب هتجوزت ىذلا ىمتألا

 نيكحيف ءاسنلا ضعب لبقي م « ىلع راد ىف نآلا زي اك اهل نبت ناوضر

 :وهو هردصم نيبتي ملء ءانع نحمس ف ليللا رخآ ىف رارجلا ناثامع نك ننأ

 رمقلا ءوض ىف نيعسي 2 رحسلا ىف تايراس اي

 رفرلا شن اي نام رغالا حببصلا ادب اذإ

 ردقلا مهس هباصأ رع ىحب ابأ نإ

 رطو نم هيف كل له رضتع عيرص ويف

 ٠ ةلولود روثت ىتح رعشلا اذه (ةجوزلا ةينجلا) نامهثع مأ عمت امو

 .. اهوخأ وه ريع ىحي وبأو « نجلا اهلهأ دنع لصاللا ابمسا رهزلا رشنف

 «رونتلاف اهسفن تفذق مث اهبايث تقزمو اهببجو تمطاو اهرعش تضقن

 تعم امو ٠ ربع ىحابأ اهاخأ كردتل تبهذ دقف « رثأ اهل ربظي لو

 زيتا ترا سلع ناوظر مأ ثيدح ( ىلوآلا دلاخ ةجوز:) ةسيفن

 .اهب وأ ىلإ بهذتل رونتلا ىف امسفن فذقت نأ تدارأو امعيلص تعنصو

 ىذلا رخاسلا بولسألا اذه نم لصتملا مغنلا اذه ىأي ىرت مأ

 و شارع ديرو نانع نيدكيل] دامس 0 هاقيسومو هلامج كلغشي ال

 هيد هج مدنت تالكدا نآلو. ةدحاو ةدحو اهايإو:هنأ رعشت كنآل

 7 . هرود ىف ديجملا لثمملا جمدت اك _

 نكلو؛ب ركزلاةوق و ةخللا ةلا زي ىنعي ءابدألا نم هليجك نيسح هطو

 ىلإ هيف. دصق ال ايعيبط ءادأ هيدؤي ام ىدؤي هنأ كرعشي نأ هتيرقبع نم
 نم وندأ ىلحاو ؛.دصقلا اذه نم ءىث هيف سيل العف وهو ؛كلذ نم ءىث

 ٠ مالكلا ق قيسومل ٌويهتو كبحلل لافتحا وه امنإ تلق اذإ ةقدلاو ةقيقحلا
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 رحسيو بذعي ديدرتلاو ليوطنلا اذه ىرنو «ددريو لوطي ماده
 اضن ىف هارتو ء لاك ال ال ويقع ابضدي ىف هآركو « هتاباتك ض عب يف
 ىتلا تالاقملا ضعب ىف عونلا اذه نوكيو ء لالا نع هىثب تعيب رخآلا

 . ةفيحص نم ًاريبك ًاغارف المت

 ليمج ديدرت « لوألا عونلا نم ةصقلا هذه ىف فاؤما ب راسا

 قيرفتالفءراوهلا لمشي ىتح دتمب ديوجتلل لافتحاو .. ول> رير 7

 ىتلا ةغللا دحأ ناسل ىلع قلي ال فلؤملاف « ليلحتلاو فصولا نيبو هنيب

 برق نم راوحلل هيغبت امع كرحسي كلذعم وهو «هتعيبط ىلإ برقأ ىف

 ةمءالملا لضفأو «راوملا ةيعقاو ىلإ ليم نمب انأو . صاخشألا ةعيبط ىلإ

 هديل[ ليمأ ام رعي انيح نيسني انقل وو نكتلا و كسلا هئللا نيو اني
 كتلصو : هبحاصل لوقي صاخشالا دحأ لعحجي نيح هايإ فركذي ذب مث

 م :عومدلا هذه هب ففي اليدنم ةشأ هتبحاصل لوي 3 م>حر

 وهو : ىنعملا اذه ىسفن ىلإ هب واسأ لامج ثعبي نيح فأر ىلع دسفي 5

 هذه نسحبو ةلزجلا هتخا ىلإ ةيداعلا صاخشالا ةغل مجرتي فاؤملا نأ

 ةئفلا نم ىنأ ركذأ هارأ ام ىسفن ىلع كسمأف دوغأ ىنكلو « ةمجرتلا

 ىلع قوذتلا اذه ىنطي نأ ىغبني الو « ةلازجلا قوذت نم ترثكأ ىتلا

 ' , فادهأ نم هديرن ام

 نواعتي «رثؤم برطم لصتممفن ىهف ةصقلا هذه دقن نم نكي امبمو

 . هلك هنع ثيدحلاب ماقملا قيضي امو « هلك هتركذ ام هماجسناو هفلآت ىلع
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 0 ا رارز

 نع الس

 : ضرعلا

 ةرجحىلواآلالصفلاشداو>رودت ؛ لوصفةثالث نم ةيحرسمةصقهذه

 راوحب لصفلا أدبيو ؛ زرع ذاتسألا همساو « ةفصاعلا ةلجم رير<# سيئر

 ءوسن اذه وكشيف « كب ديعس » ةلجلا بحاص نيبو ريرحتلا سيئر نيب

 اهدادعأنمرداصي | ءاهراشتناو ابعيزوت ةرثك مغر ىلع «ةيلاملاةلجما ةلاح

 ةرثكلو. ةموكملاض راعت اهنآل ء ةيموكملا تانالعإلانم هدقفت امو

 , هيلع دريو ٠ خلا .. رفحلاو ريوصتلاو عبطلاو ريرحتلا ىلع هقفني ام

 اهيلع ةلجلا اهنشت ىتلا تالخلا نأو « ريخالا عزنلا ىف ةرازولا نأب رع
 عوبسألا اذه اهرشنيس ىتلا ةلاقملا نأو «.امتحت نم ضرآلا ترلزلز دق

 ٠ اميلع ةيضاقلا نوكستس

 ندامو هتسايس ريغي نأ ريرحتلا سيئر نم ةلجما بحاص بلطي مث

 ةريخألا ةلوجلاىلإ انلصونأ دعب كلذ لعفنأ : ىناثلا هل لوقيف « ةرازولا

 «فحصلامجامم نيذلا نحن لئا] وانضبق اننإ : لوققي ؟ رومججا انعلوّتي اذامو

 ,ش . انرجؤتسا دق ةروجأملا <

 هعنب مل كلذلو « املا الإ:همهي الف : مالكلا أذهب عنتقي ال ديعسو
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 ١ عوبسأ ةصرف كيطعأس : ىزعل لوقيف « ةرازولا ةلاقتسا رالفتنا الإ

 ٠ ندارتو كتسايس حلصت نأ دب الف عقوتت اك ةراذولا لجأ هتني مل اذإف

 : الئاق ىزع دريو . : نآواببلا راد تالجم لعفت اكل عفتو «ةموكملا

 لوقتاك ةيعامتجا ةينف ةيبدأ ةيصصق اجر خت نأ ىدنع فرشأ .. صعإ

 ىف ةرازولا دقنت ىتلا ناواهبلا راد لعفت 5 ناولببلا ةسايس عسبتت نأ نم

 . ىرخألا ةحفصلا ف اهديأ لبقتو ةحفص

 تافور لم وهو « نيمأ ذاتسآلا و ريرحتلا ريتركس لخدي م“

 نع ةركف ىطعي ثيدح مهنيب روديو ةلجالا تيكام روصو تالاقم

 ناونعلا لعجا : نيمألل لوي ىزعف « ةرازولا ةبراحم ىف ةللا ةقيرط

 ' طخب اهتحتو , ةحفصلا ضرع ىلع ضيرع طخ « ةرازولا ةلاقتسا»

 اهباكترآل : ضيرع طخ م « ىرخأو ةظحل نيب اهثودح عقوت » : ريغص

 2 ٍ .« ةريطخ ةيروتسد تافلاخم

 .. لخدت ةيئاتنيسلا ةمجنلاماهس ةسنآلا نكلو ء جورخلاب ديعسمهبو

 ددّضصب ةلجلا ىف امنع رشن ام امبضغ ماهس ىدبت مث « جورخلا نع لدعيف
 امل ديال ناكاذإ ماهس ةشنالا نإ : ميفلا دقان لاق ذإ ؛ هيف ترهظ ليف دقن

 ىعدتسيو . . . رخآ ناديم ىف لغتشتلف اهدسج بهاوم لالغتسا نم

 ميفلا مجاهي نأب رمأ ىذلا 0 ةلجلا بحاص نإ 0 لوقيو سضحيف دقانلا

 اهضوعيس ةنإف ماهس ةبسنآلا امأ . . هتانالعإ نم تمرح ةلسجلا نآل

 , هعوضومو ؛ هدنع « ةزهاج » ثيداحأ نم ًاثيدح اهل رشني نأب .. !ريخ'

 ' معوسولا اذهل: سادال 4 لوتت امو قفل لا تآدج فيك

 نفلا تيوه فيك اديج حرشي هنأو بحياك بوتكم هنأب اهنتنطي
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 1 اشاب عيمسلا ديع اهببأ كأ مغر .. ةييد ىد يملا نم تبرهو

 ريرختلا سيئر هنف بلطيو ريرحتلا ريتركس لخدي كلذ دعبو
 عوقولا كيشو ىدازو رييغت ىلع لدت ثيحب اهقفل ارابخأ رش نأ
 ىذلا وه ةلجلا هرصانت ىذلا ةلعشلا نزح سيئر اشاب حلاص نأب ىحوتو

 ددعلا داوم لوانتي ىذلا ثيدحلا لمشيو ةمداقلا ةرازولا ىلوتيس

 جوزاا» هناونع عوضوم اذهف « ةفاحصلا هلوازت امن ةريثك لزاهم اهيترتو
 ةعراق ىلع صاصرلاب هدراطت ةجوزلاو ةقيشعلا ةذفان نم ًايراع نفقي
 ةنانفو فورعم لجر نيب تعقو ةنيشم ةثداح نمضتي وهو ء قيرطلا

 وه بتاكلاو :٠ قيفلتلاو لايخلا نانعلا بتاكلا هيف قلطأ دقو ةفورعم

 افيف ةلسلل مدقيز تبكي نأ لوا يذلا جيعانلا رجا دلاع ةلتسألا
 نأ ىلإ رطضاف « تالمهملا ةلس هلآم ناك هبتكام لك نكلو ؛ ةميق اذ

 .. ءارقلا ةراإو ةبارغلا لع دمتعتىلا ةفورعملا ةيفحصلا ةقيرطلا ىراخي

 ثيدحلا ىر*#فو ؛ ةلعشلا بزح ريتركس كب ديما دبع لخدي مّ 1
 . ىهنيو « ىسايسلا فقوملا نع عيبلبأ جورخ دعب - ىزع نيبو هنيب

 ءارزولا ضعب نأ ىه ةيسايس ةحيضف هيدل نأ ىرزع ىلإ ديملا ديع .
 ىدحإب مايقلا" ىف ءاطعلا اهيلع اسر تالواقبلل ىربكةكرش ىف نوكرتشم

 « ةكرشلا عم مرإملا دقعلا ةزوص ىلع لصح هنأو : ةريبكلا تايلمعلا

 نييلاحلا ءارزولا ريغ مضي دقعلان آل .. ىورقلا ىلإ جاتحت ةلأ.ملا نكلو

 ءاهس أ فذحي نأب رمآلا ىزع نورمو ةلعشلا بزد> نم نيقياس ءارزو

 ردصت نأ تالعيب ام ,لكو ءارزولا ءامس امسأ طقف رشنيو بزحلا ءاضعأ
 . "بيذكذتلا اوقدصي نا :سانلاو .: الماش ايذكت ةكرشلاو ةدازولا
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 نأب ةلعشلا بزح سيئر اشاي حلاص ثدحتيو نوفيلتلا قد م

 ديلا دبع جرخيو ةديدجلا ةرازولا فيلأتل عد هنأو تطقس ةرازولا

 ةررح ىو ؛ةيلع ةسنالا لخدتو « بزجلا راد ىلإ نيدصاق ىزعو

 اهثدحيو ٠. وجلا امهل الخ نيذإلا ةيلعو دلاخ نيب راوملا روديف « ةلجلاب

 هتاعوضومو هتباتك ريدقت مدع ثيح نم قحصلا لمعلا ىف همالا نع

 ىتلا « ةراثإلاو ةهافتلاو فخسلا ىف ممتاراجم ىلإ هرارطضاو « ةديجلا

 هيلع نووتف . هب شيعي ام بسكلل كلذو «ءارقلا بجعت اهنإ : نولوقي

 « آاحجان البقتسم هل عقوتتو هتباتكىرطتو ةرباثملا لع هثحتو رمآلا

 هتايحل ةكيرش ىه نوكت نأ هلامآ نم نإ : ابل لوقيف ةصرفلا زهتنيو

 كلذ عمو «هسفن بعادت ىتلا لامألا نم لمأ درج هنكلو « اهيحي هنآل

 اذهف ابعم لسرتسيو ارذعتم ارمأ هيلعلوصحلاو ايصعتسم ًابلطم هدحي

 برعيو لزغلانم ءىشبهلاهآو همالا نع همالك جزمي ذإ «ةقابلب ثيدملا

 !يهأو يحملان اهنأ ىلع سلتىتح اهجردتسيو « قداضلا هبحنع ابل

 بحري ىنزع ذاتسالا نآل ةصاخو ءابمساب هبتكيام رشنب نأ ىلع ناقفتير

 : دلاخ لوقي انهو « هرشن 000 اهات

 . كبح هنال

 رشنيو .. ةلوهسب ىلأر قي هنأمهملا . .نآلا بحلا ةلأسم نم انعدن

 دووظلا كتبات .ل ميتأ نأو ه هلعفأسام لكنإ : هل لوقت م ةلووسب ىل

 + ةقيقحلا نع سل بساثلا قولا فو مدقتت اهلعجأو لختأ كلذ دعبو.

 كب ديملا دبع ىرث ثيح « ةلعشلا بزح راد ىف ىناثلا لصفلا عقيو

 نودي نيذلا ءاضعالا نم نوفيلتلاب!ثيداحألا قلتي بزحلا نيتركس

 نا



 تالصاوملا ةرازو بلطي اشاب ىلعف ةنيعم تارازو ىلوت ىف مهتابغر

 اشاب حلاصو .. ةايلا ىدم تاراطقلا بوكرب ىناجملا يرصتلا لجأل

 تسلا ه نآل ةيبرحلا ةرازول اشاب ملاس وبأ نيرعت بلطي بزحلا سيئر

 أع 7

 هتعاذإو هعضو ىري « ةرازولل جمان رب ىف ديلا ديع شقاني ىزعو

 ':هل لوقيف . . ةيكلملا ديدحت نوناق رادصإ نمضتي « بعشلا ىلع
 ظروتلا اذهل صاد ال« ةلوجرأ ىوع ىمانال

 حوبسأ ذنم قديع الاقع .تبتكك بش كتأ ؟ طيروت اذهأ -
 . اذه ايدانم

 كالبتسالل ىلوآلاءرخآ ءىش ماكحلالاعفأ و ءىثعراشلا تالاقم

 اوطبه ماكسحلا اهلعف اذإو مكحلا ىلإ تعفترا ةضراعملا اهتبتك اذإ ىعشلا

 . عراشلا ىلإ
 نيرودصملاو نييفحصلاب رادلا محدزبو « بزحلا سيئر لبقيو

 املو . .. ةايحلا ىدم ةماعزلاب ءاشابلا ةلود ١ لاعلا عيابيو عابتألاو

 ةايح ةايحلاب دوصقملاف « ةايحلا ىدم كلذكهلبق نم اوعباب دق اوناك

 : ةرازولا

 ىذلا نإ : برحلا سيئر لوقي ةرازولا ليكشت ىف ةشقانملا دنعو

 قودي » رقعد روتكدلا همسا داصتقالا ف روتكذ ةيلاملا ةزارو ىلوتس
 . «دلبلا ةينازيم ذاقنإ ع.يطتسي ىذلا هدحو هنأ

 ؟ كربخأ ىذلا نم : ديما ديع

 ها



 !ابمأ ةلاخ تب نم جوذنم هنإ . ٠ تسلا : حلاص

يو؛نتعز روتكدلا متدنع نوفيلت | رفد فى نوثحبيو
 تيبطب نولصت

 هجو ىلبعبولطم هنإو أوطقسةعاملا نإ : هل لاقيو مسالا اذهةدالو

 عجريف سابتلالا أ حيضتت 0 . اشاب ملاصلباقيو رضحبف « ةعرسلا

 . هلال بيبطلا

 ةيلايلل 00 ,تكدلا ه.فو ةرازولا فيلأت موس رم ردصبب م

 ..تسلا ةبيرق جوز « لصالا ه رتعز رؤتكدلا قوتي رثآلا ىللعو

 ةرازولا ليدعت مالت ال فورظلا نأ نوري مو نولعفي اذام نوراتحيف

 . فقوملا لحل ةركف اشاب حلاصل أرطتف ءابليكشت لوأ ىف ةصاخو

 هنأ ىلع يلم ةرازو هيلإ دنسّتو ةدالولا بيبط رتعز نوةكدلا ىعدتسي

 ” ( ابهكالو لاع قةزازولا ققح كلذيو , .موسرملا قدوصقملا

 1 ؟ةيلاملا ف ةدالولا بيبط لعفيس اذام نكلو : ىزع لءاستيو

 لمحتالا.. .طينتلا اك يخيب .. هريغ لعف ا لعفي + ل انم:ةيلع د ريف
 ١ نآلا ىتح قيال يلوت ريزو أفك أ هنأ فحنفلا هنع نددكشم : : همم

 تك ةراز ولا فلا نش ربشأ ةعم دعب مق ثلاثا لضفلا امأ 0

 «قزر» 'عم اذه ىرن ثيح « ةفصاعلا ةلجم ري رحت سيئر ىزع ذاتسألا :

 هذه نم مهفنو ٠ ددعلا روصأ تاعوضوم ف ناضقانتي ؛ ةلؤلا ماسر

 فأي مث « ةرازولا نَم ةضراعملا فقوم تذختا ةلجلا نأ تاعوضوم ا

 :قزر هل لوةيف « ىضاملا هذعلا فقل قزز اهمسر ىتلا ةروصلا ىلع ىزع

 . ةعئاز تناكابسفن ةصقلا نآل ىلقب اهتعمر ىأ ةقيقملا

 نوي



 « ةيلع ماب ىشنتو دلاخخ اهبتكي ىنلا صصقلا نم ىه ةعئارلا ةصقلاو
 ' ىرخالا تاعوضوملاو صصقلا هذه نأ لعن قزرو ىزع ثيدح نمو
 ' عيزوت تعفروةريبكةجض تئدحأو باجعإلا تلانةيلع مماب رشنت ىتلا
 جرخم مث ؛اهتباتك نع ثيدح ةثالثلا نيب ىرجو « ةيلع لخدت مث ةلجلا
 وه ىدبي نأب ىهتني قطاع هبش راوح ةيلعو ىزع نيب دوديو قزر

 ةصرف هنم بلطتو ةبغرلا هذبل اهتشهد ىه ىدبتف « اهجاوز ىف هتبغر

 دلاخ لأ نيو « ىزع جرخمي مث , دلاخ لخديو ًاعوبسأ اهلوميف « ريكسفتتل
 : ابل لوقبف ؛ ةقيقحلاب هبيجتف « هيف ناثد>ت |ذاك امع ةيلع

 1 . ةحجار هتفكنإ .. ريكفتلا مالعو -

 ش ؟ اذام نع ةحجار

 . ؟ ىرخأ ةفكة يأ نع

 . سيراقملا ةعيبط ىلع فقوتت ةلأسملا

 . حجارلا وه سيياقملا لكب -

 ؟ كاردأ نما

 «ةفاحضلاب لصصلا نع ساي ةيضغ كاع ىدي قى ىكيدكلا ريعسو
 اينجوريكو يرسل زيت ركس ةفرغ ىلإ ًابضاغ هجو رب دنقلا نيناليو

 داوم ىف ثيدح نيرر#لا ضعب نيبو هنيب روديو ىزع لخديو . هءارو
 لوخد ةبسانمب مالفآلا دقن ىف ثيدحو ؛ تاحفصلاب ا!هبيترتو ددعلا

 . ديدجلا اهمليفل لوألا ضرعلا ةدهاشم ىلإ ىرع امتوعدو مام

 'سيئر ىرع ذاتسالاب درفنيو ١ ةلجلا بحاص كب ديعس أي مث
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 ةلعشلا بزح ريق ر كس كب ديما دبع نإ : ىاثلل لوآلا لوقيو ريرحتلا
 رخيست كن : هل لاقو هلزنم ىف هداز مث , اينوفيلت هءلصتا ءارؤولا دحأو

 ' ةموكحلا طخسلهتفيدصو هسفن ضرعي هنأو « ىزع ضا رغألل كتفي

 اذإذ ٠ ىرعحامج سبكيو ةلجنا تالم-فةوب نأ هنمبلطمُ , رربم ىأ الب

 ' باتكلا رايك نم رخآ بتاك ىأ رات نأ ديعسل نإف ىرع قفا وبل

 ريغ اذه . اهعيمج ةلجما لع نوفي لب « هرجأ مث نوعفديو هلحم لحي

 ديحادبعلاق اريخأو .حلا .. قرولا ةصح ةدايزو ةيموكسحلا تانالعإلا

 فحصلا ليطعتل ديدج عيرشت رادصإ ىف ؟ريكسفت كانه نإ : ديعسل

 ' . . ًايئاهن اهقالغإ وأ

 رارمتسالا ىلع همزع ىدسبيو روثي لب «قفاوي ال ىزع نكلو

 طبمو ٠ اهيلع. ىضقي, ىتح اهيلإ تاب رضلا ديدستو ةرازولا ىلع موجها ىف

 نقي م ٠ [رشم اقلك بتكملا ىف ديس لظر و .« عطل لإ سه

 نوفيلتلا قديم“ . .: هتامدتخ نع ءانختسالاب ىرعل ًاباطخ بتكي نأ ىلإ

 .اذإف ,نوقيلتلا ىلع دريؤ ةعبطملا نم ىزع ىعدتسيف ىزع بلطيو

 هنأو تطقس ةرازولا نأ زرع ىلإ ىهني وه اذإو ءاشاب ربظم ؛ ملكدملا

 لهذيف ؛ ةراجتلل ًاريزو ىزع نايع#أو « ةلقتسم ةرازو فيلأتي فلك

 8 8 .: لوةيو ةعرسب ءانغتسالا باطخ قزعو ديعس

 ... انسفنأ ءىبن .. ريزولا ىلاعماي كوريم . . كب ىزع اي كوربم

 تيدان املاط ىبلا كتاعو رشم ذيفنتل ةصرف هذه .: ًاعيمج انل زوف اذه

 « كتف رعب ثنأ ؛ةئيعف ريرحتلا سيئر نع امأ : هل لوقت نأ كإ . . أمم

 . ءاشك نم رتخا

65 



 لوقيو « ىزع نوئنهيو « ةيلعو دلاخ مهتلمجىفو نودر#لا لخ ديو
 : لوقتف . . درلا راظتنا ىف لازي ال هنإ : ةيلعا سرع

 .. راظتنالا يعاد 2 ةلع

 0 0 رس ةينلا تدّقع له : رع

 ملف « ةفكلا تحجز دق“ ةديدجلا فورظلا : ( ةرارم) ىف دلاغ

 . ..زاظتنالا وأ ريكسفتلل عاد كانه دعي

 . .ةينلا تدقع دق لجأ ( دلاخ مالك ع مست مل اهنأك) : ةيلع

 ؟ ةقفاوملا لع : ىزع
 . ضفرلا ىلع .. ال : ةيلع

 رظنبو كلاهتي هنكلو ؛ ةبيخللاب رعشيو « ىزع ىلع ةشهدلا ودبتو
 ىف ىناكم لل هقلو ١ . كرايتتخا قدتسم هنإ : ةيلمل الئاق دلاخ ىلإ

 مويلا نه بتكي ْنأ عيطتسيو ؛ دلاخ ريغ هؤامي نم دجأ تسلو ةديرجلا
 . .ءىث لك فرعي نأكل[ 5 لوالي نأ ىلإ . . ساب

 2 هيلع لف ريرسلا ينو ينك لآ هناكم دلاغ ذخأي امدنعو

 اهب اهثدح نأ قبس ىتاا هئارآ نم هفقوم نوكيس امع هلأستو « ةئنبم ةمساب
 ىتلا تالككلا كرتو  ليخادلا حالصإلاب ةيانعلا ةرورض ىف صخلتت ىتلاو
 باطملاو ةدسولاو ءالجلا» لثم نم ءنويفحصلاو ءارزولا ابي رجتي
 : يت نيحتاَصلا عم حيصيو بكرلا عم ريسيس هنأب اهلع دريف «ةيموقلا

 متأ ال ىتح ريا عم ارامح نوكأ نأ دب ال : لوو « نيفتام لا عم
 1 .. .:نوبجلا وأ ةلايخلاب

 . ماا ةق ىف مهو نييبلا ىلع راتسلا لدسي م
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 : يتلا

 دلل عا ةسن نسا ءرعق ءارو» ةصقلا هذه تسيل

 ةياغلا ايف غلب ةضبان ةيناستإ ةصق « تام اثسلا هةصقف « يعايسلا فسو»

 حيرص دقن . قافنلا ضرأ» ةصق ىفو+ مهتاثيب و صاخشإلا روصت ىف

 هتيج ىلع فلو وا قاطني ايفو كر ىلايخن لكم هى عمتجيلا وى

 قايفنلا نم ةصلاخلا

 ابنلا فسو» ةباتك ىف ظحاالي ام 1 ةيجسلا ٍِظ قالطنالاو

 دنع هنأ دقتعأو 2 مودمعلا هجو ىلع
ةباتكلا ف قاطني بتتكي ام

 هناك 

 5 ديقتي كا دويقلا نم ررحتي ورف « هنيبو هنيب ةفلكال ًاقيدص ثدي

 ةاي 2 نيبو مهنيب ن زجاح مهيديأ ىف لبيقا نأك باتكلا نم ا

 5 ةررجتملا ةي ىبيطلا

 دقنل ىلإ تح ىدوؤي فسوي ةباتكىف ظوحلملا قالطنألا كلذو

 يقال دووعلا ةينابز هنع لفغ فيكى ردأ تسلو « ديدشلاو حيرصلا '

 نوأرقيال ممتأ نظلا بلغأ ؟اقلس هتاياور ف م دقو اباطقأر

 انبحاص لان تقييعلاب تالاقم ىف ق بتك كلذ نع اكع ذأ رلو ءاصم

 للسن هنأ هامل
: 

 امم اير نود ةلسلس 1 هذه ىف ميدقتلاب «داتسلا ءادو» ترثآ

 وهو ءاديدش الاعفنا ا,عوضوم تاعفنا 5 فيشوي .نسصصق نه.ىن هدأ

س دقو 2 اندالب ىف نييفحصلاو ةفاحصلا عوضو 07
 َن «ىلع ءوضلا فيا ولا طا

 ىردأ تدسلو 6 2م
لا نولسرب مين ٍضرتفي نم وأ نواسر.

 شالا ىلع ءوض

 كلذك أ
كللاو 2 هيلع نييفحصلا ة ةروث نم ملبس اذامل ًاضيأ 3

 فندأ ف ق

 امك

 هك



 : ةوراث مهنأ اذه ىلع ليلدلاو ؛ م ومعلا ىلع ًابتكالو ًاصصق نوأ ر قيال
 لا « نوفيزملا ١ هتيحرسم 1 اه:ذنع رومرت دوم داما لع

 مل اهنأ ولو ,ةيحرسملا ةدهاشم ىلإ اوعد مهنآل ءدقنلاب ابيف مضوانت
 . «راتسلا ءارو ١ ىه لبق نم 1 تخأب اوملعي ملاىاهب وملء ام لثمت

 توابو « هوجتسبال ىنال , ًاديدش الاعفناعوضوملا اذهب تاعفت)

 قفوأ نأ عطتسأ مو « ةفاحصلا سيلاوكءارو ام تف رءف ء هرم نم رملأ

 دره دلاخ لثم تنك« هيلإ دصقأ نعرضرم هاا ىأ نيو اهني

 . هوجولا ضعب

 : لخ مرتلا طليمو « هذه هتصق ةحرشم ىلع ةفاحصلا فل أ عضو

 ٠ قزرب ة ةيح 4 دب لازتال 2 نييفحصلا نم اذل مدقو ؛ اهيف ءادلا نطاوم

 اه ريرعشلا نت ركس ناسا لع انتادحو
 ل نا يسم سقف هل قط

 : . ةقيقكلا ريغ ءىش ىأ  ىضري . ةضراعملا وأ ةموكحلا وأ بتاكلا وأ
 . . طئاخلا نيوانعو ...نمحالا تنشناملا ةفاحح . . ةثيدحلا ةفاحصلا

 !و تتشد اهنكلو ابشقيقح ىلع ةمقاؤلا تبتكدقل » : دلاخ لوقيو

 : ايناسمارقأ ىل اولاق .. ريثي ًاثيش اهف اودسحي ل .. ةيانع ىأ قلت
 ىنعسي مف ٠ . رفوتم ريغ ديدجتلاو ةراثإلا رصنع نإو ٠ . افاد ثدحت

 دل .. الصف لوبقاا تزاح دقو ..اهومتعمس اك اهيتكأ نأ الإ
 ةقاسصلاو رووا ىطري ام سلكت نأ امإو .... ريثلي الف قالا بتكت
 . ءارتفالاو قالتخالاو جروتلا نع

 كلس هنإ : لوقي ةفاحصلا ىف هبعاتم نع ةيلع عم دلاخ ثيدح ىفو

 ها/



 0 « ىحاونلا فاتخم ىف ةرملا 5 نيكو يسب طلا

 نعمأو مهليبس كلسي: نأ لواخ ؛ هبتكام ةءارقب اونعي ملو هيلإ اوتفتلي

 .كيساحنس : هل اولاق .. ةروصملا تاهافتلاوأ . . ةروصملاتاجاتروبيرلاق

اندرو ىهتقو عيضي تأ ءايغلا نم نأ دجوف . . ةعطقلاب
 34 فيظن 

 , هل جتني نأ نم ادب دي  ملو .. ةلجلا ىف نإكحتملا نم راح ىأ بجي آل

 . . تاقيفلتلاو تاغلابملاو تاهافتلا نم نوديرب ام

 طقف ىلام لجر هنأ ىلع ةلجلا بحاص ةيصخش روصي فاؤملاو

 . حرص حضا وه سمأ ني يفحصلانمعوتلا اذهو « ةماءةحلصمالو أدم همهيال

 ىزع ةيصخش هنع ربغت ىذلا زارطلا كلذ وه اذه نم رطخالا نك و

 نع لوئسملا وهف «تاريثملاو تاهاغتلا ىلإ هجوملا هنأل ؛ رب رخل ني

 هناك ودبي هنأ هتروطخ نمو « هفاتلا ءىراقلا علصو « قاوذألا داسفإ

 ء ةيسايس ةعراصم ىواه الإ ةقيقحلا ىف وه امو « ةينطو ةلأاسر بحاص

 نم يتش لئاسو كلذل ذختيو . تارازولا طاقسإو تالملا ىوب

 ..ةمهوملا ةيهولا' رابخالا فيلأتو حاضفلا ريبدتو هيوعلاو حيروتلا

 , . « ماه ءاقل ٠ ناونع تحت : ىتآلا أبنلا بتسكي الثم وب

 ىلع دمحم ىدان ىف ريبكب ةلعسشلا بزح سيئر اشاب حلاص قتلا »
 ضخمتيسو .. نهار لاف قوملاب قلعتتةماه تأر واشم نينثالا نيبتمادو

 «* ةيسايسلا ةلاخلا ىويظع كارول ىعداقلا

 هرصاني ىذلا لجرلا ن نا مديل 0 كلذ بتتكي

 .. ةرازولا .فيلأتب فاكيس ٠

 اهف لازال , ىه ىه انتفامج لارت الو ء انتفاعصف ثدحي كلذ ناك

 نا



 نم مكدحلا ىف رييغتلا هاضتقا ام الإ ريغتي لو ١... نوريشك « نويمزع ٠

 ىف ءايرخلا ةسفانم ىلع ةقراخلا ةردقلا ىه .. ةذفلا ةليضفلاو .. قافن

 ءامنإ ىلع مزعلا ن زاعأ نيح ؤوهو ةنس لئاوأ ىف ثدح امو .. بلقتلا

 نييفدك نم اندئع نما 3 ام نع ة ةركف انيطدن 2 لاقتنالا ةرئذ
1 

 .. ةريثك ءاشأ ىلع نيريدق

 ءايتفاعسو اهتاراثإو اهاهافت قف ليلقلا الإ ب سلا .لازتالو ”"
 قرلازب لى.  ..واتنلا ءازوو اه ريظأت ضابسلا سوي اينع ففي 7
 نم ريثك اهديرب ةريثكءايشأ كانهو ... نوديرب ءارقلا نإ : نولوقي
 امكاهنم مهل حاتي ام ىلع نولبقيو , روجفلا تاءايةو شيشخحلاك « سانلا

 ..ءاوسب ءآوس ب. فسملاك إف له ءارقلا لبقي

 :ةيسابسلا باو حلالا . ةناحبدلا ادع  دقنلاب ضل ولأ لواق دقو
 ربك كاان دايو ةاتملا كاعاقت دارستسال فمات اهرمقيو
 ءاهتلاو بارحالا لاوزل ديدشلا حايترالاب رعشن « راتسلا فلؤملا اهنع
 .. اطزايم

 لكقاسو « اهريغو ةعاذإلاو مالفألاك ىرخأ ىحاون هدقن لوانتو
 بناج ىلإ ىحرسسملا قيوششتلاو ىدآلا عاتمإلا هيف رفاوتي أي ًايئف اقاسم كلذ
 ةيحرمم لا هذبف . عيمتجما ون هآ1#و ىادهأ نم هيل] قلطناو همرنلا ام
 سم ىذاا ىنفلا ريوصتلاو « م زيلملا عوضوملا نيب عمج ىف لآ ردا ىذلا نم

 . « نفلا ٠ نم قدأ امسا هل دجأ ال ءىث ىلإ هليحتف ءاشألا بلصأ تشير
 ةشقاناا وه ةشيرلا هذه ىلع "وضمت هتيأر ىذلا د ولا عضوم او
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 ءالجلا لوح ةيلغو دلاخ نيب تراد ىتلا ةليوطلا ةيحالصإلا ةيساسلا

 . لخادلا حالصإلاو ةدحولاو
 ةواخلا .تنازوتني بحلا لاوخأ ىذقت ا" نيبيبحلا ىرن ال نحيف

 ةنشخ ةيسايس ةرظانمىف امهعمسن انكلو , ةيفطاعلا ثيداحألا نالدايتيف

 ةسايسلا نم لبيلق ءىش ءىج نأ ق مئامأ ال انأو . لمت ىتح لوطت

 دق بقرأل اذعق فل رقلا ىو انهناو , نيبع ثيدح ىف اهريغ وأ

 ىلع ةءاوأا قايجادو «, دلاخ ةيصخش صمقتو نيذلا امهتقو ىلع ىدتعا

 ش . حالصإلاو ةسايسلا ىف هناسل

 اقيقد [ريوصت ؛:غراضتعي سايس قسسك( يوع ةييصخش فل ولآ وص

 ؛ ةيلعب ىزع ةقالع زيوصت ىف هبحاصي مل قيفوتلا اذه نكلو . ًاقفوم

 هريغىلإ هتبيبح مسي ةياهنلا ىف بتحلا ىرن م ءاهحي هنإ : الوأ لوقي وبف

 اهمتاذ هنأ ضورفملاو .. هيلإ هيدهي ىداع ءىش اهنأك ةطاسبلا ةياغ ىف

 هريغل اهنع لزني فيكف « هرعاشم اهب تقلعت نأ دعب ابجاوز ىف هتبغر

 ؟ . . باتكوأ لق نع لزني اك اذكه

 ةقيرطب لبحلا هل دع - ىدزع نيبو اهنيب ثيدح ىف - ةيلع ىرنو

 .٠ بحلا هلدانت نأ ىلإ ىدؤيس ثيدحلا نأ عماسلا وأ ءىراقلا اهنم مهفي

 : « ةجيننلا عم قف الةتكلو «ريوصت نسحو ةقر هيفليوط ثيدحوهو

 . دلاخ بحن اهطابق نار و ةيلع قلعت عمو

 ةيادد ىلع لدي الوانت ىحصلا لمعلا قئاقد نم ًاريثكة صقلا تلوانت
 ىذلا جوزلا نع دلاخ هبتكىذلا عوضوم ا ن كلو , قئاقدلا هذهب فلؤملا

 سيلوبلاشداوح نم هنأ ىلع هنع ثيدحلا دب : سئسملاب هتجوز هتدراط
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 ثدح ام لك نأو ةلجلا بحاص وه ثداحلا لطب نأ نيبت مث ء ك احنا

 « لزنملا ىلإ تعرسأف ؛هتجوز تملعف اهزامب ماهس ةرايز ىف ناك هنأ ره

 نأ دعب ةنئمطم ةجوزلا ثداع مث مدخلا مس نم ًاطباه للست اهب سحأ الف

 .ةاياو سيلوبلا لإ سآلا لصي ملف ءميص ريغ اهغلب ام نأ تمبق

 مهارن مث « طبضت وأ غلبت ىلا ى رشنت ىتلا ثداوحلا نأ فورعملاو

 اهبتلكي ىتلا تالاقملا نم ةلاقم هنأ لع هسفن عوضوملا نع نوثدحتي

 « ةلاقم ىمسي نأ حصي وهالو ثداوحلا نم وه ال عوضوملاف ؛ دلاخ

 " ؟نذإ ره اف

 ىلع قالطنالا ١ ىعابسلا فسوب ةباتكىف ظحالي ام زربأ نإ : تلق

 هروص َْق قفدتي 7 هنغلو هبولسأىف ًاقفدتم قاطنب كلذب وهو « ةيجسلا

 نوثأملا لوقا هيلع قبطن» اع ريثك هذه ىف هلو هراكفأو هرطاو>و

 1 .غ ةركفلا ها ركتسا نم ريخ ئأرلا وفع»

 , راثكإلا اذه داقنلا ضعب هيلع ذخأ دقو « اريثكجتني كلذب وهو

 هله «قمأ قرأ انأو ١ نسحأ هجاتنإ ناكل نبع ول هنأ ىلإ نييهاذ

 ةجرد لبعلاب لقت لق لب ,طقف ةيكلا للقي امتإو 0 عونلا نسي ال

 فكاذإ نيحأ راطقلا ىشع لهو >2 قلخ اذكه وه هنال 2 عونلا

 ؟ . عارسإلا نع

 5 هنإ . تركذ ام هتغاو ةيواسعأ ىف قاطني أضيأ كذب وهو

 حرملا ةبوذع هيف ًاقلطنم احرم ًايعيبط هبولاسأ قأيف ةقفدتم ةحرقب
 ىه له فرعيل ةيلك دنع في الأ كلذ تايضتقم نمو « قالطنالاو

 هتاياتك ىف كت اذهلو 3 دعاوّتلاو هغللا ةبج نم ةديوص ريغ أ ةحروك
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 .. قن ظيفم وهو ارش « ةغللا روم مق » هيلإ رظنيو . . تافلاخلا

 سناك ن إو ؛ ةحيصف ةبذع ةيب رعهتباتتك ىف فسوي ةغل نأ كشالو

 هتعيبطو هتتحارص ىأتو اهيلع رصي ىتلا تافااخلا كلت عوقول ةميلس ريغ
 وأ ديرب ةلاثلا ه باقككلا ضعي عنصي اكارتاازإ ىف محصملا ىلإ دهعي نأ

 ريغينأ ديري وه لب ؛هريغي نأ ىلع دحالا ةردقالو ةليحالو «وهاكو دب
 حالضإلاىلإ هتوعد ىف هقفاوأ تنكنإو انأو « بتكي ا؟نوكسل ةغللا

 ريغت الف ةدحوم دعاوقل اقفو ًاميمج بتلكن نأ ىرأ أ الإ ىوذللا

 + اهيلع قلتم ةديددع سمأ ىلع الإ انتباتك
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 ملا ةروع
 1 يللا مويطوت

 . ضرعلا

 .هرمع نم ةرشع ةسماخلا ىف ىف «حورلا ةدوع» ةصقل لوالا لطبلا
 :ةدابق لع لودصحلل ارتيابن ىف نحت ىتلا ةيوناثلا ةيناثلا ةتسلا ىف بلاط
 اذه ميقيو « 1415 ةنس ةروث لبق ىتلا ةرتفلا ىف كلذ ناكذإ «ةءافكلا»
 3 وونمد نماعيمج مهلصأ و :ةرهاقلاب هتبعوهمامعأ عم ء نسحدمس]و , ىتفلا

 مريكأو « مهسفنأ ىلع اوقلطأ اك« بعشلا ٠ اذه دارفأ رغصأ نسحو

 قدح وأ هدبع نوقابلاو ٠ اغأ ليلخ ةسردعب سردملا ىدنفأ قنح هع

 .«هديعو قتحر عنب ميلس ىثابزويلاو ءايلعلا ةسدنلا ةسردمب بلاط وهو

 : ام ةاقبتا# ةديسسل وسباق لمعلا نم ف ركع سكوب طراس رهو
 5 « لزأملا ةرادإب موقت فو نسحب ةءو هدبعو قنح تخأ ةبونزو

 . موعم هنأشنل مدخلا قوف ةلزنف ىف هنوربتعي اوناك ىذلا مداخلا كوربم

 ؟وناكو ء بنيز ةديسلا حن ةمالس عراشب ةقشف نكسي بغشلا ناك
 .ةسمخ اهيف تفطصأ « ةدحاو ةرجح ىف نوماني  ةبونز ادعام

 عضوت ةييشخ ةدئام سماخلاو « عبرو ةصوب رايع» اهنم ةعبرأ « ةرسأ
 . كوربم اهيلغ مانيلا اليل موذلا ةرجح لخدتو « ماعطلل ةلاصلا ىف اراه
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 : مهني امو مهتاباعد فذخت ؛ حرملا اهدوسي ةفشقتم ةشرع نوشيعب مو

 حورلا كلت نإ لب « نقلا مواكأمو مهشيع فاظش « نماضتو ةدوم نم

 ةايحلا بحب نسمو . ةداعسلاو معنلا هب فز ام لإ فاظرعلا اذه لي

 , هماعأ نع فلدخت ةيلاملا هفو رظ تناك نإو « اهفشقت ىلع « بعشلا »

 نم ةبولزو هدبيعو ىناح وخأ هنآللا همأ ةهج نم ًاينغ هجأ ناك ذإ

 . طقف بآلا

 ىلإ اريشم هينيعب « زمغي ٠ وهو بعشلا ىلع كوربم لبقي موي تاذو

 بعشلا عرف .. «ةفيض» نبيفو «افويض اهدنع نإ : الئاق ةبونز ةرجح

 ىلع بك انلاب قومفإدتب و ضيف تروصب نوكحاضو ةردلا باب لإ

 ةسردمب ةبلاطلاة ينس ىهء لاما ةعئار ةاتف اوأر ذإ اوتهبو . . بابلا بقث

 ناك مث ٠ « مهزن رواجا لزنملا نطاق ىل> روتكدلا ةنباو ةيوناثلا تانبلا

 نم رسيأ, «هفرشلا سكر » قيدم نآنق ناكو ٠ نأش اهعم مش لعب

 ىتكاف « قيمعلا مونلا الإ همهب ال بلقلا خراف لجد وهف « ًاعيمج مهنوئش

 ىمأيو « تارماغم نم هب اوماق يف ممذوفل ح رفي « تاباعدلا مهتكراشمب

 قئأتي ناك ىذلا مداخلا كوربم هتل آض وأ نأشلا ةيمهأ ىف هيليو « ماسالا

 « ةيلس. كرنم ىلإ زمأ ىأل ةبونز هلسرت امدتع « ةيلاعلا ناطفق ء ىيليو

 ةدمع هبشي هنإ :.ةينس هل تلاق امل ةراظن ىرتشا نأ الإ كلذ ىلع دزي و

 ٠ . ةراظن سبلب ناك ةدمعلا نأ ريغ ناطفقلا اذهب مدلب

 ناكو مب ايمو هديعو ندسع مف ءاقح ةاتفلا بحى اوعقو نيذلا امأ

 بيل ينل نع ايل عطنا نبأ ت دعب « ةيلس عم رود ةثالثاا نم لكل

 . اهترايزا تتأ ايلكةبوذز ةرجحت
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 ءأب ربكلاكلس عطقنا امدنع كلذو ؛هدبع رود نادال رصقأ ناكو

 هكفصب هحالصإل هديع نهذينأ ةبونز تحرتقاف ىلح روتكدلا لزنم ىف

 ءىث لجأ نم ةجض ثادحإو ةكرشلا لامع نم لماع ىلإ ةجاحالو ًاسدنبم

 سئرو » قنأتلا هعسو ام .ًاقن أتم ًاديتيم ًاعرسم هدي بهذذ 4 طيس 0

 و نص كإ مزال نشف ٠ و .الئاق احزامب هعدوب ىدنفأ قنح يفرلا ش

 تذفنو :اعنيعأ تقتلاو براومباب ءآرو نمهديعل ةيلس تاياختو

 ةبجاوملا ةتاحش جاحلا ةوبق ىلإ رمألا لوأ ىف ميلس ىثاب قريات

 سل ناكو ؛ةقلغملا ةيبشخلا ةفرشلانم اهتيؤر. لواح اثبعو « ةينس ةفرشل

 نأ هاسشع ةيركسعلا ةطاسلاو ةمظعلاب ًارهاظتم ةوبقلا مامأ ىسزكى ع

 ناريجلا ونايب نإ : ةبونز تلاق .امدنع هتصرف تءاجم : اههايتن|ىعرتسي

 .اكينومرالا ىهو ونايبااهبشت ةيقيسوم ةلآ كلع ميلسنأ رايتعاب «وناييلا'

 سندو 6 هيلإ بهذو 6 وناييلا ةنياعم ىلع ًارصم .ًافقاو ملس ضمنو

 : هل الئاق منحني فرشلا

 1 كرايم.

 : 1٠١ . ىنح ىسري معن 5-5

 1.كلس ةتحشم ونايب اد ! ىص كل مزال شم ..سب.. ةجاحالو

 .فزعت 3 ىلع اهلج ىتح اخاه ةينس جردتساو 8 ونايبلا ماس نياعو

 ءرماآلا ىضتقاو .. فزعت هو !ملمأتي حارو.للخلا عضوم فرعيل همامأ

"16 



 1 ونايبلا دقفتل ناريجلا لزبم ىلع ددرتي أ ىضتقي هلعج مياس أ وأ

 ةلاسر ةينسأ نشكف 0 لاصتالل ةليسو لو م وأ ايبلا حالصإ مَ ذأ كح و

 2 قيلعت نود هنأ وذعب فراظ ف هيلإ أاهدرف اهدلاو لو ُّق تعفو ةيمأرغ

 روحه ةاس عم هتصق تناكدقف « ةصقلل لوألا لطبلا : نديعامأ

 فلولا وه ناحل 9#: أ ءايدالا مارغ 0 باقث يف تاك دقو : ةصقلا

 ءءء رتعح

 ذإ « ونايبلا حالصإو كل سلا حالصإ لبق ةينسب نسحم لاصتا أدب

 اهتدلاو دنع رغضلا هل عفشو « ةبونز هتمع عم نا ريجلا لزنم ىلإ تهذ.

 نع اذخأ ىلوماحلا هدبع ةقيرط ىلع ءانغلا نسحن ناكو . هلباقت نأ ىف:

 تبجعأو «ةملاعلا علخش ةبيبل ٠ برطلاو قيسوملا ىف ىلوألا هتذاتسأ

 ونايبلا لع فرعلأ هملعت نأ ىلع قافتالا مو . ,هانغب اتدلاوو ةنس:

 ىف ناكو , رهاظلا ىف ضرغلا اذهل مهيلع ددرت, حادو + ءانفلا امدلعيو.

 هقياضتوهضاعتتما دشأ ناك امو.ةينس بح ىف «ةتشوشل» قرغ دق نطابلا:

 سفانتلاردكو .ونايبلا حالصإل ميلسو « كل.سلا حالصإل هدبع بهذ امدنع-

 . تقولا ضعب مهنيب ةدوملا وفص ةثالثلا نيب.

 رفاسي نأ هغر ىلع نسحم رطضاو ؛ ةنسلا فصن ةزاجأ تءاجو

 نأو ةينس عد ود نأ دازأ ىقسلا لبقو , وويتمد ف هلهأ دنع ائاضقلا

 نأ عاطتسا ام لكو . هئايح ةدشل لعف دق نكي لو هتفطاع نع امل حصفي.

 بحي مف !اذامل : ةينس هتلأسو . رفاسم هنالل نيزح هنإ : وه اهل هلوقيب

 وهو فتوملا ىهتناو ." ىريرحلا اهليدنمب هل ارتحسم ىلا عومدلاب الإ
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 نم ةينس مأ تداع امدنع هثايحو هدوج نع جرخم نأ لواحو فخجترب

 .عدوو لسف ؛جراخلا

 .رطاوخلاو تالاعفنالا ىتشبسفنلا معفموهو هدلب ىلإ ن-< رفاسو
 كلاق 5 ابطخم ةيخس ال هيتكنت ًاباطتخخ تبع نم قلتيس هنأب ىزعتي ناكو
 ًاقاتشم اقلق باطخلا اذه رظتناو . ةباتكلاو ةءارقلا فرءتال ىتلا ةمعلا

 هتاكاكر رسفو هب حرف هنيكلو « لذتبم كيكر بواسأ ىف هيل] درو ىتح
 الخلا اذري. ظطحاو  ةمآلا ةلبركا لاخ ايمان هتيتك ةينس نأب
 ءارو نم هبظاخت ةينس نأ رابتعا ىلع هب ايشتنم ًارارم هتءارق ديعي لعجو
 . . ةيوئز راتس

 ماعلا اذه ىف اهداز دقو ةيفيرلا ايادهلاب المع ةرهاقلا ىلإ عجر من
 ه«بعشلا» موجو ىري امدنع هلخادي قلقلا نكلو . ةينس ىلإ ابنم ىدييل
 أبن لعي نأ ثبلي ا ىف اباحس 0 هل مهلابقتسا سهش ىريو

 ش . ثدح ىذلا ريبكلا بالقنالا

 .لمعت ةبون زتناك ميسو بزع باش مهتقش تت ىتلا ةقشلا ف نكسي
 ىذلا لالحلان با نوكي نأ هاسع لئاسولا فلتخمب اهيلإ هرظن بذج ىلع
 :توراثو. ٠ ةيطش ىلإ ترجتا هبح ةفطاع نكلو . .ةسوئعلا نماعذقني
 ناديم ىف « ىجلاحضرع ه ىلإ تبهذو ةياس عم ترجاشتف ةبونز ةرئاث
 هجوت ىلح روتكدلا ىلإ لوألا : نيباطخ امل نقكف «بنيز ةديسلا

 باطخلا اذه ثدحيو « باشلا كلذ رهو « قطصمب هتنبا ةقالع لإ هرظن

 نم ىديك باطخ هنأ ىلإ مهنطفتب ىهتنت ىلح روتكدلا لزنم ىف ةعبوز

 "ال



 نسحم ىلإ . هلمكر ءلاد هبتكدقف ىناثلا باطخلا امأ . ةريرشلا ةبونز

 : لكقف هتع قوش اتيت

 بحلا طوشرخآ ىلإ قطصم عم تبهذىلا ةيس بعنئم ن عشا سأو

 روغشملا هديعو ملسو ند نيب ةاتفلا لع صفاتك ا ل وو 8 جاوزلارهو

 1 , 2 مولا 2 فطاعتو ن قم ا ف قولنا ١ىف ةكراشملاب

 هموخإرا لمرالل يل رفا 11 ةسسل ةروث تماق مث

 5 ' هذي ع اهدوقي ىت لآ "سدر . رهاظع تغقتلاق 5 نس ةسزدم نم ةرهاظم

 0 لمع و. ا عم ناريسي و هع أ تحت هعارذ 0 0

 «ةربث ا ةددجتملا اهنرما ا 0 محم يرهق ىح -- ف

 1 ضابقتالاو ةدحولا لحم مهسوفن ىف سمحتلاو خافكلا لحو

 4ب تاطبضو » بعشأا 0 .لزبو ىزياجينإلا شيجلا نم ةوق تمحتقاو

 خاج 2 نجيسلا ىلإ د ةيوئز أدع ام بعبشلا دأ رفأ قب س9 «تأرو وشلم

 «ئرياجإلا ىرلأش تفمهقيدص ةطاسوب مرو ًاينلاب هيلع رثأ ىلع نسخ دلاو

 أدت نأ دعب محار س ق واطي نأ ىلع نجسلا قاس كك عيلقن ن رككأ

 0 مونلا 2 ريذع 0 ْق مريلع تاخد( 34 قشتسملا َْق ةبوتز مهتداذو ٠ لالا

 مك ه رب رس ىلع ميرم لكأ ةفطصم ةسمخ رك رظنالا ايشهدأت

 رظناا فلتخ 0 . ةمالس عراش لزب 0 يم ومعلا 0 مونلا ةز جيد ْق

 دير !منم نثتسي مل ىلا ةديدجلا ةفيظنلا ةعصانلا ءاضيبلا شرفلا ىف الإ

 تحاصف كوربم لع اهرظن عقو نيح ةبوثز ةشهد تدازو . . كوربم
 4 ا رغتسا ىف 2 ةفيفخ ةحيبص'
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 ىف نمزلا رخآ ىلع تمثو تانو تربص ! كوربم اي ةلين كتاج و

 «٠. قيشحو قحب ريرس

 : ًأمساب لاقو كوربم اهيلإ رظنف

 لم انك هريرس ةةسسي «! كلاب هدخاو تنأ»

 : لاقو هقفر

 كفرشو « ريارسلامون لعتدخ ىتتج ص الخانأ : كللوقأ امأ اقب »

 متأ.؟ اهايإ بشخلا ةزيبارطلا ىلع هدراهنلا دعب مانأ ام ىأ فرشو
 .«! ريرس ىلع اهوتبسحو ىوتلفغتسا ةيفاق الب

 لمأت ذإ .. هتشهدو مهيلع ئشتساا بيبط لوخدب ةصقلا ىبتنتو

 ىت“ نم مهجالعل مهل زنم ْق مداذ دق ناك ٠ مف رعو مهتأيهو مخي

 ةيبوععلا» مونلاةرجحب ةصوصرملا مهترسأىف اوناكو « ًاعيمج اهب اوبيصأ

 : |مسقيم مهب حاص مث شهد انه مآر ايلف

 .5 هوخأ ب تجدحاولا : مكضعب بئج ناك اذه هدربو !.. متأو ه :

 * رقذلا

 اهخخ نم تآ لو مب كلا قيفوتل“«حورلا ةدوع ٠ ةصق لكيه وه اذه

 ىرصملا عمتجا ايالخ نم ةيلخل عاو ريوصت اهيفف  ليلقلاب الإ اممدو

 تاّقبطب ىنع 1 ىرصملابدآلا ريك أوي نم ىهو « نرقلا اذه لث اوأف

 ةلمتكم ةصقلوأ اهنإ : تلق اذإ ةيخضراتلا ةقدلا ءطخأال ىلعلو ؛بعشلا
 ١ و91 ةنس مكحلا قيفوت ذاتسالا اهبتتكدةفءىل رعلا بدالا ىف عبضنلا ةمات

 . ماوعأ ة ةسقخ ودل كلذ دعب ترشن تناكنإو
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 نم ةنس نيرشع وحنب اهذعب ربظ امل ءاذاتسأ ١ ةصقلا هذه تناك

 فسوبو ظوفح بيمن صصقك. نيبيحشلاو ة ةيبعشلاءايحالاب ةيانعلا ثرح
 هذه نضعب نأ كش الو: ميلخلا مدر راحتسلا كيلا ديعو ايسلا

 اهو 0 حورلا ةدوع لاغنإ نم شك .١ هاهالا اذه ُّق لغوأ صصقلا

 0 . روطتلا كي ىيبط
 مالقأ ىلع روطت ىذلا ىقاولا هاجتالا اذه نأ ىرن اننأ 5

 هجاتنإىفروطتي م هنإف.هسفن مي كا و قيفوت مف ىلع هأ رع ا بل نأ : شل

 ةريخألا هتبليثم .ىلإ لضو قس . . هنغ رخآت لب ٠ حورلا ةدوع ذعب

 ًاديبام لو ةيليثعلا هذه لشعب أدب نأ اييجع نكي مو 5 ةلالجلا ةيحاص 75

 ؛ ةرااع ةينطو ةسمقك حور[ هدو رع نأش ملت 0000 عاش دقو

 ىلإ اهيلع سفانتلاو ةأرمأ بح نم املاطبأ فطاوع فل ما لوح ذإ

 ةنماكلا ةمآلا ةوقب داشأو ءهلجأ نم نماضتلاو حافكلاو نطولا بح
 ىذلا اذه نكي مو. دومخ نم اهب نظي ام مغر ىلع حورلا اهيل دوعت ىتلا ل

 انز وأ ف فو رصم ىف داقنلا هبتتك امنإو « ءارقلا ريهامج ىلع ًاروصقم عاش

 . ةيدوألا تاغللا ,ضعب ىلإ ةصقلأ كقمجرت ام

 زربأ ىه ةيحانلا هذه اي كطيرأش اذإ رمآإلا لوأ سيت كادكو
 .هلاذ ىف ىلوولا لمعلا بس الل قآل الاء .حورلا ةدوع ىف يرجتي ملام

 رظنأو سفن ىدأألا لمعلا سيقأ انأ امنإو « كاذكنوكأ نأ ىتبني امو .
 لهو « اهلإ امو ةيموقلاو ةيعامتجالا هفادهأ ىف رظنأو « ةينفلا هتميق ىف
 5 ىللاعتفالا وأ ىعيبطلا ريوصتلا قيرط نع اهل هؤادأ ناك
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 مب !ولصتا نمو « بغشلا ٠ دارفأ نع انثد< فاما لمج دقل
 هذه ف ممرعاشمو ممالاعفنا روصبو ؛ ةيعاتجالاو ةيفطاعلا مهئادحأو

 فاعلا م . نصاعم دلجب ف امون لك ني أ زج ىف عقت ىتلا ةليوطلا ةصقلا

 رعشتتنأو. ةضايف.ةينطو ةلاقمو ةبخاص ةرهاظمب ةصقلا ىبنأو رخآلا
 ةساملا وجت ىلإ هيف ةبيخلاو بحلا وج لقني امدنع « ميسا , لاعتفالاب

 بهذ امدنع.قأت ىرخأ ةينطو ةلاقم كلانه ام لك . ام طيخ اهثادحأب
 ش ماقأ ثديح روونمذ نم ةببرقلا مهب زع ىلإ ةئسلا فصن ةراجأ ْف نسخ

 «نييسن رفاراثالا قظومرايكدحأو ىزيلجنإلاىرلا شتفمل «ةموزع» هدلاو

 ىرصملا بعشاا نع ىمن رفلا هيف عفاد اراوح امهنيب فاؤملا ئرجأ دفا

 عيضت مل رصم ىضام ىه ىتلا نيئسلا فالآ بساور نإ : ىزيا#إلل لاقو

 راوحلا اذهنأ قّلاو . بسانملا تقولا ىف هعفدت هيف ةنماك ه لب ؛ ءابه

 برقأ ةباطإلاو ةرضاحملا ىلإ ناكهنكلو . ةيئاص ةقيمع راكفأ ىلع لمتشا
 ىلإ لوصولا ىف فقوملا اذه فاؤملا مدختسا . ىقاولا وجلا ىلإ هنم
 ىرج#لا لوحت ىتلا ةعاربلا اهنكلو « كلذ ىف اعراب ناكو ؛ ةينطولا ةياهنلا

 نم ابيف اه . . اهسفن ىه ىنتبجعأ ٠ كلذ ريغل نذإ ةصقلا ىنتبجعأ'
 . ليلحتلاو ريوصتلا ىف ةقدلاو ةحارصلاو قدصلا

 لجرلا اذه « ةيئاسنلا هتا رماغمل هل عءنع فقوأ ىذلا سيلوبلا طباض ميلسف

 ريغ ىرخأ ةاتفةينس ىري « رخآ عون نم بخملإ لوحتي بحلاىدسجلا

: 



 أآذإ ىتح ( ةشيشلا ) ةوبق ىف نبعم برشيو نوسلا< ناك اللا تايتفلا

 ٠ تايتفلا كتلوأ عم لستيل ةيفطاعلا هتمزأ ءانثأ ىف كانه لإ بمذ ام.
 ءاسنلا نم عونلا اذه نم زازيمثالاب رعشإ ةأرث نهادحإ عم سلحيو

 ٠ لبق نم نيفل أي ناك ف يكب جعيو

 دعب ىربكلا ةلحا نم ةرهاقلا لإ ءاج ىذلا ىنغلا باششلا قطصمو

 ةفيظو نع ثحبيو ةراجتلا رجوي نأ مزتعاو ؛ 56 رجاتلا هيبأ ةافو

 .. هسفنىف لمآلا بوضنو هتايح بدحب رعشي ناكىذلاو «ةمزكملا ىف

 . فئأتسيل ةلحا ىلإ دوعيف « أعاط آعلطتم اديعس رخآ الجر بحلا هلعجي

 . سلفي داك ىذلا ريبكلا للا ةباعرو ةراجتلا ىف هلمع

 ينفتتم ةيئسس لوم نم دوعب اهدنع ملسو هدبعو نس نم لكن اكو

 . وهف «ةدحاو ةفرغ ىف ةسمخ كارتشا نم زارتمثالاب سحب « ىؤطلا رمح

 . ةديدجلا هتغل مهفيو هيلإ ثدحتي نأ بحي نم الإ هعم دي ريال

 ةلهاق ةأرمأ .: .ةيونز ةيصخش ريوصت ىف ةياغلا فل ملا غلب ذقو

 تائب رثك أك , « كلذ عم م نهو « جوزتت لو نيمبدآلا تغلب ذإ ء سناع ةيمأ

 ( تدنبلا ةليلق ) امتدكلو «ةولحو ةليمج اهنأ ىرت . . ةرورغم ءابسنجا

 . ,نانمرعلا » ىع وأ

 .٠ . رحسلا اهمهأ لئاسوب « فطصم باذتجا ىلإ اهمه ةبولز هجوت
 اهف لسرت:هسفقن تقولأ' ىفو ةعتم .ةفيرط تيداحأ فلؤملا انثدحي انهو

 ىدم انل ردوصيو . تالهاجلا ءاسنلا ةايح .ىف حاولا كلت ىلع ءوضلا

 0 3 » دهده نع ثحبلا ىف دج ةبونز ىرن ىتح اهف نيذو وعشملا نيثأت

 ' ايجي « تمت عاملاب: ىف ىللإ » لعجب لعجب ىذلا باجالا ىف هّباق لاعتسال

 امر ١



 000 الإ دج الف « دليلا ءاحنأ عسيمج ىف دهدملا نع كوربم ثحبيو

 و ..ةايجلا ديق ىلع هدلاو نأ وأ .. متي وه له فرعي ال هنكلو

 نمل .؟! فرعي.

 « بعشلا , دارفأ روصي, فلم لاف « ةصقلا ىف ةثوثبم ةيعامجا حورلاو

 « ىنخلاو رهاظلا عازألا بابسأ نم منيب أرطي ام مغرب نيباحتم نين واعتم
 ةيلإ اداعم هباطخ ملس قلت نيح رهاظلا عا ننلا ناك: ناعونلا مهب رم دقو

 « بحلا ىف هيمرغ نأ هيلع فخي لف « ًاحوتفم هدجوو ةينس دلاو نم

 «فرشلا سيئر» ىلإ ميلس أجلف ,هاقصاأ مث هآرقو هفالغ اضف ءنسحو هدبع

 قيمالتلاعمسو ةسردملا ىف هيلإ بهذ امدنع هزم ا داكو « ىدنفأ ىنح

 نما اهون رطتقأ فنك « هسا ق لاق « عزيعز وبأ » هيلع نوقلطي

 عمسو هيلإ اكش نأ دعب نأمطاو حارتسا هنكلو ! اذه ء عزيعز وبأ »

 ::قوطسلمعتسا مزال .. باوجلا او>تفي ىازإ « قح كاعم » :.هلوقةنم

 . هجو ىف هدبع حاص عوضوم ا ىف اوشقانتو تييلا ىلإ اوءجر ايلف

 نأ ناسنإل ممسي الو دحأ تاباطخ نع الوسم سيل هنإ : الئاق قنحو

 رشحت” مزال شناكام ناي تنأو» :ةرسألا ريبكل لاقو « ةمهتلاهذه همبت

 ملكت و « قح كلعم » : فرشلا سيئر هل لاف « ىد ىز ةغراف ةلأثسم ىف

 : لاقف حازم ىلإ عوضوملا بلقو ! « قح كاعم» : سيئرلا هللاقف « ملس

 كتخم اي ! مالس اي بح باوج عبر ىد مايآلا ىف لياط دح وه »
 . . اناك انيلع هأرقتو انلغ هحتفت كيلع بجاو ناك تنأ ادا ىيلس اي
 . «قافولا نسحب لفتعو كب حرفن ناشلع

 ذل



 .لضفب تهتنأ ةمزالا نكلو ماسو هديع نبب ةشقاتملا تدتحاو

 . ةيدو ةيعامج تيد طرا

 ّق قخلا عازنلا لثمتيو
 اذنه مسح دقو « بحلا ىلع ةثالثلا ىف

ورعدوؤطصم كيلس كتب تأ أمد ع ل وألا 4 ناثرم نماضتلاب
 ةكرامشمابم أ

 ًاقيقد أريوص"'' :ةداس ىلا وجلاو راع ؟أأ انه فل وألا روصبو ؛ ةيبذلنا َْ

سمحتب ةيناثلا ةرالآ ف نماضتتلا ناأكو 5 اهئار
 5 ةينطولا ةروثلل ممه

 .مافضأ امب ةيعامجلا حورلاكلت ريوصت رو ىه « ةيمودعلا د ةرهيخلاو

 مهتشحوو ايف عمجتلا ىلإ مهحايترال غلاب فصو نم فلؤملا اهلع

 هلإ سلاج وهو هنإ ىد مهتقرافمل هنزحو 2 ةزاجاللا ىف نسحم بايغل

 03 ةددعتملا ناولآلاو ةذيذللا ةمعطالا اهيا 2و دوممدب مهطزنم َْق ةدئاملا

 و بعشلا هو تسب اناا لوفلا 4 «عصق ىلإ هلايخ 4ب حرومو ةيهشلا دقاف ناك

 .ةيعامجا .« بعشلا » ةايح ىلإو اهبلإ قاتشاف . ةبعكلا اهنأكاهلرح فتلي

 . ةيقشلا امتاظحلو اهيعاتم ىف ىتح ةئئاهلا

 00 ىلإ ةيعاجلا حورلا روصت ىف ًانايحأ غلا د فلؤملا نكلو

 .دارفأ ىرب أهدت ع بييطلاف ٠ ٠ نسح ىلإ 2 ىسلا هيف باقي لوح ىلإو ةل ويقم

 0 محل لوي ك3 ةدحاو# هرجح ف مداخلا موعمو ًاعيمج نيص وص ره بعنشلا

 .هدحو حالفلا نإ : هسفن ىف لوي وهوءا تفايزآلا نم منأ روظي ذ

 2 4شدحجو هلجعو هلابعو ةتارفا ع ماني يذلا وه
 1 ةدحاو ةرجح

 اهف ماني ةغاق ىريف كانه حالف تيب لخديو ةبرعلا لإ نسع بهذيو
 .لجعلا اهدلو ابعرض ىلع محارتي ةرقب ىربو 8 مييشاوم عمرادلا باحصأ
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 ثالثو فقوملا اذهف فاؤملا بتنكيو . عيضرلا رادلا بحاص نباو
 ىلإ عجريو . .ناويحلا عم مونلا ىلع حالفلا صرح اهيف دجمي تاحفص
 : لوقي نأ ىلإ ناويحلا نوسدقي, اهلهأ ناك ذإ ميدقلا رصم خيرات
 . «ملعت نأ نودب داحتالا ةفطاع لايجألا رمب ىلع تثرو رصم نإ ه

 ناكم ىف ناويلاو ناسنإلا عامتجا .نسحي ناك اذإ ؟ اذه داحتأ ىأ
 .ةرازوو ةيعاتجالا نوئششلا ةرازوو ةحصلا ةرازو اهسفن حرتلف دحاو

 ىلع ءاقبإ .. ح)لفلا ةشيعم نيسحت ىلع اهنم لكل معت الو ةيورقلا نوئشلا

 ٠ ! ثوروملا دجملا كلذو داحالا اذه

 ىف مكحلا قيفوت صئاصخ نم ىو ءةصقلا ىف ةريثك ةفلابملاو

 ريغ قأتف ةمقلا ىلإ هب غولبلاو فقوملا ماكحإل اهيل أجلي.« هتاب انك ض عب

 « ىزيلجنإلاو ىسن رفلا نيفيضلا نأ كلذ ةلثمأ نمو . عقاولا عم ةقستم
 قدنبلاو بيبزلاب ىشحلا فورخلا نمسح دلاو ةدئام ىلع الك أ نأ دعب

 نوعقوتي تيبلالهأ نكي ملو ًانبج ابلط , حلا .. ماخلاو خارفلاو ربينصلاو
 ةديصمؤةرذق ىور نيج ةعطق اودجو ىح اوثحو أوراخ ؛ للطلا اذه

 ىلإ . . «ةعالبلا.» ىف طقسنف ٠ . اهومدقيو اهولسغيل اهوذخأف ناريفلا

 «ةعالبلا ٠ ىلع مدخلا ضاضقتاب 'ىبتني هيف غلابم ليوط ريوصت رخآ

 . . نوباصلاو فيللاب اهلسغو نبجلا ةعطق جارخإو

 كلذ نم قأيو « رصم بهذ ديهمتء ةرهاظ ةيانع قي فلؤملاو
 ديدجلا مداقلل نوبكارلا ميسفي, ناطقلا ىف « ةعراب تاتفلو ةينف روصب

 ثيدحلا ىر<و ءانضعب عاسن نيدلسماناك ةرضحاي لضفت » : هلنولوقيو

 لوقيو « رصم لهأ نيب طابترالا فطاوع نع ناويدلا ىف باكرلا نيب
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 ًاضعب موضع ملكي ال داطقلاب نوسلحي ابروأ ىف سانلا دهاش هنإ : مدحأ

 قبل ىذ لجر ىربني انهو ١« مالسإ شايفام دالب » : الئاق رخآ قلعبف

 اهاعتساعئاشأا «مالسإ. ةءكنإو ءبولق اف سيل دالب اهنأب كلذ رسقف

 اهانعم امإو « ةيفئاط وأ ةينيد ةئبص ىأ ال سيل ثيدحلا اذه لثم ىف

 ثيدحلا ىهتنيو « ةدئفألا طابتراو بلقلا ةبيطو ةمحرلا ةفطاع اهازئمو

 ٠ ةرطفلاب ىعامتجا بعش ىرصملا بعشلا نأب

 همأ نيبو هنيبو ةبرعلا خيش نيبو هنيب راوح ىف ؛« فلؤملا عفاديو

 ودبلا نم هل فصتتيف « راح ايعاو ًاعافد «ىرصملا حالفلا نع , ةيكرتلا
 , هيلع نيلاعتملا كارتآلا نمو ء هل نوركدتيو هريخ ن ولان نيذلا

 ةنلابملا ةق هيف غلبي ىتح حالفلا ديجمت ىف عفدني مكحلا قيفوت نكلو

 نوعمتجي منال نيحالفلاب ديشي وهف « نسح ىلإ ”ىسلا بلقيو ةدوبعملا

 ىف لاعلا فالخ ىلع ؛ لالا ىف داتالا ةذلو رورسلاب نيرغاش ملآلا ىلع '

 . هيف مم امب اضرلا مدعو ةروثلا ميئارج اوسحأ اوعمتجا اذإ نيذلا ابروأ

 اضرلاو ملآلا ةذا ىلع ٠ ملظلا لع ةروثلاب روعشلا لضفأ ًايصخش انأو

 ١ . عوتخلاو ةلذملاب

 بدآلا ريكاوب نم هو .: اهتلمج ىف ةيعقأو . حورلا ةدوع» ةصقو.

 نوري انئابدأ رثكأ هفنأككقوف تبتكدفو ٠ جيضانلا ىصصقتلا ىرصملا

 تاقبطلاب ةيانعلا نكت ملو « اهل ةميقال ء تيداوح » و تاياكح صضقلا

 ةروث ةصقلا هذه دعت اذهل لياحتلاو ريوصتلا نم وحنا اذه ىلع ةريقفلا

 . ةعفاد ةيعاو ةيبدأ

 راكفآلاو ةيسنامورلا نم فلؤملا صاختي مل ةصقلا ةيعقاو عمو
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 لعجت روص ف هيف ءائفلا ةذل نع ثدحتو مآلا سدقب وهف .٠ ةيدي رجتلا

 ءامدقف « رخأتي ملنإ مدقتيب ال هسفن لوح رودي ةعامجاو درفلا نم الك

 ليبس ف مالا نوبذعتسيو مارهألا ءانب ف نوّةشإ اوناك نب»رصملا

 ٠. نو-الفلا مدافحأ كلذكو . . ةياغلا زمرو دورعملا لثب «رفوخ »

 ًاماوكأ عفتر م ا مثدورعم )» لوصح ا 0 لويس ف مآلاو ءائعلا نويذعتسإ

 نأ كعب ؛ ةيلس تراص « هدسيعو ميلسو نسح كلذكو ا ماوكأ قوذ

 . . هلجأ نم نوم أتي دوبعمل ًازمر ,اهح نماوش

 كلذكمدجت هب ذذلتلاو ملآلا ىلع فركعلا اذه ىلإ فلؤملا مين< اكو

 هجلاخي نسعو .. هميفي ال ءىشإ ساسحإ هلخادي ةديدجلا نسحب

 . ميلسب وأ هدسيعب ماهتهالا صضعءب ةينس نم مسلي نيد مهيملا ساسحإلا

 ىلا ىلايخلا بدآلا تافاغ نم هرارتجاو مالا ىلع فوكعلاو مامإلاو

 مهتذتاسأ ريثأتي  اهنم مهظوظح فالتخا ىلع - انتذتاسأ تقحال

 . .لابخلا ىف ارقرغأ نيذلا برتلا ءابدأ نم

 امقايس عمو هيناج ىلإ اهفو 2 حورأا ةدوع ف ادج ليلق ءىشن كلذو

 » تارضاحم ه4يش ف فلؤملا اهقوسي ةيدب رجتلا راكفالا صضعب ىتقاولا

 ناريطاو ناسنإلا ايف طاقع نيحالفلا مون ةزيبس يري ام دنع نصف
 « ةضيفتسم ةقيبع ةفسلف ىلإ - فلؤملا ناسل ىلع  هساسحإ روطتي

 نس روعش مج لأي نأ فتقوملا كيحب نأ هتعاربب فل ؤم لأ لواحيو

 ةدحولا ىف ريكفتلا هنع وه ىلوتيو هح<ريل كلذو « ةيلقع ةمجرت مهملا

 ع



 ' مون ةرجح ىف ناويحلا عم نوحالفلا عمتي كلذكو ء داو لاكي قف

 وأ ىتح ةصقلا قايس ىف نس هنم حارتسا ريثك مالك ره قف ... ةلدعإاو

 , هذه انّئصق ىف ليلق ركسفلا ىلإ حونجلا اذهو . ةيركفلا هتجاح فا ولا

 ,راص ىتح ...قرشلا نم زوفصع» هتصقب مكسحلا قيفوت هيف نء«أ دقو

 ةيبرغلاةيداملا ىلع ةيقرشلا ةيناحورلا ليضفت ىف باتكب هبشأ ىناثلا اينلص#

 . ىصعصق قايسو عئاقو تاذ ةصقب هنم

 اذه زبح نم تن خأ دق ةصقلا ىف ذخآملا نأب رعشأ إف دعَتَو

 نأ نبطي نكلو ءاذبع ةريدج ةصقلا عئاور تناكو « |ريثكع وضوم ا

 . . نساحنا زاربإ ىلع هنم ذخآلا ركذ ىلع ردقأ ناسسنإلا

 .دجأ ال «ءىراقلاب رثأتست ةقوشم حور اهيف باسنت ٌةصقلا هذه نإ

 « اهفصأ نأ عيطتسأ الو ابي كتسسعأ ىأ نم راكأ ابنه ريعتلا ق

 .هداهتعاو ةينفلا هتيجس ىلع فل وما قالطناو ءادالا قدص نم ةينآ اهلغلو

 ارفاوتم هدجأ ملام وهو . اهب ملأ وأ اهسرام عئاقوو هيف شاع وج ىلع

 . ةصقلا هذه 2 م ةيسنب ىرخالا ءاصصق ف
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 هدياببعريلشا بع
 : ضرعلا

 ميقي ارجات ًاباش وه ناك ذإ ءراتخم مأ نم ءراتخم وبأ ١ جوزت

 دحأ تقي + ةووصتلا نف نع ىراكو «ورههض نع هاصآو ةيردركسالا

 ىف ةيجوزلا ةايحلا لوأ اشاعو ناجوزلا باحتو « كانه راجتلا هئالمع

 اهعبظ اهيلع طاستو ءاهلاب لجرلا ىلع لد ةأرملا تلعج مث . ةداعس

 هتجرخأ ىّيح كلذب هيلع تحلأو « ءىداحلا هعبطب ايلباقي وهو « ىاحلا

 . ىلع ةجوزلا عباوزو ةراجتلا داسك نواعتو . راجنشلا اهلداب و هروط نع

 . هيلع تضق مث هتمطخ « نيكسملا جوزلا

 ناجوزلا دلو «جاوزلا نم تاونس ثالث دعبو كلذ ءانثأ قو

 ةنسلا ديعي وهو هرتع نم ةرشع ةثلاثلا ىف راتخم اذ وهاهو . «راتخمد انلطب

 , ةساردلا ىف هقافخإب ةقئاض همأو ( ًاعبط ميدق ماظن ) ةيوناثلا ىلوألا

 اوربدي نأ نكمي الام لحارلا لئاعلا امهل كرتي مل ذإ « امهشيع قيض ىلإ
 همآلل نأ .نوكي نأ راتخم ىرحأ .ناكو - .نيماع وأ ًاماع امهتايح هب
 . سأيلاو ةبيخلل ًازمر اهمامأ هارت نأ نم الدب لمرألا

 ىرانلا امعبطو مكادلا !مقلقب اهتتصو اهئاصعأ كلهتست ةأرملا تناك
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 يسار ةنأ ركذت اهيل روق نأ رك انذكو : هيبأ ديب رادع هب لطصا ىذلا

 اذهب فرتعي « ةميقتسم ةببط ةأرما كإذ عم ىهو . . مفاكت اهئأو لشاف

 . اليلق الإ هنم لذي مل ىذلا ةمومالا فطع ىف عمطي هنكلو راتخم

 به فيرا ىفو . همأ خيب وت قلتو لوألا رودلا ىف راتخع سر

 رخآلاو « قاثلا رودلا ىف راتخم حاس امهدحأ : نامسن ةرسآلا ىلع

ةديدج ةقيدص نم اهلع أرط « مالا ةايح ىفبالقنا
 « بنيز تسلا » ىه 

 ةريثك «مالكلا مافنأو ثيدحلا ديجي © ةرسآ ةمصخش تاذ ةأرمأ ىهو

 اهدادحو اهبائتك١ ثيح نم راتخم مأ ةلاح تظحال . حرالاو ةكرلا

 رخآ ىلإ ٠ ٠ةدارملا طابقتو ديكلا لسكن م اهيلع حلطصا امو اهمقسو

 ٠ فرأا ىلع ةصوصرملا ةريثكلا ةيودآلا هيف دجت مل ام

 ضحمب نيضرُت « تخآلا اهتيأ ةنيكسم :  راتخم مال“ بنيز لاق

 اهضرم ةصق نأب كلذ ابل ترسف مث .« كتئيشم قلطع نيل رو كتدارإ

 ديريال نم وه اهنم صلختي ىذلا نأو: ء ضامالاو ءابطألا مدق ةيدق

 ةرهزو « ةميقس تسسلو ةنيزح تنأ» : ابل تلاقنأىلإ .. ًاضيرمنوكينأ

 برت ىلهف « ميسثلاو ىدنلا نم ةم ورح جاجزلا نم سوقان تحت

 انيعارذ وحن نيتعفدنم ةايحلا نضح ىلإ ًاعم جرخنو زجاوخلا طحت

 1 « .. نيتحرتفملا

 تملعو رادخم مأ ىلإت داع امنيح بنيز تسلا ةكض تمقرف امدشلو 5

 . امتأنهو . . خبطملا طالب ىلع اهتمطحو ةيودآلا تاجاجز لكت عمج اهنأ

 ىف ةرضنلا رداوب نيح دعب تّروظو .٠ . اليوط اهلبقت هو ةميزعلا هذهب

 تيب ىف ممملي راثخم أدبو « داوسلا دعب اهسبالم تنؤلتو ء راتخم مأ ىدخ
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 هوبأ ناك مايأ ةرطخ لك ىف يثتت ثناك ىتلا ةأرملا لياخغ بئاغلا هيأ
 عيطتسي ثيحب :ناكول دوو بنيز تسلا راتخم هركو .. أروسيم أر جات

 ةيصخشو راتخم مأ ةيصخش تباذو « نيتأزملا نيب ةقادصلا تقثوتو

 .ناك الإ ةلكشم كانه نكي لو «هبريشت امب الإ لمعتال تراص ىتح بيز

 « ةيلام ةمزأ نم هعقوتت ام راتخم مأ اهيلإ تكش املو . . املح بنيز دنع

 .نم نيتفرغ رجوت نأب اهتعنقأ ىتح .. ةكحض تكحضو ةقبش تلسرأ

 . فايطصالا مسوم ىف ةقشلا

 لؤافتلانم عون اهارعو « ديدج حم اهيلع أرطو «راتخم مأ تطشن

 ةهارك الإ هيف نيبتي مل ضماغ كش هارعو « راتخم كلذب قاضو ةقثلاو

 عيبراامايأ نم موي ىفو « ءاضغبلاخابي داكي همأ نم اروفنو بنيز تسلل

 هتجارد ىطتماف « ضباقلا وجلا اذه نم جرخي نأ ىلإ ةجاحلاب سحأ

 شح كاتقوب « ديشروش ةب رعد غلب ىتح ةندملا اهب زواجتو ةميدقلا

 ىلع للصم بناج ىلإ فقوف « ليما قيرلا رظنملل نانئمطالاو ةحارلاب

 ءاملا نيب لس ةباثمب راجحأ ةدع اهيناح فاصفص ةرجش هللظت ةع 1

 ىلع لقح طسو ىف موك ةبج نم ةمداق ةاتف ىري وهاذإو . ىللبصملاو

 اهصحفت هنم تند املف . اهتيشم ىفىدامتتو « ةغرافةرج لم# رظنلا ىرم '

 نأ دعب ةرجلا تحت دوأت: تربدأ نيح صحفشلا دواع مث اهنساحمب ذخأو

 سس خوكللا ون ًاقلممحم فثوف' هرظن نع ثباغو . . ةعرتلا ند اماللم

 ناكف ءاهف قفو ةيلزغ ةطخ ذفني نأ عاطتسا ةرملا هذه فو « تداع
 ةراشإلان م دب الو . قاؤخإلاو ةبيخلاب ةلفاحلا هتايح ىف قيفوت لوأ اذه
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 ام ركذي امو 2مل ملا هراف هجولا مسو ناك راتنم نأ لإ ةسانلا هذهب

 آنتي تيك كتل“ : ةسزدلا يف 0 هريعت ْذِإ هل لوقت .تناكهمأ نأ

 ىلإ تروجاتح مهنإف قوك ذلا امأ « ةماسولا هذه كايلغ قد ىناكف

 ْ ءب وأ ىف

 فوقولا» « هخيبوتو اهنبأ ريمعت نع مآلا تلغش عيب رأ | اذه ىفو

 0 اهاري هنأ ىبنت انآ سكنت ق دوك ارسل ناكو. .ةلرلل مامأ

 ونثلا ناكو . ديشروخةب زع ىف جرفلاس متلي هتجاردب جرف قيضلا هن

 و 00 هنيب ثيدحلا ىرج ذإ , ًاقيفوت رثكأ ديدجلا ىوهلا ىف قاثلا

 أو اهمأو اهيأ نع نورك ايترسأ نأو ةنيكس ابهسا نأ اهنم فرعو

 :هنغ فرصنت هو هل تلاقو ٠ ةديعبلا ةيرقلا ةسردم ىلإ بهذب ريغص

 رضحو . ليصملاب رصعلاةالصل ليلق دغب رضحبس ءاهابأ » ليلخ كمع نإ

 ىلف ىاشلا برشل خوكلا ىلإ لجرلا هاعدو ء:افراعتو. « ليلخ معد

 هيزا لع قلظأ دقو فوضتم لبلخ معلا نأ راتخم ظحالو . . ةوعدلا

 تامولعمب لجرلابلق ىلإ عرذتف « ىناطسبلا , ريبكلاخيشلا بقل ريغصلا
 5 فوصتم سردم نم ابعمسي ناك « ةيفوص

 ددرتي ناك « ض رأا هتبيبح ةرسأ نيبو راتخم نيب ةقالعلا تقثوتو

 ةصحلا دعب ةسردملا روس قوف نم زفقي ذإ « ةفاتخم تارتف ىف مهيلع

 له ناكو ::كانه ىلإ ىه هذخأت وأ ةكوهنملا هتجارد ذخأيو ةيناثلا

 ؛ ةيلوآلا هتسارد قفىاطسبلا نيعي ناك اي « ةنيدملا ىولح نم ًائيش مهعلإ

 . لقحلا ىف مهعمىلعلا ءانثأ هسبليل ليتلانم اريصق ًانولطنب مدنع كرتو
 ةأتفلل هبح ناكو . ثادحأألا ضعب نم مهب لزن اهف ءايعالا ميكراتتو
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 بنيز هتثب امب ةلوغشم راتخم مأ تناك كلذ لالخ ىفو « ًائيرب ًايرذع
 مقس نم هيلع تناك ام ةرياغم ةديدج ةاي> نم الاو 2 قو امسفن ىف

 وه ناك أك « راتخم نع كلذب ةلوذدشم تناك + :بابنقلل سكو و ةادحو

 1 تايصوصخ ١» نع الوغشم 00 نكي لو 2 ديدجلا هأو م اهنع الوغشم

 « لقعلاةدالب ىلإ لامهإلا فاضأف ؛ ةسردملا نع ًاضيأ لغش لب طقف همأ

 مداذ اهنيح « راتخم مأ تايصوصخ تضخمبو ٠ ةيناثا ة: علا قايسرو

 مسرع ىف املوأ ىلإ دوعن ة ةصق ىتيؤأ سايعل و « ىدتقأ سا يعد ءاتشلا ىف

 داتخم مأ ةقشب اولزنو « ةيردنكسإلاب 'فاطصيل هتلئاعب ءاج ذإ فيصل

 اهسرغ ةتبن امهيف تتبن نيرهش كانه اوضقو « نيتفرغ اف اورجأ ثيح

 ىتلا « اهتاكحضو بنيز تاكرحو راتخم مأ دوأت ىدنفأ سابع سفن ىف

 ًامورحم وه ناكو ! مورا اهيأ ةعاضب اندنع : هل لوقت تناك اهنأك
 همادنهو هيز نعو ةأرملا نع ضاتعب هتلعج هتأرما ةمامدف « ًاّمح

 . . شركت ىتح ماعطلا ىف قارغإلاب

 ابعم شاعو اهجوزت م :راتخم مأ بطخب ءاتشلاف ىدزفأ سابع ءاَج

 «ىدنةأس ايع دنع لبقنمتناكى لا ةيبم ةمداخلاو راتامبعمو :ةقشلاىف
 هاضر ًائيش هنم ريغي ال ىذلا عقاولا رمألل عض نأ راتخم ىلع ناكو
 ليبق الإ راتخم ابيلإ دعي مل ةقشلاىلإ ديدجلا جوزلالقتنا ةليلو . هطخس وأ
 مصاختتي نأ هقرأ ىف ىنمتو « همومه ىف ريكفتلا نم قرأو « ليللا فصتنم
 ٠ ىخس روطف هل مدق .حابصصلا ىفو :.. ضرالا ةعقر لع نيجوز لك

 تءاج ىتلا ناولآلا فاع ذإ « لوفلاو نبجلا ريغ هنم لكأي مل هنكلو
 . ةديعسلا ةيسانملل
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 اهسفن قف ناكو 2 ةليمج نكت مل نإو ةيبذاج تأذ ةم 58 ةمداخلا تناكو

 1 هيأ 3 نكي لو « نانملا لبقتف راتخم ىلع بحلاب اب اجور هتيص نائح

 همأ ىلع ةريدخأأ نه اميف ىد اذا ل اتت ناك روهش تضمو ٠ ةنإكس ريغل

ب الا ىلإ ْب مانح دقفب هروعشو
 ىزعتي ناك نإو ء اهجوزا | هتها رو ل

 كاكتحا ثدح نأ دب ل نانكو ٠ ةيبب نانحو ديشروخ ةيرع ىف نانح

 له مه ةاف ؛ همأ جدو ىتفلا نيد
 ضرع نأ نم اهنا مالا ثرذخ 5

 2س

 6 ا عوجلا نيبو انن 2 فق أكس كن ان لإ ىذلا 0 لجولل ىرخأ

 دق ناكو 2 ةءاقكسلا و ف بسو دقو هريدعمو هفقومب كلذ هركذو

 : ةدعلاهل دعأ مث « بره اف ركف . ةثلاثلا ةئسلا ىلإ ىضاملا ماعلا ىف لقتنا

 دعب ةعدقلا هتلع عابو « ةسردملا ىلإ هعفدي ملف تافورصملا طسق رجتحاا

 الئاق اهلهأو ةنيكس عدو ثيح ديمشروخ ةبز زعشىإإ ة ةرمه رخآ ب بهذ نأ

 آوعدف ؟ ةفيظولا : : ملا سنع م ::ناجأو . ةرهاقلا ك رفذأ دسم هنإ : : مذ

 ناك ةنيكس عم ةولخ ربدو . مهيلإ ةبات ا ةلصاوم هوجرو قيفوتلاب هل

 ْ . بابحألا نيب نوكي ام رحأ ىلع اهيف عادوا

 رمألاب اهيلإ رم أ ذأ , ةمداخلا ةيبب ريغ .هعوقو لبق هب ربل ملعي مو

 عادو ةلبق كعب رجفلا كب 5 هجورخو لي اهلا هعاتمو هيايث 5 2 3

 هتف 1 كيف ةديسلا ةدن اكولب لزنو « ةرهاقلا ىلإ راطقلا 39

 فيعض زوجعلا همداخ لفاغو دجيسم ىلإ اخ دوق نم هعم ام داقن بزتقا

 ةليل هيف ىق حصل | ىلح وأ 4يف مانو ءاشعلا ةالص دعب هب فلختو رصبلا
 . وللا علام رملا ىلع عوجلا لضفي هتلعج ةسراق-
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 ىتح ؛ لمع نع ثحبي املالخخ ىف ناك لاحلا هذه ىلع ًاروهش لظو

 : ةوهقلا ىلع هب فرعت بحاص هل لاق مث . ةديسلا ةدناكواب بتاكل غتشأ

 !؟( ةيئادتبالا ) ةمرتهلا ةداهششلا هذه كعمو ههاتلا لمعلا اذه لثشت اذا

 نييعتي ىصوأ دق باوتلا ببحأ ناكو «ديربلا ةسحلضم ىلإ الط مدقف

 ءانيحاص هلم ىذلا مسالا سفن وهو «ىبع راتخم» همس] دي رب اس صخش

 ىف ديربال اعورم هيلع ىصوملا لدب  انبحاص نيعو طاغلا عقوف

 قلخلا باب بتكم

 ةديسلام# ةديدج طاع رانم تاي ةفيظولا هذه هل تأيه دقو

 دخأ ىف قتلا ًاراتخم نأ ذأ نأ ةرماثللا هله ركذ لبق نسحو (ف)

 «كلامرلاب ةريبكةرسأ دنعلمعت تناك ىلا ةيبم ةمداخلاب ةرهاقل | عراوش

 وهو « ةا بير بقع ةيردنكسإلاب مهلزنم قى ثدح ام اهم فرعو

 ًامالغ اهتدالوو « قداصلا ن نزحلا نم ىلاخلا ملا بخص ىف .صخلتي

 + « سابع
 تك“ ايلعأو ع 000 كل ةراشألا نم دب الو

 مث.« ةبراقتم تارتف ىف لئاسرلا لدابت رمتساو « هيلع اودرو مهلإ

 بلطي ًاباش نأب هوربخأ ميلئاسر ىدح] ىفو . تعطقنا مث « ةدعابتم

 ءهسفن مث هبسخ « جاوزلا ةلأسم هباسح نم طقسأ هنكلو ؛ ةنيكس دي

 ًافقاو لظ نم ةروص ىف ةميذقلا ةبيبحلا نيبو .هنيب !ريخأ بحلا لثمتو
 تقن رتسساو بيت هتققو تلاط ايلف  تاضتحالاو لاقتسإلا هيعارخ دع
 ةيواذ ىف ىفآل ابيئاكم ةنيكس تتعتأو . . لوآلا اميعضو لإ انئأعف هادي

 تاي ركذلا نكر ىف نكلو لامهإلا



 هيلإ جرخت ةرم لوآل اهآر |منيح راتخم هابتنا ( ف) ةديسلا تعرتسا

 قوشمملا اهدقو تيمتسسملا معانلا اهتوص هيف رثأ « ةيديرب ةلاسر لستلا

 اردخ مسجلا ىف ناثعيت ناتللا ناتيجاسلا اهانيع مْ ؛ لحانلا اهرصخو

 ةدغب لدتساو هيف نكست ىذلا ىلا ناكس نيغ قارط ىف اهآر ى ةوشنو

 ةجراخ اهدهاش هنأ كلذ « ةيلّقع ةايح ايت اهنأو ةفظوم اهنأ لع نئارق

 :ش + بهلكلا راد لم

 جاتحن انكنإو ء تاليصفتلا ضعبو تامدقملا زواجتن نأ دب الو

 ىف ابيلإ اهرضحي ىتح اهلئاسزب ظفتحي نأ هنم تبلط اهنأ فرعن نأ ىلإ

 . زاهنلا نرم لوآلا فصنلا ىف «لزتملاب نوكت ال اهنال هغارف تقو

 ذخأي مث ؛ةآرملا ف رظنلا ليطيو ربظلا دعب هسبلم ىف قئأتي اذ رهافَو

 ىتخ قرطلا دواعي هنكلو « بيجي عمسي الف بابلا قديو ءاهيلإ هقيرط

 رضحو «ًابييط اهل ىعدتسيو . ةضيرم اهتأ.ىلع لدت ةلاح ىف هيلإ جرخت

 ؛هركشتز . امل نيتيديرب نيتلاسر عم اهراو< هعضيو ؛ءاودلا امل

 نع لأي مث .. بحلا نم هامح تناك نإو املثم امومحم ابنع فرصتيو.

 ىناشقانتي هاك كلذ لالخ قو. جراخلا ىف نايقتلي مث اهروزيو اهتحص

 ازآف ةذردملا ىف بئاقنإ ةييلتلا ناض دقق ءابش نافسافتو ةيفظاح لئاسم

 ةماعم « ةديدجلا هتبيبح ه هب لماعي امم اهنم دوزتيل بتتكلا راديلع ددزتي :
 ؛اهأرثيل ابتم اهرادقسلا ةسقااتزاثأ دلأسن ىف ادري نافتاكيو : ..ةيلقم
 ؛ابنعمتجلا فقومو اهرمأ ىلع تبلغوتلا ةأرملا ةئيطخ ىه ةلأسملا كلت
 قبرطلا اهيلع عطقي اهلهئاردزاب عنتجا نإ : تلاقو ةثطخلا نع ىه تعفاد

 « الماك ريصيل هتجلاعم نم الدب نضقانلل كالهإ كلذ نإو « ةبوتلا ىلإ

 مك



 هيلإ اهتنت ك لئاسر نم كلذ دعب فرعتو ٠ عافدلا اذهم هباعإ ] وه ىدبأو

 لجرل ةجوز تناك« ةنطخلا كات ىه تناك اهنأ : اهرسب اهيف هل تضفأو:
 قرحتو., اهجوز نمتلصفتاف « اهريض اهنأو « باش اهارغأو « هيحتال

 ابيلإ ثعبف «املوح نسلالا هتددر ام هعمس ىلإ لصو ىتح اهبايغ ىف وه
 . جاوزلا لبق تناك 5 ةسردم تداعو « قالطلا ةقيثوب

 ىلع طخس ناك ذإ وه راكفأ | اهيف تليليت ةرتف كلذ دعب زاتخ ىضق

 هتفطاع لخدتتو هسفن ىلع اهتيضق ضرعيف دوعب 00 . ( ةديسلا

 هنكتلاو اهيل] لئاشرلا لاسو] رشي ١ لجوي "كلا نكلو .. عافدلل
 ىلإ رفاسإو ةزاجإ ذخأيف هسفن نع ىرسإ ها ديرو .. اهيقيتسي

 «تفسو أ ةياككس أ معيف ديشروخ ةبز رع ىلإ الوأ بهذيو « ةير ,دنكسإلا

 : ةنيكس اهيف. تجوزت ىلا ةيرقلا لإ تلحر ةرسألا ةيقبو ثام اهابأو
 5 ةلكش . ريغتو ريك دقو , هلا فقيو ,ةيردنكسإلاب مهل زيمملإ بهذي م 3

 هوي م“ 0 ا اكتو ةذفاتلا نم لطت هنأ ىريف

 لجأ هب ملعب نأ نود ردأ

 « اهلئاسز الماح ( ف ) ةديسلا لزنم ىلإ يات ًاموب هسفن راتخم دجبو

 هدي نكيلو « نابلاب' تبثملا قودنصلا ىف لئاسرلا عضي نأ لواخيو

 » 0 رع و « ابيلإ لخديد هيلإ جرختق ٠ ٠ نايلآ ص

 : . . جاوزلا مت

 قيطلاو نجلا ابعيطيو نهب اهدوسيةديدج ةامحىف ناجوزلا لخديو
 اهتخار :ئم كلذ ليبس .ىف ةجوزلا:لذبتو «ةديعس ةرسأ نيوكنت ىلع .

 لوخدل :ركاذي٠ وهو هيلع ربستو :اهسفن. ىلع ابجوز' رثؤت . اهتصو



 .بتكم ىلع سل< بتاكىإ قريو ءاهيلع لصحي ىتح « ةءافكلا ناحتما

 ناقزريو . هتفيظو ىف مدقتيو ايرولاكبلا ىلع لصح م «ةحلصملا ىف

 .نينثا لجأ نم اهتيحضتو مالا راثيإ حبصيو « ديحو.» هوبأ هيمسي ًامالغ

 ىلإ رمآلا رخآ ىف نامرحلاو قاهرإلا اهب ىدؤيو . داو نفإ الدب

 .فكعيو .. موتحما ريصملا ىتح اهب لظنو ء ةيردصلا ضارمألا ةحصم

 يبل نيآلا نركيو ءابأو امأ هل نوكف ء ديحو هداو ةيبرت ىلع ناتخم

 رأثيو «ةيردصلاضارمألاب ًاصتخم ًابيبط ريصيو ربكي ىتح ء المأو ءازع

 . هدلوب دلاولانيع رقتو . ىضرملا رودصف همزبم ذإ « نضرملا نمبهمالا

 دلاوال : هل ةيتيز ةروص هعمو هيلع « روتكدلا » لوخدي ًاموي حرفيو

 موي هعم اهلمح ىتلا هيبأ ةروص راوج ىلإ اهقلعي نأ هدل و نم بلطي ىلا

 لعفيس : هنبال لجرلالوقيو . اهم ًاظفتحلظو  ةيردنكسإلا مهب وره

 ىلإ هلايخ حاتريو . نيتروصلا راو< هتروص قاعتو اذه لثم كنبا

 هشأرف ىف قلتسم وهو .. ليوط فص ىف ةلملستملا ةرسألا روص رظنم

 : . فيرخلا سمش ىلإ ةذفانلا نم رظنيو مشنلا هيلع بهي

 »تا # 5

 : 30 0 رق

 ىف هلا ديع ملحلا دبع دمجم ذاتسالا اهضرعي نانملا .ةيضق ىه'كلت. ٠

 ؛ ثذاوجلا نم ناطإلا كلذ ىف اَبضرغي . « فيزخلا ليش و ةدغ هلئصق:

 تءزجيا مآلا وه ةميرجلا لصأو . حلاو عافدلاو موجبلا اهيف ىلوتيو

 ةيبغلاب رخشف ؛ لجز ىلإ هتع تلو#و « نامرملاب رجشف.نانحلا اهدلو

 سال ارت هراصتنا رواهت قت يصتتيو مريخ «ميفاكي جادو ءملآلاو: ٠

 «دادمإ:لعو « وه هاساق ام هينحي نأ ىلع لمعو هيلع نس ىذلا هدلو ف ٍ
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 ةفلؤملا ةغارب روظتو . هيلإةجاح ىف هنأ هحافكل حا رم ىف رعشي ناكامب

 « ىدنع نم « لوألا ءزجلا » ةيلكو , ةصاخلو ألا ءزجلا ىف هنف قدص وأ
 ةموماألا فطع نم نامرحلا دصقأ ام: . ءازجأ هتياورل لحي مل وهف
 ةيردنكسإلا ىف هاضق ىذلا راع ةايح نم لوآلا مسقلا ىف ًاروصم
 ىتلا ةريغلا هذه صخأ لب ؛ملآلاو ةريغلا نم نامرحلا اذه ىبال امو

 . حور اهمظتتت ماظعو مدو محل هل ىح نئاك ةروص ىف بتاكلا اهمسج

 تاكرحتتلاو عئاقولا وه -ىل ودبياك - كلذ ىف بتاكلاقيفوت رسو
 مسجي الثم وهف . ىلا نئاكلا كلذ نيوكت ىف اهمدختساو اهذختا ىتلا

 ابماهتها لوو .اهجورل هتيهار كو همأ جاوز نم هنزحو راتخم روفن

 راتتخف « ةرب_عم روصو عئاقوب كلذ لك مسحي - جوزاا ىلإ اهتانعو

 الإ لوانتي الف» ةديعسلا ةبسانملل هيلإ تمدق ىتلا ماعطلا ناولأ فنأي

 ىلع بكم اهجوز نأ اهيفكي ال راتخم مأو .. هتنوشخ ىلع هداتعا ام
 مسقتو راتخم نم ىأر م ىلع فانصألا بيطأ هل راتختف هسفن نم ماعطلا

 رهالو » هسفن ىف راتخم لوقيف « كريغاماكأ نم ابمضهال » : ةلئاق هيلع

 ةضاغإ كديب ىنيع تضغأو ةليللا ىنتدقف ٠ : راتخم مأ لوقت وأ « بداب

 لع بجتسا 0 » : هسفن ىف راتخم لوقيف «ىدي تددر نإ توما

 + لاس فا

 رتسفلا كلت ىف راتخم فطاوع نع ريبعتلا ف فاؤملا مدختسا دقو

 تناك دقف  ةقشلا تارجح نيب امل مبكير حت وأ اهتاكرحتو هيبأ ةروص

 م جاوزلا لبق همأو راتخم اهيف ماني ناك ىتلا مونلا ةرجح ىف الوأ

 مث ؛ديدجلا جوزاا لابقتسا موي لابقتسالا ةرجح ىلإ اهنع تيلجأ
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 .ىتح ؛ لصبلاو نمسلا بئاحي نرخملا ىف 0 «'ةلاصلا لإ :كمجارخ

.راتخم رطاوخل ًاراثم كلذ لك قف تاكو و ؛هيوره ةليل. راتخم اهذقنتسا
 

 «ببسلا نع همأ لأس لابقتسالا ةرجح نم تاقن مرور ةارعأو

 تطوف 7 طيخ معطقنا : ةفاج ةجيلب تلاقو ةيساق ةرظن هيلإ ترظنف

 رطاخ هل رطخو !؟ مركأ كلذ سيلأ « ةلاصلا ىلإ اب اقف نس ركلا لع

 .لع تلقث مومبلا 0 - حص نإ - طيخلا عاطقنا للعف ىرعش

 ببسإ 1 ال اتت فطظقسف ةروصلا
 .. اهحاصل ثدح لق مءر | مأ

 «ةصقلافف ام ىوقأ ء اهجاوزامآلا ةمغو , مالا لعةريغلا ربوصتو
 .كهكسل اهييط هليا<و هريوصت ىف ناكو 000 زملا هيف غلب دقو

 لإ «ديورف » عم بهذي نأ ةازأ هنأ و ١ نكلو.« ةايحلا نيعم نم

 .جوزاا ساسحإ هبشي همأ وحن راتخم 0 لعجطإ ب نيضوأ يقع
 :فصأ نأ ىلع ارداك تنك ىننكلو » : اتخم ناسل ىلع لاقف بحنا

 هيض ري. بحب جوز ساسحإ - ىنع ىنأ فؤدص نم هتيأر ال كل

 !!.رخآ لج ر لجأ نم اهربظ هيلإ ريدتنأ الإ ثبأ اهنكل ءةفاتلا ليلقلا

 . « نيحلا كلذ ىف ىساسحإ ةقيقح كلتو عقو ىذلا وه اذه

 .جرخ فاؤملا نأ رعشأو ؛ ساسحإلا كلذ ةقيقح ىف كشأ انأو .

 طخلا: نع - رظنلاو فالخلا عضوم ىه ةيبلع ةيرظن ىلإ ةراشإلاب '

 .. جامدنالا ون هبذ#و:ءىزاقلا ذخأت ةينف ةردقب هيف ريسي ىذلا ىيبطلا

 .ىهتناام دعي « ةايحخلل ىعيبطلا ىرجلا نع فاؤملا جورخب ترعش دقو

 داع مث م.(ف) ةديسلا عم راتخم ةرماغم ىف لخدو ؛ لوألا مسقلا نع

 .ةكاكملا ةديعسلا ,ةيجوزا| امبارح فصوو اهب هجاوز 0 كلذيلإ
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 ( هتكي رش ةاقو دعب هدندحو راتخم حافك ةزاز ف فصو مث ٠. ةرالآ ةولحلا

 نم دلولا اذه هغلب امبو  هدلوي هئيع ةرق ىف حافكلا اذه ةوالحو

 .٠ قيفوتو حاجي

 ىلوآلا ةيفطاعلا ةلوجلا ةرتفق فاؤملا امفصو ىتلا ( ف ) ةديسلا امأ

 فرك ذ:ىبهف «هياإ امائاسرف اهتبتك ىلا اهتارماغم ىفو « راتخم نيبو اهنيب

 اهتصق ىف قدص ةيبذاج ةديسلا هتعدتبا ىذلا « بالا خيشأا » ةيصخشب

 فراك نإو ؛ةايحلا ىف .عقاو لاثم ريغ ىلع هتعدتبا - « هللا ةكلمد

 هبابسأف' خييشاا كلذ امأ « ضرآلا ىف بابسأ ( ف ) ةديسلا ةيصخشل

 : + ءايسلا ف اراك

 نيب تعمج دق  فاؤملا انا اهفصي !؟  الوأ ىه (ف) ةديسلا

 ىلع هددرتب «زاتخم عاطتسا دقو .. سونيف لامجو وطسزأ لقع

 ضوخ وةيلاعلا راكفآلا ف كراشينأ ءاهل ةازاجمت ارم ةدع بتكناا راد

 كلذي اهرمم دقو « ةيسردملا هتايح ىف لاحتسا لب هيلع زع ناديم ىف

 ذنمو اليلق لب : اهماجأف ؟ راتخم ديساب ًاريثك أرقت له : هتلأس ىح

 قو (ف) ةديسلا ىف ةفطاعلاو نادجولا فاؤملا ئئلأو . بيرق تقو

 ! ! لظلا ةليقث ةيفسلف ةيلّقع امبنيب ةفالعلا لعجو : راتخم

 (ف)ةديسلا“ فطاوع ريوصتىف هتراهمو فلؤملا ةردق ركنأ تلو

 1 ىضافلا ىلع ةراهم» اهناكلو « لوآلا اهجوز نم اهفقومو اهتلز ىف

 . اهظةسأ ىذاا عم اهريمض تكسيف ةجوز طقست نأ ةداع عقب سيلف

 كلذ هيجوت ىف .فاؤملا عربيؤ ا ارنم اهجوز بارتقا دنع لمعلل طشقنيو

 .. ضرالا مياس ريغ رخآ ل اع ىف هنأ رعيشت كنيكلو ؛ هليلعت فو
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 , راتخم ديشلاب اهجاوز لبق ( ف) ةديسلاب صاخلا ءرجلا اذه ىفو

 روصلا ةطاسو ريبعتلا/ن م هدب ايف هدجنس امو هلبق اف هاندجو ام دمت ال

 قارغإلا ىلإو راكفالا ديل وتو تاقيلعتلا ىلإ أجلي انه فاؤملاف ؛ عئاقولاو

 هنكلو ءاباك ةصقلا ىحاون ىف ًائوثبم اذه ديو . ةيرعشلا تارظنلا ىف

 دصقيب نيحافأ .. رذدقو ًايغيبط قأب هنأل بذع لوبقم اهرثكأ ىف

 ميلملا رشكي .نركنوكي هنإف ءهركملا لايخلاو فسلفتلا ىلإ فاؤملا

 . ىواحلا ىف هعضي نكوأ ماعطلا ىف

 هسفن ىف . كش كلذ ىف ام هصصق ىف رعاش ملجلا دبع دمج ذاتسالاو

 اهلاجم تفلأ امنأل قاوقلاو نازوأللا نع تضرعأ ةريبكةب رعش ةقاط

 الاغ ةضايخ ديشرو> ةبزع ىف رعاشلا انصاصق دجو دقو . صصقلا ىف

 نم ةبقان كانه عيب رلا سمشف « ةيرعشلا تالوجلاو تارطخلل ًابصخ

 ةعيبطلا هدأت تفاخ فيفخ ديشن لوقحلا ىف كانهو « ءاتششلا فعض

 . ..تابمآلا مهيلع تسق وأ ءابآلا مهنع لختنيذللو اهئانبأ نم نيدودكسلل
 ؛ةيقاس نينأ وأ روبنط طيطغ وأ روفصع ةقرقز ىف ديشنلا اذه لثمتبو

 ةكرات ءاملا ىلع ةبكنم فاصفصلا ةردثو . حالف ةانغ وأ « رئاط ءاكب 1 ا

 . معان قفد ىف هثباعي هرايتل اهرعش

 ' اهمدختسي وهف « نايلملا ىف » ةعيبطلا لمعتسي رعاشلا محلا كيعو

 رهاظم نيب مث 3 اويف ءاهددصب وه ىتلا ةيناسنإلا ةلاحال ريوصتلاو ءاعإلا ىف

 وهو ةسهقاز عيب رلأ ني ىر رات وه اذه ٠ ىسفنا فقوملاو ةعيرطلا

 جارفناب رعش انه ءاج املف « ةنيدملا ىف هيلع قرطي داك سباع وج نم مداق

 هنانح:برستي ةعيبطلا دسنو . ةيسقن ةهاقن ىف.نذإ وبف . ةيسفنلا هتمزأ
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 ىف لخد دق وه مث . اهنع نانحلا ءام عاطقنا نم تفج ىتلا هرعاشم ىلإ

 هل كرتتف هتنتفو اهآر ىتلا ةاتتفلا كلل هبحل بيجتست نأ دوبو بخ ةبرججت

 ٠.. فاصفصلا ةر# لعفت رع : قفر ىف هثباعي اهرعش

 ف4 ضيف قاعألا ف صرف 5 ماحلا دبع انصاصقو -

 كالت نم ىديلقتريبعت اذهو « فدصلاب ىأي ًانايحأو : رردلاىلإ نايحألا

 فدصلا نآل قيقد ريغ وهو « انمالقأ لع رطيست لازت ال ىتلا تاريبعتلا

 . ءىث ىلع هيف رثعأ نأ ىنييعي ًانايحأ انصاوغ هب ىتأي امو « عفانم هل

 دوكرل هريوصت ؛ ةصقلا نم فدحلا طيخم لصتملا قفوملا هصوغ نم

 ةءافكلا لينب هنمصلختلاث ىسردملا هقافخإو « ارطاشنمث راتخم ةيلقع

 «قافخإلاو دوكرلابابسأ نمهلهمأ ةلماعم تناكدقف « ًاريخأ ايرولاكبلاو

 « لشفلاو ةبيخلا ةدقع ةوسقلاو عيرقتلاو خيبوتلاب هسفن ىف تنوكذإ.

 هسقن يف تقلأ ذإ ءابلت نأ ءىف ةديسلا» تعاطتسا ىلا ةدقعلا كأن

 هتثدحأ ىذلا عدصلا مأتلا كلذبو «نظي ام كذأو روصتي ام مظعأ هنأ

 ةأرملا نيوصتن ةقفوم ةنانَع تازملا نع دقو ء همأ ىطم اف هتعسو وأ

 راقتع ني ةبعلل ةديسلا ةسورلا ةبحلا ليلعب . . لجرلا قلت نا
 .اهجوز عفد ىف ةجوزلا رثأ زربأو «فةديسلا»و

 اهيلإ جورخلا دمعت نود ةماعلا ةعانلا لئاسم ىلإ ءاعإلا نسحي وهو

 متو همأ هل هتتكرت ىذلا هدلو ىلإ رظني راتخف . ىفلا قايسلاب لخي ام

 «ايح رصم 2 زياجنإلا جرخيسف . هدالب ةمدخ ىف نأش هل نوكي نأ

 نولوتي نم سأر ىلع نوكي وأ مهجرخي ىذلا وه ديلولا اذه نرك داو

 ىك ةليوظ.ةدمل قوسلا موي رانلا دقوت ةيرقلا ىف ةريثكت ويبو . مءالجإ
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 ه ةئيدملا ىلإ قاسي ام انس ىبكأ ةداع نكست ئلالامجاو رقبلا محلا عخضات

 مهسفنال نوقبتسيو تاريخا بيطأب ةنيدملا لإ نوبي اهباأ نألل

 ءيقاكلا اهووض : هترسأو ليلخ معلا اهدقف ىتلا ةرقبلا ةاسأمو . ةيافنلا

 ىاطسبلا ٠ لمح ذإ «ليلج قاسنإ رودب راتخم 00 ةامأم

 ىش ىتح كانه هدهعتو سوفيتلاب هضرا « ةحصلا مايخ , ىلإ , نيذصلا

 ريوصتلا اذه غلبيو « اعمافداه اعئار آريوصتكلذفاؤلا نوع . ةيداجو

 هبخحن انتي : لوقيو هتبيبح ىخالل راتخم بح لاحي ام دنع ةيناسنإلا هتق

 ! ضرغل ولو

 ىف ةمداخلا ةيب نع ثيدحلاب هماهتها نع ا فلؤألا :دذتيو

 هتبيقح ىف تعضو دقل « ةيفات .صخش تسل اهنآل 32 صوم نم رثك

 4 ىهذلا ارطرق وهو ؛ كلم تناكام لك ملعب نأ نود - هبره دنع

 هبي<و اهربكي هتلعج ةلئام فقام هعم ال ناكو .. هتدش ىف هب نيعتسيل

 جوزتي نأل بق ةرهاقلاب هنكسم ىف اهب هدا ر فنا نع لءاستي نأ ىسع نم

 «!ميرك ريغ عضو ىف اهارأ نأ ىسفن تيبو ىنيب اهتربك أ ٠ : لوقيف

 10 « ةجرحلا» :ةيماحلا بحلا فقاروده ف صرح فاؤملاو

 .. اهراهزأ مشو امئاصغأ ره ريغحافتلا ةرجش نم لئي : ل)بحنا نإ : لوقب

 « ةججأتاا ةفطاعلا ريغ جضيا الةيكلو زويتلا ىمحي ا" فقوملا حن

 فضي « ام ةتاولخو ةئيكسو راتخم تالباقم ىف كلذ نم زثك | دقو

 داتخم. رثأت نع برمي اك ءابيف ءارغإلا نطاوم زريراو ةاتفلا نساح

 .«همسج ءىلتمملا ىتفلا رهو - هلع مث ءاهب هناتتفاو نساحملا كلتب

 «فظق «نرع جحي - .هتبيبح هل ةيلستمنملا « هبايش رئافلا « هلقع غرافلا
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 زيثملا وجلا فصو ىف لاغيإلا نأ هيلإ دصقأ ىذلاو .. ةمرخنا ةرّدلا

 ناعتسا دقو . اهديك أت ىلع بتاكلا صر ىتلا ةميلسلا ةجيتنلا عم قفتيال

 ةففعتملا ةيفيرلا ةاتفلا ريوصت ىف هترابمب كللذ نم ةءاربلا ديكأت ىلع

 ا قرضدت ابسفن ةاتفلا هذه رت ذإ يبست :كنكلو . .ةكستملا
 3 ه:بناكلا روصي

 راكفاألا ديل وتب ىنعي , ركفم رعاش صاصق مبلحلا دبع نإ : تلق
 طرفيانايحأ هنكلو « كلذفف ديجي وهو ؛ تالمأتلاو رطاولاليجستو

 ناسل ىلع لوقتي ٠ مضاولا ريبعتلا هيصعيو ىركسفلا لساستلا هيلع ىأتيف
 نواغتي هللا ضرأ اب عطقأ تاعجو ىتجارد ىلإ تأجاف ٠ : راتخم
 آذه نم تدصق « شيجلا ىف ةرخؤملاو ةمدقملا نواعت اهرهاظ عم اهنطاب

 نماثب ىلوأ نركي ناحنالا نم. ريتك قف ضرآلا ىطاب نإ : لرقأ نأ

 نطاب نأ انههف اذإف ء مضوي مل هلوقي ام ريسفت ةلواح مغربو . اهرهاظ

 نواعتلا ىنعم امف توملا دونو سأين اهئيح اهرهاظ نم انب ىلوأ ضرألا

 (١4ص)؟ هلك اذهب ةلجعلا ريس طايترا امو « نطايلاو رهاظلا اذه نيب

 هتاءاسم درع راتخم مأ فطاوع كاصفنا نيب طايترالا مهفأ لو

 ملأت هنكلو «بيصنايلا» ف بسكص خشا حرفيال ىذلا نيبو « هتارسمو

 .بحلا جزم املاظ ةأرما ءامدب هيدي فولي نأ ىلإ ةريغلا هب تضفأ لجرا

 . امهسافنأ نيب

 ىذلا» نع املأ سنيمسا امل نأب هتباجأ املف اهمسانعةرملوأ ةنيكسلأس

 ديس ةيابم هيج أ نعي [ هد نم « عساس يحل نأ لع نيقفارت
 ؟..اهغصن كرتيو اهفصن بح لبف ءزخآلا مسالا ةيحاص بحيالو نيمسالا
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 حل .. اهل الئاق ليما جاجللا ىلإ تدعف د :انل لوقيو لؤاسنلا اذه دسي مم

 ةقد ىه فلؤءلل ىربكلا ةزيملاو ! اليمج سيل ليملا جاجللا نأ عقاولاو

 نم سنأي هنظأف راوحلا امأ « ةربعملا تادمللاو ليلحتلا ةعا يوه دولا

نم لاقي هأرئف هتداجإ ىلع ةردقلا مدع « أرنم طخشسل و « هم
 ندبحيف ه

 . ليلقتلا اذهب

 ىلإ هجتت امهنم لكو «ليلحتلاو ةياكملا ةل عم ةقستم راوحلا ةنلو

  ةيعقاو ديغ راوحلا ةغل نكلو ءانايحأ بارغإلا ىلإو اًئاد ةلارجلا

 ىرأو ةحيصفلاو ةجرادلا ةغللا نيب بيرقتلل دبج ىأ لذيبال فاكلاف

 ا أ للعتو ةياكحلا ىف تنسح نإ ةلارجلا نإف , داوخلا ىف امزال انه

 «ت اك ىعيبطلا وجلا راضحتسا ىلع .نيعتال اهنأ ادع , راوحلا ساننال

 . عقاو || ىلإ ةينادلا ةرسيملا ةحيصفاا ةخللا هيلع

 راتخم بناك لكف ٠ ءاهضفرأ الو راوملا ىف ةيماعلاب بلاطأ ال انأو

 مياحلادبع اودقن نيذلا قفاوأ ال اذهلو « اهلا عتسانسحيهنأ ىرب ىتلا ةادآلا

 راوحلا ىف ةيماعلا ةغللا عنطصي ال هنأب
 اذعيت ركب فلق ييرمأ تسلو ٠.

 وهف ةحيضفلا ةغللا نونسحي ال نمم بئاعلا دقانلا نوكي نأ الإ . . اببع

 « ةغللا ١» شاع ىذلا بتاكلا ن | : هنسحي الام نأش نم ليلقتلا ىلإ ىري

 هبلاطن نأ ءىث ىف ةيعقاولا نم سيل ءاهب ىرحي هبلق راص ىتح اهرشتو

 نإ هل ب اهب ةياتكلا:ف لسعلاو ريكفتلاب هسفن لغشي لةنل بتكينآب

 . ىبدالا هعقاو ىف سيلام فلكتو هعبط نع حرخ اهواز

 ةملكلا راثإ بحأو , ةحيضفلا ةذللا ىف ةلوهسلاو ةطاسبلا ديرأ امنإ
 هذه انتصق ىف ىنبجعيال اذهل« مالقألاو ةنسلآلا ىلع ىرجت ىتلا ةبحلا
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 ,ميلحلادبعو . !هتباصأ نم الدب ءضار مالا اهتماتعا» : الثم فلؤملا لوقي نأ

 قرم وهف « ليجلا باتكن م ريثكهيناعي ىذلا ىرغللا بارادضالا ىف عقي
 .قاحزتلا باقبق الثم ىمسيف « ءىثلل رع مساب ىأي نأ لع صرح
 .بتنكيف ةيراجلا ةعيبطلا عم قاسني ىرخأ ةرمو « ةلجعلا تاذ لعتلا »

 ٠ بلايز ةديسلا ةدزاكول م و 4 زاجلا دوباو ٠١.

 ا/



 علب ىولَس
 سي ىصسر وك

 ش + مرسلا
 ىف اهبل اهدج عم شيعت ء اهرمع نم ةرشاعلا ىف ةاتف «ىولس

 .ةلرعلا ىلإ دجلا داخأ دقو ؛ ةيردنكسإلا ىف كب مرح ىحب قيتعلا مهزنم

 مأ : نيمداخ ريغ لزنملا ىفامبعم سيلو ( ىولس ىنأ ) هدلو ةافو دعب
 نيذالا اهنوبأ نع افطاخ اثيدح سنوي مأ اهثدحتو .دورس جاحلاو سنوي
 ابمأ بحي ناكو « ةميكشلا ىوق سيلوب طباض ناك بالاف ٠ امهرت مل

 ىدحإ ىف ابلتقي داكو « ةريثك تانحاشم ىف امعم كبتشي ناكةنكلو

 : ةلئاق سنوي مأب ىواس قضتلتو . تارلأ

 ؟ قاس
 | . . عم اهتغاب دقل

 . . رضخلا ةلس نع ثحبلاب تلغاشتو « ةأخ ةأرملا تتمصو

 : سنوي مأ لأستف ىرخأ ةصرف ىواس رزهتنت مث
 ؟نآلا نك نبأ : أ قع قنيريغأ ف

 ؟ ىواساي كمأ ىنايدعت 59-

 ١ نع نأ فرعأ نأ ديرأ قكلو
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 . : . ةرعاقلا ق ابتإ

 .  ؟قارتل أت ال اذالو

 : تسلا اذ الإ هيف ذل تو مأ نكلو
 . ٠ . ىنم هتعمس اب كدج ىربخت نأ كايإ

 ! ادبأ سوي مآ ايان لوقأ نأ -

 هساذ ةرسأ نع «ةنس ءايغا انس لتع ىف ةاتققب ىرلس كف رتتو

 ,ىلع فرشملا .مخفلا اهرصق ىف ةيردنكسإلاب فاطصت تناك « لامو هاج

 ,ىضقت ىولس تناكف « نيتريذصلا نيب ةقادصلا ةقالع تقثوتو ٠ رحبلا

 ,ىذلا ءاشاب .ىريهزلا ٠ اهيبأ رصق ىف ةيذس عم تاقوآلا نم آريثك

 .ءىلتمم ةماقلا ليوط لجر وهو . . . ةيفخ هتبقارم ىف ةيغرب رعشت تناك

 محب براش هلو « ناريزغ نابجاح امبللظي ناتداح نانيع هل « مسجلا

 :هدعاستو « ةيسن رف ةأرما لزنملا ريدتو ( ةينس مأ ) هتجوز تتام ٠ هلتف

 .« نيريش ةدادلا

 .«فيزرش» لوآلا « ليلقامهنار بكي نيمالغةنْس دنعىرت ىولستناكو

 .ىواس ىلإ ةينيم:ترسأ « ناسللا قاذ ءىرج ىف وهو « اهايرق ىوذ نم

 هداف زنأ ١» ةومسن ا رتاكو « سيح قاثلاو نآلا نعال ةيطعابأ

 هطسلا رثوإ , ةديسسا ره ىعألا ءانثل رقت انيق برت ناتنكا

 .قيلو ناكىذلا هوبأ تام. « ةريقف ةارسأ نم وهو . نايبأا لع فزعيو

 هنبآ عم ةسردملاب هقيلن '« هي ةنانعلا نيثك اذه ناكف « فيز كلاوب ةلصلا
 هفيرش ةرسأ عم مدقي ىدمح ناكو : نيباحتم نيقيدص اعم ناقيفرلا أشنف

 1 . فرصلا ىف ةيردنكسإلا ىلإ
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 ىف ةيلس اهتقيد_ب ص دنع امايأ ىواس تضقو . دجلا ىو: م
 مأ تاو كانهو ٠ اشاب ىريهز للا 5 راس ىف قال زنملا ىلإ تدعو . ًاهرصق

 , 1 هقلمأ انآ . ٠ راسا ىلاعت ء امل تلاق ةدنس اهعمو ىو

 ل ل
3 
2 

 كك 1 هدف وال طيس جرو
 . ةفطاع كان أيمإ] هم ةنآلا عشت

 ا 35 . 5

 تلقتناو ءةرهاقلاب ةذيسلا ىح املزنم ىف اهمأ عم ىولس تشاعو
 ابمأ دودي رمآلا.لوأ ىف ترعش « ةلواه ةيئر ةشيع ء سنوي مأ اهعم

 ىف ىولسس ظقيتست . ةداعلا ك< احل افولأم ارمأ مبصأ هنكلو بي
 : ةسماه اهف ىلع سايس ول يمض (ابأ لأستو حاصلا

 هديا قس مالا مانو. +1 ةعات اينإ . ةكاتوص نم لمت ال .  هد

 اهرصب عقو اذإف . . ةمئان ىهو اليل دوعتاو ؛ ىولس اهارت الف جرخت دقو

 .: ةلئاق ةرباع ةمانستب |. امل تمستبا « مامخاو مونلا ةرجخ نيب : اموي الع

 سلجت انايحأ تناكو . ةعيزس ةلبق اهلبقت مث 1: ىولساي الهأ .. ىولس

 اهرثكأ اهدلاو عاضأئتا ةدئابلا اهتورثنع مالا ثيدح نوكي ًابلاغو :

 ضب اهنم قأ,نيدادفو لزانم ةعضب كلمت :تلازاماهتكلو : تابراضللاف

 ىلإ دصقتل لزنملا نع بيغتلا ىلإ رطضت اهنأب كلذ فدرت مث .... عير
 . املاعأ .الكو ىلإ وأ ىئانا

5 
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 . ةينس نكست يح ةزيجلا ىلإ الإ لزنملا نم جرخت آل ىولس تناكو
 ةساع ةرذحاهءازإ هوجولا ىرت كانه تناكو . دوعتم“ اهيا ضقتق

 . ةرتافةمحت اهايحو مباشابلا اهآر اذإو .. اهمأ مسا هيف نيت اح حمو
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 ىتح اههأ هتأر امو :ارعخاق ايوث ىولس نإ ةرم ةلأس تدهأو

 اش تلات

 ؟بوثلا اذه ىسبلت نأ كمزع ىف له

 ؟ كلذ ىف لعاذامو -

 ؟.. ردصلا رطش فشكت ىلا ةحتفلا هذهو

 ٠٠ بوثلا تدترأ دق اهمأ ىولس تدجو مايأ دعبو

 اهتقيدص علطت ةينس تناكو ٠ هميلعت ماميإل اسنرف ىلإ فيرش رفاسو

 ,نم امضي امب اهتوشت لب .. اهتحرق قت الو ءابلإ هلئاسر ىلع ىواس

 ىف بيتو فران يي ةرشنلا هذه نع يق تاكو .. تالق

 ٠ . قايبص و

 ةرورمتجماملا كداب, ةلس لوس انابعأ يدع نلف فراسة ناكو

 هلاح ءوسو هك ايترا ظحالت تناكو . نصالخإب 3ث: ايفا لوقت

 ىف اسورد ىطعي هنأب اهاجأف « هلمعي امع ةرم هتلأسو . هتفاحن دايدزاو

 . ةبلطلا ضعبل مسرلاو قيسوملا

 .. ةراحلا ف رظنت تلعجو ةذفانلاىلإ تماقف ىولس تقلق ةليل تاذو

 مالظ ىف ذفنت نيحابصم ةعشأ تأرو « برتقت ليخ رفاوح تعم م

 بنا# ىز ىف ابمأ ابنم ترفقف + بابلاب ةكرملا ىفقوو ع ةراخلا

 . اهمأ تلخد نأ دعب اهم دوعب ةبكرملا ىف الجر تأوو ؛ ماشتحالا

 ّنع ىولس هيف تربع ثيذح امهنيب رادو ءاهمأ تيقل حابصلا ىفو
 نع أنت امو 5 لبللاب ةدئاع ىهو ابتأر اهنأب ابمأ تحراص مث ؛ اهقيض
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 وه ام لجرلا نإ : تلاقو مالا تبضفف . هتيحصب تءاج ىذلا لجرلا
 . ةصاخلا كنوئشب الإ ىمتمتالأ كل مصنأو « ىلامعأ ءالكو نمليكو الإ

 لواحتو ءابمأب طيحي ىذلا وجلا اذهفركسفت كلذ دعب ىولس تلعج
 « ليالاب مدحأ ءاجو . . لامعألا ءالكو نيبو اهنيب ةقالعلا عون مهفت نأ
 . . ةيرير> ةيلزنم ةلالغىفهلابقتسال لزئتابمأ تأرو « ةقلقىولس تناكو
 امنإ . . هللا كرابت : لوقي ابمأ لإ تفتلاو اهانخ ىولس لجرلا ىأدو
 تعرسأف . . ةرشع ةيناثلا ىف ةلفط تحرب ام : مألا تلاق . . ! سورع
 |! ةرشع ةسداسلا ىف لب : لوقت ىواس

 ىناحما ىئاجر ذاتسالا هنإ : اهتنبا عم ةداح ةشقانم ىف مالا تلاق مث
 ١... ياباشق لوو ىنلا

 حضوفف « سورعلا » لامج ىأروىرخأ ةرم فاجر ذاتسالا ءاجو
 . ةقينالاةديدجلا هترايسف امهبحوه اهنيسلاب ليفىلإ نيتأرملا اعدو « راهنلا
 ىأر اهنيسلا راد فو . ىولسب لجرلا ةيانعب اههربت ىدبت مالا تناكو
 همدقف « نزاملا باشلابيبطلا يهف روتكدلا وه كل ًاقيدص اجر ذاتسالا
 ضعب اوبرشو . صقار معطم ىف ءايثعلا ىلإامهايإو هاعدو ؛ هيتبحاص ىلإ
 ذاتسالا عم مالا تماقو . . نوميللا بارشىواس تبرشو , سوؤكلا

 ىذلا مف رؤتكذلا عم ىولس تلظو . صقرلا ةبلح ىلإ ناحنرتي فاجر

 ذاتسالا نإ : كل لاق نم : الأس ثيدحلا فو بدأو ةقابلب اهثدحي ناك
 . . ! ىأ اياضق ىلوتي هنإ : تباجأف ٠ . ؟ ما قاجر

 نم ةففأتم ىولسو « نارو# اهيحاصو مآلا « عيمجا فرصني مث

 ةقادص امهنيب تأشن دقو . . ميهف روتكدلا بدأ ىلإ ةحيرتسم اهمأ لاح

 ااا



 بقع رقاب ذإ ءةلسا راب اليلق ثتداثمأ
 ه هتسارد مامتإل ارتا#ا ىلإ كلذ

 قاجرذاتسالا لواحو
 مدقؤءىولسملإ ددو 1ك

 1 5 اوأ ًانيمت : اماخامل

عبصإ ىف هسفن مكاخلا تأر مث 2
 هنأ لعت ىت ههأ|| .اهمأ 

 د دل تضفرو هب دص

 .٠ ىولس ىلإ الوأ مدق

 2 راصو ىولس تربك

ةينس ةرج ىلإ ةهدرلا ىف ريس اهآ
 .ةقر ىف اهايحو امل مستب| ثيح : 

 امدنع اشاب ريشا هين ام اذه . انتا الام

 هآر

 ثيدحلا ىف .طسبتيو اهفظالي لعجو « هعم ءادغلا ىلإ هتنبا عم اهاعد مث

 كتم : هتنبال, لاقو ٠ ةرخاف ىولح ةبلع اهيلإ ىد 00 ةباعدلاو

 ؛ ىولس كيحصتو * ةعيضلا ىف عورسأ ىلإ نيجاتحم كنإ بح ول

 .نيهود اضقو . كسلا ناداطصتو ريما نايكرتو لوةحلا ىف ناهزتتتف

 «ىولسل ةيده هعمذخ أي نأ سني مو ءاش ايلا امهأجاف ثلاثلا فو « ةعحيضلا ف

 . ةبعادملا ىف أو « سانيإلاو ماركإلا ىف ! مةرغأو

 نس اا قار هيج ةركبم اهتفرغ ىلإ ةينس توأ

 +: اههجو ىف قدعو رمقلا لإ رظفو رمثقلا ءوض ىف ةشيدجلاب اصيتي

 ال مييصت ىهو هنم تصاختو « هعارذب اهرصخ ظاحأو

 انزل م نب. هللعتم ةدوعلاب ئولاس تعرسأو .-

 هفطلتب ثدح ام“ رث أ لبدي نأ ىلع اشابلا .لمعو ء :نيموي. ءانضقب الإ

 ١ 1 : : . زاذتعالا ق

 ةاعدص ني ناكانو ذبل عماش قوام ابمأ كإ ىوؤلس تضفأو
 انا تفرصبتل .|ب مايا 1| تريل ايا ذدفضار اغلي ةظاتو

 ! كلذ لثم ند امتزذحو
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 نوجلاو نمسلا نم حئافص اهمأو ىولس ىلإ تلصو ىلاتلا مويلا ىفو
 « ةأرملا تحرفو . اشابلا نم اياده . . . جاجدلا نم صافقأو لسعلاو

 : هتلاق ام ناكف ءاهتنبا ىلإ تثدحنو

 الهسو الهأ .. ةفيرظ ةيلك . . ةفيطل ةماستبا : . . هايقل ىنسحأ

 ! اشايلا ةداعس

 ؟ نيدصقت اذام

 . الاتع انه. لاني نأ ند هنه ديفتسف ةبغ اي هب وبلث نأ دصقأ -

 ! سم ال نوصم انفرشف

 تدارأ ةمفن ةرامس اهنم ناك ىلا هايادهو اشابلا تارايؤ تلاوتو

 امهنيب ىضقف ٠ ىولس اهتعزانف , ةصاخلا اهتالقنت ىف اهب رثأتت نأ مآلا

 .ىولسل ةديدجلا كرتتو هتارايس ىدحإ مالا لمعتست نأب اشابلا

 « هيلإ تنأمطا ىّتح « نيغلاب فطلو ةقرب ىولس لماعي اشابلا ناكو

 كلذباشابلا عاطتساو « هنيبو اهنيبةفلكلا عافتراب رعشت اهسفن تدجوو

 ةتايغراابعضو ىولاسبلق ليمتسنأ هتيصخشتوةو هتعارببو قادغإلا
 ركست تناك نأ دعي : اشابلا نيبو ابتيةقالملا اهرظن ق موو ..ةمثألا

 ش . اهضومث اهقلقيو اهامزم ىف

 «ىهضفرت ملو « اهنم جاوزلا ىف هتيغر ىولسل ىدبأ دق ىدمح ناكو
 مدع ىدبيو اهيلحو اهبايث ةسافن ًانايحأ ظحالي ناكو « هتلهمتسا لب
 جاجتحاو ءافج ىف هيلع درت تناكف « اشابلا غم !مكلسم ىلإ هحايترا
 . . . ةينس لثم اشايلا اهربتعي ذإ « ىوبأ فطع ابنأب ةقالعلا هذه ةريسفم



 .ىواسل رذتعي نأ الإ همسي نكي ملف « ةيصخشلا فيعض ىدم“- ناكو

 .اهضرتسيو

 ةقابلب اهمبفأ هنكلو ءاشابلا اهجورت نأ قتةقر ضولس تاخادو

 ىدمح نع جاورلا ىف هيأر هتلأس او . ةنكت نيغ هياوو ةلأس قأ

 هتيقرتي ةيلاملا هئلاج نيصق ىلع لسلاو تنعامج اهدعوو هيلع اهعجش

 امرك اشابلا لذب جاوزلا مويو ٠ فراعملا ةرازوب ةريغصلا هتفيظو ف

 هل طبرو ءادوسلا ةلدبلا ءادترا ىلع ىد دعاسو « نيميظع ادهجو

 عقاوااو . هيف هكشب اشابلا لظي ناك هنإ : ىولسل ىدمح لاقو .. ةتفاركلا

 1 ٠ ليبت لجر 5

 ضارمأألل ناولح ةحصمب شارفلا همزاأ اضرم ىدمح يطرع م

 هل ةلماح هروزت ىولس تفاكو . ةحصملا تاقفنب اشابلا ماقو « ةيردصلا

 . اهريغو ةبكافو ىواح نم ايادهلا

 اننإ دمت لو ءابجوز تيب ىف هآرظألا ةضسوب يركس ترعشو

 تناك ىذلا حانجلا اهل صصخو هرصق ىلإ اشابلا اهاعدف ء ارمأ تيب ىف

 نم ىواس كلاستاو اشابلا كام مث . فيرشب تجوزتىتلا ةينسهتنب ا هنكست

 ٠ لحلاو بايثلاب ةاجنلا ىلع نيريشةدادلا اهتدعاسو ء اهيلحو اهمايثي رصقلا

 ةيتس تماقأو .. ابن دنو ؛ ةزايدلاتعابو : ايمأ تيب ىلإ تداعو

 تاك اتكلو اهتقيدص ىلإ دصقت ىواس تناكو ء رصقلاب ابجوزو

 اضيأ كلذب قيضي ناك اي, طرفغملا نزحلاو دادحلا ىف اهفخسب قيضت

 هيسضرمو .مايأ ةعضب امهعم ةماقإلا ىلإ ىواس ةيفست عدو . فيرشامجوز

 نايضقي قفقولسو فيرش ناكف شارفلا 2 اهتقو اك تناكو . ةيأس
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 امهنيب لوطيف « ةركبم مانت ةينس تناكام ًاريثكو ءاعم تقولا رثكأ
 , كيلا ةلطف نبك

 اهتركذو « اسنرف ىف هتارماغم نع ىواس ثدخل فيرش طستو

 في رش لحو « امهنيب ةفلكلا تعفتراو . .٠ انابلاب هتيصخش ةرقو هتقايل

 تيدا هاه رلا فاطر + كلش امم كاسو ىرتس يله ق اشابا لع
 ترتف دق تناكو ةحصملاب ىد#مح ةرايز ىواس تفن اةسااو اهمأ ق:ولس

 . ديلا تاذ قويض ! ةراب نأاه هذه نع

 * ايلاطم نم تبرك اف ؛ اهو ف رق ةقطاع ةوقب يولس ترعشو
 « بكمل نايقلا سلق هئاظيبأ بلاطلل هذه نكلو , ايلطمال دريلو + هلإ
 نويدلا تمكارتو تاراسخلا هيلع تلاوت مث :بسكملا لوأ ءارقأو
 اشاب ناوياس عراش ىف ةقش ىوا ل قا دق ناكو : بارشلا ىف طرفأف

 .ىواسنيبو اهنيب ةلصأا تعامقنأو ءر الاب ةياس تملعو . !هيفاهيلع ددرتي

 ىولس تقلتو . ىلح نم كلمت ام نهري لعج ىتح فيرش 15 كءاسو

 .هللادجول انا باعيل ةثلاثلا ةجردلا ىلإ لقن ىدهح نأ نأ لاح عضم نم

 هترجح ىف هسفن ىلع صاصرألا قالطإب هءاقش ع نأ فيرش قاد

 .٠ ىو لس ةقشل

 ةحصملا ىلإ تبهذ . ٠ ةماه تراسو « ةقغلا ىولس تكرتو

 فبرشب اهتقالع ةرتف ىفو . هللا ةمحر ىلإ لقتنا دق ىدمح نأب اهوربخأف

 . الزئم تعابو اهمأ تتاه

 ةدادلا تركذت . .؟ شيعت فيكو بهذت نيأ ىلإ ىواس ردت لو

 نيب ايف اهروزت ةريغص ةقشب امتاد امسفنل ظفتحت تناك امنأو : نيريش
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 النع اب تريح مث + ةبيطلا .ةأزرملا اهتوآؤ ءابيلإ تيهذف + زخآو نيح

 بقيرش حافك ةايح ىيولس تأديو . ٠ ةلطاشا «فقاصتإ] تسلا , دنع

 1 . ماث ] نم تفرتقا امم هللا ىلإ ةبئات

 فنلوع نيش ةدانلا نكرم تهر# لخا ضارعأب ترعش مث

 . كرحتي امدنع اتدحو ىف ايست زب .ةينطا نأر تدل م ابيلع

 ةدالولا ىشقتسم ىلإ تبهذف « دعوملا ءاج ىح قوش ىف هترظتناو

 . لفطلا تامو ةرسعلا ةدالولا نم اهتايح ءابطألا ذقنأو ٠ ةدادلا داشرإب

 . هب تقلعتو هتعضرأف انبل همأ ردت ال عئاج ل افطب ابيلإ اوءاجو .

 نم اهنإ : اهلل ةلئاق لفطلا م ُ اهف رعت نأ نيريش ةدادلا اب ملع تضرعو

 ةرجح ىلإ اةدصقو ٠ اهلفط عضرتو اهعم شيعت نأاهرسيو «ةريبك ةرسأ

 . ١ ةينه .... اهنأ ىولس عارف « قشتسملاب لفطلا مأ

 اهديةينس تدمو . نيتةيدصلاءاقتلال رمآلا تربد لق 4 تناك

 تالبقلاب امهرمغت اهيتحار نيب ابيدي تذخأو اهيلإ تعر ىولسل

 : 00 قم 3 ا و

 : رهثلا

 هلا قلب : رود دوم ةاتساألا ىتبعأ ةمق نسمح هذه عسل

 ىنكلو ءابلثم الو اهنم نسحأ هل أرقأ مل ىتلا «تايناغو بابش » ةصقل

 ةرغأ كو تابذألا مارغ» باتكىف اهتع تبتكى آل انه اهنغ بتكأ ل

 « هبايش ردص ىف هفطاوعو فلؤملا ةايح عقاو نم ةصقلا ىف ام ىلإ كانه

 ةايحيف ىلوآلا تاعءابطنالاب روعشلاو ةيصخشلا ةب رجتلا نأ ىف كش الو
 د «٠. تايناغو بابش » ىف ضينلااو قدصلا لماوع نم بتاكلا
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 ةيعامتجالا هتقيطو هنأ 2 لبغتلا ى جل هصصق َّق 0 ديك 3 وميلو

 تايصخش | اهفلوانت ى صصقلا | 10 لخادلا نم اهفدو محصل ا ) ةيلاعلا

 اما 1 عادبإ نم اميف امو 57 جراخلا نم أري هريو ني ىرخالا ع تاقب طلا نم

 جرفتيو ىلش هيف عذبأ امريغف هأرث :|م [ريثكو : جامدن او ليقع ةوق وه

 . ةعتملاب ضرعلا اذهىف كيئأي ..ساسحإلا اهكراشي ال تايصخش ضرعب
 ىف هلاق ام ركذأو . فقي نأ هيف داكي فاسنإلا ضينلا نكلو « ةقومثملا

 ةريقفلا رودي تايصخش ضعب نإ 0 لاق 3 بايشلا ءأب دأ نم قيدص كلذ

 ِإ )» قرمملا قكومسلا 2 سيات

 ٠ لبخادلا ريوصتلا ىذ لوآلا عونلانم «حيرلا بهمىف ىولس» ةصقو

 اهنأالإ ءاهتبنمو املصأ ىف ةيطارقتسرألا ةقبطلا نم نكت مل نإو ىولسف

 ..مهتايحاهتاوح تطبتراو  نييطارقتسرألا نم وج تب رطضاوت شاع

 . مهب نوقصال امإو نويطار قتسرأ امإ تايصخشلا قابو

 قسن ىلع صخلملاب تدئأ دقو * ايناسلب ةنصقلا قع تدحتت قرولسو

 نيح تنأو ؛ كلذ ىضتقت صيخلتلا ةيلمع تيأر امل بئاغلا نع هياورلا

 تقصو ةسارص قف اسف لغاد نع ثدحتت هنأ سعت ةمقلا] رقن

 اكوولت ةلفط . . ايح اقداص ًاقيقد آريوصت اهعم نم روصتو اهسفن روصتق

 ضمغي ام مهفت نأ لواحتو ام طيح اف لمأتت اهنكلو لافطألا وبلي
 نايس ىف كجضنةرعو:. ١ ليقتسملا تادحأ هب طب رتم“ هنزتختو ءاهيلع

 .. هسفن سرب مل - مالا وهو  سراحلا نإ : لق وأ هل :سواصال

 لاملاب قرسي عراب قراسو « قراسلا عم اظارق سراخلا اذه ءاج 5

 بحلاو ملآلا نيب بذعتي لذاختم لفاغ قح بحاصو . لامع ردقي ال ام

 ليا



 لواحت مث حايرلا اهعرصتو ةرّقلا طقست اريخأو . ةلملا هعرصت مث

 ودييف 0 فطاوعلاو زثارغلا نم عفدنم رايت ف كلذلكىرو ف ضوولا

 5 جايسا,قالطنا نم دحال قلطنت امدنعف طاوءلاو زئارغلا هذه رطخ 9

 .ضعب ىف اهارتف ءاهسفن لئاخد ضفنتو «؛ ةحارصب ىواس انثدحتو

 .ىدمحل امافو ىف اذه لجتيو « ءافوو ريخ ابعبط ىف ةناسنإ اهنارج

 « هيلإ ايادملا لمحو مف هيلع ق افنإلاو ةحصملاب هترايز ىلع امكرحو

 اب فصعت حيرلا تناكو ٠ ةرهاقلا ةدشلا تالاح ىف الإ كلذ نع ناوتت مل

 نعت اهيلثصلإ يناج نو  «#[رقإو لجرلا نتاج نع : نيالا نب
 امجوز ىف اهتناخ ذإ اهنم اهفقومل ملأتت تناك دف « ةيفولا ةصاخلا اهتقيدص

 هب رعشت ىذلا وهزاا روعش نم اهلخاد ام انعؤخنال ىهو اهتيب تبرخو

 . لجرلاب اهتود :تزفظ اهنأل شالا

 هنيينو ةاتفلا ةاسأم ريوصت ىلإ[ ىرت ةديعبلا اهفادهأ ىف ةصقلا نإ

 قيرط كلذ يف فاقألا كلس دقو .. اييلإ تنأ اهلا بابسالاو ىو رظلا

 «سانلا نيب و سانال عشت م فطاوعلاو عزاوألا ض رعف « ةعيبطلاو عقاولا

 جئاتنلا ىلإ تامدقملا رتو . !هتناغ ىلإ تاريثملاو عفاودلا عفدت ثيح

 ,قفلا ني لصافلا دنخلاو + ةربع ىلإ ةراشإ وأ ظفر نم ةدحاو ةك نود

 ضرعي نفلا نأ - 0 ىلإبتاكلا دصقي امدنع -نفلا ريغو ٠

 اهيلإ ءىراقلا لقني وأ ءىراقلا ىلإ القني ذإ « ناسنإلل عقت 5 ةبرجتلا

 هلخدتباهدسفيف ةبرجتلا 3 ال درس ىنعينفلا ريغو ؛ 0 كراشي هلع< و

 نم ديفتسي نأ بدي الو « ةحيصنلاب ذخأي ال هعيطب ن اسنإلاف + رشأملا

ىراقلل ةبرجتتلا لروضصب نأ حيحصلا نفلا ةمومو 7 هريغ براجت
 «ثميحت ء
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 .. أميف جامدن الا وجنع ءىراقلاجرخ امعدرب وصت ىف دعييوهتب رج انارعشب

 « اهتيابث تبراق ىتع ةايحلل ىدبطلا ىرجملا ف ةصقلا تراس دقو
 ةعيبط نع نيتديعب ةأجافمو ةكبح فلؤملا ا عنطصا ةيابنلا برقو

 نفلا هينعي ال ىذلا ىداعلا ءىراقلا ىضريل اذه لعف هلعلو ؛ ةداع عّقي ام
 هنأ كلذو « ةراثإ نم اهقيسي امو ةأجافملا هب رئاشل اع ردق حيحصلا

 ادي .. . دحاو ئشتسم ىفو دحاو تقو ىف نادل: ىولسو ةيفس لعج
 نإ : ةصقلا ثداوح انل لاق دقل ! بجي ءاقل نم هلايو « ءىجافملا ءاقلل
 ”اماسحإ نم مغ رأا ىلع ةيجوزلا اهتداعس تضوقو |مةقيدص تناخ ىواس

 ةنايخلا كلت ىغتقم ناكف « ةقيقشلا تخالاك اتخأ امل اهذاختاو ابيلإ

 ىدم نس نع دعبت نأ لع ايل ةسرد ىلإ ىولس لجن نأ ىظعلا
 : قواسم ركذ درج همالا نيثيو + ناي ةيلس حرج لظي نأو « ةايلللا

 . .ةيلاج ةيووو ىذآلا لاتحأ نب عمجت الف

 فاج لع + ىولس ةيضغما ىف تقلاوملا اهلي نأ دوأ كنك

 لفكتسف ابن وظاحلا ىلا ءارغالاو رثثلا قوقل ريمضلا ةغراضم نفي
 امتدجوأ ىتااةلحاملاةدسافلا ةئيبلل ةيحض تناك ىتلاةاتفلا ةاسأم ريوصت كللذب

 : ايف ايلي ال ةيعاتولا فو ظاين

 ىولس لعج ذإ ءارمأ مم تلبلا ةايحلوأ ف كلذرم ايش عنص دقو
 ىذلا ركن اوجلانم زئمشتو اههأ كرام قتتت ؟قاعإ عرس

 ., ةريخألا ابهعف قو . ىولس طوقس ءانثأ يف هتكلو . ديف شيعت

 ظةيتست ةمب ركةناسنإ اهرابتعاب اهفصف فقي ءىراقلا لع نأ ل واحيمل

 . هتمواقم عطتسا مو ءارغإلا نم اهءلع طلع ال ةمواقملا حور امسفن ىف
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 رشلا شيعلا لجأ نماهحافكءانثأ ىف كلذل ةصرف فلوملا مامأ ناكو

 تبلغ ىتلا فعضلا تازتفلداعت ود تارتفوأ ةرثذ اب مل عاصي نأ دوت انك

 . اهرمأ ىلع اهيف

 هريوصت هأوس « تايصخشلا ريوصت ىف ةعراب ةشير روميت دوم

 نإو « ةيبعشلا روصلا ىف جرالا نم وأ « هتئيب لصتي امف لخادلا نم

 افطع كلذ عمك سفن ىف ريثي املقو ؛ كفر طي وكقوش ريثتسي هذه ىف ناك

 «ةعاربلاو ةقدلا غلاب ىلخاد روصم ةصقلا هذه ىف وهو .. ايناسنإ ًاضينو

 "كلت « نيريش ةدادلا » لثم . نيوكدلا ةلماك ةيرشب جذاع اهيف ضرع دقو

 « ريخلاو ةبيطلا ىلع اهسفن ةيوطنملا اهتداس ةمدخ ىف ةصلخلا ةببطلا ةأرملا

 «مادختسا نسحأ اهتقيدصا ىولسةنايخ ساكعنا ىف فلؤملا اهمدختسا دقو

 اهتيناسنإ اهتعفد اذه رغربو « اهيلع لبقت تناكام دعب اهنع ثو ابلمج
 ةدادلاو . ةريخالا اهتنحم ىف ةصاخو فقاوم ةدع ىف اهتدعاسم ىلإ ةريخلا

 ةركاش ةيضار ةعيبطب روصقلا ف شيحي سانلا ن م عونل جذو# نب ريش

 ةنماك ةيرطاا تافصلا لظت ةعيبط ىهو .. اهءافوو بالكلا 0 ةيقو

 : . . روصقلا ف ىرحي ام ضعب اهف رثؤي ال ةعينم اهف

 نأ ىلع ةدهاج لمعت ىتلا ةلحنملا ةأرملل نئرشت جذوم 5 مالا هو

 هذه لواتو « رخآلا بناجلا نخيل امقتسم ودبي بناج اهتارخل نوكي
 بناج نم « اهرمأ ىلع بلغت اينكتت و اهيلطخأ اهتنبا بنجت نأ مالا

 .. لاما ءارغإ بناج نمو « ةلحنملا اهتعيِبْط

 ءاحيإلاو ء تايصخشلاف تافص ىلإ ءاحيإلاف ةبقاث ةقيرط روميتلو

 ماهتهأ ليبق ًاموي رصقلا لخدت ىولسف « تايصخشلا هذهب لصتنت ناعم ىلإ
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 نييرحب اصوصل روصت ةحول طئاحلاب ىرتف اهب ءاشاب ىريهزلا ٠ ةيحاص
 « ةريزجلا تائب ىدحإب كس « موك سارعو ةريزج لع نومجبم

 ضعب ىف تناكم# .. نيب رحبلا صولا ريبكو اشاب ىريهزلا نيبهبشلا امعارو

 نع ريغم دمر اذهو ... ننيكلا ضللا كالذي اشايلا رظنم اهركذي نايحآلا

 اهادختاما فل ملا همدختسا .. هنم اهسجو:نعو ىواسنم اشايلا فقوم

 < ةعتملا ٠ ىنعأ لاخلاب ندالا نم ًائيش فصأ امدنغانأو .. اليمج احم

 ..ي كاعتلاب ةاسؤإ ا ذامرم ندآلا قايم عمت نأ كم ال قا دعقلا

 مرضحي هنإذ ةصقلا هذهب ضاختشالا] ريوضت قف روع عدبي ام للعو

 . ةماعلا اهلئاسهو ةعانلا لع لطت ذفاون اهيف سيل ةددحم ةصاخ رئاود ىف
 ضرملاو فعضااورقفلا عراصيىذلا ىدمح ةيصخش لغتسينأ هنكع ناك

 ىف كلذا ةحئاس ةصرفلا تناكو :٠ ةماعلا ةايحلا ناديم ىلع ةذفان ميتف 5

 ةعيضا| بادحأ لعجهنكلو ؛مهب لصتيامو نوحالفلاثيح اشابلا ةعيض

 فطع هيجوت ىلع رصتق اوءمهتاكرحو نيحالفلا رظان نولستي محم نمو

 هلك كلذو ...نيترمحناهينيعب اهل! رظنيو جدوناارجب ليزه روث وحن ىواس

 عمتجم ا م ا د روم. ذاتسألل ام مغر ىلع“

 . «نوفيزملا » اهنم ىرخأ صصق ىف

 لعخ . هنم ناسنإلا 57 ردقلا ةلأسمل .فلؤملا ضرع دقو

 ىلع روثي م سالفإلا ةيواه: ىلإ ردحناو هلاح تءاس امدنع « فيرش»:

 ردقلاىلإ ههفسو هقافخإ بسني ناسنإلا نإ : لوقيو رادقأللل مالستسالا
 . ةميزعي ههجاو ام اذإ هضرتعي ام ىلع بلغتي نأ عيطتسي هنإو ,'هزجعل

 نأ عقوتأو ةركفلا هذه قيقحت ةرورضخب عضوملا اذه ىف سضحأ تنكو

 دوا



 .لخدفي هتيأد امدنع عدص ىباسعإ نكلو ٠ بلطتيو فيرف مناك
 ' ٠ ٠ هسفن ىلع صاصرلا قلطيو هترجس

 لمعت ىواس تناك امدنع جاوزلاوبحلا ةلأسأ ضرعو
 ةطايخلا دنع

 ىف .نملامآب ىرزت ىواس لمعلا جاوزلاو بحلا ىلإ تاقوشتم تانب

 5 ىلق تانب نحل ضفنأ يتعرأ كمامتما ولا: لوقتو رايضألا اذه

 تسلا» ةبعص ىف نيأرلوتاروعذم نافجأل « ىسفن ةربرسنط فشكأو

 ىف ام ريخ ةسرطغتملاةنيدبلا «فاصنإ تسلل » نيعوضخو ةبفاتلا « ةيبب

 ءافرحنمناك جاوزلاو بحلا ف ىواس كلسمنأ معن نحنو . منغم نم ةارحلا

 دنع لمعلا امبيلع لضفت ىتح تب رج ان ادو.شنملا جاوزلاو بحلا سيلو

 مداقت دعب ثادحالا انل حت ىولسو . ٠ اهتسرطغل عوضخملاو ةطايخلا

 . ٠ بتاكلا ةباقر اهتارو نمو « مهفيو ردقي لقعب ابللعتو اهلل<و  اهنمز

 ةقيدح نع انثد# ىواس لعج امدنع هتركاذ فل ولا تناخ دقو

 تلدتو قوقربلاو وجناملا رامث اهراجتأ تلقثأدق , هنأب ةعيضلا ف رصقلا

 ةيعرب وأ موي « كلذ ليبق تناكابتأ ىت ذإ هبنعلا دقاتغ ايدل[ رع نع

 انررف ةقيدحلا ىف انريس انعباتو » ةلئاق انتثدحو ةرهاقلاب اشابلا رصق ىف

 عمت اندالب ىف ماعلا نم اتقوفرعأ ال انأو « رقاب ةلمت لاقترب ةرجشب

 . « وحناملاو قوقربلاو بنعلا رامتإ عم لاقتربلا رامثإ هيف

 رصفلا قف لاعتسالا ةيبوتاع ريغ تابلك لتس ر وست ةاتسألاو

 دبجلا اذه نأ دقتعأو ةردوبلاةبلع نم الدب « روزقلا قدح » لثم رضاحلا

 وه امإ , ةيح ءابشأ لع اهقالطإو ةتيم تابلك ءايحإ ةلواحم ىف لذبي ىذلا

 ةغللا نآلو « فولأملا ىلع هلضفت نا مالقألاو ةنسلالا نآل « لطاب ءانع
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 مهم 5 و 9

 ىمه 3 و

0 5 -0 

 ىواقتشلا نك لع

 1 6 5 2 نورعلا

 ىنذلا ميهارب] ا ىساردلا ماعلا ءاهتنأ كعب هد رقلا كِإ نيدئاع اوناك

 ةرينم تسلأاو ,قوقحلا ةيلكب ةيئاهاأ ةئسلا ف بلاط وهو « ةصقلا ىوري

 ةلاحإلا براق دقو ًاماع نيرشعب اهربكي ىذاا برع ىدنفأ دوت ةجوز

 ءابتنتفو اهلامجو اهايص ىف لازتال نيعب رآلا قيس مغرب ىو ؛ شاعملا ىلع

 بلاظلا: ىركسش اينناو ء يوثاثلا ملعتلا ةياهن ىف ةبلاطلا ةيرسي اهتنباو

 ءاينغالا دحأ دنع ًاخابط لمعي ناك ىذلاىدنفأ بوجحي مث « ةيئادتبالاب

 قرو بزاعلا لجرلا رصق ىف لمعت تنب نم * جودتو ةرعلقلا ى .بارعلا

 ًانايحأ هتجوزو « كبلا» سفن دنع | تاكو نيخايطلل ًاسئر حبصأ ىتح

 ةسردم قرأ ف « هييلأ » اهملعي هتنباو 0 قوف د

 . ةيسلرف

 ميهادتإ فرعي ملو « اربش نم «سيبوتآلا » ةبرع عسيمأ ًيى

 رو سراج اس ها هي مسد

 قيربو اهيخأ عم كحضت تنِلا حلف ء هبجوب مهاربإ رادتساو

 ا ميلا » : متمتف « اهينيعو اهئانسأ ن نم عشي فطاخ

 ' . « ىنلا

 الدف



 نآللو « بيكرتلا ةمالس ىف اهتمالس امن و ؛ ةئراطلا تادرفملا اهريضت نل
 سنأ ريتعيو ؛ةحاصفلاب لخي لاعتسالا ةسونأم ريغ تالكب نايتإلا
 . هباتكو رصعلا ءايدأ هلمعتسي اع لاعتسالا

 ش 7 ءىش لكىسن نأ عيطتسن نل اننالل « لطاب ءانع كلذكرهو
 نأ عيطتسي لهف لبف سة » وتاجلا ةبلع ئمسي الثم فلز ؛اف ٠ ؛ىلرع

 لإ ..روف ىتبلاو جندوولاو ةتروتلل ءاوسأ ىلع انلدي

 ةياورلا لثم هدنع وبف .. راولا ةيعقاو ىلإ لاب ىأ قلي ال فلؤملاو
 «ةجرادلاةغللا نم ةحيصفلابيرقتىلإ نحب الو ؛ ةغللا شيح نم ليلحتلاو

 ىلعتال هص » :ىولسل لوقت الثمستو# مأف « دعبأا لك اهنع امدعبي وه لب

 : اهبحاص اهلوقيف «اهكوحأو ىايثلصفأ » :لوقتىولسو « كتوص نم
 ءاطيخأاوب وكما لق واو تكتسي اده عياش ىلا لأ 3
 رض امو عقاولا ىلإ برقأ كلذ ناكل ءابكرحأ ١ و ءهص , نم الدب
 ْ . ًاثش ةذلاا

 , ءابدألا نم اهبليج رئاسو نيسح هط لثم لاجملا اذه ىف روميتو
 . ةحيصفلاو ة.ماعلا نيب قيفوتلاىلإ هراوحىف دصقيناك ىذلا قزاملا ادعام

 عسوأ رئاود ىف اوةفوف .ىلاتلاليجلا ءابدأ ضعب ىزاملا رثأ ىلع راس دقو

 - . صصقلا ناديم ىف مهتاوطخ نم اوعسوأ ام رادقمب قزاملا رئاود نم
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 مهاربإ ايحو بروجخ هردايف 0 ةريزم ثدد هآز 0 ىدنفأ بوجع

 : الئاق

 ى» ا كيزإ 0 باوتلا كيع خيشلا مع نبا ميهادبإ ل ا

 : ةيحالا عم ىللا هد كرايم راوشم د(« مهاربإ

 5 معان توصب تلاقو هكحاض ةرينم ةديسلا كتدفتلاو

 . .كلتنين ىزإ .. ةموهوب اي كيذإ .. ميهاربإ تنأ وه . . . هللا

 حببصلا نم ضعب بنج نيدعاق قب .. كيلع صخإ . . كاباب ىزإ

 كتخأ ىلع مست شم : اهفلخ رظنت ىهو تلاق مث . . هيلع شيلست امو

 لايعلا نم توم اهيلغ ريعتو نامز اهبطاخ تذبل كف ؟ اهتيسن 1 93 سف

 ٍ ! نييناتلا

 ةيئادتبالا ةسردملا ف وهو نك مهاربإ ] ىلع تاي ركذلا تلاهناو

 اهنم رخصالا اهتخأ عم بعلي ناك . ةزاجأ لكىف ةيرسي عم ٍبعلي-
 ةطنط ىف ةيبرعلا 2 سردم ىدنفأ هللا متف نب ىسزمو وه « رثوكو

 : . بادآ ةيناثلا ةنسلا ىف نال م رهو . ةيئادتبالا

 5 ةرينم تسلا ميه]ربإ لأسو

 ل ىدنفأ دومحم مع نيف لامأ

 زع ىف هدحول ىنيع ايا دعاق ! نابلغ ىدنفأ دومحم كع اد ىنلاو

 دلبلا ىف اهتمع عم رثوكو « نيع ووسأ دعب هتزاجأ دخايح هسل . . تاراغلا

 ديدجلا .تيبلا ف ىد ةيفيضلا دعقن انحاو ءاهئاحتما تصلخ'ام موي نم

 : ٠ ىنبت م لابقع
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 ترص ولعيو « ةبرعلا ىف ةيناثلإ ةجردلا ةبج نم تاوصأألا عفنترتو

 بلاطلا « ديز وبأ » هقيدص قيقش «ماغ م توص وه... ميهأ ربإ هف رعي

 ىلا «ةزيربلا» ةيقب ىلع ىراستكلا عم عزاتتي مناغ ناكو ؛ ةسدنلا ةرلكب

 ةبرعلا ىف راص كلذبو «حوشالا رفك» ىلإ ةركذت هل عطقيل هيلإ اهعفد

 رصمىف ناك هنإ : هل لاقو مهاربإ ىلع مناغ سو ٠ حوشألا رفكن م ةتس

 بردا ٌلوأ.نم عوطقم , هنآ هدب مل هتأو.هدلاول ءاود نع ثحبب

 رودي ةيردنكسإ حارديز وبأ سدنومثاولا ايوخأو . . ىديس اي قاملأ اود
 . « هيقالي هلل ىلع . . . ةينات ةيحان نم

 كيز] ٠ : اهلل لاق ةاتف ماه ةرينمل تالبقتسملا نيب « مئاغ ىأدو
 : لاقف اهنعا مههادبإ هلأسو ! بجت لو ابهجو رمحاف « ةن كان ثيأف

 . ل ملابقع .. كل ىحي ديز وبأ ةركب ٠

 ىدنفأ بوجحم أدببف « ةيرقلا ىف كلذ دعب ةصقلا ثداوح ير#و

 نونم ةدحاو . . ادبأ نعجري ال'مُ « ةيرقلا نم تانبلا ذخأي هنإ . . هلمع
 رجالا وءاهنعارذو اهردص ىلع ب هذلا سبلت ىضاملا فيصلا ف تعجر طقف

 وه اهو ! دلبلا ىف نينادف ىرتشت تءاج . . اهناسل ىوات هو اهتفش ىلع

 ىللا ةيارسلا » ىلإ ةئيكس هتنباو وه هذخأي نأ ىلع. ةوطع عم قفتا دق اذ
 .٠ روشلا ىف تاهنج ةعبرأ «هيبلا » هل عفديو ءاهف خبطيب

 هنباو باوتلا دبع خييشلا . . عييمجا هدعاسيو « مهاغ كلذل روثيو

 ناوضزو « نوذأملا ىلوتم خييشلا امهوبأو ماغ وخأ ديزوبأو « مهاد ا
 نووضغإ مهلك . ميغا تخأ بطاخو دلبلا ةسردع سردملا ىدنفأ

 ةركسفلاهذه اؤمواق دقو .: ىدنفأ بوجحم عم ةنيكس تنبلا رفس ةركسفل

1 



 لخلا ناكو . المع دحي ال هنأ ىف هتلكشم مسج ىذلا ةوطع امبأ سفن ىف

 0 ف هايلكو بزع ىدنفأ دومحم لزم ىلإ ديز وو مههادبإ بهذ 3

 .ىذلا ديدجلا هلزنع ةطر لا هضرأ ةعارز َْق هدنع هلع لإ ةوطع ةداعإ

 : ىدنفأ دومحخم ليقف 2 ةيعارولا لع هأنب

 ةرينم ةيؤر ىلإ قوشلا ةلكشم ىه . . ىرخأ ةلكشم الح كلذ ناكو

 .بولق . . ةشطعتملا ةيلاذا بواقلا ةكشم .
 . رثوكو ةيرسيو ماه

 .. ىمرمو ديز وبأو ميهاربإ  فيصلا ىف ةيرقلا ىلإ دئاعلا ةعماجلا باش

 مهلإ فاضي بابشلا كئلوآل ةودن ىدفأ دومحم لدم راصو

 تحن نودعقي ثيح ىدنفأ بوجحو ىدنفأ هللا مف و ىدنفأ ناوضر

 فقر بركلا» ءايآ لع قوقلس رنقيصلا نوأرق وبنعلا ةبيعكت

 هيك لع امو رشا اعلا نيرا متابع تارايت تاقيلعتلا هذه

 ةعئاشلا ةركسفلا شقاني . . سكعلا ىلع ديز وبأو « ءافلحلل ةيلاوملا دفولا

 ىأد ىلإ ليمي مهاربإو « زيلجنإلا ودع هنآل رولا راصتناب بحرت ىتلا

 ةرينم ةيؤر دنع هرورس ىف ودبت .. . ىرخأ تاماههأ هلو ؛ديز وبأ

 هأري نيح ىسرع ةقيض ىف ودبت اك « نهتثداحو .رثوكو أ ةيرسيو ماه

 قحلم هل ىذلا ىركسشل سرد ءاطعإ ةجحب لزنملا لخاد ىف ًاريثك

 ا .ياسلناق

 عوض وهض رع ذإ 55 قدا بوجح ريش ى وق رايت ةؤبنلاف ربظيو

و هٌؤارش ثيح نم اهرواحي امو ةيرقلا نب 7-1-5 نبتلا
 ةافلملا شوبجلا هعيب 

 دومحم ىف ةركنفلا هذبب رثؤي نأ بوجحم عميطتسيو « ريبكنمثب رصمم ىف
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 7 ا ذيفنتلا ف نوذخأيو « هترسأو ىدنفأ

 . جرفلا ضور لحاس ىلإ نفسلا ىف نحشب مْ

 - دعي حوشألا رق ءانبأ عمو نبتلا حف ةرهاقلا ىلإ بهذ نأ لبقو

 . هيف ىري ام ضعب ىرثل رفكلاىف اليلق قأتن « ةيفيصلا ةزاجالا ءاهتإ

 ئغووطلا ىلإ قمريف برخلا قورظ لغتي مهجلا قارا ةدسسلا ٠
 ةب زع ليكو ىلاطيإإلا « ويانب » ىلع رتستيرو ؛ عفدي نم قبيو « عفدي ال

 نيحو « هبرضيو قويانب عم مئاغ كبتششيو ؛ رفكلل ةرواجما ةياجاوخلا
 نم ةةاتف ىري .. اهسفن ةياجاولا ىو ةأرما عم كابتشالا ىف جرحلا دحي

 نضرألا ىلإ اهيمرتو ةياجاولا رعشب كسمتو ةكرعملا محتقت رفكلا

 بطخو اهبطخم مل هنأ مغر مئاغ بحت ىتلا ةميرف ىه ةاتفلاو . . ابرضتو

 هجاوز دقعيو اهطخيوةميبف ىلإ تاغ بح لودحتيو « ةوطع تنب ةنيكس
 ٠ ةمدخ ىف رصم ىلإ بهذتس ىتلا ةنيكس جاوز نع هلودع نلعي نأ دعب اهب

 . ةوطع اهيف كرتشا ىتلا « نيتلا ةقافتا » بسح ىدنفأ دوم ةرسأ

 نأ عييمجا لعيو ٠ روطلا ىلإ هليحرتو مئاغ لاقتعاب رارق ردصيو ١

 لعي الو ٠ متاغ ىنتخيو « ةياجاوخلاو قويانبو ةدمعلا رمآلا اذهل ريدملا

 هءافتخا نآل ىدنفأ دومم ةرسأ مهنم صاخشأ ةعضب الإ هئافتخا ناكم

 ءاغلاب ةيلاطملا ةهجلا عم هلك رفكلا دحتيو ٠ ةرهاقلاب ١ محزم ىف ناك

 ىلع ماسلا ىح عييمأ عقويو . : : ماغ موصخ ىتح مئاغ لاقتعا ارارق

 ..ءامعز هئاقدصأ ىلإ اهب بهذيو ديذ وبأ اهذخأ 1 ..ةمركبملا سكر ةطيرغ

 ١ . لاقتعالا رارق ىغلمف « نييدفولا ةبلطلا

 ادق



 هل وأ مآرب ميهاربإ مد ىف بحلا ىري ثداوحلا كلت لالخ 7

 ّ زكرتم روطتي م « اهتنباو ماه ةرينم و ةقها رم سيساحأ لكش ىف

 يىدشأ درع رقاب امدنع ةضاعو ةداج ةقطاح كش |ذغيم ةيرهز وت

 مهاربإ لفحو « رفكلاب ةئرسأ اكزأت نيثلا تاقفص دقنل 3 رهاقلا ىلإ

 ةهزنلا هل ولحت ال هنكلو « كانه سيل لجرلا نآل ةرسآلا ةرايز نم

 , ماه ةرينم هارت نأ ىسع وأ نهادحإ 2 نأ ىسع ةيعارزلا ىلع الإ

 2 «وعدتو

 .« ةيفيصلا ةزاجألا تبتنا نأ دعب ةرهاقلا ىلإ ثداوحلا لقتنت م

 نأ ةيدصت نم نوكيو «اريشب' بزعىدنفأ دو# لزنم ىلع مب مها ربإ ددرتيف

 اهتافشيإ ملنآلا ىلإ نأ ظحالنو « ةيسن رفلا ةغللا ىف 0 ةيزسيل ىطعي

 اهورقت ايتنك اهطعي دلبلا ف ناك. . تارظنلا ريغ اهوحن هنم دبب مو هبحي

 هنإ ىتح ٠ . «ةيبلع ٠ ةرهاقلا ىف ةقالعلا ترمتساو « ايف اهشقانب مث

 قل هيا ةفاقثلا ةيعمج نع اهثدح.ظفحتلا نع حزحزتي نأ دارأ امدنع

 حرقا مث ء تاشقانمو تارضاحب نم اميف قلي امعو ديز وبأ اهيلإ مضنا

 :اهديتعفرو امبجو لظأو تب رطضاف . . ةيعملا ىلإ هعم بهذت نأ اهيلع

 : ةرذعم هيج وق

 ! ةينأت ةدحاو عم يلم حورت ىد تاجاحلا ... كلضف قه كن ش

 -:اتعاتب ةفسلفلاسردمل ةبوطخم ناك انأو ! نم مكتب تنإ فرعت مزال

 مد... ىد بدلا دلو هنإ . ىمرم ىز انإ لمغت اح ' تن[

 تودو . . ةيوج ةراغب رذنت تاوضأب هسأر ىف دوعوا تطلتخاو :

 هتيحض حاز « ا ىلع قيرح بهل مالظلا قشو ٠ . لبانقلاو عفادملا
 . نيكسملا ةوطع هتايط ىفو . . نيتلأ

 نفر



 : رقثلا

 دوصو «ضرأللا » ةياور ىواقرشلا نمحرلا دبع ذاتمألا يفك

 هيت ظيلا ا ةلاع نر الن سلا هلع 3 نوع ا اي
 فيرلا ءاوه مشنو ةئيبلا سفن ىف شيعن اناعج آريوصت اهيف تاصضخشو

 ناك ىاعلا ناوخلا نأب لوقلا ىف .ددرتأ الو ء صاخشألا سفن راعتو

 هيف ةدداولا تارابعلا نم ريثكو ٠ تايصخشلا مسزف نا ولآلا مأ نم

 رهظيو .٠ كانه سانلا طامأآل ةيعاو ةظحالمو ةقيقد ةسارد ىلع لدت

 ةيرقلا نبا مههاربإف « ةيرقلا ةغلب ةنيدملا ةفل كاكتحا نم حمالملا ضيمو

 ةجرلب مناه ةريئم هل لوقت ام دنع ءابايو هنين » يدلك نم لجخلاب رعشإ

 ىرخ# لازيال قيرلا مدلا نآل « ... كاباب ىز] . ١ كتتنين ىزإ . ةرهاقلا

 ظافلالا كتمت كلذكو . . ةرهاقلا ىف اهاضق ىتلا نينسلا مغرب هقورع ىف

 ةرهاقلا ماعم ريثأت ىلع كاكتحالا اذه لديف ةيرقلا ةغلب ةحيصفلا ةببرعلا

 بلاطلاف ؛ ةيرقلا وج ىف ةباعدلل ًاراثم نوكيو فيرلا ءانبأ ىف اهتقاقثو

 . . ةخبسالا عضأل : هبيجيف ؟ةبزتآلا عفرت اذا : حالفلل لوقي ىماجلا

 لماعو ! ٍبئذ اذه : ميصي بئذلا نم ةيب رعلا ةغللا سردم عزفي ام دنعو

 موملكي زكرملا ىف سيلوبلا لاجر ىلع حصافتي نأ ديرب ام دنع نوفيلتلا

 روي كل هم و ىقطلف ليرغ ءارلا > ع ب ل رق. + ىرستلابد

 ,ضقلاب ىضقت ىتلا ةينوفيلتلا تاراشإلا ةدمعلا غلبت مدع نم هفقوم

 : . ةرماق لع

 ىكلو « فيررلا نع صصقلا نم [ريثك باتكذلا نم ريثكم بتكدقل

 ضرالا ىصق ىف هب ترعش املث:ةباتكىف هتقيقح ىلع فيرلاب نعشأ "
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 لإ ةرعأ ىلا - لسأللا يرالأو - هيعمل د ةلاغب قو

 « نيحصقلا اتاك ىف ىوارلا وأ لطبلا لف !؟ « فصلا ةزاجأ ىف دليلا

 .. هتسفنت املاط ءاوه مثأو مهقرع نيذلاك ًاسان بحاصأو

 نوءفاديو مهضرأب هلهأ ثبشتي « قير هلك « ضراآلا ١» ىف رجلاو ش

 تامسن هيلع بهت «ةيلاخ بولق » ىف وجلا نكلو « البدب امب نوغبيال اهنع

 دإبلا ىلإ نولمحي ةيفيصلا ةزاجالا ىف اهنف نيدئاعلا ىف لثمتت ةرهاقلا نم

 اهلالد ةماعلا نم بستك1 هنأ الإ « ةيرقلا نم هلصأ ناك نإو . الامج

 نييعماجلا بابسشقلا ءال وه ىف لثمتت ةفاقث نولمحي ا ءابفرتو اهتقرو

 هيفنوشقانتيامو ةسايسلاو سفناا ٍلعو ةفسلفلا بتكنم موعم هولمح امو

 تارابعاهلإ نوامحيو ؛ برحلا عفاودو ةيملاعلا تاهاجتالا لو> كانه

 ىدنفأ بوجحم صخش ىف ىنذلاب ءارغإلا اهيلإ نولمحو ء ةحيصفلا ةغللا

 قيرط . . قيرط ىأ نم لاملا ىف ةبغرلا هلغشت ام ردق ءىث هلغشيال ىذلا

 ىعديو .. نعجري الو ةيرقلا نم نهذخأي اللا تانبلا قيرط . . نبتلا

 ! ناكيرم آلا و نيلجنإلا طابضلا رسأ دنع ءتاداد » نلمعي نأ

 نإو ةيرهاقلا ءايشآلا كلت رثكأ هبجعي ال ءحوشالا رفك» نكلو

 ءىلتمت برع ىدنفأ دوت تيب لهأ نأ هبجعبال .. اهتامسن حورتسي ناك
 ةدنارفلا ىف امئاد ندعتيو ةيعارزلا قيرط ىلع لزنملاب نيراملا نويع نوم

 نم حوشألا رفكر خسيو .. ةضبلا نهنادبأ ىلع بايثلا ناولأ خرصت

 ..بئذاذهو .. ةبرتآلا لثمب ةرهاشلا نم نيدئاعلا ةنسلأ ءاوتلا

 ٠ . لووجما ريصملا ىلإ تانبلا دوقي ئذلا بوجحم ىلإ رفكلا حيرتسيالو

 رفكلا .لهأ قفشيو« ءاردزا ىف رفكلا ةظفلي نأ بوجحم ثبلي الو

15 



 . نبتلا عورشمب اونتف نيذلا ىلع . . ةيرخسلاب اجور ًاقافشإ

 ةليصإللا ةيفيزلا هحمالمو هصئاصخم ازتعم امئاق حوشألا رفكلظيو

 .: فل ملا اهروص اي

 سوفنلا ل ئاخد اهب جرختسي صقلا ىفةّقي رط ىواقر شا نمحرلا ديحلو

 نع قكحي وف « باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا ىفو « رعاشملا نئافدو

 هرس ىف هبطاخيل هنع ى< ىذلا صخشلا ىلإ تفتلي ةأؤو ؛ صاخشالا

 ىف ةقيرطلا هذه لمعتسيام !ريثكو .. هءافخإ لواحت امب هتبماجم ديري هنأك

 نوذأللا نع ثدحنت ىهو متاهةرينمىلإ هتافتلا اذه نمو «ىحالفلا ةقيرتلا»

 ٠ .هلل ىف هلل هبحب انأ اد . . هيفشي انبر ؟ نايع ىلو تم خيشلا وه ٠ : الوب

 «. . اياب ةفياخ . . ايربأ ةفيلخ اد

 موحرملا ؟اباب ةفيلخ : هسفن نيبو هنيب كلذ ىلع قاعي ىوارلا لاق

 . هرمع لوط ةملكلا هذه عمسي مل هنإ هللاو ؟ «اباب ٠ ناك قباسلا نوذأملا

 ةفيلخ ىنعي . . ةفيلخ هل نوكب ىتح ةرينم تساي اذه اباب ناكاذامو

 3 : ! ! شرعلا ىلع

 ثدح امل صاخشالا دحأ ف صو فيرظلا «ىحالفلا ريوصتلا» نمو

 وهذي وهو لاق « ةياجاو خلا ةبزع ليكو قويانب نيبو مناغ نيب كار علا نم

 نبتلا ىلع هلوط نم هعقويناكو « فكه جاوا داولا خفس هد » : هتعاجنشب

 1 . « نسلأ ةعبسلاب نطري

 ةيفيرلا حورلا ىلع لئالدلا عبتت ىف انبهذ اذإ مالكلا انب لوطيو

 ةظفاحمل حور نم اهدوسيام ىلإ ةراشإلا نم دبال نكلو ؛ةصقلاف ةضبانلا

 قيرلا: هروعش نع ربعي ىوارلا :نإف . لالحلا نم ىتح ةأرملا: :ةنايصو

 ال



 روءشلا اذه ةقيقح فرعأ تسل و : لوقيف هتخأ جاوز و قيقحلا

 نخل جا وز نع ثدحتن ام دنع لجخلاب َح رغلا هيف طلت ىذلا

 ىتلا ةريغصلا ةلفطلا ىرن ام دنع انرمذي ىذلا مهلا ساسحإلا اذه الو

 لو فو كإ لمع من «دهان ردص ايل هاتف ةأؤخ حيصت اهانطلاخ

 .ىذلا لججرلا اذه نم انفقوم ةقيقح ام ! 1 هلافطأل امأ نوكشل ام

 +5, لافطألا) انتا ردخأ كلوت

 , ةصقلا ىف ةأ رملا نع ثيدح لك ىف ةيشب رأا ةظفاحنأ حور عيشتو

 .نمموحل لكأو تاجريتملا لع فيرلا ىف 00 ةرسق ايف نيكو

 تارظنلابو ةنسلالاب

 :ىواقرثلا ةباتك رئاس ف وهاك, ةيلاعح بواقع ةصقل فلا ءانإلاو
 .ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا ةقيرط هيف مدختسي وهو « عتميو ع ؛ ةيصصقلا

 دنع ةاجانملا ةقيرط هبسشت ىهو « اهلإ ةراشإلا تقيس ىتلا باطخلا

 :لوقي 3 لطبأل نآنعلا اهققلطي و ضارقاألا نيب يعطي ىلا ظوفح بيحت
 .بتاكلا اب لل ستي نيتقيرطلا اّثاكو ٠ نيرخألا مامأ هنم جرحتي ام هسفنا
 ..ىنفلا ىصصقلا عاتمإلاو ماكحإلا ققحتف لئاخدلاو نماوكللا ىلإ

 *« ةيلطستلا ةقي رطلا كلتب هذه انتصق ىف ىواقرشلا انفل وم غلب دقو '
 اتماض هيبأ مامأ سلجي ميا زبا لعج امدنع عاشمإلا و ماكحإلا ىفةمقلا

 . . مالكا نم غلبأ ةةيقح ناك هتعص نكلو أتماص ناك. . هخيوي رهو

 اهف رعي وتلا بابساللا نم رثثك أ لب خيبوتلا بابسأ نع ءىش لكانل لاق دقف
 تنئأ هايم رجتا :للع كسفن تيخن. نواع ىنعي » : هل لوقي هوب

 بيخم نأ ديري امب هل حرصي لو.« ! سب هيإ كل لمعأ ىنعي سب ! ؟ يخص

 نفل
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 ةرثك دصقي هنأ موهفملا ناك . . اجرح ناك عوضوملا نآل هب هسفن
 : ماه ةرينم تيب ىلع هددرت

 ىف ىرت اك ةيماعلا لاعتسا ىلإ تافتتلالا ةقيرط ىف انايحأ ليمي رهو
 اع وهن راوحلا امأ -. راوطاو درسلا نيب ظسو اهنآل ؛ « اتحضقتا»
 نواتملا:قيرلا راوملا اذهو ! « ةحيصف » هتيماع نإ لوقأ داك أو ؛ تحب
 . « ىوغللا ثحبلا ىف ريبك دهج ىلع امإ لدي ةفلتخما تايصخشلا ناولأب

 .كلذ ىف رهو ... ةركاذلا ىف نازتخالا ىلع ةردقو ةظحالم ةرق ىلع امإو

 ةيرهاقلا ةئيبلا لثم ىذلا «حورلا ةدرع » ىف ميكحلا قيفرت نون لكم

 1 . هتثيب ليثع ىف غيلب امهنه لكف . ةيدلبلا

 انل اهيوري ىذلا ميهاربا ادع « ةصقلا ىف ىسيئرلا لطبلا نأ ىلإ ليخنو

 -. امعوضوموه كلذكىسئرلاعوضوملاو ء بزعىدنفأ دو ةرسأ وف

 سانلا ناك ٠ . ةنيدملا ىف لامآو عاطأ ىلإ علطتملا ىانلا فيرلا عوضوم

 ةزكر» مر عاشم تناكو ضدألا ىف مهلامآ رصحتت «ضرالا » ةياورىف

 ةموكسحلاو نييعاطقإلا اهلجأ نم نوبراحتو ابكالتماب نو>رفي اهوح

 «ىوارلا عم تربكوأ تروط# « ةيلاخبولق » ىف ةيرقلا نكلو ٠ للاظلا

 نوءعلطتي اهلهأ راصف « فاّوملا الم نم ًاريثك ىوارلا ىف نأ كش الو

 ناش كانبف ؛ تافلتخم كابشلاو . اهجراخ ىف لضفأو عس وأ ةاعلإ

 .نه نبك ايش نذختي تايتف كانهو «ةف رعملاو للعلا نم مك ايش نوذخت»

 زيلجنإلا ىلإ نهضعب برستيو ةرهاقلا توب ىلإ نهدوقي ىذلا ءبوجح»

 ..نوسفنأ تانبلا نم اك ايشذختي ىذلاهسفن ٍبوجح كاتهو « ناكر رمألاو
 ,عاطألا روابتتف هترسأو بزع ىدنفأ دو ىلع اريخأ ةكيشلا قمري مث

1/ 



 نيكسملا هوطع حوريو « هلاثمأ ةرشعب ةرهاقلا ىف عابي ىذلا نبتلا ىف

 ْ . عاطالا هذه ةيحض

 ىف ةدورعملا ةيعامجا حورلا كانبف , هلك عوضوم ا ره اذه سلو

 لاعتفالا نم ريثك اهف ناكو اهدشأ ىلع ءضراألا» ىف تناكدقو ؛ فيرأا

 نيراتيعا فرو رش نهرو ء ىلا قايسلا لف نم هدم هنال لوبةملادتفاوهو

 ىنفلا قايسلا ف ىرسي ليئض «ةيلاخ بولق » ىف انه لاعتفالاو « فدا

 ةلواحدنع ولعتو روظت انهةيعاملا حورلاو ءضرألا» ىف امم نسحأ لكشب

 لمعيو نييلحما ماكحلا دض فتي هك رفكلا نإف « روطلا ىلإ ماغ ىفن

 . .. ميشفتأ مئاقموصخ ىتحو ءامذلا تح هلك رفكللا ٠ مهبل اخ نم هذاقنإ لع

 ةسرهدملا نيماضملاب ةمحد زم ىهو « ةريثك ةيبناج تارظن ةصقلا ىفو

 ةجوزو ديز وبأ نب ىرج امابنق ةيتاخلا تاعوضوملا نمو : نتا ق

 تداقتا دقو ؛ جاوزلا لبق نم ديز وبأ بحت تناكدقف « نوفيلتلا لماع
 «ىلاخلا بابششلا عفادب اهيلع وه مدقأو « ميدقلا بحلا عفادب ةجوز ىهو
 . شاقن راثم تاجوزلاب ةقالعلا ةلأسم تناكو ءهبنأو ظقرت هريض نكلو

 كلذ نمو « ةيرجلا هذه درفنم ريوصت اهيفو « ميهاربإ هبحاص نيبو هنيب
 مكاغثداحلا اذهىف كرتشا دقو «ىزيلجنإلا طباضلانم دوقنلا بلس ًاضيأ

 نيبو هنيب كلذ ىف راوخلا نم ناكو ,هئافتخا ءانثأ ةرهاقلا ىف ناك اندنع

 ش '. . ةيلاع ةيقلخ ةلأسم ديز وبأ هخأ

 قيرط نع اهلإ تلاست ةيسنامود حور اهتيعقاو مغرب ةصقلا فو
 :ن« رثكب هارنو « ةزاجألا لوط ميهاربإ تبذع ىتلا ةمببملا فطاوعلا
 ةأخ ترسكت ىتلا هتاليختف اقراغ هماهوأ يف احراس ةيعارزلا لع ىشقلا
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 هنأ عقاولاو 2 ةفاقثلا م 2 ىلإ يح اضت نأ دارأ امدنع برسل 38 ىلع

 .نم هلواح ام لك هقافخإ نع انثدحي وهو لظلا فيفخ ناك مهاربإ

 . ةيفطاعلا 8 رماغملا

 اه ذخت « ضرآلا , ةياور ىف ىواقرشلا نمحرلا دبع أك أر ادقو

 .نوب راحو ةملاظلا ةموكمحلا دض نوفقيةيرقلا لهأ ذإ « ًاينطو ًاعوضوم
 ديحشلا يو ؛ ايوعو ةموكحلا روصيو « تاباختنالا ىف اهراصنأ

 دالبلا ةيرح ىلع.نيدثمملا ةروص ىف ؛ قدص ليعامس] هسأري ناك ىتلا
 .ةصق نم اهرشن ىتلا تاقلحلا ىف هانيأر كلذكو « نيرمعتسلل نيثلاملا

 . .داعتسالا ناوعأ ىلع بعشلا ةروث ايف روص ىتلاو «ةيفلخلا عراومثلا »

 ىف كلذك هارن ال اننكللو «٠ مين قيفوت ةرملا هذه ىف مسأر ىلع ناكو

 : ةيناثلا ةيملاعلا برذت١ تقو اهثادحأ تناكو « ةلاخ بولق » ةصقلا هذه

 أع يع هيأ اخ لكون ايسسفعو 1 هسكلو, ةأييغ ةيسمقلا ةصرفلاو
 فذخأ امدنعو « ةرهاقلا ىف بناجالا طايضلاو دونجلا ثداوح نع ىحي
 نم وأ مهيداعي نم لاقتعا ىف ةرادإلا لاجر تافرضت نع ثيدحلا ىف
 ىلع كلذ ذخأينأ صاخشاللا ضعب دارأو ءيوطلالإ ع قلو م ل عفديال

 .تافرصت هذه نأب ةموكسحلا نع عفاد « نياجنإلل ةيلاوملا 519 ع

 ةموكحلا بيعي ناك ىذلا:« ىمرم » نع لاقو . . راغصلا ةرادإلا لاجر.
 .نأب ةموكحلا نع عفاد 5 ٠ «رو#لا» ءالمع نم لجرب لصتم هنإ

 .نوهأل رايتخا ىه امإو زيلجنإلا ناضحأ ىف ءامترا تسيل ةيزانلا ةمواقم
 ! نيرشلا

 هتكرتش ثا , زيلجنإلاو روما : نارشش كانه ناك هنأ اذه ىنعمو

 نرخ



 تكسو ... ىاثلا رشثلا ترصانو لوالا رشلا ةمواقم ىف ةفوكملا

 هلثم نع « توكسلا مدع» متلي ىذلا وهو ىناثلا رشلا اذه نع فاؤللا

 . ةيصصقلا ريغو ةيصصقلا هتباتكىف

 اهروص دقف « ةتباث ةرظن ءماع ةريئد «ةيصخش لإ فلؤملا ر ظن م

 مالكلا طعو عصقتتو ىثأتت ةجربتم ةارما اهنأ ىلع فقاوملا رثكأ ىف

 0 0 «اهوضةيسلملا لطبلا ىيساجأ روضصوسوبقتو

 ىلإ ادبأ رظنأ مل» : كلذ دعب اهنع لاقو اذه ىسف مث ء رمآللا لوأ نم اهف

 اههنيعةرظنو اهتالكل نإ .. اهتيؤرىلإ قوشلاب ىسفن العاموهسيلو اهدسج

 «رشب ىف عقن نأ كفرت نو اندنستل انعرتتت ةعابش دك ءةيبزق ةردق :

 اهدسي رثأتاانيباهيلإ هت رظن تددرت ذإ , اددحامسر اهمسري 0 كاذو اذ. و

 ةرسكستم بوعل ةأرما نيب.اط هريوصت ددرتو « ةمومالا نانح رثأتلاو

 ساسحإلاب بعللاو رسكستلا عم قفتت ال ةيصخش اهل ىرخأ ةأرماو

 ايف اهب عمتجا ىتلا ةددعتملا صرفلا ,غ ديعب نم ةيرسل فصو.دقو

 اثجافم ميهاربا نم ريخآلا اهفقوم ادبو ءاهسفن قاعأ نم ءىشب تأي مف

 ىلإ هعم باهذلا اهيلع حرتقا نأ هلبق ام لكف هل دبعو هرربي ام قبسي مل

 عم اهتانب جرخت ال ةرسأ نم ةاتفلا زابتعاب ءفقوملا ناكو « ةفاقثلا 5 ةمحمج

 ةروثلاو مئاتشلا ىلإ لصي الو « باتع نم زثكأ يضاقي الد ؛ تايفلا

 .«ء!مددو

 : ةيديلقتلا ةرابعلا ىلإ ةجاخي «ةيلاخ بولق ٠» ىرأ الو فارأ امو

لا ردق نم ضخنال ذخاملا هذهو 2
 . اهردق تفرع دقف « .٠ . ةصق



 5 و

 0 ا

 صضرعلا

 امدنع هرمع نم ةرشع ةعباسأا ىف ناك هنأب هسفن نع انثدحي «ديس»

 ةافو وهو « هتايح هاجتا ريغو هدوجو لزلز ىذلا لوألا ثداحلا عقو

 كلذ ةبسنق كتناكو « ةماعلا ةقاقثلا ةدارش احتمال تعتني نأك « هدلاو
 « هميلعت متي نأ لع صرحت تناك ىلا همأ عمةقيض ةشيعم أدب نأ ثداحلا

 . هنميلش لع لغتم نأق هتبغرب امكاف امدنع هتمال اذهلو

 نم .قافر عم ةيفيصلا ةلطعلا ىضقو . ةماعلا ةفاقثلا ناحتما ىف حجو

 تامداضيلل ًاضرف مهتيصىف دجو هنكل و ءانأشهنملقأ !وناك « ةراحلا ءانبأ

 راصو « رفصألا ةدامح  نايبضلا ميعز ىلع بلغت: دقو « هزايتما رابظإو

 . ةدامح هل عضخو ؛ مب .عزااو

 / لمع نع ثحبيل ةساردلا نع عطقنا ديدجلا ىساردلا ماعلا 3 انو

 لشي نأ هل رظخ ام ل وأو“ سا تمزاف ء امتزحأ ابعياو همأتلزحو

 انورعم ةلجلا ةنجاب ١ اوضع ةسردملا ىف ناك ذإ ٠« فحعلا ىف ريرحتلاب

 لجسيام |ريثكو.« عالطالا ىلإ هعبطب لايم وهو « ريذصلا بتاكلا ٠ بقلب

 ىلإ الاقم لسرأ .اذإ هنأ هيلإ ليخو « ةيرعشو ةيرثن عطق ىف هرطاوخ

 و



 .بهذي تاهنج ةعضب ىلع المتشم درلا قلتي نأ ثبلي ال فحصلا ىدحإ

 .« 1 بسك أ فيك ىرظنا , : الئاق همأ ىلإ اب

 ةلاقمأر ق هنأ ثدحام لكا ًائيشقلتي 0 ةنكلو ٠ لهراو ؛«بقكو

 ىلا هتليدم ىهو - روونمد ىف ردصت ىتلا «ساربنلا ١ ةدب رج ىف همساب

 ! لومأملا باطخلا قلتي مل نإو كلذب حرفق - ايف شيعب

 ةيموكسحلا حلاصملا ىلإ تابلط ةباتكىلإ أل ةفاحصلا نم سئيالو

 سلجمب ةلاخ ةفيظو نع انالعإ ىأرو « ةيباتك ةفيظو اهب لغشي ك

 مفدت .تاهينج ةسمخ اهباب حاتفم نأ لع هنكلو ءاهل مدقتف ةيريدملا

 سيئرلا بجاح كلذب هيلإ ىضفأ « ضبقلا دعب قابلاو سيئرلل امدقم

 1 رح تنأ : اتكاس هآر امدنع فدرأ مث ء سلا هعباصأب ريشي وهو
 ..تاويزج ةسمخ :هسفن قددري ةيريدملا سا نم اسناي اطخاس ديس داعو

 ؛ يق قارن نضتلا هع قانأو

 جاتحي ناك مايألا كلت ىف ءىش لكو « ةطساولا » ىف همأ عم ركف مث

 ١ :.: ةطاسو ىلإ

 2 حايترا ىف مآلا تلاق .لالج دمحأ ديسلا نيف رعت كنظأ : همال لاق

 ةعومسم ةلك بحاص وه . آادبأ عنامال ؛ ديساي هللاو مدقلا انراج

 .نمز نم اهروزأ نأ بجاولا نه:ناكهقأو «ابيمحت هللا روث تسسلاو

 هرمأ ادم ىف ناكو ؛ نطقلل ريبك جل بحاص لالج دجحأ ديسلاو

 «ديس ةرسأ نأ ريجنم ديدجلاهتيب ىلإ لقتنينأ لبق ناكو , آريخص آ رجات

 .«.ىنم » اهتتبا عم بعليو رون تسأا ةرايز ىف همأ بحصي ديس #تراكو

 ٠ ناصح هن أكهفتكق رف انيكريو

 انوغز



 ةرجح ىفلالج دمحأ ديسلا ليقتساو ءرون تسلا دنع ديس مأ تلخد
 . ىدتفأ ٠ .بقللا اذهب لجرأا هيطاضنأ هبعأ ىذلا ,ىدتأ ديس» فويضلا
 هتحتافم لع ة ةماصعلا هتايح نع ديسلا ثيدح هعجشو . لجر هنأ سحأ ذإ
 ةموكسحلا فئاظو ىف ديساا هدهزف , هنم يسكش المع ديرب هنأ ىف

 . لحنا ىف هدنع لمعي نأ هيلع ضرعو

 ءاهيلعماقرالابتنكيو نطقلا تالاب نزي « جلحم ا ىف لمعلا دلو
 ىوقيو هيرعي اتايعاو : لمملا نأش رغص نم قيضب اناحأ رعشي ناكو
 ., ىدتفأ كيس » مسا هتيطاخمو جلا بحاص ةلماعم نسح هتيوزعم

 مل ءرخآ ببسلو ءاذهلو . هبتكم ىف هعم سولجلا ىلإ انايحأ هتوعدو
 دوقنلا وأ ةبك افلا ضعب ليصوت نم هب هيلإ دهعي ايف ةضاضغ دحب نكي
 ىتلا ىنم ىري نأ وهو .. مهأ ناكءرخآلا ببسلا» نأ كش الو.« هلونمل]
 ةلوفطلاقيدص ديس لباقت ىنم تاكو .. ةقرشم ةاتف نوكت نأ تكشوأ
 ش . . بعللا اهتكراشم ىف هيلع محلتو بيحرتو قوشب

 عئاقو امهنيب تناكو« ةراخلا نايبص هباككأ نم باش جلخملا ىف ناكو
  باشلا مسأ  ةومجي قطصم ىلع ديس اهيف رصتني ناك تامداصمو

 . بأد دقو . قافنلاو سدلا اهنم « هيف ةسيسخ تافصلا هراقتحاب رعشيو
 هه كلرلا لوب جلحما بحاص دنع ديسل سدلا ىلع ةومي قطصم
 دمحأديسلاهيف لاق موي ىلإ رمآلا ىبهتنا ىتح . .. دولا هلررظي وديس قفاني
 ٠ « كتدهع لس ىدنفأ ديساي ٠ : لالج

 هنم جورخلا ىف ركفي ناكدقف « لمعلا نم ةدرطل ال ؛ ديس نزحو
 كلذك لالج دمحأ ديسلا نكي ملأ « هرخدا امب اهيف رج ةرح ةايح أدييل

 هاا



 ةتقالع عطقيس هنآل هبلق ىف ملآلاب رعشو نزح هنكلو ؟هرمأ أدبم ىف

 ةه تناكو « قيمع بح ىلإ روطت دق اهوحن هروعش ناكو . . . ىنم دلاوب

 .٠ ديعب نم كاذو اذه ناكو « بحلا هلدارت اهنأ ىلع لدي ام اهنم ودبي

 :بكرو هيج ىف اهذخأ « اهيتج نيرشع ديس هرخدا ام لك ناكو

 «رفصالا ةدامحهب قتلاو ء ىرقلا ىدح] قوس ادصاق رووئمد نم راطقلا

 «.نيحالفلا نم نطقلا لاطرأ ءارش ىف هدعاسو هب قصلق هلاخ تءاس دقو

 ةراجتلا هذه نم ديس بسكو « نطقلا موه لوط كلذ ىلع ارمتساو

 هتلزع ىلإ داع قودسلا نم غرف املو « ةدامخ هاطعأ ام أدع ةينج ىتئام وحت

 ىلع .ةرسحلا ىلإ تدتما مث « ىنم لوح رودت تناك ىتلا هسفن ثيداحأو

 ةداهشلا ناحتمال دادعتسالاب كلذ ىفالتو « ةساردلا نع عاطقنالا

 عنصي اذام : هسفن لءاش ةداهشلا ىلع لصحو بعت نأ دعبو « ةيبيجوتلا

 ةيلج اهنأ ريغ اباوج دحي مو ؟ ةعماجلاب قاحللا عيطتسي نل وهو اهي

 حبرف ٠ قاوسالا.ىف هترماغم فنأتسا مش هرذص نيزب ماسوك ةديدج

 .. لق هحرف ناكن إو اهب حرفف « ةدحاو ةعفد هينج ىّتئام نطق ةقفص ىف

 ىف لالج دمحأ دينسلا هعم اهعبتا ىتلا ةقيرطلا ىلع طخسأا نم ءىش هجزام .

 ثيدح رجات عم ةيهاد ميدق رجات ةقيرط تناك ذإ « نطقلا: اذه ءارش

 راعسأ ىف ءىجافملا عافترالل هبنت ول  نكمملا نمم ناكو ؛

 . ًافعاضم هحر ن 0 نأ 0

 ةيوضمل هسفن لالج دمحأ ديسلا مشرو « تابأختنالا رسوم اجو
 قادغإ ىف ناسفانتملا سفانتو .« فلخ اشاب دمحم دض باوزلا ساج

 « كاذ طوقسو اذه ةايحب فتبت تارهاظملا تماقو ةاعدلا ىلع لاومآلا

 ] نقدكلا



 ديسلا هلبقتساف , ةلماجلا دصقب لالج دمحأ ديسلا قدارس ىلإ ديس بهذو
 ابلف « لاملاب هارغأو ةديرج ءاشنإ ةركف هيلع ضرع م“ « ًابحنرم دجأ
 امهنيب ءاسف ء ديسي ديسلا نظ ءأس فده نم ةدب رجلل ىغبأي اف كيس هيشقات

 ديري ديسو ؛ باختنالا ىف هل ةياعدلا ىلإ ىري ديسلا ناك ذإ , مهافتلا
 رداغو « مئاتشلا لدابت ىلإ امهنيب رمألا روطتو ؛ بعشلا حاصل لمعلا
 ريبكلا ديسلا مامأ هفقوم نع اضرلا نيب روعشلا عزوم رهو ناكملا ديس
 . امهنيب ةدوملا ماود لضفي ناك هنال فسأل | قبو

 طناف « ةسردملا ىف ديسل ميدق ليمز وهو « هسفن « ىمجعلا » حشدو
 فاتخم مفاكم باش ىمجعلا نآل هعم دهاحيو هرصاني نأ ىلع مزعو هيلإ
 مهنحطت نيذلاناسلب قطني ناب ريد ويف « ناينظلا نارعأ نايعآللا: نغ

 انامبإ ىمجعلا هبحاصل ديس سمحتو ؛ مهنوئشب متع نم نودحي الو ةاجلا

 ٠ عهضءب اهدع ةأر< ةيباختنالا لفاحملا ىف بطخي حادو « ةركفلا هذه
 ىو « ةيحالصإلا تاوعدلا ليبق نم اهريتعا مهضعبو « ةروثو افرطت

 تاذلا ىف بيعلا ةمهت هيلإ تبجوو « سيلوبلا زكرم ىلإ ديس ىدتسا موي
 «ةيشاكإلا ١ وهو « تاقيطلا نيب قيرفتلاو ةموكحلا ةناهإو ةيكلملا

 ديسل ةوحي قطصم هدعأ دقو . مايألا كلت ىف رح لكل ادعم ناكىذلا

 ىلع مسقلاب هتك اع ىف بالقناب ديس ءوجوفو « لالج دمحأ ديسلا زاعبإب

 ديسلا لخدت امييس نأ كلذ دعب فرع « طباضلا عم ةينوفيلت ةثداح رثأ
 زوونم بلقئا اكو + ديس مأ هل تال نأ دبي هسا ل قالطإلا دج
 نبال تبطخ «ىنم» نأ هظيغ دازو . دكو ظرغ ىلإ ةمبتلا نم هتاجنب ديس

 « لالجدمحأ ديسلاديدجلا هروصل حيشرتلا نعلبخت اذهنأو , فاخاشابدمت

 ان



 يبكى تيربق ءاقث ميشرتلا ىع ًاضيأ وع لوت سلا نآ ةئئاثل تاكو
 30 . لالج دمحأ ديسلا هعفد

 ىف هل المر ةعلا ديما دبع هقيدص رابخالا هذهب ديس ثددلو

 هتبعأو د سارت ةصق لوغو قيدصلا اذه ناكو ءاسردمراصو ةسردملا

 ىلا« رأر مالا ديرب و ةديرج بحاص « رات ىلع» هقيدص ىلإ | ماسرأف

 ىلإ ديجلا دبع ىضفي نأ دب , ةصقلا هديرجلإ ترشنف  ةرهاقلاب ردصت

 راتخم ىلع نم ٌباطخ ىه , ىرشب هيلإ قوس ةكئسلا رابخالا كاتب ديس

 3 انلطي لماكلا م مالا وهاذهو 5 كيس ذاتتسالا لعهبف ف ضرع

 ٍسضمقلا نأ ىوس ا ف ا ممنج نيرشع لباقف ةديرجلاب ار رح لمعي

 ش . ٠ تاهينجةسمخ ةدحاولا رايتعاب هتك ىلا

 هبف مدقتي 6 )2 ةديرجلا ىف هلعلستو 5 رهاشلا لإ ديس رفاسو

 ,قاتكتمم ةسفنل ليغاو )2 افورعم افحص اتاكر اص ىتحت « موي دعب 8

 لزنملا بحإص تنب « ةموطف م تناكو ءقالوبب لزنم حطس قوف ةفرغ

 م ةرشعةسماخلا ىف هاتف ىهو ؛ نيعم نمت ءاقل حاّص لكر وطفلا هنلإ لمحت

 ديس ذاتسالا بعادت تناك« هيف ىه امم بحرأ وج ىلإ ةعلطتم ةحرم

 غلابمب اهحفني ناكو « اهل مستبي نأ نع ديزي الف . . انآيحأ هلجخت ةأرحي

 ةحرف هنم اهفقلتت نشورقلا نم.

 .فورعم هيجو |مميقي ةلفج ر وضح رب رحتلا سيئر هفاك ةرم تاذو

 .تلان ىتلا هتقيرط ىلع اهنع بتكي ىك « ةقيدص ةيقرش ةكلمب دبع ىلول“

 .سبالم نم مزلي ام اهب ىرتشيل هينج ةئام هاطعأو « عيمجا نم. باجيإلا

 ىرتشاو اهارت رتشا ىتلا ءاهوملاا ةلدبلا سبل ةلفحلا دعوم ليبقو « اهريغو

 نركإ



 15 بايقأف 1 ةرخافلا ليدانملاو تاتفاركللاو ناصمقلا نم ةفئاط ابعم

 هئادهإل اهركتشو اهباعإ نع ريعت نأ تدارأو « هرظنمل تشهدو ةموطف

 هاقيخلاو ىلإ ارجو تغفرو اهعارذب هقنعتق وطف « ليدانملا كللت دحأ اهلإ

 َ . قفرب اهنم صلخت هنكلو

 | «خذبلا وفرتلا ناولأ نم اهفام هلابف « ةلفخلاىلإ ديس ذاتسالا بهذو

 بايثنسبل دقو لخدملاف نيفصنفقو ىثاللان اسهل رظنمل هسفن حترتلو

 « ريبكملا وعبلا ناكوأ نم قكر قف سلجو -.. ةليلو.ةليل فلأ ا

 : قحص ليمز اهنع هل لاق 1 بيرق نكر ىف اهدحو سلجت ءانسح ىأرو

 ةياينو ةبقسسا ب يعلا يدع تملا « ةرايج !هتاظ قيمصاب نخاع
 ةيحاصرو . كاذب نقر يع لكذل ٠ . نيش رو نق رسلا ةدرردو

 . ءامعرلاو ءاريكلا همؤي شهدم نولاص

 9 « ناسحلا ناصغأ تدوألو « لفل تأدبو :نيفآلا ءاجو

 سلجو ٠ تاصقارلا عم نوصقارلا اهابلف قيسوملا تفرعو سوؤكلا

 عارذ طبأتت ىده تسلا ىأر امدنعشهدو « لمأتيو بقري ذاتسالا

 رداغ م « روونمد بئان حبصأ ىذلا لالج دج ديسأأ وه هفرعي لجر

 هتشهد ايديم هيلع مسيو دمعأ ديسلاب نع نأ دمعتو ةلفللا كيس ذاعسألا

 لك تو + كحق سراطاولا هأعكو هايحو اكبتم اذه مأقف ؛ هدوجو نم

 ثيح ةديرجلا ىف هبتيكم ىلإ افرصنم رذتعاو « هتشهدو هكايترا ىف ديس

 اهذخأ ىتلا روصلا عم 0 ةحفصلا هل تدعأ ىذلا عوضوملا بتتك

 . هل نوقفارملا نورودملا

 ذاعإب 5 نيرهاظتملا ضعب م 5 + ةديلا رو ىلاتلا مويلا فو

1 



 ىو «ةراجحلاب اهوفذقو «رارحالا ديرب» راد ىلع ءاهبزحنو ةمركسم لا نم

 . نم اهيلع بترتي امو ةديرجلا ةرداصم هتمهأ اعإو ءاذهب راتخم لع مم

 - لئسف :ةك احنا ىلإ ربرحتلا سيئر عم ديس ذاتسالا مدقو . ةيلام ةراسخ

 ةيلك نم دصقي امعو « سعتلا دهعلا ١ لثم تارابع نم هلاقع ىف ءاج امع

 « ةقايلب ةمهتلا عفدو ةدشب باجأف . . كلملا ىلإ أهم ابقي ىلا « ديعلا و

 . ددعلا نع جارفإلاب نادم لع رسو قيقحتلا لجأو

 لإ عرسأف « فصلا ىف لالج دحأ ديلا ىعن ريهز ديس أرق مث

 نم هب انغأ ةيسفن ةمدص رثأ ىلع قوت كيتنلا ذأ نع كاتهوور وونمد

 .روهنمد ىف تادسافلا ةوسنلا ىدحإ رشاعي ناك هنأ : اهصخلم ةحيضف

 ةرهاقلا ىف اهنع هلغاشت تأر الاهنأو « ىفرع جاوز دقعب ةيرس ةرشاعم

 -ةدامح اهقيدص لغتساو « هيلع تقزح ىده تسلاب هتقالع تيلعو

 ةيدملا قف ةأرملاو وه عاذأف + دنسلا نس لاملا زاوتبال ابقتح رفصالا

 ٠ ءاضقلا ىلإ ءوجللاب اددهو ءادلو هنم ِتدلو اهنأ ةصاخو « رمآلا اذه

 ىم هتلبقتساو « ءازعلا بجاوب ماقو « ديسلا راد ىلإ ديس بهذو

 ةعمم نع ةنيرخلا اهتكب # م كراثأو ؛انزلسأر م لع داةركشوايمأو

 ضرعو «هددهو رفصألا ةداح لصتاو ةلأسملاب متهاف « كيس ةوخن -ابيبأ

 عفد نأ دعب هنم اهذخأ ىتح هب لظو ,ةيفرعلا ةقيثولا ءاقل هينج ةئام هيلع

 ايفتكم ىنم ىلإ بهذي نأ نود ةرهاقلا ىلإ داعو اهقزم مث , غلبملا هيلإ

 ١ ْ هاديسالا ف امرا دعس

 هقبف وتمغ در ىلع قاقب رعشي ناكهتكلو.: ةديرجلاب هلع فنأتساو

 ناكو « امئاد هل ىءارتي ىنم.لاسيخ ناك ذإ « هجاسين دارطاو لمعلا ىف
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 ت ةاتف ىلإ علطتي هنإ : امهدحأ لوقي « نيتوص هسفن لخاد نم عمسي
 عم هفقوم هجاوي م هنأو , ريصقتلاب همبتي : رخآلاو « هريغ ىلإ قافزلل

 ٠ أ د ع

 ملو لذنملا حطس ىلع هترجخ ىف ةرهاقلاب هتايح فنأتسا 1

 ذم ”ةموطف هتمطاق دقو ... هرجأ .فعاضت مغرب اهتردانم ىف ركفي

 ةشحوب سحأو هتمدخ نع كقكف 4 هعق رب تقلق 0 هنع اهعفد

 قا م مل. منام ميطس ىلع هئاقب بيس ابن ؟ كعأ لف نيو. كلذ نف

 تفنع اهنكتاو ظ ثيدحلاب اهردايف « ةيضاغلا ةثيه ىلع مل طسلا نم نكر

 صخشل ثم افقأو لاق أك - هتكرتو . . . فنع ىف تللدتو لالد ىف

 .. ىمقلا ةعشأ تقلستو الوبع هتك رتو ةيدحج هل: تن رعت

 ىلإ هعبتأ اتعدذ] : لوم ق يف قلو ء رربتمد لإ كلذ دعب رئاسو

 نع ةفطاعلا هيف رفست مل قطاع فقوم ىف ام.الخو.« ممدنع ىاش لفح

 فرعو « ةلوفطاا تايركذو ةقادضا| نع ريبعتلا رمآلا دعتيمل ذإ ء اهجو

 هينج فالآ] ةرشع اهلام نم ذأ اهيطخ دلإو فلخ اشاب دمح نأ اهنم
 نكتملو « ةحيضفلا نع توكسلا لب اقم رفصألا ةدامحلإ اهعفد هنإ : لاق
 ةبقرثولا: هم قوأ اديس نأو هينج ةئام ديس نم ذخأ ةدامح نأ عت ىنم

 . دلعي اهف كلذب تملع.دقو « اهقزمو

 للغ لدت ةئيه ىف ىف رفضألا ةدامح هيلع :مذق ةرهاقلا ىلإ ديس داع املو

 «نيبناجلان م توكسلا نمي ذخأو لاتحا هنأ دقتعي هلعج امب «ةيعتلاو.راسيلا

 تش ام لق : ةدامخ هل لاف هتلافس ىلع هينأو « ةظلغو ءافج ىف هلبقتساف
 الو اصل اموي نكأ مل ىنكتلو ؛ ءىش ىنمبي ال لفاس دغو انأف ىلافس ىف
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 ىفظوي نأ بلطو قاعدتسا فات اقاب دم نأ كدخ ىتلاو . . الادغ

 فلآ ةئم تيلطو تضفر يشن و « ةحيضفلا نع ىف 0 نمضيل هدنء ْ

 م « هينج فال ] ةرشع وحن ةراجتلا ف تحرو لبقو ءاهب رجتأ هع

 . هنم اهتضرتقا ىتلا فلالا هيلإ تددرأ

 قيقةحتلل هؤاعدتسا رثكو « ةسمحتملا ةينطولا ذيس تاباتتك ترثكو

 قمر قيس« كلملا اياب 'رسقلل ىلإ « دينلاو ةملكي دق اخ ةلاؤنو
 ىشعألا ةدامع ناكو + نهلسملا ىلإ لازحو نعسلا قف ض رمو + قيتتحعتلا

 حيفنو هيلإ ايادهلا لمحو هترايز ىلع 5 ذإ « ايفو ًاقيدص كلذ لالخ ىف

 هنوروز اواعجو روهنمد نم اورضُف هلهأ ربخأو ؛ دوقنلاب سارحلا

 0 1 ٠ . ةدامح عم

 ديب قاتتسالا نجح ىلإ ديعأو ء قيقشتلا نهر. طيس سس ريقسأو

 لأ يطوخأ لع لق لإ : ىعملا ةايس لح هيب نطور ر هتاف

 ةءارقلا ىف هلغتسا ام غارفلا نم هل ميتأو « مهلئاخد قمعتو نينوجسملا

 ىضقو . رهشأ ةتس نجسلاب هيلع مكح ربشأ ةسمخ دعبو . ةباتكلاو

 جرخهنكلو ًاضيأ وه وح دق راتخ ىلعناكو . جرخو سداسلا ربشلا

 لازامىذلا ديس مدص ةديزجلا واد ىقناتثالا قتلا الو ؛ديس لبق هن نم 1

 :نيسلا ف هاساقاه ءارج نم ناتتع لع لع ارطوذلا ريتتلاب ء هتسامح ىلع

 « ىرهلأ ةزنع .باذهلا هشقن بحي نأ لع. نصرحلاو' سأيلا هلخادذإ

 ناك ةدم هعطأقو ةديرجلاب لمعلا فانثتس باق هيلط ياي
 ش 1 ٠ ةنطولا تاعمتجا اهيف ئشني

 ناكوأ : ا فانئتسا لع امنع : رات لع كيس قتلا 5
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 ةيموقلا ةنايخلا : ىلاتلا مويلا ىف ةديرجلا ردص لغش ىذلا لاقملا ناونع

 تلاوتو !١ انيديأب انءانبأ لتقن  ةدسافلا ةحلسالا ةحيضف - ىربكلا'

 ةصروبلا ةحيضفو نطقلا ةحيضف كلذ بقعأ ذإ « دسافملاو حئاضفأا

 أرط ْىذلا روتفلا نم راتخم ىلع طشنو . لا . . تاردخلا راجت ةحيضفو»

 . ةروثلاب موطضي ًايسايس ىدتنم ةلر لكىف هبتكم داعو « هيلع

 هداج ٠٠ ىنم مالس اهيف هفلبت تاباطخ هتتخأ نم قلتي ديس ناكو

 هجوتو روهنمد ىلإ رفاسف « هتاباقم ديرت ىنم نأ ديفي باطخ اموب اهنم»

 ىف بعالتي فاخ اشاب دم نأ امه: لعو ءابمأ و ىه هتلب اقف ىنم ىلإ اوت"

 اذه ىف فوست ىنم نأو ؛ ىنم نم هنبا جاوز دقعب بلاطيو « امهتورث

 ةيعزام لب اقمىضارألا نع هل الزني نأ امهياع ضرعي اشابلا نأو « جاوزلا“

 جالا: ةرادإ ىلوتي نأ ديس لع ىنم ضرعتو «اهيلع نويدلا كارت نمس

 هدومج و هددرت ىلع ديس جرو“ ريكفتلاب اهدعيف 2 هريغممل قبال ىذلا»

 . بلا هلدابت اهنأ ىلع لذيام اهنم دحيو « هبحي اهحتافيف ىنم مامأ-

 ةيبلت نيبو « ىنم ةبغر بي< نأ نيب « هعزانتت ديس راكفأ تلعجو
 نأ عيطتست ه : ديما دبع هقيدص هل لاقو « هيدانت ىتلا ةكرعملا ءادن:
 مث «عيباسأ ىضق ثيح ةرهاقلإ ىلإ داعو ءانه تنأو ءاشتام بتكن"

 ةيلوي "م ةروث لوألا , دحاو تقو ىف اعقو نيثداحي ةصقلا تبهتنا#

 ٠ : اهصن اذه هيلإ ةقرب دودو قاثلاو 21960١ ةنس

 . ء ىم # قافتالا بسح مويا كراظتا ىو « قاقتالا مث



 : رقنلا

 ,ىمح امدنع ةصاحو « ةصقلا هذه صيخلت ىف عارسإلا ىلإ تررطضا

 .ةعرفتم ةليؤط ةصق اهنآل ءةلاطإلا ىف طروتلا ةيشخ ةكرعملا سيطو

 الإ قبأ مو مدلاو محللا رثكأ نم اهتدرج دق كلذب ارأو « ثادحألا
 .نيب عارصلاو حافكلا لثمت ةصقلاف . ىمظعلا لكيملاب اقصال امهنم ليلقلا

 .نم هيلع اوبلأت نم وأ «دسافملاو ملاظملا نم هيلع حلطصا ام نيب و بعشلا
 رثك أ نم ديدح وبأ ديرف دمع ذاتسالا فلؤملاو ؛ نيدسفملاو نيملاظلا

 'انتصق لطب ذختا دقو , ةخاكملا بعشلا تاقبط وحن افاطعنا بدآلا خويش

 .ناسلب قطنت ىبف « ىلإ ليخي اكهسفن بعشلل ًازمر « بعشلا انأ » هذه

 ..« ةرطيسلاو فرتاا مهل ققح ام هويلسو نوفرتملا هلغتسا ىذلا بعشلا

 .« مهلتاقم ىلإ ةبرضلا هيجوت نم نكت امير الإ مهل نكي م هنكلو

 .؛ هب ةقئال ةمب ركةايح ىف هقح لاني نأ ديري « بعشلا اذه وأ , ريهز ديسف

 -« اهميطت ىلع ادهاج لمعيف « هلييس ىف فقت ةدسافلا عاضوآلا نكلو

 .صصنلان وكي مث ءهب لكذتف هنم لانتو « تابرضلا اهل ليكي ذإ « اهنم لانيف

 2 ' . قلأ :تحاصل' رمآلا رخآ ىف

 .ىلع أرجت هنآل ةيساق ةنيهم ةقيرطب 28 زاكرم ىف ديس نجسي
 ., نومرجلا اهيأ ىل اوحتفا » : الئاق روثيو ملآلاب رعشيف ءشيواجثابلا »

 .هدو ةداسلا بطخم ىذلا بعشلا اثأ له : هسنفن لأسي مث « . . بعشلا انأ

 دئارجلا ىف ديجتلا تالاقم نوئشني هلجأ نمو ةيباختنالا مهتياعد ىف

 .ةيكلملا تاذلا ىف بيعلا ةمهت هيجوتل ركرملا ىلإ ىعدتسا دقو ؟ ةيمويلا
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 .نحي مث « باختتالا ىف هسفانم رصاني انلطب ناك ىذلا ديلا ءاحيإب هيلإ

 1بعشلا انأ : ه.سفن ىف ارخاس لوقيف ؛ هحارس قالطإ ىف طسوتيف هيلع

 عفرب هيلع نوفطعي مث بعشاا ىلع نودتعي « ةداسلا ٠ كتلوأ ناك
 ! « فطعلا ٠ اذه ىف لثمتت مهتينطو تن اة هنعمهملظ ضع

 مولع عنج جالا لامع يبناج ىلإ ديس هيف فقو ىذلا مويلا ذنمو

 ىلع ميسو « لمعلا بحاص لبق نم مهيلع طل.نملا ةوجي قطصم ىذأ

 ,ماعطلا اهب ىرتشي شو رقب جلحملا ىف لمعي هرمع نم ةرشاعلا ىف مني ىص سأر

 .هذه عطقب -اليلق هرخأتل - طلستملا هبقاع دقو « ةضيرملا همآل ءوادلاو

 ,حافكلا ةنامأ ديس لمح كلذ ذنم ؛ هناعأو هيلع ديس قفشأف شورقلا

 نيدعاصلا دهاجي ؛ بعشلا عم دوعصلا أدبو « نيبذعملا ءالؤ» لجأ نم

 مو « ةيصخشلا مهعفانمو مهتياغ وحن نودعصي ءالؤه ناكو « بعشلا دض

 .نيطلستملا ةينابزلاب ىهتنتو «ناكىذلا ةلودلا سأرب أدبت ةفاتخم عاونأ

 «بعشلا ءالشأ ىلع اهيلإ لوصولا ىغبي ةياغ لكلو  ةوع ؤطصم لاثمأ

 .شورق ىلإ لفستو + ناطلسلاو 54او فرتلاو ةورثلا ىلإ ولع” تاياغلاو

 ءبقل نرواداهتي اوناكو .. ريبكةحلصم ىف رخسي « ريغص بئرم ىف

 (ٍ ..بقللاب ريدج مرنم لكو « نييحفنلا » و « نييل وصولا »

 ٠ .ىري نأ هيذؤيو هملؤي ناكء بعشلا عم نيدعاصلا نم ناكف ديس امأ
 .ىريو ؛ ةيجراخلا ةسايسلا ىف رقبقتلاو « لخادلا ىف ىضوفلاو ملاظملا
 .مهسقنأ نع ءاضر سانلا نوكي ام نسحأ ىلع تقولا سفن ىف ةذاسلا

 .ىلوالاةحفصلا اهرابخأ لذشت ةرهاس ةلفح ميَقي ريذو اذهف «قايحلا نعو

 ٠ كرابملا هرمع نم نيتسلاو ةسماخلا غلب هنآل « ةريبكلا ةديرجلا نم
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 هيف تقفدت دقو فورعملا ريبكلا ىنغلا ةنبا جاوزب رخآ لافتحا اذهو

 ىرشبلا فزت ةفيحص هذهو : حرملاب هتقرغأ ىتح قهاشلارصقلا ىف اينابحشلا

 .. 1:١ و ةبسانم هفتألل ةعطاسلا راونالاب ءاضتس ةنيدملا نيدام نأب

 حيشرت ىف نمالا لوا هدو حافكلل ذفانم سماتي ديس حار

 هسفن لثمتي وهو هراكفأ ثبي لعجل ؛ ناملربلا ةيوضعل باشا هقيدص

 ىربكلا ةصرفلا دجو املو : ةايجلا مهنحطت نيذلا نيكاسملا ناسلب اتطان

 خرصي ل ظوءبحتلا انأ» ناودع تحت هتالاةملعجو اهلإ عره ةفاحصلا ىف

 مويلع لمحو اهضرعيف « بعشلا ىلغتسم حتاضف عبتتيو « بعشلا مالآب
 دارطضالا نمىساقام كلذ ىفىساقو «,هديدبت وأ مؤارغإهيف رثؤي نأن ود

 بحس اهيف ترشتنا ةلحرم ىف هلامآو همال1 ىلع ايوطنم مث : ارباثم ارباح

 سمش تقرشأو « بحسلا كلت تباجناف ةيلوي مم موي ءاج ىتح « سأيلا

 .نيسئايلاس وفن ىف لمآلا رون ثعبتو « مثار جلاىلإ ةلئاقلا ةعشالا هجوت

 مت نم عوضوم وهو ؛ فاؤملا هضرع ىذلا عوضوملا وه اذه

 فادبتسالا نيب مءال ذإ ء« ضيانلا قداصلا ريوصتلاب هجلاع دقو , عقاولا

 هعوض وم بتاكلا ىدؤرنأ ىنيجعي«ىشرثكأو « ةينفلا ةيلمعلاو ىعوضوملا

 كلتف « روصلا مالم ىلع راكفالا ىنطت نأ ريك نم هرريص لالخ نع

 « داعملا ثيدحلا نم اهيف مالكلا حبصأ دقو « اهفرعن رخاسملاو ثادحالا

 اذه تايط ىف ةيسانم ريداقمب «اهتأنأس , قدأ ةملكب وأ ءابقاس نكملو
 «تاتفللاورطا وخلا نماويلإ لباوتلاض عب ةفاضإو «ىعقاولاىلادخلا بيكرتلا

 نم ٍفدآلا لبعلا اذه زيتعي اذهلو « ةديدج ةدج ىف ايل اهلمح كلذ لك

 . ةروثلا هذه لالظ هيف رمظتت ىذلا لماكتملا جاتنإلا
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 ,ىنطولا حافكسلا بناج ىلإف .٠ فايا حا حافك هلك ةصقلا ف حافكلاو

 فاميإلا حافكلا نم ىرخأ اعا 0 دجت ؛« بعشلا ىلإ زمرب ىذلا لطبا

 شا الا نبب هايف عا رصلاأ نيا ىذلا كاست لاطبأا بح دج ( ةصقلا ََق

 نيدتمملا لاصمو بعشلا قوّتح نيب ىنطولا عارصلا كلذ بناحي لمآلاو

 .بحاص نا ءازإ هنأش رص روعشألا هاخادب 5 لماعلا 05 كويس دة 5 اهملع

 « ىاذلا ءاحبإلا ةوقب روعشلا اذهمفاكي هننكللو ؛هيلق الإ وفبيىتلا لمعلا

 :عضاوم ةدعى راصتنالا ١ رحشإو ؛ داجلا لمعلاب كفن عضولا مفاكي م :

 نطقلا ةةفص هل عيبي هلث يك رداقك ريزكلا دبا لإ ءاج امقنع هب رغش

 قركذف ىف هشقاني وهو اهلثع ةئاهإلا هل هلدرب نأ عاطتتسا امدنعو , ةرييكلا

 . ريمالا لابقةتسا ةلفح ىف هيقل امدنع مث ء اهءاشنإ ديري ىتلا ةدي رجلا

 ريك ًايناكا ميلإ دا داع ىح همييبح نيبو 4 قرافلا اذه مفاكي كيس لظ

 4 هتيصخشو هت وق ىلع لدي ىلا ةدعاسملا ل لذي دقو « آروهشم ًايفحصو

 نفظو هيح اهل نلعأف اهمامأ هسفن ضابقنا ىلع بلغتي نأ عاطتسا انهو

 هقيست نأ دبال ناك انه وهو « اكاد ةلبس ةلأسم سيل بلا نالغإو ءابع
 : هنم نجري اج ىلإ ىدؤي ف حافكلا كلذ

 ةدامح ة روض ىه.. ةييع ةقيمع ةروص ىف روصم حافكة ضقلا فو

 نم للحتلاب مث حرملاب شيعلا فظشو ةايحلا سب مفاكي ىذاا رفصآلا

 ىتح طرفيو « زخلا برش نمدي هنإ . . نيتليضف.الإ لئاضفلا ءابعأ

 نوشياعيو تادسافلا ءاسنلا ناضحأ ىف هسفنب قليو .. هئيق ىف غرمتي

 ةمدخلاو ددوتلاب ديس هبلإ بذ< وهو . هبرآم ضعب ىف انايحأ نيلغتسيو
 2 ريدسقتو هلع فططعلا نيب ادودشم هءازإ هسفن ىرا ديو 0 ةعفانتلا
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 (نل هقيفكي لح .. هتاق ريش نمو هنم ززقتلاو هراقتحا نيبو هرارطضا

 لعفي هنإ ٠ ٠. ريخ بيرم ناسنإلا اذه سفن هيلع ىوطتت انع فاؤملا

 ةمقلا ىلإ فلؤملا انب لصي انهو « لاتحي الو قرسال هنك او : لعفي ام

 عفرتي نيكسملا لحنملا رفصألا ةدامح نإ . ةبيجعلا سفنلا هذه ليل<#ت ىف

 ماتيالا ة هقرس نم ةهتورث عمج ىذلا فلخ اشاب دمع لم نوكي نأ نع

 لالجدمحأ ديسلا ةثرو ىلع لتحي لهنإ « نيهوتعملا ءارمألاو « لمارألاو

 هنهضرتقا امتاو . . ىصولا امثابلا معز اك هينج فالآ ةرشع اهنم ذخأيو

 : ديسل ةدامح لوي « حدو رجاتو

 لع يقتاو عبشأ تنك ىدنفإ دس اي ةقرسلا فرعأ تنك رل

 ىلع ىدأ الو تفزلا برشأ الو قفانأ الو ماثللا مدخأ الو « لقألا

 ةعرمب ىرجأ تنكام بصنلاو ةقرسلا فرعأ تنكول ؛ نيطلا ماركأ

 . ةرشح : ىل لق « ريقح : ىل لق « نود : ىل لق . هموي قمأو توملاوخحت

 وه ىراعلا عئاجلا رذقلا ةدامح . ًادبأ ! عل . آل ؟ صل نكل . قدصأ .

 للذتيو« لكأيل ذحشيو لكأ قفاثي 2 مدلاو محللأو ماو مدمج

 نكلو. عئاجلا باقلا لجأ نم ةناهإلاب ىكريو 03 ليللا ىف فقسلا دجيل

 ىضرب ال - قيقحلا ةدا# « ميحص | ةدامح دجوي مسجلا ةدامح تحت نم

 ها( ادبأ قرسي نأ

 ريغصلا ساموت اهضرع ىتلا ةيضقلا هبشت ةيضق مامأ انه نحنف ْنذِإو

 باجي ف ةليبنلا ةطقاسلا تدرجرم روص ذإ « ايليماكلا ةداغ» هتياور ف

 ليبس ىف اهب ةيحضتلاو اهالغتسا نع غروتي مل ىذلا « نامرأ اهيبح دلاو
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 دلاوو ْتيرجرم نيب كانه ةلباقملاف . اهتعمسو هترسأ زكرع ظافتحالا

 . اشابلاو ةدامح نيب انه ةلباقملاك اهبيبح

 قيدضلا الاثم ناك دّقف « ءافولا ىع رفصالا ةدامس ىف ةيناثلا ةليضفلاو .
 بأدف« هيلع ديسلاضفأ سني مل . . هتنحم ىف هقيدص لضفل فراعلا ىفولا

 ى.لذبامهقيدصل لذبو. روهنمد نم هلهأ مدقتسأو « نجسلا ىف هترايز ىلع

 . ةدشلا هذه ىف ةدعاسملاو ةمدخلا نع

 ةيساقلا فورظلا هنعتبا#ا ىذلاناسنإلا ةرتفلا هذهىفةدامح ىرنو

 نم صلختلا نم ةتنكم. رسلا نماقلاح ىف مسبصأو « هب ىوهت تناكى لأ

 ديلو الإ وه ام ناسنإلاف : ةايحلا ىف ادعاص هقيرط ذخأو ؛ لاحوألا

 . ةايحلا هذه ىف هب طيح ام ةجيتنو فورظلأ'

 تارظن قلي وهف ؟دقان الإ بيدآلا لهو «, فيصح دقان فلؤملاو

 ضرعت دقو « هجويو دقنيو للحيف ٠ هب طيحي امو هلو نم ىلع ةفشاك
 لالج دمحأ ديسلا معمجي نيذلا لاهلاف « ةماعلا نوئشلا نم لئاسم ةدعلا

 هنأ نوري مهنأل ناركشلاب هوحن نورعشي ال ناضمر روش ىف مهمعطيلا

 الالذإ كلذ ىف نوريو « مهيلع نهل هب مهمعطي ام مروجأ نم صقتني
 ىلع ديس فقيو . ميركلا لجرلا ربظمب روهظلا ىف هتبغرل ءاضرإو محل
 لدبتسيو بدآملا ىغلي نأ هيلع اريشم ديسلا اهب حراصيو مروعش ةقيقح

 .٠ روجالا عفر ام

 ةيساسالا ةيحافكلا طوطخلا عم ةدقانلاةيعرفاا تاتافتلالا جزت6و

 « ىعقاو قطنمو ىعيبط لسلست ىف صاخشألا ربوصت عمو « ةصقلا ىف
 . أعم عتمب فداه ؛ يكرم» كلذ لكن م نوكستيف

 15ا/



 «لصفملا ىداعلا فصولا نم رثكأ ةيسفنلا ةكرولا ىلع دمتعي فاؤاثو

 نم ةريبكو ةريخص لكف صو ىف نوبهسي نيذلا نيصاصقلا نم سيل ويف

 هللإ للملا نوثعييف ةدئاو ريغ نم نوايطيف « اهريغو سالملاو ثاثآللا

 : . ءىراقلا سفن

 هصصق ىف هعنصي ناك امم ةصقلا هذه ىف ديدح وبأ ذاتسأللا للق دقو

 أه ءايقي نأ هيرت ةنيعم رانا نايرع دلع ىكرملا لير يعةقناسلا
 .كلذكو «لورقملا دحلاىلإ انه كلذ نم للق - قلي ًاسرد ثوكي نأ هيبغي

 «فقوملابطبتري امردّقبو رباع انه وهف هب ًامرغمناكىذلاةعيبطلا فصو

 تاوعأ ابياعقاسنت هكئاش راجشأ نم روس هل قينأ لونع رمب ثم لطبلاف

 رظنملا اذه نيب طبريو :«ناولآلاو لاكشالا ةعيدب راهزأ تاذ ةرهدزم

 - اهيلإ ل وصولا عسيطتسيالو ديعب نم هل .ستبت ىتلا هتبيبح نم هفقوم نيبو

 وه « ةصقلا هذ صاخشألا زيوصتىف هابتنالا ىعرتسي ءىش زربأو

 هثدحتملا ةيصخش روصت ةقيرطب ثيدحلا فاؤألا ىرجيذإ « راوحلا

 ىنل ديس مأ لوق لثمو « رفصألا ةدامح' ثيدحن ىف قبس اك ريوصت قدأ

 مويو ىم اي ثقرش قييبح اي ضيأ رات فلأ ه لدتملا ىف مهتراز امدنع

 ىف لمعتس بتاكلاو « 1 ىتيب> اي ةزيزع ةرايز . اذ لإ كر وضح ديعس

 ٠ مسيصفلا نع جرت دكت ال ةيعقاو ةبراق ةقلاا ىزتإ أم كلذ

 طقفوهقداملا نأ نم قاس لصف ىف هتلق ام ىلع كردتسأ نأ انه ديدأو

 ذاتسالانإذ حييصفلاج رادلا راوخلا عنصي ناك ىذا بدآلا خ ويش نيب نم

 لعراولا نم عونلا اذه غاص دق - طقف ةصقلا هذه ىف  ديذ> وأ

 ' هذه ىف رعش دقو . ىنعم اف كاذ عنصي نكي ملو . مجانو عساو قاطن

 لل



 هسفن لعج لو ءذي ري ام ىلإ اهب لصيل اهبكري نأ هلو كلم ٍةنللا نأ ةصقلا

 0 ىف مهسقنأ نوءضي نميف فرصتت اك هيف فرصتت ةغلل اكلم

 . مهتمدخ ف اهولعجب نأ نم الدب

 ىف هفرعأ انأف , همدو هحور نم ثادحأللا هذه فاؤملا اسكدقو

 « هصصق ىف هالم تيأر ام ًاريثكو « ةايحلا عقاو ىف هفرعأ ام هتباتك

 ىف« ارك » هتيأر دقو هسفن اهيف ثيف اهبتكى لا ةيضراتلا صصقلا ىتح

 مارخو ىف كاولا .هديربجا# ب دك خلا قا دش". ..ةضقلأ مدع

 زجاوحلاو لئاوخلا قلخي .. ديعب نم بييحلاب فوطيو بحي« ءابدالا

 كلذ ىف لغوي هانيأر دقو « ةحتافملاو مدقتلا نع ًابجحم اهءارو فقي ك

 نأ نود ابقزمو ةقيثولا ىف هينج ةئام عفد امدنع ةلوبقم ريغ ةجرد ىلإ

 ةياغ ىاشلا ةلفح دعب ابعم هفقوم ناكو « ابلجأ نم اذه لعف ىتلا رعشي

 فقاومةدع ىف اهديب كسميهلعج كلذ عم فلؤملاو«ماجحإلاو ددرتلا ىف
 هئاقدصأ عم ديدح وبأ ذاتسالا مزاول نم ةكرحلا هذهو « اهيلع طغضيو
 سيل «ق+لا ىري امدنع مالكلا ىفةعفدلا همزاولنمو ؛هىدومب مرثؤي نمو

 مك ,هصصق صاخشأل هريوصت ىف كلذكل ب بسخ ةايحلا عقاو ىف اذه
 لاق : كاتهو انه لوقي ام 1 ركو 6 ينس ةيصخش ىف انه ىرن

 1 .«لا ةعفد قف

 ةاتفلاةيصخشب اهلادتوابتبضاغم ىف ةمؤطفلهفصوب :فاوملا انركذبو
 : 7 تتبن ةرهز.ك اهروص تلا « كودشلا راهزأ » ةصق ىف ةيودبلا

 نجسلا قشتسم ىفو ١ .ةيئاوتسا ةباغ ىف ةدرام ةرهزب ةموطف هبش دقق
 , ةموظؤب هتركذف ءانسحلا ةيرجغلا ( ايومدر ) ةيوار هدي ىف تعقو'
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 لضافأو اهبلق ٌلوُقي ام قطنت ىلا ةهحو تملا هب اب رجغلا هذه ةصق نع انثدححو

 ءةصقلاف فل قملا ةيصخش لالظىُم اذهو:. ةيصخشلا هذه ًايجعم كلذ: ْق

 ىف ةيرت لع لدية ةيرب ةأتف لوح ارئاد ريبعتلاو فصولا هراركت نإف

 ةموطف عم بيجعلا دوا: اذ_ه كلذك هلالظ نمو « ياكم هتايح

 1: هرئاساتسع ل

 ...اهفوظق هنم تندأ دقو هنع اهبخني آريخأو , . هلجحخن نم ىف كحضتو

 ىف ةيدسجلا فاضوآلا نع فلؤملا داعتبا' نم هظحالن ام اذهب لصتن امو.

 قشاخلا ةفطاعلا ىلع بلاغلا يف ريبعتلا رصقي ذإ ةيمارغلا تقتاوملا

 لجخيف مل نخآا باش تاللزاغم هيلع صقت ىف

 نم يام 0 1 ةمقل فاؤملا جابت رادقب ىلع كلذ ا

 اذه قا بحق قو ابسراع للا بلا برت نع يقاتل نقلا قدسلا
 اههوأ ىف ان لوقي ةصقلأ لطب لعج ًامدنع لوبقملا ريغ دحلا ىلإ جامدنالا
 ةقافإلاب ءىراقلا رعشإ انهو *نجسلا ىف اهبتيك ىذلا وه هنإ : ايماتخ ىفو

 باتكلا .ٍفالغ ىلإ علطتي ذاكيو « ةصقلل ىقاولا وجلا ىف جامدنالا نم
ديدح وبأ ديف دمج مأ ريهز ديس رهأ : فلؤملا مسا ىريل :

 ل 0 

 جاقإكلا قرر هنأ نيكو لطبلا ةسخقرب عع فلولا داجلا كو

 ىلا زاتفمىلعو وه هريغ كانهنكي مل نآكو « ةمآلا ىفديحولا دهاجلا هنأك

 ةراسخلاو:ةرداصملا ْنم اهتمالسواهراشتناو ةديزجلا جاوزهمق نبك أ ناك“

 ٠ ةروثلا ىلع كشويو ىلغي هلك بعنشلا نأ ضورفملا نأ عم كلذو «ةيداملا

 دؤدت ةيباختنالا ةكرعملا انيأز دقف ؟ بارخألا نبأ ؛ لأنتت نأ ب الوب

 . كحاو قزح مش ناديملا ف نوظيإ مق 3 " ارد ريغ نم لووتمد' ق 1
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 دقو .: ا و نازحالا لزابم ريؤصل حلطت ةكرعملا هذه تناكو

 023 700 : هديدجلا عراشلا , ىفءراحبلا ديلا ديع كلذ عنص

 عتلظيل هنأ .قحضلا لمعلاب.ةلصتلا عئاقو ل”ففلولا ريوس نع و“

 لعجاال لغف.ولو « اهسيلاوكءاروام ربخي ملو , ةفا>صلل ىخادلا جلا ىلع

 ترشا+ أ ةنع هف رعت املكر زهتمدؤف ار ر خلات ةرهاقلاب:ةريبكةديارج

 .:قروُشلا ةيتزمنادع تارينج ةسنخ ةصقلا اهنفبتكينأ لطتو «ةمق هل

 هخفانت ئذلا نآلل-. ةندأ ىأ ءاقل ادحاو ايلف عفدتال انف امص نأ مقاولاو

 ءاقل عفدتوأ لالا نك .عفدت. ى جرف. روهشم مسا فحاصل نو 5 نأ امإ

 بقي نأ لمعلا ةحاضم نم الو: عيقي امم شيل و ؛ ندالا: ريغ قد لع

 : باطخي هيلإ] نفسو تلطيوز ىعدي نأ نع” الضف. هب هل ةريخال نماهيف

 . قيحصلا لمعلل ةيحالص ريهز ديس نوقؤفي نم ريثك فحضلا .ياوأ] لق و

 دقو. ,ةنهملاب ةربخلا'للع لدت ىتلاب تالاقم ةدغ وأ ةصق ةباتك تنسيلو

 ريززختلا سيو رلمخع «قفاسملابديش ليغشت نق ةزلولاء ذهب تفل زملا :سعأ

 ةيارقلا علم يغايف لبص ال ىي ةئلل د كالو ربلا « ةءارق ف هلإ ديم

 فرمصتلا اذه ىف 9 ةقيقد ةقيرطب ءالمزلا راكفأ ةفرعمل ةليسو اهنأ ةجح

 .اراكفأ  ةعقاو ىه 0 عيدي ةفحملاةبافكلا نأ اثم تارثث ةدغ

 ند: دع دع نإ انأش اهرص مانع لقأ درجلا ركسفلاو كلغ هريع ضافإو

 ., اع مايف

 ل رجالا نم ةفاحضلا 0 ٍبتك فاؤملا نأ نأ ىلع اتلدن' كلذ لك .

 يفحص حبصأ ىلا ريهز ديس نأ كلذ ليبقا نمو ٠ ايلئاعج ن :طيتسإ

 ةءارقلل .ليالا لوأ ف اتقو دجو هغارف تقو هب لغشي ءىش نع ثحبي

 ارهيلب



 ىإ' قوشلا مئاد.لطبلا نأ ىلع ةلالدلل كلذ فاؤملا رك . ٠ .ةقرمسلا

 ءانثآ ىفامأ ء نوسلاب تاع ريرصت قابس كات ناكو « عالطالا

 ..هللذ نم ء ءىشل ًاتقو نودجبال ءالمز لأ نأ هفرعن ىذلاف ىفحصلا لمعلا

 اذه ؛ جراخلا نم قحصلا لمعلا ىرجت ىلإ فاؤملأ ةرظن ليبق نمو

 ' ليلق كعب هرجأ فعءاضيف كين عم ةدب رجل بحاص هلعفي ىذلا قادغإلا

 ىرتشيل ةدحاو ةعفد هينج ةئام هيطعي مث ءمسبلت وأ ةراشإ ةيأ نود

 ! ةلفح اهب رضحب ةلدب

 ىذلا ةيقاط وبأ خينشلا تاماركب نمؤي ديدح وبأ ذاتسألا نأ رهظيو

 ةغعافلا هل. أرقي ناكدقف « روهنمدب لطبلا لزنمل رواحي هربق وأ هماقت اك

 ةصقلا ماتخ ىف هنكلو . ::طقفرورم ةلأسم انه ىلإ ةلأسملاو « هب ىم انلك

 ىذلا ىلولا نم ةما ركل اهنأ الإ ةيغاطلا دض شيجلا ةروثل اليلعت دحيال

 دابجلا ناك نذإ ريف . . ةعماد نيعب رجفلا ةالص لطبلا هيف ىدؤي ناك

 تاروثلا ثعاوب نم ءايلوألا تاماركف لاما ىري لهو ! ؟ حافكلاو

 - 215 نايفطلاو داسفلا دض

 انأ 5 ترسو ه : ماتخلا كلذ ىف هلوق ىف ءوضؤلا ةدئاف مبفأ 5

 لبف « روهنمد : رفسلاعمزي ناكو ,ةطخلا ىلإ ًادصاق ,ىتشهدو ٌكوضوب

 اهل بحتسي وأ بحي ىتلا ةينيدلا لامعألا ليبق نم ِ آنه ريتعي

 . .ءوضولا

 . ىتبتأ ىلا ةيعقا را ةصقلا هذه ىف ولا ريغ ماخذ اذه ا 0
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 روز ب ا ىلع
 تايم رك

 : : ضرعلا

 « ىدلك رون » همأ عم شيعي « هرمع نم ةرشاعلا ىف ىف « ناموط

 . ءايجروج» جركلا دالب ىف سكرجلا لئابق نم ةليبق ماي نم ةميخ ىف

 ثحبلل « اهنطب ىف نينج وهو اهجوز ابكرت دقف «نامو ط ريغ مألل سيلو

 .. دعي لو هابأ لتق لجر نع

 فطتخاو , ةميخلا ىلإ قيقرلا ر ام نأ للست ىلايللا ىدحإ ىفو

 ملو . . « ىابرصم ه اهمسا نيوباآلا ةميتي ىحلا نم ىرخأ ةاتفو ناموط

  تايتفو ًانايتف - اهدالوأ ناكدقف « ةليبقلا هذه ىلع ًايرغ كلذ نكي

 عمطمو « مهعارط ةقرو مهلامج اجلا ىوذو نيطالسلا راظنأ عمطم

 . مهنامأ ءالغل نيساخنلا

 + نهاد ان تناك ةكأب ةنيرح ىلإ + اسن نيب ىدلكر ون تسلج

 . ناموط, فطتنم ىذلا سامختلا ىرأ ام ١ 1 ىدلك روثاي ريصلا

 نع نيطاللسلا مقست ىبلأ ةاليلا كل , رصم.لإ اسميب اها الإ ىليرصمز
 ! نوعرف شرع ىلع ةناطلسو ًاناطلس أريضي نأ ًادغ امبلعلو  كيلاملا

 راثآ وفقيل ناموط رخدا تنك دقل . . نكي مل كلذ لك تيلاي

 ! هرأث كردي وأ ايح هاقلي ىتح هيبأ
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 ساخن » ل أَو اهنإ : لوقت ءاسنلا ىدحإ ىداكرون تحمس م

 .: مزع ىف تفتبف « مزراوخ

 لإ ةوعب فأ ك 1كرخأج ع ةكرتأ قل ال

 . ءرعلا نامولط

 « مودا ويغت نايك ياسم تيصامور او نوت دقت نامرط انآ

 هلإ امهب نانسو اذه امهذخأو ؛ رخآ قيقر رجاتل دالبلا دحأ ىف امهعابو

 لبق .نه بلح. ةعلق بئاث 'ئزوغلا هوصنايفل ناموط عاب كييح. بلح

 . َناَس ثلاث جنات ىلإ ىابر صم تلقتتاو .. رصم ناطلس ىابتياق فريثالا

 ابايرتشا: "ذل ناكو : :.ليلخلا "ناي قوس ىف .ايعاب فين ةزماقلا إذ

 لجرلا اهب بهذؤ ء ناطلسلا زاداود ىدربقأ ريمآلا ةصاخ نم ادحاو

 مأ عاذو  اهحأو «'ىاب تركموخأ اهب . بججأ كانهو , زيمألا تيب كإ

 «ترغرف « راداودلا ةجوز اهتخأ تيب ىف ةناطاسلا اهتأر م ..بحلا اذه

 تللاقف. « طالبلا تافيصو نم ةفيصو اهذختتف اهلل ابيت نأ اهتخأ ىلإ

 ل قروب سيلفأ . ..ىان ترك الول : .كرعتاب كلذ كل نايم

 2107 . امهنب قرفأ نأ

 ْ ؟دحلا اذه ىلإ ابحي ل '

 بهذتو ؛ ىاب ترك اهجوزتيل ىأب ضيف قتع ىلع ناتخآلا تقفتاو. ٍ

 نول ٠ ىاب تركي ةبوطخعو ةرح.ةفيصو رصقلا لإ _

 اقنع غلا تلك اه غلبت نأ ىلإ < علطتت ةعاط.ةاتف ىاب رصم تناك
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 ملف.! نشرعلا لإ“ غلطتت تناك... دهعلا كاذ ىف:ناتخلا ىراوجلا :نم

 «!نامولف لثمو املث» ناطلسلل نوكولمملا.ءارغألا ءالؤف نكي لأ : .؟ ال
 حق يكولمملا بتا رم ىف اوجردت مث ؛ ناطاسال اوعيبو مهدالب نم اوفطخ

 ناطاسال اكول هسفن  ناطلسلا نكي: مل وأ ؟بصانملا هذه'ىلإ اوزاص

 ب ايكلا .مكيلامم نم دحاو ناطل.لا اذه فاخي نأ ديالو . . ؟ قبايبلا

 ؟ ىاب تركملإ رودلا لصب ال 3

 هتوخنإ غم هذوبأ همدق « 000 » هعسأىتق كلذ لبق ىأب رصم تيحأ دقل

 0 . كاملا ءالؤف لبقتسم . ٠ لبقتسملا ىف ةيغر ناطلسلا ىلإ ةيده

 . . علطتلا الإ املغشيال ةاتفلا هذه نإف « ةقيقد تسيل انه « تيعأ د
 36 ليقتسملا اهب غلبي نأ ىسع هيلإ تحارتسا ىهو ؛ ىتفلا اهحأ

 قريد رلا لإ ةسلاع ىو ةئاطلسلا أ ب تال ىلإ رس جلا

 اهءارووجاتلاامسأر ىلعو ةسلاجلا 2 7نأ..دحاولايخ الإ اهرطاخأ

 ىابتياقىح وأ ءرياخوأ , ىاب ترك .نوكي نم ناطلسلا نكيلو ؛ ةفيصو

 : كابكياق نب دع ننبلا اب نك ذإ ان ا قادتت ىامألا تأ كو را
 : ةرادشإ تاقثاو ئابتزكلإ تفذ م: فرقا هرطنت ة هلاخ كلذكو-

 يكلأ نم نك ف ًاريغص اديس“ بلج ةبلق ىف ناموط شاع

 هرم .ثدخحن دحتو .« هنط رمو همأ ئركذ الإ هقرزي راو مال

 ش : ىروخلا هل لاقف « هربخ هيلع صقف ىروغلا عم

 00 ١ ىف اي لهأ ضعي كنإ - 8
 ًالاط ياش جركلا دالب هبط رم قناع ذإ .هيضام ىروغلا ركذت 1

 اهم



 راجت نم ةلفاق باكر ىف رفو « هتريشع نم لجر لتق ىلإ شيطلا هعفد

 دقو . ناطلسلا كيلامم نم. اكولمم رصم ىلإ ريداقملا هب تبتنا ىتح « قيقرلا

 - ضعب ىف هل فرب مث. . هيبأ رأث هنم ذحأيل ( ناموط وبأ ) ساكرأ هبقعت

 ساكرأ قلأ انام المج نكلو فيسلا هبجو ىف ًارهاش ةرهاقلاب ورد

 . تام دق هميرغ نأ انقيتسم ىروغلا انو , هفافخأبهسادو ضرألا ىلع

 نش .« ساكرأ : هيبا مسا نكذ املف ءهتمق ضقن ناموظ ناكو

 : تفاخ توص ىف ددرب وهو ىروغلا هجو

 ! نئاقرأ ١ ساكرأ ت

 سافر فر لا

 ؛ كيعابأ يقرر , نأ ف ىلكرأ ناكدقل « ىنباي معن

 "نأ ا ناار اع عا تارا يرق را
 ؟قروقلا

 عزانتو « ناطاسلاةافو بقع ة ةرهاقلا تابا رطضالاو نتفلا تراثو

 رصتنملا ناكو « ةيماد كراعم ىف اوكبتشاو « شرعلا ىلع كيلاملا رابك

 مهنم ناكو؛ هناكم ذخأيو رخآ هلتقي ايد الإ شرعلا ىلع تبليال ف

 امجوز توم دعب اهجوزت دقو .. ىابرصمب نتف ىذلا ىفرشآلا هوصنق

 . ةناطاس تراصف اهلمأ قةحتو

 بقري نأ ف ؛ةطخ هسفنل مسر دقو ءرصمملإ ماشلانمىروغلا داعو

 كيلاملا مدقأ نم هنأ مغرب « شرعلا ىف دهزلاب ًارهاظتم ديعب نم رومآلا

 « نونافتي شرعلا ىلع نيعزانتملا كرتي نأو ناطلسلا ةمدخ ىف مهقرعأو

 |]6هك



 ناكو ؛ وجلا هلولخيو اونفي ىتح مهثيب بورحلاو عاذنلا ءاكذإ ىلع لمعي

 ىابرضمب لصتا دقو« ابسفن ةطخلا ىف هعم لمعي :.هلاجرصلخأ ناموط

 راد دهش: هو « اافو هتنتف ءانسح ةاتف اهدنع قلو «. املمرت ةرتف ىف

 رابخأ لع فوقولا ىف نيتأر 1١ لغتسي ناموط ناكو «ىدربقأ تنب

 . نوصل و ضقت ىلا نكاسللاو تا رنللا

 : بشاب .هاضتاب مس كبارا نوح قد ت ةرقشي قاموط ىراو

 كانه فرعي «سراجلا دوعسلا ىنأ فوصلا خيشلا ةقلح لع دد رتيف

 قلطيو خيبشلا ىدي نيب فقي « مقدأ» هيس] را وطآألا ب رش اهرشم الجو

 ناك لب «.نندلا لع رصتقيال خيشلا ساجم ىف ثيدحلا ناكو . . روظخبلا

 حيرتسي نأك هنكل و « ىروغلا ىلع اطخاس مقدأ ناكو .. ةسايسلا لوانتي

 ةرم تاذو : ناموط ناك كلذكو « هتيؤرب رسيو ناموط ثيدح ىلإ

 .بهذ نبأ نوفرعيالو ةقلحلا كرت : هللاقف مقرأ نع خيشلا ناموط لأس

 سانلا هب هيلع قلطأو « لمرلا برضب لغتشا هنأ كلذ دعب ناموط فرع مث
 3 «لامرلا مقرأ » م, كلذ ذنم

 حبصأو «اناطلس ىروغلا راصو « اضِب مهضعب كيلالا رابكى فأو
 . راد دهش جوزتو « ريبكلا هراداود ناموط

 ءارمأ -نم راص. دقو « ىاينبصمب «نياخخ -» لصتي كلذ لالخ قو
 اهتعنخل دعي شرعلا ىف ةددجتملا اهنامال اديدج  انيط هيف دجتف : كيلاملأ
 لع اهدماعيو ةرماثللا حور ةيفب بيزخ ٠ ىرفألا ناطلسلا اجو ف
 . ىروغلا ناطلسا|لبق نم باحل ًاريمأ كلذ دعب ريصي م# ..ىنامالا قيقحت

 ىروغلا معو ءةدعلا دعأو « رصم ىلإ قاهئعلا ميلس ناطلسلا علطتو

 ا



 آيئان ناموط ٌكرتو « مالا ىلإ هب راسو ًاريبك ًاشيج نهجو هتدع دعأف:

 نكلو « آلا لوأ كيلاملا رصتناو « ناشيجلا كبتشاو . صم ىف هنع

 رلى نين اهثعلا د نمأ ىلا وتلا تر ناجو رباخ ريمآلا ةنا

 لك ىروغلا شيج مزوناف رمألا بلق كلذ لك. . دعب كيلاملا اهف رعي

 شيج عم جرخ ىذلا « .لامرأأ ةرأ و فب هلكت ناكو . . هسفن ىروذغلا

 0 رفو ىدوفغلا مازبنا ةصرف منتْغا مث , دابجال عوطتلاب ارهاظتم رصم

 :ةوشن ىف حيصي وهو ةهفيس نم ةبرضي هبجاوو هلرح نم هئاوعأ

 !.ساكرإا نب نم هذ ت

 1 سافر

 ريعبلا فافخأ تحت تام هنأ اموي تئنظ: ىذلا ساكرأ يفلح

 1 ! هيبأ رأث كنم ذخأيل مويلا رشن دق .جئاحلا

 .تافخأ هتهوش : ناهوط وبأ سائكرأ ره هوشملا خيسملا مقرأف نذإ

 ءأب .عإق لاق همسأ نع لثسو قافأ امدنعو ءرخآ ًامخش هتريص ىتح 7

 . مقرأ : اولاقف « مسالا مامن م1 ملم او,

 هبرض ةتفر تدك ساي ةرهاقلا ىلإ نيدئاعلا عم مق ةرأ داعو

 أهل نظن .. اهتب نع ف شكت نأ ةلفاقلا ىف زوجع ةأرمال ادبو ؛ لمرلا

 35 هتجوز . .ىدك روأ .: "انو قبال تملك "1 اشوهدم مقرأ

 نع ثحبتو * قاقرلا صل را '] عينت نامو ط اهنم فادخ ذنم لزت مل اهنإ

 ١ امأ « مقرأ امم رع ء رصم ىلإ قب رطلا ىف ةزغ تغلب دق ىذ ئه اهو ءاهدلو

 ..رظالاهنم زرت هوشم خيسم ىلإ راصو ريغت ديس مف قا

 هتراسو « ةأرملا هب تقثوف ٠ لهرلا روطس أرقي هنأك اه اهرمأي انو
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 ,ىلع لمتعيسو ناموا قدم هنإ. :. امل:لإق دقو .: .ناقرتفيلال“ دنتبخص» ىف
 2 5 هيلإ | مايص وا

 535 يا © ةزع7 0

 مديت هيه لع ةيوأو + ةيؤولا دعب اناطلذم كاب نامو ط ميبصأ

 .ثثاكو « نيد اهثعلا ةبراحم هعسو ىف ام لك لذبف « رم نع عافدلا ىلإ

 ةفحل قف ٍبزالا ءابنأ ناغبتت مقرأو ىداكد وت تناكو . الاجس برحلا

 لو « :نيريغملا كارتآلا مواقي ىاب ناموط نأ اكردأ دقو ء قوشو لمأو
 املك فو ىذلا شرط يفقه ةقق ا! كلبلاملا نيام نه لك لك

 .ى' نيعماطلا' .ةنايخ :نكلؤ ' هيسأةرام مهرب - دئادشلا تقو بهب فيك

 ودعلا دول ةلواحم لك تمطح ةينامثعلا ةيارلا “تحت ماششلاو رصم ةيالو

 نامو ط هيلإ أجل ىذلا بارعالا خيش اي ةاسألا تمتتوو ٠ ريفا

 هدو ع رطل لس ناطلسلا ْ و 5 هديدأ 8 صهاظتف 5 عافدلا ىلع هنيعتسي

 ٠ ميلس نا ناطليلا ىلإ نيدي ا ل ولفم ه واخ ناموط ىلع اوقبطأو

 اجرت حور ةرهؤسا رخأ نيولاو را نامزطرمأ ى مياس ةدرتو

 بس هوزذجن . نيالا هيا نكلو « هتايح - الع ق 0 نأ ىلإ

 7 : . هلتق هلا

 لوف :ةرهافلا عراوش ق اطايز ةجبض ىداكرو و قرأ عج

 هجرس لبع سراف : هيكاوم رخآ ىف ىاب ناموط ناطلسلا . ءايارم

 « نوتارصتو نوكبي قب رطلا ىناج ىلع سانلاو « كارتآألا دنج هب طيح

 هلع ١ اماسي ا ١ ةماركلا ف د ,نيديلا .لولغم ناطلانلاوت

 اند الاقي 0 ..1 نيتفشلاب
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 «ىدلكر وزاي.اريص : مقرأ اهل لاقو « ماحرلا ىف اهتغرص تددبتو

 ! ىرنل بكرلاب قحلتسو
 باب اغلب ىتح «سانلا جاومأ نيب امهقيرط ناقشي نادلاولا حادو

 لوح تدش دق قاعم دسج بابلا لع ناكو . ةقشمو بعت دعب ةليوز

 : اعم لجرلاو ةأرملاتفتهو . . لابحلا هتبقر

 !:نايوط دلو ح

 « قلعملا دسجلا ىلإ دعصتل ماحزلا قشت نأ لواحت ةأرملا تتلفناو

 . تقافأ مث .. اهيلع ايشغم تطقس اهنكلو

 ىروغلا ةبقىلإ لمحو « مايأ ةثالث دعب بابلاّنع تيملا دسجلا لزنأو 1

 ِ ٠ نفد قريخج

 ىروغلا ةبق ا ضاخشأ ةعبرأ مويلكن وري سانلا راصو

 مثءدحأ ىلإ م نم دحأ اكتال نيقرطم ةعاسز وضقبف « سمشلا علطم لبق

 ىدربقأ تب نأ ياا لامرأا مقدأ مكتلوأ «مهنأ شل ن وضم

 ! ىاب ناموط تنب ىداكر ون ةريغصلا اهتلفطو

 .ةيالاةيار 1 تحن رصم شرع ىلع «كب نياخوأ « كب رياخ سلجو

 : وي و يرقعا ف يسمو

 س5 خا

 : دقللا

 :ىفلا قايسلا ايلع دمتي ىلا رضارعلاب ةصقلا هذه صرخلت ف تينع

15٠ 



 ةنينفلا نيتيحانلا نيب جوازي خيراتلا نم ةيضصقلا هتدام“ لوانتي نيح
 | حضوأس اك « ةليوز باب ىلع » «ةصقلا هذه ىف كلذ نيبتيو « ةيخيراتلاو

 رطق هو « ردلا ةرجش » و « نيطنطسق تنب» ىرخاآلا ثالثلا هصصق ىفو

 1 ىالسإلا خيراتلا نم اصضق نقلك كف ناذيز نجروج ناكو . « ىدنلا

 هلايخ ىف وهو « ةيخيراتلا ثداوملا اهيلع ىرحي بج ةثداح اهف ليختي
 .ةجلاعم وأ ليلحتلاب ةريبكةيانع نود ةياكحلاو قيوشتلا درجم ىلإ دصقي

 .ىذلا ىأرلا وأ ةياورلا راتخي ةيخيراتلا ةيحانلانم وهو « ىفاسنإ عوضوم

 ,عمو « ًاعوضوم باعيو للحي هنإف نايرعلا امأ . لايخلا كلذ عم ىشمتي

 . خيراتلا ققحب كلذ

 .بلقنواعجيو ؛ طقف ًاراطإ نفلل خيراتلا نم نوذختي نوفل م ةمئو

 «ايبوتز» ىف ديدح وبأ ديرف لثم « عوضوم لاو لايخلل هاك ةروصلا

 , ةريسلا شهاه ىف نيسح هط لثمو ؛ هصصق قابو «ةرتنع» و

 : قرأت اهديعأ“ + .تاحرضوم ثالث «ةيوز باب لع ما قسق فو
 خيرات نم ةلمهمةرثف نع ضومغلا فل ملا فشكدقف؛ ناينف نارخآلاو

 ةصقلا ثداوح اهف تعقو ىتلا ةبقحلا وأ كيلاملا رصع روصو ء رصم
 ةييدالا ”ةعتلاب يعراقلا ديف نمنفي «اقيقد انف رات ري وص# رصملا اذه نم
 نيبيف .. «خيراتلا سيلاوك» ءارو لغلغتي ىذلا ىنفلا ريوصتلاب هجرمل

 سئاسدو فطاوع نم كيلاملا نايتفو ىراوجلا نيب روصقلا ف ىرحي ام
 ىابرصم ةيصخش كلذ مدختساو ءاهرومأى رجم هجو:وةسايسلاف رثؤت
 نوبعاللا كرحي اك مبكرحتو ءارمالاو نيطالسلاب بعلت تناك ىلا

 : حيرطعلا عطق
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 لثمتت .ةيموقى عار ةيناسنإ ةيحاف : امرف :ناينفلا ناعوضوملا:امأ * ٠

 ققاهزارصإو مألا فطاوعو. نيناخناا: لمعو مالغلا فطخ ىف لو الا

# هتايحو زأثلل هجورخ نفذ نناكرأ رأ ئطأ قو ظ اهدلو نع ثحبلا
 «رنص

 الأ ىرخآ اذوط لامرلا' مقزأ قيصن“و ؛!راوط م خييشلا مامأ روخبلا قلطي.

ي 3 قرأ رح هيف رغشت أرزوصت كلذ لكفا ل
 ق امت

وأ مهعدتبا نيذلا ىماثألا تالاعفن
 ع اعلا - ودو. مرعئاقو عدتبا 

 8 2مم قَ دوما عسبلا دقو: الاطب يو ةلصلا كحو ثداو 0

 قب نط ىف نقر جلا: دالي نم نجرغ
 كِل تللعال ي ىح اهدلو نع ثحبلا

اوعلاحو 3 اهسفن قامعأ قلغلةتوءرصم
 ءاهديحو ف ةبركل مامالا فط

 : هم ىف“ 0 نمو هيله الو

 يذلا. قدن 7 38 أبل لاق ' بعمان هريووصت كلذ نمو '

 بلح ىف مود كنب ؛آ نإ : امل لاقءناموط هعمو هبل زن ساخيلا نأت فر ع

تت « ةنيدملا قاوسأ سوجت نينس تلظَو . ايف شيعي هنأ دب الو
 ى سرف

 .نابغلأ لقنم ضرتعت و نينحو ةفا امهيف نين ةءاظ نفسي لاح لأ هوجو

 لكوةنيدملافّىف لكا فر ٠ . نونظلا اهب ضانلا نظ يتح « تاقرطلا ىف

 ع بوردلا“ لاخلا 1 / زرت ىلا ةنبللا هيك جلا كلت «لجت

 را نيحلا اهنا نظن فو اهجاستبأ ايتفش

 9 3 58 ف امجد ىلع دع اهل مالا 1 056 ةروص'؛ :كاه

 رظنف ٠ةؤرلخملا اهتمامها اهيثفش قدرا ب سرفتت تلؤخ ناشكوم

 اة ل : رخام لاقي ابلإ
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 1 كتفرع كق ؟ زوجعلا اهتيأ ىدعيأ كك

 : مهنم دحأو لاقو 0 هباحكأ تاكحض هتبواجو 0 ةهاريطو

 ابينإو < قيرطلا ربعي باش لك قرت كلك + 1 ترآ

 : ؟ رمسلا كتيربخ ىف دوجعل
 ! ةنودجابتأ قف كنثأ تسل“ رخآ لاقو

 بأ شلاو خويشلا أهرظن ف قوات هن ون تناك ول : ثلاث لاقو

 1 1 ةتوتفم ىهامإو

 تل قأتتو قيفت م ”«ايبلع ىتني . .. ايف نيالا ىأر رع اذبف نذإ

 : ٠ ةايحلا ديق ىلع هنأ اهثدح مالا ب باق نإف « ثحببلا

 5 . بابثلا كلذ وبا اهلا عقرأ فرعيو ؛ مالاو آلا قتلبو“

 ىرخأ ةزوض انهو . .هحور نسما ه0 كن ع

 .:. غرف هنأ نظو هيبأل رأثلا ذخأب هسفن قش دقل.. ديرشلا بآل اذهل

 اهني "لوحي نأي هضسفن ىلع ب وهز « هجوز هيلإ قوس ردقلا نكلو

 سلجىذا|ناموط امش اىلإ أمعم ريسلو ..هرظنم ءوسو ةمسج ريخت هنيبو

 3 5 ؟ شرعلا ىلع هيوبأ فسوب قل اك هنايقلي لهو 2« رصم شرع ىلع

 | ! لاؤهأ نم كلذ قود
 1 : 1 3 ١

 ثادحالاو ؛ شرعلا ىلع امهنباو ةرهاقلا قرط ىف ناب رضي ناوبأ

 لسري لمآلا لازاق ءاسأب مامن علز 2: ةقيير امزذري لوم ةييصملا

 ١ 7 راو ؛ىلإ هداز فضا ءالب نم قاحي' لجرلا نكت و .ةعامش امينل]

 34 .ودلو. ءاقل لِ قورشلا نم م ىماقي م
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 هيلإ هجو ىذلا هاجتالا طخ ىبف « ةضقلا ىف ةيموقلا ةيحانلا امأ

 همالاو بلا تاني نع ريستلاب نع ذإ ٠ ىفاركلا يس فل رك
 كيلاملا عمدة كستو عافدلل بعشلا ةبه مث كيلاملا لظ نم هيساقي ناك امو

 ٠ ىاب ناموط ةدايقب نيينامثعلا لاقل اوتبث نيذلا

 ف ىرج ىذلا ثيدحلا أهثم فقاوم ةدع ف تاضينلا كلت روص

 اهاتأ ىتلا قزتلاو شيطلا لامعأ نع « ىحنراجلا دوعسلا ىنأ خيبشلا سلجم

 ىلع ءادتعالاو تامرحلا كلم نم «ىابتياق نب دمح ثياعلا ىصلاناطاسلا

 لتقيو«كتهبف «هدونجو هناوعأ هعموتويبلا محتقي ناك ىتح«ضارعألا

 .ناطلساا اهآرخ.يشلا باحصأ نهلجر ةجوزا ثدحاهع |وثدحت لستستال نم

 ؛ هيمدق ىلع اهيلإ ىعس هيلع تبأت املف « هلوسر اهيلإ لسرأف اهف عمطف

 دحأ ىدبأو . اهلع ىضقو هقسب ايكردأف اهضرعب رفت نأ تلواحو

 نأ كلمت اذام نكلو معن : خيشلا لاقف هسمحتو هراكنتسا نيسلاجلا

 ىلع انصرح امو « انحاورأب دوج نأ كلمت : رخآ لجر لاق . . ! لعفت

 2 ؟باذعلا انتوموسي كيلاملا ءالؤهو ةايحلا

 وهو - خميشلا سلجم ىف نيسلاجلا دحأ قطني نأ فلؤملا توفي الو

 .ثيدح :عمسي اهئيح لوقي ذإ « ةمزاحلا ةملكلاب ناموط كولمملا

 : فئاوطلا ني فالتخالا

انبأ ًاعيمج نحن امإ.:ناوخإلا ابن ملسر لق
 | ةاكا رج :رصم ء

 . انباغي امتإو . . بجاولاو قهلا ىف ةيساوس انلك. . نييرصمو ؛ايارغأو

 .انقرفت ىلا ةيبصعلا هذهب انسفنأ لع رئاجلا ناطلسلا
. 
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 ردنتلا الإ طخسلا نع ريبعتلا وأ ةمواقملا نم كلمي بعشلا نكي لو

 ناكو « شرعلا ىلع هفلخيل كولمم هعرص» ناطلسب ةتامثلاو ةيرخسلاو

 - ةعباتتملا تاراغلاب موطخس نع نوربعي نيذلا بارعالا ضعب كانه

 فيوختتلل تاباصعلان وفلل وي دلبلا ءانبأ ضعب ناك اك . ةنيدملا ف ارطأ ىلع

 هتجوز تلتق ىذلا جوزلا كرتشا دقو ٠ صرفلا زاهتلاو باهرالاو

 . ثباعلا ناطاسلا لتق ىف

 دق نيطالسلا نآل , كلذ نم رثكأ لعفي نأ بعشلا عطتسي لو
 'فقودقو « هلئاضف تمت مل سأيلا هبلغ نإو هنكلو « هيلع ةلذلا اوبرض

 سيل : ٍبعشلا نم لئاق لاق . ىرتلا ورخلا هجو ىف هب ريدجلا فقوملا

 رهأ قه نيبل مويلا رمآلا نكلو ؛ لدعف 5ك ىروغلا نأ دحأ معزي

 «ءادعألا ليخاهأطت نأ كشوت ىلا رصم رمأ وه امنإو ؛ىروغلا ناطلسلا

 لاتق دعب الإ نيينايثعلل نويرصملا لستسي ملف كلذك رمآلا ناكو

 2 .لاستساو

 مقر ارك هلق لرسم !لك6 سنلا تاوع تاوللا سب

 . الاخ ناك ولو فداه ىنف ريوصت وهف

 نم امأ ؛هسفن بعشلا ثيح نم عقاولا عم رفانتي ال لايخ وهو

 فنروكي نأ عقاولا عم رفانتي الف « ىنجالا كولملا « ناموط » ثيح
 رخآ تيمتسي نأو ءاهق شيعي نأ هل مسق ىتلا ذالبلا ءازإ ًاريط هروعش

 نأ عقاولا عم قستي ال ىذلا نكلو « اهف كلم نع عافدلا ىف رمآلا

 ههرروصي نأ فلؤلل دارأ !؟ ةلسأ برس نطو ار مف ها كفاا خرك
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 «هتجوزو ىابناموط نيب فقوم ىف هغلبم ريوصتلا اذه ىف لمعتلا غلو

 نييناهثعلاب رح ىف نعمأ اذإ ةريغصلا ىدلك رون هتنيا ىلع هفوخت ىدبأ ذإ

 كنطو نم زعأب ةريغصلا ىداك روز تسيل : هتجوز هل تلاقف ؛ هواتقو

 ناطلدلا ةأرما يتنأب ىفهاب أس : هعدوت ىهو هل لوقت مث ! ناموطاي ىلاغلا

 | داوجلا ةحاش ف ده ةلسأ ىح هنطو نع [ءافد آديحو براح ىذلا

 «بعشلا ءادعأ كيلاملا ءاارمأ 1 ىدربقأ تب 5 كوش تالذ لوقت

 |! نايغطلاو فسخلا هنوموساو هنو رقتح نيذلا

 تالثم  انل مدقف« ًاقيقد اسر تايصخش. ةدع فلؤملا مسر دقو

 ةيصخش كلذك للخو « دجملاب ةملاخلا ةحعاطلا ةأرملا ًاجذومت ء ىاب رصم»

 « كامرا قركا. ةسقلا لك كتر اس رمايق# لوغو يدرتلا
 لاظن الاك هروصن نأ“ ىلإ هاجتالا طخ مك رظضا فازملا نأ ىل ودبي

 ؛هيخاون نم ةيحان ةيأ نمصقنلا هيتأيال لاثكن وسر ينيدلا نييروطسألا

 هيف اديف هدق ىلع لصفم ريغ ةرنطولا نم ابوُث هاسك ىتح هب عفتري لظو

 تنب ةافول نزجي  طخلا كلذ كح  ناموط فازملا لعج دقو .
 راد دهش نم هجائز ليبس ىف ةبقع تناك انعأ عم ؛ اديدش ان رح ىروغلا

 نآب لرقأ ل ., اصرف ةلع ايضرف نأ ىروغلا اهوبأ دارأ ذإ ؛ امك ىلا
 نرمحلا كلذ 5 رز اذامل : لأسأ امنإ ىف« اجافوا حرفي نأ بحي ناكناموط

 اهروصي أك !ملجر عنصت ىتإا ةأرملا هل ةبسنلاب م نوكتت اذاملو ؟ديدشلا ٠
 هتبحاصيف لجرلا باصمو ٠» :.ناموط نزلا ًاريسفت لودي ذإ « فلؤملا

 ايام ١



 «هتانب وهينب عنضي وه بألا نإ ...هتنبا يف نفآألا باضم نه.ءارتلاب قحأل

 ةرجشلا نه ةرجشلاو « اهعرف نع ةرقلا طقست : : هت رجش نم 5 رق ميغ

 طا ..هينيتو اهلجر عنصت ذأ اا ار دولا كر تاون قا 0 م
 انه اهثيب نأ دارأ ٠ هسفن فلؤملا ةايح نم ةركفلا هذه نأ عقاولاو

 . ةييطخو ةبوبحم ةجوز نيب ناتشو . امل مالم ريغ عضرم ىف تءاجخ
 : 00 ! . :ةلضرو قع

 قمرا رطك ةيبقلا ءارشألا ةحدقتس نايرعلا ذاتسألا نأ ربظرو
 نود,اذه لثم نم قبس اهف اهتركذ ىلا همصق نم ةصق لخت مل « مجنتلاو
 ناب رضي نيلجرانا مدقتضقلا هذه ىفو« اهفبز نع فشك ًاءوض قلي نأ

 امدتع ىتح ققحتت لوآلا تاءوبن لءجو ؛ مقرأو مجنا وبأ : لمرلا
 ف رضناف؛هدعب نم شرعلا ىلو تيس (س) همسا لوأ الجرنأب ىررغلل أنت

 خيسلا هذي ظتعا :فلؤملا نكلو . نايس ويقال لإ ىروقلا كا
 تاك ىذلا فقوملا وه هعم فلؤا| فقوم ناكف مقرأ امأ ؛لوآلا ملسل

 هنأ كلذ « ىرخالا :صصقلا ىف نيرخآلا عمو مجنلا ىنأ عم هل ىف 37

 توك“ نأ نوح سوقنا ف لامآلا تحيبو ىلبستي هنأ ىلع مقدأ واو

 1 ل ىأ هتاءوبنل

 ءةيرصملا ةيناطولاب مءولق ضينت نئاجالا كيلا فلؤملا لعج اكو

 ةحاب ق قاعنلا نع ثوءفرتي اونأك دقو . : ف رعلا رعشلا ؛ نواثمت مولعج .:

 1 نوص هنأ كالذؤ ؛ ةحيصفلا ةيبرعلا نع الضف .ةجرادلا نييرصملا

 قتلا دقف , ىبرعلا رعشاا قئاقد نامرفي نيبيدأ رياخ اهبحاصو ىلب رصه

 : : لاّقف ليوط قارف دعب هتييبح بيبحلا
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 ايقالت الأ نلفلا لك ترانظي "ام ب نيتيتشلا هللا عمجي دقو :

 قغتأ ى] : هل لوقتف ءايقالت الأب نلظلا لإ وعدي ام ىرت الف ىهامأ“

 ش : رعاشلا مشي قارا ق

 نايقتلي ماعنالاو سانلا نم ىره امبنيب نينثا لك ٍبرايف

 ايري الف ..ىبراضاعريو ةنابل بيبح نم ٍبييح ىضقيف

 ؟ ىأب رصم اي ايؤر نإ اذامو : لوقيف اهامرم رياغ ميشو

 دعيو ؛نيينامثعلاو كيلاملا نيب « قياد جرم » ةكرعم فاؤملا 5-06 |

 ىتلا فئاذقلا قالطإو عفادملاب مهحلست اهيف نيينامثعلا راصتنا بابسأ نم

 لاق مث ء يضم ىلإ لصو دق نك مل عارتخالا اذه نآل « كيلاملا تعرفأ

 لحاكملا رتسي طاح ىو » ةرهاقلا نع عافدلل دادعإلا فصو ىف ان

 فيك انل نيبي ملو «لامثلا تاذونيهلا تاذ اههاوفأ ترغف دقو عفادملاو

 . عفادملا هذه ىلع كيلاملا لصح

 ةلازجلا نيبو ةلوبسأاوتسقاولا نيب عمجينايرعلا ذاتسالا بواسأو

 هذاتسأ فالخ ىلع هتباتكىف قفدتي وهو « نيكملا بيكزتلاو ةينإ زملا

 « هتياتكىف «دهاوللا ءوبحو هسفن لوح رودي ناك ىذلا ىفارلا

 ضو.غ ىو كلذ ىف هنع هفالتخا عم هذاثسأ بدأب بجغم هنأ بيرغلاو

 امبنم لك امقرط ىتلا تاعوضوملا ةعيبط فو ءذيملتلا جوضوو ذاتسالا

 .اهلوانت ةقيرطو :

 بواسألا كالذي ءالب اهتم ةمحازتملا ةيضراتلا ثادحالا قاس دقو

 .. هلي الو ءىراقللا عشك ىذلا لطلا ْ
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 ديدرت ال ركتبم بولسأ وهو « هبحاص نع مني نايرعلا بولسأو
 ديغ هقاستا ىف دجأ ملو . ةيبرعلا هتلاصأ مغر ىلبع ةروثأملا بلاوقلا هيف

 _ «ىسفنلا عقاولا عم قفتيال آريبعت ةصقلا لوأ ىف تحن ذإ « ةدحاو ةرغث
 ىلايل نم ةليل ىف : لاق ذإ « نامؤط فاطتتخا ةليل فصو امدنع كلذو

 ءانر ميسنلا نأ ىسل ىتح فصي لعجو .. ماعو امميست به عسيبرلا

 مالملا وه فيفزلا اذه ناكو . ةميخلا كرح حيرلا فيفذ نإ : لاقف

 ٠ ءاخرلاو ميسنلاو عسيبرلل عاد ىأ ةم : نكي ملو « عجفملا ثداحال
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 يبا حاشلا
 راكياشاربع

 : ضرعلا

 ةنيدع ةرذق ةقيض ةراح ىف ديدجلا عراشلا ةصق فادحأ عقت

 امهتيب بوص ةراحلاب نا ريسي ةمطافهتجوز هدهو سن ود اذبف. ةيردنكسإلا

 نونكسي اوناكىذلاتيباا نم ايةمراملاب هعقرم ةهراكهب ةقثاض ىهءدردجلا

 رشبتسم حرف وهو «ريبك عراشف رخآ اتيب اوفي أ لضفت تناك ذإ

 علطا نأ دعب الإ لام نم هرخدا امب تيبلا اذه ءارش ىلع مدقي مل هنأ لعي

 ىف قشيس ًاديدج ًاعراش نأ هنم فرعو ؛ ةقطنملا هذهل ديدج- طيطت لع,

 ديدجلا عراشلا كلذ ةيصان ىلع عقيس تيبلا اذه نأو « ىلا اذه

 تييلا اذه ىف ًاعيمج نوتكم ةدفحو تانبو نونب نيجوزلا نيذحلو

 لاطبأ ًاعيمج مثو . نوجاوزأب تانبلا ىتح , تاقبط ثالث نم نركملا

 . موسرم نأش هيف مهنم لكل ؛ ةصقلا هذه

 7-5 ةيديدجلا ةكسلاب زاطق قئاس وهو ةرشالا ديمع سنويف

 تاكو ء نا ورقا» ءالزعب يسم نإكو : هتانإ جارذأو هدالوأ سري عزك
 ناريث نع نمل ثحبي نأ هيلع نهدلاو نأ تانبلا ءىواسم نم لوش

 ناريثلا هيلع هب دو< امبو نهنازيثشبو نمب لفكستي نأ هيلع م“ « نهرةسيل
 . ةيرذو دالوأ نم
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 « ةفرغ ىف هدالوأو هتجوز عم لك« تنبلا ىف نوشيعي نا ريثأا ناك

 ضرتقي امدرب الو هنم ضرتقي دولا ؛ مول مشي ةرساأل|برو مركن كلو

 .لعيورف « دح دنع فت ال مهعم هتحاوس تناكو « لزنملا ىف عقرت ةرقبلاو

 نضيال اذه عمو.هب ششحيل لايرلا هنم بلطي ناريثلا دحأ ليعامس] نأ

 عييمجأ جرخ امدنعف . . هتوم دعب ام ىلإ لجرلا ةحامس تدتما لب « هيلع

 ,راقب ال هتانب اهيفتيقب و « ةفاتخلا ةزانجلا نوئشل هتثج اهم ىتلا ةفرذلانم

 تعلخو هدوقن ةظفاح تجرخأو هردصف اهدي تسدوهيلإ ةزيزع تفخ

 نينا ق ينم هيحرسبا و. هتطلاس ع 2 تتعنأو ءةيبص] نم قاع ةريهز
 ..نوناريثل راقب ألا اهتذخأ هسبالم ىتحمئانغلا نم اهدي هيلإ لصت ام لك

 ةيهاركلا لمحت سمحتم ىطو باش نادح امهدحأ نادلو سنويلو

 ترثك امدنع هبضغ لءتشاو هسفنب ةيهاركلا هذه تدتشاو « زيلجنإلل

 دونج اهيتأي ناك ىتلا زازفتسالاو بغشلاو ببلاو بلسلا ثداوح

 ةيملاعلا برللآ بوقت بقع ةيزدنكسإلا مهب تصخبدقو ء نيرمغتسملا
 تافث اهعدأ نلف مهب رخل ةصرف ىل تحنس ول هللاو : ناسح لاق  ىلوألا

 مضنا ثيح لوينطسا ىلإ هلمح ايكرم دجو ذِإةص رفلا تءاج مث . ىذي نم

 معي الو رفسلا اذه ىلع نوئنس رمتو . زيلجنإلا ةبراحم ىكرتلا شيجلا ىلإ

 عطقنيال ىتلا ةايحلا قيرط ىف انتصق ثادحأ ىضمو « ءىش اهلالخ ىف هنع

 كبترم ىوقلا كوهنم سفنلا مظحم ناسح دوعي مث ٠ اهيف نوراعلا

 هسفن ىفو داع , اهعئاظفو برخحلا لاوهأ نم دهاشو قال. امل باصعألا

 هيساقيامو بورما وحن ةديدج رعاشم اهفو«نيرمعتسملاةيهاركنم اهف ام

 همومه .اهيف قرذي رخلا .ىلع بكأف ؛ةساسلا عمال ءاضرإ اف ناسنإلا

 '. . .ةركفأو الايك نم اير شو
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 ةبيط تافص هيبأ نع ثرو دقو« ىلع وهف سنويل فاثلا نلولا امأ

 عراشلا عورشم ذيفنت ىف لمآلا هنعشرو اي« قلخلا ةحامسو مركلا 5

 ىف اهؤرقي ناك ىتلا نيملسملا لاطبأ ريسب رثأتم كلذ ىلإ وهو . . ديدجلا

 رصصتنيو لظلا ىلع روثب « ةيمالسإلا ةيسورفلا حورب رعشي ناكف ,فغش

 نحأ , لاردآلاو يفاضملا كلذ لييس ىف لكر ولو « هتع عفاديو قحلل

 تنعتتف رصم ىف زيانإلا كت لغتست ىلا ةيزياجنإلا ةكرشلا ىلع ةروثلاب

 ىنغ ىف ناكنإو ًانوباص مللملا عم ذخأي نأ ىلع هيغرت اهنإ ؛ اهيلماعم عم

 لضفيوهنأ هقامعأ ىف رعشي هنإ ىتح هقياضي تنعتلا اذه نإ « نوباصلا نع

 ' بتكو «ىوكسشلاب راجتلا رأج . لذلا كلذ لبقي نأ ىلع هناكد قلغي نأ

 ىلإ ةيران ةلانمد بتك مث « ىودج نوم ءابلع تع ةكرتلا لإ لع

 زيزو ىلإ بتكىدص اهل د مل ال ةيتاعلا ةلودلل ىاسلا بودنملا

 رمآلا هب ىدأ ولو « لظلا اذه ىلع تكسي الأ امزتعم ةيناطيربلا ةبجراخلا

 ١ . ةيلودلا لذاحلا ىلإ أجلي نأ ىلإ

 : ىزياجنإلا طباضلا هل لاق سيلوبلا مسق لإ ىلع ىدتسا امدنعو
 هضري ملو . ديرت الام ءارش ىلع كمغرت الأ ةكرشلا ىلإ تاهلعتلا تردص

 لمشي نأب كسمتو هتبالص طباضلا ىأرو « ةلماعملا هذه هدحو لماعي نأ

 ًعيمج مكيلع رارقلا كلذ ىرسيس : ًافطالم هل لاقف « ناجتلا عيمج كلذ
 ش .كل اماركإ

 ىف هل ةكيرش تناكو « ةيفص هتجوز نم دالوأ ةتس لع :قزريو

 تامحت ْذإ « اينضم ًابئاد احافكابلعجت نأ ىه تدارأ وأ ءحافك أبلك ةايح

 تررهدتنأدعب « نامرحو ريص ف دالواآلا نوٌئشريبدتو تيبلاةيلو دسم

 نذر



 اهبأ لحم ىف آغئاب لمعي نأ ىإو هلحم قالغإ ىلإ رطتعاو اجو ةرامت
 ميلعت ىلع ت رصصأ نأ حافكلا اذه ىف اهتدارإ نم ناكو , مركج احلا

 ىلإ ت رطضا دقو . كلذ ليبسف تقال امهم ةياهنا| ىتح سرادملا ىف اهدالوأ

 تصرح اهنكلو « ةيوناثلاةلحرملا ءاهنإ دعب بيبل ربكأللا اهنبا فظوي نأ

 ,جرخت ىتح ايركز لعن دقف « هتوخإ قابل ةيحضلا وه بيبل نوكب نأ ىلع

 :لوأ ق عفارتي هآر امدنع هب هيبأ ةحرف تناكو ءايماحراصو قوقحلا ىف

 ديعسو قوقحلا ىف لالجو « ةبرحلا ىف دلاخ جرخت مث . اهيسكيو ةيضق

 . ةراجتلا ىف ىو + بظلا ق

 ٠ ملغتلا نع عطقني داك ( ايرولاكبلا ) ةداوش ىلع ايركز لصح مويو

 نكلو ٠ ةربآلا لاس هلع مماذ ىلا ريسأا ءكرج تنبلب قحلتو

 ند اممم كفوأ لك لمالاو نيدقلاو نامرحلاو ربصلاو ةميزعلا

 «:بيبل بنس .نم تاهيتج « ًابيخي اهريبذت ناكو «كلذ نود لاح ةيفْض

 ةيقب ىلعو ةعماجلا ىف ايركز ىلع اهقفنت تناك« اهجوز رجأ نم تاهينجو

 ريدقتلا لك كلذ ىلع اهردقي ىلع ناكو « تيبلا لعو سرادملا ىف دالوألا

 ثكعينا هنإ : اهيب أدنع لمعلاب قحل موي هتأر مال لاق دقو ءابعم ىشتنيو

 ديدجلا عراششلا متف ًايررق لمشيس ةنيدملاب :مامتهالا نإف اليلق الإ هعف

 ل ١ ظ حيصيو
 ايماحم ايركز اي ريصتس : ىرخأ ةرم هدلول لاقو ؛ لقتسملا ىراجتلا

 . ةيصانلا ىلع [رتكم هيف كل ذختتو ديدجلا عراشلا ىلع انديب
 ميصومو

 َْق ةوطخ وطخ نأ ةرسآلا تعاطتساو 2 ًايماحم ايركز ناص م

 اسماك نينسلا رم ىلع رسيلا نم ءايشأ لانت تذخأو « ةيداملا اهتاعبن ةبساجي
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7 لك ناكو ؛ ةيلمعلا ةايحلا ناديه ىلإ نعأو جرخ
 اعالي امنع 

 .ةقشىلا علطتيو ةملظملا ةقيضلا ةراهلاب قيضي ديدجلا هزكرع رعشيو

 ربصلاو داصتقالا بلطتتىتلا ةرسآلا ةجاح ركذتيهنكلو « فيظن حف

 هيبأ نع هثرو ىذلا لمآلا قةحتي نأ نود ىلع تامو . . فشقتلا لع

 ,مهب ترف هدالوأىف !ماك هلامآ تققحت نكلو . . ديدجلا عراشلا ءاشنإ ىف

 ..ىف ةبيطي ديعس هدلو لءج دقو « ةقومرملا مك ارم ىف مار ذإ هنيع

 ةشحولاب اهيف رعش نينسب هتقبس ىلا «ةيفص هتجوزب قل ىتح هتخ وخييش

 .ناكو «ةتيب لاقثأ هنع تلمح ىتلا ةجوزلا هذه دقفب ةباآكلا هيلع تنارو

 .. رف امينيعأ رقي اهو امسينانع :هعف ثدستي ىلا سيئآلا ايف د

 1 هالوآلا نوف

 .ىذلا ايركز ادعام « بحلا نيدايم ىف تارماغم دالوألا ءالؤهل ناكو

 قل: + ةلياسلا لع ضالنلا لقستلاو نيه روع هيلع ليج اهسئايح عع
 ةيرد ظحالي ناك لات ؛ هفطا وع ىف صاخ نول ٍتابشلا-كنل وأ نم لكل

 .تناك ىرخأ ةاتف نع اهبح هاغش دقو رثضلا كلف 1 ميو هلاخ تنب

 ةيرد دلاخ جوزتو « هل قيدص تخأ ةيلع ىهو « ىردي ال وهو هبحت

 « هقيرط ىفةيلعو دلاخ نم لكو نونسلاىضذمتو ؛ جاوزلا اذهب ةيلعتعج+و

 بفط شرعتي اهجورب ةيك ىو :آبتم هدالوأو ةشجوزب دعس وه

 دلاخ فرعيف . ليزطلا عاامةنالا دعب نايقتلي مث . .امنيبو هنيب دلاخ

 نه رفت اهكلو ٠ ام ميو هب ميت مث ؛ ناحراصتيو ؛ هب ةيلع نأ ًاريخأ

 هنأ هيلإ عرفت اذطو « هتمواقم نع ةزجاغ اهنأ هلإ بتكتو . ناطيشلا

 ش ..اهاري نأ لواح الأو اهاسني نأ ةوجنرتو : امنع دعب



 ْن وكي نأ ةرسيو ءهْلإ راظنألا تفل بحي تناع ريق .ذلس انو

تباجتسا 03 نطابشلا لع ةأتفن فرعت ليا يابا تاع
 م 8 زعل: 

 « هءايربك لذيو رخآلا نتفي نأ ديري امبنم لك د ديب رش امبتق الع كناك

ف هل مسقسلا نأ امهمومام رخأ -] نوكيو
زالا اره ظمابنع اض رعمأب كر

 2 0 ءارذ

نم م ماقتنالا ف هتيغر كلذ قىطكريو
هس وذياولا مب امللدتل أب

 

 - «نيك هيا عم ربظت نأ

 0 ةياطأ ىراعلا بلطل ةرهاقلاىلإ ديعسو لالج لحرب مم

 ةذفانلا نم هياطي لالج اذهو « بحلا نم دب إلف ءهدحو علا هيفكال

 26 :ههجو ىف كابشلا لفقت نأ هئيسي الو « ناريجلا تنب ئري تيح

 أدعو : هب تمتهاو هيلإ تتفتلا اهنأ ىلع اليلد كلذ دع دقف « ةرم لوأ

 نوكيم# ؛ لزغلا تاراشإو تايحتلاةاتفلاةلدابتكلذدعب و : أنق مايضر

 > عقتو « نيبئاغ اوناك نيذلا اهلهأ امهؤجفي ثيح ةاتفلا لثم ىف ءاقللا

 ةاتفلاةيلإ لنسرتو , ةذفانلاقلذتف « اضيأ هيلعو ةاتفلا ىلع ةئراكلا رئارج

 امدنع ابجوّرني نأب املهألا هسفن ىلع هعطق ىذلا هدعوب ربي نأ هاسع

 همهفت همأ نكلو دعولا اذه قةح نأ لواحيو « لزأملا ىف اهعم هوتغاب

 » "رسال ةيلاثا ةرمثلا ةلاس نو يلالج هنأ مهفيق

 ' اهآر « ةينسلا ةسردملاب ةذينلت ةروصف ديعس بلق ىلإ بحلا ىسيو

  .نزكت مل. اهحور ىلإ هحور افهو هبلق قففت ةسردملا ىلإ قيرطلا ف

 اهو هتاساسحإ تناكف « اهيلإ هيذج ءىث ابيف ناك نكلو:نسحلا ةعئاز

 اهرعشي ىتح وأ اهثدحي وأ اهلزاغي نأ ركسفي:ملو «ةبذع ةيفاص يعفو

 اك



 هكللذكل ظؤو « بايإلاو باهذلا ىف اهتظحالمب تكي ناكلب «هدوجوب

 وهو « هب ست نأ نود « اهزئمىّتح اهعدويو ةسردملا باب دنع اهرظتني.

 تقولا ءاج ىتح . .دحاو قيرط ىف اهايإو هنأب ديعس « رظنلاب عناق
 ةضرم كانه ىأرو ىنيعلارصقب « زايتما بيبط » لمعو « هيف جرخت ىذلا

 « اهجوزتو اهبطخ مث ءاهيل] اهب لسوتف اهتخأ اهنأ فرعو ؛ هتاتف هبشت

 « قارفلا اذه ءانثأ ىف دجولا امهب دتشاو « ارتلنا ىلإ ةثعب ىف رفاس مث

 قوش هاكو ارتلجنإ نم داعو ؛ لبق نم اهب ناك ىذلا اهضرم لحفتساو

 . هتببغ ىف اهتافو أبنب تغوب هنكلو املإ

 ىدح] عم ةرماغم هل تناكو « دسجلا قاشع نم وهف ىحي امأو
 . تاصقارلا

 . ةبب زح ةيسايس ةرماغم تناك « رخآ عون نم ايركز ةرماغم تناكو

 هدعاسو ؛ ىدعسأا بزخلا ىلإ ايمتنم باوزلا سا ةيوضعل هسفن حشر

 ةظودحلمةناكممهنم لكل راصوةقومرملا مزك ارم اوغلبدق اوناكوهتوخإ

 ةسوردر ضحب ايركز ناك ىذلا ريرضلا دجسملا مامإ هدعاس 5 : ةرئادلا ىف

 ىدعسلا ب زحلا نكلو« ًابااطناك مايأ ريسفتلاو ثيدحلا بتيكدل أرقيو

 نيح هنم أربي نأ ايركز ىنأو ىلاتلا باختنالا ىف ةنطولا هتعمس تءاس دق

 . باختتن الا ىف طقسف « ةرئادلا بايش ضعب كلذ هيلإ بلط

 تدسفوةيسايشلا تاروطتلاو ثادحالا كلذ لكءانثأ ىف تبقاعتو

 .فيررشلاب سنلا ىرشب « ةديشرلا» ةفاحصلا تفز ىتح ء رصم ىف رومألا

 .لوسرلاليلسمريقو نيدلا لاجر نم نيةفانملا لضفب «قوراف حبصأ ذإ

 : الئاق لتريو لم ىتح سوئكلا ىستحي ةناحلا ىلإ ناشح حارو

 اللا



 يني ...تلب رم ٠ اتيررتاك تقب اكيزام ةقيفت نب ىلزأت نب قوراف

 ' هزل يطا

 أ نلت يتلا توص ىلع موي تاذ ممبصي نيكسلا نطولا نكلو

 بقريو ءابنألاعباتي ناسح لعجو ءداسفلا براح به ىرصملا شيجلا

 . تأذده 0 عولخما كلما لمحت ىتلا ةرخابلا ترداغ اذإ ىتح «لاحلا

 ةأيحلا اف حبصأ : يقمتي صارو حلا اقل قلخ اتأك سحأو هسقن

 . هلج ا نم قيفأ نأ قوتسإ ئ

 * رقملا

 ' ةدرج ديما ديعذاتسالل «ديدجلا عراشلا» ةصقل ةماع طوطخ هذه

 نإفاوصخلمب الت نأ انه موسرملا زيحلل ْبسانملا نم نكي لف ءرادسلا

 ةحفص 4"4 ف عقت ذإ ءادجن ةليوط ةصق ىهف..ًايفاو صخلملان وكي نأمص

 اهتقو دي ذإ « صاخشأللو نمزلل ريبكلاجم ىهو ء طسوتملا عطقلا نم

 نوصتو ١56 ةنس انةروثمايق دنع ىهتليو ٠ لوألا ةيملاعلا برا لبق نم

 ءةدحأو ةرسأ ىف اوبقاعت ساتلا نم لايجأ ةثالث ىن د لالا اذه ىف

  امهدافجأ كلاثلاو ءامهدالوأ قاثلاو , ةتجوزو سنزي لوألا ليجلا

 ؛« نيرخألا ةصقلا صاخشأ نم مني لضتا نم لوانتو ؛فلؤملا مؤ انت

 كلذنُم مهعبشأ و؛ محل عقوو مهب طاحأ اه تفيصاوو ؛ مهتايصخش ليلحتب

 5 هك َق عمطم ع هءفر اقلا عبشأ وأ

 عمال اه ا ناك .فنإو“ « ةيزارتم صصق ةقيقحلا ىف ىهو
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 مث قرتفت م" ةيادبلا :ىف ى نك لب طقف يالا ف قلت ال ىعو ءاهاتنل

 . اذكهو قتلت

 ليغ اهتكتاو ءروط ةضق نع فاقت ةضق سائلا كللوأ نم لكل

 كنأ وه اهتعباتم ىلإ قودشلا لب اهل ربصلا ىلع كلمحي ىذلاو ؛ كبتشت'

 حبصأو ةرسألا هذه رشاعت تأدتبا كنأ اهتءارق ىف ذخألا درجت عشت

 كلت نمةصق كنععطق هنالل فلؤم ا ىلع ًانايحأ قنحت دقو ؛ اهرمأ كمي

 لوألا فلظننأ ديرت تنأو رخآ عرف ةصق ىف ذخأو ةعرفتملا صصقلا

 عسيمج بعوتست نأ دعب الإ ءىخت ال ةياهنلا هذه نكسلو ٠ ةياهنلا غلبت ىتح

 اوجبتاكلا هيفعنصيىذلا عونلا نم تسيل ةصقلا هذه نأ ىلع ؛عورفلا

 بحت 15 , اهف شيرت نأ بحت هذه انتسق يف :تنأ انث] : ةيات ىلإ قرشي

 هنالاف فل ؤملا عمينصب تققض نإذ..ةباهن ىلإ علطتلا نود « ةايحلا شيعت نأ

 . ىرخأ ةحيفص ىلإ أهنع ىولت نأ درت 0 نف ةييطض كدع ير طيب

 هوج ىف جدنا دق - امهريغ فأ الث وأ اتاك 3 نانفلا قرت امدتعو

 .ةاح ىلإ كلقني وأ ةايح نم ةعطق كءلإ لقي ًاتباث ان هلق وأ همدق عضو"

 .-كلسم ناتف ء... نائف ًاضيأ كنأ سبل هه جدن مهيلإ تام ل

 نم اطويخ راتخي ليلحتلاو درسلا ف ليوطتلاو ةضافالا عمافاؤملاو

 طب ريو « ضعبي امضعب طيخلا ءازجأ طب ري ٠ اهطب ريل ةصقلا لاطبأ ةايح

 ىلإ:هاك كلذب ل-صي 5 اهاك طويخلا .طبرت ىتح ؛ رخآآ طيخم طيخلا

 : افدشإ ام

 ديما دبع قيدص نأ ركذأ هيلإ ري ىذأ| فدحلا ىف رظنن نأ لبقو
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 ةيربتكسإلا ك]لحرتن] :لاقف اهارقأ نأ لبقءذههتصق نعىثدح راحسلا

 - مزوص مث«ميلمأتو مهنم عمسو اهلاطبأ لاوحأعسبتتو ةصقلا هذه لجأ نم

 تعم « لايخلا ىلإ دصقي ملو افيلأت دمعتي ملعقو ال اقبط مهصصق صقو

 «جاتدوبيد»بتاك لبعدزي مل هتصق فايف نركي نأ هيلع تّفشأف هنمكلذ

 كلذ ددبت ةصقلا تأرق اهئيح نكلو « ىفارفتوفلا » فصولا لع ذمتعي

 ىف هسفن ملظي ناك هنإ «طقتلت ةلآ ال مسرت ةشير تدجو ذإ قافشإلا

 . هنع ىدبف ءوسب ىسفن ىف هتيلظ ىذلا انأ ىناءلو ىلإ هثيدح

 راكفأو عئاقو تاذ - ابسفن اهنه تسسحأو تمبف اك ةصقلا

 جاتحا ام مهعقاو نم راتتخاو « مهب لعفناو:فلؤملا مرشاع صاخشأو

 وه 5« عقاولا اذه لقني لو ازباع ره ءابفدهو ةصقلا نيوكت هيلإ

 . مهفأ تدك 5 «هريفاذحو

 وابل امر طوطخ ىف مهب راسو اصاخشأ راتخا دق .نذإفاؤللا

 كل وأ نم لك« لضفأ ةايح ىلإ لوصول حافك ةمق ىبف « نيعم فده

 ,ضرغلا وحن ةعاجك مريسي فلؤملاو «لوصولا اذه ديرب صاخشالا

 .ىوتسمعفريل ديدجلا عراشلاب لحي  ة رسأآلا بر سنويف«ةعاجلل ماعلا

 ءاميرك ةايلاب وه رم اك ماركلا رم هب رمثسو « هترسأ ةابحو هتايح

 ,نم ًاريثك انينعيسو ؛هلوحنم ةداعسلاو شيعلا بابسأ ءىهينأ الإ هينعي ال

 هنع ثرو دقو « حافكلا كلذل ةايحلا ىف مهفلخ نيذلا ءالؤه هتوم دعب

 اوقاض الك «ىلعد ءانبأ محلا اذه دوار 5« ديدجلا عراششلا لح ءىلع» هدلو

 هنأ كلو « فيظن ىح ىف اونكسي نأ ىلإ اوءلطتو ةرذذلا ةقيضلا ةراحلاب

 ٠ ٠ اهلك ةروصلل بسانم اراطإ عراششلا ىف لمآلاو ةراحلاب قيضلا ربخت
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 . ةعرك ةقئال ةايح نم ىجرب ام غولبو عقاولا رييغتل لصتملا لمعلاةروص

 مكن و راعتسالا ىلع نيرئاث نيباش رماألا لوأىف امهارت ناسحو ىلعو

 فاتت مث , ًاميج اهلهأو دالبلل ةماركلاو ةرعلا نابلطي « نيرمعتسملا

 . اهلك هتايح ىف هيخأ نع امنه لكل يبس فلتخت 5 « امهلئاسو

 دعي ناكم ىأ يف نيلجتإلا يري اسمحتم دالبلا رداخ دقف ناسحامأ

 هاخأ ىأر نيج همدقأ مدقب رب دقو « هدالب ف ة مهبرخل ”>ليبس دحب مل نأ

 نيرلارتسا دونجنيبو هنيب ةوهقىف تبشن ةكرعمرثأ ىلع هح رج دمضي «ىلبع»

 « دوقن نم مهبويج قام مهوبلسيو نيلهآلا ىلع نودتعي اوناك نيذلا نم

 مسقأ

 « ليصفتلاب هل ثدح ام ف ردن الو « نيتنس دعب ناسح دوءبو

 5 ةصرفلا هل تحنم أم نزياجنإلا نيراحيل ناسح

 صلختسا ادرمأ ىو الاوهأ قل أ هلاحو هثيدح نم كول انكلو

 « نييسايسلا عاطأ اهريثت امنإ ةيناسنإلا نحطت ىتلا بورحلا هذه نأ اهنم

 ناك م مهلع ضب مو أومزم م زيان إلا أ أيلا هس ف ثعب دقو

 همسج ىف [ريثأتو « هسفن ىف آرثأ لقأ اذه ةيبخلا دوعش نكي لف « لم لم

هرظانم نم هآر مو برها عئاظف نم هاناع امدباصعأو
 . ةعشرلا ا

 مو جاؤزلا نع ضرعأو ؛ناسح مف مف بألا رعط ريغت هلاك كالذل

 مو « ءانبآلا ىلع ءابآلا ةيانجن ىف ىرعملا ىأر ذختاو 2 ام لمع ىلع وقي

 نكلو «بأ رشلا نم هلجال قيف نأ قوس م ةايحلا 0 أ عنتقي

لا املس ناك هلك كلذ متري وطولا هروعش
 :«تأ. انما صضعب ىف نثمم هأرث ك

 را اصبع ها رثةيازلا قو دق ليغ لك بايو اكاد ظاسلاب لاو

 . ةروثلاب تح دق داليلا نال وحصر « ىضذدو ةطيغ نكمم
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 نع فالتخالا لك فلتخم حافكلاو ةايحلاف هليبس نآكف :لعد امأو

 ةتسوؤَو وه فكعو ,دالوألا بجينأو جوزتدقف « ناسح هيخأ
 «ةيفص»

 0 ةقبط ناجورلا ناذه لثمو ءامدالوأ لجأ ما

 « لضفأ ًاقيرط ان يشب هيو ' تسلاو رانا نه نك ق حاف

 قبرطلا نع مهلضيو رونلا دبي نأ مالظلا ديري

 ىلإ مه ىدؤي ًاقيرط 0 اكلسي نأ ىلع معلا ناوبألا دمع

 «ناديريام نود لوحي نأ رقفلا دارأو ءابلإ ناعلطتي يلا ةايحلا

 ١ :هيو# كينخم ربي هيلغ ايلك اينو

 ةطبغلاب رعشي ناكف « ةءورمو ةوذنو ةيحيرأ اذ الجر « ىلع ٠ ناكو

 هف رعيال لجر ىلإ[ ةرم بهذ دقف « هتدعاسم ىلإ ةجاحىف ًآدحأ دجب امدنع

 تناكو : . اهلع قافنإلا أو هتجوز لظ هنال كارع ىف هعم كبتشاو

 هدالوأو مركجاحلا ليخبلا رجاتلا هرهضف , ةءاسإلا هيسنت ةءورملا ةزه

 راجتلا نم هل قيدص ةطادوب هنم « ىلع » مذقنأف :نمالفألل ارضر

 نم هتجوزو « ىلع : هيقتل ىذلا ةلماعملا ءوس رغر ىلع كلذو ؛ باجلا

 هيزال المأ ةامااب البرك لامشا ناكو « ةفلخع تايسان ف 'هرارعأ

 . نيب وركملا دجنبو نيمولظملا نع عفادي « هدلو ىري ك٠ ىللع»

 ةموسرم ةفلتخم ةيناسنإ جذام كلذك ةصقلا لاطبأ ةيقب دجت اذكمو

 .:ةراهمو ىعوو ةقدب

 هنأو ةمعيزعلاب نوهرم ءىث لكنأ ىذزب ةدارإلا ىديد> باش كيعيس

 هبأدو هدجي العف غلب دقو.ٍ اه لمعي مادام ةياغ ةيأ ىلإ لصي نأ عبطتسي

كسي اض دقف ءهغولب ىلع لهعو رحال
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 «قئاوءلاضعب مغرباهبحأ ىلا ةاتفلاجوزتو « امل لمع ىتلا ةيملعلا تاجردلا

 اهدقفب دقفيو ةييبحلا هتجوز تومتف ردقلاب مطتري ةيابنلا ف هنكلو

 ٠ يوتشي اك هيدرب هلبقتسم ىنبي نأ عيطتسي هنأب هناعإو هسفنب هتقث

 ى هبحو ؛ اهدسج دنع ةأرملاب همايهأ ركرتب فرحتم باش 1

 ايفر : ةصقلا ءقه ف نيلزللا ايحرغ يللا ىس هلق تارلأ دع !ذح

 ةيحأ ىذلا ىرذعلا بلاو اذه دسجلا بح سو + شعب نع ايضعي

 تايتفلا ناظنأ تفلب لالج هيلإ ىعسي ناك ىذلا تاذلا بحو « ديعس

 زيوبعلا ف فلؤملا قيفوت نم تيجع دقو « هب نممامهاب هرورسو هيلإ

 دادضالا نيب عمُج « هشاع هنأك اهنم لك ىف وهو ةفلتخنا ناولآلا هذه

 . هصخش 2

 ةعللل م ىلا - يهم وهو فك كلذ نم نقلا حن كنور

 ش ٠ . «جودوج ٠ ةيلابخلا ةيريلجتالا

 لالخ ةةينطولا لامعإلا ةاراقإ نكاب ةويأ باك ءورسلا هو

 ةسردملا ىف يص وهو ايركز نم ملع دقف , ةصا اذا هتقيرطب ىلوآلا ةروثلا

 ىزياجنإلا ىدنجلا قلي ناكف « لريج , ةيزيلجنإلا ةغللاب تنبلا مسا نأ

 00 0 3 درفنا اذإ ىتح « ىدنجلا هعيتيف . . لريج : الئاق ًاوماغ امس

 . هعمام 5 و هلتقف هيلع ضقنا ةبرخلا مالظ ىف

 ناعرس ةيزبا#إ ةاتف ةروض تا ىلإ يدع قف بالمالا نهزاكو

 لوقف ةراحخلا بابش عم ثدحتب مث اتعب هيج ىف اهسدو اهذخأ ام

 ةدخاو هتبحأ ذإ مما هب لالذإو 0 لتقب نياجإلا نم مقتنيهنإ : مهل

 : لاقف .اهمسا نع مدحأ هلأس ءاهلذيل اهنع ضرعأ مث اهل باجتساف نبنع
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 لايخلا مسجتو . . لجتر مسا جروج نأب مهضارتعال هبأي لو 2« جدوجت»

 [رشيو ٠ اهيلع بتعيو اهيجاني ٠ هملاع ىف ةقيقح جدوج تراصف ةدنغ'

 #ُ «بالسألا كلت نم اهب ظفتحا تاصاصق نم « هيلإ اهلئاسر انايحأ

 ةراحلا ىف قلطني مث . . اهب أبعي نأ هنأب هبس ىف موعرملا اهالدت ىلع بقعي

 ٠ ةرظن جروج اي .٠ جروج اي ةرظن : ىودي هتوصو

 «:عرط وم نع سقو ةركذ ل# ام لكةصتلا بابستش ثكأو

 ةيسايسو ةيعامتجا « ةفلتخم تاعوضوم وذ باتك اهنأكة صقلا ىرتل تح

 ةكرحلا مدختسي ذإ « ًاعيمج اهرهصي ىنفلا لمعلاو ءاهريغو ةيداصتقاو

 راكفالا طسبو تاعوضوم لا ضرع ودييف « ريبعتلا كلذ ىف ةيصضقلا

 نائفلا صاصقلا هيلإ لصي ام ةياغ اذهو « ةيعيبطلا ةايحلل اطسبو ًاضرع

 « ةيحلا روصلا نم ليمج .بلاق ىف عقاولا بص نم ىتأي وهو « ىقاولا

 .ىلا صضقلا هذه ىف ىنبجعتو ىهابتنا يعرتست ىتلا ىه ةفصلا هذه لعلو

 . ء باثكلا اذهل امرتخا

 ..نم“ ضرع افا جدنو هتايصخش قامعأ ىف صوغي فل واو

 7 فصي ام لواز هنأ نقوتل ىَح ىحاو دا ضعب ىف قرغتسيو ؛ ممايح

 تاير دعا فراخ ويوم ٠ هير لزقأ الود هلي ةوق نمو

 همهو هل روصي « شيش1لا نم ًاردخم ليللا فصتنم ىف لذنملا ىلإ داعدقو

 رادلا غلب اذإ ىتح ءابمامأ ودعيف هفلخ ودعت احايشأ ءانشاللا“ لالظ

 وتلا م ٠ دولا . . ةزيزع : برطضم توص ىف خرص

 ءاشع هل تدعأ دق هتاكابتكلو « عيرقتلاب هتجوز ةريزع هلبقتستو

 . «هعم اهبلقو هيلع اهئاسل د ًابيط :
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 8 هيلعامميف فوتسن بانحح ىف فاؤملا عم لخدأ نأ كلذ دعت كيرأو

 0 2 ٠ هل قب امم ءىش عم

 ريغ .ليوطتلا اذه مادام ةياورلا ىف ليوطتلا هيلع ذخآ نأ ديرأ ال

 ةبقاعتملا دارفآلا ةريثكلا ةرسآلا هذه ةايح ضرع همارتلا نكلو ءلم

 طظويخ مي داكي الف ؛ هلالخ ىف ءىراقلا راحي ماحز ىلإ ىدأ دق لايجألا

 ضصاخشالا نم نحاو ةصقعبنت ىف ةبغرلاب ”ىداقلا رعشي نيحو . ةصقلا

 « اهريغ ىلإ دوعي مث ىرخأ ةصقىلإ لقتني ذإ « ليبسلا فل م اهيلع عطقي

 ىلا صصقلا نم عونلا اذه ىف تالاقتنالا هذه ىضتقي ىصصقلا لمعلاو

 ءادج ةليوط انه لصاوفلا نكلو « سانلا نم ةعوم ةايح ضرعت

 عبتتلا يعصي نأ كاذو اذه ىساقيف ءةدعناو ةزم أر قتال ةضقلاو

 . *ىراقلا ىلع طب رلاو

 ليملاضعب اهيف نكلو « ةيعيبطلا ةايحلا ىرجم ذخأت ةصقلا ثداوح

 - عقاولا قوف زذقي ىتح ةيسورفلا حور هب عفدتت لمف « ىرجلا اذه نع

 ملف ةيدرف' ةيزيلجنإلا هك رثلا نم هحاكش برتاك دقق . . نطاوملا ضع قف

 ةلباقم ىلإ هدحو ىعدو ؛هدحو مدقت ىأ « راجتلا ةيقب عم نهاضتي

 الآ ةكرشلا لإ ترص دق رثورآلا نآب هقلبأ يذلا نياجنإلا طباضلا

 . ةيزياجنإلاةموكسحلا نمةنم هذهنإ : هللاقو « نوباصلا ءارشىع ههركت

 نأ اهأ : ةنمال قستانج نأ زايلطاب ىنتكي نأب.ىضقي عقاولا قطنم ناك .

 ةلماعملا هذه لمشت نأ هتدارإ ىلعو ةيزيلجتإلا ةطلسلا مامأ هدحو فقي

 .. ةزفقلا ىه هذبف ؛ هدحو هل ةطلسلا خضرتو ؛ راجعتلا عيبتج

 وه « بيجي هزمأ .. زؤجعلا ىنارملا ءورواتسا هجاوملا ١ اذهو .
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 ,مددهت امدنع « هرابصأ ةدفائس ىف هيفنعتي ء لغد « « ىلع » قيدص

 .ىذأا نكلو لوبقم اذهو « امرغ ىنارملا فاكت ال ةدعاسم سالفإلا

 ملعيف ؛ آسفاع هآريق ؛ىلع» هقيدص ىلع لبق ورواتسا ىرن نأهدنع فقز

 .ضرعيف «تافورمضم» هيدل سيلو ةيبرلاب دلاخهدإو قاحملإ ىفركفي هنأ

 غ ايرلاب ىدالوأ ىرأ أ بحأ ال: «ىلع» لوقيف ؛ ه- -ضرقي نأ هيلع

 هنيأ هنيلإ جات اس لك لع ضرقيف ءدعقاو قزف ئرواتسا رفق انعو

 جرختلا دعب نيدلا دااخ ةدلاس نأ ىلع ةيبرحلا ف تافورصم نم دلاخ

 : ةايطا ىف ءيف لكحل دوقنلا : وروؤاتسا لوقيو .. هل ولحن نيو

 هيث 'ىأ فارملا ورواتسا نكلو : تنأو انأ اهي عنتقن ةقيقح هذه .

 ؟. . دوقنلا ريغ هتايح ىف

 .حافكلا ؛ ىحاوتلا فلتخم نم حافكلل اطوطخ مسرتتلق او ةصقلا

 . حلطصأ ىتلا رصم مهنمو ءالؤه نم لكف « نطولاو ىرسألاو ىدرفلا

 . حفاكي ءالؤه نم لك« اهئانبأ نم نييعفتلا داسفو راعتسالا ابيلع

 أنل ضرعيفاؤمانكلو ؛فدهلاغولبل قداصحالسلمعلانأنضورفملاو

 عنب .طتسي هنأب ناعإلاو ةعزعلابهحاسيو ,.ةخاكملا رصاتعلاهذه نمآرصنع

ذلا ديعس وه كلذ ءردقلا عم هب ردغي م ديريام ىلإهلمعب لصي نأ
 ملا أع ى

 لك اهدعب نآك 0 طولا هك 0

 0 هل لوقي هنأكهب تمشي لب كلذب قتكي الو « هتانخع ىف ءى

 حافكلا لصي نيح ىلع كلذو« كدج ىف اثباعو كداقتعا 2 8

 . هعورشم ذفني ديدجلا عراشلا ىتح , هفادهأ ىلإ ةياورلا ىح

 ابيطتي -داكي لاخخ نفا ةطسع ابان رمآلا لوأ: ىف - هاتف ةيبلح

 اذ



 د

 فلؤملا اهروص ؛لافطاألا ىواحلا عييت رادلا باب ىلع سلجت «رقفلا

 ,«لاجرلا اهيف عمطي ةميسو ةيبص ىهو «.ةمورحنا ةأرملا ةروص ىف

 ةرسالا لايجأ بقاعت ىلع رادلا بابب اهاقبأ اذامل فلؤملا انل لقي 0

 هوشملا ورجنلا الإ اهيلإ ثعبي مل اذامل ؟لاحلا ةعيبطب تخاش ىتح

 ةراظن : حيصي اهنم برتقا الك هنم اعرف فجرت تناك ىذلا لورخلا

 يملا لالح نبا لجرب ةريدج تناكاب مفصو اي ىهو ؟ جروجاي

 . ةذوزيم ايترونغ سءاجو ء رهاذظلا نم انآ

 دارأ ىلا ةيحاص تخأ عم هفقوم ىف ,دلاخ» ناكم ىنح لعج هنأ ول

 هب قلإ كالذ ناكل « ىحيد ناكول « هل اربح فوك ام دنع اهمهتلي نأ

 هتجوز هتيب ىف كرتي هلع ام ىضاملا ىف هكاسمو هتايح ىف رز ملف دلاخ امأ

 . عالق الو اذ نوصحاال ةأرما ىلع مجمو هدالوأو

  اهيف ىعيبطلا ىرجملا عمم ةقستم ريغ ؛ ادج ةليلق تافداصم ةصققلاف

 نأ الإ هيلع ان يدلك الا ىف هتبحاص قلي نأ دارأ اذإ الثم لالخ -

 اذكهو ءا امءادو لا وبكون : اهدي مل اذإف سيبرتالا ةرايس 4

 : .لوالا ق اهدجب مل نإ اهدي ىت

 قضوأ كلك + ريقاكي راكلا تربل شع يبق يف غلاب ةروصكلانهو

 ىرخأ ةراح ةراخلا لع :فرقتو ةدياعصلا اهيلع سل ةوبق ةراخحلا

 بكوملا ردحتيف ني>الفلا دنغسرع ْنوكي . نيحالفلا ةراح ىه ةفَ رن

 ىلع ءالؤه مجييف ةدياعصلل ةي اهدنع فرقولا ىنأ دو ةووقلاي ارام

 ةدياعصلا عبتي نأ ى «:ةريده ةطخ 3 عجارتي ىلا سرعلا وه

 تاجاج نلا لزنت م « موجردتسي مود ىلإ كود رب م نيحالفلا

 امال



 ريطا اك ةدياعصلا سوؤز ىلع كيبابشلاو ميطسألا نم لمرلاب ةءولمملا

 تقتلينأ نود اذج ة ريثكت ار مةثداحلار رك هام ةئلابملاو ..ليبابألا

 .٠ ةفيرظ اهنكلو ةيعقاو ريغ ةروصىهو .. ةريدملا ةديكملاىلإ ةدياعصلا

 1 مد مارتلا هدأ رش ينقل

 هلوقيف هركففف ًائيشلوقي نأ  ةرذان هو _ ًانايحأ ديزي فلؤملاو

 ةاتفلاف هلوقت نأ اهتاسلب اهنع ثدحتي ىلا ةيضخيشلا نأش نم نكي مل ولو

 هقوش ديرتل هيلع لادتت تناك أهنإ : اهيحاصل لوقت
 « اهف هتبغرو الإ

 ةأرملإ هب ىضقت لع يك و ءاسللا قاوثآ ىف نوكي ىنعم لا اذه نأ كشالو

 9 اهيبحل

 وتسم نم ىلعأ راكفأب ثدحتي معتم ريغ وهو ناسحو

 نم ةلساس خيراتلا نإ : هل لوقيو قوقحلا يرش نيقاتي ويف « نيتكي

 نإو ٠ لذلاو ةيدوبغلل زمر ضو « اهاددإ مارهألا نإو « بيذاك آلا

 لجرلا نإو « اهدييشت ىف هورخسو بعنلاب اودبتسا ةافط اهوئب نيذلا

 ةيرشبللكرت هنال مار هآلاةانب نم مظعأ ةرم لوألا ةلقلا عنص ىذل|لووجملا

 اف دورجلا .ءالؤه قفنأ نيح ىلع ؛ هسفن نع نلعب نأ نود ًامفان ايش

 ىركفلا ها

 ٠ مهتمظعو مه6ةوزبج نع نالعإلا الإ هيف عفنال

 نأب م.,ةأبيبح نوفصيف ن ولزختي اوناكن يذلا ءارعشلاب رثأتمفلؤااو

 ' .نددريف . . بيطلا نعنطصي نأ نود اهتعيبطب ريبعلا اهم حوفي نبماسجأ

 بياعلا بيطأ نم ىكزأ هتبيبح عيبأنأب سحي ناك ديعسنإ : لوي ذإ « كلذ

 نضاصقلاب قيلي الو ءارعشلا مهو نم اذه نأ كش الو ؛ روطعلا لضفأو

 ١ . ىقاولا
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 آردصو هينيع نا.فخت نيتمعان نيدي سحأ » ةروصلا هذه ىلإ رظنا

 «.٠ هردصب قصتاي ايلتغ

 تءاجخل ؛ةصقارلا ةيحتف رظنتني ضقرملا ف اسلاج ناك «ىحم» نأ كلذ'

 كلذ روصتال عبطلابو « هيليع ىلع ابمدي عضوا هتيعأدف اهارب نأ قدح 1

 تناك.له ؟ هردصب قدتلي اهردصي سو فيك , هفاحخ نوكأ نأ م

 8 هأفق َْق هائيع

 درسلا ىف ظوفحم بي بولسأ عون نم راحسلا ديما دبع بولسأ

 ةجيالا نم برقا ىللعو ةيوغللا ةحصلا ىلع صرخ وهف 2 راوخحلا قو

 ::ببحن نم رثكأأ نيب ولسألا ىخرب ديمحأ ديع ناك نإو ا ةجرادلا

 ٠ كي | ديع قف لشق نييعقاولا ىضرب بيجنو

 هيب رملاب ضصاخشالا هيف ثدحتو حيبوصف ىقاو هذه انآصق راوك

 . ةجرادلا ةخالأ نع وبنت الو ولعت ال ىتلا ةميلسلا
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 ٠ ع

 ريتكاصا ىلع

 نضرعلا

 1 كللم دج ثيح« ةعدقلا نانويلا نذم ىدحإ « ةببط » ىف نآلا نحن

 ىراتسلا عفري .. «نويرك» اهاخأو ءاتس وج » هتجوزو « بيدوأ»

 ءابولا نع ناثدحت.نيوخالا عمسنف نويركو اتساكوج نعلوألا دهشملا

 ةلق نم تام ءادلاب تيل نم نإ ىتح , اهلهأب كتفيو ةنيدملا حاتحي ىذلا

 نأ ىفامتاجز نع ناثدحتلات زديو ءىركلاب نام سعفااو « ءاذنلا

 ةلزانلا هذه ىف «فلد» دبعم ىتفتسي نم لسريف هبعش ةبغر كلملا ىلي

 ديعملاب نمؤي ال بيدوأ نكلو ٠ ءالبلا اذه مبنع فشكي هللا لعل
 اتساكوج ىرتو « دبعملا لاومأ ةرداصم ىلع مزاع وه لب ؛ هلإلاب الو

 ربك آلا نداكلا نم ةملكف « كلا ىلع ارطخ ةرداصملا هذه ىف نأ

 . بعشلا ريت نأ ةيقاك

 ىريال 9 ءديعملا ءاتفتسا ىف حلي بعشلاو « دتْشي ءالبلاو

 هنم زعأ هلإ ةكل] ةوفأم زجاع هلسرب لوق ٠ . . هنأ الإ ءاتفتسالا اذه ىف

 مانالا نع هلخشي ام هكالمأو ةفاقوأ نم ديعبلل نأو ء اليسلضأو

 +. بسلا ناو
 نهاكلا ناعي 1 نم ابفو#ي كلما لل تس نوي ركجرخيو :
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 ىهو . سل ةلئاهلا ةقيقحلا  هتبراحم ىف كلملا رمتسا اذإ  ريكالا

 لبق اتساكوج جوزو قباساا ةبرط كلم ؛ سويال لتاق وه بيدوأ نأ

 سويال لتق كنز د ملأ انام تيدحا ىق نادرظطتسو . تيفو

 اريخ ىنتضوعف لادقألا عد ءاشنأ ىلإ ةهرب كلذ ىبن رح : ةييجتف .. ؟ طق

 ؟ هلق نع هدعب كجاوز نم طق جرح ىأب ىرعشت مل أ: اهلأسي مث. هلم

 باّقع دارأ ردقاا لعل ىردي نف « اهيف ىل ةلي 0 ةثيشمكلت بيجو

 ا” ىنجيوزتيو لفطلا كلذ هلتقي نأ ةيشخ ءىربأا هلفط لتق هن ُ ىللعسويال

 . اقافو ءازجهتأ رما جوزتو هلتق نمهيلع طاسفءاجو ملا ةءوبنلا كلت تعز

 درط ىذلا ميدقلا نهاكلا ء سايزرت» مودق اذلعم نوي ل

 هتيغرل ةباجإ هب ىلتخو بيدوأ هب بحريف , داحلإلاب امهتم دبعملا ن

 . نأ عقوتي ناكو بيدوأ هركني يذلا ,هلإلا ىف ةشقانم ثيدحلا أدبيو

 هنسلالاب نديقمتتإ : لقي سايزرت نكلو : هانم ]رك سايورت وك

 ؛ لاما ىلع مهبلاكتو مهعشج مييلع ىعني نا اكهنألل هودرط ةنوكلانإ و

 ابسيزوتو ديعلا لاومأ ةرداصم لع ةموعيق بيدوأ ديؤبل مويلاءاج هنأو

 ٠ بعشلا ىلع

 : لوقيفءرشلاب ىحوي هنأب هلإلا ف داقتعالا داسفلبع بيدوأ للديو

 سوياال قلسل بذاكلا هيحو معز ذإ ًاموي كهِإ رشاا اذهب نحوأ »

 ىلإ كلذ هعفدف « هتدلاو ند جوزنيو هدلاو لتقي قش مالغ هل دايس هنأب

 ةءوبنلا كل: ةقيقح ناب ىف سايزرت ذخخأي انه نمو : هدلو نم صاختتل'

 .عابتأ ةطاسوب.ةنبكلا رارسأ لك فرعي اك اهعئاقو فرع ىتا ةلئاهلا

 -_ ربك الا نهاكلا «سايسكول» نإ: ٍلوقيف « مغيب نيثبنملا هيديرمؤب
 ىذلاوه

 حكت



 مهركمو ةنييدق اهقيقحت لع لمعو 4 هلإلا حو نم ال ء هسفن نم اهريد

 : الئاق بيدوأ عاتريف ! تققحت ىتح

 !؟ تققحت

 ْ ةاق معن 5

 :1 عقو دق لطابلا ىحولا كلذ هب أبنت ام نأ ىنعت له؟ لوقت امكليو

 : تقرأ لود ىتح امهنيب ةشقانملا دتحنو

 .« سوي ال لتاق فرعت ال كنإ . . لعتال امف ىنلداجت ال كليو -

 ِإ وغللا اذه نع تففك الإو

 5 نيك آلا نهاكلاا هف رعب مو 2 تأ هف رعت بيدوأ اي هف رعأ لب 7

 1 اتساكوج هدكلملا هقرعتو

 ؟ وه نم

 !حل] تح

 .ليصفتهنم عمسيل ءوده ا ىلإ مني مث « سايزرت ىلع بيدؤأ روكو

 هب ثعب  لفطلا هل دلو امل سوال نأ كلذو «ربكألا نهاكلا هريدام

 .نأبو «هلتقي الأب ىعارلا ىلإ نهاكاا رعوأو « ةيربلا ىف هلتقيل ىارلا عم

 .ىلإ ةيلسف نأ عارلا اذه ىلإ زعوأو . 6. « ثنروك» نم عارل همسي

 2 ةوبأ هنأ دقتعي وهو ربك ع بيلوي هانبتو «ثنروك كلم «بيلوب » 3

 .ىتح « هبسن ىف نعطو بارش سلجم ىف هراثتسا باش ىلإ نهاكلا زعوأ مث

 اتساكوجو سورال :نياهنأب نهاكلا ةآتفأو .. فلد ديعم ةراثدسا ىلإ هعفد

 . همأ جوذتيو هابأ لتقيس هنأو ١

 لا



 ' 4 كلاطصف رع فيك نكلو ٠١ قدس! ,.: لزب : بدو

 ءدييش لال نولقني ديعملا ىف أنويغ ىل نإ : كل لقأ مأ : سايز

 : ؟ كلذ دعب عض اذام 4ك لق : بيدوأ

 باهذلاب كيرغي ىكل ةببط ىلإ باهذلا نم كرذحي لعج : سايزرت

 “1 سأد لبقتو «ةءوبنلا كلت ىدحتتل ةبط ىلإ تتأ ثدضَتق . امملإ

 سكوا ناكو «كقيرط ىف سوبال كضرتعاف « هلّتقت نأ نم الدب

 آو كنأو « لتقلا نم كتاجن ةصقب هريخأ قم سريال لإ لسوأ دع

 نأ لبق كلتقيو ةبيط نود كضرتعيلف ةأجنلا ءاش نإف . هلتقتل ةيط لإ

 نم ىرخأ ةرم نهاكلا كَرْذخ ثنروك ىلإ تدع م ء هتلتقو . هلتق“

 اتساكوج لامج كل تعني لعجو ؛ كمأ جوزتتال ىتخ ةبيط ىلإ باهذلا *

 . كيرغيل كلذو ءد|ةسايس ىق عقتسف اهتيأر نإ كنأب كرذنيو

 ريبدت ةيقبو ٠ ةبيط تدصقو للوآلا ةزملا ىف تلعف ا ةءوبنلا تيدحتف

 ىف ضبري ناك ىذلا «لوهلا ىأ ٠ نم عرف ىف تناك ةبيط نأ نهاكلا

 « هلتقيف فول نم بيحي الف ,هاقلي نم لكى ع زاغلالا قليو اهلخدم

 ءابلخادف مدخأ ىتخا دق ناهكلاعنص نم ةيمد الإ لوملا ورأ نكي لو.

 اذه نم تعرفو ةبيط تعزج ايلف زاغلألا قليو. اهبكرح ىنلا ويف

 : جمذتيو ةبيظ ىلع اكلم ىلوي نأ .ىهو  هلثقب نمل ةزئاج تلعج » شحولا

 «ةرئاجلاب بيدوأ رفظو ٠ . بيدوأ ةرئاجلا لاني نأ ريبدتلا ناكو . ةكلملا

 ١ تسر هر ىقتح « ةياملا هذه ىلإ ةثبدح ىف سايز ين وتي امو

فاعسإل عملا عرشيو هيلع ايشعم
 هزيرس ىلإ هنولمحي مه راتسا للا طبزيو ه
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 ملان وهؤ نينيعلا حوتنفم ى ءس املاطل . . بيدوأ حيواي : لوقي سايزرتو

 ! هينيع ضغأ ظقيتسا ايلف

 كلت سيب كلا ىلع ربك الأ نهاكلل فيان مانع سايزرت تقع كأس دوو

 ىلع سويالل سفانملا ثنروكك لم نم اهنمم ضبق هنإ : لاقف . . ةءوبنلا

 ٠ شرعلا ىلع ثدرو هنود سوبالا نوكينأ بال ىذلاو«نانوي نضر

 « ىلاتلا مويلا ىحض ىف سايزرتو بيدوأ ىرن ىاثلا دهشملا فو

 سايزرتو «ةيضاقلا تناكسمأ ىنَتقل ىتلا ةيشغلا تيل : لوقي بيدوأو

 ىدالوأ ريصم نركي اذام ؛ سايدرت بيدوأ لأمي مث . هريصيو هاوي

 فيك ؟ ىأ تراص لب ىجوز دعت مل مهمأ نأ للملا تفرتعا نإ

 هنأب سايزرت بي<و . . ؟ سايزرتاب ةلئاملا ةحيضفلا هذه سانلا هجاو

 هرذحيو « همآلو بيدوأل ةرافكن وكتس ىتلا ةحيضفلا نالعإ نم دبال

 ةرداصمنع لدعي ملام بعشاا ةراثإ ىف اهنواغتسيس ةنبكلا نآل اهرتس نم

 -:ديعللا لآومأ

 لهأ نإ : بدول لوقو نويرك ل خدي # بعشلا عومج لبقتو

 رْمَأ ىف هريختسال فاد دبعم ىلإ ىنثعبت نأ كيلإ نواسوتي اوءاج ةبيط

 ريشيف« كلذ بيذوأ ضفريو . سبايلاو رضخأللا تلكأ ىتلا ةلزانلا هذه

 بد وأ ليقيف « همزع ذيفنت هل ىمش اثر مبلط بيجي نأب 9 زر: هيلع

 8 نيجراخ سايز كيب ذخأيو 2 ديحملا ةراختساب رمأيو

 ركوب نوي ركاهبخأ مف كثدح 3 رخآ باب ند اعنا كج لخدتو

 جرو ٠٠ . هنم اهدبعت ال ةبيرغ ةرظن الإ رظني حبصأ اهجوز نأ هيلإ

 اه



 الئاق .اتساكوج نم مدقتيو بيدوأ لخدي مث « ديعملا ىلإ ًابهاذ نويرك

 0 : فج رم توصب
 11 نع اتتناكوج

 ؟ كمأب اذام ؟ ىيبحاي الأب ام ! كمُأ

 ؛ اتساكوس اي اعارأ نأ قا

 .٠ هناسل دقعنا كلذب ره اهلكهنكلو « رمألا ىف اهتافيل هدهج لذبيو

 . هبام ضعب هنع 0 نأ ئمع ةعيزألا اهدالوأب هيلإ قأتو جر م

 ؛ ىأ ءتنأ : هدالوأ مأو هتجوزل لوقي نأ هب ىذلاف . . تايه نكلو

 هيف وديت :ع دحاو دهشم ىف عشقي وهو « ىاثلا لصفلا :كلذ دعب «ىجو

 لخدي الو . هئاعدتسا ىف تلسرأ ىذلا سايزرت مودق رظتنت اتساكوج

 ىف اهرجم امجوز لغج ذإ ةفسلق | ام حلصيإ أ اتساكوج هنم بلطت

 ابنكل : سايزرت لوقيف . . امبذك املاط ىتلا ةفارخلاب نمؤيو عجضملا :

 دعب بيدوأ مولا اهب نمآ ىتلا ةقيقحلا اهنإ , اتساكوجاي ةفارخ تسنل

 هدوقي نأ مداخلا ترمأ ديرت ام ىلإ هعم لصت لاك ++ تاقيلا كيلجام

 ,.انتيماك و نيبو هنيب راودلا ىر# و« تيدوأ لخدي م . هعجضم ىلإ

 : ابل لوقي ىتح

 !.مامأ اي كاينانع ٠ هامل ب

 ؟ ةنيعللا ةملكلاهذه ىلإ دوعت فيكا كليو تكسا : ةلئاق ةرئاث رجفنتف

ل ةرم لوأ اهينتمعأ موي كلل لقأ ملأ
 ؟ ًادبأ كنم اهحمسأ ا

, 

 ني يتلو قا . اتساكوجلاب ىأ تنأ : الئاق رضي هنكلو

 م



 ةبلذلا تدي ول لرظو اهاوق لكي كلذ ر كت ىو : نار

 ا لا بيدوأ جوز تيقبلاو ًاعيح م.هتبذكل سوبال نم زا كنأب اي

 قيفتم“ اهيلع ىشفيو ؛ عزجلاو ملالا نم ابلاني ام اتساكوج لانيو

 نهنويركمودق اناعم بجاحلا ىتأي مث . سايزرت لخدو . ةرئاث جرخنو
 نهاكلا نإ:بيد وآل ل وقيو نوي ركل خدي“ . ريك الا نهاكلا هعمو ديحم ا

 ىف أجايو ربكالا نهاكلاءىجبو .ةبلالا سو كيلإ لمحل هسفنب ءاج ربكألا

 نم هدأ انع تسري نأ هيلإ بلطي ذإ'؛ ةمواسملا كإ بيدوأ عم هثيدح

 هلباقن بيدوأ م «ةحيضفلا نع توكسلال ب اقم ديعملا لاومأ ةرداصم

 اتشاكوج عمستو . ءاشي ام لقيلو همزع نع عجري نإ هنأ هتلعيو افجي

 + ء ناكملا كداكأ 5 : بيدوأ اد ىنمحرا : لوقتو لخدتف رود م

 بيدوأ اي :ف يضل الا نإ .ءهاهأ اي الد بدوأ لوقف 1كسقن محدا

 نلعيل بعشلاعومج ىلإ «ربك الا نهاكلا , سايسكو لج رخو كبعش محرا

 كلملا .نصق ىف نأ بعشلاعومجيف نهاكلا ناعيو. ادس وججرتخو« حولا

 « سوال قباسلا كلملا لتاق وهو.همأ ضرع كوتناو «هيب امدكفس الجر

 . .مرجلا كلذ نم اهلهأ صتقي ىتح ةبيط نع باذعلا عفري نلو

 اهيلع قاغتو اههون ةرجح ىلإ قاطنت ىتح كلذ اتيساكو ج عمست امو

 امقنع نم ةقلحم اها ري.ةرجحلا باب نو.ركاهوخأ محتقي امدنعو « نابلا

 قر يحج يعل 0 1 0 عطقيف ,ظيلغ لبح فقسلا ىلإ

 نأ لبق ة كارأ ىأ ىلع ىبباي ةبلآلل ًادح ؛ :بيدوآل لوقتو « اهسفنب دوج

 نأ بودوأ لواحو . توك“و ًاريخ هدالوأو هتوخإب هنسعرتو « ترم

 قع لختب تأ نه ىادذرأ هرذ<و نوير 2 هعنمبق , رحتنيل هفيس لوانتي

 . ةايحلا قرافيو هيعش
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 كلملارصق مامأ لوآلا ثداوح حقت « نيدهشم كلاثلا لصفلا فىرنو

 رخآلا بناجلا ىف سلحيو « بئاج ىفهتيشاحو ربك ألا نهاكلا سلي ثيح
 .بعشلا :ىرثو . حيمجا مامأ بعشلا غومجو , نويركو سايزرتو بيدوأ

 ةنيدملا ريبطتب بلاطي وهف . . نايناجلا اهفذاقتي ةركلاكر ظنملا اذه ىف

 رضي امدنع بيدوأ ىلع طخسيو وه ند ملعب نأ نود « لتاقلا ١ نم

 ريغتت بعشلا فطاوع ,نكلو « همأ جوزتو هابأ لتق ىذلا لتاقلا هنأب

 , ريبدت نم وه امبإ ىحولا كلذ نأ ىلع هججحم ىلديو سايزرت راكي امدنع

 هبيدوأووهربددق سايزرت ناكو . هّتلإلا دنع نمريلو ربك الا نهاكلا
 0 محلا هريبدت قئاقدو سايسكول بيعالا بلعشلا فشكتت ثيح رمآلا

 ناذللا سنروكاكلم بوريمو بيلوب مهنمو.دوهشلا راضحإ كلذ نمو

 امدنعف « هياسح فقوءلا سايدكول لمع دقو . بيدوأ امهفنك ىف أشن

 نيدحلملا سا رتفا ىلإ «لوهلا ىنأ » عوج رب ةبيط بعش ناعي جرحت دق هدحب

 , ريك ألا نهاكلا ريبدتب ناديملا لإلوه اوبأ لزنيو . . هلإلاب نيرفاكلا

 سايس وار وت ,.'سايزرت ريبدتتب بيدوأ هنم مدقت نيح عرصني هنكلو

 ىبأ ٠ ةيمدلا لخادب ىذلا نهاكلا رفسي مث . . ةنايخلاب مهمهتيو هتنبكل بع

 لتق بقع هب ماق ىذلاو هن موقي ىذلا رودلا ةقيقح ناعبو « لوم لا

 .. ناماللا بيفوأ ةيطعي نأ دعب فارتءالا اذه فرتعي وهو .. سويال

 . هبيعالا و هلجبد فشك ىف سايسكول ةنبك كرتشيو

 ىلع بيدوأ .نإف + ةنيدملا ةمزأ .ل لئلا ىرخي كلذ ءاثأ قو
 ةثالثب عئاجلا ةيبط بعش دادمإل عوطت ىذلا سنروككإم اوي لابعثا

 , ٠ ماعطلا نم قسو فالآ
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 . ةقىف هب قلي نأ رمأيف ء ربك آلا ىهاكلا ىف هتك بيدوأ لوقبو

 ىضقيو.« دبعملاةسابر نسايزرت ىلويو « تاما ىتح اهحربرال ٠ نو ريتك»
 ٠ .بحشلا دارفأ عيمج ىلع هلاومأو ديعملا كالمأ عزو" نأب

 لعرب قبلا رثآ ببدوأ ىرت بلاثلا لصنلا نم قاقا ديلا قو

 هنم كردن ًاثيدح هسفن ثدحمو « ةعجاهلا ةئيدملا وك رصقلا نم رصبلا

 . .٠ هاتليواي : الئاق 00 فكفكي 5 قو « هتق رأدقةيسفنلا هعموأ أ

 ىهأ لإ تطأ .. قاقشارب؟ ىقدزي قرف هلك ضاه لع بأ فيك

 علطتسأو «مدنلاو ةرسحلا دجأف ىوي ىلإ رظنأو «راعلاو مثإلا ىنعوريف

 «نوجيتنأ» ىربكلا هتنبا هيلع لبقتو ٠طونقلاوسأبلا ريغىرأ الف ىدغ

 1 : هل لوقتو

 قحبف « ىظقي ليللا ترف ؛ رمآ ىلع مدقم كنأ تبأ اب ترعش دق

 آديعب شيعأ نأ عيطتسأ ال ىقإف ىكرتتالو ىنأ اي كعم .قذخ كل ىح

 . كليع

 ! نوجيتنأ اي ةقاش ةليوط ةلخر هذه كحيو

 رك الو ىأ اب كل اره قرك آس. كم ءىف ا ليسمع

 . كيلع الك

 دقو ٠ ..لابجلاو رافقلا ىف ىهجو ىلع ميهأس ىنإ . . ةبيبحلا ىتيذباي

 . قيرطلا ىف تح ىاقلع

 تومأ نأ نمىدنع نوهأ كعم تح قلأ نآل هاتبأ ايريضاال

 ! كيلع ادكانه

 ل



 ا يسبييرر ريدستو

 ؟ كديب ىذلا اذه امو د -

 . هيف دازلا ضعب انل تددع أ ليبنذ -

 مم ادب ىل ىعدت مل كنأ ىل 1 ليغ 1 كببأ لع كاتحأ امدح

 . ىعم كذخأ

 رك دقو ؛« تريل م سايز قر ملا اذه بتيدوأ ل 1 فأيو

 نادي الف انته نأ اثيع نالواسبق :  هامرمو بيدوأ هكر ايبنم لك

 سايززتا بندوأ لءوقب و . ةنأشو:هاكرتي نأ الإ هذاثعو هزارضإ ءازإ ًاذب

 ' ظ :ماتخلا ف
 انآ :اليتسم ىضاكا نقار“. . ةلمال سآدبلا عمدا : قلو

 + شاي زرت اي سأيلا انأو 1 ليقتسلل قيرطلا لخلف «سايزرت اي ىضاملا

 «! ريخم ةبيط تناك ام سايزرتاي ريخب انأ ! لمألا جيل ضمالف

 5 * رقنلا

 « يال اي دعا نع ةاسساإلا و يعول ةاملأس و سرس نعلم كاظ
 يما ىلع : اذيدج ارض ع ةعدقلا سياكوف وب ةيلدشم 5 7 رع دقو

 رصقي مو ٠ ميدقلا ىفانويلا فاؤملا هيلع اهانب ىذلا ساسالا ريغ ديدج

 هوقباس عنص اك عوض وألا ةفسلفو ةركفلا ىلع ةصقلا ىف رييغتلا انفل يم

 .نيديقتم ةقيرعلا ةروطسالا كلت اولوانتف سياكوفوس اوكاح نيذلا نم

 ٠ قيرعلا ازيباسأب

 هيساإلا ندل نم اقداص ايحو ةءرسلا كلت لمحت ةعدقلا ةروطسالا

0 

000 



 نويل تامل ةءوبالا تذقن ىلا هسلإلا ةدارإعراصي بيدوأو « نولوبأ

 جوذتبو هابأ نيالا لتقيف ىحولا ققحترال ىتح « هلتقي نم ىلإ هلفط مسي

 هقوستم“ « هيدلاو نع ًاديعب أشنيو لتقلا نم ملل تبيفؤأ تلعجو «همأ

 وهودمأ جوت 2 هوبأ هنأب معي الو هومابأ لتقي ثيح ىلإهإلا ةدادإ

 1 .قولخل هيف ريبدتال هسلإلا ءاضقب عشقي كلذ لكو . خل .. معيال

 عرصي ىذلا « موتنا ىساقلا ردقلا عوضوم سياكو ف وسدنع عوضوم اف

 «عيطتسي الف هنمصالخلا ىلع ًادهاج ناسنإلا لمعيو « هقيرطىف فقي نم

 .هنم رخستو رادقألا هب ثيعت اعيرص عقيف

 قو روضعلا فلتخم ىف هودلق باتتكو ءارعش سياكوفوس دعب ءاجو

 وتتكوكن اجو ريتل وفو لين روك اسنرف ىف مربشأ ءابوروأ نادلب فلتخم

 كايذيرام ىذ سيول لوقيو ٠ ميكحلا قيفوت رصم ىف م «ديج هيردنأو

 ةمجرتلا ةمدقم ىف - ةيينانويلا ةغللا بادآ ىف ىرسيوسلا صصختملا

 كانه سيل : لوقي - « كلملا بيدوأ » ميكحلا يفوت ةيحرسمل ةيسن رفلآ

 ةصاخلا ةيفأ 1 مدختتسإ نأ 5 امدقم ىرصعلا بتاكلا عشك اع

 تابعزفو ردقلا ريوصتل سياكوفوس ابمدختسا .ىتلا ةفارخلا كلت

 لك ةصاخلا ةفارخلا هذه ىرتأ نكلو . هلئابح ىف عقاولا ناسنإلا
 ؟ ميدقلا ريبعتلا ريغ ًاريبعت اهريغ تاريثكلا لبقت اك لبقت صوصخلا

 نييسنر فلا نيفل وما ددع  نيرشعلاو عستلا ةيسنرفلا تالواحلا نإ

 لف. قئلاب لاؤسلا اذه ىلع روظي امهف بي#  ةفارخلا هذهل اودصتنيذلا

 املي وحتنكعبيدوأ ةفارخ نأ ىلع ليلدلا ةماقإ ىف منجن ريكا قيفوت ىرت
 .نأ ىرسيوسلا ذاتسألا ىري مث ٠ ؟ سيكوفوس دصاةمريغ دصاقم ىلإ

 ؟*ءل



لينلا فافض ىلع دلو ىذلا اذه تيدوأ
 ملال اسنرفىف نيدولوملا هلاثمأك 

ؤملا نم ىوقأ انه ةفارخلا نأ كلذو ؛ ضقانت قم
 .« ايهدختس ىذلا فل 

 كاينيرام ىد ويساا ىلع هبيقعت ّق ميكحلا قيفوت ارق و
 .قافخإ نإ :

 ء ملسملا ًاريخأ مث ىحيسملاو ىتثولا مهنم « روصعلا فاتن ىف ًافل وم نيثالث

 ٠ نأب قافخإلا اذه ميكسحلا للعيو «! ةاسأم هتاذ فول بيدوأةاسأم مامأ

 .ةركسفلا هذه لبقينأ ديرال هنأ ىه بيدوأل ىدصتي, ئذلا فل وملاةثراك

 نيب مث ةصقلا اول وأنت نيذلا نوفل ؤملاف  موتحلا ىساقلا ردقلا ةركف

 هات ةركسشلا قوت بآل مق« لسمو« در حت# يصوم نيته ىعيدسم

 5 ةفارخلا ريغ بيدوأ كوان# نوءعيطتسال تقولا سفن فو

 ء ةصاخلا هيمارأ ةروطسالا نيفلؤملا كتلوأ نم لك مدختسا دقو

 .نم نركب امف ءديورف ةفسلف وحن - الثم . .وتكوك ناج هجتاف

 دن كف هيي هيردقأ اهق كيو« ءاياو كال نب دينك يوناستألا
 عارصلا لعجو ءرودقملا ءاضقلل هيدحتو هاوقب هناعإو ناسنإلا ةيرح ىف

 ههلقعو هسقنر الإ نمؤال ىذلا بيذ وأ نيبو نهاكلا ىف الث نيدلا نيب

 1  ةنآلل , ناسفإلا « هديحوت »ىف ديج هيردنأ نكحلا قيفوت فلاخو

 , نوكلا اذه ىف هدحو ناسنإلا ىريال ب هتيحرسم ةمدقم ىف لاق
 .بجوملا لعجو « رشلاو ديكلا ىف ةيغرلاو دقحلا نم هللا ةدارإ درجو

 « ةقرقحخلا ءارو ىرجلاو ثحبلل ةبحلا هتاذ بيدوأ ةعيبط بيدوأ ةثراكل
 5 لوابتملا بحلا ىف لثمتي :ىذلا « عقاولا » نيب.عارصلا كلذب هجوو

 .:يحلا كلذ !ميلع فوقولا دسفأ ىلا «ةقيقحلا :نيبو اتساكوجوبيدؤأ

 "كب



 ( ةروطسالا سايناب اوك سيكوغوس [وك انس نيتلا تقرأ لك
 نمهاكلا هنلعأ ىذلا قداصلا ىملإلا حولا ىضتقم ىلع ةيضقلا اوريسف
 ىرضتل ةررطسالا تاع ىلاسأل كلذ لهو ..هسلإلا ةدارإب قدلسلا
 ءاضقلا دي ىف ةبودلا ناسنإلا نأ ىو « قيرغإلا دنع ةدئاسلا كبل

 نيياكوق وع اممدختسادقو . هب ,ءاصموهمالا نم ا 0

 نيذلا أمأ . ةنامز :ىف هموق تادقتعم اهم روص ميج ىف لمع ءانب ف

 ةركسفلاب نونمؤيال مهنال اوةفخأ دقف ياسا 0 نييلمسم ةرضراع

 اهيضترتال ةدعاقمملمعل نوذختي م لب ؛ مهنامزف اعقاو ام نوروصي,الو

 ناسنإلاب نامعيإلاك هسفن لمعلا نم هنوفدهتسيام عم ضراعتت دقو مراكفأ
 .:ديج دي ردن أ دنع هدحو

 ةووطسالا سقي ديدج ,ساسأ لع هقيح رسم ىتبق نيكو .ءانج مم
 2 ثيدخحلا رصحعلا حورل مالم لكش 0 امضرعو 0 ًاردقاو آديدج 1 ريسدت

 : ةئدحلا ت املا ف تدالا نضار أ نم ىنقاو ضرغ َّق 5 هدخاسأ و

 رانا ريكا لع نع ثيدلا ّق ىضك نأ لهق قملا نمو

 ضعب ميكسحلا اطخ دقق ؛ هتيحرسم ىف م هلا قيقوت لدعت عفتنا هنأ

 اهاعن ةيصخش عرتخاف . ةروطسألا ىعقاولا ريسفتلا كلذ و تاوطخلا

 : ىللإلا نأشلا ريغ كادحاللا ىرخ ىف ارييك أ :أش امل لعج « سايز رت »

 لتق ةءويأ هدنع نم جن سايزرت لعجو 2 ةئبكلا ريبل هب قطني ىذلا

 لعجو ٠ هلتقيو ربكم نأ لبق الفط هلتق ىلع هلمحل هدلو ديب سوال

 لتق بيد وأ نأ مهمهويف سوبال لتق بقع ةبيط لهأ ىلع هومي سايزرت
 ملو «شرعلاب كلذا ريدج هنأو « ةبيط ةدهتي ناكىذلا ىفا خلا شحولا

 ا



رص قيدح كيب ريغ ةقيقحلا َْق بيدوأ لتق
 راوسأ فلخ هتوأرم هع

 دبع ىف اينأ ءاعدلو ةءوتنلا عضو ةركف اذه نم ريثكاي ذخأف . ةبيط

 ىذاا قداصلا ىملإلا حولا ةركف مزتلا كلذعم ميكسحلا نكلو .هسلإلا

 وه ةئيدملا ةنحم ببس نأب لوقب ىذلاو : ديعملا نم ةنبكلا ريبك هب أ

 ىضمتو 2 هلم صتقي م ىذلا نمرود دا لتاق ق لمت 5 سند .دوجو

 . ىحولا اذه ساسأ لبع كلذ دعب ةيحرسملا ثادحأ

 -لقآلال يع وأ ريثك ابل قآوأا ريسفتلا باب ميكحلا متفق كلذبو

 ميكحلا قيفو: ساسحإ ناكدقو . بابلا اذه ىلع هلدي ًاصيصب هيلإ لسرأ

 ىخرأ نأ دعب هساسح]مييكهنكل و ءايوق ثيدحلا ضرعلاةفا رخل ةمءالم مدعب

 ةنكلو ميكحلا ساسحإ لثمب رعش عوضوم ا ىف ريثكاب رظناملو « اليلق هل

 ريسفتلا اذه وهو ىبظعلا هلمع ىلإ دصق لب ء هحامج بكسي لو بيهت مل

 سابزرت ةيصخشب ريثكاب عفتناو . ثيدحلا رصعلا حورل مالملا ىعقاولا

 ناكنإو ؛ سياكوفوس سايزرتل رياغم وك ىلع مكحلاقيفوت اهروص ىلا

 ا يكحلا قيفوت سايزرتف « سكعلا ىلإ اهبلق دق ريثك اب

 نكلو « رشلا ىلإ ىدؤيام ىلإ هلوحو هريغيف ثداو>لا ىعيبطلا ىرجما

 قرف كانهو ء رشلا رييدتو داسفلا مواقي حلصم لجر ريثك اب سايزرت

 [درجم نوكي داكي ركف يكحلا ساب زرتف « ىنفلا لمعلا ثيح نم امهنيب

 ىف ًاحضاو اناكم وأ ةايحلا عقاو ىف ةروص وأ امس هل ىرت داكتالو

 عقياملاثم ىلع ةموسرم ةيعقاوةيصخش وهف ريثك اب سايزرت امأ' هغمتجم
 ةيلصإلا ةزحرسملا: ىف قلطي «سايزرت » مسا نأ ركذي امو . ةايحلا ىف

 . هسساإلا جؤب قطني ىذلا « نهاكنلا» ىلع

 ان



 هيما ره ثيدحلا عضولا اذه ىلع ةميدقلا ةفا رخلا كلت ريثكاب مدختسسا
 ' نكلو « ىرسيو٠سلا دقانلا لاق 5ع م منع امكاثته سلو ةصاخلا

 داس تقو ىف ةيحر.ملا هذه ريثك اب بتنك . هيف حاجنلاو قيبطتلاب ةريعلا

 برج قع كلذ ناكو ٠ سوفنلا لع نمأبلا باغو لجدلاو هيفداسقلا

 عقاو ![نهودعيب قدأ لع ىلإ برم نأ لإ ليخ هنأ ىلإ ليو ؛ نيطيسلف

 اهنبأ لكاشملا هيحصت «امتاد هرعاشم ىف نيجسلا بيدآلا نكلو « سئوم ا

 ةميدقلا نانويلا ىف نكي مل .لك اشملاو رعامشالا نم كاكفلا عيطتسيال ؛ ناك

 كلذ نم ءىث نكي لو ؛ برعشلا حلاصم نيبو 0 عارص

 اوناك اميإ . اف عارصلا هيلع اورجيال تايحرسملا وفل ما هب مث م ىذلاب

 دن ثيحةعيبطلا ءادوجي :اسلا لايلا ىف نبق رختسم  ريهامجو لل ةهدح

 لكاسم كاتم ىَأَر ل نكلو «:بيبعألا ابعترم مهجزمأو مهحنتارق

 ًاديعب هديري ام ريوصتلو سيفنتلا الا< سياكوفوس ةصق ىف ىأر ( همرق“

 , .ديعللب نسوي اسلاب اعف ررسف , -ةرداسللو ةياغاو ةيجارلل نه
 نع هلغشي ام هكالمأو هفاقوأ نم دبعبللو ؛هتبكنو هسؤب ديعملا نمو»

 ىه امنإ ديعيلل تسدكت ىتلا لاومالا نإ لب « بعشلا سؤيب ماهتهالا

 مهحلاص نورب ندذلا ةنبكلا ئديأ ىف عمجتتل هنم تبلس بعشلا تاوقأ
 © مهدعبت ماعلا .راتقأو هرعاشم قيلعتو بعشلا ىلع قئاقحلا هيوم ىف:

 : قئاقحلا كاردإ نع

 ىلع ءاضقلا ريبدت ىف ةليملا عساو ةكبحلا عراب فاؤملا ناكو

 ف سايزرت ةيصخش تناكو , هالخغغ نم بحنقلا ذاقنإو لجدلا:

 ةَيَقظنم:ة هش رظإ فلؤملا اممدختسا دقو ؛ ةكز 58 هذا ب ها بيهع“

 ان



 ىف ىلوتسملا نهاكلا نيب ةقيقحلا ىف عارصلا ناكو « ةقوشم ةلسلستم

 لوألا نهاكلا نيب وه امم رثكأ ديعملا نم ذوبنملا نماكلا نيو دعما

 ةركفو ًادحاو ًاناج نالثم سايزرتو بيقزأ نكنلو + بيكوأ كلللو

 نايزرت ناكو . لالا ءوسو لجدلا نم بعنشلا ذاةنإ لإ ىرزت ةدعاو

 وذ ًادعاص انيك اهيجوت هايإ ههيجوت ناكو « بيدوذا هجوملا و

 نأ نكي ناك ىذلا ىدرفلا لل ف ريكشلا د نهدف متو دقق قدا

 فق هاو تيذوأ كارا نأ لع نيك لا م تكلا 0 لوبشب عشب

 «ديعملا لاومأ ةرداصم نع توق لودع لب 5 مهتحيضف رتسبو مهلاح

 .هتطخ ىلع تبث ىتح هم زع ىرقو لخلا اذه نع بدوأب سايزرت عفترا

 سايزرتل .بيدوأ لاق دقف +. رمآلا لوأ نم ابطتخا ىلا ةرداصلا 3

 1 : 0 ةحيضفلا هذه نع

 .نيجوز « انك 5 زصقلا ف ضعف ,سايزرت اياهرتس نكت دهأ -

 ؟هسلإلامامأ اهنباو امأو « سانلا مامأ
 ملام كإ كيلع هوريثيل بعشلا ىفاهوثلعي ىتحك وعدي نأ ةنبكلانكل

 . كيعملا لاومأ 5 ةرداصم نع لدعتو ل ضخم

 ؟سايزرت اي ليبسلا امش - .
 .نمزيخ ةئركلا كيلع بضةيناألف «ءىنثلعواتالوك رع ىفضما

 . كمل وكل ةزافكاهاشختىتلاةحيضفلاهذهن وكتسو . كيلعةسل إلا بضغ» نأ

 د[ ديف نع ءوشانلا داحلا نع ةلوخ نأ بيدوأ قاسايؤرت ريثأت نمو

 قحلا هلإلاب نامبإلا ىلإ ةنبكلا

 .ىف لعف اك هينيع أةفب روأ «ءهسفن لتقي 5 بيد 8 لواح امدنعو

 .سايزرت كلذ نع هيلي 2 ىرخالا تايحرسملا فو ةيلصألا ةححرسملا

 ! بعشأا اذه كلم 01 م ويلا ككاما اتي بند أ 0 كينيع نإ : الئاق

 نيك



 مرا انوا فاعأ : بورتال ساؤو يل « ةييرتلا اذه قو “
 .« ةيموق ةيضق ىلإ ةيصخش ةعيخ نم ةلأسملا لوح ذإ ءفده نمهيلإ

 نفلابناج لمهي ملف ؛ امهنيب جوازو كلت بنا هذه لعج قدأ ريبعتب وأ

 ,ىطعأ لب « ًاياطخ ًاماهتها ةماعلا ةيضقلاب متلو ؛ ةءيجفلا ليلحت لامعإب

 5 . ةعامجا ةلاسر هلمح هسفن تقولا ىفو . هقح نفلا

 « نفلا ةلاسرو ةينفلا ةعتملا نيب ىنفلا لمعلا ىف تي ىذلا لداعتلا اذهو

 اذه ,ىلوألا ةثج ىلع ةيناثلا موقت الو « ةيناثلا ىلع ىلو ألا ىغطت ال ثيح .

 ,ىتلا صصقلا هذهب باجيإلا ىف هدنع نم أدبأ ىذلا وه مزالتلا وأ لذاعتلا

 ..دقتلاو لياستلاو :”ضرعلاب اطواقأ

 :ةوق ىف ىلجتيو « زيثك اب صئاصخ نم حرسملا ىلع ىبدالا عاتمإلاو

 هفتؤلا وجلافو  راوملا ةبوذع ىفو « مهتالاعفناو صاخشألا ريوصت
 .'ريوصتلا كلذو ةيوذعلا هذه نم'

 ,.جذو“ ىهوءاتساكوج ةيصخش قمعو ةقدب ةموسرملا تايصخشلا نمو

 لجرلا ىلغةضيرحلا ىثنالا اهفروص دقف ءامئتاد ةأرملا ىه ؛ تباث ىرشب

 .امتايحتارورضنمةرورض بحلا ربتعت ىتلاو « ابصلا ماود ىلإ ةشطعتملا

 اهنالعإر 03 ىلعاتساكو ج ن/رثعا اهريوصتلا اذه ىف ةق ةدلا فقاوما نمو

 « ىأايو ؛ ا هتبطاخل اهراكشساو بيدوألل اهتاداحيو ةعورملا ةقرقحلاب

 ىوذأ دقوما نإ. ءانسحم رص ىدعي جورتتل قروم ىهتشت كنإ: هل ةلئاق

 كتداعك ىل لوقتو ىنع ىذرت نيح كنكلو . . لايل عضب ىف ىبابش

 هنكلؤ . ٍبايشلا اير هجولا ةرضان دوعأتم . . هاتجوز اي . . هاتبيبح اي

 ةيشغلا هذه دعب ضلت م 5 اهيلع ًايلفشم ىوابتتف“ ا . هامأ اي : اهل لوي

 قع



 مظع شهد ىف بيدوأ ىلإ تفتلتو ةسلاج ىوتست ذإ .. ةبيع ةضافتنا

 ! بيبحلا ىجوز سوبال : هل لوقتو . . اهانبع ىرت ام قدصت ال بنك

 تأ م الح نكي نكي ملف نذإ :كبابش ث ىلإ تدع دق اقع تأ اذه

 ةقهد ف وهو ي ةملاح ةداغسو ة هكشهد قف ىف م ,امييب هلل نأ وخل | ردحسإو

وو تقر 8 م ا لك هيتأت م أو
 م 2 بيلا ناك ىذلا سايزرتب ر د

 اهنأ يف كفي ال رهو هيلع اهمجضل اهر ءرس ىلإ تيدوأ ابلمحبف ىادتت

ي نأب هيلع ملت ص اذإو ىعولا ةدقاخ
 ا 0 ب سد ىلع اهدقر

 لايخىلإ نطابلا اهروعش أجلباشلا بيدوأ نم تسمي امل اهنأ كلذو

 هتلثمتف « بابشلا ىلإ هوديعي نأ ًاموب ةملآلا تعد ىذلا خيشلا اهجوز

 . ةحلألا اهتققح ةينمأ ةظحللا هذه ىف

 ةعدسقلا ةفارخلا كلت مادختسا ىف ريثكاب انفلؤم هعنص ام كلذ

م كذإ ىلإ ات قدصم ةفارخ نم اهياق 2 ةديدجلا هيمأ رأ
 .قيلب 3 ىرزتؤ

 غلب دق ةأرأ ىقإو . اتي ف هيلع ىو هةيراك نأ ثيدحلا لقعلاب

 كاينيرامىدويسملا هلأس ىذلا لاؤسلا قبينكسلو« هيلإ ىر ىذلا فدملا

 تاريثكلا لبقت ؟ لبقت صوصخلا لك ةداخلا ةفارخلا هذه ىرتأ ١ وهو

 ةعست:قافخإب كسلا هيلع ىنبو ... «؟ مدقلا نيبعتلا ريغ ًاريزعت اهريغ

 مهتدع لئكيو ميكسحلا قيذوت مهيلإ فاضي ًايسنرف ًافلؤم نيرشعو

 مل - مكحلا قيفوت ىأر ىفو ىرسيوسلا دقانلا ىأر ىف مهنأل « نيثالث

 نساك وقاوس مرعاشو قيرغإلا دنع ىه ام اهتزق لكب ةفارخلا اوابشإ

 ٠ فرمذتلا ةيز>: نم ليلقلا رونا الإ مل 5 0 اديقت اهم اودبقت ]نها عمو

 هأآرت لنبف ؛ ايف فرصتلا هسفنل قلطأو - هررخت دقف ريثكاب امأ .
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 م كش نود مادختسالا اذه ىف حنو دارأ ايف اهمدختسا دقل ؟ ميجن

 كي نم تلفت مأ . ٠ اهنامز تادقتعم نم ةدمتسملا ةفار-كخلا ةوق نكلو

 ىلع ان رصع ةيعقاو بحنت فركو ؟ انتيعقاو مغر ىلعو همغر ىلع انفل ؤم

 هماهتا ىلإ ةسادسقلا ناكم نم هلازنإ ىلع قرتف نولوبأ مساب نهاكلا

 «. سال.ه بعش . . بعشأأ ريهام عان رقإ لواحتو لجشلاو كفإلاب

 .ىف وفرضت ننريثك نإ ًاقح ؟ كاذ ذإ عقاولا قباطي اذه لهو ؟ هتناداب

 اهصاخشأ |ولعج نأ دح ىلإ اهرصع تايضتقم نم اهودرُج ةصقلا هذه

 ةضيأ اذه نكي. لأ نكلو» تيردحلا رصعلا ىف نانلا فرصتي اك نرفرصتي
 1 - ؟ عيملا هب ىنم ىذلا قافخإلا لمأوع نم

 +. .. هلق قم تكردأ 4٠ ريثك اب اهقلرزم « ببدوأ ةتملل هسكورمأ لبق

 10 ؟نيقشلا هادع ف نيثالثلاو دسارلا هبم لجل

 , .نيك اهلا ةلمج ىف:ريثكاب اناعج نإ معن ..الو « معن : كلذ لع ىفاوج

 *اهتبسن « ةديدج :ةيحرسم ةيحرسملا هذه ان ريتعا اذإ ءالو « سلكوفسا

 .٠ ضيقنلا ىلإ ضيقنلا ةيسن ةعيدقلا ىلإ

 ىل ودبت نكلو « كوبح قطنم ةروطسألا عئاقول فلؤملا ريسفتو:.
 نهاكلا ىدحتو « هايأ لستق نأ دعي بيدوأ نإف . . تارغثلا ضعب هيف

 ناكو.ءاب يلإ بهذف همأ جوت ال ىتح ةبيط كإ ب اهذلا نم هرذح ىذلا

 نأ ذب ال ان مغرلا_ىلعو . . شرعلا ىلتعا مث لوما يأ عم نأكام هن

 ' هئإف ءاهادختو اهركلأ امم ةءزيتلا قدص لايتخا نم هسفن.قف نكي

 . هرماخت نأ نود ةئس ةرشع عبس امعم شاعو دد رت نود همأ نم جودت

 'هولوادت, رصقلا ءافصو نأب كلذ غوسي نأ فلؤملا دارأ دقو ! كلش.

 لإ



 امل هنأز « ةكلملا نساحمب مثرتلاو نيزتلاو بايثلا رخافو بيطلاب هولغاشو

 اذه فلوملا قاس. ءارذع ةاتق ابهتأكءانسح ةيزاج اهذجو اهلع لخدأ

 نكيلو ! همأ نوكت نأ لامتحال رثأ لك دوأ بلقأ نم رحسلا ككضولا

 دبالىأ 3 لح عمسي نمو رمتسإ ف يكو 9 ..عم# دقو كلذ رك فيك

 : هسفن ىف ةركفلا دوجو درب نإ | بهذم لكن ونظلا هب بهذت نأ

 نيذ امه» ءىش لك هيلع ضفني نأ اليفك ناك ءهمأ اهنأ لامتحا ةركف

 :اهل ليخو

 ؟ اهيلع هولخديو هولوادتي نأ لبق هلقع ناكن أ : لأسي هنأ لع

 نم سويال نهاكلا ىلإ كلملا لسرأ امدنع . . ىرخأ ة رفث كانهو

 هنأبو بيلوب رصق ىف هتأشنو «لتقلا نم لقفطلا هدلو ةاجن ةصقب هربخأ

 ةبيطنود هضرتءيلف ةاجنلا ءاش نإف « ةءوبنال اقادصم هلتقل ةببط ىلإ دصاق

 ىلع ًارصم ةءوبنلا قلي نأ هنأش نم نهاكلا نإ . هلتقي نأ لبق هلتقيلو

 ٠ . امعوقو قوعت ىتلا ةحيصنلاب اهقحاي نأ ال « ةعقاو دبال اهنأ

 اهانعم هلتقي نأ لبق هنبا لتقب ردا, نأ سويال ىلع هتراشإ نإف

 هنأو هتءوبن ىلع رصي نأ دبال نهاكلاو .. ققحتت الأ نكمم ةءوبنلا نأ

 ٠ ابعوقو نم رفمال

 نوكت نأ لاجلا بلطنت ىتا حرسملا ةغلل الاثم ربتعت ريثكاب ةغل

 .لامجوريبعتلا ةوق نيبو ةلوبسلاو ةيعقاولا نبب عمجت اهنآل « ةحيصف ةيب رع

 اذهلو « ىوخالا هرادتقا ىلع لدي نأىلإ ةجاح ىف سيل وبف . بواسلا

 لاعتسالا' ةسسونأملا ريغ ظافلألا ضعب هلاعتسال آ ويس نحل

 الأب



 خحلاس هو ءشيشك» و « لخنلا لا وثاو وع اف وقوتعا د لاعومنألا

 «٠ ىعافألا

 0 ىوغللا صاصتخالا مهيلإ دوس نع أ مغرب 5-2 قخأالو

 ةليلق ظافلأ هو - ىرصع مالك ىف اهؤرقأ نوح قوذ مدصت تاملكلا هذه
 ىلا ءاهزاقك و نع ريثكاي ذاتسالا نقأ كاكامس ةيعرسلا ف ةدودعسم
 . ليما بذعلا قايسلا لالخ قوذلا مدصي-

"1١ 


