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لحتنانلاميدقت

نكلو..اهبنيمئاقلارطنةهجونملضفألاوحنرييغتلاىنعتةروثلا

ذراضأراثآبتريهنإفاهدحوةفدصلاديلوايئاوشعناكاذإرييغتلا

مدعوةحضافادهالهداقتلفامكحب،هلبقتسموهرضاح،عمتجملاب

.ةيوقسسأىلعهزاكترا

ةيلمعلاىفدحاوبناجىلعأدمتعمآصوقنمرييغتلاناكاذإو

كرديالةوطخدرجمحنصيهنإف،بناوجلاىقابلمشينأنودةيسايسلا

وأ،درفلةيتاذحلامثحمقيقحتل!سوىلإألوخيو،الاوطخنميليام

.عمتجملاىفةدودحعةثفلوأ،ةعامجل

جذامن،نآلاىتحوةةبناثلاةيلملاعلابرحلاذنمملاعلادلاشدقلو

نمو،ةمصوقنملاوا..ةيئاومنعلاتاريغتلانامنيعونلانيذهنمةددعتم

وأاهلودىفةروثللىمقحلانضملااهنعابلاغوههاجتلإاهنملكدقفمث

.اهتاثمتجم

محيعزلاهكضوىذلاةروثلاةغسلفباتكىلإعوجرلاةيمهأانهنم

.ةروثلامايقنمةركبمةلحرمىفرصادلادبعلامج

نعأئحبناكملاونامزلاقافآىفةحايس-بناجنم-دعيباتكلاف

.اهلاوططخنيتثلاريمضىفةروثلامايقلةيلصالاروذجلا



نيططخملاءالؤهتاداهئجاىلع-رخآبناجنم-ءوضلاىقليو

.مهنملكلخادةيروثلاهلرتلاةيمنتىقمهلولسأو

ىتلاىؤرلاداعباوفادهالاةقيقح-ثلاثبناجنم-حرطيو

اوعسىتلاةيعامتجالاوةيسايسلاهطيرخلاو،اهقيقخلىلإةروثللاةداقعلطت

.2591ويلوينمنيرشعلاوثلاثلاةليلدعب،رصملاهمسرةداعإىلإ

،ىلاحلاليجلاءانبالةروصأاهذهميدقتةداعإ،ناكمبةيمهالانمو

ىلعىرصملاخيرائلاىفهمخضلوحتةطقننمويلويةروثهلثملامودقبف

تاقلطنملانمريثكلاءالجتسإىلإةجاحىفكشالباننإف..ليوطلاهدادتمإ

اهمايقتبقعأىتلاتاءارجالاوفورظلامهفتنىتحاهمايقىلاتداقىتلا

ضراعطثداحةديلونكنملاهنا،ةروثلاةفسلفباثك.حضوأدقو

عسلاتلانرقلاةيادبذنمىنطولاحافكلالحارمنمةلصتمتاقلحجاتفلب

رصاتلادبعلامجبعوتسأدقلو،نيرشعلانرقلافصتنمىتحو،رشع

نمرييغتلاىفةبغرلاروذبهسفنىفتدلوتو،قمسعبىرصملاخيرامتا

،رصقلاداسفو،ىزيلجنالالاللاتحالالظىفهبمدطصأوهشياععقاو

،ىرصملاعمتجملاىفةورثلاوةطلسلارداصمىلعةدودحمةقبطةرطيسو

عبارلاثداحاهزربأناكواهرصاعوأاهبرمىتلابراجتلاتلقصامك

ساحنلاىفطصمةيلوتزيلجنالاتابابدتضرفامدنع2491رياربفنم

ىوقتفلاحتامدنع8491ماعنيطسلفبرحو،ءارزولاةسائرل



عهةينويهصلا
آاونيطنلقىلعءصبايرنصلالىناطيربلاباثتنإلاةطلس

ةيجنرعلالوفلاىفعاضوالانعةروصهطابضلانمةعومجملاهتثهلتمدق

.رمآتوأداسفنمرصمىفىرجيامعمقباطتتداكتىرخألا

تلاكوريلغتلادروعضبعانتقإلانكمحاهلكالراجئللاهذهتففسأدقو

هثالمزعموكفو."ةحئكماةليدملولااورائخينأ4فافرورصانبادبعىلع

اودعنتلدلاواوعجارملاحمناع-رسمهنكلوتألايطتدكخإلاوفنعلاقيرطرايتخأىبف

لستملءامنحيبةروثاتلناكف،مهدعىلمياوظفاحو،ةيلكامبلولملرالاا

.ةدحاومدةطقناهيف

،قبطمملئفىفدوهجلااةهجاومىلعاولمع؟امنألاثمأاليبسىلعاوكف

تاراغوأةنئاىلنثالايطكنثلطلإإتنمةيعملرلاةللمرلاقاطنجراخنم

ىدادغبلافيطللادبعلاثمأميظنتلاءاضعأنمنورايطلااهدوقيةيوج

اذهفتدويلأيعسرابلزحلالوخدرارقءاجقكلو،محطريغومحيهاربانلو

.طيلطختلا

طابـهنحلاءالؤهىفةلتمئحلا،ةينطولا،هتعيلطوشخحلانأىلإاوهتنأو

.ةرشلامبولطملارييغتلاءارجإىلوتيو،ةريسملاهتثهدوقيغمحلصأوه

ثدحدفففاطملاةياهنلثميالةطلسلاىلعشيجلاءاليتسإامئالو

،قباسلاماظنلاطاقسإدعبلمعلاجمانربنكسةروثلاةفسلفىفرصانلادبع

:ءىدابعلانمةكصومجصىلكصادكؤم



ةماعلاةحلصملاراطإنمضجامدنإلاوىعامجلالمعلاةيمهأألثا

ىتلا،انألا5تلاعزنةوقبمجاهو،اهدحوةيدرقلاتلاقلطنملانعآديعب

كلذىفةدجاوتمتناكىتلاتادايقلانمديدعلاتاهجوتىلعترطيس

،الاعماجلاوأ،ةيسايسنلابازحألاوأ،ىموكحلازاهبحلاىفءاوس،تقولا

ىلعزيكرتلاىلإهكفوادرقطئكعفدتتناكىتلاقةيداصتقالاتاطسلؤملاوا

.نيرخآلاةروصهيوشتو،هتاذديجق

كرحملاىهبعشلاءانبأنمةقحادنلاةيبللكشألاحلاصمنإ

ةىلاقك(رىلإمغر،اهعضوىرجيةسايسوأهذانحتإمتيرارقىالىساسالا

،ةيلقألاتاكفلاضعبلرارضألاضعبهتايطىفلمحيدقكلذقأةروثلا

نمةيبلكضألاحلاصمافدهتساىذلاوىحصارزلاحاللاصالانوناقلثم

.ضوالاكالمرابكنمةيلقألاباسحىلع،نيحالفلا

ملاعلانعوهدودحتادهلازناوأهلزكمحنكميالدلبرصمامدإ:أثلاث

ةلودلكمامأرفمنمدعيملو،هلوعلادهكسىضمدقل،اهبطيحيىذلا

ىرتو،ناكملاىفاهفورظواهعضونحصثحبتالالوحرصبلاليخلقأن5

اهرودواهطاشنناديموىويحلااهلابحموهامو،هيلفلعفتنأعيطتستاذام

.!املرطضملاملاعلااذهىفىباجيإلا

رصملةيجراخلاةكرحلارئاودنإف،قباسلاأدبملابآطابترإوأعلثا

حلاصموكرتشمخيراترصمباهطيريىتلاةييرعلاةرئادلابأبتنأبجي



ىلإةجردلاىلنفنبأثجومنوكيةييرعةلودلهجويديدهتىأناو،ةقيمع

اموىيرعلالورتبللةصاخةيمهأباتكلاىطعيانهو.ةييرعلالودلالك

رديصمنمهرفوينأنكمياموةيلودلاةسايسلاىفىوجرودنمهرظتني

.برللةوق

ىفىفارغجلاعقوملامكحبطقفشل،ةيقيرفألاةرئادلاكلذىليو

بوعمتلاهتثهةنواعمل،رصمىلإةراقلابوعشعلطتمكحبنكلو،ةراقلا

رصانلادبعلامجىعددقو،ةراقلاقامكسأىقةراضحلاورونلادشنتىتلا

فشكىلعلمعيأيقيوفالأمخضادهعمءاشنإىلإةركبملاةرتفلاهذهىف

.اهتيهافرواهلوعشمدقتمعدوةراقلارارسأ

رصمةسايسلةثلاثلاةرئادلااهرابتعإبةيمىلاسالاةرئادلاىلإلقتنيمث

دعاسيةيمالسإلالودلافلتخمنيبىوقامنواعتءاسرإىفالماةيجراخلا

.اهيوعشحلاصلةلئاهلااهتايناكمإفيظوتىلع

ةروثلاةفسلفباتكاهنمضىنلارصادلادبعلاثجةيؤراتناككلن

،قورافكلملادرطدعبلمعلاجمانربلةماعلاطوطخلاةباثمبناكىذلاو

.ىناطيربلالالتحإلاءاهنإو،ىئكلملاماظنلاطاقسدإو

ءامسألاضعبلوحتاراشالانمديدعلاىلعبائلكلاىوتحادقلو

نمو،وضاحلاليجلاءانبأىلعةضماكضنوكتدقىتلانكامألاوعئاقولاو

عئاقولاوءامسألاهتثهلحورشلاضعببةعبطلاهتثهديوزتىلعانصرحمث



اهلعلةقثومةيلصأعجازمىلإدائسالااهئاصقتساىفىعورنكامالاو

ةرملوالبائكلارادصإتلقوةمئاقتناكىتلاةروصلالامكتسإىفعفنت

.3591ماكىف

ىلوالاتاونسلاىفهميدقتمتدقةروثلاةفسلفباثكناكاذإفاريخاو

ىتلاةعيلطلللمعلاجمانرلوىركفلاراطالاحرشفب91ء2ويلويةروئل

ةريرمبراخلو،ةمخضتاراصتنإنمكلذدعبثدحامنإف،اهبتماق

.اتللكش،رومصقاتلارتفو،زاجنإتاونسو
نمةيخيراتةلحرماهلمجمامك

موجهلانيبحوارتأعساوالدجتراثاو،رصماهباملرمىتلالحارملاقدأ

سململادبأاهنكلةروثلاةداقتاسراممنعمحتملاعافدلاوفينعلا

ةليلىفاوكرحتومهفكأىلعمهسوؤراوعضونيذلالاجرلاءالؤهرهوج

خيراتلاىفتاحفصلاعصنأنمةحفصاوبتكيل2591ويلويىلايلنم

.انيدحلاىرصملا

رشانلا



ةمخم

فيلأتلةلواحمتميل،ةروثلاةفسلفنعرطاوخلاهذهنا

...باتك

ىهامفإ..اهثداوحوويلوب32ةروثاسفادهأحرشلةلواحمىهالو

...اماقلىلخآءىمثل

...فاشكتساةيرودبنوكتامهبشأاهنإ

اترودوهامونحننمفوعنىكل،انسوفنفاشكتسالةلواحماهنإ

...اتلاقلحلالصتملارصمخيراتىق

،رضاحلاوىضاملاىفانبةطيحملاافورظلافاشكتسالةلواحهو

...ريسنقيرطىأىففرعنىكل

ققحنلاهدشحننأبجيىتلاةقاطلاوانفادهأاسفاشكتسالةلواحمو

...فادهالاهذه

ىفشيعنالاننأفرنل،انبةطيحملافورظلافاشكتسالةلواحمو

...تاهجلاعيمجنمءاملااهلزيةريزج

...هيلاتدصقىذلاوهاذه

انتكرعم،هيفبراحنىذلاناديملاىففاشكتساةيروددرجم

...لالغالالكنمنطولاريرحتلجأنمىرنكلا

رصانلادبعلاهج
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طمل؟وأل/ءةيجل/

-

ةغسلفتسيل

متتملتاإ9اطم-
-

درصردجمتسيل

-

نيطسلفيفانحم
-

ىلحصيفاذماثا

-

توهيقالبقذيدكلابعمحا

-

ليئارسإنمسرد
-

ةملتلاآيا

غاغلا9ةقيقلاا-
-

شيجاايعيتيناباقاحماتاا
-

ةلماكلاةلوصلا

-

ءوهجا"ةكيلطلا
يناماصقا-
-

ةدوثلاىلملبمءاضعانمعجذ49
-

ةيسغنتامزا
-

ثاوتق9يفقاتوث
-

ةقيرطلالكلعماحتيقيااصكل
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هملكدنعاليلقفقأنأديرااثيدحلااذهىفىضمأنالبق

."ةفسلف"

...ةريبكوةمخضةملكلانا

،دودحهليلعساوملاعمامأىنأاهلايحفقاوانأوسحأانأو

،عاقهلسيلرحبىفضوخأنأنمىنعنمتةيفخةبهربىسفنىفرعشاو

ىهتنأزخآأكطاش،هيففقأىذلاءىطاشلانم،دعبلاىلعهلىرأالو

...هيلا

.،هلوفأسىةدلااذهىفةفسلندةملكبنخلأنأديرأىنأقحلاو

.ةروفلاةفسلفنعثدخلأنأىلعبعصلانمهنأنظاانأمث

:نييسلبعصلانم

قوقمعتيةذتاسأهمزليويلوي32ةروثةفسلفنعاثيدحلانأامهلوأ

حافكصصقوانبعشخيراتامقامعأىفةيراضلااهرودجنعثحبلاىف

ىلارفقتتآجافماهيفسيلكلدكوءابهلااهؤلميتاوجفاهيفسيلبوعشلا

.تامدقمندددوجولا

قوفارجحعفتريءانب،ليجدعباليج،العشىأحافكنا

زكتريةدعاقهتخلىذلارجحلانمذختيءانبلاىفرجحلكناامكو



41

...بوعشلاحافكىلصصقىفثادحألاكلذك،اهيلع

ةمدقمتقولاسفنىفوهو،هقبساثددحلةجيتنوهاهنمثدحلك

...بيغلاريمضىقلازامثدحل

***

4.*خيراتلاذاتسأىلعقمىسفلىعدأنأديرأتسلو

...ىلايخهبىرجيامرخآدلذ

عمو
حاثكةصقةساردىق،ءىدتبمذيملتةلواحهتلواحولفكلذ

ىذلالمألالاويقحتىبهويلوي32ةروننأألثملوقأفوسىنأف،انبعش

همكءنوكينأىفركفيثيدحلارصعلاىفأدبذنم،رصمبعشدوار

...هريلصمىفايلعلاةملكلاهسفنهلنوكتنأىفو،هئانبأىديأي

،هانلقلىذلالمالاهلققحتملةلواحمبماقذفل
رمعديسلامعزثموي

.(1(اهبعشمساب،رصمىلعأيلاو!لعدمحماليصنتةكرحمركم

،هانقلىتثلاىلمألاهلققحتملهلواحمبماقو
امناىباركصلواحموي

.(12روتسدلاببلاطي

ةرتفىف،هانقلىتثلالمالاهلققخلمل،ةددعتمتالواحمبماقو



ااك

.(3(9191ةنسةروثوةيبارلاةروثلانيباهشاعىتلاىوكفلانايلغلا

دعسةماعؤب9191ةروث-ةريخالاةروسثلاهذهتناكو

.)4(هانمتىذلالمألاهلققحتمحلارخأهلواحم-لولكخز

هب**

الففثملأيتلاجئاتنلاببسباتماقيللي32ةروثنأأحيحصنيلو

.(5(نيطسلقبرحاهنع

حارىتلاةدسافلاةحلشالاالبسبتماقاهنأكلهثكاحيحصسيلو

.)6(طابضودونجاهتليحض

تاباختنإةمزأناكببسلانأنملاقيامةحصلانعكلذنمدعبأو

.(7(شيجلاطابضىدان

.اراوكضأقمعأواهنهنمدعباناكىيأرىفرمألاامنلإ

محهبرركضدقهنالمهسفنالاوروئينأاولواحشيجلاطابضناكولو

عقوءادتكمحانالوأ،معهباصعأتقهرأةدسافلاةحلسالانألوأنيطسلفىف

نأقحتسيرمألاقاكامل،شيجلاطابضىدانتاباختناىقمهتماركىلع

نأويتح،درعتىفرجمهنأبهفصويلاءايشالابرقأناكلو،ةروثنوكي

...اهتاددحىفةلداعةفصنمهيلإتدأىتلابابسألاتناك

...ةضراعأبابسأاهلكهذهاتلناكدقل



61

قلرطىفعارسالاىلعانثحتستتناكاهنأاهلريثأتربكأناكاميرو

.قيرطلااذهىلعريسناهريغقمانكانتكلو،ةروثلا

***

ةليوطتاونسدعلو،ثادحأنمىبرماملكصب،مويلالواحأانأو

ىتثلالوألامويللابقعتأوىتركاذبدوعأنأ،ةروثلاىقريكقتللاءدبنم

.ىسفنىفاهروذبهيفتفشتكا

مايا،1591ةنلسربمفونرهشمايأنمىتايحىفدعبأمويلا(ذهأدإ
رارحألاطابضلاميظثتناكتقولاكلذىفف،طابضلاىدانةمأءادتبا

الاباختناةمزأناتلقاذاىلاغأالانألب،هطاشنوهلمعرشابيامئاق

ىفانئشدقف،رارحالاطابضلاطاشن،رخأءىشىأنموثكأاهراثأىدانلا

طتياىلعولتئكتلاىلعانتوقاـهنفبرجنةكوعملخدننأتقولاكلذ
.ميمل

ةحلملالاةحيضفءىلبنمدعبأ-اضيأىتايحىف-مويلااتثفو

مهتاروشنمامتلناكو،اهلبقادوجومرارحألاطابضلاميطنتنادقف،ةدسافلا

لونحاتلماقىتلاةجضلاءاروميطاشنناكو،ةاسأملاكلتشبريذنلوأ

.ةدسافلاةحلسألا

كلذ8491ةنسويام61ثوينمدعبأىتايحىفمويلإاذهنإلب

.نيطسلفبرحىفىتايحةيادبامناكىذلامويلا

*"*
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دجأ،نيطسلفىفانلراجنليصافتضرعتسأامنأنآلالواحانيحو

ىفتناكاهلكانمالحأنكلو،نيطسلفىفامبلراحنانكدقف،ابيرغاكيش

.رصم

انلولقنكلوهقدانخىفانمامأضبارلاودعلاىلإهجتيانصاصرناك

...هاعرتابلائذللهائكرتىذلاديعبلااننطولوحموخلتناك

عمتخلوتحبتوسردترارحألاطابضلاايالختناكنيطسلفىفو

.ركارملاوقدانخلاىف

اقرتخاو،81(نيدلاىيجمايركزوملاسحالصىنءاجنيطسلقىف

،ةياهنالوةجيتنهلفرعنالراصحلاىقانسلجو،هجولافلاىلإراصحلا

...هذاقنإلواحننأانيلعنيعتيىذلااننلطولكضاشلااننيدحناكو

نيسحنيدلالامكةرمىراوجبسلجنيطسلفىفو
وهوىللاقو)9(

نألبقريزعلادبعدمحأىللاقاذامملعتله:تارظنلادراشركفلامهاس

؟(01(تومي

؟...لاقاذام:تلق

ةرظنهينيعىفوهقيمعةربنهتوصيفونيسحنيدلالامكلاق

ىفوهربكالاداهجلاناديلمنإ،لامكايعمسا:ىللاقدقل:قمعا

...رصم
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لجانملمعلاىقىنوكراشنيذلاءاقدصألابنيطسلفىفقتلأملو

.ليبسلاىمامأترانأىتلاراكفألاباضيأتيفتلاامنلاو،رصم

ىلإىنهذبحرسأوقدانخلاىفسلجاتنكمايأركذأانأو

...انلكاشم

عفادملابابرمنحاهيلعودعلازيكرتناكو،ةرصاحمةجولافلاتثاك

.أعورمألائاهازيكرتناويطلاو

دقل،ايرصاحمروحجلاهذهىفانهنحناه:ىسفنلكقاماريثكو

عماطهانرادقأبتبعلدقل،اهلددنملةكرعمىلإانعفد،انبررغ

.حالسويغبنارينلاتحتانهانكرتو،تاوهشوتارماىفمو

***

ىرطاوخدجأتنك،ىريكفتنمدحلااذهىلالصأتنكنيحو

:ىسفنللوقأو،رصمىلا،دودحلاربعو،لاتقلانيدايمربكصةأجفزفقت

ىذلانإ...ريبكاالتىلعيرحنحأ"ةجولاف9هنأ،كانهاننطووهاتثه

اننطو.005ةرغصمةروص...كانهثدحيىذلانمةروصانهانلاثدحي

ملةكرعمىلاعفدو...هبررغو،ءادعالاولكاشملاهترصاحرخالاوه

تخلائلانهكرتوالاوهشوتارماؤموعماطمهرادفأبتبعلو،اهلدعي

!حالسريغبنارينلا

**"
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لبقتسمنعىعماوثدخلئيذلامهءاقدصالانكيمل،اذهنمرثكأو

رذنلابانراكفأاتلعرسقىتللاىهبراجتلانكتملو،نيطسلفىفاننطو

انرلكذىفمهروداوبعلأضأءادعالانألب،هرلصمنعالاملحالاو

...هلكاشمونطولاب

همساىلكيارسإطباضىنعاهبثكتالاقمتأرتث)11(ةليلقرهمثلأذنمو

هتثهىفو"رفرزبواشيوج"ةديرجهلاهترشنو"نيهوكناهدري"

تالاصتاوتاثحابمءانثأىببىقتلافيكىدوهيلاطباضلاىورتالاقملا

رصانلادبعلامجهقرطيىذلاعوضوملاناكدقل".لاقو،ةندهلانع

ىعم
انتمظنمةكرحانمظنفيك،ؤيلجنالادضليئارسإحافكوه،امئاد

ملاعلاىفماعلاىارلادنجنناانعطتسافيكونيطسلفيفمهلهيرسلا

.أمهدمنصانلحافكىفانءارو

""*

-ىسفنىةرثلاروذبةيقتفشتكاىذلامويلا-مويلااذهنإمث

ىلإأباطخهدعبتبتكىذلا)41(2491ةنسرياربق4ثداحنمدعبأ

:هينثهلتلقايدص

نيعضاخنيملستسماهانلبقوةعقاولاتعقونأدعبلععلاامال

؟نيعناخ



دصقبهديىقةدحاوةقروببعليرامعتسالانأدقتعأىناطقعحلاإ

ةيحنحتلانوونينييرصملاضعبنأسحأهنأولنكلو،طقفديدهتلا

"..تارهاعلانمةأرماىأكالحسنألةوقلابةوقلانولباسقيومهئامدب

...هتداعكلتوأ،هلاحاذهاعبطو

حورلاىلعديدجريثأت.ثداحلااذهلناكدقف،قتيجلاامأ،نحنامأ

،وهللاوداسفلانكسالإنوملكتيالطابضلاىرتتنكنأدعبف؟ةيونعملا

،ةماركلاليبسىفسوفنلالذبلدادعتسالاوةيلحضتلانعنوملكتياوحبصأ

-رهاظلامهفعضعم-اولخدتيملمهنأل،مدنمهلكومهارتتحبصأو

...بيرقةرظانلادثضنإنكلو،ءامدلاباهولسغيواهتماركدالبللاودريو

نكلوماقتنالاةيغباكيلشاولمعيقأ(31(ثداحلادعبمهضعبلواحدقل

...ىساوراناهلكفالولقلاامأ،تافدقناكتص"ولا

ضعبىلاحورلاالدر،ةنلعطلاهذهنأ...ةكرحلاهثهنأعقاولاو

ناكو،اهنعحافدللاودعتسينأبجيةمارككانهقأمهتفرعو،داسجالا

.ايساقاسرداذه

***
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مايأهيفتشعىذلاناروفلانمىتايحىفدعبامويلااذهنافكلذكو
دقو-3291ةنسروتسدةدوعبةفتاهلاتارهاظملاعمىشماابلاطتنك

...(41(5391ةنسىف-لعفلابروتسدلاداع

نأمهنمبلطنءامعزلاتويبىلإ،ةبلطلادوفوعميعسأتنكمايأو

رثأىلعلعفلاب6391ةنسةينطولاةهبجلاتفلأتو،رصملجأنماودحتي

.دوهجلاهذه

نمقيدصىلااباطختبتك،هذهناروفلاةرتفىفىننأركذأو

...ىخأ".5391ةنسربمتبس2هخيراتناكو،هيفتلق،ىئاقدصأ

.مويكدلاوتبطاخ"
كنعهتلأسدقو،نوفيلتلاىفسطسغأمن

...ةسردملاىفدوجومكنأىنربخأف

"...اينوفيلتهيفكملكأستنكامكيلإبتكأنأىلعتلوعكلذل"

ةوقلاكلتنيأف..."ةوقنممهتعطتسااممهلاودعاو":ىلاعتهللالاق

؟مهلاهبدعتسنىتلا

داكننحنو....قدافقومىفرصمو،قيقدمويلافقوملانإ

مدهينمنيأفناكرالاميظعسأيلاءانبناف،توملاحفاصنوةايحلاعدون

"؟..ءانبلااذه

.هرخآىلاباطخلااذهىفتيضممث
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يفةروثلاروتثبهيلفتفشتكاىذلاميلاكلذااكىتمفنذا+و

ديعبهنإ05؟ىقامعأ

***

ىقامعأىفةنماكنكتملروتدبلاكلتنا،هلكاذهىلااسفيضأاذإف

نورخآلامه،ىريغنيريثكقامعأىفكلتثكاهتدسجوامناو،ىدحو

،هنايكلخاداهدوجوةيادبطنقعتينأمهنمدحاولاعيطتسيالمهرودب

الماتناكاهنأو،اندلونيحانقامعأىفتدلوروذبلاهذهنانذاحضتال

...انقبسليجاننادجوىفهقلخاتوبكم

"**

هلجأنمىذلاىلوألاببسلاحرشالهلكاذهءادوتدرطتسادسقلو

اتثهناتلقو،ةروئلاةفسلفنعثدخلأنأىلعبعصلانمتدجو

امفامعأىفةلراضلااهروذجنعثحبلاىفنوقمعتيةتثتاسأهمرليثيدـهحلا

..انبعشخيرائ

.ةروثلللةفينعلاةماودلالخادىسفنبتنكىننأوهفىئاثلاببمملاامأ

ليصافتلاضعبمهيلعىفختدقةماودلاقامعأىفنوشيعينيذلاو

..اهنعةديعبلا

ةقيرطلاسفنيو،الدحاملكءاروىلقعوىنإميابتنككلدكو
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،هنعملكتأنيحىسفننمدرجتأنأعيطتسالهفقذإو،اهباثلدحىتلا

؟هءاروةرتتسملاىناعملانعملكتأنيحو

"*ء

ىتح...غارفىفشيلعياأنكميءىشالهنأبنينمؤملانمانأ

..غارفىفشيعتنأنكميالةقيقحلا

ىنعمبوأةقيقحلاهنأهروتنام:ىهانقامعأىقةنماكلاةقيقحلاو

...انسوفناهيلإاقاضمةقيقحلاىه:حصأ

ءاعولااذهلكشىلعو،انيفاملكهيفشيعيىذلاءاعولاىهانسوفن

امردقب-لواحأانأو.قئاقحلاىتح،هيفلخدياملكلكشتيامفوسل

لكشنماريثكريغتنأنمىسفنعنمأنا-ةيرشبلاىتقاطعيطتست

ايفوسدحىاىلإنكلو،ةقيقحلا
6

؟قيفوتلاىنمر

الاؤمملاذه

اهكرتأف،ةروثل01ةفسلفلافصنمو،ىسفنلافصنمنوكأنأديرأهدعلو

ىفاهلكشو،ىريغوفنىفاهلكشو،ىسفنىفاهلكشعمجيخيراتلل

..ةلماكةقيقحلابهلكاتدهنمجرخيو،أعيمجثداوحلا

**"
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ةملكتدعبتسادقتنكاذاهنعثدخلأنأديرأىذلاامفنذاو

؟،ةقسبق"

:ناكيشددصلااذهىفهكلمأىذلانأعقاولا

،ةىفدحملاةركفلالكشمث،مهبملالمألالكشتتثختارعاشمامهلأ

32ليلامفصتنلمىفىلعفلاذيلفنتلاعضوممنت،ىلمعلاريبدتلالكشخت

.نالايتح2591ويلوي

اهتركفومهبملااهلمأب-ركصاشملاهذهتعضوبراجلامهيناتو

32ليلفصتنمىلعفلاذيفنتلاعضوم-ىلمعلااهريبدتو،ةددحملا

....نآلاىتحويلوب

...ثدخلأنأديرأبراجتلاورعاشملاهذهنكجو

"*"

:وه،لاؤسىرطاخىلعحلأاملاطل

ويلوي32ىقهبانمفىذلاب،شيجلانحن،موقننأابلجيناكله(

،؟2591هنس

دوارريبكلمألاقيقخلتناكويلوي32ةروثقا،روطسذنمتلقدقل

ىديأىفهمكحقوكينأىفركفيثيدحلارصعلاىفأدبذنم،رصمبعمفل
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...هريصهىفالعلاةملكلاهسفنهلنوكتنأيفو،هئانبأ

ثدحىتثلانكيملو،كلذكرمالاناكاذا
موي

أدرقلويلوي32

،اقوقلانمهريغنود،ثيجللردقاذاملف،ةيبعشةروتسيلو،ايركسع

؟ةروثلاهذهىقحينأ

اجاوثنيجلللعخلةيدنجلاو،ىرمعلوطةيدنجلابالمآدقلو

ارطضمهسفنانشيجدجواذاعلف،هنطودودحىلعتومينأوه،ادحاو

؟..."دودحىلضأل،نـهطولاةمصاعىفلمعلل

ألحلسالاو،نيطسلفىفهميزهلانأىلاهبنأىنوعد،ىرخأةرمو

اهنمقفدتىتلاةقيقحلاعبانملاقكتمل...طابضلاىدانةمزأو،ةدسافلا

-اهنكلو،قفدتلاةعرسىلعةدكساململماوكصاهلمكهذهتناكدقل،ليلسلا

.ساسالاولصألاىهنوكتنأادبأنكميال-تلقنأقبسامك

؟بجاولااذهشيجلاىلععقواذاملنذاو

...ىرطاوخىلعحلأاملاطلاؤسلااذهنإتلق

.ويليدعبريبدتلاوريكفتلأولمألارودىفنحنواهيلعحلا

.ويلوي32دعبةيرجتلانمةريثكلحارمىفاهيلعحلأو

بجياذاملانلخرشقويلوي32لبفةفلتخمتارربمانمامأتناكدقلو
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...هباذمقىذلابموقننأ

؟هبمقينمقلمعلااذهبشيجلامقيملاذا:لوقنانك

،بعشلامالحأةيغاطلاهبقرؤيىذلاحبنتلانحنانك:لوقنانكو

..وههمالحأددبيفةيغاطلاىلالوحتينأحبشلااذهلنادقو

انكاننأ،هلوقنانكاملكنممهالانكلو،اريثكاذهريغلوقنانكو

ملاذااننأو،انبجاوبجاولااذهنأباندوجوقامعأىلادتمياروعشرعشن

...اهلمحانبطلنهسدممةثامأنعانيلختاننأكنوكناننإفهبمقن

ةرتلفدعبالاىلايخىفحضتتملةلماكلاةروصلاقأفرتعأىنكلو

..ويلوي32بقعةبرجتلانمةليوط

.ةروصلاليصافتاهنيعبىه..ةيرجتلاهذهليصافتاتلناكو

***

مويدعبىلعترمهنأدهشأانأو
ىسفـهناهيفتمهتاتايونويلوي32

...ويلوي32ىفهانعنصاـهذلانونجلاوةقامحلابشيجلاىعقايوىئالمزو

اهنأوةبهأتمةزنحتماهلكةمالانأويلوي32لبقروصتأثنكدقل

افوفصاهءاروةمألاعفدنتف،روسلااهمامأمحتقتةعيلطالارظتلنقال

...ريبكلافدهلاىلااسدقمافحزفحزتةمظتنمةصارتم
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ظدأنظأتنكو،نييئادفلاةعيلطرودهناىلعانرودروصتأتنكو

عضبنمرثكاقرغتسيالاذهانرود
سدقملاامفحؤلااهدعبىئأيو،تاعاس

طشيلايخلاناكدقلب،ريبكلافدهلاىلاةمظتنملاةصارتملاامفوفصلل

ريدهعمسأوةصارتملافوفصلاليلصععسأىنأىلإليخيفانايحأىب

ىقودبيوهلكاذهععسأ،ريبكلافدهلاىلإمظنملااهفحزلبيهرلاعقولا

...لايختاروصتدرجمسيلو،ةيىفامةتثيقحهبىنامباطرفنمىعمس

...ويلوي32دعبعقاولاىنأجافمث

***

،ةيغاطلاتعلخو،نايغطلاروستمحتقاو،اهتمهمبةعيلطلاتماق

ىلاةمظنملاةصارتملافوفصطاسدقملافحزلالوصورظتنتتفقوو

...ريبكلافدهلا

...اهراظتنالاطو

الايخلانعةقيقحلادعبااملو...رخآاهلسيلحومجاهتءاجصل

لطعتو،ةرثانتمالولفو،ةقرفتماعايلشأتءاجىتلاعومجلاتناك

ةفيخمةقلافاهمويةروصلاتددو،ريبكلافدهلاىلإسدقملافحزلا

...رطخلابرذنت

***
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ةمهمنأ،ةرارملاهنمرطقتونزحلاهؤلميىبلقوتسسحأاهتعاسو

....تأدبةعاسنلاهذهنماهنألب،ةعاسلاهذهىفهتنتملةعيلطلا

...ىضوفلاالإانءارودجنملف،ماظنلاىلاةجاحىفانك

...فالخلاالإانءارودجنملف،داحتإلاىلإةجاحىفانكو

...لساكتلاوعونخلاالاانءارودجنملف،لمعلاىلإةجاحىقانكو

.)1(اهراعشةروثلاتذخأ،ءىشىأنمسيلوانهنمو

***

...دادعتساىبلعنكنلملو

...اهباحصأنمةربخلاو،ىأرلاىوذنماأرلاسمتلنانبهذو

...ريثكءىشىلعرنعنملانظحءوسنمو

ةركفلكورخآلجرلتقىلإالافدهينكيملهانلباقلجرلك

املكانعطأاننأولوىرخأةركفمدهىلإالإافدهنكلملاهانعمس

انلتقل،هانعمس
اهدعبانلناكاملو،راكفالاعيمجانمدهولاجرلاعيمج

مولنو،سئابلاظحلااملدننضاقنالاوءالشالانيبسلجنناالإ،هلمعنام

فولالاتاثموفولالابضئارعلاوىواكشلاانيلعتلاهناو!سعتلاردقلا

تناكضئارلاويواكشلاهذهناولو
،افاصنالاقحتلستتالاحانليورت
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نكلو،اموهفموايقطنمرمألاناكل،لدعلااهيلإدوعينأالجيملاظموا

...ماقتناتابلطنوكينأنعصقنيوادزيملانيلإدريناكاممظعم

!نيضغبملاونيدقاحلاديىفاحالسنوكتلاتماتدةروثللاقأك

***

ىلعهلتلقل؟كينامازعأام،.مايالاكلتىفينلأسادحأنأولو

.رشآىوصمأحىففاصناهملكلوقيايرصمعمسأنأ:روفلا

هناوخالبحلاونارفغلاوحفصللهبلقحتفدقايرصمنأسحانأو

.نييرصملا

.رخآىرصمءارآهيفستدلهنقوسركيالآيرصمىرأناو

*"*

...ةمكحتسمةيدوفةينانأهلككلذدعبكانهىرأالناو

...ناسللكىلعأانأ"ةملكاتلناك

...ءادلكلءاودلاتلناكو،ةلكشملكللحلاىهثناك

لكنم-فحصلامهيمستاذكهوأ-ءاربكلباقأتنكاماريثكو

الحهدنعسمتلأةلكشمنعمهنمدحاولالأسأتنكو،ناولألاوتاهاخلالا

...انأ"الإعمسأنكأملو،اهل



ىفمهفاعيمجنوقابلاامأ،اهمفيهدحووه"داصتقالالكاشم

.نوثخيلافطأاهبملعلا

ولازامفاعيمجنوقابلاامأ،اهبريبخلاهدحو،وه"ةسايسلالكاشمو

.دحاوافرحاهدعباومدقتيمل6ءابفلأ"ىف

ىفمهللوقأفىئالمزىلإدوعأمنت،ءالؤهنمدحاولالباقأتنكو

رئازجىفكمسلاديصةلكشمنعهانلأسوللجراذه...ةدئافال:ةرسح

!..!انأ"ةعلكالإاباوجهدنعاندجوامل611(ياواه

"**

تسلجواهتتثتاسأتوعدواتلاعماجلاىدحااهيفروزأتنكةرمركدأ

.ءاملعيلاةربخمهنمعمسأنألواحامهعم

...اليوطاوملكو.نورلنئكمهنمىمامأملكو

ملمهنملكامنإو،اراكفأىلمدقيملمهنمأدحأنأطحلاءوسنمو

،تازجعملالمعلاهدحوةقيلخلاهتايافكو،هسفئىلمدقناىلعدزي

ضرالازونكبهسفنىلعىنرثؤيىذلاةرظنبمهنمدحاولكىنقمرو

.دولخلارثاخذو
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*""

.مهللوقأاهدعبتمقف،ىسفنكلامتأملىنأركذأو

هبجاونإ،ةزجعمعنصينأهناكمىفعيطتسييانمدرفلكنإ"

ىفمتركف،تاعماجةذئاسأك،مكنأولو،هلمعلهدهجلكىطعينالوالا

نأمتعطتسال،ىملاسالامكلمع-امبئجيامك-مهوصئلعجو،مكتبلط

.نطولاءانبلةلئاهىوقانوطعت

ال.هدهجلكهسيفلذبيوهناكمىفىقبينابجيدحاولكنا

بجاوبموقنللاننكامأىلمجرخننأافورظلاانترطضادقل،انيللااورظنت

شيجلافوفصىفالاانبهبحاحنطوللنكلملولىنملنانكدقلو،سدقم

.هيفانيقبلنذا،نيفرتحمدونجك

***

،ةروثلاةدايقسلجمءاضعأنملثملامهلبرضأنأاهتعاسأشأملو

ىلإمهاعدىتثلاءيراطلامهوعديقألبـهستدمهنامهللوقأناأشأملو

.محهدهجلكمهلمعىنكنولأبياوناك،ربكالاالجاولا

اوناكةروثلاةدايقسلجمءاضعأمظعمنامهللوقأنأأشأملو

دونجكمهتيحاننممهزايتلماليلداذهو،برحلاناكرأةيلكىفةذتاسا

...نيفرتحم
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،ةروثلاةدايقىلبجمءاضعأنمةثاللاثنامهللوقأنأأشأملكلتثكو

اوقر،نيسحنيدلالامكو،ملاسحالصو،(71(رماعميكحلادبعمه

.نيطسلفىفلاتقلاناديمىفةيئانثتسااتلايقرت

سانلارسخافأنأديرأالىنال،اذهنماكيشمهللوقأناأشامل

...ىئالمزوىتوخامهو،ةروثلاةدايتسلجمءاضعأب

***

نكلو.ةبيثكةيسفنةمزأىلببسهلكلاحلااذهنافرتعأو

،ةيقيقحلااهيلناعمصالختساوبراجتلاهذهلمأتو،دعباميفامبلراجئلا

نماراذعأهلكاذهلسمتلأىنتلعجو،ىسفنىفةمزالاعقونمتففخ

ةلماكلاةروصلا-امدحىلإ-ىمامأتحضتانيحاهيلعترثععقاولا

هنأتلقىذلالاؤسلانعباوجلاىنتطعأاذهنمرثكأو؟نطولاةلاحل

:وهو،ىندواراملاط

32ىفهبانمقىذلابشيعجلانحن-موفننأبجيناكلهإ

!؟ويلوي

كانهنكيملو،معن:باوجلاو
!رفموأبرهم

""*
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ةروثىفىليلونيتروثىفشيعناننالوقأناعيطتسأنالاانأو

...ةدحاو

:ناتروثضرالابوعشنمبعشلكلو

ةيكضاطدينمهسفنبهسفنمكحىفهقحاهبدرتسي،ةيسايسةروث

.هاضرنودهضرأىفماقأدتعماثيجنموأ،هيلعضزق

امىلعاهيفرمالارقتسيمثهتاقبطاثيفعراصتت،ةيعامتجاروثو

.دحاولانطولاءانبالةلادعلاققحي

اهنكلونيتروثلابترمالوعشىرشبلامدقتلاقيرطىلعاذتقبسدقل

امأ؟نينسلانمتائمةيناثلاوةدحاولانيبلصفامنإو،اعمامهشعتمل

اعمناتروثلاشيعتنأىهانبعشاهبنحتلماىتلاةلئاهلاةلرجتلانإفنحن

...دحاوتقوىق

*"*

ةفلتخمأفورظنيتروثلانملكلنأاهنعبمةلئاهلاةيرجتلاهذهو

...أعورمأمداصتمداصنتوأبيجعارقانترفانتت

ةمالارصانععيمجةدحواهحاجنلبلطتت،ةيسايسلاةروثلانإ

.هلكنطولاليبسىفاهتاذلاهناركنواهدناستواهطبارئو



43

،دئاقعلالخلختوميقلالزلزتاهرهاظملوأنم،ةيعاصتجالاةروثلاو

كشلاوداسفلامكخلو،تاقبطوادارفأمهسفنأعمنينطاوملاعراصتو

...ةينانالاو...ةيهاركلاو

:نيتروثىفمويلاشيعنامدأانلردق،نيذهىحرلاىقشنيلو

ةروثو...فدهلاىفىنافتنو،باحتنو،دحتننأانيلعمتحتةروت

لكركفيالو،ءاضغبلااندوستو،اميرتفننأ-انلتدارإمغرب-امنيلعضرفت

...هسفنىفالإانم

**"

عطتستملو9191ةروثتعاض--لثم-نيذهىحرلاىقشنيلو

.اهققحتنأبجيناكىبتلاجئاتنلاققحتنأ

الاثبلتمل،نايغطلاهجاوت9191ةنسىفتصارتىتملافوفصلا

...تاقبطوادارفأاهنيباميفعارصلااهلغشىتحاليلق

ءاوس،انيفامكحتاهدعبنايغطلادازدقف،اريبكالشفةجيتنلاتناكو

ناكىتللاةعنقملالالتحالاعئانصبوا،ةرفاسلالالتحالاطلاوقةطساوب

دصحيملو،اقورافهنباهدعيوداؤفناطلسلاتقولاكلذىفاهمكسزتي

نيباميلنثداقحألاوءاضغبلاوةيهارحملاالإو،هسفنىفكوكشلاالإبعشلا
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.هتاقبطوهدارفأ

.11!9ةروثهققحتنأرظتنيناكىذلالمالابحشو

ةمواقملاىوقنالكلذ،ىش؟اتلقأملو،لمالابحشتلقدقلو

لمعتلارتالتناك،انبعشدوارتىتلاةىليبكلالامالااهعفدتىتلاةيعيبطلا

.ةديدجةلواحملدعتستوالمع

ىلعاضرفىذلاو،9191ةروثدعبداسىذلالاحلاوهكلذناكو

.لمعلاىلعةرداقلاةوقلاهدحونوكينأشيجلا

***

،دحاوراطااهدارفانيبامبرفيةوقموقتنأبلطتيفقوملاناك

...تاقبطلاودارفالاعارصامدحىلإمهنعدعبي

هعاطتساىفنوكينأوبعشلاميمصنمةقلاهذهنوكتنأو

.ضعببمهضعبقثينأاهدارفأ

الععمهللفكيامةيداملاةوقلارصانعنممهديىفنوكيناو

...امساحأعيرس

...شيجلاىلعالإقبلطنتطورشلاهذهقكتملو
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،ثداوحلاىفهرودددحىذلاوه-تلفامك-شيجلانكيملاتثكهو

ىتلاىهاهتاروطتوثداوحلااثلئاكو،ةحصلاىبلإالرقأناكسكعلاامنإو

.نطولاريرحتلريئكلاعارـهصلاىفهرودثنيجللتددح

***

لماكلاانكارداىلعفقوئيانحاجننأةياثبلاذنمتكردأدقلو

عيطتسننكنملاننإف،اننطوخيراتنماهيفشيعنيتلافووظلاةعيبطل

ابلراقعرخؤننأعيطتسننكنملكلذكو،ملقةرجبفورئخلاهذهريغننأ

نأانتعاطتساىفنكيملكلذكو...نمؤلاىفمكحتنواهمدقنوأةعاسلا

ىتحةروثرورمفقونف،رورملاىدنجةمهمبخيراتلاقيرطىلعموقف

ناسكامنإو،مادطصااثداحوونودثللذبلوحنوىىلحخأةروثرقل

هعأسنىذلاديولاءىشلا
نأنموجننوناكهالاردقبفرصتنازأو

.!ىحرلااقشاننحطي

.أعهنيترونلاقيرطىفريسناأدبالناكو

،همثدرعاعاميورافانعلخفةيسايدلاةروثلاقيرطىفاـهنرسمحويو
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ديدحتانررقفةيعاصتجالاةروثللاقيرطىفةلثاممةوطخانرس

.(81(ةيكلملا

***

هظفتحمويللوي32ةروثلظننأىغبنيهنأدقتعأمويلاىتحتللزافو

ةزجعمىقحتنأعيطتلستىكل،دأدابعلاوةعيرسلاةكرحلاىلعاهتردقب

نمنايحألاضعبىفادبامهص،ثاوتقوىفنيلتروثىفريسلا

.انتافرصتىفىضقانتلا

داحتالاببلاطتتنأ(:ىللوقيىئاقدصأنمدحاوىنءاجنيحو

ىفرمشتنأردخلامكاحملحمستتقولاسفنىفتنأو،زيلجنالاةثيجاومل

...اهلمع

ىقشةمزأ،ةويبكلاانتمزأىلإيخىفتناكو،هيلاتعمتمملا

.ىحرلا

.ىضاملاىسننوادحاوأفصدحتنناانيضتقتهمزأ

ىسننالوقالخالاميقلةعئاضلاةبيهلاديعننأانيلعضرفتةروثو

!ىضاملا
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امك-ظفتحنقأهاجنلاىلإديحولاانذفنمنإ:قيدصلااذهللقأملو

ىقنيقيطىفريسنناىلعةردقلالوةأدابملاوةكرحلاةعرسب-تلق

.دحاوتقو

.ويلوي32ىفاوكراشنيذلالكهءاشالو،كلذانأأشأملو

.مويلااهبرميىتلاةلحرملاو،انبعشخيراتو،ءاشردقلانكلو
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قحبىدان،ثيدحلاخيراتلاىفىرصملوأموكمرمعديمنلاناك

ةيسترفلاهلمحلالالخهترهشلوأناكو.ةدايمنلاىفوةيرحلاىفبعشلا

ءالجبتلهتناىتلاةيبعمثلاةمواغملاةكرحداوقنمناكذإ.رصمىلع

،ىنامثعلااشابلاوكيلامملانايغطدضةمواقملاةكرحداقمثنييسنرفلا

ىفةيناغئعلاقرفلاىدحالآطباضتقولاكلذىفىلعدمحمناكو

رععميعزلابهتلصقثوو،ةيبعشلاةمواقملاةكرحىلامضناق،رصم

هؤامعزبتكو،أيلاوبعشلاهعيابف،ةيالوللهحشروهبعدخناف،مركم

،اهركمةعيبلاهذهةفيلخلارثآف،لوبنطساىقىناصنتعلاةفيلخلاىلاكلذب

رصمىلعآيلاوراثصو،دارأامىلعدمحملمتوبعشلاةدارإىلعالوزن

ىلإمركمرمعديسلاىفئو،ءامعزللهدهعناخو،بعشللركنتمص

!تامىحتحآيفنملظف،اطنطىلإمث،طايمد

،ريمأاكصاريمأهنوثراوتي،ىلعدمحمةرسالةثارورصمشرعراصو

هيلوي62ىفشرعلأنعدعبأف،ةلسلسلاهذهرخآعولخملاقورافناكو

ةنسهينويىف"رصمةيروهمج"تنلكصأوةيكلملاتهتنامث،2591ةنس

.رصمشرعلىلعدمحمءالتعإنمنرقفممنونرقدعب،3591

،آميمصأيرصمقاكو،ىرصملاشيجلاىفآطباضىبارعدمحأناك(

،نمرآلاوسكرشلاوكرتلانمشيجلاطابضرثكاناكنيحىف

ةيقرتلااوزواجتينانييرصملاطابضللاحومسمنكيملو،طوءانرالاو

اهلكدالبلاقفارمتناكو،ةيافكلاوطاشنلانماوغلبامهم،ةنيعمةبتر

مهللعجيومهيظتحيومهلرقيقيفوتويدخلاناكوابناجألاىديأىف
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)3

بئارضلاوايدادبتسامكحلاماظناملاكو.دالبلالهأىلعةدايسلاوزايتمالا

ليعامسااهيفطروتىتلاقويدلاو،ةيواخةلودلاةنازخو،ةفحجموةليقث

ةطلسلابناجألانينثادلللعجئوىلاهالاوةموكحلالهاكلقثتةقامحب

ىقنويرصملاطابضلاهؤ؟امزهءاروو،اذهىبأرعدمحأىبأو...ايلعلا

ماظنحالصالو،نايغطلااذهةمواقملةطخىلعمهرمأاوعمجأف،شيجلا

.ةدايسلاىفبعشلاقحبفارتعالاو،مكحلا

،بعشلامسابويدخلاىلإبلطيلل،نيدباعناديمىفهنكشيجلاعمتجاو

.بناجألاةطلسنمدحلاو،ىباينمكحءاشناو،مكحلاةادأحالصإ

حامئ،داراامهلققحو،بعشلابلاطملةباجتسإلاىلإقيفوترطضاف

بعشلاىفةمواقصلاحورىلصىضقيل،ءافخلاىقزيلجنالاعمهرمأربلدي

هء؟اهذاوىبارعدمحأاولقئعاو،رصماولثحاف،دارأامكةبقاعلاتناكو

طكصلاثحالالوأاذهناكو.،ىدثهلاطبحصلارزجىدحإىلامهوفن

ىتح،ةنسنيعبسونيثنثانطولاردصىلعهلاقثأبمثجىذلاىناطيربلا

.ءإلاىلع491ةنسىفقويرصملامههركا

قرفلارخاوأىند)نيلتروثلانيبرصماهتمثلاعىتلاةوتقلاهذهىف

ىموقلاىعولاأدلو،ةرحلاراكفالاترشتنا،نرفلااذهلئاوأوىضاملا

نيثلالامجديمملاو،ىبكاوكلانمحرلادبعديسلاءازالناكو،مبضني

لالقثسالاىفهقحببشلانمآف،ىعولاظاقياىفاهرثأ،ىناغفالا

هذهءامكصزنمناكو.نيبلطملانيذهقيقحنلهرمأربديأدلو،ةيرحلاو

زيزعلادبعو،ديرفدمحمو،لماكىفطصمو،هدبعدمحم:ةرتفلا
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.شيواج

،تقؤماهلالخانأتمكصز2881ةنسىفرصمايناطيربتلتحاامل(4(

اذهىلعتلظو،ةيلخادلااهرومأرقتمنتنيحرصمنعولجتساهنأو

نعتفمتكف،4191ةتسىفىلوالاةيملاعلابرحلاتبشنىتحمعزلا

روعشرذحتىئكلو،ةيناطيربلاةيامحلارصمىلكصتمضرففاهتكيبخ

برحلاافورسظنأو،كلذكهدقؤماليامحلاهذهنأدمحمحز،نديرممملا

...اهتضتقاىئلاىه

ةرووضىلعنويرصملاعمجأ8191ةنسرخاواىفبرحلااتهتنااملف

ليكو،لولغزدعسبهذو،رصصلالقتسابفارتعالاوةيامحلاءاهنإ

ىلععم،ةرهاقلاىفىناطيربلادمتعملارادىلإ،ةيعيرشتلاةيعمجلا

ىلإلقنلنأ،وصممسابهللإاوبلطيل،ىمهفزيزعلادبكصوىوارعش

فارتعإلاوةيامحلاءاهثإىفنييرصملاةبغرندنلىفهتموكح

دعستلقتعاو،بلطملااذهىلعاربصايناطيربقطتملف،لالقتدملالاب

.9191ةثسةروثلاعتشإلاببساذهناكف،ةطلامىلإمهتفنو.هباحصأو

نيبتاقصلاعلاخيراتىفةيسيئرلالحارملانمةلحرمةروئلاهذهربتعتو

.ايناطيرلرصم

ةلودلاكالمأنماءزج-ىلوألاةيملاعلاابلرحلاىلإ-نيطسلقاتناك-5

ك6امأنماهرابتعابايناطيرباهئلتحا،برحلاكلتتبشناملفةينامئعلا

،برحلاكلتىفاهلبرعلادييأتايناطيرببسكتىكلو،ةيداعمةلود

ابمهيلادرتساهناتنلعأ
6

ىلعاهوناعأاذإ،مهلالقتسابفرتعتو،مهد
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ىفايناطيربفصىلامهمامضنإلاببسدعولااذهناكش،كرتلابرح

،برعللتركنتىتح،رصنلاغلبتدكتملايناطيربنكلو،برحلاكلئ

دهمتل،نيطسلفىلعاهناطلستنصرفو،برحةمينغمهدالبتربتعاو

اذهىلعنيطسلفبرعراثف،ايموقانطواهيفمهلاوكشنينأدوهيلل

،ةبقاعتملاالرعلاتاروثبلابتمحلايناطيربنكلو،ـهوضتريملوعضولا

نيطسمل؟ىلإةرجهئلاتائاسو،محلاكلاد؟ابفئامنىشءههيللءفدعتتتثمأو

،نويماثللترومهقعمثتبحاىتلح،انطومهلنوكتل)اثبرارقتسالاو

غلباملف،مهضرأنعمحهنوحزحزيومحهفازرأىفدإابلالهأنومحاؤي

ايناطيرباهنماتدبحسنإ،غلبملااذهنيطسلفىفةوقلاوةرثكلانمدوهيلا

ءالؤه،هجولاهجونولتاقتينيئراطلادوهيلاونيتطولابرعلاتكرتو

كثلوأو،ضرأنمربشهيفمهلنكيملنطوىلعءاليتسالاىفنوعمطي

نيطسلفبرعلنكيملو...مهدادجأومهئابآىوثمومهنطونعنوعقادي

امةوغلانع
مهدعاسئناةيبرعلالودلاتررقف،ةبلغلابابسأمهلءىيهي

...مهدالبنمللخدلاودعلادرطومهلاحبرفظلاىلع

،ةمواقملاناديمىفاهرثارمذخأتنييرصملانيعوطتملاقرفثأدلو

ءاقبإلاليبسىفمهئامدلذبلاوعوطت،رارحأنييرصمطابضةدايقب

.باجعإلابركذيءإابمهلناكو،نيطسلفةيورعىلع

ىفلكشوأو،8491ةنسلوياص51ىفنيطسلفىرصملاشيجلالخدمث

لقعمدعبالفعممهلقاعمنعنولختينيروعذمهمامأدوهيلارفو،دالبلا

...اليرفلارصنلاريشابتترهظو
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نوبقرتيمهوفنعبقفختمهدالبىتشىفبرعلابولقو،كلذءانثأىف

ناك،ةريبكةنايختثدح،مساحلارصنلاءابنأاهيفمهيتأتىتلاةعاسلا

كصةيبرعلالودلاتعقوف،اهيفاكيرشعولخملارصمكلمقوراف

ىديأنمةينادلاةرمثلاتتلفاو...اهراصتناجواىفىهوةندهلا

!برعلا

شويجلاوىرصملاشيجلاىلعةنايخلااهتضرفىتلاةندهلاهذهءانثأىف

نوجاتحياملكبدوهيلا،اهؤافلحو،ايناطيربتدور،ةرصتنملاةيبرعلا

فنأتستنيحةلماكةبهأىلعاونوكيل،ةفيفخلاوةليقثلاةحلسألانمهيلإ

ةنازخلالاومأىلعنولوتسيكلذلالخهترسامسوقورافناكو،برحلا

،لاتقلاناديمىفطبارملاىرصملاشيجللةحلسألاءارشىوعدب،

بيصت،ةدسافةحلسأاهنمثبشيجلاىلانولسريو،مهسفنالاهنوذخأيف

اببسو،رصنلاىلعدوهيللانوعكلذباوناكف،ودعلابيصتالواهباحصأ

،نويرصمطابضودونجةحلسألاهذهةيحضحاردقو،رصمةميزهل

دوهيلاىديأتحتلزتملو،دوهيلااهيلعبلغو،اهسفننيطسلفتحارو

اىوأمنودجيالنودرشماهلهأو،مويلاىتح

ىفرثأتاذةوقاوراصوكلذلبقمهتئيهاولكشدقرارحألاطابضلاناك

نمو،نايغطلانمدالبلاصيلختلادادعتسا،شلجلاقرفنمةقرفلك

شيجلاسأرىلععضيقورافناكو.ىناطيربلالالتحإلانمو،داسفلا

،سانلامامأةزرابلاشيجلانيوانعمه"هتناطبوهترسامسنمةعامج

ةبسانملكىفشيجلاولثممو،نولماعلاةداقلاو،رابكلاءاسؤرلامهنمف
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املف،طابضلاىدانىفةرادإلاةديلهمهنمو،شيجلااهيحمللفميامنأداري

1591هثسىفىدانلاةسايرلباخلنإلادعومناح
طابضلاصرح

اوبختنإ،ىدانلاةسايرنعهتناطلوقورافةرسامسداعبإىلعرارحالا

،باختنالاىغلاوهباوصشاطف،قورافةدارالايدحت،مهنماسيئر

.شيجلانيلوهنيبفالخلارهاظمنمحيرصرهظملوأكلذناكو

.ةروثلاةدايقسلجمءاضعأنم-8

.ةروتلاةدايقسلجمءاضعأنم-9

تاوقداقمث،ىرصملاشيجلاىفاطباضناك،ميظعىرصمىنادف-01

ةييرعلالودلاررقتنألبق،نيطسلفنععافدللنييرصملانيعوطتملا

،كراعملانمريثكىفدوهشمءالبهلناكو،ةكرعملاىفكارتشالا

.8491ةنسناديملاىفاديهشهبحنىضقو

3591ماعىفكلدناك11

دودحتزاتجادقةيناملألاشويجلاتناك،2491ةتسرياربف4ىف-21

ىقح،ةمزهنملاةيناطيربلاشويجلاابلفعتت،ليمورةدايقب،ةيبرغلارصم

نأذثمويقيلجنالاكردأو،ةيردنكسإلانمةبرقمىلع"نيملعلا(تغلب

اميويرصملامضنينأهـهنوشخيامدشاناكو.تناحدقرصمىفمهترخآ

صىلاتحإلااهبمهلانىتلاملاظحلانممهسفنألاماقتنا،ايناطيربءادعأىلإ

امنانوعيطتسيمهنأزيلجنإالليخامنأكف،ةنسنيتسلاللاخىناطيربلا

هبناجنونمأيلجرةيرصملاةموكحلاسأرىلعناكول،رشلااذهارقتي

كلملارصقىلإرياربف4ىفمهريفسبهذف،هعمبعشلابناجنونمأيو
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ملقإهورذنأو،ساحمحااىفطصمىلإةرازولاةسايردانسإهيلإبلطي

فصقىلعزيلجنإلاتاب،إدتفحزمث.هضفرجئاتنىئخئينأألعفي

،ساحنلاىفطصمىلإةرازىلاةمغايردنسأوقورافعضخف،كلملا

-ايناطيربةبضرلةباجتسا

.2491ريأربف4ثداح-31

ةنممنىفروتسدلانلعأنيح-هئارونمزيلحنإلاو-داؤفدطصقنكيمل

عثصينأالإ-ناملزبلاىفهيهتممباختناىلإبعمتشااعدو3291

بصانموناملربلادعاقملوحهلرحئاتامنفانملابهلغشو،بشلاةدحو

،كلذنماودارأامزيجنإالوهلققحتدقو،ةيموقلا4بنامأنعمئكحلا

،9191ةنسىفايناطيرينايكلرلزىتلابعشلاةدحواتعدصتف

مهضعبصلرتلـه،ضحبلمهضعبديكي،أعيشوأب(زحأبعشلاراصو

،لرتسإلاقيقحتلحافكلانعبصانملاىلععارصلامهلغشو،ضعيي

ىقهنلعأىذلاروتسدلادرتسيل10391ةتغىفةحناسةصرفلاداؤفىأرو

فئازىروتسدناونثبهومسدرفلامكحنمجرنىلإدوعيل،؟329ةتس

الوةيثلسبعمثللققحيلالفخآاروتسدهبلدبتساوروتسدلاءاغلانلعأف،

اهيلعضرفو،اضرلاومالستسإلاىلعفنفلابدالبلارهقو،ةدايس

نكل،نينلسعضب،ةفئازةيروتسدةفصىلتنت،ةيدأدبتساةموكح

حفاكيىتلاةيموقلاهينامأوايلعلاهلثمنعلختيملو،عضخيملبعشلا

ىفةصرفلاهلتحيتأنأالإوهامف،ددكصتاذنيشذنماهليبسىف

3291ةنسلروتسدةدوعبأبلاطم،ةمراعةروثراثىتح،5391ةنس
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،ةيبارلاةروتلللبقنمقيحملوتهوخاأطأطامك،بعمتللطغأرداؤفأطأط

ناملربلاىفهيلثممباختشإلهاعدو،3291ةنسروتسدبعشللدرو

...هيضتريىذلاماظنلاىلع

ىناطيربلالالتحإالاديهقل1881ةشىفقيفتعونصخناكامكنكلو

6391ةنسةدهاعملاثيلهمتدعبنمداؤفعوضخاملاك،2881ةنسىف

رثأىلعف،هنمكاكفالآيدبااطابرايناطيربةلجعىلإرمصمطلىلتىتلا

اعيمجبازحالاءامعزمضتىتلاةينخولاةهبجلاتفلأت،روتسدلاةدوع

لحلةديدجةضوافمىفايناطيربعملخدتل،ىنطولابزحلاادعام

ةدهاعملاىلإتاضوافملاهذهتهتنامث،نيدلبلانيبةقلعملالئاسملا

يلعزيلجنإلاتهركأوكلذدعبةييعشلاةروثلااهتقرمىتلا،ةيدبألا

!هدعبةعجرالىذلاءالجلا

ابعذاتسالاللحدقو.لمعلاو،ماظتلاو،داحتإلا:ةروثلاراعش-

ةروثلاو،ةيسنرفلاةروثلانملكراعشنيبوهنيبنزاوو،داقعلادومحم

لكليلحتىفبهسأو،ةينيصلاةروثلاو،ةيسورلاةروثلاو.ةيكرتلا

"رظنأ.تاروثلاكلتنمةروثلكعقاوىلعهقابطناىدمواهنمراعمتل

.داقعلادومحمابعذاتس6ال!نازببملاىفةروئلاةفسلف

،ةيكيرمإلاةدحتملاتايالولااهنمفلأتتىتلانوسمخلاةيالولا:ىاواه-

نمليبخرأنمايفارغجنوكتتو،5691ماعداخلالاىلإتمضناو

ىلامشلا(كيفسابلا(ىداسهلاطيحملانمطسوتمعقمىفدتميرزجلا

ةريزجاهمهأةريبكىنامثاهنمةريزج221ليبخرالارزجددعغلبيو،

اماواه
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ىلنيئرللوألابئانلا،ىرصمىسايمغوىركسعرماعميكحلادبع-71

طولامسركرمىحاوننملاطساةدلببدلو،7691ماعىتحةيروهمجلا

ةيركسعلاةيلكلابقحتلاو،9191ربمسيد11ىف(اينملاةظفاحم(

جرختوكلذدعببرحناكرأةيلكبقحتلار،8391ماعاهنمجرختو

ةنجللافيلأتىفكرتمطا،لوامزالمةبتربوهو،8491ىفاهنم

غضوىقو،رارحألاطابضللةيسيسأتلا
دحأناكو،ويلوي32ةكرحةطخ

تاوقللآماعادئاقنيعو،همايلقنالعإذنهةروثلاةدايقسلجمءاضحصأ

3591ةينوي81ىفرصمةيروهمجتالعإرثإةحلسثلا
ءاوللاةبترحنمو

تاوقللىلعالادئاقللأبئاننيعو،8591ريانيىفقيرفلاةبترحنممث،

رياربف32ىفةدحتملاةييعلاةيروهمجلامايقرنىلاعإرثأىلعةحلسملا

8591
حاطقالاةيفصتلالعلاةنجللاةسايرىلوتدقو،ريشملاةبترحنمو

رهشلالخىفو،ماعلاعاطقلاميظنتلايلعلاةنجللامثا66يام81ىف

ىرصملاشيجلاةدوعلةيديهمتلاةيلمعلاىلعفارشالابماق7691ويام

ىفلاقتساوةيلودلاءىراوطلاتاوقبحساهإاتىتلاةيقرشلاددحلاىلإ

ىفىفونو،مسألااذهبثفرعىتلابرحلاثادحألةجينن7691وينوي9

.ةوهاقلابةحلسملاتاوقلاىفشتسمب7691ربمتبس

هنأشنميداصتقاميظنتوه:ةيكلملاديدخلويعارؤلاحالصإلانوناق-81

كالملاراغصنمةفبطنيوكتودارف*الةيعارزلاةيكلملاديلدحت

أجاتناواهقفارملةياعرواهضرأىلعآصرحرثكانكت،نييعارزلا

،عمتجملاىفةيقبطلاامقراوفلااليوذتىقرثأنماذهلامو،اهلوصحمل

3591محاعرصمىفيعارزلاحالصإاليساسالانوناقلاردصدقو



ىألزوجيالهنأهيلعتصناممهأ،ةدامنيعيواىلعلمتسثلاو

(نادفىتئامنمرثكاةيعارزلاضرالانمكلتميقأصخش

ىلوتسيلنملةموكحلاىلضيوعتو)1691ماعىفنادفةئامىلإتضفخ

عيزوتو،نادفللةلراجيإلاةميقلالاثمأةرشعساساىلعمهيمنصارأىلع

ةيولوألانوكتو،درفللنيلدادفةسمخساساىلعاهيلعىلوتمصلاضرالا

نيبةينوناقلاةقالعلا:نوناقلامظنامك،العفضرالاعرزيناكنمل

مايقو،ىعارزلالماعلارخالىندألادحلاريدفتو،رجأتسملاوكلاملا

ةندفاةمصخنمرثكأنوكلميالنممددجلاكالملامحضتةينواعتتايعمبح

عيبوةيعارزلاتارودلاميظذتوةيسعارزلافلسلاىلعلوصحلاو،

نمضرغلاقفحتدىتلاتامدنحلانمكلذىلإامو،اينواعتلوصحملا

.ميظنتلااذه



ىئمل
-،صء

-

.لكباطيءااىلكلا
-

.فكتإةمملامحا
-

.ملكتيصاصىللا
-

.ىلكللالكفىليوحم9غاص
هدلااىليقاىلمااه-

-

.يفداقلايف،ويف
-

.ؤببؤعايئيىلعاي
-

.راصنيتاوفلا
.كمتلاااذهلولبتيهفس-

-

.مصلولقعوسانلاهباصمما
-

.ييمجاانبضغا
-

.امنبجاولذواند9طتحه
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؟هحنصنناديرنىذلاامنكاو

؟هيللاقيرطلاوهامو

،لوالالاؤسلانعةباجالافرعأتنكنايحالامظعمىقىنأقحلا

ةفرصلاكللناكامنإو،هفرعملاهتثهحبدرففلاىدحونكأملىنألاخأو

.هـهلكانليجعامجاهيلعدقعناالمأ

انأفأيفرنىذلااتدىلإانقيرطام"ىناثلالاؤسلانعةباجالاامأ

اضياثقتعاداكأو،رخآءىشريغتيملامكىلايخىفتريغتاهنأفرتعأ

!ليجلااذهىفربكألافاللاخلاعونصوماهنأ

رمأكلذ.ةيوقلاةررحتملارصمبملحناعيمجاننأىفكشنمامو

.ارصموىرصمنيبامفالخهيفسيل

.انتايحىفدقعلاةدفعكلتف،...ةوفلاوررحتلاىبلاقيرطلاامأ

ايهجاوأتللحكأو،2591ةنسويلوي32لبقةدفعلاكلتتهجاودقلو

اهيلعطقستلالظلاتناكةريثكاياوزىلتحضتاىتحأريثككلذثعب

انورقانئطوداسىنثلامالظلاناكقافآىتويصبمامأطتلدلو،اهيفختف

.!اهارآالفاهفليةليوط

***
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ىباجيإلالمعلانأ،ىنادجوىفىعولاقثبناذنمائسسحأدقلو

!؟لمعىأنكلو...انقيرطنوكينأببحو

،ةلكشملالحتلةيفاكاقرولاىلعأىباجيالالمعلا"ةعلكودبتدقلو

نحملاىفو،انليجاهشاعىتلاةريسعلافولاىفو،ةايحلاىفاهنكلو

!ةيفاكنكتمل،اننطوتاردقمىفاهرافظأبشنتاقناكىتلا

***

ىفىباجيإلالمعلاىهةسامحلاتناكىقايحنمةوتفىفو

.ىريدقق

ىفكيالهناىرأاتحبصأوىباجيالالمعلاىفىلعالاىلثمريغنمث

ىئكىتسامحلقنأنأىلعامنإو،ةسامحلابىدحوىباصعأجضئنأ

.نيرخالاالاصعأاهبجضت

نمتخرصو،ةضهنلاةسردمىفتارهاظمتدقمايألاكلتىفو

انخارصقكلو،نورينكىئاروخرصو،ماتلالىفاقتسالابلطبىقاصعأ

مطحتالولابجلاكرخلالةنهاوءادصأحايرلاهتددلوءابهعانص

.روخصلا

"*هب
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رصمءامعزلكعمذجيناىيأرىفىباجيالالمعلاحبصأمث

ادحاومهتويببةرئاثلاةفئاهلاانعومجتفاطو،ةدحاوةملكىلعاودحتيل

نكلو؟ةدحاوةملكىلعاوعمتجينأرصمبابشمسابمهيلإبلطتأدحاو

ىتلاةدحاولاآلدكلاناف،ىناميالةعيجفناكةدحاوةصلكىلعمهداخلا

.6311ةدهاعمتناكاهيلكساوعصتجا

***

هتبهلأفانبابشىلعليلقبابساموةيناثلاةيملاعلابرحلاتءاجو

ىلاريسي،هلمكأبليجهابحتإ،انهاخلإأدبف،هتاجلخىفرانللاتعاشأو

.فنعلا

نأفارستلسعالااثهبىنذخاؤيالماعلابئانلالدلو-فرتكسأو

اهنأىلعةرتفلاكلتىفلعتشملاىلايخىبفتجهوتةيسايسلاتلالايتغإلا

لبقتسمذتنننأبجيناكاذإهيلعمادفالانمرفمالىذلاىباجيإلالمعلا

.انلنطو

اننطونيبفقتىتلاتابقعلامهناتدجونيريلاكلايتغاىفتركفو

ىلكصمكحلاعضومىسفنعضأو،مهمئارجدنفأاتدحرو،هلبقتسمنيدو

مكحلابهلككلذعفشأمثنطولااذهباهتفحلأىتلارارضالاىلعو،مهلامعأ

.مهيلعردصيقابجيىتثلا
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نوثبعياوناكنيذلاهلاجرضلوقباسلاكلملالايتكشاىفاتلركفو

.انتاسدقمب

.ريكفتلااذهىفىدحونكأملو

.ريبدتلاىلاويكفتلاانبلقتناىريكشعمتسلجاملو

***

ىتلاىلايللارنتكاامو،مايالاكلتىفاهتمسرىتلاططخلارنكأامو

.ةرظتنملاةيباجيالالامعأللةدعلادعأ،اهتوهس

.ةرينمةيسيلوبةصقاهنأكةرتفلاكلتىقانتايحاتسناك

انكو،مالظلابرتلستنانكو،زومرانلاقناكو،ةلئاهرارسأانلاقناك

ىذلالمألاىهصاصرلاتاقلططتلنامكو،لبانقلاراوجبتاسدسملاصرن

اهبملحن

مويلاىثحركذأتلزامو،هاخلالااذهىلعةريثكتالواحمبانمقو
...هتياهنىلإقيرطلاىفعفدنننحنوانرعاشموانتالاعفنا

"""

هنأىلكصفنعلارومصتىلااحيرتسصىقامعأىفنكأملىننأقحلاو

.اننطولبقتلسمهبذقنننأانيلعنيعتيىذلاىباجيالالمعلا

نملماوع،ةكباشتهلماوعاهيفجؤتمت،ةريحىسفنىفاتناك
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،كشلانمواملاميالانمو،ةوسقلانموةمحرلانمو،نيدلانموةينطولا

.لهجلانموملعلانمو

ىفتجهوتىبتلاةيسايسلاتالايتغالاةركفتدجواديورأديورو

ىباجيإلالمعللقيقحتكىبلقىفاهتميقدقفتواهتوتثجوبخت،ىلايخ

.رظتنملا

...هاجتالااذهىفىمالحأوىراكفأىرجمىفةمساحةليلركذأو

.لمعللةدعلاانىفدعأدقانك

.قيرطلاننملوزينأابلجيهناانلقآدحاوانرتخاو

تناكوليصافتلابةطخلاانعضوودحاولاذهةايحفورظانعلردو

.ليللاىفهتيبىلادئاعوهوصاصرلاهيلعقلطننأةطخلا

ةسارحلاةقرفانبترو،رانلاقالطإىلوتتىتلاموجهلاةقرفانبترو

دعبةاجنلاىلإتالفالاةطخميظتتةقرفانبترو،مجهلاةقرفىمحتىتلا

.حاجنبةيلمعل01ذيفنت

.ذيفنتلاتاعامجعمىسفنبتجرخو،ةدوكصوملاةليللاالءاجو

.هانروصتاملاقبطءيشلكراسو

ىتللااهنكامأىفقرفلاتذمكو،انعقوتامكايلاخحرساناك
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هوحنقلطناو6لوزياأبجياكىذلادسحاولاطلبقأو،احملتددح

.صاصرلا

تادبو،ةسارحلاةقرفاهباحمطناتطغو،ذيفنتلاةقوفتبحسناو

حرسملارداكضأتقلطناوىترايسكرحمتردأو،ةاجنلاىلاتالفإلاةيللمع

.هانبترىتثلاىباجيالاانلمعدهشىتثلا

،ةأرماةلولوو،ليوعوخارصتاوصاىبعمسىفتودةأجسفو

.همومحمةلصتمةثاغئسامث،لفطالعىبو

عفدنتةرايسلاو،ةرئاثلاتالاعفنالانمةعومجمىفاقراكضتنكو

ةعرسمىب

...آبيجعائيشتكردأمث

...ىعمسقزمتتلازامتاوصالاتناك

تدعبتلنكدقلةمومحملاةثاغتسالاو،ةلولولاو،ليوعلاو،خارصلا

عمو،توصلاىرسينأننكمياممرثكأبحرسملانع
هلككلذادبكلذ

.ىندراطيوىنقحإايهنأك

ىفو،ىمحىبلقعىفوىشارفىلعتيقلتساو،ىئيبىلإتلصوو

.لصتمنايلغىويمضوىبلق
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قرطتلازامةثاغتسالاوةلولولاوليوعلاوخارصلاتاوصأتناكو

...ليللالوطمنأملو

***

،ةراجيسءاروةراجيسلعشأ،مالظلاىفىثلارفىلعايقلتسمتيقب

ىتلاتاوصالاىلعىرطاوخلكددبتتمث،ةرئاثلارطاوخلاعمحرسأو

...ىنقح!ات

؟قحىلعتنكأ

:نيقيىفىسفلللوقأو

-

!ىنطولجأنمتناكىعفاود

؟اهنمرفمالىتلاىهةليسولاتلتتناكأ

:كشىفىسفنللوفاو

؟لعفننأانتعاطتساىفناكاذام-

نموادحاولااذهنمهانصلخاذإاندلبلبقتسمريقتينأاقحنكميأ

؟اذهنمقمعأةلأسملامأ،هريغدحاو



:ةريحىفىسفنللوقأو

.قمعأةلأسملانأسحأداكأ-

مأ،ىضمينأاملثحينمىضميأ:محالاوهامف،ةمأدجمبملحناننإ

؟ءىجنأالجينمءىج

ةمحدىلملارطاوخلانيجنبرستلترونلانمتاعاعشاوىسفنللوقأو

-

،ةمأدبحمبملحناننإ...ءىجينأابلجينمءىجينأمهملالب

!دجملااذهىنبينأبجـهيو

اهألمىتلاةفرغلاىفىشارسنىفبلقتاتلزاموىسفنلىلوقأو

:تالاعفنالااهيفتفثاكتوناخدلا

-

؟نذا

:ىلعدريافتاهعمسأو

-

؟اذامنذا

:ةرملاهذهنيقدىفىنفنللوقأو

-

ىذلاىباجيالالمعلاهكلذسيل...انقيرطريغتينأبجينذا

.اراوغأدعبأوةروطنحرثكأواروذجقمعأةلأسملا...هيلإهجتننابجي
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وههقزقلنأثبليامءافصلانكلو،ةيفاصةيسقنةحاربسحأو

تلازامىتلاكلت،ةثاغتسالاوةلولولاولدوعلاوخارصلاالاوصأرخالا

.ىقاحعأىفنكاهؤادصأ

:ةأجفلوقأىسفنلدجوو

!توميالهتيل

ىتثلادحاوللةاحلاىنغلأانأورجفلاىلععلطينأابيمجعناكو

!ءاسملاىفتوملاهلتينقل

نأىنددسأو....حابصلاافحصىدحاىلإةفهلىفتعرهو

!ةاجنلاهلتبتكىثق...هلايتغاتربدىذلالجرلا

***

.ةيساشالاةلكشملانكتملكلتنكلو

ذنموىباجيالالمعلاىلعروثعلاىه...ةيساشالاةلكشملاامناهي

دعباوةروطخرثكأواروذجقمعأءىشىفىقيقحلاانريكفتأدبتقولاكلذ

.اراوغأ

،ويلوب32ءاسمتققحتىتلاةروصللىلوالاطوطخلامسرنانأدلـه

ىتلاتاوطخلاسقنلةلمكم،هينامالةلماح،بعشلابلقنمةثعبنمةروث
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.هلبقتسمقيرطىلعلبقنماهاطخ

:نيلاؤسبثيدحلااذهتأدبدقلو

؟هعنصننأديرفىذلاام:امهلوا

؟هيلاانقيرطامو:ىناثلاو

امأ،عامجالاهيلعدقعنالمألوالالاؤسلانعةباجالااأتنقو

هيفتلطأىذلاوهف-هعنصننأديرنىذلاىلإانقيرط-ىناثلالاؤسلا

!ويلوي32ىلاتلصوىتحمالكلا

أك**

ثدحىذلاناكأنكلو
موي

!هعنصننأديرناملكوهويلوي32

ىلعىلوالاةوطخلاالإقكتملكلتنإف،ىفنلابباوجلانأدكؤملأ

:قيرطلا

نأىلروصتملو،ىنعدختملويلوي32ىفحاجنلاةحرفناقحلاو

.حيحصلاوهسكعلالعللب..ءاجدقعيبرلانأو،تلققحتدقلامآلا

ىفىلإلمحت،ةروثللاديدجاراصتناىلإلمحتةقيقدلكتناكدقل

.ىفتكاوفةالابمالبهيقلتاليفثامخضاثبعسفذتقولا
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"**

لبقروصتأتنكىنا،ثيدحلااذهنملوألاءزجلاىفتلقدقلو

مخقتةعيلطالإرظتنتالاهنأو،ةبهأتمةزفحتماهلكةمألانأويلوي32

.ةفحازةمظتنمةصارتمافوفصةمألاعفدنتقروسلااهمامأ

هنأروصتاتنكو،ةعيلطلارودهنأىلعانرودتروصتىننإتلقو

فوفصلافحزاهدعبانبقحليقئاقدعضبنمرثكأقرغتسينل

.ةمظتنملاةصاىلتملا

داقحألاوىضوفلاوالافالخللةروصءزجلاكلذىفاضيأتمسرو

لواحياهنملك،تاظحللاكلتىفاهلاقكسنمتقلطناىتلاتاوهشلاو

.اهنيعبفادهأقيقحتلةروثلالغتسينأهنينانأب

اىتايحىفةأجافمىسقأتناككلتنألوقألظأسوتلقدقلو

...ثدحىذلاثدحينأعقوتأامدأبجيناكهنأدهشأىنكلو

ملو..انمالحاققحتتفىئايرهكرزىلعطغضننأنكمينكيمل

.لايجأتافلنحمونورقالساورلوؤتنانيعةضمكضىفنكمينكي

***

قيرننأ-ألالاىتحألهسلازامو-اهتقولهسلانمناكدقلو

نمريثكىففوخلاوالعرلاعضنفنيث6اثوانيرشعوأةرشعءامد
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.اهءاوهأواهداقحأواهتاوهشعلتئنأىلعالامغرنوةددرتملاسلوفنلا

؟لمعلااذهلثماهيلإىدؤينأنكميناكةجيتنىانكلو

اهدروهلكاشملانمةلكشمىأةهجاوملةليسولانأىرأتنكدقلو

.هنمتأدبىذلاعوبنيلاعبتتةلواحمواهلصأىلا

ىلإرظنننأنودانيلعمدلايحضرفينأملظلانمناكو

كلتاعيمجانسوفنىفتنكرتىتلاوانبعمثلايبرمىتلاةيخيراتلافورظلا

.نآلاهيلعقحنامانمتذصـهراثالا

،خيراتلاذاتسادعقمىسفنلىعىفاقأديرأالىناةومتلقدقلو

ذيملتدتالواحملواحأسىنأتلقو،ىلايخهيلإىرجيامرخآكلذف

.خيراتلاىبفءىدثبم

***

اماريثكو.(1(ايندلانمقرطلااورفمىلعنوكنقأردقلاانلءاشدقل

ليحتسيةريثكفورظانبترمو.نيرماغمللاعمطموةازنللاربعمانك

عضوماهانعضواذإالإانبعمثلسوفنىفةنماكلالماوعلاللعنناانيلع

لعافتمث،ىنوعرفلارصمخيراتلافغإنكميالهنأىيأرىفو.رابتعالا

اتلاجوموىمإاملالاحتفلاو،نامورلاوزغمث،انحورعمىنانويلاحورلا

.هتبقعأىتلاةييرلاةرجهلا
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ترصىتلافورظلادنعاليوطفقوتلابجيهنأاضيأىيأرىفو

امىلاانبتلصوىتلاىهافورظلاكلتنإف،ىطسولاروصعلاىفانيلكص

(2(نآلاهيلعنحن

***

دقف(3(ايروأىفةضهنلارجفةيادبةيبيلصلابورحلاتناكاذإو

.اننطوىلعمالظلادوهعةيادبتناك

اهدعبجرخو،ةيبيلصلابورحلاءابعأمظعمهدحوانبعشلمحتدقلف

.ىوقلاكوهنم،امدعم،اريقف

نافورظلاهلتءاش،هيفةكرعملاهتدهىذلاتقولاسفنىفو

..)4أسكرشلاولوغملانمنيمداقلاةاغطلالويخكبانساتحتلذلاىناعي

مهنوحبصدومهئاومأبنوكتفيفاديبعرصمىلانوكيجيلاوناك

!ءارمألا

بيطلادلبلاىفةرتفمهيلعىضملالفكيلامماهيلانوقاسياوناكو

ااكولماوحبصيىتحعيدولا

ىلعرصمىفمكحلاعباط،بارخلاوملظلاوقايغطلاحبصأو

.ةليوطانورقهلهاجمىفرصمتشاعىذلامهدهع

ناكةيراضشوحواهصكحتةباغىلإاننطواهيفلوحتةرتفلاكلت
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ىلعوهمهنيببيهرلاعارصلاناكو،ةغئاسةمينغاهنوربتعيكيلامملا

.ةمينغلاىفمهنملكبيصن

!همينغلاىه،انيضارأو،انتاورثو،انحاورأتناك

***

ىسألابسحأ،انخيراتنماتلاحفصبيلقتىلإدوعأامنيحانايحأو

امهللعجيمحل،غاطعاطقااهيفنوكتىتلاةرتفلاكلتءازإىسفنقزمي

اياقببحس،اتثهنمرثكأو،انقورعنمةايحلاءامدصمالإلمع

أريثأتانسوفنقامعاىفكرتو،قورعلاهذهنمةماركلاوةوقلابساسحالا

...هيلعبلغتنىكلاليوطحفاكننأانيلعنيعتي

***

اريسفنايحالانمريثكىفىنيطعيريثأتلااذهلىروصتنأعقاولاو

.ةيسايسلاانتايحىفرهاظملاضعبل

جرفتملافقومةروثلانمنوفقينيريثدكنأىلإليخيالثمانايحأ

اهيفعراصتيةكرعمةجيتنراظتنادرجمالإرمالانمهينعيالىذلا

.ةفالعامهيأبهطيرتالتافرط
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ىئالمزنمضعبلوىسفنللوقأو،عضولااذهىلعروثأانايحأو

،مهسقنأاهيفاوعضوىتلانماكملانمنوجرخيالاذاملو؟نومدقيالاذامل

؟اوكرحتيواوملكتل

:كيلامملامكحبساورألاإاذهلأريسفتدجأالو

حرهيوحراوشلاىفمهناسرفنحاطتيو،اميوعرامحتيءارمالاظلاك

لخدالىلذلاعارصلااذهنعنيديعبمحهيلعاهصوقلغيمهتويبىلإسانلا

(5(هيفمهل

***

راطاىفانلققحينأهفلكنانلايخىلإأجلناننأىلإليخيلانايحأو

.هميقحتةلواحمنعهبدعقنومهولااذهبنحنعتمتممتو،هديرناممهلا

دلبلانأاومضهيملو،دعبروعشلااتثهنمانمنوريثكصلختيملو

.هيفومألاوىأرلاباحصأوهتداسمهنأومهدلب

القطاهبتفتهاماريثكةرابعمهفأنالواحأةرمتللظدقلو

.ءامسلاىفتارئاطلاىرأتنكامنيحاريغمص

:حيصأتنكدقل

.زيلجنالادخاتهيهاد..زيزعايانيراي"
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دهعىلعاندادجأنكصةرابعلاهذهانثرواننأدعباميفتفمتتكادقلو

وأنحناهانروحامناهد،زيلجنالاىلعةبصنلماهمينكتملو،طليل11

ناكدقف،ملاظلامساريغتنإوريختتملىتلاوانيفةنمائكلابساورلااهتروح

:نوقياندادجأ

"!ىلنامثعلاكلهأ...ىلجتمايبراي"

محساريغتنأو،انناسلىلعىنعملاىرجريغتتملىتلاحورلاسفنبو
ىلعتلاوتىتلاةيسايدملاتلاريغتللاقبط،نيينامثعلامساب/زيلجنإلاإ

.!نيدهعلانيبرصم

***

؟كيلامملادهعدعبانلثدحاذاممث

لوغملاهضرفىذلاىديدحلاراتسلامطحتو،ةيسنرفلاةلمحلاتءاج

.دهعاهبانلنكيملامقافآانلتحتفتو،ةديدجراكفأانيلعتقفدتو،انيلع

ناتلواحنإو،كيلامملاامفورظلكىلعدمحمةرسأتثروو

.رشععساتلانرقلاىزبسانيامىلبالملانماهيلععضت

.ديدجنمهلكملاعلاوايروأبانلاصتاأدلو

أةثيدحلاةظقيلاالأدي

*ء"
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....ةديدجةمزأبةظقيلاتأدلو

تدتشاو،ةقلغمةفركضىفأنمزىضقضيرمبهبشأىيأرىفانكدقل

..،قنتختضيرملاسافنأتداكىتحةقلغملاةفرغلالخادةرارحلا

تارايتتعفادتو،باوبألاوتدفاونلاتمطحةفصاعتبهةأجفو

.اقرعبلصتيلازامىذلاىضيرملادسجعسلتةدرابلاءاوهلا

،تاراصعأ!كصقلطناف..ءاوهةمسنىلإةجاحىفناكدقل

.ىوقلاكوهنملادسجلاىفاهرافظأىمحلاتبشنأو

!وطاخملابةفوفحمةلرخلتناكواماملانعمتجملثدحاموهاذه

***

نيبرسجلازاتجاو،ماظنبهروطنىفراسدقىبروألاعمنجملاناك

ةوطخرشععساتلالقلاىلإىطمغولانورقلاالاقعأقمةضهنلارصع

.ىرخارتإةدحاوروطتلالحارمتقحإلتو،ةوطخ

.انلالجافمءىشلكنانكدقفنحنامأ

.ةأجفراهنافذالوفلانمراتدسلخادشيعنانك



لوحتدعبأصوصخ،هلاوحأانلزتعاوملاعلانعانعطقنادقانك

حبصننحذاذإف(6(حلاصلاءاجرلاسأرقيرطىلإقوستلاعمةراجتلا

.بونجلاوقرشلاىفاهتاومعتسمىلإآربعموابروألودعمطم

انلصوىتلاةلحرملانكتملءارالاوراكفالانمتارايتانيلعتقلطناو

.اهلوبقلانلهؤتاثروطتىفاهيلإ

اتلوسنإو،رشعثلاثلانرقلاراثآىفشيعتتلازامانحاورأتناك

.نيرشعلانرقلامثرشععساتلانرقلارهاظمةفلتخملااهيحاونىف

انفلختىتلاةمدقتملاةيرشبلاةلفاقبقحلتنألواحتانلوقعتناكو

.آفيخمآعوومقابسلاوآيضامطوشلاناكو،ديزيوأنورقةسمخاهنع

***

ماعىأردوجومدعنعلوئسملاوهلاحلااذهنأيفكشنمامو

نيبقرافلاوريلبكدرفلاوىفرفلانيبقرافلانإف،اندإابىفدحتميوق

.عساشليجلاوليجلا

اذامنوفرعيالسانلانانمهيفوكشأتنكتقوىلعءاجدقلو

مث،هيفنوريسيدحاوقيرطىلعدقعنيالمهعامجإنأو،نوبيري

امفورظىبامسحنمطقسأىننأو،ليحتسصلابلطأىننأاهدعبتكردا

.".انعمتجص
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أدهيملوكرحتيوروفصلازامو،ثعبرولبتيملعمتجصىفشيعفاننإ

ىقابعمدعبىجيردملااهروطتلصاويلرقنمنملاهعنصوذختيوأنالاىتح

.قيرطلاىلعانتقبسىتلابوعشلا

***

انبعشنأ،سانلافطاوعلأقلمتمكلذىفنوكأنأنودىثقتعأانأو

فورظلاهذهلضرعتعمتجمىأعيضينأقكميناكدقلو،ةزجكمعنممح

تقفدتىتلاتارايتلاهذههفرخلنانكميناكو،انعمتجماهلضرعتىتلا

.فينعلالازلزللاندمصاننكلو...انيلع

حيحص
ةفصبانكلو،فورظلاضعبىفاننزاوتدقفناندكاننأ

.ضرالاىلععقنمل،ةماع

ه**

شيعتىتلارسألافآلانمةيداعةيرصمةرسأىلإانايحأرظناانأو

.ةمصاعلاىف

.فيرلاميمصنمممعمحالفألثمبالا

.ىكرتلصأنمةردحنمةديسمألاو

.ىزيلجنالاماظنلاىلعسرادمىفةرسالاءانبأو
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.ىسنرفلاماظنلاىلعسرادمىفاهتايتفو

رظنا..نيرشعلانوقلارهاظمورشعثلاثلانرقلاحورنيباذهلك

ىتثلاطبختللواهيساقنىتلاةريحللمهفبىقامحسأىفنحاواذهىلإ

:ىسفنللوقامث،انسرتفي

-

ةدحونوكيفوسو،كسامتيفوسو،عمتجملااذهرولبتيفوس

.لاقتنالاةرنفلمحتنوانباصعأدشننأىخبنيامنإ،ةسناجتمةيوق

***

ىههتثهو،مويلاانلاوحأاهنمتردحنلاىتلالوصالاىهنذإكلت

،ةيعامثجالاروذجلاهذهىلإافيلضأاذإف،انتمزأاهنمىوخلىتلاعيبانيلا

ىأنمانىفإابريرحتديرناهلجأنمو،قورافاندرطاهلجأنمفورظ

،هيفلصعنىذلاعساولاقفألاانلادبهنكاذهافيضأاذإو-اليرغىدنج

افصاوعلاهتابنجيفرجمؤتو،ةيحانلكنمحايرلاهيلعبهتىذلاو

نأملظلانمهنأتلقىذلاو،دوعرلاردهتوقوربلاهيفجهوـهتتو،ءاجوهلا

.تاسبالملاوافووظلاهذهلكةاعارمعم،مدلامكحهيفانيلكصضرفي

**ء
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؟قيرطلاوهامنذإو

؟قيرطلاىلعانىبودوهامو

،آليداصتدقالاوةيمايسلاةيرحلاهفقيرطلاامأ

+..ىصقنيألوديزيال،طقفامارحلاودفهيفانروداماو

.لجأبهتوقوم،تاتثلابةنيعمةدملسارحلا

لاطو،أنيعماقيرطمكزلتنأابلجيناكةلفاقبامدآلاامنبعشهبشأامو

،قطلاعاطفوصوصللااهلىربناو،بكصاصملااهتلبافو،قيرطلااهيلع

،ةيخحانىفتدرشاهنمةكسامجلك،ةلفافلااتدرثعبتف،بلارسلااهللضو

...هامجتإىفىصمدرفلكو

نيداشلاعمجيفىضميىذلارودبعضولااذهىفانتمهمهبشأامو

.ويسلانولصاويمهكرتلمنت،حيحصلاقيرطلاىعمهعضيلنيهئاتلاو

.هأوسارودانلروصتأالوانرودوهاته

،امهاوتنكلاننطولكاشملكلحثناملطتسناننأىلرطخولو

.ماهوالابقلعتأنأبحأالانأو

لكامنإهيموقنلةربخلاكلمنالو،كلذىلعةردملاكلمنالانثإ

مهدونفنيدراشلاءارويرجنناو،تلقامكقيرطلأملاعمددحننأانلمع
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بارسلاءارونيرثاسلإإقحلننأو،ريمملكيلااوأدبنأىغبنتخىلإ

.هءارونورجيئذلامهولاثبعبمهعنقنن

***

ملعأتنكوةلهسةمهمنوكتنلاهنأةيادبلاذنماكردمتنكدقلو

.انتلبعشنمرلثكلاانفلكلساهنأامدقم

ناكوسانلالوقعبطاخناأو،ةحارصبملكتننأبجيقاكدقل

ناسلانلاديريامسانللاولوقينأو،مهولااوطعينااودوعتدقانوقبسنيتدلا

!هوعمسي

***

يلاثيدحلاالعصأام،سانلاىلئارغيلااثيدحلالهمـهسأامو

!مهلوقع

،توافتلاوفالخلاعضومفانلوقعامأ،ةدحاواعيمجانزئاركضو

ةقيقحلاهتثهاوكردأثيحيءاكذلانمىضاملايفرصمةساسناكو

ىقهـههجوىلعاعئاههوكرتفلقعلاامأ،اهنوبطانحيةزيرغلاىلإاوهجتاف

.ءارحصلا

.ءىشلاسفنلعفننأعيطتسنانكو
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جرخلالىللاةىللنكلااصلكلابامحملانلاباصعأألمننأعلطلسثانك

ةدعلااهلدعتملةمظنمريغلامعأءارومهعفدتوأ،لايخلاومهولادحنع

:مهفاتهةرثلكنمحبتمهئاوصأكرتننأعيططسنانكوأ،هبهأاهلذخئتوأ

!أزيلجنالادخاتةيهاد...زيزعايانيرايال

.مهفاتهةرثكنمكيلامملامايأمهتاوصأحبتاندادجأناكامكاماقل

!!ىلنامثعلاكلهأ...ىلجتمايبراي"

!ءيشالاهدعبو

؟ردقلاانلاهءاشىتلاانتمهمكلتتناكأ..نكل

؟ليبسلااذهىفانرساذإالعفهققحنقأعيطتسنانكملذلاامو

فقوتيةروثلاحاجنامنأثيدحلااتثهنملوالاءزجلاىفتلقدقلو

ةكرحلاىلعاهتردقو،اههجاوتىتلافورظلاةقيقحلاهكارداىلع

.ةعيرسلا

،ةقاربلاظافلألاراثآنمررحتتنأبجياهناكلذىلإنآلافيضأو

نمواهتيبعشنمنمثلاناكامهماهبجاوهنأروصتتامىلعمدقتنأو

!اهلقيفصتلاواهتايحبافاتهلا

.اهتابجاونعوةروثلاةنامأنعانيلختدقنوكناننإفالاو

*"*
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:ىللوقينمىنئيجياماويثكو

!سانلالكمتبضغأدقل-

:أمئاددرأةظحىلاملاهذهلتمىلعو

-

:لاؤسلاامنإو،فقوملاىفرثؤملالماعلاوهانلاانضغسيل

اننأكردأانأ؟هريغلوأنطولاحلاصلنولمعيمهوبضغأنيتثلاناكله

...كالملارابكانبضكشأ

نمانيفو،اننطوةيرتكرتتومهبسضغنالأنكميناكله،نكل

اهيفنفديةعطقكلميألنمانيفوةندفألانمفولألاتارشعاهنمكلمي

!؟تومينأدعب

...ءامدقلاةساسلاانبضغأاننأكردأانأو

ةسيرفانننطوةيوتكرتتومهبضغنالأنكميناكله،نكلو

!؟مكحلامناغمىلعمهعارصومهداسفومهتاوهشل

...نيفظوملانمأريبكآددعاننفغأاننأكردأانأو

ةلودلاةسيلنازيمفصننمرثكأىطعننأنكميناكله،نكلو

نيعيرأصصخننأ-لعفلابانعنصامك-عيطتسنالونيفظومللتابترم

؟ةيجاتنالاتاعورشمللتاهينجلانمانويلم
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اماغزووةلودلانئازخ-انريغلعفامك-انحتفانكولانيلعاذام

نأ-اهضيأ-نكيلو؟..نافوطلاكلذدعبنكيلونيفظوملاىلعاهيق

ألصأاهيفظومتابترعفدتنأةموكحلاعيلطتسئ6افمداقلامحاعلاءىجي

؟آساسأو

وهام،نكلو...مهريكخواعيمجءالؤهىضرنقألهسأناكامو

؟اضرلااذهلباقمىفهلبقتسموهلامآنمهعفديسلاننطوناكىذلانمثلا

***

موقنتأنمانمامأرفمالو،اننطوخيراتانلهددحىتدلاانرودكلذ

.هعفدندقىذلانمثلاناكامهم،هب

تابجاولاهعيبطكاردإىفالو،رودلااذهمهفىفادبأءىطخثملو

.انيلعاهيقليىتلا

الصحتواهيفانيضم،هبساوروىضاملاراثآحالصالالاوطخكلت

.ءىشلكاهلجأنم

.اندحواذهكلفلالاننإانلقلبقتسملانعمالكلاءاجاملف

نمددعىلإانبهذ،لبقتسملاىفةيسايسلاةايحلانامضلجأنمف

:مهلانلقودئاقعلاوتاقبطلافلتخمنميأرلاةداق

.هتاسدقمنوصياروتسددلبللاوعض
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.روتسدلاعضوةنجلتناكو

ربكأىلإانبهذ،لبقتسغلاىبفةيداصتقالاةايحلانامضلجأنمو

:مهلانلكوةربخلاىحاوئفلتخمىفةذاسالا

.هيفىفرفلكلشيعلاةمقاونمضاوهءاخردلبللاومظن

.شاتنإلاسلجمناكو

:ادعتنملاندوثكلت

.انبسجاو،نمثلاناكامهم،قيرطلانماتلابقعلاوروخصلاةلازإ

ضرف،ةربخلاوىأرلاىوذلكلحوتفمهيحاونلكنملبقتسملللمعلاو

نأىضتقتانتصهمنإلب،مهنودهبرثأتسننأانلسيلو،مهيلعمزال

!ةوحتملاةيوقلارصم...رصصلبقتسملجأنممهعمجلىعسن



فهثل/عأحلملثدم/هه
طل--/--ي-
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ةراقنمىقرشلاىلامشلافرطلاأيفارغجرصملتخل:رصمعقوم-1

ربتعتمثنمو،ايسآةراقىفةعقاولاءانيسةريزجةبشلمشيو،ايقيرقا

دتملو،طسوتملاضيبالارحبلاالامشاهدحي،ةيويسآةيقيرفاةلودرصم

ىلعحفرءانيمىلإةبقعلاجيلخىلعاباطءانيمنمةيقرشلااهدودح

رحبلاىلعمولسلاجيلخنمةيبرغلااهدودحدتقلو،ضيبالارحبلا

ةحاوبرقنادوسلاعمةيلوتجلااهدودحاهيفىقتلتةطقنىلإضيبالا

.رمحالارحبلالحاسىلإ:ألىلغتانيوعلا

هدعباموىداليملارشاعلانرقلا:ىطسولاروصعلابانهدوصقملا-2

ةيمالسإلاةلودلامسجىقبدينهولاأدبايح،(ىرجهلاعبارلانرقلا(

تاوزغلاأتلأدبهسقفخيراتلااذهىفو.ءارمالاعماطماهثعزانتو

.ةيبليلصلا

ةلودلادقعطرفنانيح،اينابساىقتأدباملوأةيبيلصلابورحلاتأدب-3

تايالولاماكحنم"فئاوطلاكولمااهعزادتوسلدنالاىفةيومألا

كلنىقمالسإلاىلعءاضقللةحناسةصرفنابسألااهآرفندملاءارمأو

نمواسنرفىفمهتدلجءانبأنمنييحيسملاةسامحاوراثتساو،دالبلا

هبشنعاولجيىتحنيملسملابرحلايروأطساواوايلاطياىفمهنيديوذ

مث،عاقبلاكلتىفىلوألاةيبيلصلاكراعملاتأشنف،سلدنالاةريزج

...ترمتسا

ةوعداذاف،ايرواطساوأوايلاطيااسنرفىلاةوعدلاهذهيدصلقتنامث
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داليوسدقملااليبنعنيملسملاءالجإدصقبكانهددرتتةلثاممىرخا

مهليبسقوذختيوةيبصعلاىوذنمفالآلااهتيولأتخلمظتتيف،ماشلا

بورحلاباهتللمسناكهعثنمو،هسدعملاضرألاىلإرحيلاوربلاف

...ةيبيلصلا

،ةيبيلصةوعدلةباجتسارشاعلانرقلايفتأدبىتلابورحلاهذهنأيلع

ناسرفتارماغمىلإوأ)رامعتساوعسوتبرحلاتبلتناناثبلتمل

نوقافالااهتيارتحئمظتناف،ةمينغلاىفنوعمطيوأدجملانوبلطي

قيقرلاراجتوةرماغملابنوعلوملاوةرامإلاىلإنوحماطلاونوكافسلاو

نوبيجتسينيذلاةينيدلاةلفغلايوذنمفئاوطيلإ،تاوهشلاباحصأو

نيبناكو.قيقخلوأثحبنودةلوثحملاىفاعمطنيدلامسابةوعدلكل

قلاخهللابنونمؤيالناسرفوءارمأوكولمبورحلاهذهىفنيرماغملا

يهامناو،نيدونيدنيباماميرفنوفرعيالوركنمنعنوعروتيالو

اوريصيلوأ،ةعمسوأدجماوبسكيلأ،الاماوبسكيلاهنوضوخيكراعم

اوعسئيلوأ،مهدالببةرامالاومكحلايفمهلعمطمالاثيحءارماوافاكح

؟كلانهشرعوانهشرعمهلريصيفنوكلمياميف

تثشنأف،مهلامآضعباوففسحينأنيرماغملاكثلوأضعبحاطتسادقو

!ةيبيلص"تارامإضعبةيدابلابلقىفواةيماشلالحاوسلادادئمإىلع

دعباميفمهضحبنيبأشنئلنيرماغملاكثلواضعباهشورعىلعسلجي

...بيلصلامساالوهللامسااهيفركذيالةيومدتاسقانموبورح
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تحشاتنخونييبعحلاىفيلاحملا!الواضعبديئفسدتملاتيبعقودقو

هكح
مح

...نيكاحالصديىلعقوملمصلااهدرئغاغنت:ماعةدم

مل-ةياغلاوفدهلايهلناكو-مهيديأىفسدقملاتيبعوفوناىلحص

يلعةيلاوتممهتالمحتلظف،ةيبيلصلابورحلاءاهنإيلعمهلمحي

...نيملسملادإابنمسنوتورصمرللضوسنوتورصملحاومح

اهحافكدو،نيدتعملاةازغلاءالؤهدرىفءبعلاربكأرمتنمىلعقاكو

دعب،اندالبنمدلبىفمدفمهلتبثتمحلفنيروحدمنويبيلصلادترا

...نوىلقةثىلاثتمادالورح

بانسأنماببس،ةيبيلصلاابلورحلاىفقرمئلابابروألاصتاناكدقو

رمثعسماخلانرقلايفاهرهاظمتلمكتسايتلاةييروألاةضهنلا

قتفامةراضحلاروصنماندالبيفقويبروالاىاردقف،ىداليملا

ترهظةفرععلانمآقافآمهلحتفومهنويعنعةواشغلافشكو،مهناهذأ

.انيلكئارشومهلاريخبورحلاهذهتناكف،ليلقدعبمهنيباهراثآ

نوفحازلاطلوغملاناكيتحةيبيلصلابورحلامهنمغرفترصمدكتملو

يفاورمدنأدعب،اندإابدودحمهفحزىفاوغلبدقنيصلادسءارونم

،ماشلادالبمهلينحتلطوو،ةيسابعلاةفالخلاةمصاعدادغبانيلإمهقيرط

ذنصمهليبستلثصرتعاىتلاممالالكاولكأامكانولكأيناالإقبيملو

...رامدلاوليولابدالبلانوحالجمهلهاجمنماوجرخ

،نييرصملاىديأبصرألاىلإمالسلادريوةراضحلاذقنينأهللادارأدقو

ملفنيطسلفضرأنم"تلاجنيع9ةعقومىفلوغملاىلعانرصتناف
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دقف،ديدجمهلةحتافقاكشأصتنالااذهنكلر،ةمئاقكلذدعبمهلمقت

ىلعرصتناىذلاىلثايجلاةداقمهنمناكو-سكرشلاكيلاممللنكم

ةثالث،كولممنعاكولممهنوثراوتيرصمشركصمهيلاراصف-لوغملا

ةطلسلانممهيديأيفناكامىلعىنامتعلاىزاغلامهبلغىتح،نورق

رصمتدقفو،طداليملارشعسداسلا-ىرجهلارمتلاعلانرقلاىف

.اهتيرحواهلالقتسا

-

صصقلاأرقت،كيلامملادهعىلعرصمىفةيعاعتجالاةايحلاروصتنل

ةيتالا

.ديدحىبأديرفدمحمل:كولمملاةنبا

لالجميهاربال:رديحريمألا

.نايرلاديعسدمحمل:ةليوزبابىلع

.ناديزىجروجل:دواشلاكولمملا

تالصاوملاقيرطىهيداللايملارشعسماخلانرقلايلارصمطتلناك-

ىقانيناومىلإلصتلةيلروألارجاتملاتناكف،قرشلاوايروأنيبديحولا

افنأتستمث،رمخالارحبلاناومىلإاربدالبلاوبعتمث،ىلعسوتملارحبلا

اذهريكخقيرطةمثنكيملو،يصقألاقرشلاودنهلاىلإةيرحبلااهتلحر

هكلستاقيرطدعبفرعتملةيرحبلانفسلاتناكذا،قرشلاوايروأنيب

مث،ىدنهلاطيحملاىلإهنمذفنئلايقيرقابرنجىلإيسلطألاطيحعلاىف

،رشعسماخلانرقلايفحلاصلاءاجولاسارقيرطلاغتربلاطمفشتكا

..رصمىفةلزلادهكصاديو،ايرواةراخلهيلإتلوحتف



اممملءمل
/

-وحص
--ء

-

.ىلوشةثاثةبيغكب
-

.قاكما"قامزلا
.لىليادقلا-
-

.ثإثلئاود
-

.هلطبنعثدبيىل9د
-

.ابيغالبتمسيلنيطسلف
.نيطسلفبلعىكمءاقل-
-

.ناريطلا،اوساميلغا
-

.لاتقلاقادببميف،اكفا
-

.موبنل91ضلذا

-

نامري91تاحمذملإةىلطن
.صانع9حاولا2اغكلا-

-

.ماق،كابةوقلا

-

.ايخيدفإيفانتايلقسم
.ج11نمةيقيق11ةمحاا-
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.ةروثلاةفسلفىلإدوعأةثلاثةرم

ةلفاحروهمئةثالثنمرتكأىلإتدتماةليوطةبيغدعباهيلادوعأ

.ةقحالتملاتاروطتلاوةعيرسلاثادخالاب

ىتلاتاعاسلادجأناةرمنمرئكأاهلالختلواسحروهشةث*اث

ثادحألاحايرتفصعف،ةروثلاةفسلفنعرطاونحلاهذهاهيفلجسأ

.ءاضفلاىفاهئوثعيوالالواحملاهذهبةقحالتملاتاروطتلاوةعيرسلا

رطاوخلابفصعتملليجستلاتالواحمبتفصعىئلاحايرلانكلو

رودتتلظاهنكلو،قروىلعرجتملرطاوخلاهذهنأعيحصو،اهسفن

ىفءاوس،ىرخأليصافتنكصثحبتواهريغعملعافتتوىريكفتىف

.ةحضاوةخجصةروصاهبلمكتلاهيلإاهفيضت،مايالاىفوأىتركاذ

هذهاهمسرأنأديرأىتلاةحضاولاةحيحصلاةروصلاامنكلو

مثلوالاءؤجلايفكلذلبقاهبتمقىنلاتالواحملاباهتقالعامو،ةرملا

؟ةروتلاةفممدلفنعرطاوخلاهذهنمىناثلاءزجلاىف

ىفودارقأكانسوفنىفةروثلاةيادبنعلوالاءزجلايفاتثدحتدقل

نعو،انتمأخيراتيفةروثلانعو،انليجبابشنمةيداعجذامنكانسوفن

موي
.ةروثلاهذهىفويلوي32

فيكو،ةروثلاقيرطىلعتالواحمنعاتندحتىنانلاءزجلاىقو
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ىلإربعلابةكيللملاانترظنىفءاوس،قيرطلااذهانبدشخيراتانلددح

.لبفتسملاىلإلمألابمعفملاانعلطتىفوأ،يضاملا

انهنمو،نامزلانعنيقباسلانيئوجلاىفىثيدحناكدقفنذإو

.هنعةرملاهذهىفثيدحلانكيلفنذإو،هقحببلاطيناكملانأبرعشأ

***

،قاكملاونامزلانعدقعمىفسلفثحبىفلخدأقأىقدهسيلو

ةجيتنوه،بسحفاننطوال،هلكملاعلانأوههيفكشالىذلاامناو

.امناكملاوقامزلالعافتل

ىسنننأعيطتسنالاننطولاوحالانروصتيفاننالوقأتنكاذاه

رصنعىسننناعيطتسنالةيواستمةبسنلواضيأاننإف،نامزلارصنع

.ناكملا

:طسبأةرابعبو

هسبالمىدئرن،رشاعلانرقلاىلإدوعننأميطتسنالقالانحن

انمامأرهظتىتللاهراكفأيفهوتنو،ةكحضمةبيرغاننويعلودبتىتلا

.عاعمثدلكنمتلخمالظلانماقابطأمويلا

نمةعطقاننأىلكسفرصتننأعيلطتسنالقالانحنكلذكو

"كيو"ةويزجاننأىلعوأ،لامشلاعاقصأىصقأبةقلعتملا"اكسالأ"
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.كيفسابلاهيتيفةرلوجهصلاةيثانلا

.هروطتانيلعضرفينذانامزلأ

.هتغيقحانيلعضرفياضيأناكملاو

نأةرملاهذهطلواحالف،نامزلاعمىضمأنأنيترمتلواحدقلو

.ناكملاملاعىفلوخلأ

*"*

اتثـههىفىضمنانالبقوالوأهيلعقفتننابجيءىشةمثو

.انلةيسنلابناكملادودحافيرعتوهكلذ،اثيدحلا

شيعنىتلاةمصاعلاهذهوهانلةبسنلابناكملانأدحأىللاقنإ

..ههعمفلتخاانافاهيف

ىناقةيسايسلااندصلابدودحوهانلةبسذلابناكملانأدحأىللاقناو

...هعمفلتخأأضيأ

اندإابدودحىفوأانتمصاعدودحىفأروصحمهلكرمالاناكولو

جربىفانشعوباوبالالكانسفنأىلعانلفقالو،رمالاناهلةيسايسلا

هلورحوهلكاشموملاعلانععيطتلسنامردقبهبدعتبننألواحنىجاع

اهيفانلنوكينأامنودانيفرثؤتواندالبالاوبأانيلكصمححتقتىتلاكلتهتامزأو



.بيصنوألخد

+ةلزلادهعىضمدقل

ططختىتلاةكئاشلاكالسألاطوطخاهيفتناكىتلامايالاتبهذو

.لرعتولصفتلودلادودح

هدالبدودحجراخ4لوحرصبلاريدينأنمدلبلكمامأرفمدعيلو

عمشيعينأنكميفيكو،هيفرثؤتىتلاتارايتلاهثيبحتنيأنمملعيلل

؟...فيكو،0003فيكو،هريغ

نعاثحبئاهلوحرصبلاليخلنأنمةلودلكمامأرفمدعيملو

وهاموهيفلعفتناعيطتستاذامىوتو،ناكملاىفاهفورظواهعضو

.برطضملاملاعلااتدهىفىباجيالااهرودواهطاشنناديموىويحلااهلاجم

***

اذهسفنىفىرطاوخبحرساوىبتكمةفرغىفانايحأسلجأانأو

:ىسفنلئاسأعوضوملا

ناكملاوهنيأو؟برطضملامحلاعلااذهىفباجيالاانرودوهام-

؟رودلااذهبهيفموقننأبجيىذلا

نانمانلرفهالرئاودلانمةعومجمبجرخأو،انفورظضرعتسأو
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.انتقاطلكباهيفةكرحلالواحننأوانطاشناهيلعرودي

الو،ةفدصلاعنصنمأثلادحأكانهتسيدلو،لزهيالردقلاقا

.ءابهلاهعنصيدوجو

اهبكردنالءاهلبةرظنملاعلاةطيرخىلإرظنننأعيطتسننلو

+ناكملااتدهمكحبانرودوةطيرنحلاهذهىلعانناكم

ةرئأدلاهذهناو،انبطيحتةييرعةرئادكاثهنألهاجتننأنكميلأ

انحلاصمتطبتراو،اهخيراتبادنحيراتجزتما،اهنمنحمنوانم

؟مالكدرجمالواللاعفوةفيقح..اهحلاصمب

نوكننأردقلاانلءامثل،ةيقدرفأةراقكانهنألهاجتننانكميأ

وهو،اهلبقنسملوحعورمعارصمويلااهيفنوكينأاضيأءاشو،اهيف

؟درنملوااندرأءاوس،انيلعوأانلهراثآنوكتفوسعارص

رقتالطباورهايإوانعمجتأيمالسإآملاعكانهنألهاجتننأنكميأ

؟كلذكخيراتلاقئاقحاهدشتامناو،بسحفةينيدلاةديقعلااهب

.لزهيالردقلانا:ةرمتلقامكو

ةيلرعلالودلاقصإليايسآبرغبونجىفاندلبقأاثبعسيلف

.اهتايحبهتايحكبتشتو
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ىلعلعنمدطيو،ايقإرفأقرشلامشىفعقياندلبنأانبعسجلاو

ضيبلااهيرمعتسهنيبعارصطفنعأمويلااثحملروديىتلاءادوسلاةراقلا

.دحتألىتلااهدراوملجأنمدوسلااهلهأو

راكضاىذلا-ىمالسالاثاوتلاوةيلمالمملالاةرامضحلانأأثبعسيلو

رصمىلإعجارت-ةمندقلامالسإلامحصاوعاوحسستنلكانيدلاىلوغملاهيلع

ىفهباقعأىلعلوغاوزغتدرامدنعهتذقنأورححيمهتمحفاهيلإىوأو

(1(تدولاجنيع

عيطتسنال،انلتايحىفةقيمعروتثجتاذةليصأقئاقحهذهلك

.اهنمرفنوااهاسنننأ،انلواحامهم

"ء*

نمةلحوملاهذهىلإلصأامدنلعامئادركذأاذاملىرداتسلو

ةروهشمةصق،راكفالاعمادراشىتفرغق4ىدحوشلاجانأوىراكنكا

طثلحبتتايصخشتساهامسأ"ولدناريبىجديوي"ريبكلاىلإطيالاركصاشلل

!نيلثممنكس

ةلوطبراودأسفنيفاوعنصنيذلالاطبألابةديلمخيراتلافورظقإ

.ةحرسمىلعةمساحاسفورظىفاهباوماقةديجم

دجتملىتلاةديجملاةلوطبلاراودأبةديلماضياخيراتلافورظنأو
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ىلإليخياذاملىردأتسلو،هحوسمىلعاهبنوموقينيذلالاطبالا

نكسثحبيههجوىلعامئاهاىدوداهفىلثيعنىتلاةقطنملاهذهىفنأامئاد

ىذلارودلااذهنأىلإليخياذاملىرداتسلمث،هبموقيىذلالطبلا

رقتسادق،انلوحناكملكيفةدتمملاةعساولاةقطنملاىفلاوجتلاهقهرأ

،كرحتننأانيلاريمتياندالبدودحىلعىوقلاتلوهنمأبعتمفاطملاهب

هبمايقاعيلطتسيالانريغادحأناف،هسبالمىدترنوروىثلابىضهنننأو

.ةماعزرودسيلرودلانالوقأفانهردابأو

هنأشنمنوكيلماوعلاهذهلكعمامبلراخلولعافترودوهامنإ

،اهبةطخملاتاهاخلإلانمهاخلإلكىفةنماكلاةلئاهلاةقاطلاريجفت

نأشنمعفرتةقطقلاهذهىقةريبكةوققلخلةيرخلهنأشنمنوكيو

.رشبلالبقتسمءانبىفىباجيارودبموقتواهسفن

***

اهقثوأورئاودلاهذهمهأىهةييرعلاةرئادلانأىفكشنهامو

.انبأطابترا

سفنانشعو،نحملاسفناهعمانيناعوخيراتلابانعمامتجزتماىثقلف

سفنتحتانعماوناكهارغلاليخكبانستخلانعقونيحو،ثامزألا

.(2(كبانسلا
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خاسعصخالازسءاركمتدلتنف،نيىفأا!اضأانعمدرئاكاهذهاتجؤتماو

ىلإمث...ةفوكلاىلإ،ةكعنه،اهمصاوكصدودحىبف،ىنيدلا

.)3(ةرهاقلا

ةيداصلاوةيخيراتلالماوعلاهذهلكهتطبرراطإىفراوجلااهعمجمحث

.ةيحورلاو

"ىسثنقلعتياميفركذأانأو

أ
للستتتأدبصؤعلاىبكسولاعئىلاط

بارضاىفىئالمزعمجرخأةيوناثلاةسردملاىفبلاطانأوىريكفتىلا

ىذلاروفلبدعوىلعأجاجتحاةنسلكنمربمفونرهشنمىناثلاىفماع

آملظهتبصتغانيطسلقىفأيموقهنطوهبمهتحنمودوهيللايناطيربهتحنم

.(4(نييعرشلاهباحصأنم

ء**

؟ةسامنحمىفخرخأاذاثل:تقولاكلذىفىساززلئاسأتنمبنيلحو

جناهرأمحلىتلاضرألاهذهلبضغأاذاملو

.ةفطاعلاءادصأىوسىسفنىفدجأنكأمل

تأدباملعوضوملااذهلوحىريكفتااخيمهفلانمعونأدبمث

وحبلالي5امثالوكيطسلنتالمحغبراشىللردأةيدىلحلاةيلكلاىفبلاطاناو

ص4اعةفصبسرداو
ااهفورظوةقذحنملاخبراتي

نرقلاىفاثنعتلعجىتإ
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!ةعفاجلاشوحولانمةعومجمباينااهفطاختتهلهسهمشرفريخالا

.هقناقحاهيللعزكرتتىتلاةدمعألافشكنتوحضتيمهفلاأدبمث

ىفلاتلقلاقأبىقامعأىفأعنتقصتنك،نيلطسئفةمزأاتلأدباملو

امنإو،ةفطاعءارواقايسننادديلوهو،ةبيركضضرأىفالاتتكسيلنيطسلف

!سفنلانععافدلاهمتحيبجاووه

*"ي

ةنسربمتبسرهشىفنيطسلفميسقترارقرودصالقع،أمويركذأو

ىلعمهيأروقتساو،(5(آعامتجاراىلحالاطابضلاهيفدقع،7491

تلالابقرطاىلإتلامويلاىفتبهذو،نيطسلفىفةمواقملاةدعاسم

-نوتدىللاىفقديعيلاريامناكو-نيطسلفىتفمىليمسحلانيمأجاحلا

:هللوقأو

،نيعوطتملانويرديوكراعملانودوقيطابضىلإةسجاحىقمكنإ

مهو،حوطتيانأديريطابضلانمريبكددعىرصملاشيجلاىفو
تحت

اءاشتتقوىأىفكرمأ

ناىريهنكلو،حورلاهذهبديعسهناىنيسحلانيماجاحلاىللاقو

:نيماجاحلاىللاقمثأديشلوقينالبقةيرصملاةموكحلانذأتسي

-

.ةموكحلاناذئتسادعبىدركيطعاافوس
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نمهيلعلصحىذيادرلا،هدرناكو،مايادعبهيلااملدعو

!(6(ضقرلاوهةموكحلا

...تكسنملو

ةيدوهيلاتارمعتسملاكدتزيؤعلادبعدمحأةيعفدمتناكاهدعبو

ةنجللاوضعنيسحنيدلالامكوهةيعفدملادئاقا-اكو.سدقلاىلونج

.ةروثلاةدايقسلجمىلإمويلاتلوخلىتلارارحالاطابضللةيسيسأتلا

تاذناكوخآارسركذأو
.رارحالاطابضلارارسأىلغأموي

طابضضعببلصتاوقشمد،ىلإرفاسدق(7(ميهاربإنسحناك

دعتسيوةيبرعلاريرحتلاتاوقدوقيىجقواقلاناكو،(8(ىجقواقلاىزوف

.نيطسلفنمةيلامشلاةقطنملاىفةلصافةمساحةكرعمل

ةكيرجةطخ،(9(ىدادغبفيطللادبعو،ميهاربإنسحعضوو

.ريرحتلاتاوقاهلدعتستىتلاةكرصلاىفمساحلمعبمايقلل

ةييرعلاريرحتلاتاوقنأىهةطخلاكلئىفةزرابلاطوطخلاتناكو

اهنأولو،اهذفكىلإرصنلاحجريوةكرعملاىفاهدعاسيآناريطكلقلال

كلذناكل،ةيلمعلاناديمقوفزكرمبرضبوبحلانمةنوعمىلعتلصح

اذهقيقحتلناريطلابةييرعلاريرحتلاتاوقلنيأنمقكلو،الصافالماع

؟محلحلا
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موقينأاررقامنإو،ىدادغبفيطللادبعوميهاربانسحددرتيملو

؟اس
هةمهملاهذهبىرصملاناريطلاح

؟فيكنكلو

ىلعةباقرلاوجناكو،نيطمنلفبرحتلخددقرصمنكتملو

!اظملعارتح-ناريطلاحالساهيفاعب-ةحلسملااتلاوقلا
عمو

ملكلذ

حالسواطمىفتأدب.ةطخلاليصافتىلإاهنمذفنيةرئسأيلادجي

تارئاطحالصإلعساوطاشناهيفزرلو..ةبيجعةكرحناريطلا

نمددعسوفنىفىمحلاكترسبيردتلاىفةحضاودوهجو،اهدادعاو

.نيرايطلا

...رسلانوفرعيلئالقالإىلانهنكيملو

ايروسنمهيفءىجتدمويلاودعأدقاهداوقوتارئاطلانأنوفرعي

ةكرعمىفمهتوفلكباوكرتمثيلوجلاىلإاهدعبنوقلطني،ةيرسةراشإ

الرقراطمىلإكلذدعبنوهجتيمنت،ةسلدقملاضرألاىلعةمسلاح

هذهىثصنوفرعتيو،رصمىفلاوحالانوبقرتيوهيفنولرني،قشمد

!اهدعبنوفرصتيفيكنوررفيمث،اهيلعاومدقأىتلاةكرحلا

هتثهىفكرتشارايطلكمكاحيناالالامئحالاحجرأناكو

اميرفورظلاناىلعمهرومأاوبتردقاوناكنيرإلنكنأركذاو..ةيلمعلا
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...دتقلولوطتدقتاونسلبقنطولاىلإةدوعلانيلـهمحهنليبلوخل

سفننأدكؤملاورارحالاطابضللةيذيفنتلاةنجللاىفانروعشناكو

قا-ريبكلارسلاىفنيكرتشملانيرايطلالكوطاوخدواريقاكروعشلا

لعفدرامتدناكالو،ةرسماغملاىفأبحنكتدملةئيرجلاةرطاخملاهذه

تسيل11"(حفرنأبانناميإلارهاظايحصواتناكامنإ،ادسوفنىفةفطاعلل

دودحنععفادننأانيلعىضقيانتمالسقاطننأو،اندالبدودحرخآ

.ةدحاوةقطنمىفمهعمشيعننأردقلاماكحأانملتءاشنيذلاانناوخا

.ايروسنمةيرسلاةراشالاقلتئملاننال..اهمويةطخلامتتملو

ىفبرحلااهلكةييرعلاشويجلالخدتنااههثعبفورظلاتضقو

.نيطسلف

كلذف-قالا-نيلطسـهلفبرحليصافتىفلخدأنأديرأتلسلو

سردنيطسلفبرحنمانينعيامنإو،ثيداحألاهيفبعشتتثحب

.بيجع

نذإو،ةسامحلانمةدحاوةجردبأعيمجبرعلابوعشاهتلخددقل

.اهتمالسدودحلاهريدقتىفواهرىلعمثلىفكراشتتأعيمجبوعشلاهذهف

ىهفنذإو،ةبينحلاوةرارملاسفنببوعشلاهذهاهنمتجرخمث

سقناهتمكحولماوعلاسفنلتضرعتدق،هدإابىفاهنملك،آعيمج

.راعلاولذلاباهسارتسكثوةميزهلاىلإاهتقاسىتلاىوقلا
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)"(ةيمتنملاقارعقدانخىفةريثكتارمىسفنىلإتولخدقلو

.اهروحجىفو

كلذىفافقتأئلناكىتلاةسداسلاةبيتكلابرحناكرأاهمويتنكو

.نايحالارثكأىفمجاهتوانايحأهنععفادتوعاطقلا

مث،ودعلانارينلعفبىلوحنمةمطحملالالطألاىلإجرخأتئكو

.لايخلاعماديعبحبسأ

،مومجنلاقافآىلإأديعبىبىضقللايمخلاعمةلحرلاتناكأنايحأو

.اهلكىطاثملاىلعقهاشلاعافترالااتثهنملطأف

وهاذه.ىتريصبماماةحضاوتقولاكلذىفودبتةروصلاتناكو

عقاومهذهو،انتبيتكعقاومهذه،هيفنيرصاحمعبقنىذلاناكملا

.طخلاىلعانعمةكرتشملاىرخالابئاتكلا

اضيأىه...انلىرخاتاوقهذهو.انبطيحتوددلاتاوقهذهو

ةروانملللاجماهلىقبناوةعساولاةكرحلاعيطتستالةرصاحم

.ةدودحملا

رمأوألااهنمىقلتنىتلاةمصاعلابةطيحملاةيسايسلاافورظلانإ

نيعياقلانحنانبهعنصتىهدلانمرثكأازجعاهبقحلتوراصحباهطيحت

.ةجولافلاةقطنمىق



ةحلصملاىفوريلبكلانطولاىفوحالسلاىفانناوخاتاوقهذهمت

...نيطسلفضرأىلإطلورهنانلعجىذلاعفادلاىفوةكرتشملا

أضيأىهاهلك..أشيجأشيج...انناوخاشويجىههذه

طيخلتناكىتلاواهبطيعحتتناكىتللافورظلالعممفب...ةرصاحم

الإةدارإالواهلةقالجنرطشعطفكودبتاعيمجتناكدقل..اهتاموكحب

.نيبعاللاىديأاهكرخلامردـهقي

ةرماؤمةيحضطوطخلاةرخؤمىفودبتاعيمجانبوعشتناكو

اهدوجونعىتحاهتللضو،ىرجيامةقيقحاىثمعاهنعتقخأةكوبحم

.الممفن

***

سحأف،ضرألاحطسىلإموجنلاعافترانمطبهأتنكانايحأو

.ةموهوملاىمالحأىذينعتالو،ىدالوأنعوىتيبنععفادأىننأ

!خيراتلاـهبوعشلاولولاومصاوعلاو

ضعببةمطحملالاللاطالااميوفىلاوخلىفىقتلأامدنعكلذناكو

مهتويبتيرخنادعبراصحلانثاربىفاوطقسنيذلانيدجاللالافطأ

رمعلنمىفتناكةريغصةلفطمهنيبركذأو،نوكلملاملكعاضو

ةعفدنمشئاطلاصاصرلاووطخلاىلإطلجوخدقواهارأتنكو،ىتنبإ

.شامقةقرخوأشيعةمقلنعثحبتدربلاوعوجلاطايسمحامأ
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:ىنفنلطلوقأأمئادتنكو

!ىتنبالاتثهثدحيدق-

امو-ثدحينأنكعيناكنيطسلفلاثلدحيىذلانأبأنمؤمتنكو

آملنتسممادامةقطنملاهتثهىفدلبىأل-أمئاقهثودحلاصتحالاز

.نآلاهمكخلىتلاىوقلاورصانعلاولماوعلل

***

،نطولاىلإتدعونيطسلفىفكراعملاتهتناوراصحلاىهتنااملو

تداوحلاتديأو.ادحاوألكتحبصأدقىروصتىفاهلكةقطنملاتناك

فقوملاتاروطتعباتأتنك.ىسفنىفدافتعالااذهكلذدعبترجىتلا

ءضعبعماهضعبالواجتيغادصأهدجأفاهيف

ىفو،ادغقشمدىفهليلتمعقيف،ةرهاقلاىفعقياثداحلاناك

.)21(اهريغو،دادغبىفو،اامعىفو،توريب

.ىسفنىفبراجتللااهتمسرىتلاةروصلاعمأيعيبطهلككلذناكو

ىوقلاسفنولب...لماوعلاسفنو،فورظلاسفنو،ةدحاوةقطنم

!آعيمجاهيلعةبلأتملا

ليئارسإىتح.ىوقلاهذهزرباوهرامعتسالانأأحضاونائكو

.رامعتسالاراثآنمأرثأالإنكتلمل،اهسفن
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تعاطحتدساامىناطيربلاأبلادتنألاتحتتعقوئيلاطسلفنأالولف

،نيطسلقىفىموقلانطولاةركفقيقحتىلعنوعلاثجتقأةينويثصلا

.عقاوىفلمأىأهلسيلأنونجمالايخةركفلاهذهتلظلو

***

سيئرنامؤياوميياحتاركذمىامأورطوخلاهذهبتكأانأو

هباتكىقاهرشنىتلاتاركذملاىهو،ىقيقحلااهئشنموليئارسإةيروهمج

صاخعباطتاذةنيعمتارابعةمثو"أطخلاوةيرجتلاهروهشملا

.هيفىنفقوتست

:نامزياولوقىنفقوتسي

ناتلودملاعلاىفتناكو،ىربكةلوداندعاستنابجيناكدقل"

ايناملأامأ"...ايناطيولـهايناملأ:انتدعاسمامهعنملكعيطتست

...لخدتلكنعدعتبتنأترثآدقف

.!فطعلاوهياعرلابانتطاحأدقفايناطيوباماو"

:قامزياولوقكلذدعبىنفقوتمشو

ىفهاندقعىتثلاسداسلاىنويهصلارقلؤملاىفثىلمحدقلو"

ىمظعلاايناطيربنأايندلادوهينلعيطلزترهفقونأ،ارمشوس

نايكالاذةمأكدوهيلابتفرتعادق،ضرالالوىفلكنوداهدحو
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،نطوانلنؤكينأبنوقيلخدوهيلانحناننأو،اهريكضنعةلصفنم،لقتمص

نعابئاننوسرتالىفروللانماباطخلزترهأرقو،ةلودانلنوكتنأبو

ضراانلمدقيباطخلااذهناكو.ىنعملااذهنمضتبةيناطيربلاةموكحلا

.آيموقآنطونوكتلادنغوأ

"ضرلااتلهلوبقرقلؤملاءاضعأورقو

تداكصو.ةجضقودهانفدودهملاىفهسافنأانمتككلذدعباننكلوإ

!...انبضرئسثنأديوتايناطيرب

دوييلاءاملعنمريبكددعنمةنجلانفلأضردلااذهرثأىلعو(

رموركدروللاةرهاقلاىفاولباقو،ءانيسةقطنمةساردلرصمىلإاورفاس

نطولاىفانينامأىلعفطعلالكوهظأىذلارصمىفىناطيربلادمتعملا

."ىموقلا

نمانكىذلاضرغلابىفيامءانيسةقطنمىفدجتملةنبحللانكلو

.أىموقلانطولاديرنهلجا

ردابىذلاايناطيربةيجراخريزوروفلبدرولاهدعبتلباقدقلو"

:روفلاىلعىلاؤسلب

؟ادنغوأىفىموقلانطولاةماقإاولبقتملاذامل-

:روفلبلتلقو"
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اذه.ةيموقةيسايسةكرحةينويهصلاا!-
بناجلانكلو،حيحمص

الناجلاانلفغأاذإاذنأقوثولاماقلقثاوانأو،هلافكضإغكميالاهنمىحورلا

.ىموقلاىسايسلاملحلاقيقخلعيطتسننلاننإفىحورلا

لهندنلنمالدبشرابذخكلىلاقادحأنأوللوقتاذام-

."؟لبقت

***

:نامزياولوقأضيأىنفقتش،

ىعوجرنمضوغلاناكو،7191ربمفون2ىفندنلىلإتدعوأ

بادتنالاةقيثوعورشمةباتكىلعفرشالندخبىلإتيعدىننأ

.نلطسلفىفىناطيربلا

اهبردصتلممالاةبصعىلدةدوسملاهذهضرتنأبجيناكو"

.!اهسفنبادتنالاةركفىلعوميرناسرقلؤمقفاونأدعب،ارارق

وهناكوروفلبلحمةيجراخلاةرازوىلودقنوزريكدرولناكو"

نباريهشلاىنوناقلاندنلىفانعصناكو،ةقيثولاهذهعضونعلؤسملا

كيرياناكو،ملاعلاىفةينوناقلاغيصلاىعضاوردقأنموهو،نيهوك

."انعمقواعتينوزريكريتركسمادآشروف

:!ريخأولوأفالخنوزريكنيلواننيبعقوو"
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دعوباياطيربديقننأاندرأةرابعةقيئولاعورشمىفنحنانبتك"

ىموقلانطولاىللاسأىلعةمئاقنيطسلفىفاهتطخنوكتنألو،روفلب

:نحناهانبحلكىتللاةرابعلاصنناكو،دوهيلل

15نيلطسلفىفةيخيراتلادوهيلاقوقحبفارتعالاو"

الىتحةرابعلاافيفختحرتقيهنأنوزريكلاقو"
دنعبرعلاجيهي

:ىليامكنوكثنأىريهنألاقو،اهتءارق

انيطسلفىفةيخيراتلامهتلفالعودوهيلاثالصبافارتعألاو"

ايوطدرطتسأنأدوأتنكو
6

،"أطخلاوةيرجتلاىفنامزياوعم

ىلوألاميثارجلاتناكةعيدقلاثداوحلاهذهنأملعناعيمجاننكلو

!اهدوجوثرمدونيطسلفنايكتقزمىتلاتافعاضملل

*"*

ىتلاىربكلاةوقلاوهرامعتسالانأنمهلوقأتنكىذلاىلإدوكسأو

ةرمةئامىستكأوىوقأ،ىئرمويغألتاقأراصحاهلكةقطنملاىلعضىلفت

انشويجيو"ةجولافلا"ىفانقدانخبطيحيناكىذلاراصحلانم

!رماوالااهنمىقلتنانكىتلامصاوعلاىفانتاموكحيو

*"*
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حافكبنموأ،ىسفنىفائاقحلاهذهلكترقتسأقأدعبامتلأدبدقلو

:ىسقنللوقأوكرتشمدحاو

،ةدحاواهلكاشمو،ةدحاواهلاوحاو،ةدحاوةقطنملاتمادام-

نمههجوىلععضينألواحامهمادحاوودعلاو...دحاواهلبقتسمو

؟اندوهجاتثتشتتاذاملق-ةفلتخمةعنقأ

.دحاولاحافكلااذهبأنامباويلوي32ةروثدعبامةيرجتىنتدازمث

طيسحيناكىذلامصلاظلاو،فشكتتةروصلاايابختأدبدقلف

.عشقنياهليصافتب

ىلاقيرطلادستىتلاىربكلاتابقعلاىرأتأدبكلذكىنأفرتعاو

،لوزتنأىغبنياهسفنتابقعلاهذهنأبنمؤأتأدبىنكلو،دحاولاحافكلا

.هسفندحاولاودعلاكلذعنصنماهثال

"**

امهمحافكلاديحوتلجأنمةيسايستالاصتاىفاويخأتأدبدفلو

ىه،ةماهةجيتنبتالاصتالاهذهنمرهشدعبتجرخو،هتليسواتلناك

اذهروذباأاحضاوناكو،!كشلا"ىهانقيرطىفىلوألاةبقعلاقأ

نيلواننيبلوحيىنكل،هسفندحاولاودعلاكلذانمملوفنىفاهرذبدقكشلا

!دحاولاحافكلا



701

ثدحنلأةريخالامايالاىفتسلجىنأفكذأو
ةساسامخأعم

،هلوقأىذلاىلعدريوهادلو،ملكتأتأدلو،هلليلمفلانعمناكو،برلا

،هخجوىفهلوقيىتثلارثأىريلهليمزىلإتفتليمثةرابعلاطلوقيناكو

.انأىفهرثأفاشكتسالواحينألدب

ىللقو،كوكشنمكسفنىفاملكىلعبلغت:هللوقأسلأدلو

كلذبديرأتسلو:كهجوردتالوىنيعىفوىلإرظفاو،كبلقىفاملك

نأكشالف،حافكلاديحوتنيلواننيبلوحتىلاالابقعلارمأنمنوهأنا

ةيخيراتلااهلوعمثلفووظوةكيبلاةعيبطىلإهلوصأدتقلدقعماهضعب

دعبىلعةمئاقلاةنورملانمئشعمنكميهنأدكؤملانكلو،ةيحفارخبحلاو

،هيفاوفقيناعيمجلاعيطتسيىتثلاطنحلاداجيإ،طيرفتلاىلكحال،رظنلا

.دحاولاحافكلاةهجاومل،تنعاللو،جرحتالب

***

اتوعشىلعوانيلعدوعينأميدحاولاانحافكاملاةقيلقدكمثلأتسلو

.هانمتنوالهديرناتثلالكب

كردنالاننأىربكلاةثراكلانكلوءايوقأاننالوقاامئادلظأفوسلو

!انتوقىدم

،لاعتوصبخرصتنأةوقلاتسيلق،ةوقلاافدرتىفئطخناننإ

.اهتاموقمنمكلملاملكبايباجيإفرصئلتناةوقلاامنا
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هثكثعضأنأنمارفهدجأالانتوقرصانعللحأنألواحأنيحو

.باسحلاىفلخدياملوأنوكتنأبجياهرداصمنمةزرابرداصم

،ةرواجتملابوعشلانمةعومجماننأرداصملاهذهلوأ(أ(

نمةعومجمطيرينأقكملىونعموىدامطبؤلكبةطبارتعلا

ىفتثعبناةراضحوتاموقموىلصئاصخانلوعشلنأو،بوعشلا

اهلافغأطقنكميالو.ةثالثلاةسدقملاةيوامسلانايدالااهوج

ردصملاوهاذه.مالسلاهدوسيرقتسمملاعءانبةلواحمىف

.لوألا

ةطيوخىلكساهن.اكمواهسفنانضرأوهفىناثلاردصملاامأ(ب(

ىقتلمقحبربتعيىتثلاماهلاىجيتارتسالاعقوملاكلذ،ملاعلا

.هشويجرممو،هتراخلربعمو،ملاعلاقرط

بصعربتعيىذلالورتبلاوهو،ثللاثلاردصملاىقبي(ب(

عناصملا-اهتاودألكليحتستهنودبىذلا،ةيداصلاةراضحلا
وبلاىفتالصاوملالئلاسو،جاتنالاعاونأةفاكلةريبكلاةلئاهلا

ةقلحملاتارئاطلاكلذىفءاوسبرحلاةحلسأ،وجلاورحبلاو

ليحتست-جوملااوابأاحلحتةرلستملاةصاوغلاوأباحسلاقوف

وا...ةكرحاهنمثعبنتالادصلااهولعيديدحلانهاعطقاهلك

.ةايح

***
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ةيدامةقيقحكهدوجولعلف.لووتبلادنعذلايلقتفقوولىدولو

ةيمهأىفةشفانمللاجذومننوكيلحلصيماقرألاوالايئاصحالااهررقت

.اندالبىفةوقلارداصم

،لورتبلافورظنعوغاكيشةعماجاهتعبطةلاسراريكأاملأرقدقلو

حرسيواهيناعمربدتيواهارقينأانلوعشدارفأامدرفلكلناكولىىفوبو

.اهنايئاصحاهلاههاقرأءادونماكلاريبكلاينعملاىفهركفب

***

ةييرعلادالبلالورتبجارختساللمعلانأالثمةلاسرلاهذهررقت

.لاملانماريثكفلكتيال

ىفتارالودلانمانويلم56لورتبلاتاكرشتفرمصدقل

ةنلسىفالإاجملزةرطتكىلعرثعتملو6111ةنسنمءادتباايبمولوك

6391.

ملواليوزنفىفثارالودلانمانويلم44تاكرشلاهذهتـهفرصو

.ةنس1هرورمدعبالاتيزلانمةرطفىلعلصحت

دنهلارزجىفتاالودلانمانويلم13تاكرشلاهتثهتفرصو

.تيزلاىلعترثعاريخأوةيدنلوهلا

:حوضوملااذهىفةلاسرلاهذهاهتررئدىتلاةريخالاةجيتنلاتناكو
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وهاكيرمأىفاتليزلانمليمربجارختسالبولطملالاملاسارنأ

.اتنس87

اكيرمأىفتيزلانمليمربجارختسالبولطملالاملاسأرناو

.اتنس34وهةيدونجلا

دالبلاىفتيزلانمليمربجارخئسالالولطملالاملانارناهي

.تاتنس01وهةيلرلا

ةدحتملاتلايألولانمتلقتنادقملاعلاىفلورتبلاجاتثإةمصاعنإ

ةلماعلاىديالاروجأتدازواهيفضرألارعسعفتراواهرابآتفزلتساىتلا

تلازامىتلاو،اركباهراباتلازامىتلاةييرعلاةقطنملاىلإ،اهئانبال

قوداسملبقتةلماعلااهديتثلازامىتلاو،نمثالبةعساشلااهيضارأ

.فافكلا

دقريملاعلاىفلورتدمبلانمققحملاىطايتحالافصننأتبثثقلو

ةدحتملاالايالولانيبعزوكسىقابلافصنلاو،ةييرعلاةقطنملااضرأاتحت

.ملاعلادالبنماهريغوىبيراكلاةقطنموايسورو

:وهتيزلانممويلاىفةدحاولارلبلاجاتنإطسوتمنأاضياتبثو

ةدحتملاتايالولاىفاليمرب11

.؟ايورنفىفاليمرب032
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.ةييرعلاةقطنصلاىفليمرب004

قأوجرأ؟ةوقلارصانعنمرصنعلااذهةيمهأىدمتحضوأله

.تففودقنوكأ

الو،ىلولوننيحانتوصولكصىفسيلءايوقا،ءايوقأنحندفنذإو

نيحو،أدهننيحءايوقأنحنامنإ،ثيغستسننيحالو،خرمصننيلح

ةطبارلاةوقلىقيقحلاانمهنو)لمدلاىلكصانتردقىدمماقرالاببسحن

ءوجلزعنكميالةدحاوةقطنمانضرأنملعجئىتلاةطبارلاهذه،اننليب

اهطيرتالةريزجهفصوباهنمناكمةيامحنكميالو،اهلكنعاهحنم

.طباراهريغب

***

لاحننأواهيلعرودنقأنمرفمالىتلاىلوالاةرئادلانكصاذه

.ةيبرعلاةرئادلاىه،انتقاطلكباهيقةكرحلا

ةراقلاةرئادىهو،ةيناثلاةرئادلاىلإكلذدعبتهخلااذإف

نملامحبعيطتسننلاننإ:باهسإنودوةضافتسانودتلق،ةيقيرفألا

فيخملاىمادلاعارصلانعلزعمبفقننأ-اندراولىتح-لاوسحالا

ىتلئاموىلضيبلانمنييإلمةسمخنيبايقدرفاقامعاىفمويلاروديىتدلا

.نييقيرفألانمنويلم
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.ايقيرفأىفاننأوه،ىهدلوماهببمنلعيطتسنال

بابلاسرحننيذلانحن،انيلإعلظتةراقلابوعشلظتفوسلو

.هلكىجراخلاملاعلاباهتلصربتعننيذلاو،ةراقللىلامشلا

هنواعملاىفانتيلوئسمنعىلختننألاوحالانملاحبعيطتسننلو

.ءارذعلاةباغلاقامعأىتحةراضحلاوىعولاوشنىلععيطتسناملكب

دمتسياننطولةايحلانايرشلينلانأوه،ماهببسكلذدعبىقبيو

.ةراقلابلقنمهءام

قامعأىلاهدودحدتقل-بيبحلاقيقشلا-نادوسلانأاضيأىقبيو

.اهطسوىفةساسحلاقطانملاعمراوجلاتاللاصبطبتريو6ايقيرفأ

لجرلانأو،ريثمابليجعناروفلحرسمنالاايقيرفأنأدكؤملاو

،اهتطيرخميسقتةداعإنآلالواحيةييروألودةدعلثميىتثلاىضيئالا

ايقيرفأىفىرجيىذلامامأفقننألاوحالانملاحبعيطتسننلو

.انينعيالوانسميالهناروصتنو

***

امخضادهعمةرهاقلاىف4بفدجأىذلامويلاىبملحألظأفوسلو

ايعوانلوقعىفقلخيواننويعماماةراقلاىحاونطفشحمأىعسي،ايقيرفأل

مدقتىلكصضرالاءاحنألكنمنيلماعلالكعمكراشيو،ارينتسمايقيرفأ

.(31(اهتيهافروةراقلاابلوعش
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،تاطيحموتاراقربعدتقلىتلاةرئادلا...ةثلاثلاةرئادلاىقبتمث

مهناكمناكامنيأانعمنوهجتينيذلاةديقعلاناوخاةرئاداهناتلقىتلاو
.تاولصلاسفنبةعشاخلامههافشسمهتو،ةدحاوةلبقىلإملمشلااتخل

ىلعبترتتنأنكميىتلاةيباجبالاةيلعافلاىدمبىناميإىفادزادقلو

ةثعبلاعمتبهذمايا،نيملسملاعيمجنيبىمالسلالاطايرلاةيوقت

لحأرلااهلاعةافوىفءارعلاميدقتلل!ليرعلاةكلمملاىلإةيرصملا

.)41(ريبكلا

***

نمةيحانلكبفوطتىرطاوخبتسسحأوةبعكلامامأتفقودقلو

ملاعلا
ا

:ىسفنللوقأىنتدجومث،مالمللالااهيلإلصو

ىلإابلاهذلاحبصينأبجيال،جحلاىلإانترظنرييغتتنأالجي"

ءارشلةجذاسلةلواحموأ،ديدمرمعدعبةنجلالوخدلةركذتةبعكلا

.!ةلفاحةايحدعبنارفغلا

***

ةفاحصعرهتنأبجيو،ةمخضةيسايسةوقجحللنوكتنأطلجي

ةفيرطأروصعنصتديلاقتوممملارمهفصوبال،هئابناةعباتمىلإملاعلا

ةداقلكهيفعمتجيآيرودأيسايسأرغلؤمهفصوبامناو،فحصلاءارقل

،ةفرعملاءايحنأةفاكىفاهؤاملعو،اهيفىأرلالاجرو،ةيمالسالالودلا

اذهىفاوعضيل،اهبابشو،اهراجئو،اهيفةعانصلاكولمو،اهباتكو

،أعماهنواعتومهدالبةسايسلةضيرعاطوطخىملاعلاىمالسإلاناملربلا

.ماعدعبديدجنممهعامتجادعومنيحيىتح
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....عماطملانمنيدرجتم؟ءايوقأنكلو...نيعشاخنوعمتجي

،مهئادعأومهلكاشمىلعءادشأنكلو...هللنيفعضتسم؟نيلماعتكل
نيعتيسمشلاامتخلاناكممحهلنأبنينمؤمنكلو...ىرخأةايحبنيملاح

.ةايحلاهذهىفهلالتحامهيلكص

ىللاقف،دوعسكلملاةلالجلهذهىرطاوخضعبتلقىنأركدأو

:كلملا

-

.جحلاىفةيقيقحلاةمكحلا،العفىههذهنذإ

.ىرخأةمكحجحللروصتأنأعيطتسلأالىنأقحلاىفو

***

،ايسينودنأيفنيملسملانمانويلهنينامثىلإىلايخبحرسأنيحو
،امروبومايسوويإاملاىفنييالمةعضلو،نيصلاىفانويلمنيسمخو

ةقطنمىفنويلمةئامنمرثكأو،ناتسكابىفنويلمةئامنمبرقيامو

مهريلغنييالمو،ىتيفوسلاداحتالالخادانويلمنيعيرأو،طسوالاقرشلا

نمتاثملاهذهىلإىلايخبحرسأنيحةدعابتملاضرألاءاجرأىف

الايناكمالابريبكساسحإبجوخأ،ةدحاوةديقعمهعمخلنيتثلانييصلاملا

نواعت،اعيمجنيملسملاءالؤهنيبقواعتاهققحينأقكميىتلاةلئاهلا

محهللفكيهنكلو،عبطلابةيلصألامحهناطوألمهئالودودحنعجرخيال

.ةدودحمريغةوقةديقعلاىفمهناوخالو

***

وهكلذ...هبموقيلطبنعامثحبيامذلاهئاتلارودلاىلادوعأمث

اندحونحنو...هحرسموهاذهو،هحمالمىهكلتو،رودلا

.هبمايقلاعيطتسن"ناكملا"مكحب
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اهتئطويتلادالبلافةراضحلاتاموقملكانيلإمهفيرطىفلوغملارمد-1

ثارتيمخلنأاهدحواهيلعراصف،،رمصممهترمدمحث،مهمادقا

مملو،دإابلالكىف،ثارتلالكبلهددقف،اهراثآرشنتناو،ةراضحلا

...رصمىفاللإقبي

،ةيسابعلاةفالخلاتداعأف،نأشلااثهيفاهبجاورصمتفرعدقو

،داشرالاوحصنـهلاوهيجوتلايفاهفحواهموسراهلظفحو،افتوآو

ديدجلااذهاهبجاونيلونامزلاكلذيفةيسايسلاوصمةلاحنيبتمءالو

يفماعلاهيجوتلاءبعاهيللع،مالسالاةرضاحتراصنأثبلتملعف،

ابلك
6
يتشيفنوملسملامبتقياهتراضحنونفواههولعنمونيملسملاد

.برغلاوقرشلاجفملسملكوبرعلكينغتياهمسالو،ضرألاعاقب

ايروسو،نانبلو،نيطسلفتناك،اندالبىلعنويبيلصلاافحزنيح)أ(-2

.يبيلصلارامعتسالافادهأنماكرتشمافده،ايقيرفالاممثلو،رمصمو،

رصمتناك،برعلاونيملسملادالبىلعلوغملافحزنيحوأابل(

...اعيمجماشلادالبتثطوودادغبترمدنأدعب،ريخالالوغملافده

نرقلاىفانلالقتساانوبلسواندالبيلعنوينامثعلاراكضأنيحو)ب(

ةييرعلاةريرجلاو،قارعلاو،ماسشلابكلذلنماولعف،رشعىللداسلا

...شكارمدودحىلإ،ايقيرفألامشو

هناطلسطسبي-ةديدجلاهتاحلطمحمبىلوروألارامعتسالاأدبنيح(د(

.برلادالبىفادحاوادلبننتسيمل،اندىلابىلع
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ةنيدعلاىلإمالسلاوةالسحلاهيلعىبنلارجاهمئ،ةكمبمالسإلاأشن-3

،هدعبنمةئالثلاءافلخلاوىبنلارصعىفمالسإلاةمصاعىهراصف

تراصمث،ىلعةقالسخيفمالسإلاةمصاعىهةفوكلاتراصمث

ىفةرهاقلالاةفيلخلاوةفالخلاتلقتنامث،دادغبتراصمث،قشمد

!دادغبلوغملارمدنأدعب،ىرجهلاعباسلانرقلا

الاهريزونأ،نيطسلفيفبرعلاقحيلعايناطيبلناودعلوأناك-4

يفدوهيلادعوملروفلب
ايموقانطومهلحيلتينأب،7111ةنسربمفون2

ةيملاعلابرحلايفتامدخنمايناطيربلاودااملانمث،غيطمهلفيف

...كلميامريغنمهيدؤيغمثهنكلو،ىلوالا

نمامودشماموي،ماعلكنمربمفون2مويربتعا،خيراتلاكلدذنمو

ىلعمهصرحو،ايناطلربردغىلعمهطخسهيفقونلعي،برعلامايأ

.اهلهإلةيلرعنيطسلفبظافتحالا

تدارا،ىنويهصلارامعتش6النيطسلفقابلرعلاةمواقمتدتشاامل-5

،ةيبرعلاةمواقملاةدحرسكتل،امهجوىلعرمألاجلاعتنأايناطيرب

نيبنيطسلفميسقتب7491ةنسىفةدحتملاممألانمارارفتردصتساف

اجايهاودادزاو،مهدالبةدحوقزمتنابرعلاىبأف،دوهيلاواملرعلا

ناك،ةروئلاهدهالصحخو..اعيمجةيبرعلادالبلامهتروثلترانتو،ةروثو

نمحافكلاىفمهبجاوباوموقيلمهرمأنوربديرصمىفرارحالاطابمضلا

.،.نيطسلفةلورعئبأ
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.يطوقنلاىمهقدومحموه،خيراتلاكلذىفرصمةموكحسيئرناك-6

.ةروثلاةموكحيفةلودلاريزوو)ةروثلاةدايقسلجموضحصوه-7

،ىيرعدهاجموه-8
كراعمىفدوهشمء*ابهلناكو،نانبلنمهلصأ

تاوقلادئاقناكمئ،يناشربلابادثنإلاتحتلزتملىهونيطسلف

.نيطسلفبرحيفةيلرعلاريرحتلا

-

ةيدلبلانودشلاريزومئ،ةيلرحلاريروو)ةروثلاةدايقسلجموضدوه

.ناريططباضميهاربانسحهليمزك-وهو،ةروثلاةموكحىفةيورقلاو

دجويو.ةيرصمةنيدمىهونيطسلفدودحىلعةيرصملادودحلارخآ-01

.هينيطسلفلاحفراضيأ

ثقف.اهنععافدلايفميظعءالباهتيماحلااكو،ةجولافلاةقطنم-11

نورصاحملاامقاضيتح،داتعالودازالبآرهشأودعلاراصحلتدمص

رصمتفرعدقو.مهسوفنافعضتوأنيروصحملاربصذفنيملوأحصرذ

،اميظعالابقتسامهتلبقتسافةكرعملاهذهيفمهء6ابةجولافلالاطبأل

مهنيبناكو.،.لوعدلبلكيفورصميفناسللكىلعمهمساناكو

.رصاذلادبعلامج

ضايرحرصمو،ةرهاقلايفيشارقنلاىمهفدومحمعرصمامناك-21

حرصمو،نانبلىفحلصلا
ىنسحةروثو،نامعىفهللادبعكلملا

اهلكو،2591ةنسيفيربكلاةيرمصملاةروثلامتت،قشمديفميعزلا

.نيطسلفةبكننمالابسأبلصتنةبواجتمءادصأ
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0611ىفةيقيرفألاتامكاردلادهعمءاشنإمت-31

4731ةتسلوالاعيلررهشىفدوعسذائيزعلادبعكلملاىفوت-41

.)3591ةتسربمفون(
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"ملمإسمح؟؟جث"،الد-ئبإحمثلا"
دل،دحالث؟ألاجئألللخا-11


