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نمبيرقوهو،حارجلانبورديبعىبأربقةرايزلدودخلاىلابهإذهنأحعدا

ىضاقرضحو.دوهيلاهلاهدعأءادغةدئامىلاكانهنملسناو..عماجملارسج
كطبلإحورلعلو..ةقفسملاتمتثيح،ءاقللااذهىطيقنشلادححمهتاضق

ترتفلكىفو،ةرتفلاهذهىفعنصامونئنانعلتتناك،ةديبعىبأميظعل!

.تلن

ترضحثيح،نامعىفناكف،دوهيلاعمىناثلاتلادبعكلملاءاقلامأ

\31/5/84و11ةليلىفكلذناكو،ىبرعىزىفةركنتمرييامادلوجهتلباقمل

..دوهيللهدهعدنعهتدجوف،!ىمشاهلا"كلملافقومنمقثوتستىكلكلذو

ثدحامماديدحترنكأو،ءاشعةدئامىلعةرملاهنـهقافتالاناكو
ىفكوترشعم

مسقلامض،ةيدوهيلاةلاكولانعةديسلاهذهتلبقدقف..ىضاملإرهشلا

.دوهيلابراحياشيجلسريالأىلع،ىمشاهلاجاتلاىلايطسملؤنمربرعلا

هنكلو،شيجلاسراىلارطضمهنالاقو،لوآلاضرعلاىلعقفاوهنكلو

.ميسقتلادودحهمنتيجزواجتيالانضي

اكشاملكناكو.دوهيلابودنملهتلباقمكلددعبهللادبعكلملاركنيملو

!ةثيدحلاةنسثخةرابجةأربااهنأ،هنم

!!ةعبسلاشعيجلا

لععقطانمتناكو..عيباسأةعبرأئيطسلفىفبرحلاترمتسادقل

:ىليامكشويجلا

بيبألتىلااهجتمىبونجلاعاطقلاىفىلمعي:ىرصملاشيجلا

افيحىلاداولابابنممدقتيوسدقلإعاطقىفلمعي:ىندرألاال

افيحىلاليلجلانممدقتيوىلامشلاعاطقلاىفلمعي:ىروسلاال

افيحىلإرماعنباجرمنمهجتيوطسوألاعاطقلإىفلمعي:ىقارعلا

نانبلدودحنععفاديوىلامشلاعاطقلاىفلمعي:ينانبللال

ىرصملاشيجلاعملمعي:ىدوعسلاال

نوراشلهسىفلخادلاىفلمعي:ىنيطسلفلا

0058نمانوكم،ةرماؤملاهذههتفدهتساىذلا،ىرصملاشيجلاناكو

(ادليتامنامرش(تاعردمةبيتكنعةرابعىهو،تامدخلل0051وىدنج

ضعبو،لطر52ةيعفدمةبيتكو،تاشاشرةبيتكو،ةاشمبئاضكسمخو

.مم75عفاد5

ضعبو،لبأنقتافذاق5وةلتاقمةرئاط51نمةنوكمناريطلاةوقتناكو

.االطتسالاتارئاط

ةاذاحمبالوألاءاوللاكرحتينأبىواوملادمحأءاوللتاميلعتلاتيطعأو

ليلخلاىلا،عبسريبلهجتيىناثلاءاوللاو.الامشديدحلاةكسولحاسلا

.سدقلاىبونجىندرآلاشيجلابلصتيل
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:تايلمعلاتاميمويىلياميفو

ىتلاروجندلاةرعتسمتكرن.و،دودحلاتاوقلاتزاتجا51/5مويىف،
نأب،ةرماقلايفىمسرغالبعيذأو.ةزكىلاتلصوو،اهيلعءاليتسالاتمواق

.احيحصادهنكيملو،منروجندلاىلع،اليتسالا

.ىلوألاكرحتلاةرتفنعرصانلادبعلامجسيئرلالوقي

انباصعاو،ةرهاقلاىفلازنامنحنو،8،1ةنسويامرهشمايأتأدب*

تردصو.ايمسرةكرعملارصملخدتنأررفتاريخأو.نيلاسلفىفايحت

ةبيتكلابرماعميكخلادبعقحتليو،ةسداسلاةبيتثلابقحتلأنأبرمأوألا
ذئمويىرصملاشيجلاناكو.ىلوألاةبيتكلابنيدلاييحمايركزو،ةعساتلا

رهآلاردصامنيح،دودحلابرقتناكاهنم.اثالثنكلو.بئاتكحستنمانوكم

ملاذامل:لدستنانكو.قيرطلاىفةعباركانهتن5و.نيطسلفلوخدب
اذاملو؟نيطسلفبرحلوخانررفانمكامبئاتكلانمريبكددعدشحي

،نيطسلفتايلمعلوألاىمسرلاغالبلافصياذاملمث.ىطايتحالاعدتسيمل

ةقطنمىلاانبهذامدنعاننا...؟ةينويهصلاتاباصعلابيدأتلةدمحدرجماهنأب

ىلعانرثعنيحو.انيدعنيعتيىذلاىلااندشريوا،انبمتهينمدجنمل،دودحلا
برحناكرا

،اهسفنلءاشعنعثحبيباشلاناك،ةقطنملا

"
،8491ئيطسلفةكرعملبقدوهيلانأىلوآلائييئادفلاتايلمعتفشتكا

ىفاهمادختساىوعدب،تارارجلانمةمخضةعومجمرصمنماورتشادقاوناك

نكتملهنأرهظو..ةفيمختابابدىلااهولوجنأ،اوثبلاممهنكلو،ةعارزلا
.ةكرعملاضرأوأ،دوهيلاعيلستنعتانايبةيأةيبرحلاانتارباخمىدل

تزجح،حالسةعطقلكىلاجاتحتةكرعملاتناكىذلاتقولاىفو5

ليقثلاحالسلااذهعنمببسنع،انطابضلحاساملو،ةرهاقلاىفتابابدلا
،اهتالطبلامعلاموقيهـهتح،شرولاتلخدتابابدلانأاوفرع،مهنعلاعفلا

!لمحملارفسروباطىفريسللادادعتسا

(1)ةلهاكقئاقحلا

نمقدأالوفدصأدجنملاناف،برحلاهذهنعةلماكاتئاقخلاامدقنىتحو

رمثععساتلانينرقلاىفرصمبعشحافك":انباتكىفانرمثن)1(

نعتبجحنأدعب،ديرفدمحمتاركذمللماكلاصنلا،ةيرصثعلاو

انتاسارنمءزجلااذهىفرصثننو.ةلماكةنسئيسمخبعشلا

ترهظىتلا،ئيطسلفبرحقعرصانلادبعلامجتاركذم،ةيموقلا

00918ةنسليربأوسرامدادعأةعاسرخآةلجمبتاقلحسمخىف

ةيخيرتلاتامولعثاقثوافاصمىفاهعضتمويلاةعمجماهتءارقو

.ةرتغلاهذهنع
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،ئيطسلفتايموينع،رصاضلادبعلاعجىسيئرلاهبتكىذلاويصفتلافصولا

6هسفنتاجلخو،هتاطحالمو،هتامولعمنردقو.اهيفنيبراحملادحاهفصوب

رهظيو،ةعجافلامايألاكلتراسأنمريثكلاانلحضوي،ةحارصلانمبولسأب

،حضاوحوضوب
اه

،نرقىثلثةرتفىف،ىرصملاشيجلاتادايقبزيلجنالاعنص

تناكثيحب،ةكرعملاةرادانعسوورلاهذهتزجعفيكو،هيلعاهيفاوفرشأ

كلملابناجنمءاوس،ةكرعملاهبتريدأىذلاىسايسلازجعلاسفنلادادتم!

الإنكلملىتلاةيبرعلاةعماجلابناجنموأءتاموكحلابناجنموأ،ءاسؤرلاو

05هلكىبرعلامكخلاةلاحلالظ

..جوعأدوعلاولظلاميقتسيفيكو

دقل
هيليمزةكرعملاىلارصانلادبعلامجهيفرفاسىذلاراطقلاعمج

ةسداسلاةبيتكلالامجبيصننمناكو.نيدلاىيحمايركزوؤماعميكحلادبع

ةرايسابكردقو،ةزغىفاتناكف،ةعساتلاوىلوألاناتبيتكلاامأ.حفراهرقمو

.كانهامهبقاحتلاللبيجلا

ديرأتسل:هلوقبهادبدقو،هفورحبرصانلادبعلامجفصوىلياميفو

ىتلاةقيقحلالوقأنأديرأ..ةريخألاةزغثداوحدعبشيجلاتايونعمعفرأنأ

.)551ماعةزغعاطقىلعسوهيلاءادتعالاثاوحدصقي(.ث.اهتشع

اموجوةسوسللهبيتكلا

.بيجعلاحىفاهيلاتلصونيحةسداسلإةبيتكلاىفوجلاناك

تاعروجندلاةرمعتسمدضةيلمعنماهوتلتعرفدقةبيتكلاتناك

لوحةكرعملاضرأىلعاعاروةبيتكلاتكرتدقلو،حفرىفاهزكارمىلااهدعب

اياحضلانمناكو،روجندلادنعةبيتكلامهتكرتنيذلااياحضلاضعبروجندلا

.اهراعغضوختىتلابرحلاباهناميا

.ليصافتلاعمسأتأدبو

51ةليلىفروجندلاىلاةبيتكلاكرحتتنأبةرهاقلإنمرماوألاتردص

.ويام

،همجاهتفوسىذلااهضرغةبيتكلافشكتستىكلتقوكانهنكيملو

.هنعاهلتصدقتامولعمكانهنكتملكلذكو

ةرمعتسمعقومىلإةبيتكلاقثايقةمهمهبتطيندحاوىبرعليلدكانهقال-و

ماقىذلالكواهعافدواهتانيمصتنعائيشملعيليلدلااذهنكيملوروجندل!

الوةحضاوريغتامولعمباهلىلديوقيرطلاىلاةبيتكلادشريلظنأوههب

.روجندلاتانيصحتةأجفاهمامئترهظىتحةقيقد

.كالسالاىلااوعفدناامناوةقاشلاةلحرلادعبدونجلاحرتسيملو

503

أمل

.حأليا
رب

ز-
!

-!لص:

مبشرب؟اك

ألك
،حما

9*ا
ى



.ديدحتلاهجوىلعهلمعبجيىذلاامفرعينمكانهنكيملو

.نوفرعياوناكروجندلانعنيعفادملانمو

هرمأدئاقلاردصأرهظلادنعو،ةعقوتمنكتملرئاسخبةبيتكلاتبيصأو
ةرهاقلاىفعيذأايمسراغالبدجتل،حفرىلاةبيتكلاتداعواهنعداعتبالاب

!حاجنبروجندلاريهطتةيلمعتمتأاهنأ:لوقي

.نيتماهنترهاظ،ليصافتنمتعمسىذلانيبتظحالو

.ةيسايسبرحبرحلانالوقتطابضلإنيبةمغنكانهنأىلوألا

.مهلوحاوأراملكنماهعمقسانتيواهديؤيامةمغنلاهذهلناكو

ىفتادادعتساال،دشتحتتاوقال.ابرحهذهنوكتنأالوقعمنكيمل
!تامولعمالوتافاشكتساال،ططخال،رئاخذلاوةحلسألا

عمو
!لاتقناديميفانهمهفكلذ

!ةيسايسبرحىهفنذا

.برحالوبرحنذاىه

.ةميزهالبعوجرو،رصنالبمدقت

..إإطقفةيسايسبرحىه

ودعلاةوقلوحفلؤتتناكتاغلابملانمريطاسأنأةيناثلاةمغنلاو

.ةيركسعلا

.ائيشاهنعفرعتنكتملوروجندلاةرمعتسمةمواقمبتاوقلاتئجوفدقل

تناكءابرهكلابلمعتاجإربأنأفيكىوريانئالمزنمادحاوتعمسو

ضرألاتحتطبهتمثهاجتالكىفرانلاقلطتوضرألاحطسىلاعلطت
!!اضيأ

ىلاتفتلاوتوكسلاعطتسأملىنكلو،ثيدحلااذهىفاكرتشمنكأملو

:هلأسأانليمز

اذاالااذهبعطقتنأعيطتستالكنا،ءابرهكلابلمعتاهنأتفرعفيك-

؟!ذهتلعفلهف..جاربألاهذهدعاوقتصحفوةرمعتسملاتلخدتنك

لكىفةبراضلاءابرهكلابةكرحتملاجاربألاريطاسأنكلوانليمزتكسو

!تكستملهاجتا

هنعلوئسملاناكامنا،نابشلإءالؤهىلأاهجومىيأرىفموللانكيملو

!اارمدمالتاقاصقنودعلانعتامولعملاصقن

603



!قمحصريبعت

نيذللازجعلاوةريحلابرعشأةسداسلاةبيتكللبرحناكرأكاهدعبتأدبو
.ىريغنمرثكأايلعلاانتدايقنامكحياناك

امعاهبربعأىتلإةليسولافرعأنكأملوىنعزانتتلماوعلاتائمتناكو

.سحأ

هلاق..انتلاحنعاحضاو!ريبعتدونجلادحأنمتعمسىنأفرتعأو

فرعيناكالو،هععسأىننافرعينكيملو،ةجرادلاةجذاسلاهتغلبىدنجلا

.هيفانكاملاقداصافصوتناكةجرادلاةجذاسلاهترابعنأ

ناكمىلالقنتوهيفميقتىذلااهركسعمدهتنأبةبيتكلاىلارماوألاتعاجت

.تارتموليكةثالثهنعدعبيرخأ

نأىربكلإةثراكلانكلو،كرحتلإاذهنمضرغلاروصتأنأعطتسأملو

.نورخآلإمهاضرغهلنوفرعي!ونوكيملهبمهرمأاوردصأنيذلا

ركسعملاميقننحنامنيبو،رمألااذهنمتاعاسثالثدعبةنأليلدلاناكو

.ةزغىلاهجتملاراطقلابوكروةطحملاىلإكرحتلابةديدجرماوأانتءاج،ديدجلا

.اهتماقانمغيفندكنملىتلإمايخلامدهنانأدبو

:هللاقومايخلاىدحاةماقإىفاكمهنمناكىدنجىلاةيشيواجلادحأءاجو

.ةميخلادهىركالسعاي-

كرحتلابةديدجرمإولنأمدعاملوشيواجلاىلإةشهدىفىلدنجلارظنو

،اهناكمنمحابصلإىفاهدهىتلإةميخلإدهيأدب،تردمصدقراطقلابوكرل

نمغرفينللبقىرخأةرماهدهبرمأمثديدجناكمىفاهميقيرهظلادنعأدبو

:لوقيانذأبىدنجلاتعمسو..اهتماقا

!انتبيخاي.ءانتبيخاي-

.ةرخاسةيفيرةجهلب..قودممةمخنماهلوقي

اهددرتوانتدايقزجعالوحىنرواستتناكىتلاكوكشلانأتسسحأو
.اهنعجذاسلاطيسبلاريبعتلاوه!ذهنأو..دونجلاىلأتلصودق

*مومهىبلقىفوةزغىلاراطقلإانبكرو

ىقتلافوسىنأملعاتنكىناىمومهقيمففخيناكدقفلاحىأىلعو

ناكرأكهيلعناكدقفاهعقاومهنمملستأسىنأو،ةزغىفرماعميكحلادبدب

ةبيتكللبرحناكرأكىنملسينأاهيفلمعلاىلوتتىتلاةعساتلاةبيتكللبرح
!مهناكماهيفلحنسىتلإعقإوملاةسداسلا
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!أبرحهلهتسيل

عقاوملابفصننحنوةزغىفىليوطثيدمحرماعميكحملأدبعئبببوىنيبناكو

.ىلاهملسيناهيلعناكىتلا

:ىليامكاهموينيطسلفىفعبرألاصئاتكلاعقاومتنامب

.ةزغىلاحفرنمةكرحتمةسداسلاةبيتكلا

.اهيلاانتبيتكلوصودعبةزغةرداغملدعتستةعساتلاةبينكلا

قيرطلاىلعلدجملاىلجتاىفمامألاىلاناتكرحتمةيناتلاوىلوآلاناتبيتكلا

!ىلحاسلا

.ىسجاوهبميكحلادبعتحراصىنناركذاو

لهسلاىلعمدقتننحنف،انتاوقلةرضعبةيلمعكانهنأسحأتنكدقف

طوطخوىقرشلاانحانجددهتانرهظءاروةنصحملاتارمعتسملاكرتنوىلحاسلا

.انتالصاوم

اهيلعقاكهتلإومامألاىلاةهدقتملاهتبيتكعمرماعميكحلادبعىنكرقو

ناكو،هتدهعىفتناكهينجفلأىنملسنأدعبدينسريدةكرعمىفبجاو

!نوقيزونبجنميعارثعيطتسلاملكهينجفلألاهذهبىلرتشأناىلع

زكارملإىفاهيلعنودمتعيءىراوطتانييعتئببمدقتملادونجلاىدلنكيمل

.مهيلالصتنلةنخاسلاتابجولاعيطتستالثيحةيمامألا

دونجللةمزدلاءىرإوطلاتابجورمأىفركفينأءوطاخدحأفلكيملو

:انلاولاقوهينجفلأبانيلااوثعبمهنأهرلعفىلذلالكونيبراحملا

.نوتيزوةنبجاورتشا-

ىلعحورجمىبلقو،نوتيزلاونبانمةزغىفناكاملكتيرتشاو

ىفلكألاتقوسلجيمثىراعلاهدسجبةنيماعقاوملامجاهيىذلاىلدنجلا

ىفهنمهيلعانرثعاملكانيرتشا.نبانهةعطقضرقينأريفلاررحجكرحج

:انلاولاقوانيلااهوقلاهينجفلأبةزغ

..اوفرصت-

:هقاقدنمةقدلكىفىبفتهيحورجملاىبلقناكو

!إ"ابرحهذهتسيل"

تناكىتلاديثسريدةكرعمتاروطتقح،أةزغىفىناكمىفافأوتأدبو

.ةقيقدبةقيقداهقحالأ..تأدبدق

.دعبقعحفادملاىودعمسأتنك

.ةزغىفشتسمىلاجاوفأدعباجاوفأنولصيانلاجرنمىحرحلاناكو

.ىتايحىلايلسعت3نمويام02ةليلتناكو

ىحرجبةئيلماهلكىلرحةرسألاو،ىركسعلاةزغىفشتسمىفاهتيضق

!ةرعتسملازتامىتلادينسريدةكرعم
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هيفدوقتةماعلاهايقلإهتردمص3اغالبعيذيةرـهاقلاويدارواذهلكأل

.،ةاشملاباعئاراماحتقااهتمحتقاودينسريدةرمعتسمتلتحاانقاوقنأ

.لوؤمةبذكهذهتناكو

ىفحيحصلاديحولاءىمثلاناكنإو،دعبتلتحادقنكتملةرمعتسملاناف

.ةعئإرماحتقاةيلمعبموقتتناكةاشملانأوهىمسرلاغالبلا

ىلالصتودينسريدمامأثدحيناكىذلاىلعةروثىقامعأىفتناكو

..هرابخأ

ةعورملاةقيرطلاهذهبةاشملادونباهيفكلهتسيىتلاهذه..هذهةكرعمىأ
..

مامأ،ةعردمتاوقاهيمحتالةيراعداسجأوءةفومنتكمةيراهنتامجهىف

نأحيحص؟ةبردمةدعمدبأىفةزفحتمةنيكامعفادمو،ةيوقتانيصحت

ةجومءىجتفرانلامامئطقستمهنمةجمتناك،فقوتتملانتاشمتاجوم

عفدنانكمأةكرعمىلااندونجقؤسنانكانكلو..ةفئاخالوةبايهربيغاهدعب

ا؟ةرزجمىلاةمحرريغىفمهب

(دونجالب

.ةزغىفىناكمىفانأوىنيعلاحضاورهظيهلكناديملاىففقوملاناك

بعاصملالكمغربرصنلابةيلاغتايحضتدعبدينسريدةكرعمتهتنادقل

.انتاوقبطيحتتناكىتلا

.لدجملاىلامدقتلابىلوألاةبيتكلاىلاوماوألاتردصةكرعملادعبو

.دودسأىلاةعساتلاةبيتكلاتمدقتو

قارعلالتحاواقرشهاجتالابىلوألاةبيتكلاىلاةديدجرماوأتردمصمث

.نيربجتيبو..اجولافلاو..ناديوس

اهرصثنتتناكىتلاتاروطتلاهذهعباتأانأوىنازتادقفأداكأتنكو

!إناديملاىفاهلاقبطانتاوقكرحتتنألبقةرهاقلافحص

.اعيمجلامعألاهذهنمفدهلاكردأنأعيطتسأنكأملو

نأةجيتنلاتناكوقضرألانمةحاسمربكألتحتنأانتدايقمهناكدقل

.ةللوططوطخىلعتعزوتعبرألابئاتكلا

الةرثعبملاانتاوقتحبصأو
.اهتالصاومواهسفنةيامحالااهلمص

ىلاههجوتنأحبطتستكرحتمووايتحاةدايقلافرصتتحتكانهدعيملو

ريثكلاىفوهوأ،دونجالبادئاق..براحملاشيجلإدئاقحبصأو،ودعلابرض

.ةعساوةهبجىلعةرثعبملاةسإرحلاطقننمةعومجممكحي

حوضوبىرأتنممو
ودعللاهانملسلو،ةادابملاىلعةردقلاامامتاندقفاشفأ

.نيراتخمنيعئاط
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.ةيسديسلابرحلا

دونجلاوابضلامامأاحضاو،ةزغىفىناكمىفهأرأتنكىلذلاأذهناكو

.ةيونعملاحورلاىلعرمدملاهرثأهلناكوقدانخلاىف

.حالسلاىفصقنلابرعشيىدنجلكناك

.ططخلاىفصحقنلابرعشيهنمرثكأو

ائيشهتاوقرمأنمكلميالناديملاىفماعلادئاقلانأدحاولكسحأو

لماوعريثأتتحتفرصتيوهامناو،قاديملاتاجايتحالاقبطفرصتيالهنأو

.ناديملافورظهباسحنعاهدعبأىرخأ

ىفكانهمهو،ودعلاةمحرتحتمهنأبووابضلاودونجلاروعشناكو

،تباثددحملزعنمفدهمهنأبنورحشيمهلحجي،ةرثانتملاةلوزعملامزكارم

..ةعيرسلاةكرخلاىلعردضقودعمامأ

.ةيسايسلابرحلانعةيناثةرمقدانخلاىفمالماداعو

فورظلاكلتىفىريكفتىلاءىشضغبأ"ةيسايسلابرحلا"ةثراكتناكو
مزهالإةيسايمسابرحلصدسثيجنمامهنأخيراتلاربعنمفرعأتنكدقف

.نانويلاةكرعمىفلفيوةميزهىتركاذىفلائمألارخآتناكواهيف

!ابرحنوكتنأبجيبرحلانا

.ناديملافورظلاقبطفرصتينأبجيناديملاىفدئاقلاو

.برحالوبرحىفانكانكلو

ثيحبةعساوةهبجىلعمهرثعبهنأل،دونجهلسحيلنكلودئاقانلناكو

داكةسارحتاوقاوحبصأ
!إطقفاهسفنةيامحلىفكتديدشلالوافضلاعم

.ةعباسلاةبيتماىه..ناديملاىلاةديدجةبيتكتلصوو

مدقتتنأاهيلعناكانتبيتكنألةزغعاطقاهملسأنأبرماوألاىلاتردصو

.دودسأزكرملتحتوماهألاىلا

.رماوألاهذهبةداعسسانلادشأتنكو
.هدضةكرعمضوخنو،ودعلابىقتلنس-اريخأ-انك

برحنال-رأوهناكدقف،رماعميكحلادبعبىقتلأس-ىلرخأةرمتمنكو

ةسداسلاةبيتكللبرحناكرأكتنكودودسماىفةبراحملاةعساشلاةبيتكلا

هتبيتكاهلتحتىتلاعقاوملا-ىرخأةرم-هنمملستآس
ه

.هبيرغرماوأأنتءاجةزغنمكرحتننأهلبقو

ناكىذلاىندرألاشيجلاةدجنلانسفنأزهجننأبدادعتساةراشأانتءاج

.داولاباببةكرعمىفاكبتمصثم

..داولابابةكرعمنعتامولعمىأانيدلنكتملو

نعىلختنمث،نببطسلفىفبئاتكعبرأانلقوكتنأىبأرىفاشهدمناكو

ىفىردن!لثيحىلااهبثعبنو-امامتبراحملاشيجلاعبر-اهنم3دحاو

!داولاباب
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تيغلأظحلإنسحنمرماوألانكلو
ه

..الوأىضعننانيلعناكتيحىلإانيضمو،كرحتللدإدعتسإىلعانكو

اإهجولاهجوودعلاب-!ريخأ-ىقتلنسثيحىلا..دودسإىلا

!لمقتربةرجشتعت

ىميكحلادبعبتيقتلاو
.دودسأ

اعثعبتهتلاهتماستلا،ةرمرخآلهتكرتامكناك
،هقيلطلإهحورو،ةقثلا

.اهاسنأالةليلاعمانيضقو

.لاقتربةقيدحىفةرفحىفهشارفناك

.لاقتربلاةرجشنمىرخآلاةيحانلاىلعةرفحلاسفنىفىشارفتعضوو

.ليللالوطمننملو

.اريثمابيرغروإناك

راوجبىكلساللازاهجناكو،ودعلابرقةيمامألاعقإوملاىصقأىفانك

.ةقيقدبةقيقدتاروطتلاهيلالقنيميكحلإدبع

ةرمعتسمىلعدغلإافعقيساموجهنأةرمروألميكحلادبعنمتملعو

لبقنمثدحامميلاستينمامأرركتينأنمىقلقميكحلادبعلتيدبأؤميلاستين

.دينسريدىف

.ىقلقنمءىمهيميكحلادبعأدبو

.دينسريدنعاسوردملعتهناىللاق

ايارسلائيبةعرقىرجأهنأةجردلةيلاعنابشلاطابضلاحورناىللاق

عوطتايارسلاىدحادئاقنكلو،موجهلاةدايقةمهماهيلععغياهيإددحيىكل

ميظنتدارفأدحأناكوفيلخدومحمىضابزويلإوهناكوةعرقلإءارجاضفرو

.رارحألاطابضلا

.ةكرعملإىلاىضمورجفلادنعميكحلإدبعىنكرتو

.انوحشمامويتيضقو

!ةديدجلااهعقاومىفانتبيتكعقاومبترأنأىلعناك

لحاسلاىلعبرغلإىلاانماماىرجيىزلابهسفنتقولإىفالوغشمتنكو

.ةكرعملارابخأطقستأتنكوميلاستينىف

اهنأواهلععىفتحجنةعساتلاةبيتكلانأبرابخألاانتءاجرصعلادنعو

.ميلاستينةرعتسمىلعتلوتس!

.دهشتسادقةمدقنملاةيرسلادئاقفيلخنأتملعو

ةيظشنأوةمدقتملاةيرسلاعمىضمفةبلقهعواطيملميكحلادبعنأتعلعو

.ريخبميلسهنكلوهتباصأ

كلتتناكو
ىفةيئانتتساةيقرتميكحلادبعاهيفىقرىتلاةكرعملاىص

.ناديملا
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.نارينبانارينهلدابننحنورانلاانيلعتهلامصيودحلاوةليلناانيضقو

.ىعمنكتملىرطاوخنكلو

.هلكفاديملاضرأفوفقلحنتناك

:ىسفنللوقأتنك
.ميلاستينةكرعمىفانحجندقنحناه-
.نذااندونجوانطابضسقنتالةعاجشلاحورنا

ثعبيهلكفقوملاناكءادعاميفو،ديحولاعجشملالماعلاننككلذقكل

.ىلقلاىلع

امملكاهزيكرتلقيةرثعبملاانتاوقدجأفهلكناديملافوطأىلايخبتنك

.ودعلاةاقالمللرألاطخلانمتجنرتقا

تناكوليغلااهددعىلعضرألانمةعساوتاحاسمىلعةرسثتنمتناك

سىحاعهسارحطقنىلاتلوحتدقتلقامك
.اهسعنىمحتفأا

.موجهىفهمادختسأنكحب.تاوقضئافكانهئكيملو

تاعامجىلائيطسلفلوخددعبانلوحن.امناو،شيجكبراحننكنمل

انتيبثتىفحجنودعلانأةجيتنلاتناكو6راشتنالاةعساوزكارمىلعةقرفتم

.ديريثيحنمانيلعموجهلاوتارقلادشحوةكرحلاق-هسفنلركتحاو،اهيف

:اهلاؤسىفحلأوىصفنلأسأتمكو
.ةقيرطلاهذهباهرثعبوهتاوقتتشاذامل..كلذاندئاقلعفافامل-
اذامل-

حمس
مامثةيحانىلكنهفوشكمليوططخىفعفدنينأهسفنل

!ودلا

!ةيلاعةوبرىلع

.قدانخلاىفانيلالصتةندهلارابخأتأدبو

.ةعمجلاميوينماحابصةساسلاىفلاتقلافقوبرماوألاانتءاجو

.هيسايسلابرطانعىرخأةرممالكلاداعو

لاتقلافقودعوملولحلمبقفةيسايسابرحاهذخأيملودعلانكلو

.دودسأولدجملانبقيرطلاتعطقهنمتاوقنأبرابخألاتيقلتتاعاسب

ىلعاهنصحيناكقلازكارملانمةوقلابودعلاجرضذنأرصعلاعمانعطتساو

دودساىفانتارقنعنؤملاوةدجنناعنمينأعاطتسالاهيفىقبولىتلاوانقيرط

.ةندهلاةرتفلاوط

،هلالتحاودعلالواحىذلاعدوملاثيحىلارصعلادنعبيجلاهرايستدقو

.رئاخذنممهعمتاكاممهلوحوهدونجنمىلتقتئجنةرملوألتيأرو

.حرستىرطاوختأدبىرخأةرمويقوملا1ذهبرقةيلاعةوبرىلعتفقوو
.دودسأولدجملانيبئبطسلفىفةيلاعةوبرىلعانأاذه

.ابيهماليلجقفألاةفاحىلادتميةنكادلاهتقرزبوبلا
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.رحبلاءاروطبهتةعئارلاهناولأوبورغلابكومىفءارححلاسمشلاو

.هلتقىفانحجندقوانلتقينأىلواحيودعثثجىنمبرقلابو

نآلاىنحاهنمبلطامىلكتدأىنلا..ةرتانتملااشاوقعقاومقرصثلاىلاو

ةعسإولاةهبجلامغر...اهعيرطتدسىتلابعاصملاواهنهجاوىتلاتابقعلامغر
...

عفمدنترانلإمغرةيسايسلابرحلامغر...ةرتحبملاةتخشملاتاوقلإمغر
!اهيمحتعووحملالباهيلا

ةيسايسابرحبراحتولاتملاناديمىفشيعتىضلإانندايقرقمبونجلاىلاو

ديرتثيحىلإانهجوتوانرمأىصمكحتنىتلاانتمصاعىقرثلابونجلاىلاو

.برحالوبرحىهمويلااهتدارإو

رصثعدحأنمةعومجمثيحنمألاسلجمكرويوبنىك...اديعبكانهو

.عيطننأانيلعواهيفشيعنىتلاةكرعملافمن.نأمهنيباميفاوررقالجر
ةرثعبملاودعلاثثجربعىترايسىلاتردتساورحبلاءإوهبىتئرتألمو

:ىمعفنلأساانأوقيرطلابرق

!إ؟ردقلاانلهئبخيىذلاامىرن...كلذدعباذام-

!برحالوابرحةندهلإليقانلاحناك

..مالسريغبمالسىلاانلاحروطتةندهلاتدقعنإدعبو
..ىرخأهرمفنأتسينللاتقلانأبانطوطخىلعماعررعشكانهناكو

!ةيسايسلابرحلاةفارخوهكشنوروعشلااذههنمقثبناىذلاعبنملاناكو
.انقدانخرمغينأىلعروعشلااذهتدعاسلاوحألارهاوظنإكشنمامو

اهلدعتسينأنكميناكةيحانلكىف،دإدعنساالبابرحضوخنانك

..براحيشيج

هيضتقتامرخآىهتاهيجوتلةرهاقلانمعضخيناديملاىفاندئاقناك
..ناديملاتالامتحا

ىلعتمصلاضرفينأكلمينم-نمألاسلجمثيح-كرويوينىفناك
..!هديامةراشأبانعفادم

ىفيناكمنمتنكو،انعفاومىلع-هلكاذهلةجيتن-هخارتلارهظو
نأعيطتسأالقلقبلاحلاهذهبقرأةسداسلاةبيتكللبرمحناكرأكدودسأ

.هيفخا

نمانتيحانلكلذهيفثدحيىذلإتقولاىفهنأىقلقنمديزيىذلإناكو
.ءىشلكىفهلاضيقننوكينانكميامبىرخالاةيحانلاجضت..لاتقلاطخ

دمأنللواحأجربلاىلعأىلإدعصاتنكو،لاعجربدودسأىفناكو

..ىرخألاةيحانلاىلاىرصب

..ةندهاهمكحتنكتمل..ءومهاهيلعنكيمل
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.ةلصتمةكرحانمامافشكيراهنلاناك

.مالظلاراتستحتاعافخااهباحصألواحي،ارارسلأىمثعيليللاناكو

امدنعتنكو
ةبيتكلاةسائرزكرمكرتأ،نايحألانمريثكىفليللاءىجي

ىنبمىفناكىذلا
ىلاهجفاوحلسملاتنعسألابحهفكملادبدحلاةكسلاةطحم

انطوطخربعةهجتمىنويعو..ةلصتمتاعاسكانهفقأو،ىلاعلاجربلا

..ىرخألاةيحانلاىلاةئداهل!

.ىلاعلاجربلاعافترانمةحضاوودبت،ةديعبلإتارمعتسملاراونأتناك

..اهنمهدئاعتارمعتسملاىلاةهخإتمةكرحتمةربلثكاراونأحللتنكو

نوكيامىلجأوحرصأودبي،ىلاعلاجربلاقوفنمهئكىركسعلافقوملاناك

.برحالوابرحانلةبسنلابلاتقلامايأتناك

.طقفابرحودعللةبسنلابتناكو

..!مألسالوامالس،انلةبسنلابةندهلامجلاتحبصأو

!طقامالسودعللةبسنلابحبصتملو

ثىلع*دئاقللمجمل

.طوطخلانمىرخألاةيحانلاىفىرجيامعماظتنابىنلسترابخألإتناكو

تربلاةمقنمودبيامكفقوملابنوكيامبضأةطيرطاىلعفقوملاناكد
.دودسألهايملاساطنفلمحبىذلاىلطلا

ةببرعايرقتناكىتلاسيدبعلتحاف،ودعلاكرحتةندهللمويلوأىف

ةلخادتمنوكتدأف
05انطرلعخعم

.سارودتيبلتحافاضيأودعلاكرحتو

.ريسجلالخافودعلاكرحتو

.جولسعلالتحافودعلاكرحتو

.سيلوجلتحافودعلاكرحتو

ىلاانطوطخربعةللستملاهلفاوقضعبعفدينألواحوودعلاكرحتو

.بونجلابقنلإىةرماحملاتارصعتسملا

.ادجةندهلاذخأيملنذاودعلا
ء

عتاومىلااهراتستحفؤنقيهنا..زيزعتللةصرفهلةبسنلابتناكدقل
زكأرملارفكأنمهتايلمعأدبينأ،ةندهلاىهتننموي،اهنمعيطتسي،ةمكاح

.هضارغألةعالم

،ةطيرحملاىلعةرظنىقليفهرطاخفلكينملهيفءافخالاحضإوففوملاناك

.لاتقلاطخنمىرخأليةيحأنلاربعهينيعبهجتيوأ

عمو
ىرجيىذلاىقيقحلإىنعملاتعواهنأىلعلديامانتدايقىفدبيملكلذ

ريراقتلادادعاوهتقولاكلذىفودبيامىلعاهلغشيىذلاناكو،انمامأ
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زربأقاكو،ةندهلاتضرفىتحةكرعملاتأبموينمىرجامعةيفاضملا
دونجلامحتقافيكوه،هليصافتفصوىفتبهساوانتدايقهلتمتهإام

ملاموهو،شيجللىلعألادئاقلاةلالجةايحبنوفنهيمهوودعلاتارعتسم
نكميالامودعلاناريننممهدغشيقاكنيمحجاهملادونجلاناف،عطقلابثدحي

..سثيجدلايعألادئاقلإةلالجلفتهينامهنمدحاوواببرطخيناهعم

!؟انهعنصناط

..مايألاتمفمو

تناكمايألاىضمعمو
.دادزتىموعه

ارفاوتمهيلاجاتحناملكناكدقفدودسأىفهنموكشأامكانهنكيميل

.ةرهاقلاىفركسعمىفاننأكوشيعنانك
..عقاوملافلتتاكنلاتناكو،انقدانخألمتتاكحضلاتناك
..انيكبتنأبةقيلختقولاكلذىفانكحضتىتلاتاكنلإضعبتناكو

تاذركذاو
ببسنود-ىلابىفرطخوانتبيتكنمىدنجبتيقتلاىناموي

موقنىذللهمهفىممهئارونمفرعأنألواحأالاؤسهيلاهجوأنا--دودحم
..ئيطسلفىفهب

:هلتلقو

..!ىدنفإايرواننبانهانحا-

:ىرمعلوطاهاسنأنلو،ىدنجلالاقو
..!ىدنؤاايرواننبانهانحا-

:هلتلقوتلهذو

؟ىركسعأينيفروانن..روانن-
:ةيهدبةقيقحررقياكذلاةجهلبىدنجلالاقو
..!ىدنفايىكيبرلإىف-

داتعإىتلاو،سيوسلاقيرطىلعةعقاولاةقطنملاىهىكيبرلإةقطنمو

..!ماعلكهتاروانمباهيفموقينأىرصملاشيجلا
..إنيطسلفىفبراحننكنملو،ىكيبرلإىفروانننفإانل-

!انتبينكنمىدنجدقتعيناكاذكهوأ

ة؟همولننأعيطتسنانكلهنكلو

ةةقيلصلاوةقثلانمقممل

*اةبلاباعرذتقضو
فرعتأوعقاوملاىفلوجتأتبهذفانتسايرزكرمىف

..طابضلانبباهيفوجلاةقيقحىلا

طابضلاميظنتىلامهضعبمضأنألواحأتضكرمألاةقيقحىفىناركالنأالو
..رارحألا
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نيقيلل

نأديرأنكاملف،طابضلاعمىميداحأىفةرشابمرمألاىلاهجن.أنكاملو

ضبارلاودعلانعمهراكفأتتشأنأالو،ةرشابممهبطيحملاوجلانعمهلغشأ

:نيلماعىلعزكترتتناكتقولاكلذىفىتقيرطنكلو.مهباصبرتممامأ

..مهلباقانملكلةقثلاىطعأنأ

.8دحدعبأىلامهبةيصخمتلاىتلصىوقأنأ،ىناثلالماعلاو

ناتليفكةقادصلاوةقثلانا-ىضفتبابسأةبرجتلاترربو-اقثاوتنكو
..قيعأءىشىلاالوحتتنأبسانملاتقولانيحيامدنع

تيقتلارارحألاطابضلاميظنتىفةريثكاـهرجودجأف،نآلاىلوحرظنأاناو
نيطسلفىفانتايحنمةبيجعلاهرتفلاكلتىففدانخلاىفةرملوألاهب

..ا

!عئاسفلا

..ىهتنتنأةندهلاتبراقو

..ريمضلازخوولجخلابرعشينأانطرطخىلعىخارتلاوجلدبالناكو
.دونجلابيردتلتالواحمتادبو

..ةعردمتاوقاهمدقتتانيلالصتفوستادجنعتيداحأانتلصوو

..ةندهلاههتنذامدنعفقوملاثحبلتارتؤمانتدايقىفتدقعناو

موجهللدادعتسالابايراذناارمابينوي82مويحابصىفانتبيتكتقلتو
..اضياددحيملفدهىلع..دعبددحيملمويىف

،ادجهلكاذهقوكينأاضورفمناك،هلكاذهىفبيرغءىشكانهناكو

..كشلاىلعلمحتتناكثداوحلاتوهصىفةيفخةربن،امائيشنكلو

!ادجنكيمل-بيرغلاوهاذهو-نكلو..دجلابهبشأهلكاذهناك
،ىرخأةرمفنأتسينللاتقلاتأبو،ةمئادةندهلانأبروعشلاناكدقف

.انقدانخألميلازيال،ةيسايسةروانعاهلكبرخلانأبو

.ءاوللاةسائرىفارمتؤعةرتفلاكلتىفترضحو

عامتجالاةدئامىلاسلجااناوىرطاىخألعبنىابيرغاروعشنأركذأو
.ءاوللاةسائرىف

..ططخقممسريوربديناكاملكصقنيهلماكلانيقيلاناك

.همامااحرمعمىلرأىننأىلاليخو

مسرىفغلابيو..هرودنقتينأهيفنيففاولانمدحأولكلواحياحرسم
هنأكرديمهنمدحاوأيكنكلو،هملاعم

ىلادوعيوىهتنيمث،روددرجم

.ةيلصألاهتيممخش

ةكرعملاةهجارصناف،اهروصتأتنكامكلاتقلاحورعمهقانتياذهناكو

نمريثكىفووةايحهنأ،ديجيالوأهلثعمديجيروددرجماسيلاهلريبدتلاو

..!اضيأتومنايحألا

..اعئاضناكئيقيلانكلو
تفتخاانهنمو

..ةيقيقحلالاتقلاحور
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!سلادتيب

..ءاوللإةساقرىفايناثايبرحارمتؤمترضحوينوي03مويىفو

ةيفىقلشنأاضورممناكو،ةسداسلاةبينكللبرحناكرأكهرفحاتنل-

ةعاسانتاوقلةلبقملإةطخلانعانتدايقتاسيلعت
.ةندهلإىهتنل

ةطخلإتناك
.ةهبجلالوطىلعةيمرجهتايلمعبمايقلاىه

:ىلبامكعضولاناكنحنانعاطقىفو

ةندهلالبقناديملاىلاتلصودقتناكىتلإ-ةعباسلاةبيتكلامدقتت

.صاروثتيبىلعىلوتستو-ليلقب

ىلامدقتتئببحهرضابمثللذدعب،ةسثاسلاةبيتكلإ،نحنانرودءىجي
.ةيقرمنلاريفاومحلاوةيبرغلاريفاوصلالالتح!

شقاننىكلرمتؤملاىفنكنملف6ةطخاشقانأنأعبطلاباضورفمنكيملو
.ةعاطلاوعمسلاوهاهيلعانباوجنوكيو،رماوألاىقلتنىكلامناو

حامجتحبكتنكناو،اهسمثقانينأنمىلقععنمأنأعطنسأملىنكلو
..ىسأرىفرودياممةدحإوةملكبقطنينأنعىناسل

.ايقطنمالهسىسأرىفىذلاناكو

تناكةاهيلعءاليتصاللططخلإمسرنىتلافادهألاهذه
-ةندهلاهوي

..ودعلاتاوقنمامامتةيلاخ-عبطلاباهلبقو

؟اهلالتحانعانتدايقتتكساذاملف

عنصيودعلاتكرتاذامل
ىكلالماك!رهشهتطعأو،ةندهلاهرتفىفاذه

..ىلوتسنىكلمجاهنلنحندوعناهدعبو..اهنصيواهيفهزكارممعدي

..كلذنمرثكلب

،ةندهلامايقنمقيعوبسادعباىلإىتحةيلاخاهلكقطانملاهذهتناك

تايمكبكانهنمووعتتناكتابرودلاضعبو،اهيلابهذتانتايرودتناكو
نمةدحإوفلكتملاذاعلف.سارودتيببنعهيمسنانكىهشلابنعلانم
عنمتىلاتلابو،اهلتحتوسارودتيبىفىقبننابنعلابةدئاعلاتايوودلا.ذه
ءاليتساللتآلاهلذبنسطكذلادهجلارفوتاضيأىلاتلابو،اهلالتحانمودعلا

..؟اهيلع

..لاتقنودباهذخأنلانماهاعقاوملاهذهلكتناكرخأىنعحبو

ىلوتسيىكلودعللةحناسلاةصرفلاكرتتنأترثآةماعلإانتدايقنكلو

اهودرتسيىكلةيماحكراعماندونصضوخيمثلاتقنودعقاوملاهذهىلعوم
...دينم

؟ىركسعايهيإلصعنبانهانحإ-
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رمتؤمل)ىفرسلاجانأو،ةدحأودعبةدر،ىمأرأكىعادتتراكفألاتناكو

..رطاوختروهيصاعىـهلأرىفوملكتأالوعمسأ

..هدي-كةأدابملاذخأىذلاوهودعلادئاقنافنذا

مث،همحكخاهكرتفعقاوملاءذهةميقردقينأعطتسيملاندئاقنافنذو
.اهدارتساللاجرلادنجيأدبفاهميقبهمضدعبرهسححأ

عمو
دآلامهملانا:ابناجهلكىصلأرىفامحرطأانأو،ىسفنلاهتلق،كلذ

..!نركينأبجيناكاموأثاكامكرتنلو،ةعيبطلااعدوجوملاعقاولاوه

!قمشكتسلتالومحم

..مالحألاهؤلمتىبلقومويلاكلذىفومتؤملادعبىتبيتكىلاتلعو

ضوخنوانمادقأىلعفقننأبجيف،انبةطيحملالاوحألاتناكاحغيك

..ةديجمةكرعم

..إىتبيتكلجأنمءىشلكلفأقأديرأتنك

سحأتنكو،بئاتكلانماهريشلناديملاىفالشمبرضتنأاهديرأتنك

.ةبيتكلااهيفشيعتىتلاةيسهننلابعاصملاب،ىهيغ"ونكألاحىلأىلع

..ررجندلامام)اهخهجاوىتلاةبرجتلاراتآىناعتتلازامةبيتكلاتناك

لكبسحننأو،ءالقخألالكىفالنننأىسفننيبوانيباميفتصمصو
.روجندلاةكرعمىفثدحىلذلارركقيالىتح،لماوعلا

مكحتطدلازامةندهلاو،ويلويلوأحابصىفو
3

عمتجرخ،تايلمعلاضر
ىكل،لمعلاةيلوئسممييلععقتسنيذلاطابضلانمانئالمزوةبيتكلادئاق

.هيفبراحنسىذلاناديملااننويبفشكتسن

قالاىلععطتسنملاننافءانروصتايكالهسنكيمح)فاشكتسالانكلو

..ةيبرغلاواةيفرمثلاريفاوصلااعةدحاوةرظنىقلننأ

انراظنأنعامامتريفاوصلاىفختانمامأةدتمملاةيلاعلأةمنلانأببسلاناكو

نأل،اهنفوفنمةرظنىقلنوةيلاعلاةبتلاىلعهدنصننأانتعاطتسإىفنكيملو

ةسيحانلانمو،ةيحاننماهقوفترتتناكودعلااهلتحلىتلاساروتيب

س.بلوجركسعمىلعزكن.رتتناكىرخألا
..اضيأودعلاةلتحيىذلا

نأىوننىذلافدهلانعثامودعمانيدلزرهكتنأدبالهناريارنماناكد

ةثراكترركتالاو،ةلصفمتامولعملاهذهنوكتاو،هلجأنمبراحن

..!روجندلا

،ةجيتكلاتارباخمدعباضضامهلوأ،ناطباضىعمو،ىلاتلامويلاىفتجرخو

.تالامحلاةليصفتباضنيدلاىيحمليعامسالوأمزثملاوهىناثلاو
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..ةيشيواجلانمقانثاانعمناكو

لوصنآلاىتحلازيالىذلا،نيدلافرشحاتفلإدبعشيواجلإاعهلوأ

..نيطسلفىفءالبسانلارتكأهربتعاىذلاو،ةحلسملاتاوقلاىففرش

اهترزدقو،اينملاىفاقئاسلمعينآلاوهو،ميكحلادبعشيواجلاامهيناثو

.ميكحلادبعباهيفىقتلأنأىناملنمناكو،ةليلقروهشذكم

ثةرمدغمةصقتسيل

.ةلهسةيلععنوكيسريفاوصلاىلعءاليتسالانأبروعشىنجلاخيناك

اعمتسيلاهيفودعلاتاونفنأبايفخاروعشرعشاتنكاذاملىردلتسلو

..هرطخشخي

.فشكتسنوانسفنأبىرنىكلقيرطلاىفنحناهفلاحىأىلعو

نمةريطحلاةلحرملاانأدبمت،امهبكرنانكنيتللابيجلإىترايسانكرتو

..ودعلإعقاوملخادانتل

..راجشألانيبتمصىفللستنانكو،قئادحاهلكاضرأقرتخنانك

ريسي-ليلقباهدعبدهشتسادقفهئناهمحري-نيدلاىيحمليعامسإ-ناك

.ةمدقملاىف

.تارباخملاطباضىراوجبوهدعبتنكو

هعفدمامهنملكديىفوانبناجىلعناريسيميكحلادبعوحاتفلإدبعناكو

.رانلافذقلبهأتملا

هيورأامناف،انبطيحيناكىذلارطحلاىليصافتىفىضمأنأديرأتسلو
..ةرماغمةصقتسيلو،شيجةصقوهانه

طوطخطسوعقيمدقتمعقومىلالوصولاانعطتسااننالاحىأىلعمملاو
.ةيبرغلاريفاوصلإوةيقرصثلاريفاوصلااننيعألتدبدقلو،ودعل!

ةجفانلامورهىفليلهل

فصنانيضقو
..انلوحامماننويعالمنموي

.اهتالامتحاتسردو،ريفاوصلإيفةطقنلكتلمأت

طيحيأموسيلوجركسعمةقطنملىلماكطيطختمسربتارباخملاطباضماقو

.تانيمصتنمهب

ىفودعلاتاوقنعهتنوكنأقبسىذلاىيأرززعيامتدجودقلو
.ريناوعلا

اذهديؤيىلوحءىثلكناك..تعقوتامكاليلقناكاهددعنأدبال

تاوقنأولف،جضانبنعنمهلمحتتناكامبةلقثملامركلاراجشأىتح،ىلرلا
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ءةيلاخاهيفانكىتلاقئادحلاةقطنمتكرتامل،ةريبكاعوجتناكريفاوصلا

..ةرجشنمىلدمولحلاجضأنلابنعلااذهتكرتاملو

ودعلاتايرودىدحاانحملدقلف..لاحىلىلعبنعلابانعاتمتسالطيملو

..انيترايسانكرتثيح،علاصىبنلاعقومىلاةهجتم

..!نيدئاعللستنانأدباذكمو

ملفاهيلالومصولابانيفتكاوحلاصىبنلاةقطنماملاىلاتنأمويلاىفاندعو

داوقوةبيتكلادئاقانعمناكهرملاهذهىفو،سمألاتارماغمىلاةجاحانبنكت

هفناكو،ةيلععلاىفهرر.دةعيبطلاىلعمهنملكىرينأتدرأدقف،ايارسلا

:قيضرغقغحياذهنأىيأر

ملعيىذلاودعلاىلعاهقوفتكردتنأبةيونعملاةبيتكناحورعغترتنألوألا

.هتمجاهمىلبقهعقاومنعوهنعءىثملك

بئاتكلائيباهمساعفريأرصنكلذءارونمةبيتكلافقحتنأاناثلاو

..،راديملاىفةبراحملا

ءوص
!لخدتيودل

مويىفو
امهنأبرخافأنأعيطتسأتنكييوي6

بئاتكلانهةبيتكنم
..انتبيتكلثماهرودفرعتةندهلاءاهتناروفلمعللةبهطملا

.هلععفرعيةبيتكلاطابضنمدحاولكناك

..دادعتساىلعاعيسجىو

ءاليتسالاباهضرغققحتفانلبقةعباسلاةبيتكلاكرحتننأهرظتذنىذلالك

..!ريفاوصلاىلانحنمدقتناهباقعأىفو،سارودتيبىلع

ةعباسلاةبيتكلاناف،هلانسفنأانددعأولاوحنلاىلعرصمتملرومألانكلو

.ةطخلاىفاهرودبمرقتناعطتستمل

اهعنصةلزهمنمةثراكلاتعاجامناو،ةبينكلابنذبنذلانكيملو

.طحلاءوس

سارودتيبىلعىليلمهجهبموقتوةينادوسةوقمدقتتنأضورغملاناك

،ةأجافملاىلعةدمتعمليللاباهعقاوممحتقتو

ذئنيصواهتمهمتحجناذاءارضخةيئوضةراشاقلطتدأةوقلاىلعناكو

.رنزعلومعدتلاهباقثلىفةعباسلاةبيتكلامدقتت

ةراشأقلطتقأاهيلعفاهماحتقامتتنأةينادوسلاةرفلاعطتممتملاذاامأ

زكرتنلةلاحلاهذهىفةطخلانألسارودتيبنعاليلقدعتبتوءارمحءوض

.سارودتيبىلعاهنارينلكةليقثلاناديملاةيعفدم
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.اهماحتقاىفةينادوسلإةوقلإتحبنو

ىتلإةراشآلإاهيفقلطتىتلاةظحللاىتحهدهجرخديناكلشفلانكلو

.ةعباسلاةبيتكلااهرظتنت

.ءارضخةراشأةملظملاءامسلانمقلطنتنأاضورفمناك

.ءارمحةقلطلمعتساةراشألاقالطابفلكملاىدنجلانكلو

ىلعاهلكناديملاةيعفدمتادبليللامالظىفءارمحلاةراشآلاتعفترانيحو

.ةينإدوسلاةوقلااهلتحتىتلاساروحملتيبعقاومقدتررفلا

.اعبطةكرعملاتلشفو

ىلاودعلاداعةيعفدملابرضأدهاملوةعرسمةينادوسلاةوقلاتبحسنادقف
اديدجنمسارودتيبلالتح!

ثىقلحىفرجعتت

.ثدحىذلااذهلنجنداكنةسداسلاةبيتكلاىفنحنانكو

عيضتواهلانسفنأانددعأىتلإةصرفلاعيضتنأانلةبسنلابهانعمناك
انددعأودهجنمانلذباملكاهعمو..اهبانسفنأانينمىتلالامآلااهعم

.ططخنم

هللاوعدنو،ةلمتحملاتاروطتلارظتنننأالاهلعععيطتسنامكانهنكيملو

!هعنصنىكلءىشلكانددلكلىذلاعنصنفةصرفاهلالخانلحنستنبل

.هعقوتأنكأملاروطترومألاتروطتةأجفو

برقيامنآلاىتحتقولاكلذىلعىضمدقو،ىسفنئيبوىنيباميففرتعأو

رمأدضاجتحمىتوصتعفرناديملاىفانأوةرملوألىننا،تاونستسنم

.ىتدايقنمرلص
انك

ويلويموي

.انتبيتكةسايرزكرمىفءادغللنيسلاجانكو

ىفصوبىمساهيلعءاوللاةسايرنمافورظملمحيشيواجلخدو

.ةسداسلاةبيتكللبرحناكرا

.هروطسىلعنايرجتىانيعتأدبوءادغلاىلعانأوفورظملاتحتفو

!ىقلحىفرجحتماعطلانأتسسحأهأجفو

:امهنيرطسىوحيباطخلاناك

ةمدقتملاةسماحلاةبيتكلإىلامويلااهعقاومةمسداسلاةبيتكلاملست-1

.ةزغهك

.سيلوجةدلبىلعويلوي01ركابةسداسلاةبيتكلاىلوتست-2

رمألااذهأرقاانأوىسفنىفروديناكامتحضفىهجوحمدمنأدبالو

..ىلا!وعلطتوماعطلانعاوفقوتطابضلانمءادغلاىلعانعمناكنملكناف

!إتفرعاماوفرعنأدعبىروعشلثممهروعشقاكو
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.اهلانسفنأدعنملةكرعمىلاهجوننحناه

امدحأانللقيمل
ىهامو،اهيفودعلاةوقىهاموسيلوجعفاومىه

!اهتقطنمبةطيحملاتايلمعلاىهامو،اهلوحلمعتىتلاانتاوقىهامو،هتانيصحت

.ريفاوصلاىفانلعفاملثهانضرغسردنلةصرفلادحيانطعيملو

ةبيتكلاعضوت،ىرصبوىعمستحتو،ىتدارأنمدغرلابهنأتسسحأو

!هعنصأامىديبنوكينأنزثررجندلافورظسفنىفىرخأةرم

.جتحأتأدبو

!ىجاجتحاىلدحياذامنكلو

!سمشلاقابس

.انقانعأىلعتلصللفيسلاكتقولاناك

ركللءأنمانلىقبتامرخآىهتاعاسثالثسمشلابررغىلعايقابناك

.انمامأفدهلاىلعةرظنىقلنوءومفلاىفجرخن

عمتجرخو
برقأىلاسيلوجنمبرتقننألواحنايارصيأاداوفودئاغلا

.هيلالصنقأنكميام

سيلوجئيبواننيبحبصأىتحلاقتربلاتارايبىلدحأىهحىفانبرتقاو

.دحاورتموليكنمبرغيام

.اليوطىقبننأعطتسنملو

.نواهلالبانقبةقطنملاشتفيادبفاندوجربسحأودبيامىلعردعلاناف

ىتايحىفىرجيراهنلاتيأرامعرحسأبىرجيراهنلاناكىرخأةيحاننمو

!بورغلاناضحأىفىمترتسمشلاتأدبو

!اندعو..دصننأنمرف5نكيملو

..!برطلناكرةيلكمالك

.ةلاخلاعضأةسائرلازكرمىلااشلدشدعبتسلجو

فرسو،لاقتربلاةرايبةيحاننمفاشكتسالابانمقانناودعلاسحأدقل

.عبطلاباينمهمجاهنىكلدغلاىفانوظتني
.هامجتالاأذـهنمادغىسئرلاانمزبهنوكينملقنذاو

نكلو،كرملاىفانعقوانناودعلانثيهكلرانلاقلتةوفتعبنفس

ةرذلاعرازمطسوفلخلانمءىجتفوسلمرجهلاذفنتسهتلاةبقبقحلاةوقلا

.هعقاومىلعضقنتو

.ةكرعملاىفناريطلاوةيعدملاروثىلعةبيتكلادئاقنيبوىضيبفالطاعقوو

.ةددحملوادجبتوقوملابترملالملابنموأبرحناكرأطباضكتنك

ةجاحىلريامبسحناريطلاوةيعفدملاهيجوترمأهبلاكرتيناهعئاقلاىأرو

.ةكرعملادنعةعيبطلاىلع
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قأدعبهلعفأامىمامانكيملنكلوهفيرطلاهذهبنموأنكأملو
:دئاقلاىللاق

!هدبرحناكرأةيلكعاتبمالكلاشالبايوخأايكتايحو-

.اهسننغميرعملاىلعو..ةكرعملاضرأىلععلطيحابصلاأدبو

.تينمنوتدرأامكةيأدبلاتناك

الوتدرأامحال،رسيمل،ةيادبلاد*اجاملك،ىقبلانكلو

اتينمتامك

ةييتكلادئاقنمهتينمتالوهثرأملىذلاقيرطلاىلعتاوطخلاىلوأتناكو
:ةاشملاتايلمعبقاريوهوةأجفىللافدقف

ء.انههلالمعنبانحا-

اتحتافركاعسعفوشناللاي

ىلذلالمعلاىلعاجورختناكاهنكلو،ةبيطاحورىريدقتىفكلتتناكو

.دئاقلاهبموقينأبجي

تسيلهتمهمنكلو،تلفتالىتحاهلكةيلمعلاكسمبنأدئاقلاةمهمنا
هتدايقىسنيواهبهسفنالغشيوليصافتلاىلاىرجيومامزلاكرتينأ

.رطخلاةعاسةوجرملا

!هنبكردقتناكةسامخلانكلوىيأربهعنقأنأتلواحو

تزرغدقفلصننأعطتسنملاننكلوةاشملادونجناكثيحىملاانلزنو

.اهليبسقشتنأعطشستملواتيرطلاىلعانترايس

.ةكرطانعتزجعثيحنمةرايسلاعفدنةسارحو،انأودئاقلا،انلقنو
دضفنانناتسسحأىتلاةقيرطلاسفنب..رباصعأدقفأىناثسسحأو

!اةكرعملااهب

هضجونوةيعفدملاهيلجونناكمالاىفناكثعيحامثايقلازكرمهعفاقبنمل

.ودعلإعقازمىلعئيمجاهلاةاشملادرنجىلالصنملوناريطلا

...

دقفيبيطلاةبيتكلا-دئاقأدب..نيمعجاهلاانتاشمىلااضلصوامدنعو

لتقيمهضعب..هلوحنمنوطقاستيهدونجدجوفلحرلاتغتلادقلهباصعأ

:جئاهلارزثلاكحيمكيلجرلاأدبوجرجيمهضعبو
اوتوميبركاسعلا-

ا

بهذو،ةيلمعلاريستفيكىرنلىرخألاةيحانلاىلاهجشنأهيلعتحرقاو

اذاوةكرعملاىفاهرودرظتنتنواهلاعفادمنمةعبرإانلباقاملوأناكوىعم

:الئاقخرصيدئاقلا

!؟انههياىلمعتبىدعفادملا-

برضنمنكمتنىكل،ةعبرألاعفافملامدهتتتنأبهرمأردصيوهاذامث

:ىللرقيو-ةبيتكلابرحناكرأانأ-ىلاتفتليوهافاوسيلوج

!!مهاعمعلطا-
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هتئملـهنربتنوكثا

دوهيلاهلاتغاىلذلاىلوألاممألاةئايهطيسو

رررعللبقنلاءارحصمسمينأدارأهنأل



ةشهدىفهبلاترظنو

هراداىفهدعاسأهعمىفبأن3ةبيتكطابرحناكرأكىتمهمتناكدقل
ناكو..اهتمسرىتلاةطخلاذيفنتوةيلععل!

اهلعكبةيلمعلاةثايقنأىيأرى
يت

1
.نواهعفادمةعبرأباهيفجرخأةعاصشةرهاظمنمةرمفلأمهأةحيحصةد

.اساسحفقوملاناكو

نألجرلاروصتيالىتحهيأرىفةبيتكلادئافضراعأنأديرأنكاملو

.رباعصعانمردصتامناوىلقعنمجرختالهلىتضراعه

:هدحاوةملكهلتلقواهيفاهىسفنيفو،هلترظنو

!رضاح-

سيلصتحبصانأىلاةرذلالوفحطسوةعبرألاعفادملاعمتقلطناو
!اهامرملولنتىف

!إةقرحبلطهتىعلكل

دقف،ىلودلاعمسأةكأملىنكلوءاهلبانقاقلطننواهلاعفادمتأدبو

.اهماهزتلفأىتلاةبيتكلاىلاحررصصتأتنك

انئعطمتنكو،ىدئاقىلعدرمتيىلو،ىلضدرهتىبلقنأتمسسحاو

مامزلاكسمأنألواحأىكلدوعأناتررققنواهلاعفادمعضوىلا
.ةثراكعقتنألبق

هليعامساناهرذدالحنمتجرخنأدعبهتيقددعباضلوأىللاقو

.لتقدقنيدلاىيحم

.ةيناسنالاىرعاشممريلاىفخأنأىقحنمنأنظأتسلد

أذأو،تلمتىعومداذاوىفطاوعىلعةوطيسلاتدقفاهتظحلىنافرتعأانا

،هتايحىفلبقنهاهبرعسأملةقرحباكبأانأ

طقسعاجسثحالسليمزىلعىكبأتنك
.ةكرعملاىي

.حيرلاديىفاهمامزوايسفنةكرصلاىلعىكبأتنكو
.دحأهيفكبملوةسالرلازكرمىلاتلصوو

علاطأتأدبو،دحأفرعيالتيحىلاجرخزهاذاودئاقلانعتلامسو
.ناديملابةرثعبملااهايارللقءةسايرلاالاتقلتىملاتاراشالاةفهلىف

:لوقتاهنمةدحاو

ام...ضرغلاىلاانلصود
"؟مكرماوأىه

:لوقتةيناثو

.."ةريخذىلاجاتحن"

623



.!ىحرجلإلقنلتالاعحاولسرا..،ضرغلاىلاانلصو"
..ىضمتقوىلااهلاسرادوعيتاراشااهلكاهنا،ةثراكلاتناكو

اهدحوفقوملاتهجاوفيكو،اهعقاومىفايارسلإهذهلىرجىذلاامف

.اهيلعدرتالاهتدايق

..عيطتسإامردقبفقوملاهجاوانأتلواحو

تإوقلاهذهنكلوسيلوجبرغةدوجوملإانتاوقبىلصنأنأاضيأتلواحو

..اهلاناراشاىلعدرتنكقمل

:لوقيتالكيسوتوملاىبكاردحألصونيحرسلاتمهفمث

ىنمبلطيوهو،برغلاىلاةدوجوملاةوقلابحسب.رمأردصأدئاقلانا"

..،بونجلإنمةمجاهملاتاوقلابحسلقل

!؟اهبحسأفيكنكلو

دقل
بحس

وأىراطخانوثانعودعلاللضتتناكىخباةوقلادئاملا

..طراظا

ىفزحيىذلاناكو،انسوورقوفقلحتةثراكناحوضوبىرأتأدبو

.حاجنباهقيرطقشتتناكىلصألاموجهللدونجلانمةمدقتملاةوقلانأىسفن

..تقولالوطهلععىفاددرتمتنكامتلعفو

هلحرثأءاوللادئاقبتلصتاوةبينكلإدئاق،ربشابملاىدئاقتيطخت

..فقوملا

سيلصىلعءاليتسالاةلواحمنمكلذدعبانفدهلوحتدقفلاحىالكو

!هيفطقستتثاكىذلاخفلانمانتإوقذاقنالةسئايةيملدىلا

ء..ثب

..ةنيزحةليلتيضقو
..ةيونعملااهحورتدقفدقانتبيتكنأتسسحأ

حبصتملىلاتلاباهنأوكوكشلااهسرتفتةيركسعلااهحورنأتمسسحأو
..دايقلاةلهس

:ءاوللإةسائرنمرمأانءاجحابصلإىفو

.،ةرهاقلإوهلزنيوىناثلااهدنتىلااهملسيةسثاسلاةييتكلادئاق"

..ديدجلادئاقللءاثرلابتسسحأىبلقنمو

هصنهدحإوةعاسدعبرخآرمأانلصودققاليوطمديملىروعشنكلو

:ىليامك
..،مويلاسيلوجلالتحابةسداسلإةبيتكلإموقت"

ليحنسماذهنأىيأرناكو
05

!اددرضمديدجلإدئاقلاناكو
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درجم

هلهتحرضامباعنتقمناك
،اهتلاحنعو،ةبيتكلاىفةيونعجلاحورلانع

لاقيالىتحرمألااذهىلعضرتثيوىيأربذخأينأىفاددرتمناكهنكلو

رعماهبضوخينأنمهفوخوهةبيتكللادئانحبصأنأدعبهللمعلوأنأ
.ة3

؟هلثلقو

نوكيدقفتضرتعااذا..لاحوأىلعائيشدقفتنلورايخكمامأسيل-

..ل.محادرجموهوكتدايقنمكظنبلامتحاكانه

ةميزهلاكقحالتكتدايقنملقنتفوسوليحتسمرصشلانافتعطأاذاو

..ققعمرماوهو

:ىللاقوىقطنمبدئاقلإعنتقاو

..؟ةماعلاةثايقلاىلاىعمءىجت-

:هلتلقو

..كعمءىجا-

...!ةنلع

اهبابهيعةفرغتيقلهدحارةعاصباهدعبتاوقلاةمائرلخدننحنامنيبو

..ةيرجلاةدعاسملابتكم:مسابةتفال

صنامهدأسأمهيلعتررمو
ىفطباضأفاو،سيلوجنعتامولعممعدنعط

شىللوقيبتكملا

..وجلانمةفطنمللةلماكلاروصنامةعومجماندنع-

..؟اهارأنأعيطتسأاه:هتلأسو

..ةلملكةعومجءىمامئطباضلاعضوو

..ةبيجعةميفحفشنكأانإادارروصلالمأتأتأديو

وهمحملاو،ةميقىأاهلتسيلةبتلاحفسىفةفاولااهسفنسيلوجرا

..ةبنناةمفىلعايفوفعباقلأسيلوجركسعم

دقةمقلاقوفنماهرثمبعمناكلسيلوحلوخدىفانحجنوضرفولو

..انتاوقلتقولاسفنىفةربقموةديحمماهنمعتص

تعنتقاةفدمملاضحمبالايلعترثعروصىلعتدمنعاةريصقةشقانمدعبو

لدعننأانظحنسحنمةثرإميسيلوجىلعاليتسالإنأسانلةماعلاةدايقل!

.هاهنع

..ءىشهلعىلع3رئاثىرطاوحوانتايرزكومىلاتدعو

..إةققحمةتراكنمانزجزدتقفهعصلاضحمبهنأىلعةرئاث

انكفدهقوفناريطلااهلقتلاروصاهممفتةميقتامولعمىلعةرئاث

عموهمجاهنس
..انيلااهلاسراىدركفدحآنمامفكلذ

ةدايقلاىنبهىفةبترملاآليرملابتاكملاو،ةملكلننأةقيدحلانوفذلاىلعةرئاث
ىدمالو،قانخلاىفةبراحملاتاوقلاسحتاذامبىردياهيفدحأالو،ةماعلا

..باسحريغباهيلاردصتىتلارماوألانههيناعتام
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6.ةروثلإهذهنمىجرتةمئافكانهنكتملفكلذعمو

نإثبلتملىتلاةديدجلاةل-رعمدلىباصلكيرخدلنأىدجألاوىلوألاناكو

..اهلدادعتسالابرماوألاافتلص،

...!كعمبمافوس

نآلإىتحانتبيتكهتضاخاملكلاقداصاجذومنةديدجلاةكرعملاتناكو

..كراعمنس

..ةطيرخىلعةكرعمىرخألاههتناك

.ىفقحلاهديبو-سح2وةنولمةطيرخىلارظنةماعلاةدايقلاىفمهدحأ
انيلالسرأوهيلعهعبصاعضوفىوصقةيمهأعقوملااذهلنأ-ساسحالاادم
..هلالتحابارل

انلثعبيملهنكلو
..ذيفنتلاىلعاندعاسيءىننبرمألاعم

تنكدقلو،تايلمعرماوأةماعلاانتدايقنمانلصتىتلاكلتنكتملو

05ةيمستلاهذهىفاريثكثطخأىننأنظأاموقروتاصاصقاهيمسأ

ةعرمجمتالصاومعطقلهلالتحاانيلعىنيعتيىذلاديدجلاعقوملاناك

نارينمامأةعورمةقيرطبافوسمثكمبقنلالخدمىلعةمكاخلاتارعتسملا
..هرخآىلاهلوأنمهيلاسؤملاقيرطلإناككلذكوءابجنتارعتسم

:ىللوقيعقوملالالتحالبهذتنااهيلعناكىتلاةيرسلادئاقىنءاجو

..!نونجوةهالبةيلمعلاهذه-

يننكلو،ةقيقحانع!ريتكدعتبيالهلوقيىذلإنأباعنتقمىريمضىفتنكو
ةيلمعناف،قرطلاعطاقتىلعةقلعملاةريطخلإةيمهألابرعشأتقولإسفنىفتنك

.يقوملااذهلالتحاصاسأىلعاهلكاهتطختمسرابجنةرمعتسمىلعءاليتسالا

:ةيرسلادئاقلتلقو

..كعمبهذأفوس-

هعمتجرخو
..احابصةثلاتلاةعاسلاتناكوهتوقعمو

اندونجناكو،قرطلاعطاقتلتحنانكحابصلاسسضتعلطامدنعو
!مهيلعةزكرملارانلامغراعئارمهتابثناكو،اهيفنونمكيعقاومهيلعنورفحي

...!ضفيم

،ىلاةجاحيفىفةضبإراهعقاوميفةيرصملاتناكو،ابجنةكرعمتلدبو
..ةكرعملاىلادوعأنأتررقو
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اماقناكوءاوللابرحناكرأبفوشكملااقيرطلاةياهندنعتيقتلاو

..فقومل!علطتسيل

عطاقتزكرمىلاقيرطلاناروصتينكيملفءاوللابرحناكرأشثو
ةحفصمةلامحبكرينأنمرفمكانهنكيملو،دحلااذهىلاافوشكمفرطلا

..راهنلاحضوىفقيرطلاربعينأدارأأذا

..ةحفصملاةلاصءأىفهعمتدعو

ننفتيىضلاثداوحلاكلتنمةثداحتعقومن،ليلقدعبةدوعلاانررقو
..اهفقاومكبحىفردقلا

..هرفلقحىفانمابيرقابرفانصمس

:ءاوللابرحناكرأىللاقو
..همامأةيلاخايندلانإدقتعيله..انمابيرقبرضيىذلااذه-

نيبراضلإدراطنةحفصملاةلامحلابةرذلاهلقحلزنننأءإودلادئاقحرتقامث
..انعقاومراوجىفبرقنع

اذاو،دوسيروكسلاباذاوهيفتلوجتوةرذلالقحىلاةلامحلاتطبهو

..تمصلابذولتهلخانمزئتتناكهتلاتاقلطلا

..ربخالوسحالوةرذلالقحطسوكانهوانصانلرجتو

اهكانهنكيملو
ـه11روبي

ةرذلالقحىفانعضأىمرثك.اتقوحيم

..قيرطلاىلاةدئاعاهسفنلوحرودتةلامحلاتأدبف

ىفخفتاهبتسسحأواهباسحلسعأتنكةريطخةظحلكاخهتنال-و
ةظحللاهذه..اهنمىنرذحي

دعصتفاهيفةلامحلادوعتىتلاةيناثلاىه

هدهىفهلكةلامحلاحطسنافةرذلالقحنمعفترملاقيرطلاىلعاتعدقعب

؟ةرذلالقحمامأافرشكماضرعمنوكيسةيناتلا

اقيقحتلاهجوىلعفرعاالتنكناو..امهو..ىفحلافتاهلانكيملو
!وهام

ةلامحلاحطساهيففشكناىتلاةيناثلاسعنىف
قيرطلاىلاعفترتىهو

.ةردلالقحنمةتهاصلاعفادملاتفلطنا

.ىردصىفبيرغروعشبتسمسحأةأجفو

.ةفيفخةمدصهمدصامءىث

!ءامدلاباقراغهلكىردصتدجوتفتلاو

.بلقلاةيحانىردصيفةقلطتلخد...تبصأهنناروفلاىلعتكردأو
اهؤلعياهلكىحوروفيزنلافقوأنئلواحأىبيجتمىليدنمتجوخاو

.بيرغروعش

.امخيزحنكملو،اماننكملو،امئاخنكأمل
:ادحاوالاؤسهلكىنايكناك

؟ةياهنلاىهأ-



.لاؤسلااذهلعزجلملو

ىدهىتنبا،ئيطسلفىلاتئجذنمةرملوألتركذاذاملىصدأتملو

.ىتسأتركذو،ىتيبتركذو،ىنب

؟مهيلعأبنلاعقونوكيسفيك

:اضيأىدونجتركذةأجفو

؟ىريهنصنمةكرعملاريستسفيك
مهنملكلوقيسافام

؟ربحلاهلصيامدنع

.ءافصوءاضرىحورىفناكوةبيجعةنيكسىبلقىفتناكو

ءىشىأعنصينألواحيىراوجبسلاجلاءاوللابرحناكرأىلاتفتلاو

.ىلتلقىلجأنمءيشلل

!ةراجيسىللعشا-

ليسفقوتنألواحتتلازامىرخألاديلإوىديبةراجيسلاتكسمأو

ىنيعضمغأانأوتدهنتواقيمعاليوطاسفنتبذجو،ىردصنمقفدتملامممل

.لدجملاىفشتسمىلاةعرسمىباحملرجتةلاحخلاتناكو

ىفو،هراجيسىديىدحاىفوناتضمغمىانيعو،ىتركاذميامأترمو

تلخدةصاصررثأنمقفدتملامدلافيزنهبفقوأنألواحأليدنمةيناثلا

اهضعبةعفادتملاىورلانمطيرشاهنأكىضاملانمةريثكدهاشمترم..هيف

هرصلألا...بابشلاوابصلاوةلوفطلا..لامآلاومصألا...ضعبلرل

طيحملارطخلإورارحألاطابضلاميظنت...هتإرجحىفنابعلتىتنباوتيبلاو

ىتلالامعألاوانطابضواندونج...اهلاوهأواهبعاتموناديملاةبرجت..هب

طاحأاملكمغرنآلاىتحاهباوملق
.مهب

ةراجيسلانماقيمعالبوطاسفنتبذجو...ىرخأةرمرنيعتحتفو

ىلاربةهجتمقيرطلاىلعركتلازتالةلامخاتناكو...ىدييفةلعتسمئملا

!ىفشتسملا

ىفلدجملاىفشتسمىلإتلصونأدعبىنصحفىذلابيبطلاىلإترظن

!لوقياميفهقدصأداكأالانأو،ةشم2

لبقينأنمبرغأىردصتباصأهتلاةصاصرلافورظلهليلحتناصدقل

!ةلوهمس6

مدلافيزننمو،ةباصالاعضومنم،قتاوانأو،هيلعتلخددقتنك

.بلقلادودحىلاتلصوةصاصرلاناو،ذفانحرجلانا،ىدصنم

قفدتملامدلافقأنأهبلواحأتنكىذلاو،ءامدلابقراغلاىليدنمتعفرو

:هلتلقوبيبطلاىلاترظنوورمصنم
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!ددرتتالوةقيقحلابىنحراص-

كارداعطتسأملةقيرطبهسأرزهيوهوحرجلاصحفيبيبطلاأدبو
.اهلبلىف،

.هلتلقفهيأرعامسلععتاتأدبو

حرجوها-
؟ذفان

وهوبيبطلامستباو
:لاقمت،هسأرزهيلازيام

!مويلكةلاحلاهذهلثمارنالانناف..ىنرذعا-

:ىنلأسمث
؟كلثدحامفرعتله-

:تلق

؟ىردصىفةصاصرىنتباصأدقل...لقألاىلعهيناممصأفرعأ-

:داق

اذه-
؟كتباصأفيكفرعتلهنكلو..ميحص

:ةشقانملاهذهبقيضأتأدبدقوهلتلقو

امك-
؟سانلانمدحاوىأ-صاصرلابيصي

:لاقواعطاقايفنىفنيهسأربيبطلازهو

ةيقبةباصانعفلتختةقيرطبنكلو،ةصاصركتباصأدقل.ء.ال-
.صاصرلابرملانلا

ء

ةلامحللحفصملارادجلابتمدطصاكتباصأىتلاةقلمطلاتا

دقل..صاصرللةداعثدحيالبيرغءىثياهلثدحفاهبكرتتنكىنلا

اما،كنعةصاصرلاتشاطو..اندعملااهذالغنعاهسفنةصاصرلاتلصفنا

.طقفىندعملااهفالغناكفكردصىلالخدىلذلا

لوحىرجتهطراشمتأدبوتايلمعلاةدئامىلعبيبطلامامأتيقلتساو
لكينلااياظشنماعطقىنلوانيههوىللاققئاقدرصثعدعبوةباصالاناكم

:قزمملا

.اهبطفتحاذخ-

ىقاهتعضووىردصىفةرقتسمتناعىتلاةفزمملااياظشلاتكسمثو
...اهلمأتأتحروىدبةحار

:ىسفنتلأسقيحو

نأول..سكعلاىلعىلرجرمألانأولثدحينأنكملناكاذام-

فالغلاناك،تلصفناوةلامحللحفصملارادجلابتهدطصاامنيحةصاصرلا

؟ىردصىلاتهجتاىتلاىهاهسفنةصاصرلاتناكوشاطىذلاوه

هللاىلانوكتامبرقأاهلكىحورتدجو،لاؤسلااذهىسفنتلأسنيح

:ىرسىفمغمغاان3و

!هتلدمحلا
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!يتبيتممنمماص

.ىنمالإايلاخهلحلدجملاىفشتسمناك

.هربانعلكىفديحولاليزنلإحابصناىفهيلإتلصونيحتنك

ملىننأ..ىتباصاةقيقحتفرعنأدعبىنهذىلارطخاملوأقاكدقلو

.ليـهطتقوذنمائيشلكا

لازامىلقعو6ءودهبهيستتذخأ،نخاسلاىاشلانماناجنفتبلطو

.اهبتوجنىتلاةبيوغلإةقيرطلالوحرودي

عوجلابرعشأىننأوتحتفتدقىتيهشنأىاشلاناجنفدعبتسسحأو
.ادبأهبرعشأملامك

.اماعطتبلطو

:ىلليقاملىتايحةمدصتيقلتو

!ماعطاندنعسيل-

ةةشهدبتلقو

؟عئاجىننا..فيك-
:ىلليقو-

!انهىلاكماعطبكتبيتككيلاثعبتنأضورفملاقلا-

:اركنتسمهلتلقوىلاهلاقىذلاىلاترظنو
!؟ىتبيتك-

:ىرخأةرمرركأتدعو
!؟ىتبيتك!؟ىتبيتك-

:الوقأهيلإترظنمث

؟ىتبيتكىهنيأ-

ىهنيأ..ىتبيتثبىسأسحاةأجف،ىباصعأىلإو،ىلايخىلازفقو
ث

.هيلعدسحتالعضوىفةليلقتاعاسذنمةرمرخآلاهتكرتدقل

.ةفوشكمةحوتفمعقاومىلعةتشثماهتكرت

ىكلودعلاطسولخدتنأبارمأانتدايقاهيلاتردصأدفواهتكرت

.هرصاحت

المتىتبيتكاهيلعتكرتىتلإةلاحللةلماكلاةروصلاوىصأرتززهو

:لاعتوصبىسفنملكأىننأكولوتأتدعو،ىنادجو

ىكلودعلاطسواولخداانلاولاق..امامتهزلعفىذلاوهاذهمعن-

؟بناجلكنمانبطيحيوهوهرصاحنفيكنكالو،هورصاحت

!ثدحينأبجيناكامثدحدقل

انرصاحتىتلاىههتاوقتحبصأ،ودعلاتإوقطسوظحبصأامنيح

."أاوقرصاحننيذلانحنانسلىف
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عهحبصنوهطسوىفضدلنأنكميناص3فيكنكلو
نيذلانحنكلذ

؟هرصاحن

!كلذىفاوركففيك..مبفيك..معن

ىفشتسمىفماعطلاهنمتبلطىذلاتوصىلعىلرطارخنمتقفأو

:لوقيوهولدجملا

؟ماعطبكيلاتعبتنأكتبيض3عمتبترله..هيه-

:ىتفشىلعرمتةبصتغمةماستبافصنو،هلتلقو

!ماعطباهيلاثعبينهدجتاهيفىهىتلااهعقأومىفىتبيتكتيل-

:ىللاقولصرلاىلارظنو

؟كسهفأال

-:ةشقانملاىهنأانأوهلتلقو

ىلابهذينهكدنعدجاله..لاحىلأىلعةحلمةلكشمهذهتسيل-

؟اماىلىرتشيىكلقوسلا

ةسمخوزبخلانمافيغرىلىرتشانأدعبقوسلانمدرنجلادحاداعنيحو

..ىنمتعاضدقىتيهشتدجو،بنعلانمادوقنعوةيمعطلانمصارقأ

.ىسفنهبلطتتناكامرخآوهماعطلانأتدجوو

".ةمدصلاريهتت

..ىوقلاكوهنمىفشتسملاريرسىلعتيقلتساو

رتجي3دبدقةريخألامايألاىفهانشعىذلاىوشعملاوىثاملابعتلاناك

.رباصعأوىماظع

ايقلتسمنكيملىلقعناف،شارفلاىلعايغلتسمىمسجبتحنكىناعمو

.ىعم

حنمينأىلعىريكفتمغرأنأعطتسأمل
دعبهحيرتةريصققعافغاهسفن

.فينعدوهجم

.انتبيتكعمعقاوملاىفكانهىلايخناك

.ىريمضىلعىلشضيءىشكانهناكو

برحناكرأكىديىفهظ-لمعلازكراتنكدفل
نآلافيكف.هةمتكلا

؟ىغنمرومألاىرجت

؟ىفتكئعتطقسىنلاةيلوئسملالمحيلمدقتىذلانم

.مهحقاومىفدونجلاىلعوروابضلاىلعهلمعريثأتوهامو

:رطاخربفتهو

لكيناياظش،ىفشتسملاىفكئاقبىنعموهامف،ذفانفغكحرجنا-

؟كردصتلخد
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ىدسجعفرأتأدبوشارفلاةفاحىلعىقفرمبتزكترا..موقأنأبتممهو

تنكىذلاءزجلاتكرتو..اهرخآىلاةلواحملاىفىضمانأعطتسلملىنكلو

.ديدجنمشارفلاىلعىمتريفدوعيىدمضنمهعفرنمتنكمت

فزنىذلامدلاريثأتو،ةباصالاةمدص،ةمدصلاربثأتناكو،ابعتمتنك

.ىباصعأىلعئييغاطالازام،ىردصنم

ىكلاهدعببهأ،دثاليلقةحارللملستسأنأىسفلئيبوىنيباميفتمزعد

.اهدنعاهتكرتىتلااهعقاومىفىتبيتكبقحلأ

!ىسفنىلعهحم

..اديأةحارللملستسأنأعطتسأملىنكلو

هلكىفشتسملابتسسحأةأجف
..ةكرخلابجومي

،هيلعنيدفاولابقيضيةأجفهنثلو..دحاولاهليزنقئاقدذنمتنل-

هدهنآروفلاىلعتكرعلو
ىشارفتكرتوابجنلوحةرئادلاةكرعملاجئاتنىه

.اهلكىفشتسملاربانعبفاوطلاىلاتعرسأوافوهلم

.اعيرسافاعسانوكينألدجملاىغشتسمىفضورفملاناك

تاباصالاووفالاعيرسلافاعسالادعبهيفىقبينآاضورفمنكيملو

ةزغىلااروفلحرتعيرسلافاعسالادعبتناكدقفةرطخلاتالاحلاامأ،ةفيفخلا

سرامينأىتحعطتسيملهيلااوعاجنيذلاةرثكنمىفشتسملانارهظيو
قاضنأدعبةرشابمةزغىلاهيلانيلصاولادوحيأدبفعيرسلافاعسالاةعهم

اةليلقتاطعاسىفهوألمنيذلاب

.اعورمىلوحلاحلاناك

.مدلنونبةغوبصمىلوحنمسبالملالكتناك
.اوعجشتيواهوتبكينااهباحصألواحيمالآو،تاهوأتكانهتناك

هتورفتقزموهسأرقوفهتذوخةصاصرتقرتخاحالسليمزكانهناكو

!ظوظحمنمرتكأتنكىنأتسمسحاوةتباصاوهتذوختلمأتو

.ةيبصعةمدصببيصارخآحالسليمزكانهناكو

مويىذيملتناكدقفهفرعأتنكواباشنال-
،ةيبرحلإةيلكلاىفاسردمتنك

.ىعيالامبةتمدصنمىفهيناك،

.ةيندملاسبالملاىدتريةرملوألةيلكلاىفانءاجمويتروصتو

.التاقمايدنجهنمعنصننحنوةفلتخملاهلحارمىفهتركذو

!اهلهدعنانكىتلاةبرجتلاشيعياذوهاهو

.ىنيعنممونلابرتقيالارهاسهلكليللإتيضقو

.ةكرعملاىفىنعنيديعبلاىفو،ىلوحنميفركفأتنك
.اهسفنبرحلاىفركفأتنكو
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انكىتلابرطاهدههشميل..برطاهركأىنأىبلقنمتسمسحأو

.اهسفنبرخلاةركفنكلوتاذلاباهضوخن

لجأنماهبلقبلمعتملاذاةايحلافرثمقحتستالةيناسنالانأتسسمحأ

.مالسلا

:ىسفنللوقأىنتدجوو

كفسناتنا..اذهام-
ناديميفاهايحنىتلاهايحلاهذهبانتيناسنامث

.لاتقلا

ةعامسلاعفرأونوفيلتلاتديقئاقددعبوقرتفنوهتيدصعهاسلاجنوكأ

.مهدحاىللوقيو
.ةلبنقهتقزمدقانالفنا-

ناىلعامناولاتقناديهىفرتأتينأىدنجلىغبنيالهناف،رثأتأالو

:ةطاسببلوقأ

"نفدلاةعامجاوغلبأ..انسح"-

:ىسغنلعادهثعطقأىنتدجواذاملىردأتسلو

فوسفىدلبىفمايألانممويىفالوئسمتنكولىننأىسفنتدهاعدقل،

ثيحالااهيلامهعفدأنل..برحىلااندونجبحفدأنالبقةرمفلأركفأ

فرشنوكينيح..اهرببغىرخإةليسوكانهنرتالنيح..رفمنوكيال

"!ةكرعمنارينالاهذقنيءىشىماموفصاوعلابهمىفهنايكوأددنطولا

!ىحبشول

..ببرغساسحاىلعحابعملاىفتظقيتساو

.قلمحيوىلاوظنبادحأنأبسامسحا

.لوهذىفىلمج-ناترمسمنانيعكانهتناكو..ىنيعتحتفو

احوتعملازامةمفولاقو،تاوقلاةسايرىفانئاقدسصأنماليمزناكو

:ةشهدلانم

ا؟انهتنا-

؟كلذىنةبارغىا..معن:تلق

،ىلتقلاهمئاقىف..رئاسخلاةمئاقىفسمأكمسااوبتكدقل:لاق

!؟كحبشىراوأكشتجىرأىناريرسلااذهىلعكتيأرنيحتننظو
ا

.كمامأايحىنارتأفتنأاه:هلتلقو

تمأملىننأتاوقلاةسايررطختنأعيطتستله:الئاقتكردتسامث

!لضاناديمىفاديهشاهيلاىناعنتةراشاىترسأاقلتتالىتحدعب

هيفتنكذلاربنعلالخديتحراهنلانمةليلقتاعاسىضمتدكاتملو

.انتبيتل-دئاق
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ةلأحىلعهنمنئعطأنألواحأتنك..ىلىرجامعىنلأسينالبف،

!!انتبيك

!نانئمطالاىلإوعديدحاوءىشهلكهتعمسىذلاىفنكيملو

عطاقتىلعاهعقاومىلارجفلإىفاهعمتمدقتىتلاةيمامألاةيرسلانا

.رطخىفتحبصأدقىرخألاتارمعتسملاوابجننيمبقرطلا

اكلسدعتوأاعقومنصحتوأاقدنخرفحتىكلةصرغلااهطعيملودعلانا

.اكثاث

.مهسوحمراوعفرينأكانهاندونجعيطتسيالو،اهيلعةزكرمرانلإقا

عمو
.دعصتنأةيرسلاتعاطتساكلذ

ىرجفاليلهثونجنمةاشملااهيلعمجهو..رانبارانودعلاىلعتدر

ضرأىلعىلتقوهتحلسأاكراتودعلادتراوةيوديلالبانقلاوىكنوسلابكابتمما

!رخصلانملتكمهنأكاهيفنوعبقيمهعقاومىلااندونجداعوةكرعلل

!!تدصاصتخاةلاس

تلأسامدنعانتبيتكنكةمدقتملاىلوألاةيرصراىلعقلقلابىملاسحافعاضتو

:دئاقلا

ابجندضةيلصألاةكرعملاىفىرجاذام-
05

كانهاهيفانبهذىتلاةكرعملا

.اهحاجنإىلعدعاسنىكلقرطلاعطافتىلعفوشكملاعقوملايلل

:هيتفشمزيوهفنأنهءاوهلاخفنيوهودئاقلاىللاقو

!ابجنةكرعمتلشفدقل-

ثعبياهدئاقلظو..طقفةاشملاباهيلعمجهتةعساتلإةبيتكلاتناكدقل

طقسىتحودعلارانتحتنيمدقتم،ةجومدعبةجومدونب
مهنم

.ريبكددع

ىلعاوطقسدقهطابضوءونجصفصننأةعساتلاةبيتكلادئاقفشتكاو

...!مدقت..!مدقت:ةعامجدعبةعامجمهرهأيوهو..ةكرعملإىفرا

ىلا!وبحسنينأبهتاوقتصئيقابللارمأىطعيوموجهلاصفقوينأاهدعبرطضاف

.معقلوم
:ثدحامىلعقععيانتبيتكدئاقىفمو

!؟تابابدريغنمةشصمةرمعتسمىلعموجصحجنينأنكعيله-

تبهذىتلاةيرسلا..ةمدقتملاىلوألااننيسعمضوىلادرشدقىلقعناكو

فلحلانمتاثادمالوصوعنمتىكلتارمعتسملانيباهناكمىفاهتعضوواهعم

..ابجنلي
..؟اهلىرجاذام

..!ةيلصألاةكرعملاتفقوتنادعباهيلااهلكودعلاتاوقلوحتتفويم

:ةفهلىفانتبيتكدئاقتلأسو

9اهناكمنمةمدقتملاةيرسلاهذهتبحسلم-
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:ةرسحبلاقوهسأرلجرلازهو

..ال-

:ىريرصلىلعادعاقمهأانأوتلق

لكبودعلااهيلعطلزنيلاهكرتتنأديرتله؟اذامل..امهبحستمل..ال-

.ادحاوادحاواهدرنجديبيوهتاوق

:سأيبدئاقلالاقو

بلطأانتبيتكهعبتتىذلاىناثلاءاوللاةسايربتلصتادقل..عنصااذام

نافعبارلاءاوللعباتتنأ..كبانلنأشالىلاولاقفاهبحساىكلرمألامهنم

..ةعساتلاةبيتكلاةنواعمىفاهتلخدىتلاةكرعملا
.عبارلاءاوللةعباتىصو

:دئاقلابتحصو

..؟عبأرلاءاوللابىلحصتتملاذاملو-

:هظأفلأقزميسأيلاودئاقلالاقو

هنمىقلتتناثليلعوىناثلاءاوللعباتتنأىلاولاقو..مهبتلصتا-

.كرماوأ

:انتبيتكدئاقلهلوقأانأو..ىسبالمىلدترأتزمقو

دقن..كاذه"ىلاانبايه-
امهباوصاودغفوسانلاءالؤحنح

!؟رغصلانمليثامت

تلصتافتعسأناانتبيتكةسايرزهبرمتهنخثئيحهتلعفامالوأناك

.اهفقومةقيقحديدحتلاهجوىلعرعأنألواحأىلوألاةيرسلاب

.انلايخهروصتاممرطخأاهلاحناك

ىتحةسورعمةطخنمدبالناكو،تاهجثالثىماهرماحيودعلاناك

.هيفتكرتىذلاعمضولااذهنماهذاقنأعيطتسنىكلليصافتلارخآ

.ةيعفدملانمةنوعمنمىيأرىفدبالناكو

بحسىلعةقفاوملإبلطيعبارلاءاوللاةسايرزكرمىلأةبيتكلادئاقبهذو

.ىهثيحاصعاقببلطشتاهفرعنالةلتخكانهنكقملافاةيرسلا

رفمكانهنكيمففقالطالاىلعةطخكانهتسيلهنأفرعاتنكىنأعمو

بلطنسانكاننااصوض،ةيلمعلاىفءدبلالبقءاوللاةسايوناذئتسانم

.ةيعفدملانمةنوعمىمقااهنم

.ةيرسلابحسىلعاريخأةسايرلاتقفاورهظلادعبةدحاولاةعاسلاىفو

ىكلةيعفدملانمطباضاهباحسناىفةيرسلاعمنوكينأدبالناكو

.ةيرسلابطيحملاودعلاعقاومهملانارينلاهيجوتعيطتسي

.ةرصاحملاةيرسلاعقاومىلاةيعفدملاروابضدحإلاخدانمدبالناكو

تنكدقفىسفنبهعمتبهذوةعردمةرايسىفةيعفدملاطباضتذخأو

انأهعمبهذأنأريطانمناكوهيلعتبصأوارارعتربعىذلاقيمبلافرعأ

.هملاعموقيرطلافرعيالىلريغدحاوبهذينألدب
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نأدعبمهترداغنيذلاةرصاحملاةيرسلادونجنيبليلقدعبىسفنتدجوو

.ليلقبةعاسنيرشعوعبرأنمرتكأذنمتحرج

.مهلثدحاملكمغرنجلاتيرافعكاوناك

.اعطقاعطقكسامتملابلصلالمرلابةاطغماهلكةقطنملاتن،3

مهيديأىفمهعفادمو..رخصلانمليثامتكبلصلالمرلاىلعمهاوناكو
.ودعلاىلاةهجتم

.باحسنالاةطخةيرسلإدئاقلتحرشو

.ودعلاعقاومنماهفادهأليستىلعانعفادمدعاسيةيعفدملاطباضأدبو

ردهتةليقثلاانتيعفدمتأدبو
.8

.ناخدلاربانقرودءاجمت

انقوعيلودعلاهلذبىذلاسئايلادهجلامغرباحسنالاةيلمعتحجنو

ءامسلاموجنتعت

.ءاثرلاىلاوعديمويلاكلذىفامتبيتكلاحناك
اذه..اهضعبرصاحيودعلإدعيملو،ايارسلالكتعمختدقل

.حيحص

.حضاولكشباهطابضواهدرنهبنملاندقناكبعتلاقكلو

.ةيلاوتملايلىسخلمونلافرعدقاندونجوانطابضنمدحاونكيمل

رمألقعأوهةليللاكلتىفانيلاردصىذلارمألانأتسسحأاذكهو

..ةماعلاانتدايقهتردصأ

:ىليامكرمألاناك

،ةحارلاىليىهبهذتوةعساتلاةبيتكللاهعقاومةسداسلاةبيتكلاكرتتأل

فورظلالكدعب-ةجاحنونوكيامدثلالعفاندضجوانطابضناكدقل

مهنويعاهيفضمغتتاعاسىلاةجاحىفاوناك..ةحارلاىلا-اهوشاعىتلا

.مهسوعرقوفلبانقلاراجفناوصاصرلازيزأعطقنيومهحراوجنكستو

راوجبروجهمىناطيربركسعماياقبوهانهحارلصصخىذلاناكملاناكو

.انتاوقاهلتحتىتلاميلاستنةرمعتسم

لخدلىنأميدقلاركسعملالالطأىلابيجلاةرايسبلخداانأوتسسحأو

.اهتقوىنيعلادباذكهوأ..افينمارصق

.ىنبمرإدجءاروعبقنفوساريخأ

فوقسلامهتاذامنكلو..ذفاونالبوفقسالبركسعملاانبمناكدقل

.اناردجكانهنأمهملا..ذفاونلإو

.ىقوففقسالثيحنمىلعلطتءامسلاموجنوىرهظىلعتيقلتساو

!اليوطمديملءامسلاموجنبىعاتمتسانكلو
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!ةيرسدعبةيس

مدقيل-اهلبابالىتلا-ىتفرغدونهلادحألخدطقفقئاقدسمخدعب

ىفدعاستىكلةبيتكإاايإرسىدحابثعبننأانمبلطتةسائرلانمةراشأىل

.دودساىفةبشانةكوعم

نواعتىكلةيناثةيرسبلطتةيناثةرامشأىلعحابصلاىفتظقيتساو

.ناديوسفارعدنعةعساتلاةبيتكلا

نكتملىطخسنأالائببتبولطملائييتيرسلابتثعبورماوألاتعطأىننأعمو
.دودحهل

اهسفنميظنتديعتلةصرملااهلحنسنوةبيتكلاحيرتستناديراتنكدفل

ىلاةجاحاهوعدتامدنعةزهاجنوكتل،اهفرفصمظنتواهرئاسخبسحتو

.ةكرعم

اه..كلدنمالدبنكلو
.ةدحاودعبةدحاوانمبحستايارسلاىه

ةيرصلابلطفورظنكلو،ةثلانةيرصلاناوبلطامدنعهادمىطخسغلبو
!إرصثبباصعأهلمتحتنأنكميامموثكاتناكةثلاثلا

ةعقاولاقحسانوريبةرمعتسمدضةكرصتأدبدقةماعلاانتدايخنتناك
..ةزغهامأ

اوناك،ناريطلادئاقو،تايلمعلاريدمو،تاوغللماعلادئاقلانأعمو

قاحسانوريبىلعموجمهلاناف،ةديدخلاةكرحملاىلعنوفرصثيملاسفنأباعيمج

.ابجنىفو،دينسريدىفثاذلبقترجىتلاتايلمعللارركتماجذومنناك

!ةنمصمعقأوممامأ..عوردالبةاشم

ىلاتيبنماهيفاوبراحيو،ةرمعتسملاىلااوخدينأانتاشمعاطتساو

لاتقلافقوبرمأينأماعلايئاقلانمبلطةندهلاىبقارمدحأنأىتح،تيب

.ةكرعملاترمتسأوماعلادئاقلاضفرو..لستستفوسهرمعتسملانأل

:نيرابتعاىسندقناكماعلادئاقلانكلو

تادجنلاتأدبفاحرتفمقاحسانوريبءارودادمالاقررطكأكبهنأايل؟أ

ءهسئايلاةرمعتسملاداعقفدتل

.ليللاطبهيوراهنلارخآبرغتسمشلانأىناثلارابتعالاو

،*ارولانمقفدتتتلازامتادجنلاو،ةكرعملاضرأمالظلاداساذكهو

.ارمتسملازاملاتقلاو

!هديصملخادمهنأكوةرصعتسملاراوسالخادنوبراحملاحبصاو

.ةرحعتسملاراوسإلخاددحاوهعبادحاونوطقاستباوأدب؟
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هلجأنمىذلاببسلإئكاتملةرمعتسملإراوسلألخأدةمزألاهذهنكلو

.ةزغىلاانتبيتكنمةثلائةيستيعد

.تقولاسفنىفةرارمدشأوةروطخدشأببسلاناك

ىتلاةثلاثلاةبينكلاتاوقبابجندضهتكرعمىفىقلأدقمامعلادئاقلاناهب
.اهسملةزغةنيدمسرحتتناك

عقاومىلاةبيتكلادوعتوليللالبقةكرعملاغرننتنأردقيماحلادئاقلاناكو

.مالظلاطبهينألبقةنيدملالزحةسارحلا

..اوهىلعرستملةكوعملانكلو

ةديصملاىفةرمعتسملالخاداهممصن..ةرتعبمةثلاثلاةبيتكالاوليللاءاجو

ةسارحنودتناكفاهسفنةزغامأ..اظيغزيمتياهجراخىناثلافصنلاو

.ليللايف

عقاوملالالتحاو..ةساوحلابفلكتفوسانمةبولطملاةيرسلاتناكو
لخادىلاىثمتيوليللابودعلاءىجيالىتح..ةزغىمحتىتلا..ةيعافدلا

!إةئلألتملاءامسلاهوجنتحتةهزنىفةنيدملا

!دوفجهبجنيفةبيلك

داع..نمألاسلجمنأاهنيبناكوةرهاقلاويدإررابخأاهلشلتعمسو

ىفأدبيفوسلاتقلافقونأو..قيطسلفىفلاتقلافقوأفىرخأةرم

!دغلارهظدعبنمةسماخلاةعاسلا

نمهعنصينأىلواحىلذلاسغندغلاوةليللارركيفوهدعلادوعينأتعقوتو

.ىلحوألاةرملاىفلاتقلافقورماوأتردمعقيحلبق

هكلةريخألاتاعاسلاىفةمكاحعقاومهلتحلنأودعلالواحبفوس

!حيرتسيامدنعانبرضيلدوعيو..دعتسبواارودشتحي

نمةيرسبثعبننقانيلأبدطدقف،هيفىنظبيخيملودعلانأتفرعو

قيرطلاعطقينألواحيلودعلااهيفمجهىتلاةكرعملاىفدعاسنىكلانايارس

.ايتاركةطقندنع،لدجملاوناديهسقارعنيب

ىناطيربلاركسعملالعطأىفعباقاناواهلكرابخألاهذهعباتأتنكو

.باوبأالبوذفاونالبكرتىلذلا..روجهملا

.عباتأنأريغهعنصاامىدنعنكيمل
.ةبيتكرببغنم..ةبيتكبرحناكرأتنكدقف

.ىرخألابئاتكللةراعماهلكانايارستناك

!روجهملاركسعملاىفاندحو..ةبيتكلاةسابر..انكو
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ةةسمنلةعاسلل

لاتقلاهيففقينأبجيناكىذلامويلارصعروجهملاركسعملامامأتفقوو

.ىسأرمحزترطاوحلاوتفقو

..عيطنوكرويويننمرماوألااهبردصتىرخأةنده

.-ةجنرطشةبعلىهمأ..ةيقيقحبرحىها

ىذلل.روصدهشنفدوعنفوس..ثدحيفوسىذلاىفكشأالىنا

..لبقنمهاندهش

..مالسللنعذينلودعلانكلو..مالسللقعذنفوس

انبرضيمت،حيرتستلةصرفاهيطعيو،هتاوقدشحيو،هعقاوممعديفوس

.كرويويننمراصلالاتقلافقورارقانعمبرضيو،ءاشي،زيح

.ةسماخلانمبرقتةعاسلاتأدبو

عمستأناديرأىنأكو،ةحرتفملاقفألاتاهاجتاىفعمسلاخيصأتأدبو
مامتىملاةعاسلابرقعلمينيحتمصلامزتلتامدنعاهبرعهمئأو،عفادملاىلا

.ةسماخلا

.ةسماطاىلاةعأسلابرقعلصرو

انعبىمثميأدبو
8.

نيأوههتنيفيكدحأفرعيالىذلامالسلاأدب..ةندفلاتأدبدقل

!؟ىثتضيىتموىهتني

..لامشلاهاجتانمنيقدئاعنيترئاطقذألادنعتحملةأجفو

..انتارئاطنمامهنأتكردأو

اتداعمث..ودعلاضرأفزفةيرودىفاتن،3!مهنأدبال
فقودعومعم

.ةندهلارارقلامارححاامامتةسعاخلاةعاسلاىفلاتقلا

نيتهجتمطيسبعافتراىلعانعقاومقوفنامدقتتنيترئاطلابقرأتيضمو

.كشنودامهتدعاقىلا

،وجلانمنيبراحملا،حالسلاىفانئالمزوحنبيرغنامحبتسعسحأو

ىف-امهنأكءاوهلاىفناريستامهوامهبقرأئيترئالحلاىلعىانيعوتيضمو

.رهابلاءايضلانمارحبنارحعت-رصعلانمةعاسلاكلت

قهاشعافتراىلعقلحتتارئاطثالثترهظايأنمىردأالةأجذو

.اليلقعافتراىلعنيترئاسلائببترئاطلاىفةمكحتمردحنتىكلاهسفنريدتو

..ثدحىذلاىنعماروفتكردأو
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لتقلافقودعومدعبىنيعمامأىهاهوودعلاتارئاطنمثمث.ذه

عمانطوطخىلااتداعوةندهلااتمرتحاانتارئاطنمنيتنثالعضقنت
ةسماخلا

.رهظلادعب

لصيفوسىريذحتوىخارصنأروصتأىنأكو،نونجملاكخرصأتأدبو

.رطخلابنارعشتالنيتللاانيترئاطىلا

..ديزتتأدبةعرسلاناف..رطخلاباوسحأانيرايطنأاريخأودبيو

.رحبلاهاجتاىلاتالفالاونارودللةروانمهنأىلعهتمهفامأدبو

.ةلماكتناكةأجافملانكلو

.رهابلارصعلاءايضىفةبحاشءامسلاىفرانلاتقربو

.صاصرلاىودتعمسو

رصبلةحملنمحسأىفو
ىلاةقرتحمىوهتانتارئاطىدحاتناك05

،رحبلاهاجتاىلانلفأدقةينائلاتناكو،ضرألا

..رجفنانادلرأىناو..ىذهأىنأو..ىباوصدقفأىنأتسسمسحأو

منةرئاطلاطوقسعفومىلاجرخنأانتبيتكتارباخمطباضثبليملو
انلدكؤيداع

.اهرايطعرصم

كلتتناكو..كراعملابدهعلاثيدحاباشارايطناكدقف،ةفرعأتنكو

!نيطسلفىفهلةيلمعلو!

حتتملةصرفلاناىنملؤيىذلاناكو
..هتايحنعاعافدلتاقيىكلهل

.اردغوةليغلتقدقل

هتدايقهنمتبلطوكرويوينىفردصىذلارارقلاىلإانئمطمادئاعناك

.ائيشاومرتحيالنأمهتدايقمهنمتبلطنيذلاهيلعضقنافهمرتحينأ

.ةكرعم،ءامسلإىفقلعمىرصبو،ىناكمنمهتيأرىذلانكيمنل

.ةرداغلتقةميرجناكامنا

..روجهملاىناطيربلإركسعملالالطاىفىتفرغىفاهتليلتيقلتسإو

ىسأرىفناكواهجإربأنمىلعلطتموجنلاو..اهلفقسالىتلاىتفرغ

ةدحاورطاخ

قيدصلاباشلارايطلااذهتيأرىذلا!لصملاسفناعيمجىقلنفوس"

ناديملاىفةماعلاانتدايقنموةرهاقلانماننوهجوينيذلالاحمادام..هيقألي

ةئفاكتمةفيرثةكرعمىفبراحينأانمدحاولحاتينلفلاحلااذهوم
هودععم

.هدالبفرشوهتايحنعاعافد

..ادبأةصرفلاهذهانلحاتتنل
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"!اردغوةليغ..اذكه..لتقننأالاانماماسيل

-اىلوألاةندهلامايأاهلبقتضمامكةديدجلاةندهلامايأانيلعتضمو

!ائيشانلعفاماننأك

حاورألاامنأك..تلذبىتلادوهجلاامنأك..تلاسىتلاءامداامنأك

كراعملالاوهانأك..رمتسملاليوطلارهسلاامنأك..ءاخسىفتيطعأىتلا

!نكتملاعيمجاهنأك..راهنلاوىليللاىف

ودعلانأودبيناكناو،نحنهفرعندحهلسيلىذلاراظتنالاىلااندع

ديفتسينيأفرعيو،ىهتنينيأفرعيوأدبينيافرعي،دحلكهنمفرعي

!انيلعةوق..هسفنلةوق..ةياهنلاوةيإدبلائببب

روعش..ديدجروعش-هلاحىأىلع-ةرملاهذهقدانخلاىفناكدقلو

.ةرارملاب

عوردلانمةيراعلاانداسجأىفةقاطلكبقيتندهلانيبامةرتفانبراحدقل

عمو
توصىلعةكرعملاجيجضولعيو..برحلاىفىضمندكنملكلذ

تعاجىتح..ةيسايسلابرحلانعانفدانحىفدثرتتتناكىتلاتاسمهلا

.كرويوينىفنمألاسلجملةعاطلاتقلاتفقوأفةيناثةرمهسايسلا

..انلعفاذامنذا

..تايحضتلاهذهلكتن،3ميف

؟فاطملاانبىهتنينيأىلاو

ريصمسفناعيمجانيلعبتكلهمأ..نداهنسلـه..براحنسله

لتقنف..ةندهلانمةعاسفصندعبىنيعمامأهعرعمىقلىذلارايطلا

!ةايحلاوفرمثلاونطولانعاهيفعفادنةصرفامنودواردغوةليغاعيمج

..هلكاذهىلعبيجينأعيطتسينمكانهنكيمل

ةباجا..انقدانخىللكناحزري،توبكملاطيغلاو،ةموتكملاةرارملاتناكو

!لاؤسىأىلعاباوجديرينملكلةصأاخ

فقسالىذلاروجهملاركسعملاضاقنأنمىناكمىفللملابرعشأتأدبو

..هيفرظخذنلازنامانكىذلاو،ذفاونالوهل

هـهعممضامناو..ىدحوىنرصاحيملللملابروعشلااذهنأكشنمامو

..حالسلاىفانالمزلكاضيأ

ىتلافورظلافسلافنو،انسفلأىلعىرسننأعاطتسملادهجانلواحدقلو

.اهرأسايفشيعن
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،.هرعىلاو..لدجملاىلا..انمةبيرقلاندملإىلإانايحألزامك

.مهبىقتلننأبقرتنو،انئاقدصأبلاصتالالواحناضو

ةيفاصلاءامسلاتحتانايحأليللإىضغنانتبيتكةسايرزكرمنمانكو

*ةرصاقلاىفاجلتمعئابهلصاىاكانتبيتكنمايدنجىعدتسنواهموجنعلت

اهعمةلماحانبولقىلإذفنتتناكىتلاةيميرلاهيناغأىفلسرتسيهكرتنو

!هيلعةفهلونطولاىلاابيرغانينح

!نطولاىانوسنيملىفدلا

.هايأدعبةريصفةزاجأىفنطولاىلادوعأنأىلردقو

ناديمنمدئاعانأو،ةرظنلوأاهيلعتيقلآئيحةرهاقلاىنتعجفو

.لاتقلا

وبراحيدلبةمصاعقكتمل
.توموأةايحةكرعمى

نمىفغيداثي..ائدطمامالس..هارأنأتدوعتامكاهيمءىشلكتيف

.نايحألاضعبىفساعنلا

امنيب..ةيداعلاةايحلابةجئاللةمصاعلإىفبيرغضابقنابتسسحأو
.ىلزنمىلاةطحملاناديمنمقيرطلاىبعطقتىسكاتلاتارايسىدح!

نيبكانهنأترعشدقف،ءازعلاضعببتسسحأىتيبنمتبرتقائيحو

.نيطسلفىفهعنصنىذلابسحينمساعلإبعشلإدارفأ

ىتشبتلواحودادعلإهبسحىدلارجآلادخآينأىسكاتلإقئاسضفر

دقل..بيطلإجذاسلاةطقنمبكسمتلجرلائكلو،هعنقأنآقطنملإنونف

نأهلزوجيلهف،لاتقناناديمنم!دتاع-ىاروىلحالامك-هيأرىفتنك

اذامنكلو..هثلمنكتملةرايسلادايفبوكرلارجأىنمىضافتي
..مهي

!ةيوناثةلأسمهقطنمىفكلذ

ءىسكاتلاقئاسعمةليوطلاةشفانملادعبتيبلابابنملخدأتبرتقاو

قيرطلإىفاناوىننوحمليانتيبنمةبيرفلالاحملاوشرولاضعبىفلامعلاازاو

ةليوطلاىتبيغاودقتفامهنأودبيو..مهبةبيطةقالعىلعامئادتنكو..هيلا

ادبأدوعانلىنانظنممهنيبنوكيدقفىردينمو،لاتقلإناديميف

.هاقلأنأىلردقىذلاريصملانمىلعقفشأو

وأ..قفصيمهضعبو..ملسيمهضعب..مهنعمصىلاعرهاذكهو

.بلقلانمةرداصاهنكلواهانعمىفةطيسبعيجشتةملكلوقي

.ةنوحسثمةعبرألاةزاجالامايأتناكو
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ةمصاعلاىفاوناكنيذلاىئاقدصأبتلحعتا
ىلارماعميكحلادبعمهنيبو

دعبهيديىدحاىفةيحارجةيلمعةلىرجتىكىفشتسملالخديلداعدقنال-

.لاتقلاناديمىفةباصالاتثولتوةيظشباهتباصا

..ميهاربانسحبتيقتلاو

تادعمنعتايأورتعمسو،رابخالامسنتأىميجلاةسائرىلعتررمو

..انيلااهقيرطىفةديدج

..تعمسامىنامأتقدصدقلو

ىلعارصأو..ابذك..ناديملاىفةيقيقاةبرجتلاو..ىلقعنلكلو
!بيذكتل!

ثنلديملاىلاةيعلا

.ىتزاجاىهتنتنأدبالناك..ديعلامويلوأىنو

ىلااندعمت،ناويحلاةقيدحىلاىدهىننباعمحابصلاىفتبهذو

!ااعاو:تخياشةرمىترسأللوقأوىتعتمأمزحأىكلتيبلا

تنكىذلاناديملاىلادوعأو..لاتقلاةهبجهاجتايفراطقلالقتسأمث

.ماياةعبراذنمهتكت

.هيفريغتدقءىشكانهئكيملو

.هتكرتامكامامتناك

.مالسلاطسوبرحو..برحلاطسوملس

ةريحىفشيعتانقدانختناك..ةعئاضلابرحلاوحئاضلامالسلائيبو

.هبراحتىذلاودعلانماهيلعرطخأ..ةريطخ

.روجهطأركسعملالالطأىلاتدكو

فقسالىتلاىتفرغىفةليللك،اهتحتمالأةئلألتملاموجنلاىلاتدعو

نيبىمالحأبحساوىقوفقهاسثلااهعافتراىفاهلهأتأتاعاسلاضقأو،اهل

.اهل-الفأ

..مايألاترمو

كانهو،تاوقناةساترىفرمتؤهىلاانيعدربمتبسسيمخلاحابصىفو

ةيشنملاقارعئبببطحلاوه..اديدجأطخملستتفوسانتبيتكنأانملع

.نيربجتعو

.ديدجلاطخلاىلايتبيتكتقيسو

*ىرخأدعبةدحاوأهعقاومىلالصتانايارستأدبو
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!ضعيءارواهمفعب..تآجافمانلرخديردقلاناكو

!ةديدجلاعقاودلىن

دعتسأىكلىلاتلابو..انأنيأفرعأىكلىلؤحأةقشنملافشكتسأتأدبو

.ودعلاءاجامأذا

،ئيئجالنموناكسنماهيفنمبطقيختةريغصةيرقةيشنملاقارعتناك

.صخش0002وصخش0081نيبحوارتيعيمجلادادعتناكو

دتميوربونجلابقنلانعلامممثلالمصفيىذلاىسيئرلاقيرطلاىلعتناكو

.ليلخلاىتحلدجملانم

.بناجلكنماهبطيحتودعلاتارعتسمتناكو

.تاجةومعتسمعقتتناكاهنممامآلاىلانينثانيرتموليكدعبىلع

.ةمامجوةماحرتارمعتسماهبونجىفو

ودسعلااهلتحيضرأىفتارمعتسملانمىوخأتاعومجماهلاسشىفو

!اهلكاهيلعرطيسيو

تضرفىذلاقاطنلالخادعقتةيبرلاىرقلانمةعومجمانلوحتناكو

.ارتموليكنيثالثىلادتميقاطنلااذهناكوهتيامحانيلع

هاسأملانأتدجوهيمحتنأبجيىذلاقاطنلاىلعانتبيتكتعزوامدنعو

.ديدجنماهسفنترركفتداعدقةعيدقلا

.ةلزعنمقطانمىلعرثعبتنأانتبيتكتاوقىلعضرفدقل

حفادتو..اهقاطنىفةعقاولإىرقلانععفادتنأ،ةرتعبلاهذهىفاهيلعو

ااهسفننععبطلاب

ثانعما

.انعاطقىفبديطاسفنلاأدبو

لوقينيربجتيبلىرصملاىرادالامكاحلانمةراشأتيقلتحابصتاذو

نمصتواهقدانخرفحتتأدبهتاوقنأوزحجملاةبرخلتحاودعلانإ:اهيف

.ةديدجلااهعقاوم

هناىرادالامكاحلاىللاقو
عم

نولقرعيوودعلانوشوانينيعوطتملانمددع

..ةدجنلاىلاةديدشةجاحىفمهنكلو،هدوهج
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انطابضدحأهسفنتقولاىفتلسرآو،ءاوللاةسايرىلاليصافتلاتثعبو

.كانهةلاحللةحضاوةروصبانلدوعيوهسفنبرمألاىريىكل

ةبرخنمودعلادرطبانتبيتكرمأتعبارلاءاوللاةسايرتناكرهظلادنعو
.داعوهتمهمققحدقتامولمهللابلطهنلسرأىذلاطباضلاناكوزحجملا

.اهبانفلكىتلاةمهملاىلاىقيرطىفةيشزملاقارعنمتجرخو

تناك
.ايدنجنيعبسنمبرقيامىأةاشملانمناتليصفىعم

تاعامجنمهدحاوو،تالامحتسو،ناتعردمناتايسىعمتناكو

.نمزلاعمقابسىفىنتدجوىرخأةرموزركيفلا

ةعبارلاةعاسلاىفرحجملاىلعموجهلاأدبننألاحىأىلعانعطتسااننكلو
..رهظلادعب

مدقتينأوزحجملانيمينمتالامحلامدقتن.نأاهتعضوىتلاةطخلاتناكو
.لامشلانمةاشملا

نأاهيفلوقتةلاسربىلاتثعبتالامحلانافىبلقىلعىديعضأتأدبو

.فدهلاىلاهروبععيطتستالواهقيرطضرتعي-افاجايئامىرجم-اعساواروخ

ىفةراشااهنمتيقلتدقف،ةدايزواهيفىلمأتققحتالامحلاةليصفنكلو
.فدهلاىلاةيضاماهنأواقيرطتدجوامنأبفصنلاوةسماخلا

هنا..فدهلاطسوهنأتالامحلاةليصفدئاقىنغلبأةعاسعبردعبو

اهعمو،تقولاسفنىفةاشملاتمدقتواهيفودعلاحءكبتشمهناوزحجملالخد
تناكىتحعبرلاوةسداسلاةعاسلاءىجتملف،برعلانيعوطتملأنمتاعامج

.ةكرعملاضرأنوألميودعلاىلتقناكو،تهتنادقةيلمعلا

نيبنكت.ملفانفلاحظحلانأنآلانحهلبجعأتلزامىذلا..بيرغلاو
.قالطالاىلعرئاسخانتاوق

ملسننأبرماوألاانيلاتردصفعبارلاءاوللاةسائرىلاليصافتلاانغلبأو
.ةيشنملا.قارعىفانعقاومىلانحندوعنوبرعلنيعوطتملاتاوقىلازحجملا

ةدشنماهبريطتةحنجأاهلنأكوودبنليللاىفةدئاعلاانتاوقتنإميو

.حرفلا

ناكو..ةغلاباندومصةسامحتناكو..ةيلاعةيونعملاانحورتناك

!لامجلانمةجردلاهذهلثمبمالظلامغرادبأهرأملىنلعلو..اليمجقيرطلا

لوأتناكدقفنيتليلنمرنكأةايحلابعتمتستنأاهلردقيملىتداعسىكلو

نيعوطتملاناوزحجملاىلعمجهفداعودعلانأىلانلاموبلاحابصىفاهتيقلتةراشأ
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.دعلانإرنتحترجفلاىفاوبحسنااهتيامحمهيلعناكنيذلا

دعتسننأبىلوللاةسقرنمايراذناارمأةراشالاهذهدعبتدجوو

.ىرخأةرمزحجملاىلعءاليتسالل

.فكبافكبرضأتأدبو

عمو،ودعلانماهدادرضسالةرصننمةكرعمانضخدغل
اهيفانطرفكلذ

.ةديدجةرماهوذخفاوبهذاانلنولوقينآلااوداعو،ةلوهسب

ءيقلت..ةمداقةبهاذ..ةرئاطتاراشأكانهتناكءانثالاهذهىفو

.برعلانيعوطتملاىلعةرمو..اهرماوأوحبارلاءاوللإةسائرىلعةرمةيلوئسملا

.ىراذنالارمألأىخلاارهظةدحاولاةعاسلاىفو

حالسلاببرعلائيعوطتملادمنعتفقرتدقنكأملىنافلاحىاىلعو
اوعنمينأقيرطىلأب!ولواحيواوبمذلىكلمهمخيرحتنعالو..ةربخذلاو

.هعقاومئيصحتنمودعلا

:ىسفنللوقأتنكو

فوسفزحجملاىلاانأبهذأملاذا..لاحىأىلعاثبعاذهبهذينل-

اهرميمزحتمثتقولاضعبانتدايقثدرتتفومو..انئالمزنمىريغبني

نأهعسوهفنأكاذاو..زحجملادادرنسابارمأامدحاوىلاردصتواريخأ

.ددرتننأانيلعىغبنيالهناف..هلمعىفدحاولااذهدعاسأ

تفلكدقاجولافلاىفىلوألإةبيمكلانأليلبكلذدحبتصلعنأتبلأملو

!موجهلادوقينأبنيدلا-ىيحمايركزىلاتردصدقرماوألنانا؟زحجملادادرتساب

فوفدباهبفترعشىتللةرلل

.ةيلمعلاىلاهعمجرخأنأهنبلطأنيدلاىيحمايركزبتلصتاو

ةليلقتاعاسىلااهيفتلمعىناوضرألاةعيبطفرلكلىنأىتركفتناكو

نأوههلعفنامريخنأاندجوزحجملاىلاقيرطلافصتنمىلاانلصوامدنعو

.ىلوالارجفلاطويخعمهأدبنوحابصلاىلاموجهلالجؤن

..انأوت.إدلاىيحمايركز..ءالخلاىفانمنو

ودعلإنععطقنتالثيداحأاننببو..ىرخأةيناطبانتحتو،ةيناطبانقوجن

تاضياةمصاعلإنعو-.اتدايقنعو

ةليصفبئيعتسينأايركزىلعتحرتقاو،حابصلاىفةكرعملإتأدبو

،ةسداسلاةبيتكلإنمتالامحلا
اهبلخدوحاتفلادبعشيواجلااهداقىتلاىهو

.ئيمويذنمودعلاطسوىلا
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.عانفلادبعبىلااوئعبينأمهنمبلطأانتبيتكبتلصتاوايركزقفاوو

ةراشأبىلاثعبيزحجملالخادحاتفلادبعشيواحلاناكهدحأوةعاسدعبو

.زيزعتللهاشملابلطيوةيرقلالخدهنااهيفلوقي

.ـ.اربحصقطاملو

.زحجملاىلاىمعفنبتعرسأوتالامطاىدحاتبكر

تملاهتنحملاودعلاناف،رانلانعاميحجاهتلخدنيحةيرقلاتناكو
ناكبحس

دق
.لبانقنمهحستنأهعفادمتعاطشسااملكاهيلعبص

كلتىفتناكو..ىتايحىفةدحاوةرمفرطابترعشىنأفرتعأو

..!ؤحجملاىفةعاسلا

ةرهاصلاىفىتسأىلاةكرعملانعترشهمحىلثدحاذامىرأتسلو
دقفأقئاقدثالئةدملانأاذلو

.هعافدناوبراحىفاحور

ررعشىلاتدعوقئاقدثالئدعبىنقرافررعشلااذهنأهظحنسحنمو

.براحملاهدعربكأوهىذلاةالابماللا

بلسيامرنكأ،لاتقلاناديمىفىتبرجتكلتو..ةايحلاىلعصرحلانا
..سفنلابةالابمدلاىفقماك..رصنلاىلاعاندنالانأو،لاتقلاحوربراا
!اهدحوةكرعملاهاعارمواهنعءىشلكنايحمذو

!ةصلص

ريغةقيرطبةكرعملاىفكرتشمانأو..اهدعبةلعفأامكانهنكيملو
،اديعساظحهلتينمتوىتدوعقيرطىفايركزتيقلودوعأنأالا،ةيمسر

.زحجملاىلاهقيرطىفوهناكو

ةرمركودعلانأىنغلبينمءاحجىتحلاحىأىلعاديعبىضمأدكأملو

.زحجملالخدفىرخأ

هتكرتدقف..ايركزىلعنئمطانأىنظىكوقوصلاىفلهمتأنأتررقو

.اهيلادوعيودعلاوهاصو..زحجملاىلاامدقتمةرمرخآل

ودملاديىفىرخإ"ةرمزحجملاوقسبعمسايسزناليلقدعبتملحمو

.ةديدجرماوأراظتناىفداعهنأواهيلالصينألبق

ودعلاديىفةايحلانمىلغإتناكمابأةثالثترخأتةديدجلارماوألانكلو

.اعينمانصحةيرقلانملعجىذلا

ومهسفنءاوللادئاقناك..اهيلعديدجموجهبرماوألاتردصنيحو

..مرجهلادوقيسىذلا
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:هتاعردمدئاقلةرمتلقو،تاوقلانمةلئاهتاعومجمءاوللادئاقدشحو

،كلذلبقزحجملاىلاانتبيتكتضهذدقل..مكعمءىجأنأنوديرتهله-

؟قيترماهيلعتلوتساو

ءايربكلابةنوحشمةقعاصةرلثنبىنقمرنأبىفتكالب..لجرلابجيملو

حاجنلاهلردقيملديدجلاموجهلانافزحجملاىلاسيلنكلو..هقيرطىفىضمو

ىفانعقاومنمهتاروطتعباتأتنكو!لقألاىلعةعئاضلاةثالثلامايألاببسب

!ظيغلانمىنانسأضرقأأناوةيشنملاقارع

!؟انلممااثط

...رببكالاديعلاءاجو

توسودعلانالوقتتاوقلاةسانرنمةراشأانيقلتديعلامويحابصو

.انعقاومىلعموجهبموقيوديعلاةصرفزهتني

ةلامسرلاهذهبانيلاتثعباهنأنمرتكالعفتملةماعلاانتدايقنأرهظيو

اررقمناكوةزيافةقباسلاةريمألالابقتساىفتكعهناوءىشهلكانعتيسنو

.ناديملاروزتنا

انددعأاذامنكلو،مجهيوديعلاةصرمزهتنيفوسودعلانأانفرعدقل

ام..جنهل
ىه

!هتاقالملانتدايقاهتمسرىلتلاةطءا

:ىفنجلكللوقنعقاوملاىلاانلسرأ

!ىركسعايكلابلخ-

امنكلو
ريغلعفننأانتعاطتساىفناكاذامو..هتميقامو،اذهىنعم

..كلذ

.تاءاوللالكىلعمجهيسودعلانالوقتىتلااهتلاسربتثعبانتدايقنا

.بئاتكلإداوقىلارمألاتاءاوللاغلبأو

لئاصفلاوايارسلاداوفىلامت،مهبئاتكبرحتاناكراىلامهنمربخلالقتنإو

:ةرـههصىلعىلشاماقدانخلاىفدونجلالصوو

!ىركسعايكلابلخ-

اهيلعنيعتيناكهنأتيسنو..وئكأواهبجاوتدأاهنأانتدايقتربتو

!انيلااهبثعبتولامتحالكلةداضماططخدعتنا

!ءىم.ىثيس

.ةعرسمىرجتثداوحلاتأدب
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..ديعلامايأثلاثوهمويلاهلاك

.ءاسمةرصثعةيداحلاةعاسلاىفهطاشنودعلاأدبو

ةيشنملاقارعنيبكرحتيودعلانالوقتقرصثلاىلاانايارصلىدحاتثعب

فاشكشماللهتايروثددحاتعبهناىلهلوقيةيرلادئاقثعبد.نيربجتيبو

هيلعاعقوملتحاهناوىسيئرلاقيرطلاىلعهمثنودعلادالوقتهيلاتداعف

ةيشنملاقارعنيبقيرطلاعطقهانعمكلذناوكالسالاميقيوهلوحرفحيأدب

.أخيربجتيبو

ضلصتاوهعقومنيحصتنمهعنمبوودعلابكبتشينأةيرسلادئاقلتلقو

موقتنأبءاوللانمارمأدرلاناكوثدحامثهلىورأعبارلاءاوللاةسايرب

.عقأوملاهذهنعودعلادربانتبيتك

مدقىلعريسيودعلادرلةجراخلاةوقلازيهجصن،3احابصةثلاثلاةعاسلاىفو

.ةؤلاهذهبانأجرخأنااضورفمراكو،قاسو

..لوألارجفلاءوضعمجرخننأاشرقمناكو

ىكلرجفناءوضلجعنأانتبيتكةسايرزكرممامأىمعغنبافقاوتنممو

.انفدهىلاكرحتن

..انكاسائداهانلوحءىتملكناك

مونىفةقرغتسماهنأكوتدب-تاج-انهجاوتىتلاةرمعتسملاىتح

.قيعع

نمفرصثملاىلاعلاةبقارملاجربنوفيلتلاىلعتبلطو،ةسايرلازكرمتلخدو

..ةرمعتسملالوحلاوحألانعادهلأسأتاجةرمعتسمىلعلبجلاقوفانعقاوم

!ىداهءىشلكنأوهو..هعغنبهبتسسحأامديؤيدرلاناكو

!رظتتابابدلل

ةأجفنكلو..كرحهتننأدبالناكو.ةسماخلانهةعاسلابراقعتبرتقاو

..ةعورمةفطاخةياهنءودهلاىهتنا

.لبقنماليثمهلدهشاملزيكرتلةيشنملافاسقوفلاهنترانلاتأدل

.ةدحاوهرمةلصاوقاتاراجننالاتحتاهلحعةيرقلاتناك

.موجهلااذههجاوألىقبأنأبجيفنذاو..انـهةكرعملاتأدبدقفنذا

.ةكرعملاةهجاوملواحأةسايرلازكرمتلخدو

ةرمعتسملةهجاوملاةيرسلادئاقتعمسوفصنلاوقسماخلاىفنوفيلتلاقو

ةىللوقيتاج
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..تأبابدلاب..مدقتيومعلانا-

:لوقأهيفتحصو

أدكأتمتناله..تابابدلاباذامب-

يفهتملطو-تروسصندقف..ةدشباهدكؤيىضمطباضلاناعمو

نلريغنمتاباجندلادوجوروصتيهتلعجىتلاىهرانلاةدشنا-!ىروصت

!تابابدكلنهنوكت

ةجردل..مويلاىتح!دبأئيطسلفىفتابابدلاىلمعتسافودعلانكيمل

ةيشنملاقارعىلاانقيرطيفنحنوىنمبلطناديملاىفانتاوقلماعلادئاقلانأ

نمتابابدللةداضملاانحنادمكانههلكرتانأدودسأىفةميدقلااشقاومنم

:لاقكلذىفهشقانأنأتلواحاملو..لطر6رايع

حلصتالاهيلإبهذتسىتلاضرألانأمت،تابابدلالمعتسيالودعلانا-

!تابابىدلالامعتسالاهتعيبطب

ءارونموهعمذخأينأانتبيتكةيشيواجدحأترمأىنكلو..هتعطأدفلو

:ىمفنىفلوقأتنكو،تابابدللةداضملاعفادملانمنيعفدمملعلادئاقلارهظ

!ديعبلالامتحالادرجملولو-

ىلعمدقتتتابابدلانا:ىللوقيةرمعتسمللةهجاوملاةبرسلادئاقداعو

!ةكئاسثلاكسألإتربعاهنأو،هعقاوم

نااناتلواحو..هثودحمدعبماعلااندئاقعطقىذلالامتحالإنافنفا

..عقودق،هلطاتحأ

انمبلسنالوتابابدللةاضملاانعفإدمانعمىقبتنأبجيناكدقفنفا

..دصنفيكراحنفهتابابدبانيلعودعلامجهيىتح

دئاقلارهظءارونمامهانذخأنينثانيعفدمىلعهلكمويلااندامتعانافنفا

.ماعلا

.ةمداقلاتابابدلاةهجاومىلا..نينثالانيعفدملادصقأ..عفادملاتلقنو

ةقاطنلالهدل

ةنوحشملاقربلاتاعملاهنأكةسائرلازكرمىفانأوىلعىرتترابخألاتناك

.ءابرهكلاب

.ىمامأاهلكةروصلانافىريغنمرثكأفقوملافوعاتنك

.ةرئعبملاانتاوقهروص
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..ئينتاالااهنمكلمنالىتلاتابابدلاعفادمو

انكىتلاماغلألا
تايمكبلصتتناكاهنكلو،اهلابلطانتومصىلعأبخرصن

..اهنمكحمقاطنبانعقاومةطاحالاقالطاىفكتال

..تمدقتفدعلاتابابدنأبترطخأو

..كالسالامحتقتودعلاتابابد

..ىلوألاةليصفلاعقاوممحتقتودعلاتابابد

.اهسفنةدلبلإىلاأهلكانعقاومربعتودعلاتابابد

.هدلبلالخادودعلاتابابد

.هليدجةقيرطبههجاوأنأبجيونذاريغتدقفقوملانا

،جراخلانمانيلعمجاهلاودعلادصلئيعمقاطنىلعةعزومانتاوقتناكدقل
تدحىتلاةثراكلانكلو

قارعهلخادحبصأوقاطنلااذهقرتخاودعلانأىه

.هلوحنمعفادنىذلاقاطنلالخادىأ..ةيشنملا

.هنعدصتهلوحةمواقملانافةموأقمهيفتسيلقاطنلابلقن!

قزميىكلهتطخهلتاشامةدلبلاىفحرميفوسودعلانافنذا
.انتالصاومباصعإعطقيوانـهلاسوأ

:ةفهلىفتلأسو

جنتابابدللناداضملاناعفدملانيأ-

..ردقلاانلاهعنصىتلاةعورملاةأجافملاتناكو

رغاحبصأوالطعو..ةرشابمنيعفدملاقوفنواهلبانقتطقسدقل-

..لمعلاىلعنيرداق

.ةسايرلازكرمنماجراختزفقو

..ةعيبطلاىلعىفنبرمألاباوأنأبجي

ملو،دومحلاهذهنعرهألاجرخدقل،تاميظنتلاالولعطحلإىدجتدعتمل
تاقاطنىفودعلإاهحتفىتلاةرغثلادسلةسئايةلواحمالإفقوملاذقنيدعي

!أنعافد

ةيشنملاقارعةسردملتحادقودعلاناكانتممايرزكرمترداغقيحو

!هسفنةسايرلاركرمنمةبيرقلا

نلكملكىفرانلا

.فيخهلرمهفتملبللتفاك

.ةيحانلكشرجفنتلبانقلا
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.قاكآلاألميةكرعملاجيجض

..ءىشىلعىولت،ةنونجمزئتصاعصرلاتاقلط

لازامةراشالاحالسنماندونجدحأنإ..ملؤمدهشمنعىسأرترداو

صاصرلاهبيصيو..ودعلإاهعطقىنلانوفيلتلاكالسأدملوهدمعلصإوي

ةةراشالادونجنمرخآدحأومدقتيوعقيو

ةيرسلاوتالامحلإةليصفزكرمىلإهجتأناىروصتىفىذلاناكو

مامأةحوتفملاهرغثلادسلةكرعملاىلااهبءىجأنأوفلخإىلاةركسعملاةينإدوسلا
.ودعلا

.هبرضعقاومريغيأدبودعلانأتسسحأو

.دصقأتنكثيحىلاةهجتمىقوفنمرمتتإدبلبانقلاناف

نمربعتتناكىتلالبانقلإقبسأنألواحأىديىفىموتلإعفدمبتنك

.اهبلاهجتأىتلاعقاوملاىقاللىكلىق:ة

ىفخزفاحبتسسحأةأجفو
05

.تإوصألإىفابنعفلتخمةلبتقتوص

اتوصاافدناىفعنصتاهفادهأىلإىسارقوفةعفدنملالبانقلاتناك

.فطاحلاعيزمملاحيحفلاوزيزالإنيباصاخ

امدنعريطلإةحنجأقفخبهبشأرهفىقوفهعمساىذلاتوصلااذهامأ

.ضرألاىلعطقسيوفريفدئاصلإصاصرهبيصي

ةياهنىلااهلوصودنعةبنقلاطوقستوصهنإ..توصلااذهفرعإىنا

..اهامرم

دعبو..مدهتمضفخنمرإدجىمحىفضرألإىلعةعريبىفنتيقلأو

راجفنالارابغتدجوفىصأرتعفروراجفنالاتعمسنيتيناثوإةدحإوةيناث

.رادجلانمىرخألاةيحانلاىلعءإوهلاةماودكلإزام

.ةبيرغظحةبرفبتوجندقفنفا

ةليصفةقطنمىلاتعفدنإدقفرببكفتللوألمأتلللاجمكانهئكيملو

:كانههتدجوطباضلوألتلقوةيرإدالانوئشلاةقطنموتالامحلا

.ةسردملإةقلتنمىلاعلطإودونجلإلكذخ-

!ليلقبىلوصولبفةكوعملإىلاتجرخةيناثوسلاةيرسلانأتملعو

وقئاسىتحو..نوخابطلاجرخ..جرخيحالسملالمحىلعرداقلكأدبو

.مهدحأسذأتلزامىنألتإرايسلإوقئاسلوقاو..تارايسلا

.ديدحلاكهبلقناكو..ترعهسساناك
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.ةمهمىاماماددرتينكيملو

.تازجعملاهبشيامبامئادوجنيناكدقلو

ىفاضيرمناكو..شيجلاىفشتسمىحلرـهههشذنماريخأهتيقلدقلو
عوعاهيفهنويعوىللاقو،هتلاحفرعتأوهثدحاتادبوهتفرعوىفشتسملا

:هجلاعيىذلابيبطللتلقو،ماظعلاىفلسبباصمهنأ

؟ةليسونمامأ-

.اكيرمأىفهلءىشلىعنوعيطتسيدقمهنكلو..الاندنع:لاق
ةئامنمىدنعريخهنا..كانصجلاعيىكلاكيرمأىلارفاسينذا:تلقو

.مهمامأةحوتفمرفسلالمستناكنبذلاتاوشابلاءالؤهنم

متتنالبقهضربتامهناف..هفعسيملتزعلجأنأفسآلىناو
.هضارهأجالعلىتح،اكيرمأىلاهرفستاءارجا

!ةيشنملاقارعىفةبوبسمملاةكرعمللدعألفلاحىأىلعو

..انعافدقاطنمبحتقاىذلاودعلل

،ةكئاشلاكالسألاتمطح..ءىضاهقيرطىففقيملىتلاتابابدلل

..ةدلبلابلقيفتحبصأوءغاوملاتحاتجاو

مامحلافيفرتوصلثمىفةعقاولا..انسوعراقزفةرئاطلالبانقلل
..انسوموقوفبورفملا

!مدةرطقرخأبرماغيىذلاسنايلاعافدناىفنيجراخلااندونجل

نمعطقنااملصونولواحيمهونوطقسينيذلاةراشألاحالسكدوشف؟
..!كد،ألا

نلمكديأهيلالصكمتنأتعاطتسااعبارجرخنيذلائببقئاسلل..ئيخابطلل

اهنأكادبوةكرعهاشةرملوأل.ترهظىتلاودعلاتابابدةاقالملاوقللعناوحالس

!ةلماكةرلتسفقوملاىلعترطعيس

.ةسئايةلو،مىلوألاةلهىلل؟دبتةكرعملاتناك

افتيمعطتىلعىترترقتستاهنحو..ءارولاىلانآلاتفتلإامدنعىنكلو
:لوقثنأنمىسعلعنمأنأعيطتسأالةبيجعلا
!انتايحمايأعورأنمامويكلذناكدقل-

..ثدحىذشاضرعتسأ،رثكأورثكأثفهأئببحو

.انعقاومىلاقي-لاىفردهتةرملوألودعلاتابابتترهظذنم

تدعملاتاعاثدلاقاطنتقضخاوانعقاومتابابدلاهذهتحسنكاذنمو

!اهلوح

"-33



ثالل

قإرعبلقىلاتلىصوىجاهسفنلاقيرطتابابدلا.ذهتمحتقاذنمو

..ةيشنملا

الكعفدأىكل،ميظنتىدجبدعيملثيحةسايرلإىنبمقمتجرخذنمو

.تابابدلامدقتفقوب.راءدسحبلواحينأىلاحالسلالمحىلعرداقلجر

.هقئاقدلكبثدحىذلااذهضرعتسأنيمح

ةلوقأفدوثيهدحاوةعاسهففقوملا!ذهروطتفيكركذتأمث

اةكرعملاهذهىفاندئاقهللاناك-

!تمبابد

!ةلوقعمريغةعرسبروطنني-ىشلكناك

،هكوشلإنيتلابعورزملفحطسوىلأتصدقتدقتالامحلاةيصفتناك

،ةبيرقةفاسمنمتابابدلاةمواقمعيطتستىتلا،ةريغصلاتايبلايفإدمتناكو

.ارمأمهيلاردصينمرأظتناىف!وناكومهيديأىفةزهاج

عممهيلإاهبتثعبىتلارمإوألاتناكو
اولفقيلاومدقنينأطابضلادحأ

.انعافدقاطنلخادىلااهنمبرصس.وانطوطخىفودعلااهحتفىتلاةرغثل!

نأمهيلعضرفتدعإوقلاولوصألاالكتناكو،مهيلااثجتمموجهلاناكو

عموارولإىلااودوعي
دمصيومدقتينإشيواجشابلاىلإتبلطنيحىنافكلذ

.ءىشىلعىولتالةقلطنمةسامحالادجأمل

ىلعو،تايبلاعفدمهديىفو،ىكوشلاقينلاطسومهنمدحاوهللستو

ىلعتحبصلهتحودعلاةبابدرظتنيهلظو،بدصلاةناتمىفميمصتهباصعأ

اهقزمتوهرشابماهمدطصتةقلطلإاذاوهعفداهيلعقطأمثهنمراتمأةرشعدعب

.رشبلاحملىف

اهعقاومقوفرموودعلااهحستكإقلاةليعمفلاطباضناكتقولإسهننىفر

رهفنتةيناثةبابداذافةليلقراتمأدعبنمهقلطيوهبوصيرخآتايبعندمكسممي

.اقزمتتو

اذاف،سدقملااهلمعلصارت،انتكرعمريدتىتلا..هللاةداراتضمو

ىتلاماغلألإنمامغلتسمدقاهباذاو،رجفنت،ةثلاثةبابد،تابابدلاىدحا

.انعقاوملوحاهلقأناكاموضرألاىلعاهانعرزانل-

ةمدقتملاتسملاودعلاتابابدنمثالئتلطعتدحأاهردقيملةعرسباذكهو

ىهاذافاحقوتمناكامريغىلعروطتيرمألانأتابابدلانمعيطقلاىقابسحاو

.تتأثيحىلاةلرطضمدوعتواهسفنريدت
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!هليدجةيطننب

.تقولاسفنىفهلكىرجيىذلاعباتأنأىناكمنمعيطتسأنكأملو
كراعملاتامزلتسمنمامئادىهضومغلاوىضوفلانمقئاقدكانتناك

.ةسئايل!

.ريغتدقةيحانلكىففقوملانأسحأتأدبهنكلو

.انعقاومقدتودعلاعفأدمتأدب

اوناكثيحنمهدونجبحسودعلانأاانعم..ةماهةلالدكلذلتناكو
انبيحمياكلةيعفدملالمعتساناكاملالاو،انطوطخىلامدقتلااوعاطنسا

!انعمهثرنجبيصيو

ةيشنملاقارعقوفةعورمةلظمرنشتلبانقلاوفقاوانأوىامأنمرممث
.ةديدجةيقدنبلمحيىدنج

تاهبءاجنيأنمهلأسأهتيدانوةيقدنبلاتحملو

:هتاربنىفةحرفلاعلعلتةحرمةجاذسبلاقو

!ىدنفاايدوهيلانم-

.ىديىفععجتتليصافتلاتأدبمث

.ودعلاىلعافرصتنادقل

انعقاومنأةجردلىلوألاةلهوللاقمحاسأدبموجهمامااندمصلقألاىلع

اهاندقفىتلإضرألااودرتسينأاندونجعاطتسامثودعلاتابابدبتسيد

!تهلطعتوامامتاهددعفحصنعايضدعباهباقعأىلعودعلاتابابداوريو

زكرملابرضلااده..ثدحاممهنة-وودعلةظيغىلعلحملدريخناكو
!إباصعألاتولفمادقاحابرضناك..ةيشنملاقارعىلعةيعفدملاب

!ندشينولروىلرطل

.ةسايرلازكرمىلاتدعو

.انسوعرقوفىوهتداكتةميزهلإوةعاسذنمهترداغدقتنك

!ءاعسلاتازجععبهبشأ!رصناهيفانشعةعاسدعبهيلإدوعأاذنأهو

.عضرأااذهىلعاليوطىقبينلرمألانأكردلتعنكدقنو
.ةركلادواعينإودعللدبألناك

انيلعموجهلاىلادوعياهدعبو،هنونجىلءاشيامكهعفادمبانكرديفوسل

!اضيأانحاورأوانزكإرمتمطحهلبانقنأكردينيص

.هعيضأتقوىلدنعنكيملو
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عسأبتبلطوءاوللاةدايقىلاليصفتلابثدحامتغلبأو
ددعىأنكميام

.تابابدللةداضملاعفادملانم

ودعلاهبرضيانيلاسؤملاقيرطلاناف،ةرطاخمبلطأىنأكردأتنكدقلو

فوسعفادملابىنيتأتسىتلاةوقلانأكلذىنعموايتاركدنعهيلعرطيسيو

.ريبكرطخلاهسفنضرعت

عمو
ألمويفادمةعبرأوتارايسثالثبمافالساباباشاطباضنافكلذ

..رانلاتحتانيلاىلصينأعاطتساو..واهلاةريخذباهنمنيترايس

راصحلادعبتللظو..هلمعلانريدضتبهرعشنىتحاناشينهلتبلطو

!إاريخأهبحاصهيلعىلصحىتحناشينلاءاروىرجأ

!؟لكيلعاترثعنيأ

.ديدجلاعضولاىلعانفرفصميظنتتدعأو

،ودعلااهنممجهىتلاةقطنملادنعتابابدللةداضمعادمةثالثتعضو

اننأدقتعيسودعلانأترومحن.دقفموجلالارركاذااهنمدوعينأعقرتأتنكو

.حجنيملوالعفهنمحمحجاحىذلاناكملاالاناكملكىفهلاتحنس

.ىناثلاةموجهودعلاأدب..احابمحةرشاملاةعاسلاىفو

كلمنالانناةقثاوءودهونانئمطاىفتمدقت..تاباردتستمدقتو

.لوألاموجهلإىفاهانلمعتساانكالإوتابابدللةلاضمعفإدم

اهدحونواهلاعفإدمامنيب،تمصللةمزالمشابابددلةاضملاانعفادصتلظو

.انطوطختمرانلاقلطتىتلاىه

تابابدللاضملاانعفادمهيفتبتتنأبجيناكىذلاتقولإءاجمث

.انعقاوملوحكالسالانمتابابدلإتبرتقادقفاهدوجو

تابابدنمناتبابرتبيصأو..دحاوسفنىفةتالثلإعفادملاتبرضو

.ةأجاكملااهتلعذأدقوةدئاعتابابدلاةيقبترادتساوودعلا

ةيوقلارطنلانكلومدقتتآرصحعلادنعىرخأةرمودعلاتابابدتلواحو

كأبتشانوثةدوعلابعنكاهتلعجاهتهجاوىتلا
ه

انتبيتكىفةيونعملاحورلإتناكءاسةسماخلاةعاسلاتعاجنببحاذكهو

!مايألإنممويىأهفتناكاممىوقأوىلعأ

.اندونجىلعرمأتجرخو

لل-عبطيديكألاميمصتلاناكو،مهنويعنملطتسمفنلابةقنلاتناك
،مهتاكرح
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نماىيثكناىنقياضيناكىذلاديحولاءىمثلإو،اروخفواديعستنلو

..ةكرعملاضرأىلع!وطقسدقطابضلاودونجلانم..حالسلاافانئالمز
ةعاجشلإنعةبيجعاصصقىورتمهضعباهيلعطقسىتلاضرألاتناكو

.ءادفلاو

ئيقارسلإضعبثثجىلعليللاىفتجرخىتلاانتايروىدحاترثعدقل
ةكئامشلاكالسألادعباهيلعترثع..ةسئايلاةكرعمللاوقلطنانيذلانيخابطلاو

اودرينأباوفتكيملءادشألإدونجلاءالؤهناكلذىنعمناكوانعقاومىمحتىتلا
.ةطوطخوانطوطخنيبمارحلاضرألاىلعهتدرالتملاوجرخلب..ودعلا

!؟دلعاكام

!هلكفقوملاروحححتأنألواحاانتبيتكةسايرزكرمىفةليللاكلتتسلجو

فارعىفانيلعودعلامرجهنأ،ىروصتهفكشلالبقيالىلذلاناكدقلح
دتطخلىرجاذامفانعقاوممامأودعلالشفدقلو،ةماعةطخنمءزجةيشنملا

!رخآنامكمىفاهذيفنتلواحيسلهو،ةماعل!

ملهروصتأتنكامنأتملعلاهمريهديمبلاةيورلاىلعةردغلاىلتناكولو
.ةقيقحلانعاريثكدعتبي

.ةماعةطخكلذدعبتاروطتلاتتبثأاعكالعفودعللتناك

.انعقاومقارتخاىلعىلوألااهتلحرمىفةينبمةطحلاهذهتناكو

فرطلاعطاقتىلعمجهفرخآقيرطىلإيفانعمهتلواحمىفودعلالشفاملف
.ناديوسقارعدنع

لينولوكلإتيأرتنكلةديعبلاةيورلاىلعةردقلاىلتناكولىرخةرمو
هدونجىفبطخيوهوبقنلاكراعمىفودعلاتاوقدوقيناكىذلانوللآلاجيب

.قرطلاعطاقتةكرصىلامهبجرخيمثمهعجشيىكل

!إرصنلاعمومعلادئاقىقتليءظحلاءوسلو،كانهو

.ةشهدبناديوسقارعدنعقرطلاعطاقتعقومطوقستيقلقدقلو

لزعهانعمهطوقسنافانلةبسنلابأليمهألاغلابحقوملاامكردأتنكدقل
ةيسيئرلاشيجلاةعومجمنعليلخلاىلاناديوسقارعنمدتمملاعاطقلاىلعانتاوق
ءدودسأوةزغنيبىلحاسلاطحلاىلعةلماعلا

.ةلئاه.عقوملااذهىفانتوقنأفرعأتنكو

اعفدمرثعىنثانإنآلاتلقاذااسعيذأتسلو
تناكزركيفلاعفادمنم

!عقوملااثهسحت

!ليصافتلاتملعنأدعبةثراكلإتقدصدقلو



انبيممننوكينأالوقعمنكيملوةئراكلاهذهانبلحتنأبجيناكدقلو

.كانهاهيلعرومألاتناكىتلالاحلاءازااهريمن

.ةعساتلاةبيتكلاةيامحىفعقوملااذهناك

.ةزاجأىفناكةبيمكلادئاقئكلو

.نواهةلبنفلةرشابمةبرضىفىناثلااهدئاقلتقو

.ةيليعامسألاىفألافقوتيملواهبقلطناوةرايسكاتلااهدئاقبكرو

.لدجملاىفةماعلاةايقلاىلابهذوةبيتكلاكرتدقفعبارلادئاقلاامأ

ءوسنهو
برحناكرأناكىدلإرماعميكحلإدبعناطحلا

ناكةبيتكلإهذه

.ةيناتلاةبييتكللبرحناكرألمعيلاهنملقندق

هنعردصيىذلاعبنملاىهتسيلاهدحوةقادصلانأقثاوانأو-لوقأو

ىرجمريغتلةبيتكلاهذهلبرحناكرالازيامرماعميكحلادبعناكولهنا-ىلوق

هلخديوعقوملاىلعىليللاهموجىفحجنينأةطاحسببودعلإعاطتسااملوةكرعملا

.اردغوةيفافم

!ةيحارجةيلمع

.قرطلاعطاقتطوقسبعطقدقلدجملانيبواننيبقيرطلاناك

ىسيئرلاقيرطلاىلاريمآلاةبرخنممدقتئيحةيناثلاهتبرضودعلابرضو

.نيربطتيبنعانعطقوهلامشلتحاامكامأهبونجىلتحاف

.برغلانموقرصثلانمامامتنيرصاحمانحبصأدقفنذا

.ةبيصعتاقوأباوبأىلعانناكردأتأدبو

لامتحالاةقاطقوفيدحىلإاطيشنودعلاناكوريطخنمرثكأفقوملاناك

اننإريطىفتخإو..ةدشوةرثكدأدزتانعقاومىلعةيوجلاتاراغلاتلدب

.15رندعنملوأمامت

ادهنانكرتتالوةظحلادهلالانسوعرقوفممحلابصتودعلاةيعفدمتحارو

ىحرحلإنمريبكددعانتاوقئيبناكهناثدحامىفىنقياضيامرتكأناكو

نمضنثيحىلاىحرجلاجارخاهنمعيطتسناقيرطدجننأهانمتأىذلاناكو

.ايساقافينعاطغضانرعاشمىلعطغضياننيبمهؤاقبناهيوجالعلامهل

ىلعحابصلاىفتلخددقلو،ىحرجلابناجىلاىضرملاضعبكانهناكو

ىفةفيضةمزأىناعيهنأتبثيىفلااذإوملألانمىولتيوهاذاففيدص

.نلرصملارجفناالاوةلجاعةحارجهلىرجتنأىرورضلإنمهنأوروعألانارصملا

.ةيحارجلاةيلمعلاهلىرجننأئكميفيكىكلو
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لوصوللرخآقيرطفاشكتسالجرختنأانتالامصىلابططأارئاثتجرخو

.نيربجتيبىلا

!؟نلكنحا

ىتممهو
هقزمألضرألاىفهبرضأوىكلساللإزاهجعحلرأنأمريلاكلذ

.هتطساوبانيلعبصنيناكىذلارذهلاوءارهلانمحيرتسأو

.لاتقلافقوبرمأفداعنمألاسعلجمنأراجخألاانقءاجدقلف

.نمألاسلجمكرحتهنآلا

ت؟هيفءابطخلاناكنيأو،ناكنيأ

موبودعلاكرحتدقل
هينذأدسوهينيعقلغأنمألاسلجمنكلوربوتكا51

.هناسلسبحو

انطوطخعطقينأودعلاعاطتسااهيفو02و91و81و71مايأتضمو

.لاتقلافقوبارمأردصيوهينذاوهينيعحتفينهألاسلجماذاو

ىه
.ةموسرمةطخ

.انيلعةرهاؤمىه

.انرامعأوانرئاصموانرادنأببعلوه

ععستالانلوحةرصاحملاقرطلاوانقوفةبوصملارانلاو..تبعولزوه
اإهيفكرتشننأانل

!امودفلاىفرمتؤم

.طولافلاىفرمتؤمىلاانيعدربوتكإ12سيمحلامويحابصىفو

!اهبرحتاناكراوةرصاحملاةقطنملاىفبئاتكلاداوقلرمتؤملاناكو

انتبهتكو،ةيناثلاةبيتكلاوىلوألاةبيتكلاىهاثالثبئاتكلاء-صتناكو
!ةسداسلا

.ىلوألاةبيتكلادئاقةطديسلاىالاريمألارمتؤملاسأرو

دادعتسالابايراذناارمأتاوقلاةسايرنمىقلتهنآةطديسلاانللاقو

دعبفصنلاوةصداسلاةعاسلاىفباحسنالا-دبلهرمأبترينأىلعباحسنالل

.هيفدبلابايديكألارماىقلتينا

.هعنصنامريخاذهنأىيأرنمناكو

شيجلاثلثىقبينألقعيلهفىرصملاشيجلاثلثىهبئاتكثخلانكدقل
.برغلانموقريشلانمهيلعتدسعثاوميفوامللاملستسمىرصملا

ث2



هشاوجىلاوهطديمسماقمئاقلادوسالاعبضلا

هجولافلارامصح*انئارونلاوبأنسحملادجعىشابزوـهيلا



.ةيحاننماذه

دقل.ضرغهلدعيملرطخلااذهىفانءاقبىرأتنكدقفىرخاةيحاننمو

عمربونجلابقنلالصتادقلو،لاعشلانعىبونجلابقنلالصفنىكلانهانك

!؟انؤاقبافاملفلامشلا

فوساليلخلاىلابئاتكثالثباحسنانارشأتنكدقفةثلاثةيحاننمو

.لحاسلاىلعىسيئرلاشيحلاةعرمجمنيبواهنيبهتارقعيزوتىلعودعلامغري

هطديسلاىالاريمألاهسيئرالاىأرلااذهبعنتقمرمتؤملاىفنملمنأادب

عمو
عضوبىنفلكيلىلإتفتليوعامجالاىلعلزنينأزاهعسيملفكلذ

ىذلاوودعلاهيلاهبتنيملىذلاىبناجلاقيرطلاةطساوبباحسناللةلصفملاةطخلا

!نيربجتيبىلاهنمىحرجلاانثعب

اهعضومتأنأىلردقيملوةطخلابترأعامتجالاةعاقنمانكرتيحتناو

:لوقيتاوقلاةسايرفءايناثارمأىقلتنأهطديسلاثبلامف

.مكعقاومىلعاوظفاحباحسنالادقراسلارمألاىغليال

!انتحلصملرداصلاتقلافاقيارما

ثانلوحلوهجملا

دعبنمةينائلاىفأدبينمألاسعلجمرارقلاقبطرانلابرضفاقياناكو

.ربوتكا22ةعمجلامويرهظ

فقوأالوهبرضفقويملودعلانكلوددحملادعوملاىفبرضلاانفقوأو

.انراصحاهنملمكتسيىتلاعقاوملالالتحاتيعهتاوق

ىسيئرلاتلفسألاقيرطىلعهدهجرمعلازكرينأىنمتاىبلقىفتنكو

.انمامااحوتفماذفنملظيىتحنيربجتيبىلاىبناجلاقيرطلاىصنيو

ربوتكا32تبسلاحابصعلطدقلف،رخآءىشعقاولاوءىشىنامألانكلو

انراصحنأكلذىنعموهيلعهعقاومنصححوىبناجلاقبرطلالتحادقودعلااذاو

.ذفنمهلالخدعلملوهتاقلحتلمكدق

ةسايرنماديدجارمأهطديسلاىقلترثظلادنعةدحاولاةعاسلاىفو

.ليلخلاىلاباحسنالابتاوقلا

.تتملذأدقتناكةصرفلاناف،هافسأاونكلو

ىفةلاحتسالأمامتاليحتسمسمألابأنكممنا3ىذلالحجددرتلالوطنا

.مويلا
.هيلعدمتعنانكىذلاهفلخلائبرطلاعطقدقل

.تاعاسذنممالسىفبحسنننأانكممناكدقل

هطوطخمحتقنو،ودعلاراصحفرتخننأانيلعمتحيقآلاعضولانكلو

.قيرطلاىلعكرحتنوانعفادموانحالسلمحننحنو

!رهأردصأنأهيحإونلكنمفقملانابتسادقورهظلإدنعتررطضاو
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عبرىلادونجلاوووابضللةيمويلانؤملاضيفحتب
.هيلعتناكام

!إانبطيحيجلاضماغلالوهجعللانسفنأبترننأبجي

ولعلالاصوشنم

.باصعألابرحنمةريثهةكرعمتحتبيجعةليلانيضقو
.تاروشنملاىقلتانعقاوـهعىلعودعلإتارئاطتراط

:ىلاتلاوحنلاىلعانيلااهجومانايبناك..هؤرقأادحأتكسمأو
"عبارلإوهناثلإنمجاوللابركاسعلاوفصلاوابضلإاهيأ"

:ىلياعكهصنناكىلغيىمدو..هرخآىتحربمثنملاأرقأتيضمو
"عبارلاوىناثلانيءاوللابركاسعلاوصفمحلاوروابضلااهبأ"

عبارلاءاوللاكلذكووواحمىناثلاءاوللانا!؟نوطاحممكنأنوهلعتله
!ةطاحالانمرفمالوامثنببلامصتاللةليسوىأدجوتالو

امنوفرعتله
مكنأوتوملإوءانفلإاهانععةطاحالانا؟ةطاحالاىنكم

دوعوباوربينأعداوقعسالوبيرقلالبقتسملاىفكلذبنورعشتل

..ابيرمكلصتسدوقولاوتامهملاولاجرلانمتادجنلانأبئيلئاقةبذاكلا
..!الك

اهتقحسواقدمكتإوقتقدامدعب،عبسلارئبةيليئارسالاتاوقلاتلتحا
هنأاوملعاف،هللاديعكلملااهثعبيسىتلاتادجضلا،اميعمتلكتااذاعي،اماتاقحس

.ليلحلاومحلتيبىذاهدعاوقتممكتارقدرطالاىونيال

امنوقدصتمتنكىتلاةبذاكلإةباعدلإحئاتندالبلاهذهىفنآلانورتمكناف
ةلهساهنأبقيطسلفةلحرممكتساسومكداوقفصو.رححعنممتلسرأاملبق

الااحهاودجتملف.عتمتلانيأو؟مئانغلانبأ.عتمضلابومئانغلابمكمعوو

.لبقتسملاىفاذهرغاوقالتشأو،ةحدافلارئاسخلاالااوقالتملوبئاصملا
نونسحيومهيضإراومهنطونععافدلانوفرعبدوهيلانأبمكنهيعتدهاشدقو

لالقحاىف-نوركتفبالو-اوركتفيملوةسرغادالبارتحبملمهنافبراحتلا

ءمهلتسيلدالبىأ

ةطاحاميحتةيليئارعالاشويجلانأمكلئبببتةطبرحلابمتعلطتاذاو

.مصصملابراوا

نودوعتسواوملستسافةايحلاىفءافبلامن-درأاذا:اوراتختنأمكيلعو
ةياعدحبقأهذهفىرصيألالضقنانذأبلاقنمبذكنااوهلعاومكدالبىلائببملاس

تائملإتوعبنوثرتكيالونيشاينلاوماسوألانورظتنينيذلامكداوقاهعرتخا

.مهدونجنمفولألاو

ت؟ءانغلامكلوئيشاينلامهلله

ىفوافعتيبىفنيطاحملادونجلاىواوملاىلعدمحمكبدمحأءاوللأرمأدق
.توملاىتحلاتقلاب،ناديوسلاقارع
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دعبنابجلاةيلوتهربدىلوهنأ؟نآلاهزعلابحاصهداعسنيأنكلو

.هتسائرطابضنمانرسأام

.برهونيمزهنمهدونجكرتدق؟حبسلارئبدئاقنيأو

.نيبراهلالوأدئاقلاناك،شيجلاتبثوعطاقتلاىفرف

.انتاوقاهتلتحاىتلاعقاوملانماهريغوتاقيلحلاىفكلذكو

اوجنأمالسضساللمكنوعديىلرصألامكناوخأىلاارغصا!تهملالبقاوركتفأ

!اوملستساومكسفنأب

.هتيبىلااملاسدوعيوهتايحنمؤتسوشنملااذهديبورضحينملك

ةيارلالماحمدقتيىذلامكبودنمق؟ةحمرتحنساننأاوملعاطابضلااهيأ

.انرايدأىفةيركسعلامكقوقحمارتحابارقثو.تاضوافملاهعمىلرجتلءاضيبلا

."مئ.رذنأ!متملعأ

(الضيبةيار

.باحعألابرحنمةديدجةلحرمتأدبحابصلاىفو

ةفقاوودعلاتارايسنم،ةعردمةرايسنا:لوقبةيشيواجلادحاىنءاح

ىلعأبخرصينوفركيماهيلع؟ءاضيبةيارةعفارانعقارهجراخقيرطلاىلع

:هتوص

"ىرحمطباضةلباقمبلطيىليئارساطباض

تعمسثيحةفقاوهرايسلااذاوعقوملااذهىلاترطوبيجةرايستبكرو

:حيصيلازامنوفوركيملاواهقوففرفرتءاضيبلاةيارلاو

؟ىرصمطباحضةلراقمبلطبىليئارساطباض"

.ىسفضببذأنأتررقو

مثانعقاوممامأقيرطلادستىتلاةباوملاارعفرينأاندونجنمتبلطو

.انأامكبيجلاةرايسىلاتزفق

.نوللاىكاكلافوصلانمرفوألوبوايركسعانولطنبايدترمتنك

.ورابضلاانئالمزنمنانثابيجلاهملاىعمزفقو

.ىموتلاحفادمنماعفدمائسميشيواجانعمءاجو

ودعلائيبواننيبمارحلاةقطنملاهفهتيرطلاامعةعرسىصقأببيجلابتقلطناو

ىكلايرصماطباضاهتوصىلعأببلطتوضيبألامملصلاعحفرتىتلاةعردملاهاحت

!ايليئارسااطباضلباقي

!ةيهجنعلاوءديربلكلا

.اربيإلثمابيرغوجلاناك

.ةنيابتمقيرطلاىلعبيجلاةرايسبقلطنمانأوىرعاشمتناكو

.انمادحاوبلطتانمامأودعلاتاعردمىدحاىهاه

ناكومهلتقلدهاجأتنكنيذلاطابضلادحألباقألامهيلاقلطنمانأاهو
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.ىلتقلدهاجيةتيحاننماضيأوه
.ملعأامكاضقومناكو
!اضيأتاروشنموتإرايطوتابابدو،ادهتالرانو،لماكراصمح

.بيجلاكرحمىوالاالماكقيرطلإىلعتمصلاناكو

.ةقصالمودعلاةعردمءاتىفبيجلاةرايستفقوإو

دحإوعمجتسامثةشهدمهنويعىفوانيلعودعلاووابضنماهباكرلطأو

:ةيزيلجنالابلاقوةفوشكمةيهجنعىفهسأردشوهعايربكمهنم
.عاطلااذهلماعلادئاقللىشلإدعاسملإانا"

.مكفقوممكلحرشأنأبفلكمانإو
.ةيحانلكنمنورصاحممكنا

.؟ميلستلامكيلابلطننحنو
ةةبيركةنيكسرباصعأىلعتلزندقف6ءودهىفهلتلقو

.،ثدحينلمالستسالانكلو..!ديجهفرعننحنففقوملاامأ"

:ةربنىتوصىفجلتختنانودتلقمث

."انشيجفرضنععفادنانهنحنال

!مجرتيهيقفإرمدحأوةيربعلابملكتيادبو

.ةيزيلجنالابملكتيداعمث

.انلصفقوملاانلحرمثيوهوةيبرعلاملكتيأدبوهئايربكنعلزانتمث

محستسالاضفرننحنواثبعلواحتكنا:هلتلقو
ىف

:راكنتساىفلاقوىفقلمحو

؟هلأستكمئاقىلاعجرتالأ-

:هلتلقو

يفهلاؤسللاجمهيفسيلعوضوماذه-

رظنننحنوانيلارظنيوهوتفولإضعبتمصلاداسو**ىفقلمحو

هلكههجوىلعحهنصملاءايربكلاعانقنأتسسحأةأجفومهيلا
ىفلاقوعفتري

:بدؤمتفاختوص

..جنمكدنعىفاسمنإبلطانل-

:تلق

؟وهام-

:لات

لهأنأفرعتتنأ..ةقباسلاةكرعملانممكدنعانالتقبحسننأديرن-
؟نوعنامتلهفمهئانبأنفدبلافتحالانوبحيىلتقل!

ةحارلابابيرغاروعشقامعأىفريتيبدؤملاتفاحملاهتوصو،ترظنو
؟.اضرلاو
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!ىناسنالإبلطلااذهىلعمكلقفاوننحن-

ةريغصلإبيجلاةرايستناك،قيرطلإربعىرخأةرمانعقاومىلااندعنيحو

.حرملاوكحضلابجضتاهيفانكىتلا
.اهنياهنوةلباقملاةيادبنيبنراغنانك

.ميلستلابلطدنعءايربكلاوةيهجنعلا

!!ىلتقلاثشجبلطدنعءايحلاوبدألاو

..سيئردللركدمدعبهم

ىلااهتقورفاسدقف،رصانلادبعلامجسيئرلاتإركذمفقوتتانهو

ىثالثلاناودعلاىلالصتلهلصفنسامككلذدعبتداوحلاتضحالتمث،جنودناب

.651ماعىف

برحلاةررصلمكتسنل،تعقوهتلاثادحألاكلذدعبصخلناننكلو

.ىبرعلاملاعلاو،رصمىلعاهجئاتنو،ةينيطسلفلا

رااءانثأةيشنهلإقارعو،ةجولافلاىفثدحامهيسرفجروجفصو

:)1(لاق..

ديىفةيشنملاقارععقتالأبجي،ةمواقملاةجولافلاعيطتستامك
،ىلدعل5

لامجمدقملاةدايقبعاطقلااذهناكو..نيرتموليكىوساهنعاهلصفيملذا

تضرعتدقو،نيربجتيب-لدجملاقيرطىلععقنةيرقلاتناكو،رصانلادبع

زكرمناكو.ةزغلءاجتلالاىلااهلهأنمامسقرطضاامم،ودعناةيمؤدمبرضل

وأ،قدانخلاىفةعزومةيرصملاتاوقلاتناكو.قيرطلالامشىلااماقمةدايقلا

.ةيرقلاتويبنمىقبنامىفةئبتخم

.ةيرقلانععافدلاةقئافةيانعبمظندق،رصانلادبعلامجمدقملاناكو

نكامأتناكو.لويسلاهايماهيلعتغطدقتناك،ةيرقلاىفىتلاقدانخلاف

ىلعاوددمتينأدونجللحيتتتناكو.جرخمباهنملكلصو،دونجللةرتاس

عم،ةيدوباقلاخلادبعبيقنلاناكو.ءودهلاتارتفءانثأةفاجلاضرألا

عفادم4ؤزوحىفناكو.ربونجلاعاطقلابافلكم،ةينإدوسامهادحانيتبيتك
تناكةريخذلانكلو.ةديجزركيفتاشاشرو،تاصوبعبرأنمنواه

.ةدودعم

قوزخملاحعقلاف.ةيوفةنيتمنييندملاناكسلاودونجلانيبتاقالعلاتناكو

نحاطملاتناكو.هورخداونيومتلاطابضهارتشاةيرقلالهاتويبىف

تالاصيامهعمو،ةزغىلااليلنوللستيىلاهألاناكو.ثبتدىلاهلوحتةيوديلا

توربةعبط752ص:ةروثلاقيرطىفرصاننادبعلاعج(1(
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ىلاهألانم008نيبنيتنواعتلفكاذهبو.نمثلاىلعنرلمصيو،عفدلا

.ةيرصملاةوقلاو

رحملاصتاعطقل،حفرىلعافينعاموجهدوهيلانشءانثألاهذهىفو

ناكىتلاةيرصملاتاهقلاديىلعئيموزهممهباقعأىلعاورمهنكلو.ةزغةدعاقب

.رماعميكحلادبعهنواعيوقاصداؤفدمحأءاوللااهدوقي

نمةيشنملاقارعىلعةديدضةزكومةيعحدمناريناوهوتقولاسفنىفو

دعبةيناثلاةعاسلاىف،هيعفدملابرضنمنيمويدعبو.اهبةطيحملالالتلا

رطموبابنضراتستحتودعللكرحتا84ةنسربحسيد82ليلفمحتنم

،ةنوؤملاوتارايسلاعدوتسمونرفلاونحاطملاىلض!زتساو،طقسيلظريزغ

احيرج021دقريناكثيحدجسملاىلاىلصوو.ىرسأمهذخأوقييندملاغمجو

ةطابروءودهبفقوملالبافف.ةيدوبأبيقنلانمةلاطبلامجملعو.اضيرمو

نمبحسف،لاجرلانمليلفلاىوسقايقلازكرمىفهيدلنكيملو،شأج

ععجىتح،اهيفنوركسعياوناكنيذلادونجلاهيجراخلاقدانخلا
،لجرةئام

الامهرمأو،قيرطلاىفاحيىذلاراجشألافص،اروماتءودهىفمهفصو

بيصتثيحب،هقيرطىفةمواقمالأادقتعمودعلارهظيامدنعالازانلااوقلطي

.اهفدهةصاصرلك

سنيدلاىيحم-ايركزهليمزب،هعقومنمإامجلصتاتقولاسفنىفو

عافدلاطخىلعاهناينقالطاىفهنيعفدمأدبتناو،اددمهنمبلطو،ةجولافلا
ايعو.امامترجفلاوهو،هددحتقوىف،ةيشنملاقارعبرغىبونجنئ،لا

ىلتحتلازتامتناكىتلاةيرصملادونجلاىلعرطخنمةيعفدملابرحىفامممغرلا

.ةطحملاهتبجرتساةيلمعلانأالا،ةيرقلانمامسق

نيب-اوعقوو،لجرةئامسمخو،ةبابدنومسخ:دوييلاتاوقتكرحتو

دقو.دوهيللةماتةأجافمتناكو.ةيدوبأنمنارينوءةجولافلإنمنارين

عافدلاىوقنهوأاهيلايلبمايأةثالثةيعفدملابرضو،نيرهشراصحنأاوبسح
امرببغىلعرمألابأفاف

.هوبسح

نيذلانييرصملاىحرجلاىتحاهيفكرتشا،تاعاسسمخةكرعملاترمتصا
.(ليتقةئاعثالث(003مصعاروئيكراندوهيلابحسنادقو،سبجلاافاون،3

.ىرخأتاعاطقىفتثدحىتلاكراعملاضعبىلادوعنو

عبسربببلالتحالقرصثلاىلاروباطموقينأاضورفمناك"
نهرهظنكلو6

ىفكتالةوقلانأةمواقملافنعوىلامشلاقيرطلاىفتارمعتسملاةرثك

،ةمهملاهذهبمايقلابئييئادفلادئاقزيزعلادبعدمحأمدقتو.ئيموجهلا

دقو.ىبناجقيرط-نمعبسريبىلا841ةنسويام1ئفالعفكرحتو

ريببةطيحملاتارعتسملاحمةريتكتاكابتسضاتعتو.حاجنبةيلععلإتمت
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.تايلمعلا.ذهىفىحيصلإرونأىشابزويلاقييئادفلاةوقتدقفو.عبس

اوقتلإثيح،محلتيبىتحمهفحزاوعباتو.ىنطولابابشلاةريخنمناكو

31رمتسالاتقدعبو،سدقلاىلإفحزلااعيمجاوعباتمث،ةيندرأةوقب

.ةميدقلاسدقلاىلعئييندرألاضعبعمنويرصملاىلوتسااموي

،نيربجتيبنمةيماظنةيرصمتاوقتلصو8491ةنسوينوي4ىفو

.ىدوهيفلا001وحناهيفو،ةديدجلاسدقلاراصمتو

"
ةعرسبمهسفنانومظنيدوهيلاتأ،عيباسأ4.دمل،ىلوألاةندهلاتنلثثامل

ضيبألاةندنلاملعةعفارمهتارايستناكو.مهحالسلاعكتساىفنودجيو

،ةلزعنملاتارعتسملاىلإنيومتلاوداتعلاةلماح،ةيرمملاطوطخلإقرتخت

ىهو
ةنمآ

.اهلضرعتلإنم

دجتف،ىلوألاةبكنلإوأ،ىلوألاةندهلالوبقببسنعلأستلكناو

ى،ببسلا
ىفاندونجوانطابضفعسقنكتملةيرصملارئاخذلاوةحلسألانا

حلاصىيغميدقاهنمريثكو.شوشغمودسافاهنمريثكف.مهتمهمبمايقلا
امدنع،تثدحىتلاىسآملانعةدسافلإةحلسمآلاةيضقتفشكدقو.لمعلل

ةجحب،لإومألانوفرتغياوذخأو،قورافبدوهيلاءالمعوةساعسلاطاتحأ

كونبىفكولملارخآمسابعدوتةعخضتالومعلباقم،رئاخذوحالسديروت

.ارسيوس

تلسرأةيرصمةيبرحةرئاطنأ،اهصنوةريخذلاةلاحءوسنمخلبدقو

ةعضببةرئاطلاتاعو،كانهةيرحملاةوقلاةريخذلمحتىكل،نادرسلاىلا

،قئاقدىسخىفاهكالهتسانكعيوءهينجةئامنمرثكأىواستال،قيدانص

.هينجفالآةسعمختفلكتةرئاطلاةلحرنأنيحىف

ةلتامحلتدندهلا

:ىليامكىلوألاةندهلادنعةيبرعلاشويجلإعقاومديدحتنكميو

تارعتسملاىفعبهفلخكرتو،محلتيبودودسأىلإىرصملاشيجلالمصو

.تاقرطلاىلعةكرحتملاةيدوهيلات.وقلاو

،ىبرعوصو،سدقلإىفحارجخيشلإىحىلعهديىندرألاشيجلإعضو

.نورطللإعقومبطفتحإو،ةعيدقلإسدقلإىفدوهيلاهراحىلعىلوتساو

ركسعمىلعىجقواقلاىزوفةدايقبذاقنالاتادحوعمىنانبللاشيجلاىلرتسا

.ليلجلاىفةرصانلاةنيدمىلاذاقنالاتاوقتمدقتوءةيكلاملا

ملذامدقتلالصاويملو،نينجةنيدمدنعهعقومبىقارعلاشيجلاىفتكا
ةلكلاتنأكو،تازيزعتهتلصونأدعبىتح.،مدقتلأبرماوأىأهلصت

.رماوادجوتالىأ،رماوأكاملةيقارعلاةجهللالةلوادتملا

ةرعتسملتحانأدعبفقوتو،بوقعيتانبرسجىلاىروسلاشيجلإمدقت

.نوراراممش

073



تمنةلباقملنثأىمحلاقلاىفنايدمكومحفاصيلتلاهللادبعىندكألارئاقمحأا

..نمألاسلجمنمةضورفللةندهلابةمصاختاقافتاضعبىلمعلسدقلاىف

ىريوعامتجالاأذهنييئادفلادئاقزيرنلادبعدمحأماقمئاقلارضحدقو

عامتجالاقمفرصناو.نليدىسرصحفاصيأكضفرو،ةروسعإائيممجىلع
..

ايضرمايضادهحورملسافةئطاخةصاصرهتباصأنيتعاسدعبو



ىليسوناكو،ىتمشددوهيلاتإرئاطتمجاه،ةندهظىلاتلامويلاىف
%1تنلاةفدهلا

سيئر،ىلتوقلاىوكشةدئامىلعءادغلالوانتيتـهءدةز
ةندهلاهذهرصانلادبعلامجسيئرلاىفصودقو..تقولاكلذىفةيروهمحلا
:هلوقبةيلاتلاتاندهلاو

ابرحديللةبسنلابو.برحالر،ابرحانلةبسنلابلاتقلامايأتناكال
ةبسنلابحبمحلملو.مالسال:االسانلةبسضاابةحدهلامايأتحبصأو.قخ"

".طقامالسدعلل

بحسنائيبمويدعبو.ىلشألاةندهلاتـهتنا8491ةنسزيلزيمويىفو
ىمىندرآلاشيجلا

ىلنوتامح03درهيلناممهكرتو.ةأجف"ةلم.إاال."داا
.ةي11رورطخلاىلعمهموجهدزهيلازكر!ذيو،بونباةفنحتىفهعفاومنع

ىق-ايسذيهنشتبةمزلمتنط3،ىلوخألاةيبرعلاتاوعااتأاحضاوحبمضأو
-وحولاىهو،اهناصءح

.ميسقتلاوروخدنع

رزدادبعكساميلستدعب،ةيناضإإةلدثناتملعأا84ةنسهيلوي81ش

دلاىهو،ةيبوجااعشا"اممأل
-رحلهللادبعاثلملانأحضودحنو.سامولاـه

تأ.دزهملاهلايحتمنساف--صةعطقلامفضمرحلاهذهنماحسنالا --مس.اس.ه...

...ثوحسيالتءىطعأكلميالنمنأ

ةهبجلاىهمهلاتحلاحتىتلاةديحوااةهبجلانآىلادويلك11انأحمطادقواعأ
ةبسفلابىهتناىبرحلافقوملانأ،دادغب.نأىعءاهلدكال.نأدعب،ةيرمملا
.ىرصملاشيجلادض-ةدهناءانئآ-ربرحلادرثجملاهجتادقح..اثتازغ!

؟ث
،رغهلعاختاوقاوذخآينأدييلالواح،أ84ةنسلربرنكارطشى

،برثشلالحاوتسمموجهلااذهلظوءعحرمنمرتكأشادجيعلا.ىحلرادخ

.ةجونافلااورصاحو،لدجإاىلءلتضإادههيلاددشو،ريسيدوربصذون

.سدقلانمارتموليك57وةزلكضنمارتموليس3؟.دعبىلعةجولالاعقنو
ةثايقب،عقرملااذهىفطباريعبارلاءاوملإاناك-!!ةندهلا-موجهعوقودتعو

-ةوقلاهذهراصحأدبو.دوسألاعبصفلإمسادفورعملاهطديسلاماقمئاكلا
هط3ءاىللادارفأذخأوهءدوهيلافمهلميث.اموي031رمخساو،ربوتكا61

نمىأىفحتيملنكلو.مهتحلسأنهدرهرملابمهلحاممسلاليلقلابوأ،ىرسأ
اهلبرسضياهنيومن.ناكو،طغضصإالؤاسولكوقلاتصواقدقق،فإدهألاهذه

ادتخقرتحد-تلاك،ةيئإدفهيفإوققيرطنع
.ةقورلصمري

،بولجنكل:.ةجولافلاتاوقبلصمتنأةيقإرعلإتاوقلاتلواحدقو
ملو..ةيلصعلاءذهماصناقوثهلاح،قررطلاهفهتاومبقاكىذلاقدرألادئاق
هذهىلاتدأتلاىعاامهعاجرهيمحنكلولاكتالااذهبةرومأمقارعلاتاوقنثت

متتملىيا،ةكرحلا
ه
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قتنابضئاد

ىفحجتدقوممألاةئيهلىناننايمسلاميلأ

قيطسلنبرحتثنقوأىتلاةهادلاةندهلادقع



7ىفكلذو،دوهيلااهضقنىتلاةيناثلاةندهلادعب،ةئلاثةندهتضرفو

ليئاساورصمنعنوبودنمعمتجاسدفةريزجىفو.\4ةنسلرياني

42ىفةمئادةندهباشافتاعقوو،ممألاةئيهطيسوشنابفلار"روضحب

وأ،حلصلاسيلو،هلاتقلاتاييمعءاهنااهنمضرغلا،941ةنسرياربف

.841ةنسويام51ذنمنيطسملذىفتأشنىتلاةلاحلابرصمنمرارقا

نمءادتبا،اهتحلسألماكبةجولافلاتاوفتبحسناقاففالااذهىضتقمبو

،ةندهلاعيقوتنممايأةرسثعلالخىرملألاهلدابتمتوء1؟ةنسرياربف62

تاوقلاةرطيستحت-الامشارتموليك51ىلامشلاهدحو-ةزغعاطقعضوو

.ذفنتمل،حالسلاوتاراطملابةصإصقرخأصوصنكانهو.ةيرصملا

دلصحلا

اهالتامو،ت3رعملاةرتفأكهضعب..ةيمألاغلابداصحنيطسلفبرحلو

اذهلضرعىلياعيفو..ليئارساةلردمايقعمرمنسمهضعبو.ريصفنمزب

.هداصحلا

ميسقنلاىفىقيينأممألاةئيهطيسوتهدانريتنوكلالواح-الوا
ايسآوةيقيرصاىفةيبرعلادالبلالمكعحتىتح،برعلاديىفبقنلاةعلحنم

ءامعزعمهبثدحتو.هريرقتىفةحارصىلأرلااذهنوو.ضعبباهكعب

اهغرفأتاصامصردوهيللىئاهنلادرلاناىكو.دزيلاءامعزو،ةيبرعلادالبلا

ىلعو،ةطاسزللهتاحرتقمىلعو،هتايحىلعتضقتوداتربدسجىفدوهيلا

.ةيويسآلابرعلادالبو،ةيقيرفآلابرعلادالبنيبىضرألاحصاداجراركف

أبعيملادحأنأالا،تانربتنوكللةجلاودلاةفصلانمممنرلاىلعو

ةميرجلاهذهىملاعلاماعلاىأرلارئاودركنتستملو،دحأهكبيملو،هعرحممب

لمهحلاصلاوأبعدفا.ناكدوهيلاو،دوهيلامصاهيبكقرمنألكلذو،ةعشبلا

ىتح..ثداحلااذهب+رساورمفءةيملاعلامالعالالئاسو
ىتلا،نطولاةلهدلا

ثرتكتمل،ةماعةفمحبايفانيدنكسالودنمىأوأ،طيسولااهيلاامتنبناك

.ثداحلااذهصا

رصانعلاىلععقولاةقيمع،اهنطسلفىفةميزهلاةمدصتناك-ايناث

ةماعةفصبىبرعلالاجملاو،ةصاخةفصبىرصملاىسايـهسلالاجملاىفةكرحتملا

نأب،ماعلاىأرلاىلعةميزهلاعقوففختنأةمكاحلاتاطلسلاتلواحدفو...

اذهنأكو..ةموعزملاةملكباهفصووأ،ليئارساةعلكركذنمفحصلاتعنم

هنهىلعهلهاجتننارجونمفعضيءانتمأبلقىفرقتسإىلذلاصدعل!

.ةكحنضملاةروصلا

،ديممثرلإهيجرتلاوةدايقلإدوجومدعو،الخادلاىركفل!بارطضالإىدأو

شاهنمثداوحةدعىلا
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مويرصمفانئتساةمكحمليكورادنزاهلادمحأراشتسملالتقم-1
22

ىدحاترطنىتلاتايانجلاةمكحمسيئرناكو.\84ةنسسرام

.ئيملسملانأوخالااياضق

ةيدفولاةيبلغألاميعزلزنمفسنلةلواحمتمت841ةعسريىمجأ52ىف-3

.حاورألاىفرئاسخثدحتملولزنملانمءزجمدهتف،ىتيسسراجب

تالحمفسنتالواحمتحجن،ا84ةنسمسطسغأوويلويىرهشىق-3

ربمتبسرهشىفو.وينيناجونويازنبوسدعدوادووكيروأوهليروكيمش

.16بيصأواصخض02هيفلتقدوهيلاةراحىفيبكراجفناثدح

،ةيدفولاةيبلغآلاميعزىلعءاضقلاةلواحمترركتربمفونرهشىفو-4

.هعماناكناسراحبيصأو.صاصرلاب

اهكلميناكهتلاةيقرنتلاتانالعالاةكرشلتفسنرهشلاسفنىفو

.ةيبنجاافحصردمحقوىزيلجناسوهي

4ىفةلبنقةيظسحتبىكزميلسءاوللالتق،8491ماعمتحينألبقو-5

.هيفتكقوفنمهسأرتراطأربمسيث

ربمسيد8ىفو
.ئيملسملاناوحالاةعامجتلح

ربمسيد82ىفو-6
لايتغالنيملسملاناوخالانمريدتحجنا84ةشش

.ةيلخادلاةرازوبلقىفىشارقنلاىمهفدرصحمءارزولاسيئر

ىسحخيشلالايتغالريبدتحجنء941ةنسرياربف31ىفو-7
انعلا

ريبدتبهلماقتنالاناوخاللىرسميظنتلواحو.ئيملسملاناوخالادشرم

،ىداهلادبعميهارباوهو،ىشارقنلافلخىذلاءارزولاسعيئرللايتغا

.ةدوجدماحدعحمبونلاسيئرهنماجذامك،ئيمكلانماجنهنكلو

نأتلواحىتلإرصانعلاتناكو،ماعنملقأىفثداوحلاهذهلكتعقو

ةتائفىلامسقنن.لتقلإوصاصرلاباهيأرنعربعت

ئيطسلفبرحتناكو6ةيرسهزهجأأوهظننيذلارويلسملاناوخالا-1

.ةحلسألاعاونألامعتساىلعمهضعببيردتلةيتاومةصرف

ىلامهئاجتلإو،ناوخالاةوقديازننمعزجوياقورافكلملا-2

انبلانمسحخيشلإلتقمماعلانمألارصانعضعبعمربدف،حالسلا

.ناوخالاةكرحءىمئنم

ىتلإايلعلاةيبرعلاةئيهلاسيئرونيطسلفىتفمىنيسحلائيعأجاحلا-3

نيطسلفىفلمعتتذاك
دقناكو.ح

ةرهاقلاىحاوصبنزاخمىفعمج

ىفاهبمعاسينأنمالبو،ةرببخذلاوحالسلانمةعخضتايمك

،هدلبىفهموسخاهبىفصيىكلهتزوحىفاهاقبأاقيطسلفبرح

نعرلوؤسمتناكىتلاىصةحلسألاهذهو..ةدوعلاهلتحيتأاذا

..ةرهاقلإىفهيدوهيلإنكاسملاورجاتملافسنتداوح

رتمىفةدئاسلاعاضوألاىلعطخاسلإىرصملابابشلارصانعىخعب-4

.لجتنهانسذامكنامثعئيمألايتغابهطاشنأدبىذلاو
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،رمبي

3ر
ءمل

غ+ا!ل-ة

رودتنأبجينيآ،ئيطمسلفقدانخىفرارحألاانطابضفرع-اندلق

ريبكلادامممفلاةلازال،ةرهافلاىفنوكينأبجياهناكمنا؟ةيقيقحلاةكرعملا
.فونألالكهتحئارتمكزىذلا

ئببامكىلاشيجلاجاردتساىلع،هدنسيىذلاىبزحلاماظنلاوكلملاقفاودقل
رضمتنألمأىلع.هوديبيهكلدوهيلابئببنيعتسم،نيطسلقىفزيبرزالاهربد

،ونايونعمدرتستوءةمدصلاقمدالبلاثبفقنألبق،نمزإانمةيفاكةيقح

نمةمخضلاةيلاملامناغملااورجينأ،هتبامحمءوكلملالواحدقلو..ىرخأةرم

.اهسعنمئانخلاشةرجامننملالب،حالسلاىفةرجاتملاب،برحلاهذص

)لوركس(ةاروتللرورطخيءمدفأنييرحصملائييئادفلادحأدلىفعقودقف

ىتلاةيخيرتلاةمينغلاهذهتلصوامةلبسوبو..ةرهاقلاىلاهبداعو،مهل
دينمناكولىتح..لامىلاتلوحن.هدنعاهنكلو،فورافىلالامبردقتال

تاهينجلانمانويلم07لالعلنكلو.هرادفمبملعيهدحوهللاو.درهيلا

مكو6دوهيلاهعفداهنممكدهشن،ةيجنجألاكرنبلاىفاهكرتهنأليقىتلا
اهنممكو،ئيطسلفىفانءادهشتلتقىتلاهدسافلاةحلسألاةرصصساهنم

!!.رحمىفرامقلادئاومىلعو،اسالتخاو،ةونعتذخأ

نكلو..ةماركلاوةدجنلا5فرصثلالببمسىفقاريمدىأبنضتالرصمنا
ؤتقيرأىتلاءامدلا

برحهك
ىفتقيرأىتلاءامدلاو،ليعامسامالأةشمحلا

،ةعيدخلاو،ةرماؤملاحبذمىلعةيلاغةيححضتتناص3،قورافمايأئيطسلفضرأ

.اهتدايقىلعارفرصأو،تدمحلاهذاورببسنيذلاضعبنمروحلاوءمهرلاو

ةلااكو،ىئإدفلالطبلازيزعلادبعدمحأماقمئاقلابرحلاهذهىفاندقفدقل
نممصامسأانفرعتءانيمكححأدقر.8491ةنسسطسغأ22مويىفكلذ

:ةيتألابترلاىلعنيعزوماطيامض101ارناكفءادهشلاطابضلا

نمو،مزالم32-ىثلابزوي82-خاص62-ىشابكب8-ماقمئاق3

دئاق5-بارسأدئاق6-حانجدئاق1ناريطلاطابض
-برصل

لوثرايط1

.ةلمحلاهذهىفاودهشتسانيذلانيعوطنملاود.نافالآريغاذهو

كناف،اهءانثأوئيطسلحبرحليبقتالجملاودئارجلاتاحفصتعجاراذاو

صلادجت
ليربأرهشىفلمعلانعنوبرضيسيلوبلإطابضف.باجعلابج

لوأىهو.مهلاحئيسحتبنيبلاطمةلمحللقباسلارهصثلاىأ،8491ةنس

تارهسلاءابنأبةصاغفحصادجنو.بارضألااذهلتمنعاهيفعمسيهرم
ىلااورفاسنبذلاريرحتلاءاسؤرلئاسرو،ةيبزحلاتارناهملاو،تاقفصلاو

..نودهاشيامنوفحححيو،اهوهلو،اهفياصمافنوكراشي،ابوروأ

دبنعلاحافكلااذهل-ثارنكادرجم-ماعثارتكاىلعالدي،اقلطمءىشال

.ئيطسلفضرأىلعروديىذلافينعلا

673



امبرغأنمناكامبرو
ررصوه،مايألاكلن-ىففحصلاءارقهبعننتسا

ءكلملاتافيقمثل
هبترلمحتنهتمةدحاوو،ةيركسعلاسبالملانيدترينهر

تانبلىرابتو..خاصحبقللمحنةفيصرلاو،ءاولةبلرةيناثلاو،تبرف

بترىلعلوصخلاو"وملا"رخآبسحءابزالاهذهءادتراىف"تاوذلا

.ةيركسع

هدعوأ،ةدسافلاةحلسألااهمهزتحاورأو،ليستءامثكانم
دوجو

،ةنتافلاروصلاو،ةرطعملاءايزألاانهو،قالطالاىلعةبسانملاةحلسألا

.كراعمللحوضفملارالغتسالاو

.نطسلفىفدهشتسينألبقزيزعلادبعدمحألطبلااهلاقدقفاذهلو-

.ةجولافلاقثانخىفرصانلادبعلامجاهلاقو

تناكو،شارحآلاووابمخلانممهؤالمزو،ايركزوميكحلادبعاهلافو

،ةيضاوةقيمعةباجتسا،ريمضلاةحيصل،محط؟هتوملا،مهئالمزةباجنسا
دهاشملاعقاونماهفورحترئش

.برحلاهذهءاتثأتثدحىتلاحباذملاو

فدهوهرامعتسالاو..مثاقلاىلمعلاناديمىهةرهاقلا:اعيعجاولاق

،ىعامتجاملظو،داسفو،ةيبزحواةيكلمنمشاىعتسالادانشآو،ةكرعمل!
.تابرفلالوألانتنأبجب

هئيهلاىهو-ئيطسدفءانبألةيبعسلاقايقلانأحوضوبرهظ-اعبار

لجتامصرفتعاضآدقف،حافكلابعلمحىلعةرداقريغ-ايلعلاةيبرعلا

اننا،اولتاقفكتنوعملىتأبنموتنأبهذأنيطحمكبعشلتلاقو،ةكرعملا

!إنودعاقةرهاقلاىفانه

بتكروهشةدعببادتنالأءاهتنالبقىلأ،ا84ةنسرياني13ىفف
:لوقيةيرصملاةيجراخلاةرازوىلإسدقلاىفرصملصنقعياطجارفذاتسألا

ىقلنو.بعشلاىمديدشدقنعضهم،ايلعلاةبيرعلاةئيهلاتحبصأل
نيسحروتكدلاو،اشابىملحدمحأامهو،سدقلاىفاهنمنايقابلانأوضعلا

ءبابسلاىلاانايحألصيسانلانماديدشاعيرقتايمويىدلاخلإىرخف
نولعفياذامو،ايلعلاةيبرعلاةئيهلاءاضعأىقابنيأو،حالسلانيأاحهنهلاسيو

ةئيهلانأديدشلافسألاعملوانمدبالو..ت؟ربىقوأرصمىف
اضفانماهؤامعزهلوقيامىلكو.ادجةئيسةرادانطسلقحافكريدتةيبرعلا

اا،نبنثاادعامةئيهلإءاضعأهلميرفاسينأهلقعبلهف.حيحصصربيغ،اذهل

تءليلفنييقايلاقينثاللكرتيالمت،احرحتافوألادشأافىنطسلفجراخ
اعهلتسيلو،حالسنملصلريامباملعناطاحيالوءفقوملاةهجاومللاملا

ةيدوهيلاتارمعتسملاوتارابسلاىلعموجهنمىرجيامو.ةلصةيأهعيزوتب
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*/مئمئ

ومجملرتؤمم

ادجواذاهتودحاعنميناناعيطتسيالو،هعوفودعبالا،ائيشهنعناملعيال

."بابسألانمببسىأل،ةحلصملاىفكلذنا

مايقدعبةيجراخللاريزوحبصأ(لصنقلالاقئببمويدبلاتريرقتىفو
:(ةروثلا

ءتالئاعلانمتائمةرواجملاةيبرعلادالبلاىلانيطسملقنمرفاس"

ةئيهلاسيئربئانىنيسءالاحجديسلاةلئاعكاهنمةريبكلااصوضو

تفقوتسدقلاىفةيبرعلاءايحألاىفرجاتملامظعمنااعك،ايلعلاةيبرعلا

ةراجتلاريمستاعنيبةيبرعلاءايحألاىفرورملاةكرحتفقوتاعك،اهتراجت

ماألاىفترثأتدقتناكو،داتعملاكنآلاةيدرهيلاءايحألاىفرورملاةكرحو
.،ةقباسلا

مسابلارهألاعمجىفاهطاشنرشابتىببطسلعايضدعبةئيهلاتيقبدقو
نأرهظو6ئينسلاتضماذاىتح..تارسثنلاوتانايبلاةعاذاو،نيطسلف

سأرمهف،اهبعشحافكىلاءىثللكلبقوالوأجاتحيئيطسلفل-أنملععلا

ةمقلارمتؤمررقف.ىليئارسالانايكلاءاصمثحاىلاذفنينأصجبىذلاحمرلا

نيوكتو،ةينيطسلفلاريرحتلاةعظنمءاشنا،برعلاءاسؤروكولممصءىذلا
امم،ةيدوهيلارئاودلاىفةريبكةزهاهطاشنةرثابملناكو.ىنيطسلفشيج

ىلاندرالاةموكحبرمألالصوىتح،مهئالمعبيلأتىلا،اهنوديؤبنيذلاالكث
حتفلاةعامجءاضعأنممهعلعرتعتنمىلعضبقلاو6ةمظنملاطاشنةرداض
.اهسفنىليئارصلاضرألخاداطاشنرشامتىتلاةيئادفلا

...

.الابملامدعبلبرقئيطسلفىفةميزهلاريثأتنالوقلانكمبو-اسمظ

ىرصملاسثيجلارئاوىفةغلابلاةرارملابلبوقو،ةيرصملاةيمسرلارئاودلاىف
.هقاطندودميومهميظنتنوكحباوأدبنيذلارارحألاطابضلااهيباميسالو

نمببسب،ىرسلاليكشتلااذهىفتثدحىتلاهرنكلاتارغتلانودسيو

.مهتلاسبومهتينطوىفذاذفأبابشمهنمو،هلاجرنمئيطسلفىفدهحتخسا

نسمازتلارهو،همسرىلذلاجهنلاسصفنىلعرصانلادبعراسدو

اليلقصقنتوأاليلقديزتنيثالثلالوحنسلاتناك..ةنيعمةبنروأ،ةنيعم
.غاصلاو،ىضابزويلاةبترنيبامىأ

ىلع،برحلاناكرأىفو،ةيبرحلاةيلكلاىفذاتسأكهل.دعاسدقو
بناجىلا،حالسلاةلامزتناكاذهبو،اقيقدانزوىركسعلابابشلااذهنزو

هذهةياميصفعلرايتخالاىفنايساسألاتمماعلاامهىنطولاىعولاناحجر

-ةيروثلاةعامجلا
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دضاهبرحىفىلوألاةلوجلاتبمسكنأدعب،ىليئ(رسأر-اسداس

الوةلواهنإسحت،شررعلإوحالسلإولاملاوةعيدحملابفيعتسم،بوعل!

ىفشيعتاهنأفرعتاهنكو6ممألاةئيهىفةيوضعاهلو،ملعاهل.ـ.ةإود

.سانلإلكهفرعيىذلاقيرطلاعطاقىئصللاشيصيامكةقطنملا.ذه

ةيبرغلإلودلانمتالثاهلدهعندقفاذهلوءاهيلعرطيستفوخلاةدقع

ةدحتملإتايالولاىهالودلاهذهو،0591ةنسويامهكلذو،اهتيامحب

ىمتلعجىنلإاهدحوةفدصلانكتملو..اسنرفو!رتلجنار
-لودلإهذه

!إقارعلإلورتبوهيئطاشبربرعلاحيلخلالورتبىلعةرطيسملا-اهىببغنول

ايسىلعموجهلإداقىذلإ،ىليئارسالادئاقلإ،نايدىملومالربعتو

نع،651ماعىثالثلاناودعلاةرمإؤمنمض
بيتكىفهذهفوحلإةدقع

رامعتسالالودودوهينمحالسلاولاملاهيفىدجتسي،)1(551ماعهرصتن

:لاق

تلعجامهتيفارغجةعيبطو.عبرمليم8را..خلبتليئإرساةحاسمنا

نوشيعيليئاسإناكسدادعتعابرأةثالثنا.ليم004اهلوطغلبيةهبجاهل

جعبنيو.بيبألتبونجىلاافيحلامشنمدتميىذلاىلحاسلاىلهسلاىلع

،سدقلاىلإةفيفطةجاعبناطيرصثلإاذه

رحبلإءىطاشنماهضرعطسونمديزيالناكسلابةظتكملإةقطنملاهذهنا

ناملربلإقوفوهوعبطتسيءرملانا..الي31نعنرالإدودحىلاضجبألا

تادرايلانمتائمةحضبدعبىلعنرالادونجىرينأ،سدقلاىفىليئارصصأل!

ةدايقلإزكرمءالجبدهاسثينأنثرالادودحلالتىلعوهوعيطتسيلءرللقاو

ةيديدليككسلإوتسيئرلإفرلتلانأنعالضفىلحاسلالهسلاىفةيليئارسالا

ناءرمللهيفنكميىليئارصلاىفاناكمدجتالاداكتو.فطاخلاموجهللةضرعم

دعبتالليئإرسإىفةعقبدجتالكنإاقح.ودعلإنإرببنلوانتماعاديعبنوكي

.بقنلاىتطانمضعبىفالامهللااليمنيرنغعنمرثكأدردحلانع

ةيبرعلادودلإامأ،دودحلاىلعةهبجنولكل.نأودعتألاهلكليئإرسانا

هتيضطيرشىفالاوثؤت!لدودحلاىلعرتوتلإةلاحنإ،كلذنعفلتخياعأاحف

نمدودحلابمليامعىأخمىفةلودلإلجىقبياحنيباهيضارأنم
.ثادحإ

نمحوعضوبودبيو
اهلةلواهنأبسحتالليئارس(قا،مالكلااذـه

ىلع،ةيرامعتسالاهرمإؤملااهساحستامرإدقمبالا،رإرقتسااهلو،نايك

..دوجولاببرعلا
عمةمداقلاةلوجلاناف،اهنعاهديبرغلالودتعقراذاق

بوعشلااهباهطيحتىتلابضغلاىوقكرححتنمرثكإقوغتستنل،ليئارمي!

بهيىكل،ةيبرعلا
.تقورصق3ىفاهروذجنهاهعلتقيىذلإراصعالإ

ليئارحلإةمالسودردحلإلكاشه:باتكلااذهمبسا)1(
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مببسطعلاحاقكلا
ةيسايسإاميقلاشلازلزلاهبشيامىلا،ئببطسلفىفبرعلاةميزهتثأ

لفشعيعل-هط3ماعلاءانبلاىفثدحبناكشويارييكارييشن.نأادبو.أهع3

ءطكا
ىلعصرحلاعفادبو..ةديدجلاةلاحلاهجاوتىتح،اهتمدعمىرصمو

لكبةشكعحتم،اهديىفامععفادتةعامجلكتذخأءةبستكملاايازملاوحلاصملا

تدبىذلاماعلاىأرلااذهدض..تنمدضعفادت..اهلةحاتملالئاسولا

..اهلةلتمأانركذىتلاتابارضالاوتالايتغالاب،روغلورهظتهنايلغرذن

سيلوبلاىلعروىطيصصملازيلجنألا؟،-ارزولااهلباقىنلا،ةفينلاتارهاظملابو

..ةدشلاوتنعلاىهننمب،زاهجلااذهةراداىفمهدمالتوأ

ةروثراكنتسابانايبتمعقرىتلائييسايسلاةمئاقنأ،لبقنمانركذدقو

ةماعلاةيلوئسملااولوتنيذلامع،ىبنللالارنجلابلطىلعءانب1ا9ةنس

عايضلامهملتعمكلتمادقو...ةروثلاهذهبقعألماح3لبجلالخكلذدعب

ةخسارةبلصةرصتفتناك،ةقبلحمهنمتنزكتو،ةضيرعلاتاورتلاو،ةعساولا

..ةيرصملاةايحلاجسىلع

لؤاسونماضديتحتن،3امو،تايصخشلاهذهضعببةلممأبرضنلو

:ءارثالا

:ىقدصليعامسا+

همحامحلااهيحتنعاأهتلاةرتفلاىهو.ىلالاةيملاعلابرحلاءانثأاريزونامي

ىفلمعيناكءارزوسيئرتسم،ةيقلخةحيضفهنعتفرعو.ةيناطيربلا

نامتكلاىطةحيعضفلاهذهءاقباىلعاوصرحزيلجنالانكلو،مايألاكلت

ةيوضعىفىشدصليعامساكرتشادقو..موزللادنعاهنماوديفتسيل

:ةيلاتلاتاكرمثلا
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