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:ةيیااووررلاا ققحلم

 »ررااررسألاا ففشاك رريیررقت« ةيیقب )1
»ررااررسألاا ففشاك رريیررقت«لِل يملعلاا ققحلملاا )2



للووألاا للصفلاا
ايیانحوو سسووددررف

)1(
 .هھِتايینحنُموو ُممغانتيی ٬،اهھھھدِدسج ىلع ُلليیسيیً ايّیرريیررحً اناتسف ييددتررت سسووددررف

 َةبيیقح )ةيّیفخ ةٍةدداعسوو ٍّييدداع رريیغ مٍمامتهھھھاب( مُمِّظظُنأأ انأأوو ففيیلأأ رريیغ صٍصُّحفتِب ينقمررت
.ددغلاا ررجف يف للززنملاا ةةرردداغِمل ررفسلاا

:خخااررصلاا ففررعيی ال ققيیقرر ٍّيلاتسيیررك تٍتووصِب للووقت
 رردداغت امددنع ةةررسحلاا ككيیلع ووددبت ددعت ممل !ممايیألاا ههذذهھھھ ككوولسلاا ببيیررغ تَتررص -
...!للبق ننم تَتنك املثم للززنملاا

 ٬،هھيیف ببيیغأس ييذذلاا ررهھشلاا جمانررب لليیصافت للووح ةقيیقدد ًةلئسأأ يل ُهھِّجووُت
 اميّیسال للمعلاا ءالمزز ٬،تتااءاقللااوو للمعلاا دديیعااووم ٬،»ةيّیملعلاا ةّمهھملاا« ههذذهھھھ ففددهھھھ
...ممهھلووح يئااررآآ ٬،ممهھلوويیم ٬،ممهھثانإإ

 ًاادديّیج فُفررعت .دديیعب ووأأ ٍببيیررق ننم ككلذذ للبق يكوولس ننم ُّككشلاا اهھھھددوواارريی ممل
 يف ٌّييررووُّلب قٌقدداص ينووك يهھف ةةددحااوو ٌةيّیقيیقحٌ ةةززيیم ةةايیحلاا يف يل تتناك ااذذإإ هھنأأ
 املثم .اهھل صصالخإلااوو اهھب بباجعإلااوو اهھقشع يف ينافتلاا يف اميیسال ٬،ءيش ِّللك
 ننم :ححززحززتيی ال ٌللاثمت اهھنأأ ووهھف ططقف ٌددحااوو بٌبيیع اهھل نناك ااذذإإ هھنأأً اادديّیج فُفررعأأ
 يف ٌةيّیجذذوومن ٌةلهھھھذذمٌ ةةررددان اهھنأل ٬،ىىررخأأٌ ةةاتف هُھَقرِرتخَت ننأأ بُبعصيی سسووددررف قُقشعيی
...ءيش ِّللك

 ننمً ااددغ للبقتسأس ينأل مموويیلاا ببذذكأأ ااذذنأأاهھھھ :هھتاعانق يفً اّقح ٌئططخم انالك
 ننم ٬،ننيیموويی ددعب ييايیانح ُللصتس ...!ايیانح ٬،ييايیانح َننُكسَِتل سسووددررف تْتَقرَرتخاا
 .سسيیرراب يحااووض يف يملعلاا اهھھھرربتخم ععررف يف رٍرهھش ءاضقل ٬،ننددنل يف اهھِنَكَس
 ٬،عيیباسأأ ذذنم ٬،ةليیووططلاا ةيیموويیلاا ةيیميیمحلاا هھتااءاقلوو هھليیصافت ّللك انبَّترر ٌدديیددج رٌرهھش
 يف ٬،ررهھشلاا سسفن يف ٬،ننووكأل ييدديیعااووم ُتتمَّظظن .ةَّيیررسوو ٍةَّقددوِو قٍقشعب ٬،انتدداعك
 مملااووعلاا«بِب صٍصِّصختم( ررتوويیبمكلاا مموولع يف ٍثثاحبأأ ِرربتخم يف للمع ِةلحرر
...!اهھھھرربتخم ننمً ابيیررق عقيی ٬،)»ةعَّسووملاا ةيیضااررتفالاا

 ًالووحططف تُتسل ينأل ٬،سسووددررف ىلع ِّددررلاا يف يسفن ننمً اقثااووً ائدداهھھھ ننكأأ ممل
 ننم ىضم اميیف ددجت ننل اهھنأل .هھُتدْدررس ام َّللك تْتقَّددص اهھنأأ ُّننظظأأ ينكل .ققيیفلتلاا يف



...صصالخإلااوو ققددصلاا يفً افِّررططتمً ايّیقنً افاّفش اهھيیف ننكأأ ممل ةةددحااوو ًةظظحل ررمعلاا
 ننم ننيیررشعلاا يف انأأوو ةةررشع ةنماثلاا يف يهھھھوو أأددب ررمُعلاا ننم ىضم ام

 يف يتعماج اهھْتَمَّظظن ةيیفيیص ةلحرر ءانثأأ ةيّیسررددم ةلفح يف ٬،خيینوويیم يف ٬،ررمعلاا
-ٍةيیناارريیإإ ةّباش للووح ففووررذذخلاا للثم ررووددأأوو ُّففلأأ ةلفحلاا ككلت يف تتنك ...ايیليیسررم
 ٍللامجوو مٍمغانتِب اهھتامسق يف نناقفخيی ببررغلااوو ققررشلاا .للهھھھذذم لٍلامَج تتااذذ ٍةيیناملأأ
 .ءاكذذوو مٍماهھلإإوو قٍقووذذب ةةرراتخملاا ةليیمجلاا تتاملكلاا ننم قٌقااررقرر عٌعووبنيی اهھُتُغل .ةةوّوقوو
 ةقالططب ُمّملكتت .ممئااددلاا ححررفلااوو ةمرراصلاا ةَّقددلاا ننم ٌجيیززم اهھيینيیع نناعمل يف
...!ةيیافكلاا هھيیف امب ةيیسنررفلاا دديیجتوو ٬،ةيیبررعلااوو ةيیززيیلجنإلااوو َةيیناملألااوو َةيیسررافلاا

 ٬،خيینوويیم :ءيش الوو ءيش ّللك للووح للفحلاا ةعاق ايیااووزز ىىددحإإ يف انْثَّددحَت
 تتايیضايیررلاا ٬،ببررغلااوو ققررشلاا ٬،ءاتشلااوو ففيیصلاا ٬،نندَدع ٬،سسرراف ٬،ايیليیسررم
..ً.اقشع سسووددررف هھقشعت ييذذلاا ررعِّشلاا اميیسال ...ررعِّشلااوو

 .خيینوويیموو ايیليیسررمل ٬،انرريیبعت ببسح ٬،»ةةددلاخ« تتااررايیزز ككلذذ ددعب انْلدَدابت
 يباجعإإ ْتتَكذذأأ ةيیموويی هھبش للئاسررب انكمهھناا خيینوويیم ننم ىلووألاا يتددووع ددعب
 يفكيی ٬،هھيیلإإ للآآ ام ىلإإ انضعبب انقُّلعت للآآ ففيیك ةيیؤؤررل .مموويی ددعبً اموويی اهھب يقُّلعتوو
 يفكيی .ةسَّددقم ٍةيیانعب اهھب ظظفتحن يتلاا ةيیموويیلاا للئاسررلاا ككلت تتافلم ففووفررُ ةةءااررق
 ٬،اهھتاجانموو اهھتااءااددن ٬،اهھتامغنوو اهھتاجلخ ٬،اهھھھدداعبأأوو اهھعيیضااووم ِررُّووطَطت ُةعباتم
 للئاسررلاا ككلت ننم للووألاا ررططسلاا ِةيّیحت ةةءااررق يفكيی للب ...اهھِفررحأأ ممحالتوو ققانع
 ٬،»ددرْروَو ككحابص« :ةنَصْخشلاا ةلحررم تتأأددب ٬،»دْدرَروولاا ححابص« ةلحررم ددعب :!ططقف
 ههذذهھھھ مماحتلااوو ققانع ررصع أأددب ّممث .»ددرروو ٬،يْيدِدرروو ٬،ككحابص« :ككُّلمتلاا ةلحررم ممث
 ً:اضيیأأ انتايیح ننموو اهھيیف تتافاسملااوو للصااووفلاا ءافتخااوو ثثالثلاا تتاملكلاا

 َّممث ٬،»ددرْروَويیِّبُحكحابص« :ببح ىلإإ ددرروولاا للوّوحتيی ننأأ للبق ٬،»ددرْروَويیدِدرْروَوَكحابص«
..ً.اقشع مُّملهھھھوو ٬،»ققْشِعيیِقْشِعكحابص« َّممث ٬،»ببُحيیِّبُحكحابص«

 تتاعيیقووت »تتافاك« ددددعل ينايیبلاا ممسررلاا ىنحنم ءاارروو ثُثهھللااً اضيیأأ يفكيی
 ىلإإ ّممث »ككسووددررف« ىلإإ »سسووددررف« اهھُعيیقووت َللوّوحت :للئاسررلاا ككلت

 ننأأ مموويی تتااذذ انرررّرق اننأل ...»كككككسووددررف« ٬،»ككككسووددررف« ٬،»كككسووددررف«
 يف اندُدحأأ اهھيیف ُّللطِطيُی يتلاا يلايیللاا دِدددع عَعوومجم انيیَعيیقووت يف تِتافاكلاا دُدددع ييوواسيی
 ىشخيی تتلماهھھھ نناك« :للئاسررلاا ىىددحإإ يف مموويی تتااذذ سسووددررف تتلاق !ررخآلاا مملح
 مملحن انك .»!ككررابتتوو ررثاكتت ننأأ مموونلاا للبق ووعددأف انأأ امأأ ٬،ممالحألااُ ههرَركيیوو
 ُررجررجيُی انم ٍّللك ُعيیقووت ىحضأأ ككلذذل .ةكررتشملاا انتايیح للبقً اارريیثك انضعبب
 ُّللك للمأيی .ذذُّذذلت ِّللكب اهھِباسِحل ممززاللاا تَتقوولاا ذُذخأن يتلاا تتافاكلاا ننمً اليیووططً اططيیررش



 ىلع هھبتاعيُِیل ٬،تتافاكلاا َددحأأً ااووهھس ُررخآلاا ىسنيی ننأأ هھسفن ةةررااررق يف اّنم ٍددحااوو
 حتفيیً ايّیمااررغً اليیلددتوو ٬،ةفططاعلاا ُغغددغدديیً اقيیقررً ااررااذذتعاا هھنم مملتسيی يك ٬،ككلذذ
...سسفنلاا

 ةعماج يف ببااددآلاا ةيّیلك يف ةيیعماجلاا اهھتسااررددل ايیليیسررم سسووددررف تْتَلصوو
 تتاغللاا يف ةيینغلاا تتاصصختلاا تتااذذ ٬،ايیليیسررمل ةمخاتملاا سسنافووررب ننوواا سسكاا
 يف ّممث ٬،ةيیعماج قٍققشوو فٍفررُغ يف ضضعب عم انشِع .ةمجررتلااوو ببااددآلااوو ةيیقررشلاا
 يف مميیددقلاا ءانيیملل رروواجملاا ٬،يسنامووررلاا )ّةلسلاا( هھيیيینابوول ّيح يف ٍةيّینكس ٍةَّقش
 ئططااووش ىلع ةليیمج ّاليیف يف ٬،ةليیلق ننيینس ذذنم ٬،ننكسن ننأأ للبق ٬،ايیليیسررم ببلق
 انلفططوو ةةرريیبكلاا انتلفطط ههألمت ٌللززنم .ايیليیسررم ننم ةبيیررقلاا ٬،ةعئااررلاا سسيیساك
...ةةدداعسوو ًءاططعووً ااررُّجفت رريیغصلاا

 ننع اننووفررعيی ننيیذذلاا ءاقددصألااوو ءالمززلاا اهُھفصيی امك ٬،»ةيیهھلإإٌ ةةايیح«
 ننم ٍننافت .ةلصااووتم ةكررتشم تتالحرروو ٌررفس .للماك ٌّييررذذج ٌمماجسنإإ .ببررق
...هھل دّدح ال قٌقشع ً.اموويی ففّقووتيی ممل ننيیفررططلاا

 ببررق .هھيیبناج ىلع ننيینااددعمش يف ننيیتعمش عضت .رريیررسلل سسووددررف ُهھِجَّتت
 .ننيیمسايیلااوو ققبنززلاا ننم ٍةقاب ُجيیررأأ اهھنم ححووفيی ٌةَّيیررهھھھززم للباقملاا ررااددجلاا ةةآآررم
 ٬،للامجلاا ُةَّيیقن ٬،ٌةيیرراع يهھھھ .ييرريیررحلاا اهھَناتسف ُعلخت .ففيیفخ ٌّيسناموورر ٌءووض
 ةيیددسجلاا اهھسيیيیاقم ىلع ٬،ىلثملاا اهھتقاشرر ىلعً اموودد ظظفاحت .ةيّیررانٌ ةةررطّطعم
 ُةَّيیررذذج يهھھھ .ةّقررلاا ِةةدديیددش ءاضيیبلاا ةيّیلمخملاا اهھِتررشب ِءافص ىلع ٬،ةيیجذذوومنلاا
..ً.اّقحٌ ةةررحاس ٬،ةثوونألاا

 ال .ممايیألاا ههذذهھھھ اهھنعً اادديیعب بُبيیغأأ رريیررسلاا يف يتدداع رريیغ ىلع ينأأ ظظحالت
 :للءاستت اهھلعل .صصاخ لٍلكشب ةليیللاا ههذذهھھھ اهھعم ففيیثكلاا ررووضحلاب يتبغررب ررعشت
 ببووررغ ؟ةخووخيیشلاا ةحتاف ؟»ةيیملعلاا ةَّمهھملاا«بِب رِريیكفتلاا ُللاغشناا ؟ةبغررلاا صصقن
 اميیسال ٬،ااذذهھك ينمً ابايیغ رُرَّكذذتت ال .ققلقلاب ررعشت .دديیكأتلاب ٬،ممهھفت ال ...؟ةفططاعلاا
 ٬،فُفررعت(ً اقشع انررئاخذذ ألمنوو ةةذذللاب انسفنأأ َددِّووزَزُن ننأأ انددتعاا .ررفس ةلحرر لليیبق
 نناك وول ااذذامف ٬،ععووبسأأ ووأأ ممايیأأ ةعضب ققااررف لليیبق )هھتووررذذ ىلإإ هھب ُعفددت ففيیك ٬،يهھھھ
...؟الماكً ااررهھش

 ُتتبررغتساا ...!تتمصلاا ٬،ددوورروولاا ٬،رريیررحلاا قُقشعت سسووددررف ٬،رريیررسلاا ىلع



 ٬،ررهھھھووجلاا يفٌ ةةررعاش ٬ً،اارريیخأأووً الوّوأأ ٬،اهھنأل ققانعلاا ددنع تتمصلل اهھئووجل ننمً اموودد
 امك ررعشلاا ققشعت .ررعشلابوو ررعشلاا ننم ٬،ررعشلاا يف ىيیحت يهھھھ .ةةززيیررغلابٌ ةةررعاش
 ٌةةدديیصق اهھُتايیح ...اهھيیلع تُتفَّررعت ننأأ ذذنم تتناك ااذذكهھھھ .ددووجوولاا يفً ائيیش ققشعت ال
 ٬،اهھتاسابتقاا ٬،اهھفررحأأ ٬،اهھتاملك ٬،اهھنااوولأأ ٬،اهھُتووص ٬،اهھُتَّقرر ٬،اهھھھاقيیسووم .ففّقووتت ال
 ممانت ٬ً،اارريیثك مموونلاا ُّببحت سسووددررف( اهھُموون ٬،اهھھھددووددرر ٬،اهھتاسمهھھھ ٬،اهھتاارراعتساا
 ٬،تتايیرركذذلاا عم ٬،ةةايیحلاا لليیصافت للك عم اهھلعافت ٬،اهھتااررظظن ٬،)ةيّیررعاشوو ةيّیجهھنمب
 ززوومررلاا عم ٬،ننيیررباعلاا هھجووأأ عم ٬،سسبالملاا عم ٬،ةيّینفلاا تتاحووللاا عم ٬،ايیااددهھلاا عم
.هھتاحفص يهھتنت ال نٌنااوويیدد :...ةططيیسبلاا

 ةيیررعشلاا ةمجررتِلل ٬،ررشن رروودد عم ٌةيَیررغُم دٌدووقع اهھيیددل ً.اضيیأأ اهھُتنهھم رُرعِّشلاا
 ءاططعإل ٬،اهھتاسااررددوو اهھھھرِرعش ررشِنل ٬،مماع لٍلكشب ةيیبددألااوو صصووصخلاا هھجوو ىلع
 تتائيیهھھھ يفً اضيیأأ ممهھھھاست .ننرراقملاا ررعشلااوو ةمجررتلااوو ببددألاا يف تتااررضاحم
 ...خيینوويیموو ددررووفسكأأ يف ةصصختموو ةمّكحم ةيیعماج ةيیفاقث تتالجم رريیررحت
 يف اهھئااررش يف اهھتايیح سسووددررف يّضقُت ٬،ررعشلاا ننيیووااوودد ننم ٌللّالش انلززنم ةبتكم
 ررمغيی ررعشلاا .اهھھھررووززن يتلاا ننددملاا ّللكوو سسيیررابوو ايیليیسررم ببتاكموو ككاشكأأ
...ةةررخااززلاا اهھِفووفرر ِّللك ننم ٬،»رُرَفْعطَطَتيَی« ٬،ُحفططيی ٬،ةبتكملاا

 ٬،ةةايیحلاا دَدوويیق ٬،للووقت امك ٬،مُموواقُت هھب .سسووددررفل ةيیموويیلاا ةةايیحلاا ععاقيیإإ رُرعِّشلاا
 ٬،ةفددصلاا تَتوورربج ٬،ننمززلاا َةططلس ٬،ددسجلاا فَفعض ٬،تتووملاا َةيّیمتح ٬،رريیكفتلاا دَدووددح
 ُممززهھت ٬ً،اضيیأأ للووقت امك ٬،هھب ...مماقررألاا قَقططنم ٬،عقااوولاا تتاميیسررت ٬،ةغللاا َغيیِص
 ةغُِّلل ةيّیررسقلاا َددووددحلاا ُككهھتنت هھب .يموويیلاا ءانفلاا ىلع ُررصتنت ٬،ءاادديیووسلااوو ةبآكلاا
 ووحن ٌررفس ٬،للووقت امك ٬،ررعشلاا ...ةةايیحلااوو ةعيیبططلاا اهھضررفت يتلاا رريیكفتلااوو
 ووأأ ٬،ةثالثلاا دداعبألاا ييذذ يضررألاا انملاع ننم عسووأأ ٍمملاع ىلإإ ٌءووجل ٬،ققلططملاا
 ٬،ررعشلاا ...يئاهھنال ٬،دداعبألاا ددِّددعتم مٍملاع !ةثيیددحلاا ءايیززيیفلاا ةيیررظظن ببسح ةعبررألاا
 .»ححووررلاا ُةغل« ٬،ةهھلآلاب ٍههامت ٬،ءايیشألاا ِةَّيیئاهھِنل ٌززوواجت ٬،سسووددررف ننوويیع يف
).خيینوويیم يف للووألاا انئاقل مموويی رريیخألاا رريیبعتلاا ااذذهھھھ تْتَمددختساا(

 َةغل ُللِّضفُت .ححووررلاا َةغل سسررامُت ال ٬،تتمصت رريیررسلاا ىلع اهھنأأ رريیغ
 ٍةةددابعوو ٍففغشوو ٍءططبب ةةرريیغصلاا اهھليیصافت ُسسررامت ٬،اهھھھدُديیِجُت ٬،اهُھقشعت .ددسجلاا
 ٌةةدديیصق ٬،سسااووحلاب للافتحالل ٍععووشخ ُةظظحل اهھل ةبسنلاب رريیررسلاا ...ةيّیررحوو
...ةيّیوومددلاا اهھَترروودد ُجِّيیهھُت ٬،ححووررلاا َةغل دُدفررت ةيیجوولوويیب ٌةغل ٬ٌ،ةةرّرح ٌةَّيیووضع

 ئئررقتست ننأأ للوواحت ٬،ررثررثت ٬،سسيیرراب يحااووضل يترردداغم لليیبق ٬،مموويیلاا اهھنكل



 حملت ننأأ ٬،يتاباجإإ فّفشتست ننأأ ٬،ةةدديیددجلاا »ةيّیملعلاا ةّمهھملاا« ههذذهھھھ ءاارروو يفتخيی ام
 ااذذهھل ّيفخلاا جمانرربلاا ففررشتسيی ام ٬،ييررووضح ةشاشهھھھ ررِّسفيی ام اهھتافططعنم يف
...اهھنعً اادديیعب هھيیف رريیططأس ييذذلاا ررهھشلاا

 ًاموودد نناك ررعشلاا ّللعل !ةةرّرملاا ههذذهھھھ رريیررسلاا ىلع ٌةحفاطط ةيیررعشلاا اهھُتغل
 ٬،ننيیررووهھقملاا ايیززاتنف ٬،ننيیمووززهھملاا ححووتف ٬،ننيیعئاضلاا ىىووأم ٬،ننيیمووررحملاا ءااززع
 يئااررغإل ررعشلل مموويیلاا أجلت ...ممهھقشع ىلع ننيیبوولغملااوو ننيیئماظظلاا للهھنم
 ينأأ ففررعت .ةةددلاخلاا يفعض ةططقن هھنأأ فُفررعت اهھنأل ّيلع ءاليیتسالااوو يتدداعتسااوو
 للااووطط ٬،نناك ييذذلاا يبأأ ننم هھتانيیج تُتثرروو .يتلووفطط ذذنم ررعشلاا قَقشع تُتعضرر
 ررعِّشلاا تُتررشَنوو تُتنمددأأ ...ررعِّشلابً انووحممً انووكسمً امررغم ٬،هھب يتفررعم تتااوونس
 أأررقأل ٬،ررانلاب ًةلووسغم ُهھفررحأأ ىىررأل ييررعش ننااوويیددً اموويی ُتتقررحأأ ّممث ً.اارريیغص
 ننع ةةرريیخأأ ًةةدديیصق ككلذذ ددعب ببتكأل ٬،ةلعتشملاا ةةرريیخألاا اهھتغيیص يف هھتاحفص
 ررعشلاا قُقشعأأ ينكل ...!ققررتحملاا ننااوويیددلاا تتااررسح ررخآآ ننع ٬،»ررعشلاا ةيیاهھن«
 :ووهھف دٍدحااوو بٍبقَِللً الهھھْھأأ ةيینافلاا ايینددلاا ههذذهھھھ يف تُتنك ننإإ ينأأ فُفررعأأ ٬،ققلططُم لٍلكشب
...سسووددررف رريیبعت ِّددح ىلع »ددعاقتم رٌرعاش« .رريیغ ال رٌرعاش ٬،ططقف رٌرعاش

 ننيیب ًةيیبددأأ ًةيیااوورر ُببتكأأ ٬،)يتنهھم ههذذهھھھ( ةيّیملع ةيّیعماجً اثاحبأأ ُرريیددأأ ّيلعل
 تتااوونس امهھب ُللِغشيُی مميیددق رٍرعاش يَتيیااووهھھھ ننم ررثكأأ اتسيیل امهھنكل .ننيیحلااوو ننيیحلاا
 امهھعززتناا ييذذلاا ققشعلااوو ففغشلاا ككلذذ سسفن امهھبهھيی هھنأأ يعَّدديی ال .يّيررعشلاا هِهدِدعاقت
 ىلإإ ةيّیررعشلاا هھُتاكلم تْتَسررخ ممووززهھم رٍرعاش اتيیااووهھھھ امهھھھ .ةلووفططلاا ذذنم ررعشلاا هھنم
 ٬،ههددئاصق ررخآب ررعِّشلاا ُةهھلآآ هھل ْتتَحووأأ مموويی ررعشلاا ننعً اسيیبح رراص ٬،ددبألاا
...هھكلتميی رراص هھنأل ٬،ررعشلل ججاتحيی اهھھھددعب دْدعيی ممل .سسووددررف

 يثررت ةنيیززحٌ ةةررئاح ٌةقلقٌ ةةدديیصق سسووددررف انيیع .ررجفلاا يف للززنملاا رُردداغأأ
 للصافم ُّققدديی ييذذلاا يّيررددَقلاا ببااررخلاا ننع ثثدّدحتت ٬،ررعشلاا ةيیاهھن ٬،ةفططاعلاا ببووررغ
...ننمززلاا

)2(
 يف يملع ررمتؤؤم ششماهھھھ ىلع ٬،ايیانح عم ٍءاقل ِّللك ءددب َةظظحل ُققشعأأ

 ءططبب ققررتحأأ .ننددنل ووأأ سسيیرراب يف ةيیملع تتااووعدد ءانثأأ ووأأ ٬،اموورر ووأأ ايینررووفيیلاك
 .ننافتوو عٍعووشخ ِّللكب ةةرريیغصلاا اهھليیصافت ِّللكل يسفن ُّددِعأأ .ةظظحللاا ههذذهھھھ رراظظتناا يف
 ايیانح للبق ُللِصأأ ٬،سسيیرراب انددعووم ننووكيی امددنع :ةةرريیتوولاا سسفنب اهھسووقطط سسررامأأ
 عَّمجُم ففوويیضب ٍةّصاخ ةةرريیغص ةٍةررامع ِةَّقش يف ننكسأل ٬،ةيیفاك تتاعاسب ووأأ مموويیب



 ببوونج يحااووض يف ٬،)12 سسيیرراب( هھيیسررووأأ ةعماج ببررق ثثاحبأأ تتاارربتخم
...ططقف رراتمأأ تتااررشع اهھتررامع ننع يتررامع للصفت .سسيیرراب

 رراططق ةططحم يف ووأأ ٬،للووجيیدد للرراش رراططم يف اهھھھرراظظتنال ُهھَّجووتأأ
 ًاموودد ُللِصأأ .ششناملاا ررحب ءاشحأأً اقررتخم ننددنلب سسيیرراب طُطبرريی ييذذلاا رراتسووررووألاا
...ففصنوو ٍةعاس ننم ررثكأب اهھھھدِدعووم للبق

 َّللك ببقااررأأ .ةعاس ععابررأأ ةثالث يلااووح للبق ججووررخلاا بباب ممامأأ اهھھھررظظتنأأ
 ننيیررباعلاا ههووجوو تتامسق ٬،رراططملاا ءاضووضوو تتانالعإإوو تتااووصأأ اارربووأأ :ءيش
 مموومهھھھوو تتاجلخ ٬،ةلاصلاا يف ننوويینلاا ءااووضأب يجرراخلاا ءووضلاا عَعامِج ٬،ممهھططامنأأوو
 ففقأأ .ههذذهھك ٍةسَّددقم ٍةظظحل يفً اارريیغصً اليیصفت عيیُضأأ ال ...يلووح ننيیررظظتنملاا
 يف ايیانح حملأأ يك ٬،ننيیلصااوولاا ررووررم ققااوورر ةيیاهھن يف ججووررخلاا ببابً اهھجااووم
 ججررخت يهھھھوو ًّالك اهھھھااررأأ يك ٬،ةةررشابم يكيیتامووتووألاا ببابلاا ححاتفناا ةظظحل ةهھجااوولاا
 ٬،ققااووررلاا ةيیاهھن يف اهھمامأأ ينحملت ّممث ٬،يّنعً اثحبً انيیميیووً اارراسيی ررظظنت ببابلاا ننم
 وولخت ال ننيیعلاا يف ٍةعملب ٬،ةةدديیعب ةماستباب ّيلإإ اهھقيیررطط يف تتااووططخ ةعضب ممدّدقتت
...ةةدداعس للالظظ ننم

...دديیددش قٍقلقب ررظظتنأأ ٬،ججووررخلاا ننعً اموودد ررخأتت .ددعب للصت ممل

 ٍّييرريیررح ٍنناتسفب ٬،ةيیددامررلاا اهھھھررفس ةبيیقحب ببابلاا ننم ُججررختً اارريیخأأ اهھھھااررأأ
 ةيیدديیررجتلاا ةيیززوورريیفلاا ِششووقنلاا ضضعب ُهُھلَّلختت ٬،»ووززنيیك« ةكررام ننم ٬،ضضيیبأأ
 حتافلاا يئانتسكلاا اهھھھرُرعَش .سسيیررابل ةقباسلاا اهھتلحرر يفً اعم ههانيیررتشاا ٬،ةقيینألاا
 .رريیفااووك ننوولاص ننم ووتلل تتجررخ اهھنأك ةحيیررستلاا ثثيیددح ٬،للبق ننم ررصقأأ
 اهھيینيیع ةعمل ُررززحأأ ...امهھلِضفأأ ننيیذذللاا ننيیَّيینامُعلاا اهھھھددقعوو اهھمتاخ ْتتعضوو
 اهھھھررووص ططقتليی ً»اارريیناكس« ٬،ييیمددق ىلإإ يسأأرر ننم ٬،لُلوّوحتأأ .اهھتماستبااوو
...للصت ٬،ببررتقت ...ىىررخألاا ددعب ةةررووصلاا ٬،ً»السكيیبً السكيیِب«

 ٍهھلإإ للثم اهھھھررثإإ ووددغأأ ٬،ددَمأأ ذذنم اهھب ُمملحأأ ٬،ٍةعوَولِب اهھھھررظظتنأأ ننيیتفشلاا يف ٌةلُْبق
...عباسلاا هِھموويی يف

 ٬،للَّضفملاا اهھھھررططع اهھيیف ططلتخيی يتلاا تتااذذلاب ةظظحللاا ههذذهھھھ يف ايیانح ققشنتسأأ
 ُككااررحُ ههدَدهھھھددهھھھ ييذذلاا اهھھھددسج ةحئاارر ننم ةئفاادد ٍةفيیفخ ٍةمسنب ٬،نناارروول نناس مموويیبووأأ
 تتاقبطط ننيیب اهھنع ُثثحبأأ ٬،اهھُسِّددُقأأ ٬،ةجززاططلاا ةمسنلاا ههذذهھھھ ةهھكن ققشعأأ .ةلحررلاا
...ةهھلآلاا قُقرَرع ٬،ررطْطَعلاا رُرطْطَع :اهھيیِّمَُسأأ ٬،اهھھھددسج ِّللك ننم ححووفت يتلاا ررططعلاا

 ةليیووطط ٌةقيیمع ٌةلُبق مّمث .امهھلالخ اهھيینيیع َةعمل حملأأ .ةفيیفخٌ ةةاجانموو تٌتاسمهھھھ



 ٌّددعتسم ااذذنأأاهھھھ ..ً.اعالتباا اهھُعلتبت ٬،اهُھقشنتست ٬،اهھب لُلفتحت ٬،ييددسج ايیالخ ُّللك اهھشيیعت
...ييايیانح نناضحأأ يف ععالقإلل

 عم ددعصن .ةقاتشم ٌةقيیمع تتالبق هُھلَّلختت ٬،اهھِنكس ِةةررامع ووحن انُّلِقيُی يسكات
 ةةذذفان ممامأأ رراحلاا ققانعلاا ننم تٌتاعاس .هھِجوَْوأأ يف ققووشلاا .ةفررغلاا ىلإإ ررفسلاا ةبيیقح
 ببحسب ةةءوولمم ٬،ننووللاا ةَّيیفددص ءامسلاا .هھيیسررووأأ ةباغ ىلع ّةلططملاا اهھتفررغ
 ةنخثملاا ءامسلاب نناهھلوولاا رردداسلاا ققيیددحتلاا ُّللمت ال ٬،سسووددررف للثم ٬،ايیانح .ةمئاهھھھ
...دديیحوولاا ككررتشملاا امهھعلوو ككلذذ لّلعل .ةةررفاسملاا ببحسلاب

 !ينضفررت تتلااززام ...ععوومدد .ةبهھتلم تٌتاملك .رريیررسلاا يف ٌلليیووطط ققانع َّممث
...؟ةةوَوْبَلَك يقووف اهھسفن يهھھھ زُزفقتس ييذذلاا مموويیلاا ككلذذ يتأيیس ىتم

 ِددحأأ يف ءاشعلل ُهھَّجووتن .سسيیرراب ططسوو يف يشمنل ببررغملاا لليیبق ُججررخن
 ممعاططملاا ِددحأأ يف ووأأ ٬،سسانررابنووم ووأأ ينيیتاللاا ّيحلاا يف ةيیلووددلاا ممعاططملاا
 ىلإإ يتقعلم دُدووقأأ انأأوو ةةدداعسلابً اموودد ررعشأأ .هھيیززيیلززناشلاا للووح ةيیقااررلاا ةيیسنررفلاا
 ُتتلفنيیً الااؤؤس ُررِّرركأأ ..ىىررخألاا وولت َةةرّرملاا ٬،يقابططأأ ننم تتااررذذش اهھقِّووذُذأل اهھھھررغث
:هھيیلع ِّددررلاا ععامس ُّللمأأ ال ٬،ةيیووفعب يّنم
...؟ةةدديیعس تتنأأ للهھھھ ؟ككفيیك -
...!يبيیبح ٬،رريیخب انأأ ٬،ممعن -

 انتايیح ٬،انقااووشأأ ٬،انتايیرركذذ ٬،انفططااووع ننع ثثَّددحتن ال امددنع ثثددحتن ااذذاّمع
 ...؟انلووح رروودديی ام ىلع ةيیررخسب ووأأ ففغشب ققِّلعُن ال امددنعوو ٬،ةيیموويیلاا انموومهھھھوو
 للالخ ايیانح للمع جمانررب ننع ...للايیخلاا ٬،رريیكفتلاا ٬،ححووررلاا ٬،غغامددلاا ننع ثثَّددحتن
...ررهھشلاا ااذذهھھھ

 اهھھھدداعبأأ يف غغامددلل ةقيیقددلاا ةططرراخلاا ممسرر« ووهھھھ ايیانح ثثاحبأأ ععووضووم
 ِّللكل ً.اادّدج ةةدديیددع ةلقتسم ققططانم غغامددلاا ننأأ ننمزز ذذنم مملعلاا ففررعيی .»ةثالثلاا
 ٬،ننيیررخآلاا ككوولس رريیسفت ٬،ننهھھھذذلاا ايیدديیبوولكسناا ٬،ةغللاا :ةةددَّددحم ةيینهھھھذذ ةفيیظظوو ةقططنم
 ممسرر ووهھھھ ايیانح ثثاحبأأ ععووررشم ...ددسجلاا ةكررح ٬،ررططخلاا مميیيیقت ٬،ررعاشملاا ٬،ررظظنلاا
 يَتررُك تتانووبصع ننم ننووبصع للك رروودد دديیددحت ييأأ ٬،ققيیقدد للكشب ةططرراخلاا ههذذهھھھ
 ٬،ممجحلاا ُّيعووسووم ٌععووررشم .ككلت ووأأ ةيینهھھھذذلاا ةفيیظظوولاا ههذذهھھھ ءااددأأ يف غغامددلاا
 هھنووثِّثؤؤيی ٬،ةفلتخم تتالاجم ننم ننووثحاب ٬،ههوولددب ًّالك ٬،هھيیف وولدديی ٬،دديیقعتلاا يئاهھنال
...ففتكبً افتك ٬ً،اعم



 لليیلحتب ةططووبررملاا غغامددلاا رريیووصت ةةززهھجأأ )1 :ةةددددعتم ثثحبلاا للئاسوو
 ووأأ ٬،عضااووملاا للاسررإإ ايیفااررجوومووتب غغامددلاا رريیووصت ةةززهھجأأ للثم ٬،ررتوويیبمكلاا
 تتااوونسلاا يف ةبططاق مملعلاا تتافاشتكاا ممهھھھأأ ُددّحأأ( ّييررذذلاا ّيسيیططانغملاا ننيینررلاب
 غغامددلل ةقيیقدد ًةيّیكيیمانيیدد ًةيّیمقرر ةًةررووص يططعت ً)اقالططإإ اهھَّمهھھھأأ ننكيی ممل ننإإ ٬،ةةرريیخألاا
 ضضعب يف ٍءابووِب ننيیباصملاا تتالاح )2 .ككلت ووأأ ةظظحللاا ههذذهھھھ يف هھتاططاشن ددِّددحُت
 ةيینهھھھذذلاا ففئاظظوولااوو ةفلاتلاا ققططانملاا ننيیب ةقالعلاا ططبررب حمست غغامددلاا ققططانم
 ٌةةرريیثك ثثحبلاا جهھھھانموو تتاصّصخت ...ىضررملاا ككئلووأأ ىىددل ةَّلتخُملاا ووأأ ةصقانلاا
 ٬،تتايیضايیررلاا ٬،ةيینهھھھذذلاا مموولعلاا ٬،تتانووبصعلاا مموولع :ضضعبلاا اهھضعب يِنغُت ٬ً،اضيیأأ
...ةغللاا مموولع ٬،ةيیعامتجالاا مموولعلاا ٬،ررتوويیبمكلاا مموولع

:اهھُتلأس
؟ررهھشلاا ااذذهھھھ للمع جمانررب ووهھھھ ام -
 ةيینهھھھذذلاا مموولعلاا يف ننيیصصختموو غغامددلاا ءابططأأ ننم ققيیررف عم للغتشأس -
 ققيیررفلاا هھّجوويی .ىضررم ةغمددأأ ررووص ننم »تتانايیب ةةددعاق« ةسااررددب ةيیعامتجالااوو
 ٬،مماظظعلاا َةعووززنم ضضيیررملاا ةمجمج ةيیفووك ننووكت امددنع ٬،ةيیحااررجلاا ةيیلمعلاا ءانثأأ(
 تتاناحتمالاا هھبشت ضضيیررملل ةةددَّددحم ةلئسأأ )...ةساططك اهھيیعااررصم ىلع ًةحووتفم
 ُططشنت ال ٬،ّيلك هھبش ٍننووكس ةلاح يفً ااررَّددخم اهھنيیح ضضيیررملاا ننووكيی !ةيیسررددملاا
 ٬،سسِّررددملاا للثم ٬،ققيیررفلاا يططعيی ممث .تتاباجإلاب ةططبتررملاا ققططانملاا الإإ هھتاباجإإ ءانثأأ
 ههذذهھھھ ننم انأأ ققلططنأأ .لللخلاا ىىددم ُددِّددحُتوو صصِّخشُت هھتاباجإل تتاجررددوو تتاميیووقت
 تتايیررظظن ننم ٬،ننيیباصملاا ككئلووأأ ةغمددأأ ررووص ننم ٬،تتاجررددلااوو تتاميیووقتلاا
 تتاقالعل اهھُتحررتقاا ٍةيیضايیرر ٍةجذذمن ننموو ٬،ةيیضايیررلاا تتايیئاصحإلاا يف ةصصختم
 ققططانملاا ننيیب ةقالعلاا دديیددحِتل ككلذذ ِّللك ننم ُققلططنأأ ...اهھضعب عم تتانووبصعلاا
 جئاتنلاا ههذذهھھھ ننرراقن ...ككلت ووأأ ّةلتخملاا ةيینهھھھذذلاا ةفيیظظوولاا ههذذهھھھوو غغامددلاا يف ةفلاتلاا
 ةةءااررقوو رريیووصت ّممتيی ٬،ننيیباصم رريیغ سٍسانأل ةلئسألاا سسفن هھيیجووت جئاتنبً اضيیأأ
...رريیكفتلاا ءانثأأ ووأأ ٬،ةلئسألاا سسفن ىلع ةباجإلاا ءانثأأ ممهھتغمددأأ تتاططاشن

 !»رريیكفتلاا ءانثأأ ممهھتغمددأأ تتاططاشن ةةءااررقوو رريیووصت مّمتيی« ةةررابع ينتلهھھھذذأأ
 هُھفررعأأ تُتنك ام ُّللك ...ييررهھظظ ىلع ببكسنيی جَّلثملاا ءاملاا ننم »ششوودد«بِب تُتررعش
 ٍةظظحل يف ٬،نناسنإلاا نناك ااذذإإ ككااررددإإً الثم عيیططتست غغامددلاا رريیووصت ةةززهھجأأ ننأأ ووهھھھ
 عقووملاا ةيیؤؤرر للالخ ننم ٬،ّيفااررغج نناكم يف ووأأ ةةررووص يف ررِّكفيی ٬،ام
 ...ةيیوواميیكووررهھكلاا تتاجلخلاا هھيیف ثثددحت ييذذلاا ككلذذ ييأأ ٬،غغامددلاا يف »ءيضملاا«



 تْتدَدَّددررت .ححررشلاا ايیانح ننم تُتبلطط ...رريیثكب مملعلاا اهھھھززوواجت يتاموولعم ننأأ ووددبيی ننكل
 ةيیملعلاا عيیضااووملاا ررططخأأ ُّسسمت ةصاخ ةيیملع جماارربب ٌططبتررم ككلذذ ننألً اليیلق
 :)مملاعلاا ىلع هھتددايیِسلوو ِهھِمُّددقِتل تتدّدأأ يتلاا ككلت( ببررغلاا يف ةيیمهھھھأأ اهھھھررثكأأوو
...غغامددلاا ٬،للقعلاا ٬،رريیكفتلاا

 يناملأأ يسنررف يكيیررمأأ ٍّيلوودد ٍققيیررف ننمض ٬،اهھنأأ حيیضووتب ايیانح تتهھتنأأ
 هھمساا ررتوويیبمك جمانررب رريیووططت يف ممهھھھاست ٬،تتاصاصتخالاا ددِّددعتم يناططيیررب

!نناسنإلاا رريیكفت ةةءااررق هھفددهھھھ »نناجنفلاا ةئرراق«
 هُھِّجوويی :ممهھلمع قِقررطُِطل ةضيیررعلاا ططووططخلاا يل تْتحررش ٬،ننامتكلاب اهھتددعوو

 ممهھتغمددأأ تتاططاشن رريیووصت ُّممتيی .سسانلاا ننم ددددعل ةعوونتم ةلئسأأ يملعلاا ققيیررفلاا
 مميیلعت ُّممتيی ممث .تتاباجإلاا ءانثأأ غغامددلاا تتالعافت يملعلاا ققيیررفلاا سسرردديی .دّدررلاا ءانثأأ
 تتالخااددِتل ههدديیددحتوو تتاباجإلل يملعلاا ققيیررفلاا لليیلحت ققئااررطط ررتوويیبمك جمانررب
 ففيیك ررتوويیبمكلاا ُممَّلعتيی ككلذذ ررثإإ .اهھھھءانثأأ تتلغتشاا يتلاا غغامددلاا ققططانم تتايّیووهھھھوو
 ٬،ررِّكفيی ووهھھھوو نناسنإلاا غغامدد تتاططاشن رريیووصت ددررجم ننم ققيیررفلاا جئاتن سسفنل للصيی
 ننططاب أأررقيی ففيیك مّملعتيی ررتوويیبمكلاا ننأأ ييأأ !هھب رركفيی اّمعً ايّیووفش ررِّبعيُی ننأأ ننوودد
!نناسنإلاا

:يلاهھھھذذإإوو يتشهھھھدد ففعاضُِتل تتفاضأأ
 جمانررب ططبرريی »ررااررسألاا ففشاك ٬،ففووسليیفلاا« هھمسأأ ررخآآ جمانرربً اضيیأأ ةّمث -
 ةيیفاقثلااوو ةيیملعلاا ففرراعملاا ننم ةيّیعووسووم ةةددعاقب »نناجنفلاا ةئرراق«
 هھتءااررق ننكميی ٬،للماش رريیررقت مميیددقتب يهھتنيِیل ٬،ةيیقيیبططتلااوو ةيیررظظنلاا ٬،ةيیعامتجالااوو
!ططقف ققئاقدد ددعب ررتوويیبمكلاا ةشاش ىلع
!هھعمسأأ ام قٍقِّددصم رريیغ ايیانح تُتلأس ...؟رريیررقت -
 غغامدد يف رروودديی امل ققيیمع يفسلف لٍليیلحت ننع ةةررابع ووهھھھ ٬،ببووتكم رريیررقت !ممعن -
 ٬،لليیلق للبق تُتلق امك ٬،طُطبررت يتلاا »ففووسليیفلاا« تتاليیلحتوو ءااررآب جٍجووززمم نناسنإلاا
 ققلططنيی .مماع يلوومش عباطط تتااذذ ٬،ةيیررهھھھووج ةيیملع ففرراعمب تتاليیلحتلاا ههذذهھھھ
 ًاقيیمعووً الهھھھذذمً اارريیثمً اارريیررقتً اارريیخأأ ججررخيُِیل ٬،هھكلذذفيی ٬،ككلذذ للك ننم »ففووسليیفلاا«
 جمانرربُ ههدُدررسيی ييذذلاا ررشابملاا بِبضتقملاا فِفصوولاا ننم عسووأأ ّيفسلف عباطط هھل ٬ً،اادّدج
!»نناجنفلاا ةئرراق«

 ةةدديیددش ٬،ةيیفخلاا ةيیملعلاا ررااررسألاا ههذذهھھھ عمسأأ انأأوو اهھَتووررذذ يتقعص تْتَغلب
 ةةززهھجألاا ههذذهھھھ ببِّررجُت ننأأ ايیانح تُتلَّسووت !ىىووصقلاا ةيیمهھھھألااوو ةيیررقبعلااوو ةيیررهھھھووجلاا



 .هھب ررّكفأأ ام ُللِّلحيُیوو ٬،رُرِّظظنيُی ٬،أأررقيی ووهھھھوو »ففووسليیفلاا« رريیررقت ينيیررت ننأأ ٬،يعم
 للالخ ٬،ببيیررجتلاب يل ححامسلل ةمززاللاا ةيیررااددإلاا تتااءااررجإلاا للمعتس اهھنأأ يِنْتدَدعوو
 تُتددهّھعت ...يملعلاا انعّمجم تتاارربتخم ططبررت ةيّیووق ةيّیملع تتاقالع ننأل .ططقف ننيیموويی
...ككلذذل ةيیررااددإلااوو ةيینمألاا ططووررشلاا للكب ممااززتلالاب

 هھمف ننم هھغامدد أيیقتيی مموويیلاا ووهھھھاهھھھ ؟ننآلاا نناسنإلل ىّقبت ااذذام !ةفجررلاب رُرعشأأ
ً اارريیررقت ببتكيی ٬،ففووسليیفك هھلِّلحيُی ٬،نناجنف ةئرراقك هھبقاارريی ٬،نناجنف يف هھعضيی ٬،هھفنأأوو
...هھُِمقُمقل ههدديیعيُی َّممث ٬،هھنع

 .للايیخلاا :هھتاجاتناا ممهھھھأأ ننع ثثدّدحتن ٬،غغامددلاا ننع ايیانح عم ثثددحتأأ ال امددنع
 .»تتاموولعم ةجلاعم« ةيیلمعك ٬،ينهھھھذذ ططاشنك للايیخلاا ةةرروورريیس ايیانح يل ححررشت
 دديیقعتلاا ةةدديیددش ةيیغامددلاا ةفيیظظوولاا ههذذهھھھ ننع مملعلاا هھفررعيی ام ةبووعصب يل صصِّخلُت
 ةيیلمع ةططسااووب غغامددلاا يف للايیخلاا ججاتنإإ ُّممتيی ففيیك :ةمظظعلااوو ةيیررقبعلااوو ةيیمهھھھألااوو
 ءاضف« يف ثثددحيی ااذذام ٬،ةةرريیغصلاا مميیهھھھافملاا ننم تتابووططل »ٍّينهھھھذذ ٍجمدد«
 اهھل يغصأأ ...ءاضفلاا ككلذذ يف ممتت يتلاا ةيیضايیررلاا تتايیلمعلاا يهھھھ ام ٬،»جمددلاا
 للايیخلل يضايیررلاا اهھحررش ينلهھھھذذيی .هھلووقت ام َّللك ممهھفأأ ممل ننإإوو ممات ٍههووذذشب
 يف اهھتقيیررطط ينلهھھھذذت .»تتاموولعم ةجلاعم« جمانرربك ٬،ةيیبووساح »ةةرروورريیس«كك
 لليیمجلاا ضضماغلاا ّيفووصلاا ممووهھفملاا ااذذهھھھ ٬،»ننافررعلاا« :سسووددررف هھيیّمست ام ككيیكفت
...ننيیررهھنلاا ننيیبوو سسرراف تتاارراضح يفً اليیووطط ععررعررت ييذذلاا

 سسفنب ٬،للايیخلاا ععووضووم اهھھھررحسيیوو اهھُّمهھيُی يتلاا سسووددررف اهھنيیح ررّكذذتأأ
...تتحب ٍّييررعش رٍرووظظنم ننم ننكلوو ٬،ايیانح ررااددقم

:ةيّیبددأأ ةفيیحص يف سسووددررف عم ررااووح
؟هھيیلإإ ننيیمتنت ييذذلاا ييررعشلاا ععووررشملاا ووهھھھ ام -
...ىهھتنملاا ددوويیق ننم نناسنإلاا رريیررحت ٬،ةغللاا ددووددح ررسك -
؟هھيیلإإ ككقيیررطط -
!مملحلاا ٬،للايیخلاا -
؟ككلذذ يحّضووت ننأأ كِكل للهھھھ -
 هھيیف ُللَّيیختيی ييذذلاا ككلذذ ٬،»يضررألاا« مملحلاا ٬،»يباقنلاا« للايیخلاا انهھھھ ددصقأأ ال -
 للقأأ ةيیموويی ًةةايیح ٬،ءااررثوو ةحاارر ررثكأأ ننكس َةةررامع ٬،للضفأأ ةيیئااذذغ ًةبجوو نناسنإلاا
...ةتووبكم ةيّیسفن تتابغرر ننع رُرِّبعيُی ييذذلاا مملحلااوو للايیخلااً اضيیأأ ددصقأأ ال ...ةةوواسق



؟ننذذإإ ننيیددصقت ااذذام -
 ٬،ننمززلاا ددووددح ررسكيی ييذذلاا ككلذذ .يقيیززيیفاتيیملاا مملحلاا ٬،»يِّندُدللاا« ييوولعلاا للايیخلاا -
...ةيیئايیززيیفلاا اهھنيینااووقوو ءايیشألاا تتاميیسررت ززوواجتيی ٬،عقااوولاا ددوويیق
؟ككلذذ ىلإإ للووصوولاا ففيیك -
...غغامددلاا ننيینااووق ننم ببررهھيی ييذذلاا غغامددلاا رربع !»ننافررعلاا« رربع -

 ييذذلاا غغامددلاا ممامأأ ااذذنأأاهھھھ ٬،ههأأررقيِیل نناجنف يف غَغامددلاا عضيی ييذذلاا غِغامددلاا ددعب
 ننأأ ننمؤؤأأ !سسووددررف ررعشوو ايیانح تتايیضايیرر ععووررأأ ام !غغامددلاا ننم ببررهھيی
 تتااوومسلاا ققلخ مموويی امهھل َججاتحاا !ننووكلاا ققلاخ اتغل امهھھھ ررعشلااوو تتايیضايیررلاا
 مموويیلاا يف ررعشللوو ٬،ىلووألاا ممايیألاا ةتسلاا يف تتايیضايیررلل جَجاتحاا هھلعل .ضضررألااوو
...!عباسلاا

 نناّكس ممظظعم ننأش امهھنأش ٬،ةهھلآلاا ممووهھفم ننابعووتست ال ايیانحوو سسووددررف
 يف اميیسال ٬،مملعلااوو ننيیددلاا ننيیبً اسووررضً ابررح تتفررع يتلاا اسنررف للثم( ببررغلاا
 اهھيیف للصفناا يتلاا اسنررف .تتاهھبجلاا للك ىلع ننيیددلاا اهھھھءانثأأ ممززهھناا ٬،رريیوونتلاا ررصع
 يَّيأب ةيیمووكحلاا ةسررددملاا فُفررتعت ال ثثيیح ٬،ننررق ننم ررثكأأ ذذنم ٬،ِةلووددلاا ننع نُنيیددلاا
 سسووددررف .ككلذذ ننع رريیبعتلل امهھتليیسوو ووهھھھ ينرريیثيی ام ...)ةيیحيیسملاا هھيیف امب ٬،ننيیدِد
-ءيشاللاب !ممددعلاب تتيیقتلاا« :هھيیمااررالام ننافيیتسب ددهھشتست ٬،ررعشلاا ممددختست
 ننع ثثدّدحتت امددنع ىنعملاا سسفن يف ُّببصت ةفلتخم ًةغل ممددختست ايیانح .»!ةقيیقحلاا

...»ةهھلآلاا ممووهھفم عنص ييذذلاا غغامددلاا«
 رِرفصلاا هِھلإإ« ٬،تتايیضايیررلاا هِھلإب الإإ نُنمؤؤت ال ايیانح ىىررحألاب ووأأ

 ييینيیع يف .للايیخلااوو رِرعشلاا هَھلإإ ٬،للامجلاا هَھلإإ الإإ سُسِّددقُت ال سسووددررفوو .»ةيیاهھناللااوو
 ٬،نُنمززلاا ٬،ُءاضفلاا .تتايیضايیرر ُةنيیكام نُنووكلاا .تتايیضايیررلاا يف يفتخيی هُھلإلاا ايیانح
 ٌمماغنأأ اهھقسوومُت ةَّيیضايیرر تٌتانئاك اهھُّلك ...حُحووررلاا ٬ُ،ةةووقلاا ٬،ُةكررحلاا ٬ُ،ةةدداملاا ٬،ُءووضلاا
 ُةيّیأأ ُعيیططتست ال ييذذلاا ِّررسلاا« يف ىَّلجتيی هُھلإلاا سسووددررف ييینيیع يف ...ةيّیهھلإإ ٌةَّيیمقرر
 ٍةلدداعم ُةَّيیأأ :سسووددررف لُلأست ...للامجلاا :»هھنع رَريیبعتلاا ووأأ هھَتَمجررت ةيّیضايیرر ٍةلدداعم
 رِريیررخ رِرحس ٬،ققشعلاا ِةلُْبق ةِةرركس ٬،للفططلاا ِةماستباا لِلامج َةمجررت ُعيیططتست ةيّیضايیرر
 ِةقيیمع ٍةيّیووااررحص ٍءامس يف ِببووررغلاا ىقيیسووم ٬،ةيّیلبجلاا عيیبانيیلااوو تتالالشلاا
 مَمددعلاا ررَّووصتيِیل نناكملاا-ننامززلاا ددووددح ججرراخ رَرِّكفيُی ننأأ هھناكمإب غٍغامدد ُّييأأ ؟ةقررززلاا
 ...؟»رريیبكلاا ّينووكلاا رراجفنالاا« للبق ددووجوولاا َحستكاا ييذذلاا قَقلططملاا

 ههذذهھھھ ٬،ننيیددماعتم ننيیدَدعُب يف ششيیعأأ امهھعم .ايیانحوو سسووددررف ُققشعأأ



 يف ةعباقلاا ةيیناكرربلاا للابجلاا ممساا( نناسمش :ينامسأأ ييذذلاا يبأأ َّللعل !يتيینووفميیس
 ً:اقحال ةةايیحلاا ينتبهھھھوو ام عم ٬،يعوو ننووددب ٬،ككلذذ يف مَمغانت )نندَدع جيیلخ ئططااووش
 ٬،ننيیسمشلاا ننيیتاهھھھ ُسسِّددقُت ٌمميیدِدأأ انأف ...ايیانح ٬،ةيیناثلااوو .سسووددررف ٬،ىلووألاا يسمش
 ٬،ننيیتهھلآل ٌددبعم ٬،ننيیَسمِشل ٌضضررأأ ٬،رريیغ ال ٬،انأأ .امهھئفددب يلتغت ٬،امهھب ءيضتست
...ننيیَبْلِقل فٌفووج ٬،ننيیَملُحل عٌعددخَم

 يف يشملااً اارريیثك ققشعن .ايیانح ِةَّقُِشل ةةددووعلاا للبق سسيیرراب يفً اليیووطط يشمن
 ءففددب انضعب للِّبقُن .سسيیرراب اميّیسال ٬،اهھب يقتلن يتلاا ىىرربكلاا ننددملااوو ممصااووعلاا
 انقناعت نناكم ِّللك يف ٬،ىهھقموو ٍةباغ ِّللك يف ٬،ررسج ِّللك يف ٬،ععرراش ِّللك يف ةَّقرِروو
 الٌ ةةدداع ...ةميیددق تتايیرركذذ هھيیف انعررزز ٍعقووم ِّللك يف ٬،ةقباس تتااررايیزز يف هھيیف
 عيیططتسن الوو اهھضيیووررت دديیجن ال ٬،ططررفم للكشب اهھقشعن ٬،ةقدداص ٬،ةفيینع ٬،ةيیددااررإإ
..ً.ااددبأأ اهھنم ييووتررن ال ٬،اهھنيینقت

 ُّللحيی ههانعررتخاا مٌمساا ...ققيیررططوو ننكرروو ةقيیددحوو ةحاس ِّللكل ٬،ععرراش ِّللكل
 ررططخ امً اقيیلعت ظظفحيیل ووأأ ٬،هھيیف انتايیرركذذ ننمً ائيیش ددِّلخيُِیل ٬،يمسررلاا ممسالاا ّللحم
 مٍمتاخ صّصف هھيیف تُتعضأأ ييذذلاا( ددِّررمتملاا ممتاخلاا ععرراش :هھب ررووررملاا ءانثأأ انددحأأ للابب
 ٬،)ةةرّرم ننم ررثكأأ ٬،ممتاخلاا ةقلح يف هُھَتيیبثتً اثَبع ايیانح تتلوواح ٬،يناميیلاا ققيیقعلاا ننم
ً ااددعوو ٬،ققانعلاب ٬،اهھبررق انددَّمع يتلاا( ددعوولاا ةسيینك ٬،ةيیهھتنماللاا ةلُبقلاا ععرراش
 ددووقفملاا »تتررووش«للاا ققددنف ٬،)تتقوولاا سسفن يف ٬،ةفددصلاب انيیلابب ررططخً اكررتشم
 ىهھقم ٬،يسرركلاا ةيیآآ ةةررووفان ٬،)تتررووشلاا اهھنوولططنب ايیانح هھيیف تتسن ييذذلاا ققددنفلاا(
 ررئاططف ةةررجش ٬،ععااددوولاا ةلُبق ةططحم ٬،ننيیززحلاا )ةيینووررتكلالاا ةلاسررلاا( لليیميیإلاا

 اهھھھانززوواجت ٬،ةةدّداح ةيیمااررغ ةكعوو( ةكعوولاا ععرراش ٬،هھتالووكشلاب »ببيیرركلاا«
 ءاسم ةعباسلاا يف اهھلباقن اّنك( ةةررووررحشلاا ففططعنم ٬،)ةليیلق ممايّیأأ يفً ايّیمااررغ
 ججووررخلاا ددعب اهھيیف للوّوجتن امددنع ٬،هھيیسررووأأ ةباغ يف ٍءان فٍفططعنم يف ٬،دديیددحتلاب
 ٍةيّیهھشبً اعم ههانلووانت ييذذلاا( ععددافضلاا ذذووخف ششتيیووددنس ععرراش ٬،)!انيیرربتخم ننم
...)ةةررططمم ةٍةرريیهھظظ تتااذذ ةلئاهھھھ

 ٬،انأأوو ايیانح ٬،اننيیدد يف( هھب للفتحن ددلاخ ٌثثددح ررهھشلاا ممايیأأ ننم ٍمموويی ِّللكل
 دديیع :)ةيیوونسلاا ىىرركذذلاب سسيیلوو ةميیمحلاا ثثااددحألل ةيیررهھشلاا ىىرركذذلاب للفتحن
 ييذذلاا رربمسيیدد ننم للووألاا مموويی دديیلختل ٬،ررهھش ِّللك ننم للووألاا يف( للجررألاا ققانع
 تتناك يتلاا ايیانح ننمً اارّرس تُتبلطط .ءالمززلاا ننم رٍرشح عم ممعططم يف هھيیف انيیقتلاا
 ٬،ةبجوولاا للااووطط ٬،ةلوواططلاا للفسأأ ّيمددق ققووف اهھيیمددق عضت ننأأ ةلوواططلاا يف ينهھجااووت



 يف هھب للفتحن( ييررهھشلاا اهھھھدداليیم دديیع ٬،)هھيیف ةلُبقلاا ةلاحتسالوو انضعبل انقووش ةةدّدشل
 ىلع ددحااووب للفتحن ككلذذل ٬،سسررام ننم يناثلاا يف ايیانح تتددلوو .ررهھش للك ننم يناثلاا
 اهھھھدداليیم دديیع سسددسب ٬،لليیررباا ننم يناثلاا يف اهھھھدداليیم دديیع ننم 12/1،٬ ٬،ررشع ينثاا
 ةلُبقلاا دديیع )...وويیلوويی يف هھثلثب ٬،وويینوويی ننم يناثلاا يف هھعبررب ٬،وويیام ننم يناثلاا يف
 ةلبقلاا مموويی ٬،مميیظظعلاا وويیام ننم ثثلاثلاا دديیلختل ٬،ررهھش للك ننم ثثلاثلاا يف( ىلووألاا
 يف( ينططوولاا دديیعلاا ٬،)ررهھش للك ننم عبااررلاا يف( ىلووألاا ةلاسررلاا دديیع ٬،)ىلووألاا
 يملعلاا عمجملاا اهھماقأأ ةلفح يف هھيیسررووأأ يف انفرراعت مموويی ٬،ررهھش للك ننم سسماخلاا
...)ننآلاا ننم تتااوونس ةثالث للبق ٬،ىّتش تتاارربتخم ننم ننيیثحاب تْتَّمَض

 ًااررغث ٬،هھجووبً اهھجوو ٬ً،اعم ةةددلاخلاا تتابسانملاا ِّللكب للفتحنس ررهھشلاا ااذذهھھھ يف
 ةةدداعلاا يهھھھ امك ٬،تتاليیميیالااوو للئاسررلاا للالخ ننم سسيیلوو ٬،سسيیرراب يف انهھھھ ٬،ررغثب
 .انقشع ةةددنجأل ةةدديیددج تتايیرركذذوو خيیررااووتوو دديیعااووم ففيیضنس ...ببلاغلاا يف
 ددِّلخيُی امب اهھتاحاسوو اهھناكررأأوو اهھعررااووش ةيیمستوو سسيیرراب ةططرراخ رريیيیغت للصااوونس
...انمامأأً اليیووطط ششررتفيی ييذذلاا ررهھشلاا ااذذهھھھ

 ٌّووسكم اهھھھررااددج .مملحك ٌةليیمج ٬،نناقتإب ٌةمَّمصم ةفررغلاا .اهھتررامع ُللِصَن
 ٬،ىلعألاا ففصنلاا يف حتافلاا يلاقترربلااوو ٬،للفسألاا ففصنلاا يف ففيیفخلاا ررمحألاب
 ُددَّررجم .ةمعان ءااررمح ةيّیددرروو تتايینحنم هُھلَّلختت ٌّيجسفنب ٌّيقفأأ ٌططيیررش امهھلصفيی
 سسيیساحألاا ننمً ايیئابررهھكً ااررايّیت ٬،انأأوو ايیانح ٬ً،اعم انيیف يكذذيُی ررااددجلاا ككلذذ رِرُّكذذت
...ةقفااددلاا ةيّیووقلاا ققااووشألااوو

 ٌةةررووماح .ّيلمخم تٌتووص .رريیررح ننم ٌددسج .رريیررسلاا ططسوو ٌةيیقلتسم يهھھھ
 للفسأأ ٬،ققِبع ٌّيناَمُع ٌّييررططع ٌققووحسم .ةعسااوو ننيیعأأ .ءااررمح ررفاظظأأ .ةيّیددرروو
 .اهھھھددسج َّللك للسغت نناارروول نناس مموويیبأأ ننم ٌةَنقتُم تٌتاّشرر .سسفنلاا حتفيی ٬،ننيینذذألاا
 ننم هِهرِرووُنِب قُقشعلاا للسغيی .ققشعوو ٍةّقرروو ٍءافصوو قٍقددص عَعووبنيی لُلسغيی رٍرططع ععووبنيی
...ءاشيی

 ةقيیقررلاا ايیانح سسفن ددعت ممل .ةةأجف ببَّشختت .اهھبايیث علخت ال ٬،ىىَّررعتت ال
 ننحتميی ييذذلاا ييرروولبلاا ببلقلاا تتااذذ ٬،ةةرريیررسلاا ةيیفاص ٬،ةططيیسبلاا ةعيیددوولاا ٬،ةفافشلاا
 ؟نناططيیشلاا ؟ننايیددألاا :رريیررسلاا ىلع اننيیب ُللوْوُحيی ٌثثلاث ةّمث ...هھسفن هھيیف ءووضلاا
 ّييووجلاا سسقططلاا تتااررُّيیغت ددِّددحيُی ثٌثلاث ةّمث ...؟ةيیمالظظلاا ننووررقلاا ؟دديیلاقتلااوو تتاادداعلاا
 ةةررااررحلاا سسفنب انضعب للِّبقُن .رريیررسلاا ىلع اهھفررعاا ال .ققيیررططلاا ةططرراخ ممسرريیوو
 ننيیحلاا ننيیب ٬،لليیووطط ٍححافك ددعب ٬،يل ُّققحيی َّممث ...ققشعلاا سسفنب .ققمعلااوو ققووشلااوو



 ننووتفملاا َءاغصإلااوو ةةرريیغصلاا اهھِتاقهھش بَبررش ٬،اهھَتبعااددموو اهھَسمل ٬،ططقف ننيیحلااوو
...ةةررحاسلاا اهھتَّذذلل

 اهھتاسمل ننم للماكلاا ننامررحلاا ٬،ممئااددلاا نناقتحالاا يل ررِّدُدق ٬،ككلذذ ااددع
 ييررددص ةةررشِبل اهھِسمل ددَّررجم ننم ٬،يقشعوو يقانع يف اهھتيیِّررح ننم ٬،اهھتابعااددموو
...رريیغ ال ييرراعلاا يفتك لليیبقت ووأأ ططقف

 للوّوحتت ٬،ضضبقنت رريیفاصعلاا تتانيیجب ةقوولخملاا ةخماشلاا ةةرّرحلاا ةّباشلاا ههذذهھھھ
 ممررتحت ال ٬،يططعت ال ٬،ررددابت ال ٬،ققشعلاا ينلددابت ال ٬،ةقَلغُم ةيیكيیتسالب ةبعل ىلإإ
 أأررجتت ال ٬،ةةددحااوو دٍديیبً اقيیفصت قُقشعلاا رُريیصيی هھنووددب ييذذلاا »يسددنهھلاا للثامتلاا« أأددبم
 ٍعيیططقب َّيلع للاهھنت ٬،ققيیررططلاا ةططرراخ دُدِّددحيُی ييذذلاا يئررملاا رريیغ ثثلاثلاا ىلع ددُّررمتلاا
 ففحتلت ٬،يفتخت ٬،عقووقتت ٬،ننجس سسرراح ىلإإ للوّوحتت ...!ةةررساكلاا تتااءاللاا ننم
 .ةةرربقم ىلإإ ةةرريیغص ٍةظظحل يف رريیررسلاا للوّوحتيی ...ءووضلاا ئفططُت ٬،ننفَكَك تتايیالملاا
 ينأل ٬،اهھعاقيیإإ ىلع ايیحأأ ينأل ةةأجف شُشمكنأأ ...ببيیلصك اهھقناعأأ ٬،ةّثُجك يننضتحت
 مميیسااررم ططسوو اهھعم ددُّحووتلاا عيیططتسأأ ال ينأل ٬،اهھتاجلخل ٍأأددص ننم ررثكأأ ُتتسل
...حيیررج رٍرووفصعك ينااززحأأ للمحأأ ٬،يتابغرر فُفِّططُعأأ ...ةيیززئانج

 ففيیك ففررعت يتلاا ٬،ةيینهھھھذذلاا تتانووبصعلاا مموولع ايیافخ يف ةيیعملألاا ههذذهھھھ
 جمانررب ببااووبأأ يل حتفتس يتلاا ٬،تتايیضايیررلاا ععاارريُیِب ححووررلاا ةططرراخ ممسررت

 ُككِّكفأأ ٬،ةهھلآلل ةيیتااذذلاا ةةرريیسلاا ُففشتكأأ ينلعجتس يتلاا ٬،»ررااررسألاا ففشاك«
 ًةيّیعملأأ تتسيیل ...ييددلااوو ننيیبوو ينيیبً ااززخااووً اقيیررعً انيْیدَد يهھُنأأوو ٬،ننايیددألاا صصصق
 هھليیووحتل اهھتيیررقبع ممددختست ٬،ةكئاش ككالسأب هھتططرراخ ممسررت ٬،ددسجلاا مموولع يف
...لليیقااررعوو دٍدقُع ننمً انابثك ٬،ةمرّرحم ققططانم ننم ًةكبش

 ففالآآ ذذنم ررشبلاا دَدَّحووتيِیل فٌفيیفطط قٌقشعً ابلاغ يفكيی :مملظظلااوو ررهھقلاب ررعشأأ
 ايیحنل انقلُخ ننيیذذللاا ٬،ننيیَّيیقيیقحلاا ننيیَقشاعلاا ننحن اميیف ٬،ةةدداعسوو ةططاسبب ٬،ننيینسلاا
 يف ثثهھلن ٬،ةفيیخس تتاهھھھاتم يف ططَّبختن ٬،ممئاادد ٍللافتحااوو ققالططنااوو ررّجفتوو ةيّیررحب
 ةهھِجااووملاا ةيیسنامووررلاا ةيیسيیررابلاا ةفررغلاا ههذذهھھھ للخاادد انهھھھ ٬،ةملظظم ٍةةددصووم ٍةقووررأأ
 ايیانح ققلغنت :مملألااوو ننززحلاب رُرعشأأ ...!ققيیقرر ٍتتماص رٍرمقوو ةليیمج ٍةئدداهھھھ ٍةباغل
 اهھھھرُرعاشموو اهھُسااووح ٬،ّيفخ نٍنجس للخاادد ٍةلووززعم ةفررغ يف قُقددنختت ٬،اهھسفن ىلع
 ققشعلااوو ممااررغللً اساسأأ تْتَِقلُخ يتلاا يهھھھ ٬،ددرراب مٍملظظم ٍتتماص فٍفهھك يف صُصفررقُت
...ةفيینعلاا ةةذذللااوو ةةددابعلااوو

...ةةررووهھقم ٌةليیحن ٌةبحاش حٌحااووررأأ اهھلووح ممووحت ةَّيیلَبَق ٌةميیخ لليیللاا



 اهھتاسملوو اهھمامتهھھھااوو اهھفططعوو اهھتفططاعل ٌئماظظ ينأأ ررعشت امددنع
 ال اهھنأأ ً)الثم ةةددحااوو ٍةقيیقرر ٍةسملِب( يل ممجررتُت ننأأ ققووتأأ ينأأوو ٬،اهھتااررددابموو
 امددنع ؛الإإ سسيیل ٍةةووززن ققيیقحت ننعً اثحاب ٬ً،ايیززاغ ٬ً،اناصررق ٬ً،ابصتغم ينرربتعت
 سسفن ينكرراشت اهھنأأ )ةفيیفخ ٍةةرّرح ٍٍٍةسمَلِب( يل دَدِّكؤؤت ننأل ةقررتحملاا يتجاح ُّسسحت
 ححووبت ...!يكبت ٬،ككلذذل ةتماصلاا يتجاح ِففنعب ررعشت امددنع ؛للئاهھلاا ققشعلاا
...ةيینامُعلاا اهھتليیبق تتااءااددن ءااددصأأ ننم ررثكأأ اهھيیف عمسأأ ال ٬،ببلقلاا عِّططقُت تٍتاملكب

 ٌثثلاثً العف ةّمث ...ةملؤؤم ةةررئاغ ققططانم َّسسُمأأ الئل اهھنيیح ييررعاشم ممتكأأ
 يهھھھ ٬،ايیانح ُررَّجفتتس )!ييرردديی ننم(ً اموويی ُعشقنيی امددنع !ةنعللاا هھيیلع يئررم رريیغ
 يتلاا ةةذذللاا للوويیسِب )!ييرردديی ننم( اهھنيیح ينررمغتس !ءاططعوو ٍتتااررددابم ٬،اهھسفن
...!ةةرريیغصلاا ممالآلاا رراثآآ َّللك حسمت

 ررثكأأ ففررعاا ال .ننددنل يف ششيیعت ننامع ةنططلس ننم ٌةَّباش ...؟ايیانح يهھھھ ننم
 يف ايیحيی نندَدع ننم ٌّينميی ينووك ننم ررثكأأ يهھھھ فُفررعت ال امك ً.ابيیررقت ككلذذ ننم
 ُّددووت الوو ففررعت ال املثم .ككلذذ ةفررعم ّددووأأ الوو ففررعاا ال ؟ةجووززتم .اسنررف
 ننم انضعب ققشعن اننأأ ووهھھھ هھفررعن ام ُّللك .ةيیررَسألاا يتايیح لليیصافت ةفررعم
 ٍةلفح يف ٬،ةةرّرم للووأل ةفددصلاب انيیقتلاا مموويی أأددب ٬ً،اقدداصً افصاعً اقشع ققامعألاا
 ةثالث للبق ٬،هھيیسررووأأ ةعماجل رروواجملاا ةيیملعلاا تتاارربتخملاا عمجم يف ةيیمسرر
...تتااوونس

 َّررصأأ .ةيیفانددنكساا ةيیبررووأأ ةلوودد عم ثثاحبأأ ددقاعت عيیقووتل ةلفح تتناك
 ففيیلأأ رريیغ ٌدديیلقت !ننيیددلبلل ّينططوولاا دديیشنلاب أأددبت ًةيّیمسرر ًةلفح ننووكت ننأأ اهھھھوولِّثمم
 ِّللك للثم ٬،ننيیيینططوولاا ننيیدديیشنلاا ءانثأأً افقااوو تتنك ...ةيیملعلاا ططاسووألاا يفً اقالططإإ
 !ثثااررتكاا ننوودد ًةسلاج ٬،ففووفص ةثالث ينددعبت ًةةاتف ُتتحمل امددنع ٬،ننيیيیِّووعددملاا
...!يهھھھ الإإ مٌميیقتسم عيیمجلاا

 ننأأ ووتلاا ىلع تُتظظحال .اهھھھووحن تُتهھَّجووت .للفحلاا أأددب ٬،عيیقووتلاا مميیسااررم ددعب
 يهھھھ .ةيّینددعلاا يتجهھل ننمً اارريیثك ببررتقت ًةجهھلوو ٬،حتافلاا ِّيساحنلاا َيِنوول سسفن اهھل
 ففيینع ٍئجافم يئابررهھك رٍرايیتب تُتررعش ...!ننامع ةنططلس يف ةلالص دديیلااووم ننم
 ممغانتً اضيیأأ ينرراثأأ .ررددانلاا َّيبررووألاا َّييووددبلاا اهھَلامج انتشددرردد ءانثأأ صُصَّحفتأأ انأأوو
...نندَدعوو ةلالص ٬،انيیتنيیددم ةجززمأأ

 ننيیدديیشنلاا ءانثأأ عيیمجلاا للثم يفقت ممل ااذذامل« ٬،ءددبلاا ذذنم ٬،اهھُتلأس



 ٬،مماع لٍلكشب ينططوولاا دديیشنلاا »ممووهھفم« ننم ررخست اهھنأأ ءووددهھب تتباجأأ »؟ننيیيینططوولاا
 ُّللك ٬،ررشبلاا ننيیب ةيیفااررغجلاا ددووددحلل ززمرريی ام ُّللك !دديیلقتلاا ااذذهھھھ ةسررامم ننم ففختست
 دديیشنلاا« :تتفاضأأ .اهھفررق رريیثيی »يجوولوويیبلاا ععوونلاا« سسفن ءانبأأ ننيیب ُززِّيیميُی ام
 عم انأأ !ةليیبقلاا دديیشن دّدض انأأ !ننططوو ممجحب تْتَحضأأ ددقوو ةليیبقلاا دديیشن ووهھھھ ينططوولاا
...»!ددووددح الب مٍمَلاع

 ٌةيیعيیلطط يهھھھ !عساشلاا ِننووَبِْللايی !ههذذهھھھ اهھتررابع ٬،رريیررسلاا ىلع ٬،ننآلاا ُررَّكذذتأأ
 ففلأأ ةعبس ددعُب ىلع ٬،رريیررسلاا ىلع ٬،انهھھھ امنيیب .سسايیق ّللك ققووفيی ٍللكشب ااذذكهھھھ
 ىلع انهھھھ ٬،اهھل .لليیقااررعلااوو ككررامجلااوو ددووددحللً اعنصم للَّووحتت ٬،ةليیبقلاا ننم ررتمووليیك
 للووقت يهھھھوو ٬،ننِمْسإإ ٬،ننووجيیتناا ِةقيیقِشل عضاخلاا تتووصلاا تتاارربن سسفن ٬،رريیررسلاا
 ال ٬،بْبيْیِت يف ُتتددلوو انأأ« :)ككوولفووِسل »ننووجيیتناا« ةيیقيیررغإلاا ةيیدديیجااررتلاا يف(
...»!بْبيْیِت للهھھھأأ للثم الإإ ككلسأأوو ررّكفأأ ننأأ عيیططتسأأ

 هھنأأ ممهھفأأ .»!تَتْحمس وول« :يل للووقت ٬،مموونلاا يف ةبغررلاب ايیانح ررعشت امددنع
 ننأأ ٬،ييددسج فَفِّططعأأ ننأأ ٬،ةلفططك ممانت يك تتايیالملاب اهھيیِّططغأأ ننأأ الإإ ّيلع ددعيی ممل
...نناططيیشلاا نناضحأأ ىلإإ ةَّنجلاا ننمً ااددووررططم جَجرُرْخأأ

:ببابلاا ققالغإإ ككشوو ىلع انأأوو ةةررابعلاا ههذذهھھھ عمسأأ ظظحلاا ينفلاح ااذذإإ
...!ةةرريیخأأ ةلُبق

 ةبحاص ننم عمسأأ مّمث .ةبغررلااوو ةعووللاا سسفنب ٬،سسووقططلاا سسفن رراارركتل ددووعن
...اهھھھددعب ععووجرر ال ٬،ةعنام ًةعططاق ٬،ةقَلطْطُم ٬،ةةرريیخأأ »!تَتْحمس وول« ةلالجلاا

 ٬،ممووززهھم ٍّييددنجك ٬،لليیللاا ننم ةةررخأتم ةعاس يف يتررامع ببووص ججررخأأ
 اهھل ببيیططيی ففيیك .ثثددحيی اممً ائيیش ممهھفاا ال .يلهھھھاك ققووف مملاعلاا تتابيیخ َّللك ُللمحأأ
 يف ٍببنذذ ننم ُتتبكترراا ااذذام ؟تتقوولاا سسفن يف اهھنم ينمررحُتووً اقبش ينيیمددُت ننأأ
...؟ةيّیجااززجززلاا ةلدداعملاا ههذذهھھھ عيیقصوو ىظظل ننيیب حجررأتأل ةةايیحلاا

 ةيّیوويیح ٬،ههايیانح ججززططوو ققفدد ٬،اهھھھددسج ةعوورر ططقف ككلذذب ُضضررعتستأأ
...؟ةميیمحلاا هھئاضعأأ ددّقووتوو ةّقرر ٬،ةنيیكررلاا هھتجسنأأ ةبووصخوو

 هھتقووشعم عم للجررلاا ذذذّذلتيی ال« :رريیلددووب »خيیشلاا« ةلووقمبً اّقح ُددقتعتأأ
 الأأ )!للقأأ الوو ررثكأأ ال ٬،هھتخووخيیشب للفتحيی ددعاقتم ٍققشاع ُةلووقم( ؟»ةيیقيیقحلاا
 ًالماك ننكيیلف قٍقشع ننم َّددب ال نناك ااذذإإ« :ششيیوورردد ددوومحم ةلووقم اهھيیلع ُللِّضفُت
؟»..ً.الماك



 ٬،ييررددأأ تتسل(ً اّقح يُنقشعتأأ ؟)ننظظأأ ال( ةيینانأأ ؟)ددقتعأأ ال( ٌةيّیدداس يهھھھأأ
 ةيیووثنأأ ٍةهھلآآ ووأأ ٬،سسوونيیف ووأأ ٬،ةةررووططاارربمإإ رَروودد يمامأأ بُبعلتأأ ؟)...للءاستأأ ٬،امبرر
 ننااررمح« ييرربع ببقاعت ٬،مملاعلاا للاجرر ايیاططخ ّللك ةبيیررض عفددأأ ننأأ يندديیررت
 ممهھتعززن ٬،ممهھتظظاظظف ٬،ممهھتهھھھااررش ٬،ممهھبهھن ننم ررأثت ٬،ررشبلاا ننم »ننوويیعلاا
...؟ةيیباصتغالاا

 يتلوواحم ننمث عفددأأ ننأأ دديیررتأأ ؟ةحررابلاا اهھُتلمهھھھأأ يتلاا سسووددررِفل ُممقتنتأأ
...؟»هھفووج يف ننيیبلق ننم لٍلُجرِرل هللا لَلعج ام« :ةيینآآررقلاا ةيیآلاا ننايیصع

 ٬،ةنماثلاا ءامسلاا ىلإإ للووصوولل هھنأأ ممأأ
 ٬،ررططعلاا ررططع يف ننابووذذلل
 ٬،ةهھلآلاا قِقرَرعب للاستغالل
 ٬،ييايیانح ايیانح غغوولبل
 ٬،ةةددباكملااوو ةةاناعملااوو ففشكلاا ننمً اارريیثك ممززليی
 ِّررس ننع ٬،يئررماللاا ثِثلاثلاا ننعً اثحب خيیرراتلاا ققامعأأ يف صُصووغلااً الوّوأأ ممززليی

...؟هھسفن ووهھھھ ررااررسألاا ففشاك

 يف ههددهھھھاشأأ .ففووقعملاا ففيیثكلاا للفلفملاا يبرراشبً اادديیحوو يتفررغ للخددأأ
 ال ً.اتماص يكبأأ ...!تتااذذلاب تتاظظحللاا ههذذهھھھ يف ةيیررخسللٌ ةةاعددم ووهھھھ ممك .ةةآآررملاا
»...!ككيیلع ممااررح« :تتووص الب خخررصأأ .ايیانح ينعمست

 )3(
 ففشاك« ننع ايیانح هھتلاق ام لليیصافت دديیعتسأل ررجفلاا ببررتقيی ننأأ ممززل

 أأررجتت ال ااذذهھك دديیقعتلااوو ححوومططلاا دديیددش اًاررماغمً اجمانررب ننأأ ننظظأأ تتنك .»ررااررسألاا
 ةيّیفخ تتااووططخب ووددبيی امك رريیسيی مملعلاا ننكل .يملعلاا لِلُّيیختلاا مُمالفأأ الإإ هھيیف ضَضووخلاا
 ايیندُد يف ةيیجيیتااررتسااوو ةيّیمهھھھأأ ررثكألاا تتالاجملاا يف اميیسال ٬،اهھعرراست يف ةةددااووهھھھ ال
...رريیكفتلااوو غغامددلاا :ببررغلاا

 ففصتنم يف ٬،ةسااررددلل اسنررف يلووصوو للاح ككلذذ تتظظحال يلعل
 ال ييذذلاا ننيیشملاا ينيیميیلاا رراعشلاا نناك .لليیلقب ةيیلووررتبلاا ةمززألاا ددعب ٬،تتانيیعبسلاا
 ججااووررلاا رَريیثك »!رراكفأأ انيیددل ننكل ٬،للووررتب انيیددل سسيیل ننحن« :ةيیررصنعلاا ننم وولخيی
 نناسنإلاا ةةايیح ننأأ انهھھھ ممَّلعتيی ببلاططلاا ننأأ ووهھھھ للباقملاب يباجعإإ رراثأأ ام ...اهھنيیح
 ام ررددقب ٬،ةيیعيیبططلاا تتايیناكمإلااوو تتااووررثلااوو رردداصملاا اهھھھددِّددحُت ال ضضررألاا ىلع
 .ممحَفَك ٬ً،الثم ممحفلل نناسنإلاا ججاتحيی ال !ففرراعملاا ددووددحوو رراكفألاا ىىددم اهھھھددِّددحيُی



 للووررتبلاب ووأأ ٬،ممحفلاب :ىىررخأب ووأأ ةقيیررططب اهھھھدديیلووت ننكميی يتلاا ٬،ططقف ةقاططلل ججاتحيی
 ٬،ةيّیوووونلاا تتالعافتلاب ووأأ ٬،)الإإ سسيیلً اثَّوولُم ًءام ببيیررق ننمزز ىلإإ رربتعيی نناك ييذذلاا(
 هھصالختساا ننكميی للب ٬،ررابآلابً اططووررشم سسيیل ببررشلاا ءام .ىىررخأأ ٍةةرركف ييأب ووأأ
 ٬،يضاملاا يف ةةرريیبك ةيیمهھھھأأ هھل ننكيی ممل ييذذلاا للمررلاا .ىىررخأأ للئاسووب ووأأ ررحبلاا ننم
 يف ةسيیئرر ةةددامك مموويیلاا ممددختسيی ووهھھھ اهھھھوو ٬،ججاجززلاا ةعانص يفً الوّوأأ ممددختُسأأ
 !ررتوويیبمكلاا ةةززهھجأأ »مموويیسيیليیس«وو ٬،»مموورر ييدد يس« ةجّمددملاا صصااررقألاا ةعانص
 مموويیلاا ددعيَی ممل ةةددعابتم ةيیفااررغج ننكامأأ ننمً ااررشب ُّممضت يتلاا تتاعامتجالاا دداقعناا
 للبق ٬،تتنررتنأأ .»سسنررفنووكوويیززيیفلاا« ةقيیررططب اهھھھددقع نناكمإلاب ٬،ررفسلابً اططووررشم
 للابب ررططخت ممل ٬،اهھل ددووددح ال ةةدديیددج ددررااووموو تتايیناكمإإ ةيیررشبلاا حنم ٬،ككااذذوو ااذذهھھھ
...ككلذذ للبق

 ففشاك ةةررضحل هھمِّددقأأ ننأأ دديیررأأ عٌعووضووم يّيددل نناك ااذذإإ :يسفِنل تُتلق
 :ييززاغلأأ ززغل ٬،اهھسفن ايیانح !ايیانح :ووهھف ٬،هھنعُ ههرَريیررقتوو ُهھَليیلحت أأررقأأوو ررااررسألاا
 يف ٬،مملاعلاا ممصااووع ىقررأأ يف اهھلالخ انيیقتلاا ممرراع ققيیقرر قٍقشع ننم تتااوونس ةثالث
 ىتح اهھعررااووش انرربعوو اهھفحاتم انررزز .اهھتاعماج ةفايیض رِرووددوو اهھقددانف ننم رريیثك
 ةلسااررملاا ننع ففقووتن ممل ٬،تتايیرركذذلااوو ققانعلاا انلددابت .لليیللاا ننم ةةررخأتم تتاعاس
 رريیسفتلاا ُةليیحتسم ققيیررطط ُةططرراخ ككلذذ عم انْتلصفوو ...تتالاصتالااوو
...!ككااررددإلااوو

 ييذذلاا( ررااررسألاا ففشاك ننع ايیانح هھتلاق ام ّينيیع ممأب رَربتخأأ ننأل ققووتأأ تُتنك
 هھمامأأ ييِّررُعأأ ننأأ تتقوولاا سسفن يف ففاخأأوو ٬،ً)اقرراخً ايّیملعً ااززاجعإإ يل ااددب
 .)تتايیالملاب مموونلاا للبق اهھھھدِدسج ةيیططغت ىلع يسفن انأأ صصررحأأ يتلاا( يتقووشعم
 للكب هھمامأأ َررِّكفأأ ننأأ يف ٬،اهھحبك عططتسأأ ممل ٬،ةةدديیددش ٌةبغرر ككلذذ عم ينتددوواارر
 تتااررااووح ءانثأأ اهھتلووفطط ننع ينذذأأ ىلإإ ررططاقت ام للكبوو ٬،انتااءاقل لليیصافت
 يلابب رروودديی ام ةةءااررقً العف َععاططتساا ررااررسألاا ففشاك ننأأً الوّوأأ َددَّكأتأل ٬،ةةددعابتم
 ةططرراخ ررااررسأل ككلذذ ددعب هھتااءاضااوو هھليیلحتل يغصأل مّمث ٬،هھب ررّكفأأ ام هَھنك كَكررددأأوو
...ققيیررططلاا

 ىلع ٌةقلغنم ننامع للهھھھأأ للثم يهھھھ .اهھتلووفطط ننع ةبووعصب ثثدّدحتت ايیانح
 ّييووجلاا سسقططلاا ينعأأ ال(ً اادّدج دٌدرراب ٬،تتماص دٌدلب ننامُع ...ةمووتك ٌةظظِّفحتم اهھسفن
 ةلززعلاا ةيیجهھنمب سسرراميی ٬،مملاعلاا ننع هھسفن ءافخإإ ننف دديیجيی ٬،)للاحلاا ةعيیبططب
 ٍصصقرر ُةبلح تتميیقأأ وول ...ةيّیفخلاا ةملظظملاا ايیااووززلاا يف ٬،لّلظظلاا يف ةةايیحلااوو ررتستلااوو



 ننم اهھلصيیس ننامع ُللثممف ٬،ددلب للك ننع ٌللثمم اهھھھررضحيی ةبخاص ٌةيیبابش ٌةيّینووك
 رراقووب ىّحنتيیس ٬،ييدديیلقتلاا صصيیمقلااوو ةيیرروولكلووفلاا ةمامعلااوو ررجنخلاب ٬،يفلخ بباب
 عم ثثدّدحتيی ننأأ ننوودد ةيّیبررعلاا ةةووهھقلاا ننمً اسأك بَبررشيیل ًةَملظُظ اهھھھايیااووزز ررثكأأ يف
 ٍةمشحب ٬،ٍةبضتقم ةماستباب(ً ااررذذتعم ءاسم ةةررشاعلاا يف ةبلحلاا ُرردداغيیس ٬،ددحأأ
...مموونلل رردداغيی ننإإ هھيیلع ننأأً الئاق ٬،)ممج بٍبددأأ نِنسحوو

 الجرر ككانهھھھ ننأأ ايیانح ننم تتفررع امددنع ككرراب للااررتنس يف للوّوجتن اّنك
 ىتح اهھعلهھھھ رريیثيی !دديیددحووبلاا ددمحم ننب نناططلس :ددبألاا ىلإإ اهھتلووفطط هھبلاخمب ششددخ
 اهھتددعبأأ يتلاا ننيینسلاا ههذذهھھھ للك ددعب ٬،ننددنل يف ششيیعت يهھھھوو ىّتح ههرَرْكم ففاخت .مموويیلاا
:تتلاق ...هھنع
 ً.ااذذووفن سسانلاا ررثكأأ هھلعل !ببررقألاا ننكيی ممل ننإإ ٬،ةططلسلاا ةّمق ننم بٌبيیررق نناططلس -
 .سسيیلااووكلاا ففلخ ءيش َّللك رريیدديی هھنأل ٬،»تتاملظظلاا ايیشيیليیم ددئاق« :ايیانح ُهھتمسأأ
 ررفحيی ال ىتح ككلذذك ننووكيی ننأأ الإإ هھنكميی ال ٬،ككلذذ ىلإإ لليیميی ٬،للظظلاا يف للغتشيی
 ٬،هھتاططررووت ىىددموو هھتططلس ممجح ةيیؤؤرر ننم ننيیررخآلاا عنميی ّللظظلاا ننأل ٬،ههدديیِبُ ههرَربق
 ووأأ ععززانم ننوودد ددحووألااُ ههدُديّیس ووهھھھ ذٍذووفن َءاضف :ممااووددلاا ىلع هُھلِّضفيُی ام هھل ننمضيیوو
...ررخآآ نناططلس

 ةيیلاملااوو دداصتقاللً اارريیززوو نناك ٬،ةضباق ةساّسح ةيیدداصتقاا تتاسسؤؤم ررااددأأ
 .ممهھھھألاا اهھحاتفم ننكيی ممل ننإإ ددالبلاا يف ننمألاا حيیتافم ددحأأً اموودد نناك هھنكل ٬،ةةرراجتلااوو
 .ططالبلااوو يناططلسلاا ببتكملاا نَنووئش ررخآآً انيیح ففلخلاا ننمووً انيیح ًةةررشابم ُهھِّجوويُی
 تتااررااززوولاا ةةررااددإإ ددنع اهھبستكأأ يتلاا ةةددوومحملاا ةعمسلاا ..ً.اساسأأ هھمهھيی ام ككلذذ
 ٍةعَّنقم ةٍةررووص بِباستكااوو ٬،ننيیعألاا يف ررابغلاا ِّررذذ ضضررغب الإإ ننكت ممل تتاسسؤؤملااوو
 ٬،ىنغلاا دُديیددش ٬،ككااذذوو ااذذهھھھ ِّللك للبق ٬،ووهھھھ َّممث .ةيیططووبططخألاا هھتعيیبطط ءافخإب هھل ُحمست
 للااوومأأوو تتاارراقع ننيیب ٬،ججرراخلاا يف ءاكذذوو ةيیانعب ةعززووملاا تتااررايیلملاا ُددِّددعتم
...ةصررووب ممهھسأأوو تتاكلتمموو ةلئاس

؟ككلذذ ىلإإ للصوو ففيیك :ايیانح تُتلأس
 تتناك يتلاا ننامع يفً ااررجات دديیددحووبلاا ددمحم خيیشلاا ههددلااوو نناك :تتباجأأ

 يبأأ ...ننددنل يف َّممث ٬،ررصم يف ةسااررددلل هھلسررأأ .ةيیلووررتبلاا ةةررفططلاا لليیبق ةةرريیقف
 هھّمضيی ننأأً ايیعيیبطط نناك ييذذلاا نناططلس للززنم يف ششاع )ممألاا ننم نناططلس ققيیقش(
 يف ةسااررددلل ههاخأأ يبأأ ققفاارر َّممث .نناارريیغص امهھھھوو امهھمأأ تتّفووت ننأأ ذذنم هھتيیاعررل
...ججرراخلاا



 ننع يبأأ ففلتخأأ ...رريیغصلاا رريیمألاا ٬،لّللددملاا للفططلاا نناططلس نناك للززنملاا يف
 ععرراف ٬،ةعلططلاا يهھب ٬،ييددايیتعاا رريیغ لٍلكشبً اميیسوو نناك :ةةرريیثك ءايیشأأ يف نناططلس
 ققيیططيی الوو ةليیبقلاا ممووهھفم حبقتسيی ٬،هھسفنب ةقثلاا دديیددش ٬ً،ااددِّررمتم ٬ً،ااررماغم ٬،للووططلاا
 الوو ررثكأأ الً ايیئامنيیسً الثمم ننووكيی ننأأ هھملح نناك ...اهھھھدديیلاقتوو اهھتاادداع ننووجس
 للبق ٬،ننددنلوو ررصم يف اهھيیلع ببظظااوو ييذذلاا نناططلسك ةسااررددلابً اارريیثك ممتهھيی ممل !للقأأ
 ههددعب يبأأ دداع .ةةررااددإلااوو دداصتقالاا مَمررهھھھ ررصب ِةحملب قَّقلستيیوو ننامع ىلإإ دَدووعيی ننأأ
 ةيیبعشلاا ةهھبجلاا ىلإإ ممامضنالل هھتدداق ةيیررووث لٍلوويیمبوو ٬،ةيیززيیلجنإإ ٍةجووززب ررهُھْشأب
...اهھيیف ٍّييددايیق رٍروودد بِبعلوو ننامع رريیررحتل

 اهھسووقطط ةةررااددإإوو ةليیبقلاا ةّفدد هھيیجووت ىلع ٬،هھيیبأأ للثم ٬،نناططلس ببظظااوو
 .اهھتاقالعوو اهھفااررعأأوو اهھنيیززااووم ووررتسيیام ٬،ةيیمسررلاا اهھَتهھجااوو ىحضأأ .ةيیموويیلاا
 َّممث .)ببيیصنوو ٌّظظح هھمساا ننم ٍئئررماا للكل( نناططلسلاا بَبناج عبططلاب نناططلس رراتخاا
 ةيیجذذوومن ٌةسدداس ٌةّساح نناططلِسل( ننبالاا ِنناططلسلاا ِحلاصل ِهِھلتق ةةررمااؤؤم يف للخدد
.)ممااووددلاا ىلع ررصتنملاا ىمررملاا ررايیتخاب هھل حمست

 ةضهھھھانلاا ةةررووثلاا ببررض ىلعً اصيیررح نُناططلس نناك ننبالاا ِنناططلسلاا للثم
 للايیتغاا ةةررمااؤؤمً اضيیأأ تتررَّبدد يتلاا ةةرروواجملاا للووددلاا ُّددم امهھھھءاج .للئاسوولاا للكب
 ًاتباثً اعووبق ننميیِلل تْتَنمضوو ننميیلاا للامش يف ييددمحلاا مميیهھھھاارربإإ ررِّوونتملاا سسيیئررلاا
 ُنناططلسوو ُنناططلسلاا َضضهھنتساا .مموويیلاا ىّتح ِدداسفلااوو ِففلختلااوو ِةليیبقلاا ِللْحوو يف
 اهھضيیررحِتل ععددبملاا سَسددنهھملااوو اهھيیلإإ للووألل يمسررلاا ثَثووعبملاا يناثلاا نناك .للئابقلاا
 تتااررعنلاا ضضاهھنتسااوو ةةررووثلل ةةدداضملاا ةيیاعددلاا ننم ٬،للئاسوولاا ِّللكب اهھئالوو ببسكوو
 ببددأتلاب زِزَّررططملاا ثثيیددحلااوو ممرركلااوو يلاملاا ِّددملاا ىلإإ ٬،ففااررعألااوو يضاملاا دديیجمتوو
...ححددملااوو

 نناك .ةلاسبووً ااددانع ررثكألاا اهھيیلضانم ضضعب ددمص ننإإوو ةةررووثلاا ددامخإإ َّممت
 ...ةةددِّددعتم ةةرركام للئاسوووو ءااررغإلااوو ةةووقلاا ءالؤؤهھھھ ددض تتَمدِدخُتساا .ممهھھھددحأأ ييددلااوو
 لَلسررأأ .هھنم ٍةبيیررق ٍةليیبق ةيیاعرر يف ههافخأأوو هھفططتخاا .هھيیخأأ َةيیامح نناططلس سسنيی ممل
 نندَدع يف »ةيیررووهھمجلاا ىفشتسم« يف عضوولل ٬،يب ًةلماح تتناك يتلاا ٬،يتددلااوو
 ننّكمت َّممث .)ييززيیلجنإلاا ررامعتسالاا ممايیأأ ىمسيی نناك امك ٬،ثثبااززيیلاا ةكلملاا ىفشتسم(
...نندَدع ىلإإ اهھقحليیل يبأأ ببيیررهھت ننم

 للاملااوو ذذووفنلاب ههااررغأأ ٬،ةقثلااوو ةيیامحلاا ههذذهھب ههاخأأ نناططلس ببسك ننأأ ددعب
 ررأف«ً اقباس نناك ييذذلاا ُنناططلسف .هھَباعل للاسأأ .هھتاكلتمموو ِهھِتططلس ننم ضٍضعبوو
 للصافم للكب ًةفررعموو ًةبررجتوو ًءاهھھھدد ددااددززاا ٬،»ببيیبانأأ تتووح« ىحضأأ »ببيیبانأأ



 خباططملاا للك يف هھططااررخنااوو ننددنل ننم هھتددووع ددعب اميیسال ٬،ةيینامعلاا ةةايیحلاا
 .سسووفنلاا ططاقسإإوو ءااررغإلاا نّنف يف هھترراهھمب ممااووددلاا ىلع ززَّيیمت .ةحجانلاا ةيیسايیسلاا
 ررعسلاا هھل ممِّدُدق ااذذإإ ءااررشلل ٌللباق ننووكلاا يف نناسنإإ ييأأ ننأأ عططاق ٍٍللكشب ننمؤؤيی
 ققمع يف ٬،يبأأ ننأأ ففررعيی .ةنيیفددلاا هھتاجاحوو يبأأ ةعيیبطط ففررعيی ووهھھھ مّمث !ببسانملاا
...ررخآب ووأأ لٍلكشب هھهھبشيی ٬،هھقامعأأ

 ٬،اهھيیلإإ يبأأ ببيیررهھت ىلع َّررصأأ يتلاا ٬،نندَدع يف ةةررووثلاا ننأأً اقثااوو نُناططلس نناك
 يبأأ للعجتس يتلاا ققررططلاا ررصقأأ ننكت ممل ننإإ ٬،يئامنيیس ٍممليیفك ًةعتمم ننكت ممل

 ٬،رريیفس ببصنمبً اضيیأأُ ههدَدعوو ...ررخآآ ٍببرردد ننع ثثحبيیوو هھَتيّیررووث »ففِّططَعيُی«
 ننم وولخيی ال امب هھل للاق امك ٬،»يئامنيیسلاا للثمملاا رروودد ىلإإ ففئاظظوولاا ببررقأأ«
!ةيّیررخسلاا

 يتبحصب ننامع ىلإإ دداع .هھقافرر ررخآآ نناخ .هھيیخأأ ةةرراّنُص يف يبأأ َعقوو
 ننددنل ىلإإ يمأأ تتدداع .يتناضح نناططلس هھل ننمض ننأأ ددعب يمأأ قّقلطط َّممث .يمأأوو
 ىهھتنااوو ٬،تتااوونس مماادد ٬،يتدداعتساا للجأأ ننم اليیووططً احافك أأددبتل ةةددقاح ًةةررووهھقم
...اهھليیصافت َّللك لُلهھجأأ ٍةضماغ ةقفصب

 هھمامتهھھھاا ددقف َّممث .مملاعلاا للووجيی أأددب ً.اارريیثك ككلذذ َّببحأأ ً.اارريیفس يبأأ َننِّيیُع
 ٬،نناارريیإإ ههاش ةلئاعب ٍةبااررق ُةقالع اهھل ٬،ةيیناارريیإإ ءانسح ققشع !للامعألااوو للاملاب

 ههدُداعتباا نناك ...!اكيیررمأأ يف ةيیئان ٍةئدداهھھھ ٍةعيیض يف اهھعم ششيیعيیل »ببررهھھھ«
 ننأأ تتدداك ٬،نناططلس ىلعً ائبع اهھكررت ًةحيیضف يساموولبددلاا للمعلاا ننع ئجافملاا
 هھئاهھھھددوو هھتغووااررمب اهھھھرراثآآ َمميیجحتوو اهھَتململ ععاططتساا هھنأأ الوول هھهھجوو يف ررجفنت
 ِههدِدقح ءافططإإ عططتسيی ممل ننإإوو ٬،تتقوولاا سسفن يف ءااررغإلااوو ذذووفنلااوو ةةووقلل هھمااددختسااوو
...»ننئاخلاا« هھيیخأأ ىلع يصخشلاا

 ٬،ايینابسأأ ةحاس ٬،يفيیررتوودد ةةررووفان ننيیب( اموورر يف ايیانح عم ٍةلووج يف
 تتفاضأأ ٬،ككرراب للااررتنس ءاقل ننم ةنس يلااووح ددعب ٬،)ووميیسكام سسووكرريیس ةقيیددحوو
:يليی ام اهھترريیِسل

 ااووناك هھلافططأأوو هھتجووزز .ءووسب ينلماعيی ممل .نناططلس دديیب ًةعيیددوو تُتنك
 تُتنك .هھبووررهھھھ ددعب ييددلااوو ىلعً اططخاس َّللظظ هھنأأ رريیغ ...ككش البً اارريیثك يننووبحيی
 ٬،ققالخألاا ننسح ٬،عضااووتم طٍطيیسب نٍناسنإإ ةةررووص رراهھظظإإ دديیجيی هھنألً اارريیثك هھهھھھرركأأ
 للووصوولل ءيش ييأأ للمع هھنكميی ٬،ااددجً اارريیططخ ٬ً،ايیليیفاكيیمً اناططيیش يفخيی هھنكل
...رراظظتنالاا ننمً انيینس ككلذذ ههررططضاا ننإإوو ىتح هھفااددهھھھأل



 هھنأأ ٬،ةعماجلاا يف نناططلس ةليیمزز تتناك يتلاا ٬،يمأأ ننم ددعب اميیف تُتفررع
 تترراتخاا اهھنكل ٬،لليیلقب هھلبق ننكيی ممل ننإإ ٬،هھيیخأأ تتقوو سسفن يف اهھَّبحأأ هھنأل اهھهھھھرركيی
 تتيیب يف يتايیح ننيینس للااووطط .ككلذذ اهھل نناططلس ررفغيی ممل ...يّمع تتضفرروو يبأأ
 ءافخلاا يف اهھعم ققشعلاا سسررام هھنأأوو ٬،ةيیغاب يمأأ ننأأ ينهھھھذذ يف سسررغ نناططلس
 هھنكل ٬،يبأب اهھجااووزز ددعب اهھعم مموونلاا هھنم تْتَبلطط اهھّنأأوو ٬،امهھجااووزز للبق يبأأ ننع
...!ضضفرر

 ممل ً.اكوولسووً الكش اهھهھبشأأ تُتنك ينأل يمأأ ننم ةًةررَّغصم ةًةررووص يناارريی نناك
 ررقتحيی نناك هھلعل .ةسكاعم ًةيیبررت يل ننمضيیس هھنأب ممَسقلاا ننعوو اهھمتش ننع ففقووتيی
 ووأأ لٍلكشب ٬،رريیغ ال اهھھھاهھتشاا هھنكل ٬ً،العف يمأأ َّببحأأ هھنأأ ننظظأأ ال( سسنجلااوو ببحلاا
 ققررش ننم تتايیتف عم ةيیمااررغ تتالووططب ننع ثثيیددحلل لليیميی نناك ننإإوو )ررخآب
 هھططيیحم يف اهھبِّررسيُی ننأأ ببحيی يتلاا ةيیاعددلاا ببسح ٬،هھل .اهھبررغ ىلإإ ضضررألاا
 ققحلاا ...نناارريیإإوو ددنهھلااوو ايیناملأأوو ايیلاططيیااوو اسنررفوو اكيیررمأأ ننم تتاقيیشع ٬،ببيیررقلاا
!هھسفن رريیغً ااددحأأ ققشعيی ننأأ عيیططتسيی ال دديیددحووبلاا ددمحم ننب نناططلس خيیشلاا ننأأ

 .هھتيّیجسوو هھتابغرر ببسح ٬،اهھليیمجت ووأأ اهھحيیبقت ٬،رروومألاا ةيیاكح دديیجيی نناك
 تتايیعااددلااوو تتايیبررملاا ننم مٍمقاططب ينططاحأأ ً.امامت يمأأ سسكع ننووكأل يتيیبررت للوواح
 .»للشافلاا« يبأأوو »ةةررهھھھاعلاا« يمأأ ممتش ننعً اضيیأأ ننفقووتيی ممل يتااووللاا تتايّینهھملاا
 يلعل .ررصقلاا تتانب ةيیقب ننهھتررصاحم ففاعضأأ ٬،تتااررووظظحملاا ِّللكب يننررصاح
...ام ٍةظظحل يف ًةفِّررططتم ةَّيیفلس ككلذذ بببسب تُتررص

)4(
 .رركابلاا ححابصلاا يف ٬،ةيینهھھھذذلاا تتانووبصعلاا رربتخم ىلإإ تُتلصوو ننيیموويی ددعب

 للددررخلاا ننوولب ةليینافب رربتخملاا ووهھب يف ايیانح ينتلبقتساا .هھسيیئرر عم دٌدعووم يل نناك
 ٍّينُب نٍنوولططنبب ٬،ةيیجسفنبلاا ةيینابايیلاا ششووقنلاا ضضعب اهھيیلع ٍةقيینأأ )ةةَّررضخُم ءااررفص(
 للكشب اهُھقشعأأ ننيینيیعلاا يف ٍةعملوو ةضبان ٍةماستباب ٬،ةيیقاارر ٍةكررام ننم يكاك
...صصاخ

 ييذذلاا اكررووب وودد الإإ ممهھنم ففررعأأ ممل ءاملعل رٌروَوُص ووهھبلاا ننااررددج ددحأأ يف
 ضضعب سسرردد هھنأب ررهھتشاا .هھَمساا ُللمحت نناسنإلاا غغامدد يف ٌةقططنم ُددجووت
 ىىررجأأ َّممث .ننررووبوول هھمساا ٬،ققططنلاا ررِّثعتم سسبحأأ ضٍضيیررِمل ةيیووغللاا تتاكابتررالاا
 ووأأ ٬،ً»ابقُث« ددجيیل 1861،٬ مماع يف حيیررشت َةيیلمع هھتووم ددعب ضضيیررملاا ككلذذ غغامددل
 ننع ٍةلووئسم ٬،)اكررووب وودد ةقططنمب مموويیلاا ىمست( هھيیف ةةددَّددحم ةقططنم يفً اللخ
.ققططنلاا



 يتيیثالث ننيیترَرُك ييووحت ةمخض ةيیجاجزز ٌةبلع رربتخملاا ووهھب ططسوو يف
 ةيیضررألاا ةةرركلاا ةططرراخ َّللعل .يناسنإلاا غغامددلاا ُةططرراخ امهھيیلع ٌةمووسررم دداعبألاا
...للفطط ةبعلب هھبشأأ اهھب ةنرراقملاب ةيیجوولوويیجلااوو ةيیفااررغجلاا

 ححررش .انضعبل انميیددقتب تتماق يتلاا ايیانح ةبحصب رربتخملاا سسيیئرر تُتلباق
 للاخددإإ ضضررغب يغامددل الماشً اناحتمااووً اصحف ممايیأأ ةعضب ددعب أأددبأس ينأأ يل
 جمانرربلاا أأددبيی ننأأ للبق ٬،ررااررسألاا ففشاك جمانرربل هھتيیفااررغووبووططوو هھتايیصووصخ
...!الماك اعووبسأأ صصحفلاا ققررغتسيیس .ييرراكفأأ لليیلحتوو ةةءااررق
..ً.ابررغتسم تُتلأس ٬،؟للماك ععووبسأأ -
 ٌققيیررفً ايیلاح ممززليی .ةيیررووررضلاا ةيیدديیهھمتلاا ةلحررملاا ههذذهھھھ َةتمتأأ دُدعب اننكميی ال ٬،ممعن -
 ففيیيیكتوو ٬،صصحفلاا ععووبسأأ جئاتن ةسااررددل ننيیصصختم ةعست يلااووح ننم
 تتاساقم عم ممجسنتل ٬،يّيوِودَديَی لٍلكشب ٬،ررااررسألاا ففشاك جمانرربل ةماعلاا تتااررشؤؤملاا
 للكشب ةلحررملاا ههذذهھھھ ِةتمتأأ للبق ثثاحبألاا ننم ةةرريیثك ننيینسل ججاتحن .ننَحتمملاا غغامدد
 ققيیررفلاا للحم َّللحيیل ررتوويیبمكلاا ِلليیهھھھأتوو )للقألاا ىلع اهھئااززجأأ ضضعب ووأأ( للماك
 تتقوولاا يف اهھنكل .ططقف ٍةليیلق تٍتاعاس يف ةيیدديیهھمتلاا ةلحررملاا ههذذهھھھ ززجوويیوو ٬،يملعلاا
...ككل ةبسنلاب اادّدج ًّةلمم ننووكت ددق ٬،ةكئاش ٬،ةليیووطط ٌةلحررم ننهھھھااررلاا

 ققااررووألاا ننم دٍدددع ىلع تُتعّقوو ٬،صصحفلاا جمانرربوو ططووررش ىلع تُتقفااوو
 ٬،اهھھھااررأس يتلاا ةةززهھجألاا لليیصافت ننع ثثيیددحلاا ممددعب ينمززلُت يتلاا ةيیررااددإلاا
 ةيیئاهھنلاا تتاميیلعتلاا ضضعب يل ممِّددقيیس هھنإإ يل للاق َّممث ...للمعلاا جمانررب لليیصافتوو
 ييرراكفأأ ةةءااررق رريیخألاا عيیططتسيیل ٬،ةةررشابم ررااررسألاا ففشاك عم ءاقللاا ءددب للبق

...!»ةنخاس«

 اهھلالخ تْترَرِّووُص يتلاا ةقيیقددلاا تتاناحتمالاا ننمً افَّثكمً اعووبسأأ تُتأأددب َّممث
 يططاشن ةعررسوو ىىووتسم ةسااررددل ٌتتاناحتماا .ففّقووت ننوودد يغامدد تتاططاشن
 ...ةةرركااذذلاا ٬،ههابتنالاا ةجرردد ٬،ممهھفلاا ةعررس ٬،يتانووبصع تتالاصتاا ةعررس ٬،ينهھھھذذلاا
 تتاناحتماا ...ةيیفططاعلااوو ةيینهھھھذذلاا تتابااررططضالاا ىىددمل تتاليیلحتوو تتاناحتماا ّممث
 ُرريیووصت َّممت ٌممالفأأوو ٌررووص يل تتمِّدُدق ...مماعلاا يفاقثلاا ىىووتسملاا لليیلحتل ىىررخأأ
 ىىررخأأ تتاناحتماا ...ةيیبووكسوورركيیم ٍةّقدِدب للوّوأبً الَّووأأ اهھعم يغامدد للعافت ةسااررددوو
 ةيیووغللاا تتابااررططضالااوو ٬،رريیبعتلاا ببوولسأب ٬،ةغللاب تتططبترراا ةليیووططوو ةةرريیثك
...ةنكمملاا

 ةغللاا لليیلحت ىلع يئانثتساا ٍللكشب ننووززِّكرريی رربتخملاا يف ممهھنأأ ُتتفررع



 ممهھھھرربتخمل .اهھلقنل ةةززيیمتم ًةليیسوووو ٬،رراكفألاا ننع رريیبعتلل تتاارراشإإ َةمووظظنم اهھنووك
 ييددووددرر لليیجست َّممت ...للاجملاا ااذذهھھھ يف ةةررددان تتاصصختوو ةيیعيیلطط ثثاحبأأ
 ققيیقددلاا دديیددحتلاا ةيیغُب ٬،تتقوولاا سسفن يف يغامدد تتاططاشنل يكيیمانيیددلاا رريیووصتلااوو
 ةبذذاكلاا تتاادداقتعالاب ةصصختم تتاناحتماا تتررررم ككلذذ للبق .ةصاخلاا هھتططرراخل
 ٬،ةبذذاكلاا رراكفألاا ةةءااررقل ىىررخأأ تتاناحتمااوو ٬،)ةيیناث ةجررددوو ٬،ىلووأأ ةجرردد(
...تتااررظظنلاا ننم ففططااووعلاا لليیلحتوو

:ررتوويیبمكلاا ينلأس .ةيیباتك تتاناحتمااً اضيیأأ تُتررررم ععووبسألاا ةيیااددب يف
؟ننيیميیلاا ووأأ رراسيیلاا دديیلاب ببتكت للهھھھ -
.ةباتكلاا يف ننيیدديیلاا ممااددختساا ٬،سسانلاا ضضعب للثم ٬،يننكميی ٬،»طٌطَبْضأأ« انأأ -

 ننع ننووثحبيی رربتخملاا يف ممهّھلعل .رربكأأ ممامتهھھھاب يتلاح ىلع ققيیررفلاا ززَّكرر
ً اليیلق ُففلتخت غغامددلاا ايیجوولووبووطط ننأأوو اميیسال ٬،ممهھثاحبأأ ءانغإل يلثم ٍتتانيّیع
 فُفيیضأأ تُتددك ...ةباتكللً اعم ننيیتنثإلاا ووأأ ٬،رراسيیلاا ووأأ ٬،ننيیميیلاا دُديیلاا ُممددختسُت امددنع
 ينكل ٬،»!تتقوولاا سسفن يف ايیانحوو سسووددررف ققشعأأ ككلذذل ّيلعل« :ةةرريیخألاا يتباجإل
...ككلذذ تُتمتك

 ةةدداعإإ َّممت .للَّووأبً الوّوأأ جئاتنلاا ةنرراقِمل ٍّيموويی عٍعامتجاا ننم ررثكأأ ققيیررفلاا ددقع
 لليیلاحتلاا يف تتافالتخاا ززووررب ددنع ةفلتخم قٍقررطُطِبوو دديیددج ننم تتاناحتمالاا ضضعب
 ةسااررددل خيیخملاب ةصاخ تتاناحتماا ُتتررررم ّممث .يملعلاا ققيیررفلاا ءاضعأأ ننيیب
 ٬،»يعامتجالاا ننهھھھذذلاا« تْتَّسم ةلَّووططموو ةماهھھھ تتاناحتماا اهھتلت ...ممُّهھھھووتلاا تتاططاشن
 يغامدد رريیووصت َّممت ...ةيیصخشلاا تتااررااررقلااوو ةيیقالخألاا مماكحألاا ٬،تتااذذلاب يعوولاا
 ممهھف ةيیغُب ررووصلااوو ممالفألاا ضضعب ننم ةةددَّددحم عططاقم ةيیؤؤرر ددنع ةلئاهھھھ ةّقددب
...ةيیعامتجالاا »ةيّیسددحلاا يتامَّلسم«وو يتيیجوولووكيیسب حمالموو تتامسق ءالجإإوو

 ٍممليیفب تتألتماا ةمخض ٍةشاش ِةهھجااووم ننم ععووبسألاا ِّللك للالخ ففقووتأأ ممل
 ٬،هھِّلك ِهھب ووأأ ِهھقططانم ضضعبب ةشاشلاا تتألتماا .يغامدد :دديیحوولاا ُهُھلططبوو ُهھُحررسم
 ةيیكيیفااررجلاا تتاارراشإلاب ٬،ةعاس ددعب ًةعاسً اادديیددحت ُددااددززت ِهھِسيیرراضتل ٍةططرراخب
 »ططئاسوولاا ِةةددِّددعتم« للئاسوولااوو ةفلتخملاا ننااوولألاب ٬،ةكررحتملاا ممهھسألاب ٬،ةنوولملاا
 تتاططقاللاا ننم ٌططووبططخأأ يتمجمجِب ُهھلالخ َققصتلاا للماك ٌععووبسأأ ...ةيیقااررلاا
 يسأأرر يف ةفلتخم عضااووم ىلع ةعزّزووملاا ةةرريیغصلاا ةيینووررتكلالاا تتافاّشكلااوو
 تتالاصتاب ووأأ( ةعيیفرر ككالسأب ةططووبررملااوو ٬،هھتانووبصع تتاشعرر ىلع ِتتُّصنتلل
 ننم ففّقووتت ممل ررتوويیبمك تتاشاش ينتهھجااوو .ةةدديیددع ٍةةرراّبج تتااررتوويیبمكب )ةيیكلسال



 ةعابططوو يغامدد ننم ةنيّیعم عططاقمل تتاليیلحتوو ةنَّوولم ةيیكيیفااررج تتامووسرر ججااررخإإ
 ِةهھھھووفلاا َةعووززنم يتمجمج ممسررت تتناك اهھُضعب ...اهھنع ةةررَّغصم رريیرراقت
...مماظظع ننم تٍتسطط للخاادد ُعبقيی فٌفيیثك نٌنَّوولُم ٌءاسح اهھھھألميی ٬،ةيّیمظظعلاا

 ام ِثثددحأأ ننم ةعِّوونتم ٌةمززح يتمجمج ِةةووسنلق تتاططقالوو تتافاّشك ققووف
 تتاصااوّوغوو تتااررااددااررب هھبشأأ ٬،غغامددلاا رريیووصت ةةززهھجأأ ننم هھيیلإإ ُمملعلاا للصوو
 لليیلحت ننم ررتوويیبمكلاا ُتتاشاش ُففَّقووتت ال ...ةيیرركسعلاا سِسُّسجتلاا تتااررتبكووليیهھھھوو
 تتالصااووملاا ططووططخل ةةرريّیغتملاا ةيیكيیمانيیددلاا ططئااررخلاا ممسرروو ةةززهھجألاا ههذذهھھھ ررووص
 هھبشيُی ةشاشلاا ىلع غغامددلاا .يتانووبصع تتاَّططحم ططبررت يتلاا ةيیوواميیكووررهھكلاا
 اهھھھرربعت يتلاا تتااوونقلااوو تتاارّرمملااوو ببيیددااررسلااوو ققافنألاا تتااررايیلمبً اظّظتكمً ابكووك
 ٬،يغامدد ننم ةيیفلخلاا ةهھجلاا يفوو ...ةيینوونج ةعررسب للمنلاا ننم تتااررايیلملاا ننيیيیالم
 عيیفررً ايّیملعً اقيیررف ُددصقأأ :اهھمقاطط للماكب نناكررألاا ُةئيیهھھھ ٬،يجاجزز رٍرااددج ءاارروو
 ئئررااووطط ةلاح يف هھنأكوو ةلصااووتم تتاعامتجاا هھئاضعأأ ِّللكب ُددقعيی ٬،ىىووتسملاا
...ةمئاادد

 ففصتنم يف ينلأس ييذذلاا ررتوويیبمكلاا عم ررااووحلاا ااذذهھھھ يهھھھابتناا تتفل
:ععووبسألاا
؟رراتختس ااذذامف ككسأأرر طَطقسم رراتخت ننأأ ككل نناك وول -
 ررخآآ يف ٬،ككلذذ للبق يلابب تتررططخ ةباجإلاا ههذذهھھھ َّللعل( ...!حلاصلاا ءاجررلاا سسأأرر -
)ايیقيیررفأأ ببوونج ىلإإ سسووددررف عم يل ةيّیحايیس ةٍةررايیزز
...؟ااذذامل -
 ططيیحملاب ييددنهھلاا ططيیحملاا ققناعتيی ثثيیح ٬،ةيیقيیررفألاا ةةرراقلاا ىصقأأً اارريیثك ُّببحأأ -
 ُددّحووتت يتلاا ةيیجوولووثيیملاا ةيیفااررغجلاا ةعقبلاا ككلت صصاخ للكشب قُقشعأأ !يسلططألاا
 ُللمحت :ءااررثلاا ةةززَّيیمتم ٌةقططنم .ةةددررابلاا يناثلاا ججااوومأأ عم ةئفااددلاا لِلوّوألاا ججااوومأأ اهھيیف
 ُللمحتوو ٬،اهھتاتابنوو اهھَعقااووقوو اهھَكامسأأ ٬،اهھھَھأفدد ٬،اهھَخانم ييددنهھلاا ططيیحملاا ججااوومأأ اهھل
 ةةررااررح ةجرردد اهھيیف ففلتخت ً.اضيیأأ اهھتايیصووصخ َّللك يسلططألاا ططيیحملاا ججااوومأأ اهھل
 امهھھھااددحإإ ٬،ططقف تتااررتمووليیك ةةررشع رريیغ امهھلصفت ال ننيیتططقن ننيیب ةجرردد 14 ءاملاا
 ققططانم ىنغأأ يهھھھ ككلذذل ...!يسلططألاا ططيیحملاا يف ىىررخألااوو ييددنهھلاا ططيیحملاا يف
...ةةررددانلاا رروويیططلااوو ةعوونتملاا ككامسألااوو تتاتابنلاب مملاعلاا

 يف ايیانحوو سسووددررف ققشعأأً اضيیأأ ككلذذل يلعل« :يتباجإل ففيیضأأ تُتددك
 ههذذهھھھ ينلأسيی ووهھھھوو ررتوويیبمكلاا ننم اهھنيیح تُتبررغتساا .ككلذذ تُتمتك ...»!تتقوولاا سسفن
:ةةرّرملاا



؟ةفاضإلاا تَتددررأأ ااذذام -
.تُتبجأأ ٬،...ءيش ال -
؟ككلذذ ننم ددكأتم تتنأأ للهھھھ -
- ...

 ءااررمح ططووططخوو تتاارراشإإ ٬،ررتوويیبمكلاا تتاشاش ىىددحإإ يف ٬،اهھتظظحل تُتقمرر
 ففالتخااوو تتاسمهھھھ اهھتلت( يملعلاا ققيیررفلاا لليیلحتل تتمِّدُدق ةلجعتسم رريیرراقتوو ةبيیررغ
 ككلذذ ءااررج تتدديیعأأ ...)عيیررس صٍصّحفتب ينتررززش تٌتااررظظنوو ٬،تتاظظّفحتوو ءااررآلاا يف
 ييوونأأ ال يتلاا ططاقنلاا دديیددحتوو يتيیقااددصم ةجررددل ةصاخ تتاناحتماا دديیددج ننم
 ةساارردد ُععووبسأأ ُددعب هھتنيی ممل ننإإوو ىتح هھنأأ اهھنيیح ُتتنقيیأأ ...اهھنع ثثيیددحلاا
 ...اهھِتَّقددب نناهھتسيی ال هھنع ٌةيیئززجٌ ةةررووص ررتوويیبمكلاا ىىددلف ٬،يغامدد ايیفااررجووبووطط
 ننم هُھلصوو للجاع رٍريیغص رريیررقت ةةءااررق ددنع ككحضيی يملعلاا ققيیررفلاب تُتئجووف َّممث
 بببس ننع مموويیلاا ككلذذ ةيیاهھن يف ققيیررفلاا ءاضعأأ َددحأأ ُتتلأس ...!ررتوويیبمكلاا
 اميّیسال ةهھھھاكفلاا ممااددختسال انايیحأأ لليیميی ييذذلاا ٬،ررتوويیبمكلاا ننأأ بباجأأ .ممهھكحض
 ممامأأ نُنحن« ً:الئاق قَقَّلع ٬،ننيیَقهھھِھررُم رريیكفتوو ققااررغتساا ةلاح يف ققيیررفلاا ىىرريی امددنع
»...!يئامررب نٍنااوويیح

)5(
:رربتخملاا سسيیئرر يل للاق صصحفلاا ننم ننماثلاا مموويیلاا ننم ٍةئجافم ٍةظظحل يف

 ككغامدد ِةيینُب تتايیصووصِخل ةقيیقدد ًةلماك ًةةررووص ررااررسألاا ففشاك ددنع ننأأ ووددبيی -
 َتتنك وول .اهھعم لِلعافتلااوو ككرراكفأأ ِبباتك ِةةءااررقل ننآلاا ٌززهھھھاج ووهھھھ !هھلمع ِةقيیررططوو
 ددعب ...!هھنع رٍريیررقت َةباتكوو هھب مملحت ام َددررس هھناكمإبف ٬،ننآلاا ُهھمامأأ ُمملحتً امئان
 ُررِّكفت ييذذلاا ععووضووملاا ننووكيی ننأأ ذُذِّبحُن .ررااررسألاا ففشاكب ككءاقل أأددبتس ننذَذإإ ققئاقدد
 ٬،ةفلتخم تتايیضررفوو ءااررآآ هھيیف ككبذذاجتت ٬ً،اادّدج ككرريیثيُی ٬ً،اارريیثك كَكُّمهھيُیً اعووضووم هھيیف
 تتااررددقم َررابتخاا اادّدج انُّمهھيُی ...ةةدديیددع تتاارراسفتسااوو تتابرراضت ٬،ةيّیووق تتايیرركذذ
 تتااوونسلاا يفً اارريیثك حجن ننأأ ددعب ٬،ةةددّقعملاا عيیضااووملاا ِففافشتساا ىلع ففشاكلاا
...!ددااررفألاا ننم رٍريیبك دٍدددعل ةةرريیغصلاا رريیكفتلاا عيیضااووم لليیلحتوو ةةءااررق يف ةيیضاملاا

ً اقِّفَلُم ٬،ررخآب ووأأ لٍلكشب ٬،ايیانح ععووضووم ضضووخ للوواحأس :يسفنل تُتلق
 ُففشاك يل يلجيُی يك ٬،تتايیررووتوو ٍففيیلغت ننم ُهھُعيیططتسأأ امب اهھَتَّيیووهھھھوو اهھَمساا
 سسيیئرر ننأأ الوول ...!»ققيیررططلاا ةططرراخ« ُهُھقنخت ييذذلاا ققشعلاا ااذذهھھھ ايیافخ رِرااررسألاا
:ففاضأأ رربتخملاا
 ففشاك عم ككِءاقل ءاهھتناا ننم ةعاس ففصن ننم ِّللقأأ ددعب رريیررقتلاا مملتستس -



 ٬،ددغلاا ننم ككعم رريیررقتلاا لليیلحتل تتاعامتجاا يملعلاا قُقيیررفلااُ أأددبيیس َّممث .ررااررسألاا
 اهھھھذذخأنس يتلاا ةيیكيیمانيیددلاا ررووصلاا ءووض يف ههااووددج ةشقانملوو ٬،هھيیف ككيیأأرر ذذخأل
 تتااررقف ِّللك للووح ةقيیقددلاا ككتاعابططنااوو يصخشلاا ككيیأأررلً اارريیثك ججاتحنس ...ككغامددل
 ٍللكشب انُّمهھيُی .هھب ررِّكفت َتتنك امل ررااررسألاا ففشاك ِككااررددإإ ىىددم للووح ٬،رريیررقتلاا
 ُهھططقتليی ممل ام ءالجإإوو ةسيیئررلاا ككرريیكفت عيیضااوومل هھليیلحت قِقمِعل ككميیووقت صصاخ
 ٬ً،اقيیمعً اارريیررقت ٬ً،ااررمثمً اارريیكفت ككل ىنمتأأ ...ططقفً ايیئززج هُھططقتليی ام ووأأً اقالططإإ اهھنم
...!اادديیعسً اظّظحوو

 ففشاك ةةررضح يف رريیكفتلاا ةةددئام ننم ايیانح ععووضووم ككلذذ ررثإإ تُتبحس
 !اهھلمع ءالمزز ممامأأ »اهھَتيیررعت« ووهھھھ ُهھبكتررأأ ننأأ يننكميی ام رُرخآآ نناك .ررااررسألاا
 اهھتيیصخش َءافخإإ تُتلوواح امهھم ممهھعم ششاقنلاا ددنعً امامت ففشكنأس ينأأ تُتررعش
 ةيیبقأأوو ببيیبالت يف سُسرَرغُتس يتلاا ةيینووررتكلالاا تتاططقاللاا ننأل ٬،اهھترريیِس َهھيیوومتوو
 َةجَّجددملاا ٬،هھتانكسوو هھتاكررح ُللِّلحُتس يتلاا َةيّیررقبعلاا ررتوويیبمكلاا َجماارربوو ٬،يغامدد
 ٍةططلاغم ننع بَباقنلااً اعيیررس فُفشكتس ٬،»يعانططصالاا ءاكذذلاا« مموولع جئاتن ررخآب
..ً.اادّدج ٍةئيیددرر ٬،ةميیسج

 ٌةفيیثك تٌتايیرركذذ يغامدد ققامعأأ ققمع ننم تْتدَدعص تتااذذلاب ةظظحللاا ككلت يف
 انهھھھ مملحلاا يف ينْتمهھھھاادد ننإإوو تتااوونس تتااررشع ةعضب اهھيیسانت تُتعططتساا ةضماغ
 ٍننمزز ذذنم ددعووملاا ااذذهھھھ رراظظتناب اهھنأكوو ةقثوو ءووددهھھھوو ةةوّوقب ْتتدَدعص !ككانهھھھوو
 ٍننمززل ًةَّيیسنم ٬،ررووغلاا يف ًةمئان ُّللظظت ةبيیررغ تٌتاظظحل ءررملاا ةةايیح يف ةّمث ...لليیووطط
 ٍةَّيیرردَدق ٍةظظحل يف حططسلاا ووحن َعفددنتوو اهھِمقمق ننم َررَّررحتت ننأأ للبق ٬،لليیووطط
...ةئجافم

 يف ننامثع خيیشلاا ّيحب ُةططيیحملاا ُةيّیلمررلاا تُتااءالخلاا تتايیرركذذلاا ككلت حُحررسم
 ٬،ررمعلاا ننم ةةررشع ةعبااررلاا للمكيی ممل ٌللفطط ححررسملاا طُطسوو ...يسأأرر ططقسم ٬،نندَدع
 رريیغ ددووسأأً انوولططنبوو ٬،ةيیااووكلاا ننقتم رريیغ ررضخأأً اصيیمق سُسبليی ٬،ام ٍّددح ىلإإ فٌفيیحن
 ننووللاا ييذذ ِهھهِھجووِب ٬،ددسجلاا ُننيیتملاا ُلليیووططلاا ههدُدلااوو هھبناجب .تتايیاهھنلاا ططووبضم
 ًةيینيیدد ًةعلطط هھنابهھيی ننيیذذللاا ننيیضيیبألاا ننيیيیدديیلقتلاا هھصيیمقوو هھتمامعب ٬،حتافلاا ررمحألاا
 ...ةليیلج

 انِّيیَحِب ةططيیحملاا ةيیلمررلاا ننابثكلاا يف انيیدَدحوو لَلَّووجتنل مموويیلاا ككلذذ يبأأ ينذذخأأ
 تتااوونس ذذنم اهھھھرراتخاا يتلاا ةعاسلاا سِسفن ٬،ررصعلاا ةيیاهھن ةعاس يف ٬،نندَدع يف
...ةغالبلااوو ضضئااررفلااوو ووحنلااوو رريیسفتلااوو هھقفلاا يف ًةبيیئكً اسوورردد ينيیِقْلَتل



 ُللقنتيی ٬،ةقحاملاا نندَدع سسمش ةةأططوو اهھيیف ُّففخت يتلاا ةبذذعلاا ةعاسلاا ككلت يف
 ننم ٬،ةةرراِحل ٍةةرراح ننم ةةرروواجملاا ةيّیلمررلاا تتااءالخلاا يف ووأأ ععرراشلاا يف يئاقددصأأ
 ييررووفاكلاا ححررش ننم ُللَّقنتأأ انأأوو ...ةلززاغمل ٍةلززاغم ننم ٬،ةةررك ببعلِمل ٍةةررك بِبعلم
 ىلإإ ييذذمررتلاا ثثيیدداحأأ ننم ٬،ييرربططلاا ىلإإ ييوواصلاا رريیسفت ننم ٬،ييررشخمززلاا ىلإإ
...ككلام ننباا ِةَّيیفلأأ ىلإإ ددبُّززلاا ننم ٬،هھجام ننباا

 ِححووررِبً اضيیأأ ههددهھعأأ ممل .مموويیلاا ككلذذ للبق سسأأرربً اسأأرر يعم يبأأ للَّووجتيی ممل
 هھنأأ فُفررتعأأ .هھلووقأأ امل ءاغصإلااوو ةفااررظظلااوو ففططللاا َغلاب ٬،ههذذهھك ٍةعيیفرر ٍةهھھھاكف
 ِهھِفررطط ننم ُّجعيی هھعم ثثيیددحلاا ووأأ يشملاا ننكل ٬،ةّقررلااوو ننانحلاا َّيئاهھنالً اموودد نناك
 َةعتم رُريیثيی ال ام ّللكوو ووحنلااوو يفووصلاا ررعشلااوو هھقفلااوو »رركِّذذلاا«بِب ِهھِفررطط ىلإإ
 ةيیهھقفلاا هھسوورردد ننأأ ةلووجلاا ككلت يف ككلذذ عم ُتتفشتكاا ...نناسمش ِررمُعِب ٍللفطط
 ينررمغ !ععاتمإإوو ةيیلست َةحااووً اضيیأأ ننووكت ننأأ اهھنكميی ةظظيیلغلاا ههرراعشأأوو ةيیساقلاا
 ممل(ً اعئااررً اَّيیررعشً ااززغل رُرَّكذذتأأ .ةةووقب اهھِضعِبل تُتكحض ٬،ةيیووغل ففئااررططب مموويیلاا ككلذذ
 ٍةقيیررططب( ننووكيی ننأأ هھناكمإب نناسنإلاا ننأأ هھلوولددم ننم تُتفشتكاا )مموويیلاا ككلذذ ننمُ ههاسنأأ
 ءووض يف ككلذذ ررِّسفأأ ننأأ ينم ببلطط !هھِتلاخلً الاخوو هھِتَّمعلً اّمع )!ةيّیعررش
:تتايیبألاا ههذذهھھھ اهھلمحت يتلاا تتاارراشإلاا

اهُھلاخ انأأوو ٌةلاخ يلوواهھُّمع انأأوو ٌةمع يل
اهھُّمأأ هُھَّمأأ يبأأ ننإفاهھل ٌّممع انأأ يتلاا امأف
اهھُمكُح ااذذكوو ٌةلاخ يلوويبأأ اهھھھووخأأوو يخأأ اهھھھووبأأ

 ككلذذل لّلعل .ً)اضيیأأ ٍءاقل ررخآآوو( انُعمجيی ٍّيميیمح ٍّييددوُو ٍءاقل لُلوّوأأ ككلذذ نناك
 ننم للجخلاب مموويیلاا ىتح ررعشأأ( ةةرّرغ ننيیح ىلع يناسل ننم تتلف ٌللااؤؤس ينناخ
:)هھهھيیجووت
...!للضفألاا ببلاططلاا ينأأ ٬،ههابأأ ٬،فْفررتعإإ -

 يف ةغلابملااوو لِلجخلاا ىلإإ لليیمأأ انأأوو ٬،ححددملااوو عيیجشتلاا يف للخبلاا دُديیددش ووهھھھ
 ننأل ةةأأررجلاا ينتحنم ةةررددانلاا ةقيیقررلاا ةيّیددوولاا تتاظظحللاا ههذذهھھھ ننأأ رريیغ .عضااووتلاا
 عم ددماصلاا يلعافتب )للقألاا ىلع( ننافررعلاا بباب ننم ٬ً،اعيیجشتووً احددم هھنم ببلططأأ
 ةسدداسلاا ىتح ةسماخلاا ننم ٬،مموويی للكً امِغررم اهھھھايیإإ ينُنِّقليُی يتلاا ةليیقثلاا هھسوورردد
...ّينددعلاا مموويیلاا تتاعاس ِّققررأأوو ىلحأأ يف ٬ً،ااررصع

 ًةبضتقم ًةماستباا ممستباا هھنكل .يلااؤؤس ىلع ددرريی ممل .ننيیعلاب ننيیعلاا هھل تُتررظظن
 ررخآآ ىتح سسفنلاب ةقثلاا ضضعب ينْتَحنم ٬،يل ةبسنلاب ًةيیفاك تتناك ٬ً،اادّدج ًةعيیررس



 ننم تٍتايیآآ ضضعب ةةءااررق ينم ببلططيیلً اعيیررس ثثيیددحلاا عَعووضووم رَرَّيیغ َّممث ...!ررمُعلاا
 ام بِبااووث َءااددهھھھإإوو ٬،للقألاا ىلع ععووبسأأ للك ةةددحااوو ةةررم ٬،هھتووم ددعب مميیكحلاا رركِّذذلاا
...!هھِحوورِرل ههأأررقأأ

 يِّلُك مٍمهھف مِمددعب ٬،تتووملاا ةملك ععامس ننم ٍببعرُرِب ٬،ئجافم ككابترراب تُتررعش
 ىلع يسفن ُتترربجأأ يتلااوو ٬،ةةررمااؤؤملاا ُهھِبشيُی امً ائيیش يفخُت يتلاا ةيّیصوولاا ههذذهھل
...!عيیططتسأأ ام رَرددق اهھيیسانت

 َعمج ىىووهھيی .ددااددملاا َةحئاارر قُقشعيی ٌللجرر ...؟ننيیتملك يف يبأأ صُصِّخُلأأ ففيیك
 ةكيیمسلاا ءاضيیبلاا ققااررووألاا ُسسِّددقيُی ٬،ةةررخافلاا ةةدّدلجملاا تتاساارّركلااوو رربحلاا ممالقأأ
 ممالقأأ ننم ققلأتلااوو عِعِّوونتلاا ةِةدديیددش سٍسااددكأأ يُيرْرَب :ةيّیررسلاا هُھُتيیااووهھھھ ...ةليیمجلاا ةعصانلاا
...ههرريیررس للفسأأ ّيفخ قٍقووددنص يف ةيیانعب اهھظُظفحيی ٬،صصاصررلاا

 ٍددلب يف قٍقيیددص ننم ًةَّيیددهھھھ ُهھْتلصوو ٍددااددم َةبلع ُحتفيی ووهھھھوو مموويی تتااذذُ ههرُرَّكذذتأأ
 ٬،عئاارر دٌدااددم« :للووقيی ٬،هھتدداعس جِجووأأ يف للفططك ُممستبيی ٬،اهُھقشنتسيی ٬،اهھُصَّحفتيی ٬،دديیعب
 ً:انايیحأأ هھل ُللووقأأ ُتتنك امددنعً اادديیعس نناك ممك ...»!ققِبع ٬،بٌبذذع ٬،ةةددووجلاب ٌعَّقنُم
»!صصاصررلاا مِمالقأأ ُةحئاارر كَكِتَفررِغل !ههابأأ«

 ٬،ةةددووجلاب ِعَّقنُملاا ٬،ِعئااررلاا« ددااددملاا ننم ٌننافووطط ُهھّمططيی ممل ً!اموويی تتام َّممث
 ممل ٬،ةليیمجلاا ءاضيیبلاا ةلووقصملاا ققااررووألاا ننم ٍننَفكِب َّططغيُی ممل ٬،»ققبعلاا ٬،بِبذذعلاا
 ننااددلبلل الإإ ءااررقفلاا ُّببرر ُهھبهھيی ال ضٍضررمِب تتام ...ببتُكلاا ننمٌ ةةدداسوو ُهھلفسأأ ششررفُت
...ةةرريیقفلاا

 ةيیئاهھنالوو ةفاثك :ددحااوو ٌءيش الإإ يمامأأ ددّسجتيی ال مموويیلاا ههاارركذذ دديیعتسأأ اّملك
 ٬،ععوومددلاا ٬،للاهھتبالاا ٬،رركذذلاا ٬،ةةددابعلاا ٬،ةباتكلاا ٬،ةةءااررقلاا ننع ًةظظحل ففّقووتيی ممل !هھِفغش
 ٍننابووذذب ٬،ٍّيفووص قٍقشعب ككلذذ لّلك سسرراميی ...ررجفلاا علططم ىتح ةةالصلاا ٬،ععرّرضتلاا
 ُهھتددهھھھأأ ام ُللبنأأوو ُممظظعأأ ووهھھھ رراهھن لليیل ففغشلاا ككلذذ ةةررشاعموو ةيیؤؤرر َّللعل ...ءانفوو
...!يل ةةايیحلاا

...»؟ةيیصوولاا رُرَّكذذتتأأ« :للقِّثلاا غلابً ائبع يفاتكأأ ىلع كَكررتيیل تتام هُھنأأ رريیغ
...!يبأأ اهھھھرُرَّكذذتأأ ممعن

 ...ررااررسألاا ففشاك تتاشاشوو تتاططقال ممامأأ ييرريیكفت تُتأأددب ةيیصوولاا ههذذهھھھ ننم
 ببلطط .ايیانحوو رربتخملاا سسيیئرر عم يياشلاا تُتلووانت ٬،ففشاكلاا عم ةسلجلاا ءاهھتناا ددعب
 مملتسأأ ننأأ للبق ددحأل هھيیف تُتررَّكف ييذذلاا ععووضووملاب ححووبأأ ال ننأأ رربتخملاا سسيیئرر ينم



.رريیررقتلاا
 ٬،يملعلاا ققيیررفلاا ننمض ايیانح ننكت ممل ننإإوو ىّتح« :رربتخملاا سسيیئرر يل للاق

 تتااوونس للالخ ٬،تْتَلَّمحت !ررااررسألاا ففشاك ةجمرربوو ِمميیمصت يف ٌّمماهھھھ اهھھھرُرووددف
 ِّييأأ ةعباتِمل ةيیضايیررلاا ةجذذمنلاا َةيیلووئسم ٬،تتااوونسب اهھھھددعبوو اهھتااررووتكدد ةحووررططأأ
»...ةططشنألاا ننم كٍكباشتم طٍطيیلخ ننيیب ددَّددحُم ٍّينهھھھذذ طٍطاشن

 تتااررايّیتلاا ُةكررح« ً:اططِّسَبُم َففاضأأ .هھلاق ام ممهھفأأ ممل ينأأ ظظحال
 ططلتخت ٬،ككباشتلااوو دديیقعتلاا يئاهھنال نٌنيیجع غغامددلاا تتاططاشن للمجمل ةيیوواميیكووررهھكلاا
 ننكميی ففيیك ...ررعاشملااوو رريیكفتلااوو ددسجلاا ةكررحوو سسااووحلاا تتاططاشن اهھيیف
 ِببُّعشتلاا ِممرراع ٍءاسح للخاادد ٍددَّددحُم ٍرريیغص ٍططاشن ةعباتموو ةةررصاحم
 ٍققررطِطل اهھُتَجذَذمن .تتااوونس للبق ايیانح هھيیف ْتتَصَّصخت ام ااذذهھھھ ...؟ةيیئااووشعلااوو
 ءاشحأأ يفً ايّیلاح ٌةسووررغم ةصيیووعلاا ةيّیملعلاا ةيیلاكشإلاا ههذذهھھھ ِّللحل ةةدديیددج ةيیضايیرر
 للك للامهھھھإإووً الثم ككرريیكفت ةعباتمب ككلذذ هھل ُحمسيی .ررااررسألاا ففشاك تتايیجمررب
 ِررووررم ِةكررح ططسوو ُعباتت ةيیئاضف ٍةنيیفس للثم ٬،ىىررخألاا ةيینهھھھذذلاا ككتاططاشن
 تتااررايیس ووأأ ٬،تتايیسكاتلاا :ططقف تتااررايّیسلاا ننمً انَّيیعُمً اططمن ةيیضررألاا ةةرركلاا تِتااررايیس
»...ننجااووسكووفلاا

 بباب ننم يسفِنل ُتتلق ...هھل َّددح ال ٍققشاع ٍبباجعإب ييايیانحل ُتتررظظن
...»!ممااووددلاا ىلع ٬،ققيیررططلاا ططئااررخ يف ٌةيیررقبع يهھھھ« ً:اضيیأأ ةيیمااررغلاا ةيّیررخسلاا

 ّيملع ٌققحلُم ُهھَعَبَت ٬،ةعباططلاا ننم ُرريیررقتلاا ججررخ ططقف ةعاس ففصن ددعب
 ةماعلاا ةيیررهھھھووجلاا ففرراعملاا ضضعب ةلسلستم ٍتتااررقفوو ةططيیسب ٍتتاملكب ححررشيی(
 ِننسحتسملاا ٬،»ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا« ِممووهھفم للثم ٬،ةيیملعلاا تتاحلططصملااوو
 ةيیاهھن يف انهھھھ ّيملعلاا ققحلملاا ُككررتأأ .)رريیررقتلاا ةةءااررق للبقً الوّوأأ ِهِھلوولددم بُباعيیتساا
 ووأأ فٍفررح ِّسسم ننوودد ٬،ررااررسألاا ففشاك ةعباطط ننم ججررخ امك اهھلً اقَحْلم ٬،ةيیااووررلاا
...!هھنم ٍةلصاف

 يل ْتتدّدم .ايیانحل ننيیفررظظ يف َققحلملااوو َرريیررقتلاا رربتخملاا ُسسيیئرر ىططعأأ
 اهھنإإ ًةلئاق رريیررقتلاب ْتتظَظفتحاا .ةةرريیهھظظلاا للالخ ييددحوو ههأأررقأل يملعلاا ققحلملاا
...!ءاسملاا ااذذهھھھ اهھسفن يهھھھ يل ههأأررقتس



يناثلاا للصفلاا
ءووضلاا ننم عِعررسأب ررفسلاا

)1(
 .يتفررغ ىلإإ رربتخملاا ننم يتددووع للاح للجع ىلع َّيملعلاا قَقحلملاا تُتأأررق

ً افووغشً الجعتسم تتنك .يلاب للغش ءاسملاا ااذذهھھھ يل ايیانح ههأأررقتس ييذذلاا رريیررقتلاا
ً.اضيیأأ ةةززفررنلاا دَديیددش ٬،هھعامسل

 ضضعب ينع جُجِّررفُت .ةباتكلاا الإإ ينفعست ال رراظظتنالاا دديیددشً اقلق ننووكأأ امددنع
 عمً اليیلق حلاصتأأ ينلعجت ٬ً،اارريیثك يباصعأأ ُئئِّددهھُت .ككااذذ ووأأ ِّددحلاا ااذذهھھھ ىلإإ ّممغلاا
..ً.التاقً ااررهھھھاقً ائيیططب رّرميی ييذذلاا تتقوولاا ززااززفتساا مموواقأأ ٬،مملاعلااوو يسفن

 ررعاشمووً اميیددقً املح يكحت تتاحفص ةعضب ةئيیهھت ووأأ رريیكفت ننوودد تُتبتك
:ةيیلاتلاا ثثالثلاا تتاحفصلاا تُتبتك ...!ةةدديیددج

 للووقت امك ٬،ددسجلاا اهھمساا ٍةنيیكام للخاادد ٌحبش :ححووررلاا نناك ِءددبلاا يف(((
 ِءددبلاا يف ً!ااووفع ...ءووضلاا يف ُببووذذت ٬،امً اموويیُ ههرُردداغت ٌةيّیرريیثأأ ٌةخفن .ننايیددألاا
 .مملعلاا للووقيی امك ٬،غغامددلاا تتانووبصع يف ةيیوواميیكووررهھك تٌتاشعرر :ححووررلاا تتناك
 ٬،اهھضعب عم تتانووبصعلاا ككلت )سسْباَنيیِس( للاصتاا ذذفااوون يف ةيیئابررهھك ٌتتانحش
 تتناك ننذذإإ ِءددبلاا يف ...)ررووتايیدديیموورروون( ةيیئايیميیك ةةددام ققالططإإ ىلإإ ييددؤؤت
 ققرَرَع ُهھِبشيُی ٌّييوواميیك قٌقيیحرر اهھنم ُحضنيی يتلاا غغامددلاا يف ةيیسْبانيیسلاا تتاصقررلاا
...!ةهھلآلاا

 ٬،ررغصلاا ةيیئاهھنال ٌةلتك .ننووررتكلإلاا ٬،يئابررهھكلاا رُرايیتلاا :نْنذَذإإ ِءددبلاا ِءددب يف
 .ككلذذ عم ٍةّماهھھھ ٍةيیئابررهھك ٍةنحش ووذذ ٬،ممااررجلاا ننم رٍرايیلم رِرايیلم رِرايیلم ىلع ٌددحااوو
 تتالصااووم ققررطط ُتِتلفسيُی ٬،ءووضلاا ةعررسب ككررحتيی ققيیلطط ٌسساَّسح ٌّررح ٌمميیسُج
 اهھھھددددغوو سسااووحلاا تتابااووب ووحن اهھھھُّددُميی ٬،غغامددلاا تتانووبصع يف رريیكفتلااوو ككااررددإلاا
...ةفيیهھھھررلاا

 ةعباقلاا اهھتفررغ ننم( ينتدداق يتلاا ايیانح ُةلُْبق !ةلُْبقلاا تتناك ءددبلاا ِءددب ِءددب يف
 ٍّيملع ثٍثاحبأأ ززكررم يف »ةيینهھھھذذلاا تتانووبصعلاا« رربتخمل ةعبات ةيّیِصَق ٍةةررامع يف
 ةلّجؤؤملاا ةةذّذللاا ٬،ححووررلاا ٬،تتانووبصعلاا ووحن )ةيیسيیرراب ٍةباغ ِممووخت ىلع ٍللووززعم



 ُققاشنتساا ٬،رُرغثلاا نناك ءددبلاا ِءددب ِءددب يف ...ىىررخأأ ةةرريیثك ءايیشأأوو ٬،ةفيینعلاا ةئماظظلاا
 ٌةلُبق ...ههدِدسج ُمماهھتلاا ٬،هھِتاسمهھھھ ُسسُّفنت ٬،هھِتاقهھش ُببررش ٬،هھِغسَن ُققُّووذذت ٬،ررخآلاا
 ٬،ةيیجهھنملاا ٬،ةقيیقررلاا ٬،ةعفددنملاا ٬،ةقيیمعلاا ٬،ةمعفملاا للبقلاا ننم ٌللبااوو .ةيیرراصعإإ
 هھيِیلغُت ٬،يكووشلاا ععاخنلاا ىلإإ ةةررشابم للغلغتت يتلاا ةةررجافلاا ٬،ةنجاملاا ٬،ةقشاعلاا
 للثامتلاا« أأددبم ممررتحيی ٌققشع :ةلُبقلاا تتناك ننذذإإ تتايیااددبلاا ءددب يف ...هُھلعشُتوو
 سسفن يف مٌِملتسُموو لٌلِسررُم ننيیَقشاعلاا الك ٬،ققباططتلاا لُلماك ٌّييددسج مٌماغددإإ ٬،»يسددنهھلاا
 ؤؤفاكتلااوو ءاططعلااوو ممهھنلااوو ةبووذذعلاا سسفنب ككناسل ُّصصمتوو اهھناسل ُّصصمت .ننآلاا
 ننأل ٬،ققشعلاا تتاجرردد ىلعأأ ٬،ننوولووقيی امك ٬،ُةلبقلاا تتسيیلأأ .ممئااددلاا ققبشلااوو ممغانتلااوو
 ووأأ ٍللووفأأ ننوودد ٬،ةيیاهھنالام ىلإإ ررمتست ننأأ ننكميی ةلبقلاا ننأل ؛ننْلَّبقيُی ال تتااررهھھھاعلاا
...؟للصااووتم قٌقانع ننيیيیقيیقحلاا قِقاَّشعلاا ةةايیح ننأل ؛رراسكناا ووأأ فٍفافج

 ُسسوَوهھھھ ٬،ةقيیقحلاا ةّمث ٬،ددعَبلاا دُدعبوو لِلْبَقلاا ُللبق ٬،ةقووشعملاا دُدعب ٬،ةقووشعملاا ُللْبَق
...ةةددَّررجُم َءااررذذع ًةيّیقن ًةصلاخ اهھكالتمالُ أمظظلاا ٬،ةيّیلصألاا اهھِتغيیص ننع ثِثحبلاا

.»ً!ااررااررحأأ ممكلعجتس ةقيیقحلااوو ٬،ةقيیقحلاا ننووفررعت ففووس« :انحوويی سسيیددقلاا
 ٬،ينفررقيُی !انحوويی سسيیددقلاا ييززيیززع ٬،ةيیررحلاا ننم ّللقأأ ووأأ ررثكأأ ننع ثثحبأأ ال

 تتامَّلسم ةهھھھالببً اموويی دَدِّددررأأ ننأأ ٬،ةقيیقحلاا ينع ىَفْخُت ننأأ ننوونجلاا دّدح ينظظيیغيُی للب
 ههرربعأأ ننأأ ٬،ننمززلاا ررااددج ققررتخأأ ننأأ دديیررأأ ...ةقَلتخُم لليیوواقأأ ننَّقلتأأ ننأأ ٬،ةقَّفلم
 ٍططيیسوو ووأأ ٍةيیااوورر ووأأ ٍةشاش ننوودد ٬،رراادد امك ٬،رراادد ام ددهھشأأ يك سسكاعملاا ههاجتالاب
 يتلاا ىىرربكلاا ققئاقحلاا«وو »ةليیلجلاا تتابووذذكألاا« َةمحلم أأررقأأ ننأأ دديیررأأ ...ةجلبدد ووأأ
 ممُُثللاا َممكااررت ٬،ررووصعلاا ررْبع ٬،ببقااررأأ ننأأ دديیررأأ .»ببابض ننم ٍةةددمعأأ ىلع ئكتت
 ننووررقلاا ىىررأأ ننأأ دديیررأأ .ّيعمجلاا يسيیططانغملاا مميیوونتلاا تتاعررج َللسانت ٬،ةعنقألااوو
...اهھتاططلاغم أيیقتت ٬،اهھباقن ُعلخت ٬،اهھھھررااررسأأ جُجرِرخُت

 انأأ يمررأأ( ءووضلاا ةعررس ننم ععررسأب نناارريیططلاا عيیططتسأأ ننأأً اموويی مملحأأ مملأأ
 سسيیل ٌمملح هھنكل .ططئاحلاا ضضررع ننيیاتشنيیاا تتالدداعمب ٬،ططقف يمالحأأ يف ٬ً،اضيیأأ
 تتناك وول ىتح ننامزز للبق ضضررألاا تترردداغ يتلاا ءووضلاا َةعشأأ ققحلأأ اميیك )...الإإ
 .ّينيیع ممأب ككلذذ ددعب اهھلبقتسأأ يك ٬ً،اضيیأأ اهھقبسأأ ننأأ دديیررأأ ؟ننووكلاا ففااررططأأ يف ننآلاا
 للبق يبنتملاا هھجوو ىلع تتسكعناا يتلاا ةعشألاا ننع اهھماكرر يف ثثحبأأ ننأأ دديیررأأ
 ةعشأأ ىىررأأ ننأأ دديیررأأ !ككلذذ ننم ننووررق ددعبً اجززاطط ددهھشملاا ىىررأأ يِّلع ٬،هھتامم
 !ععامتجالاا ككلذذ يفً ااررضاح ُتتنك ينأكوو ةفيیقسلاا ععامتجاا ننم ةمدداقلاا ءووضلاا



 ىفتخاا يتلاا ةظظحللاا ىىررأأ يِّلع حيیسملاا رربق ننم ةمدداقلاا ةعشألاا ىىررأأ ننأأ دديیررأأ
 :ققامعألاا ننم خخررصأأوو بباجعإب َققِّفصأأ ننأأ دديیررأأ !رربقلاا ننم ههدُدسج اهھيیف

 ننم أبس ِةكلم ررصق َعلتقاا »ننجلاا ننم تٍتيیررفع« لَلووصوو ددهھھھاشأأ امددنع »!ووفااررب«
 ووهھھھ ٬ً،ابرراض( ءووضلاا ننم ِععررسأب ببررعلاا ةةرريیززج َّللكً ااررباع ُهھَلمح ٬،هھعضووم
 ككلملاا ممامأأ سسدُدقلاا يف ُهھَسررغ َّممث ٬،)!ططئاحلاا ضضررع ننيیاتشنيیاا تتالدداعمب ٬ً،اضيیأأ
...مميیرركلاا ننآآررقلاا للووقيی امك ٬،»هھفرْرطط هھيیلإإ َّددترريی ننأأ للبق« ٬،نناميیلس

 ُّططخيی ووهھھھوو »ةليیلوو ةليیل ففلأأ«لِل للووهھجملاا ببتاكلاا يفً اليیووطط ققِّددحأأ ننأأ دديیررأأ
 ةباتك ِّللهھتسم يف رريیلددووبوو ممايیخلاا ررمع ىىررأأ ننأأ دديیررأأ .ةةددلاخلاا هھتيیااوورر ةيیررقبعب
 ررِّووصأأ ننأأ دديیررأأ ...للمررلاا ىلع ةيیسددنهھلاا هھنيیهھھھااررب ممسرريی ووهھھھوو سسررووغاثيیف ٬،ةةدديیصق
 ححالص ٬،ووجايیتناسب اادديینووملاا ررصق يف ييددنيیللاا ررووددافلس تتاظظحل ررخآآ وويیدديیفلاب
 يف اهھھھررصق ننم ننميیلاا ممكحت ىىووررأأ ةكلملاا ٬،سسدُدقلاا للخدديی يبوويیألاا ننيیددلاا

 ُهھَقووش ٬،ايیليیسررمب تتووملاا رريیررس ىلع ٬،للبااززيیاا هھتخأل يضفيی ووهھھھوو ووبماارر ٬،»ةلْبِج«
...نندَدَِعل

 ررذْذِج ٬،ىىرربكلاا ةظظحللاا َةيیؤؤرر ٬،ةيیااددبلاا ننم َءددبلاا ٬،ككااذذوو ااذذهھھھ ِّللك للبق ٬،دديیررأأ
 يلااووح للبق ٬،»جنووب جيیب« ٬،رريیبكلاا ينووكلاا رراجفنالاا :ننيیووكتلاا ررفس ٬،تتاظظحللاا

 ممجحب ءاّمص ٍةَلتك يف فُفَّثكتيَیوو ُززنتكيَی ٬،نِنووكلاا ُّللك ٬،ننووكلاا ...!ةنس ررايیلم 15
 ال !ييررااررحلاا ننايیلغلاا ةيیئاهھنال ٬،للقثلااوو ةفاثكلااوو ززيیكررتلاا ةيیئاهھنال ٬،سسووّبدد سسأأرر
 ٬،ممددَعلاا ططيیحم يف ُحبسيی نُنووكلاا .غغااررف الوو ءاضف ال .ننمزز الوو اهھجرراخ ةكررح
 َبباحررُ ألميی ٌققلططم ٌتتمص .ددووجوواللاا ِتتووكلم يف ننيیعلاا رريیررق ُممانيی ُددووجوولاا
 ننم ررَغِّصلاا ِّيئاهھنال رٍرْسُك يف ررابغلاا ُةَّبح ُررجفنت ّممث .ددْعَب أأددبت ممل يتلاا ةيّیددبألاا
 ِررايیلم ِررايیلم ممجحِب ةقالمعلاا ِمممُحلاا ننم ٌّينووك ٌننافووطط !ممووووووووووووووووب :ةيیناثلاا
)))...!ةمايیق مِموويی رِرايیلم

 ثثحبيی ٌّصصن !الإإ سسيیل ٬،مميیددق ٌّيلووفطط ٌمملح !ففووووووب .هھُتبتك ام َةةءااررق تُتددعأأ
 ةثالث يمامأأ تتلاازز ام ً.افررقمً ائيیططب ُّررميی تتقوولاا ...ام ٍءيش ىلإإ ببووررهھلاا ننع
 ييايیانحب تُتلصّتأأ .ينامهھتليی رربصلاا ممددعوو ققووشلاا .ايیانح عم دِدعووملاا للبق تتاعاس
...ععامتجاا يف اهھنيیح تتناك ٬ً،اثبع .ددعووملاا ممِّددقأأ ّيك

 اهھنيیح ُمملقلاا ررمهھناا .هھلهھجأأ ٍبببسل ممِّلكتملاا َرريیمضً ااررِّيیغُم َّصصنلاا ُتتلصااوو
...ررجضلااوو رراظظتنالاا ةةأططوو ننم ببووررهھلاا ىلعً اارريیثك ينتددعاس ٍةعررسب



 ...ننمززلاا َةةددالوو ُددهھھھاشت ٬،ننووكلاا تتاحابص للَّووأأ ىيیحَت ننذذإإ تتنأأ اهھھھ(((
 رريیووصت ُززاهھج ككدديیب ٬،هھيیحااووض ىصقأأ ىىددحإإ يف ةةددضنم ىلعً اسلاج ههددهھھھاشت
 َّللك ككتددضنم ننم عباتت .1956 ففيیتسيیاا تتناس :ررمحألاا ذذيیبنلاا ننم سٌسأكوو ٬،وويیدديیف
 للك ككيینيیعب ىىررت ٬،ةقيیحس ننيینس ننم ةمدداقلاا ةيیئووضلاا ةعشألاا رربع ننووكلاا خيیررات
..ً.امامت مّمت امك ٬،للَّووأبً الَّووأأ ٬،ءيش

 سسكاعملاا ههاجتالاب ٬،ضضررألل ككتددووع ققيیررطط يف ٬،ككتددضنم عم ُممَّددقتت َّممث
 ٬،دديیررت امك اهھعِّوونُتوو اهھھھرراتخَت ٍةعررسب رُريیططت .ررهھنك ككمامأأ ُّررميی خيیرراتلاا .ءووضلل
 يف ٬،ةيّیددبألاا ررجف ننم ةمدداقلاا ءووضلاا ةعشأأ ننم ةةددَّددحم تتااررذذش ددهھھھاشت يك
 ُللَّقنتت تَتنك وول امك ةيیئووضلاا ننيینسلاا بباعِش يف زُزَّفقتت .ييددعاصت ٍّينمزز لٍلسلست
 .ةفلتخم ممالفأأ اهھيیف ضضررعُت ززافلت ةشاش ننيیعبررأأ ننيیب »للووررتنك تتووميیرر«بِب
 ٬،ققررب ةحملب ةلماكً انووررقً انايیحأأ ُررُبعت ٬،ققئاقددب ننيینسلاا ننيیيیالمً انايیحأأ ُللززتخت
 اهھب قُقِّددحت ٬،ةةايیحلااوو ننووكلاا خيیررات يف ةّماهھلاا تتاظظحللاا ضضعب ددنع انايیحأأ ففّقووتتوو
...ذذيیذذل ٍءططبب ٬،ثٍثبخب ٬،ةنكاادد ٍةماستباب ٬،ننمززلاا ججرراخ نٍنمزز ننمً ايّیلم

 ننووكلاا ِةططرراخ ُللُّكشَتوو ةةدّداملااُ ةةددالوو :ككذذووحتست ٍةطّطحم للَّووأأ ددنع فُفّقووتت
 ًائيیشفً ائيیش ُللَّووحتت ُةقاططلاا !رريیبكلاا ينووكلاا رراجفنالاا ننم ننيینسلاا ففالآآ تتائم ددعب
 ٬،مٌمووجن :نناكم ِّللك يف ُددلووت ...ةةددام ىلإإ ُللوّوحتيی ععاعشإلاا ٬،ةسووملم ٍةلتك ىلإإ
 اهھُِّجل يف شُشِّتفُت .ككمامأأ يقلتست ٍةةَّررجم ررايیلم ةئام ...»ءااددووس بٌبووقث« ٬،ببكااووك
 ٬،اهھفاططعأأ يف ثُثحبت .ةعئاض ًةيّیبابض ًةلتُش اهھھھااررت .»ةنابللاا ببرردد« ٬،ككِتَّررجم ننع
 يف ٍررابغ ِةةَّررذذك يفتخيی ييذذلاا ضضررألاا ببكووك ننع ٬،ممجن ِررايیلم ةئام ننيیب
...ءااررحص

 ٬،ممددُّسلابٌ ةةددَّبعُم قٌقررطط ٬،ةيیجليیلهھھھأأ ٌتتااررااددم ىىددملاا للووطط ىلع ننآلاا ككمامأأ
 ٍممووجنِب ٬،ةبيیررغ ننااوولأب ٬،ةيّیلسع ةيیلاقتررب ىىررخأب ٬،ةيینااووجررأأ ءااررمح تتااَّررجمب
 بباعلأب ٬،تتاارّرجمب ففصعت نٍناارريینب ٬،»ءااددووس بٍبووقث«بِب ٬،ررططشنت ببكااووكب ٬،ررَّجفتت
 اهھِتعشأأ ُللَّووأأ للصتس مٍمووجنب ٬،ةصقااررلاا تتابكيیووكلااوو ككززايینلااوو ببهھشلاا ننم ةيّیرران
 ةعضب للبق تتفتخاا ٍممووجن ةعشأب ٬،ننيینس تتااررايیلم ةعضب ددعب ضضررألاا ىلإإ
 ٬،تتاملظظوو ءااووضأأ ٬،ددااددتمالاا ةيیئاهھنال ٌةيّینووك ٌةيینووفميیس ككلووح ...ننيینس تتااررايیلم
 ٌتتمص ٬،ممووجن تُتايیاهھن ٬،ببكااووك تُتايیااددب ٬،ةقاطط ىلإإٌ ةةددام ٬،ةةددام ىلإإ للوّوحتت ٌةقاطط
 .ككيینيیع ممامأأ ررغصلاا يئاهھناللاا ننم قُقثبنيی رربكلاا يئاهھناللاا ...ننااذذآلاا ُّممصيی ٌّينووك



...للوّوأبً الَّووأأ ككمامأأ ببتكنت ةيیضررألاا ةةرركلل ةيیتااذذلاا ةةرريیسلاا
 ةةرركلاا ىلع ككيیررظظانً ااززِّكررُم ٬،رربكأأ ٍةعررسب ننمززلاا يف ممدّدقتت ...ففجتررت

 ٬،ةيیمالهھھھ ٌةيّیلخ ٬،ةيیئووضلاا ننيینسلاا ننيیيیالم ددعب ىلع ٌةيیبووكسوورركيیمٌ ةةرّرذذ .ةيیضررألاا
 ررااووددلاب ككررووعش ففصت ننأأ ككنكميی ال ...ةةرريیغص ٌةحافت ٬،ززرَرك ةةررمث ةةااوون
.ىىددملاا ففااررططأأ يف ًةقرراغ ًةليیئض اهھھھااررت تتنأأوو ةبهھھھررلااوو

 4 للبق ٬،ةةايیحلاا ءددب ً:اارريیثك ككُّمهھت يتلاا ةيیناثلاا ةططحملاا يفً اليیووطط ففّقووتت
 ننم ٌططيیلخ :عيیررم ٌّررهِھفكم »ٌيئااددب ٌءاسح« ةيیضررألاا ككتررك رُرمغيی ...!مماع ررايیلم
 يهھتنت ...صصقررت ٬،للخااددتت ٬،ضضعب عم للعافتت ...ففصااووع ٬،تتااززاغ ٬،ررووخص
 ٬،رربتخملاا يف مموويیلاا اهھھھرريیضحتوو اهھتاكاحم ننكميی يتلاا( ةيیوواميیكلاا تتالعافتلاا ههذذهھھھ
 تتابووططلاا :»ةيینيیمأأ ضٍضامحأأ« ججاتنإب )ةيیئابررهھك تتانحشب ففصااووعلاا للااددبتساب
 ةةررددقملاا كُكلتمت ٬ً،اادديیقعت ررثكأأ )ةيّیكيیلكوونلاا ضضامحألاا( ضضامحأأ ننم ٍةلئاعل ةيّیلووألاا
 ههذذهھل يمتنيی !ةةايیحلاا ححاتفم ككلتمت ييأأ !اهھھھرِرُّووططتوو اهھھھدِدلااووتوو اهھِسفن قِقلخ ةةدداعإإ ىلع
 ضضمحوو ٬،انددلاا ضضمح :مملع ىلع رران ننم ررهھشأأ مموويیلاا اارراص نناضمح ةلئاعلاا
.ههايیالخ خسنوو نناسنإلل يجوولوويیبلاا ثثاارريیملاا ظظفح يف ننايّیساسألاا ٬،انررلاا

 ىىددحإإ ننم ضضررألاا ضضاخم ببقااررت تتنأأوو للاهھھھذذنالااوو ععووشخلاا ككررمغيی
 ههذذهھھھ ىلإإ للووصوولل رريیبكلاا ّينووكلاا رراجفنالاا ذذنم مماع ررايیلم 11 مَمزِزل !ةيیددبألاا ققاقزز
 ددلت يك ةنس ررايیلم 11 !هھسفن جنووب جيیبلاا ننع ةيیمهھھھأأ لّلقت ال يتلاا ةيّیررذذجلاا ةظظحللاا
 عيیبانيی تْترَرَّجف ةيیوواميیك تٍتالعافتل ةمززاللاا طَطووررشلااوو »يئااددبلاا َءاسحلاا« ُةفددصلاا
...مميیمرر ٍةلحاق ضٍضررأأ يف ةةايیحلاا

 ًالووأأ ككرريیثتسيی .ههافلاا رَرغاف ٬،ىلووألاا اهھتحفص ننم ةةايیحلاا َةيیااووررُ أأررقت تتنأأاهھھھ
 .ةنتاف »ٌةَّيیئالَمهھھِھ« دٌداعبأأ ٬،ببعررم ٌّيجمهھھھ ٌللامج اهھنيیح ةةايیحلل .ررووصانيیددلاا رُرصع
 ننوويیلم 65 للبق تْتَعقوو يتلاا ىىرربكلاا َةّماططلاا ً)اعيیررس ككيینيیع ُضضمغتوو( قُقمررت
 )هھتيیؤؤرر ددنع ييررقفلاا ككددوومع زّزتهھھھااوو ككلصافم تتددعترراا( للئاهھھھ رراَّيیس ببكيیووُك :ةنس
...ددبألاا ىلإإ اهھھھررهھظظ ننم ررووصانيیددلاا ةيیررووططاارربمإب حيیططيی ٬،ضضررألاب ممططترريی

 ككيیررظظان ممامأأ ىىرّرعتت ييررشبلاا ععوونلاا ايیسيیددووأأ .ننمززلاا ككررووبع للصااووت
 ىلإإ للوّوحتت ببلاحطط :)ررخآآ نٍنمزز ننمً امستبم ككل زُزمغيی ننيیوورراادد( ةحفص ًةحفص
 ٍننئاكب يجوولوويیبلاا للسلستلاا ااذذهھھھ يهھتنيی ...تتايّیررشب ىلإإ ٬،تتايیئددث ىلإإ ٬،تتايیررقف
 هھليیعرر ذذنم ُهھعباتت .ايیقيیررفأأ ٬،ةيیررشبلاا ددهھم يف ةنس ننوويیلم 7 يلااووح للبق ررهھظظ



 ننيینس ةعضب لليیبق يمظظعلاا هِھلكيیهھھھ ايیاقب تتفِشُتكاا ييذذلاا ييامووُت دديیسلاا لليیج ٬،للووألاا
 ةنس ننوويیلم 6 للبق ششاع ييذذلاا ننااررووررووأأ دديیسلاا لليیجبً ااررووررم ٬،دداشت يف ططقف
 ننوويیلم 3,2 للبق تتشاع يتلاا يسوول ةةدديیسلاا لليیِجِب ّممث ٬،ايینيیك يف هھتافرر فَفِشُتكااوو
 ككُتَّددج صصاخ ٍللكشب ككرريیثُت ...1964 يف ايیبوويیثأأ يف اهھنامثج فَفِشُتكااوو ةنس
 هھلمحت ام ِّللكب »ننيیتلززنملاا ننيیب ٌةلززنم«ً اّقح يهھھھ !ققززررُت ًةيّیح اهھھھااررت تتنأأوو يسوول
 للثم ننيیمددق ىلع يشمتوو ٬،للوَُوألاا اهھِفلس للثم ففلعلاا ُللكأت :ىنعم ننم ةملكلاا
 ُمميیقتست .ممامألاا ىلإإ ٌففووططعم اهھھھررهھظظ ىلعأأ :ننُّعمتب اهُھقمررت !ثثيیددحلاا نناسنإلاا
...!ثثيیددحلاا نناسنإلاا غغامدد ممجح ففصن ننع دُديیززيی ال اهھغامدد .ةبووعصب

 هھعووبرر ِّللك يف ةةايیحلاا ررووهھظظ ددعب هِھلامج جِجووأأ يف ككمامأأ ققررززألاا بُبكووكلاا
 ٍةةرريیززج ههاجتاب ققِّددحُت !نناسنإلاا ررووهھظظ ددعب اهھھھذّذلأأوو ةةايیحلاا ععددبأأ ام .هھئايیفأأوو
 يتلاا ةةرريیززجلاا ههذذهھھھً اارريیثك تْتررَّيیغت .سسووددررف عم عيیباسأأ لليیبق اهھيیف تَتنك ةيیقيیررغإإ
 ننم ققئاقدد لليیبق اهھَتيیأأرر امك( مماع ررايیلم ةعبررأأ للبق ءااددررجً ااررووخص تتناك
 ٬،ىمااززُخوو ٍققبنزز ععررااززموو ٍققااووسوو ٌلليیخن مموويیلاا اهھيیف ُررثانتت )ةيیددبألاا يحااووض
 للخاادد ُمملحت .ءاقررزز ءامس تتحت ألألتت اهھهھھُھايیم .سسمشلاا دداّبع للووقح ننم ٌلليْیَسوو
 يمتررت مّمث ٬،ةلامثلاا ىّتح اهھيیف ممووعتل ةيیددبألاا ححووفس ننم ننآلاا ززفقت ننأأ ىنمتت :مملحلاا
 ذذيیذذل لٍلسكب سسمشلاب ُللستغيی ككدَدسج ُككررتت .اهھئططااووش للامرر ىلع ٍدديیعس قٍقاهھھھررإب
 اهھتماقب ككبررق ُعجططضت ٬،سسووددررف ككقحلت .)!سسمشلااوو َللسكلاا ققشعت ممك(
 ٬،ءاططعملاا ِللئاسلاا ِببططررلاا ِققيیقررلاا اهھھھدِدسجب ٬،ننتافلاا لليیمجلاا اهھهھجووب ٬،ةقيیشررلاا
 ككررددص ىلع اهھَسأأرر ُعضت ...ةمئااددلاا ةيّیررططعلاا اهھِتحئااررب ٬،ةيیرريیررحلاا اهھفااددررأب
 امكددهھھھددهھت ...اهھُِعلتبت ٬،اهُھقِشنتست ٬،ككسافنأل ُعمتست .ةةوّوقب ككُنضتحت اهھھھاادديی ٬،ننانحب
 ٌررانف ققفألاا ببررق ٬ً،اادديیعب .ةيیهھھھاازز ننااوولأأوو تتاشااررفوو رريیفاصع امكلووح .سسررااوونلاا
 ننيیددرراس ررئاططف ةحئاارر الإإ ةقيیمعلاا امكتووفغ ننم امكظظقيیُت ال .ررظظنلاا ُببططقتسيی
...ً!اّقح ةَةايیحلاا ىلحأأ ام ...للِّووجتم ٍعئاِبل ننخاس ٍّييووشم

 .ددهھنتت .ةيیئانلاا ةيّینووكلاا ةقززألاا ههذذهھھھ يف ئجافملاا ككددووررش َححامج ُحبكت
 دديیفح ننع نناكم ِّللك يف ُثثحبت ...ففيیتساا تتناس ذذيیبن ننم ًةفشرر ضضمضمتت
 ععابس ننيیب ففيیعضلاا هُھَلاح يثررت .ككتااررظظن هھب قُقصتلت .يسوولوو ننااررووررووأأوو ييامووت
 .اهھْتَلمأأ يتلاا ففووررظظلااوو ككانهھھھوو انهھھھ هھتالالس تتالوّوحت عباتت .اهھيیررااووضوو ضضررألاا
 ىتح ِهھِنُسنأتوو ِههرِرُّووططت ةيیااوورر ُحَّفصتت .هھغامدد ممجحل ددررططضملاا ددايیددززالاا ظظحالت



 نناسنإلاا ٬،»سسنايیباس وومووأأ« :ةنس ففلأأ يتئام للبق هھلاكشأأ ررخآل هھلووصوو
 ههددسج ىلع ُّصصتنيی ييذذلاا ززِّيیمتُملاا هھغامددِب ٬،ببئررشملاا يّيددوومعلاا ِههدِدسجب ٬،ثثيیددحلاا
 تتامووظظنملاا« ننم رريیبك ددددع ىلإإ ممَّسقملاا ٬،ببيیهھم ٍججاتك ً)انوومضمووً الكش(
 ررايیلم ةئاملاا ووذذ ٬،ةةددَّددحم ةيّینهھھھذذ ففئاظظوو ءااددأأ يف ِةصصختملاا »ةيیططابنتسالاا
 تتانووبصعلاا عم )سسبانيیس( سسامت ةططقن ففلأأ ةةررشع يلااووح اهھنم ٍّللكل ٬،ننووبصع
 ةسمخب ٌممقرر !1000000000000000 !سسامت ةططقن ررايیلم ننوويیلم .ىىررخألاا
...ّيكووشلاا ععاخنلاا هِھلووهِھل ششعترريی ررفص ررشع

 حيیسامتلاا اهھھھألمت ةيیقيیررفأأ ةةرريیحب ببررق ككمامأأ ٬،سسنايیباس ٬،للووألاا ككُّددج
 ٬،للامجلااُ ةةررِّجفتم ٌةيیئااووتساا ٌةَّباغ اهھھھرروواجت .ننيیباعثلااوو ععددافضلااوو ففحالسلااوو
 ُهھَتحفاصم ُّددووت .ةةددررقلااوو تتافااررززلااوو ددووررقلااوو ددووسألااوو ددووهھفلااوو ععابضلاب ٌةنووحشم
 ههااررت تتنأأوو هھيیثررت .ننيیاتشنيیاا تتالدداعموو ُةيیاهھناللاا امكلصفت :لٌلاحم .هھناضتحااوو
 ِةحيیحش ءااددررج ٍةيّیجمهھھھ ضٍضررأأ يف ٬،ععابسلااوو ييررااووضلاا ننيیب هھتووق ِببسِكل ححددكيی
 .)!ططقف ةنس ففلأأ ةةررشع للبق الإإ ةعااررززلاا ففشتكيی ممل هھنأأ رُرَّكذذتت( .ةيیئااذذغلاا ددااووملاا
 ممامأأ ينحنتس .هھقمرر َّددسيیلً انايیحأأ تتايیلحسلاا ممضقيیوو ثثثجلاا ُششهھنيی ككمامأأ ووهھھھ
 اهھُنحشت ٍةةرريیغص ٍةبررعِب تتِكررام رربووس ةقووررأأ اهھيیف رُربعت ٍةةَّررم َّللك للالجإب ههاارركذذ
...ةجززاططلاا ممووحللااوو ككامسألااوو ذذيیبنلااوو تتايّیوولحلااوو ننبجلاا ننم ةعِّوونتم ففانصأب

 ٌةيیجوولوويیب تٌتااررُّووططت :ذذااووحتساا امَّيیأأ ككذذووحتست ةطّطحم ثِثلاث ددنع فُفَّقووتت َّممث
 للعافتتوو جمددنتل هھتانووبصع ُككباشت ددااددززاا ٬،نناسنإلاا غغامدد ىلع تتأأررطط ةةددَّقعم
 للبق ٬،ككلذذ ننم تتقثبناا .ةَّلِقتسملاا اهھتاططاشن ءانثأأ »ةيیططابنتسالاا هھتامووظظنم«
 ررئاس يف اهھل لليیثم ال ةةدديیددج ٌةَّيیررقبع ٌةَكَلم ٬،ةنس ففلأأ ةئام ىلإإ ففلأأ ننيیسمخ
 للبق ننووكلاا ةةددالوو للثم ككرريیثت ةثلاثٌ ةةددالوو ...!للايیخلااوو رريیكفتلاا :ةيّیحلاا تتانئاكلاا
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 ٬،ففيیعضلاا قُقوولخملاا لُلَّووحتيی ةةدديیررفلاا ةيیططابنتسالااوو ةيیدديیررجتلاا هھتاكلم للضفب

 ووهھھھ !ننووكلاا كِِكلم ىلإإ ٬،ررسن ةحنجأأ ووأأ ددسأأ ببلاخم ووأأ لليیف دَدسج ككلتميی ال ييذذلاا
...ععززانم ننوودد ىىووقألاا حبصأأ ككلذذل .ططقف للَّيیختيیوو ررِّكفيُی

 ننمض ششيیعيی ٬،ضضررألاا ببووجيی ووهھھھوو امهھل دّدح ال بباجعإإوو ففططاعتب هُھبقااررت
 ٬،اموودد لليّیختيی ٬،ررّكذذتيی ٬،هھغامدد يف ىّتش تتاموولعم ددصرريی ٬،ةةددضاعتم عيیماجم
 هھيیووذذ عم تتاموولعملاا للددابتيی ٬،يكبيی ٬،ككحضيی ٬،ققشعيی ٬،مّملكتيی ٬،ععررتخيی ٬،للّثمتيی



 رريیكفتلاا يف ُررِّكفيُی .ءيش ِّللك يف ُررِّظظنيُی .ءيش ِّللك يف ررِّكفيُی ٬،ببتكيی ٬،هھقافرروو
 ِغغامددلل« ..ً.اضيیأأ ققلخلاا ةَّصق ققلخ ُدديیعيُی ٬،ههرريیكفت يف ننووكلاا قَقلخ ُدديیعيُی ً!اضيیأأ
 امب ٬،ءيش َّللك رُركتبيی هھنأل .ننووسنكيیدد يليیمأأ ةةررعاشلاا تتلاق امك ٬،»ةهھلآلاا نُنززوو
 ررِّررحُت ءايیمع ةةرراارّرج ٌةّماططٌ ةةَّووق ٬،ننيیِّددح ووذذ ٌففيیس ووهھھھ ...!ةهھلآلاا ممووهھفم هھيیف
)))!تتقوولاا سسفن يف هھُنجستوو نناسنإلاا

 ينلصفت .ةعاسلل ُتتررظظن .ام ٍءووددهھب ُتتررعش .ققِّلعأأ ممل .هھُتبتك ام ُتتأأررق
 ِّممهھھھأأوو ررخآبً اعيیررس صصنلاا للامكإإ ّيلع ٬،ههآآ .ايیانح عم دِدعووملاا ننع ةقيیقدد ننووسمخ
:تُتلصااوو ...!هھتاحفص

 يتلاا ةةرريیخألاا ِةَّططحملاا ننع ٬،ففغشوو ٍةبغرر ننم ككلتمت ام ِّللكب ٬،ثُثحبت(((
 ممووهھفم نناسنإلاا اهھيیف ععررتخاا يتلاا ةظظحللاا :ىىررخأأ ٍةطّطحم ّييأأ ننم ررثكأأ ككّمهھت
 دديیررت !اهھيیف ننجسنااوو ششعشع ااذذاملوو ٬،اهھب نَنمآآ ففيیك ببعووتست ننأأ دديیررت !ةهھلآلاا
 ُهھَتيیسانت رٌرظظنم ننآلاا ككددرراططيُی الأأ .ةيیررهھھھووجلاا ةيیتااذذلاا ككتاعااررص ررخآآ ممسح ككلذذب
 ٍةلئاع ِءانِبل ٬،اهھب تَتملح يتلاا ةفيیظظوولاا ِلليینل ٬،ةسااررددلل اهھَتْسَّررك مماع 27 للالخ
 ام ررددق ُهھَتبك تتلوواح ٌّيليیل ٌمملح تتااوونسلاا ههذذهھھھ للالخ ككددوواعيی مملأأ ؟ةةايیح عِعووررشموو
 امتنأأوو ككبناجب ٬،ممايیأب هھتامم للبق ككدُدلااوو :ررظظنملاا سسفن مملحلاا يف رُرَّرركتيی .تْتعططتساا
 امُكمامأأ ٬،نندَدع ٬،ككتددالوو ةنيیددمب ةططيیحملاا ةيّیلمررلاا ننابثكلاا يف ننيیدَديیحوو نناارريیست
...ببررغت ننأأ ككشووت ٌةيیماادد ٌةَّيیبهھھھذذ سٌسمش

 تتانسحلاب هُھَحوورر دَدفررت ننأأ ً:ابيیررغً ابلطط مملحلاا ةيیاهھن يف ككنم كَكدُدلااوو بُبلططيی
 رراص !سسئااررعلاا ححررسم تتايیمدُدَكً ايیددوومع ككسأأررً اكِّررحُم ككلذذب هُھَتددعوو !ععووبسأأ للك
 ننيیب ككسأأرر ققووف ققِّلحُت ككددلااوو ِححوورر ُففيیطط ...مموويیلاا ككلهھھھاك ىلعً اليیقث ُددعوولاا
 ككلاب امف ٬،نناسنإإ ييأأ عم ددعوولاا ففلخت ال تتنأأ !ددعوولاب كَكررِّكذذُت ٬،ننيیحلااوو ننيیحلاا
...؟ررخآآ قٍقوولخم ييأأ ننم ررثكأأ هھل نُنيیددُتوو هُھُّبِحُت ننم عم

 ممووهھفم اهھيیف ررهھظظ يتلاا ةظظحللاا ِةيیؤؤررل ؛ةعبااررلاا ككتططحم ىلإإ للووصوولل
 ااذذاملوو ٬،نناسنإلاا هھعررتخأأ ففيیكوو ااذذامل ٬،ضضررألاا ىلع ةهھلآلااوو ننيیددلااوو ححووررلاا
 ههذذهھھھ عم ككلكاشم ِّللِحل ؛ككدِدلااوو ِددعوو عم ككتالاكشإإ ةيیفصِتل ؛مموويیلاا ىتح ّررمتساا
 َككيیفكيی ال ٬،ككتلووفطط ذذنمً اارريیثك كَكْتقهھھھررأأ يتلاا ةةددماجلاا مميیهھھھافملااوو ةصيیووعلاا ررااررسألاا
 ففددجت ننأأ ككمززليی .ايیفااررغجلاا ففااررططأأوو خيیرراتلاا ععاق ىلإإ ُررفسلااوو ننمززلاا ُررووبع
 ايیجوولوويیسف يف ٬،ةيیبووسررلاا هھتاقبططوو نناسنإلاا غغامدد ايیجوولوويیج يفً اليیووطط صصووغتوو



 ققئااررططوو هھتافاقث سسووقططوو تتافيیررصت يف ٬،ةيیعامتجالاا هھتاجايیتحااوو هھتاقالع
...اهھثررااووت

 ععززتنت امك ٬،ةةررجْنطَط ءاططغ ُحتفت امك ككتمجمج لَلاقع علخت ننأأ ننذذإإ ككمززليی
 ةةَّررَج ةهھھھووف ننم ككدديیب ككغامدد ججرِرخُت ننأأ ؛لليیجرران ةةررمث ةماهھھھ سسقفت امك ٬،ةلووسبك
 هھصحفت ننأأ ٬،ةةددضنم ىلع ّيلاتسيیررك ٍنناجنف يف ككمامأأ ُهھَّططحت ننأأ ٬،ةمجمجلاا
 ننأأ ؛»نناجنف ةئرراق« ححوومططوو ّيملع ٍثثحاب ِففَغَشوو ٍّيتاعاس ِةَّقدِدب ررهھجملاب
...!ىىررحألاب ككيیف قُقِّددحيی ييذذلاا ووهھھھ نناك ننإإوو ٬ً،اليیووطط هھيیف ققِّددحُت

 ..ً.انووبصعً انووبصع ٬،ةلصخ ًةلصخ ُهھَكِّكفُت ٬،هھَنجعت ٬،هھغددغددت ننأأ ككمززليی
 تتاعاقفلااوو سسيیبابددلاا ننع ٬،ةكئاشلاا ككالسألااوو ننااررددجلاا ننع هھيیف ثثحبت ننأأ ككمززليی
 ببووقثلاا« ٬،نناادديیددلاا ننع ٬،ةيیباجنسلاا ةةدداملاا نناكم َّللتحاا ييذذلاا ممحشلاا ننع ٬،ةيیئااووهھلاا
 ييذذلاا تتووبكنعلاا ٬،ةقووررحملاا ممجامجلاا ٬،ةيیئااووهھلاا تتاّبططملاا ٬،ككررامجلاا ٬،»ءااددووسلاا
 ٬،»ةيّیبززحلاا ةباقررلاا نناجل« ٬،ايیرريیتكبلااوو ببلاحططلاا ٬،ننووررق ذذنم ُهھَعاق ططيیخيی
 ننيیَمظظِعل ننيیبجلاا يفً اشقنوو ككفلاا يفً انيیِّكس للمحيی هھلخددم يف ففقيی ييذذلاا نناصررقلاا
...ببررض ِةمالعك ننيیعططاقتم

 ِررغث يفً اليیووطط ككناسل َققسوومُتوو َججووامت ننأأ ٬،ككااذذوو ااذذهھھھ ننيیب ٬،ككمززليی
 ييووتررت ننأأ ٬،ىىرربكلاا ةيّیحووررلاا ررااررسألاا كُكِّكفُت ففيیك ككْتَّملع يتلاا ايیانح ككتقووشعم
 ةَقهھھِھررُملاا تتااءاللاا ننم رٍرهھھھدد ددعب اهھلعل ٬،ييرردديی ننم ...ةلامثلاا ىتح اهھِقيیحرر ننم
 ِهھكالتماب ٬،ةيیقيیقح ٍةبغررِب ٬،ككل ُحمستس ٬،ككنع اهھھھدِدسج ضِضعِبل ممرراصلاا مِميیررحتلااوو
 املثم ةيیلخااددلاا ككتاعاقيیإل يغصُتس اهھلعل !»ققيیررطط ِةططرراخ« ننووددً الماك هِھتددابعوو
 ٬،ققشعلاا يف »ّيسددنهھلاا للثامتلاا« أأددبم ُممررتحتس ٬،ةيیلخااددلاا اهھتاعاقيیإل تتنأأ يغصت
!ةَّيیررحوو رٍرُّجفتوو ٍةبغرروو ٍةقثوو ةٍةأأررجب اهھھھدِدسِجل ككُّمضتس

 ممامإلاا رريیبعت ببسح »ررمحألاا ككُتووقايی« ٬،ررحاسلاا ّيهھلإلاا اهھھھدُدسج ٬،ههآآ
)))...!عئااررلاا ككُكالهھھھ ٬،يلااززغلاا



ثثلاثلاا للصفلاا
»ررااررسألاا ففشاك رريیررقت« ةمِّددقم

 ننم مٍموون نُناتسف اهھيیلع .ررااررسألاا ففشاك رريیررقت هھيیفً افررظظ لُلمحت ايیانح
 ٌببووبصم ٬،ءاضيیبلاا ايیدديیكررووألاا ددوورروو ننم شٍشووقنب ٌّيجسفنب ٬،ننيیلسووملاا رريیررح
 نناتلَّحكم اهھھھانيیع .ءانسلاا ىهھتنم يف يهھھھ .ىلثم ٍةلوويیسوو ٍممغانتب اهھھھدِدسج ىلع
 ًةماستباا يفخيی ئئدداهھھھ اهھھھايیحم .ةلتاق ٌةمعفم ٌةيّیررططع اهھُتحئاارر .ةقئاف ةيیانعب
 ةفررعم يف يتبغرروو يقلق ننيیظَظووحلم عٍعاتمتسااوو عٍعالططتساا ِّببحب ببقااررت .ةضماغ
 »تتايیلمع ةفررغ« يف تتمصب هھب ررِّكفأأ ُتتنك اّمع ُثثَّددحتيیس ٍرريیررقت ىىووتحم
 ةّمث ننأأ رروّوصتأأ ٬،للاقيی قّقحلااوو ٬،ننكأأ ممل .يترراثتساا ظظحالت !ححابصلاا ااذذهھھھ اهھھھرربتخم
...!ةظظحللاا ههذذهھھھ ىّتح ددحأل هھحبأأ ممل اموو اهھنيیح يلابب رراادد ام أأررقيی ننأأ عيیططتسيی ننم

 ٬،ءططبب ننيیسأك ُّببصت .ةةرروواجملاا اهھتددضنم ىلع ٍّينيیصٍ يياش ققيیرربإإ عضت
 ووهھھھوو ككاب ننايیتساباس ننووِجل »مموورر ييدد يس« عضت .يقيیووشت ةلاططإإ دديیررت اهھنأك
 .رريیررقتلاا فُفررظظ اهھھھدِديیب ٬،رريیررسلاا ىلع عجططضت .ننجررووألاا ىلع »اتاكووت«ففززعيی
 اهھھھررظظتنأأ ٬،ققشعب اهھُسَّفنتأأ ٬،ققيیقررلاا ققبعلاا اهھفتك ىلع يسأأرر عضأأ ٬،اهھبررق يقلتسأأ
 ننم ٍتتااررشع ضضعب ننمً اارريیررقت ججررخت ٬،نٍنأتب ففررظظلاا حتفت يهھھھوو ةفهھلب
 ئئددهھھھأأ ننأأ عيیططتسأأ ال .ام رٍرُّتووت ننم وولخت ال ةئماظظ تتالبق اهھھھررغث للِّبقأأ .تتاحفصلاا
 اهُھقِشنتسأأ ...ةةدّداجلاا تتاظظحللاا ههذذهھھھ يف ىتح ٬،)للَّبقُِتل تْتِقلُخ يهھھھ( اهھليیبقتب يتبغرر
 اهھتووصب أأررقت اهھعمسأأ انأأووً امامت ُززِّكررأأ ...)!اهھقاشنتساا ققشعأأ ممك( ققمعب
:ييرريیررحلاا

!نناسمش ييززيیززع(((
 َتتدِدلوُو ضضررألاا ىلع ةعقب ييأأ يف ٬،ككططيیحيی ييذذلاا مملاعلاا ككااررددإب أأددبت ننإإ ام

 دديیددش للووقأأ ال ىتح ٬،مملاعملاا حضااووً ايّیلجً الهھس سسيیل هھنأأ ففشتكتوو الإإ ٬،اهھب
...للووهھلااوو ةبااررغلااوو دديیقعتلااوو ضضوومغلاا

 ذذنم ٬،سسجااووهھھھووً ابعرر ككيیلايیل ألميیوو ككذذووحتسيیوو ككعيیرريی ام ررثكأأ َّللعل
 رريیغ ٬،ييززااووملاا مملاعلاا للب ٬،ككيینيیع ممأب ههااررت ييذذلاا مملاعلاا ااذذهھھھ سسيیل ٬،ككررفاظظأأ ةمووعن
 ححابشألااوو ححااووررألاا مملاع :هُھفِّلَغيُیوو ُهُھقررتخيیوو ُهُھلَّلختيیوو ُهھطُطيیحيی ييذذلاا ٬،يئررملاا
 ٬،ةةرريینم ٌةكئالموو ةعيیررم ننيیططايیش :ةيیضااررتفاا تٌتانئاك هھب ُّجعت ٌّيفخ مٌملاع !ةليیخألااوو
 عُعَّوونتت »ةيّینططوولاا« تتانئاكلاا ننم ععااوونأأوو ٬،ددحااوو ٌهھلإإ ووأأ ةصصختم ةيیبتااررت ٌةهھلآآ



 تتانيیِّنت ؛ببرراقعوو تتايّیح ممهھھھرُرْعَش ٌةحَّنجُم تتيیررافعوو ٌّننج :تتافاقثلاا ببسح
 ؛ةنتاف تتاَّيیررووح ؛ةفيیلأأ ةيیبيیغ تتانااوويیح ٬،للكشلاا ُةبيیررغٌ ةةررئاطط رٍرااووضوو ننيیباعثوو
 ببتااررملاا ةةدددّدعتم ةيیتووهھھھال ططئاسوو ؛سسووؤؤررلاا ققووف ممووحت يتلاا ددااددجألاا ححااووررأأ
 تتانوونيیك :ىتووملاا »ححااووررأأ« ككااذذوو ااذذهھھھ للبق ٬،هھب ُّظظتكت ٌمملاع ...ففانصألااوو
 ٬،ممهھھھألاا اهھعووضووموو رربكألاا اهھھھززغل تتناك ٬،صصاخ لٍلكشب ككتلووفطط ةفاقث تتحاتجاا
 أأددبت ٬،ااذذكهھھھ ...ككل لليیق امك ٬،امً اموويی اهھھھااددحإإ ننووكتس ككنأل ككتبهھھھررأأوو َككترراثأأ
 ووهھھھ .يئررملاا مملاعلاا ىلع ككانيیع حتفنت ننأأ ذذنم يئررملاا رريیغ مملاعلاا عم ككتايیح
 ٬،ككيیف ٌببئااذذ ٬،ححووررلاا :يمسررلاا ِهِھلِّثَمُم رربع ٬،هھنأل ٬،دديیرروولاا للبح ننم ككل ببررقأأ
!هھتررؤؤب يف ززكررمتيی ٬،ككددسج ُّللتحيی ٬،ككلاصووأأ ننكسيی

 اميیأأ ككرريیثت يتلاا ةملكلاا ههذذهھھھ سسفن ددهھملاا ذذنم ُعمستً ابيیررقت تتافاقثلاا ِّللك يف
 هھمساا ٌحبش اهھنكسيی ٬،ةنيیكامب هھبشأأ ككددسج ننأأ تتافاقثلاا للك كَكُمِّلَعُت !ححووررلاا :ةةرراثإإ
 تتافاقثلاا ببسح .ححااووررألاا ةكلمم :ةةدديیعب ٍددالب ووحن تتووملاا ددنع اهھھھرردداغيی !ححووررلاا
 يف ٬،ايینددلاا ففااررططأأ يف ووأأ ةعيیبططلاا ججرراخ ام ٍنناكم يف ةةدديیعبلاا ددالبلاا ههذذهھھھ عقت
...»اهھنم ةةددووع ال يتلاا ضضررألاا« ووأأ ءامسلاا يف ٬،ررمقلاا ووأأ رراحبلاا ققامعأأ

 ااذذهھھھ ننوّوكتيی ّممم ؟ححووررلاا ووهھھھ ام :ررخآب ووأأ ٍللكشب ٬،ام ٍةظظحل يف للءاستت
 يهھھھ ام ؟هھَماهھلإإوو ههَءاكذذوو ههرَرعاشموو ددسجلاا دَدووقوو ُّخضيی ييذذلاا ييدداماللاا ععووبنيیلاا
 هھنم ججررختوو ةيّیدِدْعرر ٍةظظحل يف ددسجلاا للخددت يتلاا ةيیئررماللاا ةنوونيیكلاا ههذذهھھھ
 ةةررططقلاا عم ؟ةيیددعررلاا ةظظحللاا ككلت أأددبت ىتم ؟»ححااووررألاا ضضباق« ِدديیِب ًةعووززنم
 ىىددحإإ يف ؟ةيیووثنألاا ةضيیووبلاا ننيیبوو اهھنيیب حقالتلاا ننم للووألاا مموويیلاا يف ؟ةيیوونملاا
 ٌححوورر ةّمث للهھھھ ؟ممِحَّررلاا ننم هھجووررخ مموويی ؟ممألاا مِمِحرَر يف ننيینجلاا لِلُّكشت ممايّیأأ لِلَّووأأ
 ككئلووأأوو ؟ةبووبنألاا ححووررلاا لُلخدديی ىتم ؟رربتخم ةبووبنأأ يف ممهھقلخ مّمتيی ننيیذذلاا للافططألل
...؟ممهھحااووررأأ للصت ىتم ٬،خسانتلاب ممهھقلخ ننكميی ننيیذذلاا

 ررووتووموو ررهھھھووجوو للصأأ ٬،ككحوورر ةيیهھھھام للووح ةباجإإ ررغصأأ ننع ثثحبت
 ننم ككانهھھھ نناسنإلاا قَِقلُخ ثثيیح( ةميیددقلاا ررصم يف تَتشع وول ...ً!اثبع .ككتايیح
 ٬،ةةايیحلاا ززمرر ٬،»خنع«للاا ووهھھھ ككل للاقيیسف )سسمشلاا ةهھلآآ ٬،»ييرر« ةهھلآلاا ععوومدد
 ننيیب تتاارراضح يف تَتشع وول ...تتووملاا ددنع نناسنإلاا ددسج ققررافيی ٌّيناارروون قٌقََلأأ
 َقُقلختل للاصلصلاب اهھِمدد ننمً اليیلق تتططلخ تتاهھلآلاا ىىددحإإ ننإإ ككل لليیِقَل ننيیررهھنلاا
 ةعيیبططب ٌللاصلص ددسجلااوو ٬،ننذذإإ ةهھلآلاا ُممدد ححووررلاا( ...نناسنإلاا امهھھھدِداحتاا ننم
 ْتتَقلخ ثثيیح ققيیررغإلاا ةةرراضح يف َتتشع وولً اهھيیبشً امالك عمستس ...)للاحلاا
 انيیثأأ ةهھلآلاا اهھتقيیددص ُهھْتحنموو للاصلصلاا ننم نناسنإلاا هھيیتيیمووررب ةهھلآلاا ففصن



 ُففِّلكيُی ٬،ووددبيی امك ةةرريیِغلاا ننم عٍعوونب ٬،سسووزز ٬،رربكألاا ببملووألاا هھلإإ .ةيیحووررلاا هھَتَّووق
 نناسنإلاا ننإإ ككل للاقيُیس ةيیقيیررفأأ تتاعمتجم يف ...!ةةأأررملاا ققلخب ٬،سسووتسيیافيیإإ ٬،ههاخأأ
 للاقيیس ةةااررووتلاا تتاعمتجم يف ...ممألاا-ضضررألاب ءامسلاا-ببررلاا ةعجاضم ننم ققثبناا
 ابااررت عّمج ممايیأأ ةتس يف ضضررألااوو تتااووامسلاا ققلخ ننأأ ددعب ددحووألاا هھلإلاا ننإإ ككل
 ىلع« نناسنإلاا ققلخيیل سسدداسلاا مموويیلاا يف هھيیف خفن ٬،ضضررألاا ءاحنأأ للك ننم
 ننيیصلاا تتاارراضح يف ...عباسلاا مموويیلاا يف ةحااررلل ًةةززاجإإ ذذخأيی ننأأ للبق ٬،»هھتلكاش
 ْتتلَّكشت ققيیحس ٍّيلووأأ ٍّينووك ٍببااررططضاا ننم :اليیلق وويیررانيیسلاا ففلتخيی ةميیددقلاا
 ِههدِدسج ننم .ووجناب هھمساا رريیبك ٌّينووك قٌقالمعوو جنايیلااوو جنيیيیلاا اهھنم ققثبناا ٬،ةضيیب
 ِهھمددوو هِهدِدلج رِرعَش ننم .ررمقلااوو سُسمشلاا تتقثبناا هھيینيیع ننم :مملاعلاا لَلَّكشت رُرِّخَنيُی ووهھھھوو
...!ررشبلاا هِھنابيیصوو هِِھلمق ننموو ٬،رراحبلااوو رُراهھنألاا

 ةةرريیثم ٌةلهھھھذذم اهھعيیمج .تتاهھھھوويیررانيیسلاا ههذذهھھھ ِّللك يف ررووصلاا ععااددبإإ ككتووفيی ال
 ٍتتامسن ببايیسناا ددنع ددِّمررتملاا ررمجلاا جهھھھوو للامجً امئاادد ككبذذجيی .ززيیيیمت ننوودد
 ككذذووحتسيی .ةةررعتسم ٍةجاهھھّھوو ٍةيینااووجررأأ تتااووذذج ىلإإ هھلِّووحُت حيیررلاا ننم ةيیلااووتم
ً اارّرمتسمً ااررايّیت »ررْعَّشلاا فِفِّفجم« زُزاهھج هھيیلع ثُثفنيَی امددنع ههدِداقِّتاا مماظظتنااوو ةعوورر
 ُللعتشت ٍةحفل ىلإإ ييددامررلاا ررمجلاا للِّووحُت يهھھھوو ةخفنلاا ععووررأأ ام .ءااووهھلاا ننم
 يف ةةايیحلاا ببكست امددنع ةقططانلاا ةخفنلاا ووأأ ةهھلآلاا ممدد ررهھبأأ ام !ممددتحم ممااررططضاب
...!ررابغ ننم دٍدسج

 ررهھھھووج ننأأ ككتلووفطط ذذنم ُعمستس ووأأ مُمَّلعتتس تَتدِْدلوُو امثيیح ٬،دديیددش رراصتخاب
 ٬،للقأأ الوو ررثكأأ ال هھل ٌءاعوو ددسجلاا ننأل !ححووررلاا :ةةددحااوو ةملك يف ننمكيی ةةايیحلاا
 اميیف ٬،امً اموويی ةئددص ةًةددررخ لُلَّووحتيی ءاعوولاا .ةنيیكاملاا ررووتووم ووهھھھ اميیف ٬،ةيینافٌ ةةددام
 ووحن ٬،ىتووملاا ةكلمم ووحن تتامملاا ددعب ءاعوولاا رردداغيی ٬ً،اادديیعب رريیططيی ٬،وومسيی ححووررلاا
 ٬،اهھتيیعملأأوو اهھھھؤؤاكذذ ٬،ككتايیحل ةيیددبألاا ةةرركااذذلاا ووهھھھ .ققلططملاا يّيددبألاا ححااووررألاا مملاع
...ممظظعألاا عناصلاا ةحفن ووهھھھ .ةةددلاخلاا اهھتحفل

 = نناسنإلاا« :ةةرريیهھشلاا ةيّینيیددلاا ةلدداعملاب ٬،ككتالؤؤاست ىلع ةباجإلاا ننأأ رريیغ
 .هھسفن للؤؤاستلاا للقث ننم ررثكأأ ككلهھھھاك للقثت »ححوورر + ددسج = حبش + ةنيیكام
 ففشكل ةلئسألاا ااذذهھھھ ننمً اضعب هھِّجووت ننإإ ام ...للااؤؤسوو للااؤؤس ففلأأ حتفت ةباجإلاا
 :نناكم للك ننم ءااررمحلاا ططووططخلاا ككططيیحت ىتح ٬،ةلدداعملاا ههذذهھھھ ررااررسأأ ننع بباقنلاا
...!»اهھعناص ددنع اهھُملع حُحووررلاا« !ةمرّرحم ةقططنم !ففق

 ممل ااذذإإ ...»!اادديیعسووً الهھھھاج ننك« :ينعيی ككلذذ .ططابحإإوو ةةررااررمب ررعشت ككلعل 
 ةفررعم :ككل ىّقبتيی ااذذامف اهھلووح للؤؤاستلاا ىّتح ووأأ ححووررلاا اكيیناكيیم ممهھف ككل ققحيی



 :ععرراشلاا يف خخااررصلاا ؟ةةرراحلاا نناّكس ددددع ؟ققووسلاا يف سسططاططبلاا ررعس
...»!ببااررخلاا سسددنهھم ايی ككيیددفن !ممددلاب !ححووررلاب«

 ككتَّددجوو ككِّددج ةةددالوو ذذنم هھيیلع َتتددتعاا ٌرراعش »ً!اادديیعسووً الهھھھاج ننك«
 ةةررجش« ةةررمث غضم يف ةليیبنلاا امهھتبغرروو ءااووحوو ممددآآ :ننيیعئااررلاا ننيیَّيینيیِّددلاا
 ًاقحام نناك ٬،ففررعت امك ٬،ايیاططخلاا ِّممأأ ٬،ةئيیططخلاا ههذذهھھھ ىلع بباقعلاا .»ةفررعملاا
...!هھيیف ةعجرر الً اقلططمً اعدداارر

 ٬،دداسجألااوو ححااووررألاا عناص للووح ٬،ككرريیكفت ُّللك ٬،ككتلئسأأ ُّللك زُزَّكررتت مّمث
 ٬،هھسافنأأ ننم سٍسَفَن دَدَّررجم حُحووررلاا تتسيیلأأ ...ةةررووررضلاب ممظظعألاا ٬،هھسفن خفانلاا للووح
 ةقفااددلاا ةيیووَنَملاا هھجااوومأأ ننم ةًةررططق ٬،ننيیررهھنلاا ننيیب ةنايیدد للووقت امك ٬،هِھِمدد ننم ةًةررططق
)))...؟ةيیقيیررفألاا تتااددقتعملاا ضضعب ببسح

 »!ووووووااااااوو« ققالططإإ ننم يسفن ككلامتأأ ممل !بباجعإإ ِةخررصب ايیانح تُتعططاق
 للجخب ايیانح تْتَمستباا ...!»ةقفااددلاا ةيیهھلإلاا ةيّیوونملاا ججااوومألاا« ةةررابع ددنع ةلئاهھھھ
 امددنع ةبرراهھھھ ننيیعأبً اموودد ايیانح تُتفلت( ...ةبئاغ تٌتااررظظن ٬،تٌتْمِص .بباضتقااوو
 ممل( يسأأرر ررعَش يف اهھلمانأأ تْتعضوو ...)ةيیسنجلاا ةةايیحلاب ططبتررت ام ةًةررابع ققلططأأ
 ننأأ ووأأ ٬ً،اليیلق اهھليیططُت ننأأً اثبع تُتيیَّنمت ٬،ةلووجع ةبضتقم نٍنااووِثل )ننيیبجلاا ةةررشب سسملت
...يياشلاا ننمً اليیلق تْتفشترراا .ةفططاخ ٍةعررسب يتماهھھھ ةةررشب َّسسُمت

 ففشاك« ففررع ففيیك :ددحااوو ٌءيش الإإ رريیررقتلاا ااذذهھھھ يف ينررثيی ممل
 ممووهھفمً العف نناك ٬،هھَتززهھجأأ ُهھجااووأأ تُتنك امددنع ٬،ييرريیكفت ررووحم ننأأ »ررااررسألاا

 ففشاك ةةززهھجأأ تَْتأأددب امددنع ...؟يتلووفطط تتألم يتلاا ةيیبيیغلاا تتانئاكلااوو »ححووررلاا«
ً العف ُّببَصْنيی ييرريیكفت ُّللج نناك ٬،يغامدد ررااووغأأ ووحن اهھتاسددع ُططِّلسُت ررااررسألاا
 ببااووث لليیووحتب ءاعددلااوو مميیكحلاا رركذذلاا ةةووالتب يل ةةرريیخألاا ِهھِتَّيیصوووو ييددلااوو للووح
 ةيّیحووررلاا مملااووعلاا ووحن ييرريیكفت ننانع ققلططناا ةيّیصوولاا ههذذهھھھ ننم ...!هھحووررل ككلذذ
...يتلووفطط تتألم يتلاا ةضماغلاا

 ِةكلذذف ججاتن نناك هھنألً اارريیثك ينلهھھھذذيی ممل رريیررقتلاا ةمددقم يف ككلذذ ااددع ام ُّللك
 ننم ةةدديیفم تتاموولعم ءاقتساب هھل ُحمست يتلاا ررتوويیبمكلاا جمانررب ِمميیمصتوو
 ههددحوو زُزاجعإلاا .ععووضووملاا ِّببل عم ةيّیعملأأوو ٍةةرراهھمب اهھفيیيیكتوو ةيیفاقثلاا هھتعووسووم
 ُّببحأأ امك »ففووشكلاا يبأأ« ووأأ( »ررااررسألاا ِففشاك« ةفررعم يف ططقف ننمكيی
 هھتاسددع ُهھجااووأأ تتنك امددنع هھب ررِّكفأأ تُتنك ام ررهھھھووِجل )ةةدّدووملاا بباب ننم هھتيیمست



 !ةفلكتلااوو ةّقددلاا ةةدديیددش ههرريیووصت ةةززهھجأأ َةناسررتوو ةيینووررتكلالاا هھتاططقالوو هھتاشاشوو
 ررااووغأأ ننم هھجااررختسااوو ييرريیكفت ىىووحف ككااررددإإ يفً امامت بباصأأ هھنأأ ُففررتعأأ
...!يغامدد تتانووبصع ببيیبالتوو

:ييايیانح للصااووت
 ءيشلاا عناص :ةةرريیسملاا ددئاق ٬،رربكألاا ووررتسيیاملاا للووح ككرريیكفت ززكررمتيی(((

 .ةةددحااوو ةظظحل هھب رريیكفتلاا ككقررافيی ال !ممدَدعلااوو ددووجوولاا يف ننكاسلاا ٬،ءيشاللااوو
 ءووضلاا يف ٬،ككبقاارريی !نناكموو ٍةظظحل ِّللك يف ٌددووجووم هھنأأً الوّوأأ عمست ككنأل
 ...!ىفخيی اموو رّرسلاا ففررعيی ٬،ككلاب يف رروودديی ام ففررعيی ٬،للمعت ام ىىرريی ٬،ممالظظلااوو
 هھلمعت اموو هھتلمع ام للك :ننووكلاا ااذذهھھھ ككلووصوو ذذنم ررَصاَحُم ننم ررثكأأ ننذذإإ تتنأأ
 ففشتكتس ...ةظظووفحملاا ههررتافدد يف للززألاا ذذنم بٌبووتكم ٬،هھل فٌفووررعم هھلمعتس اموو
 ةيّیفخلاا ننوويیعلاا !ةةرروومعملاا ههذذهھھھ ىلع ةةددحااوو ًةظظحلً اادديیحوو ننووكت ننل ككنأأ ززااززفتساب
 ىظظحيُی ًةمعن تتسيیل ةصاخلاا ةيیصخشلاا ةةايیحلاا ممااررتحاا ...!تتنك ام ثثيیح ككقحالت
 يف ككشااررفً افحتلم ووأأ ععرراشلاا يف تتنك ااذذإإ ككبقاارريی ٍنناث ةَّمث ننأل .ررشبلاا اهھب
 ننم ررثكأأ امبرر ووأأ .رريیررسلاا ىلع ننيینثاا امتنك ااذذإإ امكبقاارريی ثٌثلاث ةّمث .تتاملظظلاا
 رَرضاحَم ننالِّجسيُی ٬،ررااررسألاا مِملاِعل ننيیَّيیِفَخ ننيیدَدِعاسُم ككرراسيیوو ككنيیميی ىلع :ثثلاث
 للكب يفتكيی ال هھنأكوو ٬،ككلابب ررططخيی اموو هھب ممووقت ام للك ننابتكيی ٬،للوّوأبً الوّوأأ ككتايیح
)))...ةظظووفحملاا ههررتافدد يف للززألاا ذذنم ٍةبووتكم ةةرريیبكوو ةةرريیغص

 كِكدَدُّحووت عنميی ييذذلاا ككلذذ ً!اضيیأأ ٌعباارر ةّمث« :خخررصأأوو ايیانح ُعططاقأأ تُتددك
 ككلذذ للقأأ ممل ...»!ددووددللاا يّيووددع ٬،ددلاخلاا يميیررغ ههددحوو ووهھھھ .رريیررسلاا ىلع يعم
 ننيینيیعلاا ننيیتاهھھھ ننم لليیستس ةنيیفددً امالآآوو ةةررااررددمً اعوومدد ننأأ ففررعأأ ينأل
...ةّقررلااوو ءاكذذلااوو للامجلاا يتدديیددش ٬،ننيیتقيیقررلاا ننيیتلّحكملاا

 .أأررقت يهھھھوو اهھھھررغث ووحن ررظظنلاا ببيیووصت ننع ننافّقووتت ال ٬،انأأ ٬،ييانيیع
 رريیررسلاا يف شُشددررددن ننحنوو ٬،انايیحأأ يِّضُقأأ !هُھقشعأأ ممك .تتمصِب هھُمهھتلت يتااررظظن
 ِءاهھب يف ٬،ننيیتيّیددرروولاا هھيیتفش للامج يف يعوو ننووددب ققِّددحأأً اليیووططً اتقوو ٬،ممعططملاا ووأأ
 ييذذ هھِتووص ِببايیسناا يف ٬،للكشلااوو ِمماظظتنالاا ِةعيیددبلاا ةعصانلاا ءاضيیبلاا هھنانسأأ
 بباضتقاب اهھنيیح ممستبت( !يلايیللاا ضضعب يف ككلذذ تتظظحال اهّھلعل ...ّيلسعلاا ننيینررلاا
 ققِّددحأأ ينظظحالت اهھنأأ ففشتكأأ امددنع ككابترراب اهھھھررغث ننع ييررظظن دُدعبأأ ينااررت يهھھھوو
)...ققئاقدد ذذنمً الووبخم هھيیف



:ييايیانح للصااووت
 ايیجوولووكيیسلاا«بب ةصاخلاا »ةيیططابنتسالاا ككتمووظظنم« تتانووبصع ُّللك(((

 رراّبجلاا ٬،ةظظحلوو ٍننامزز للك يف ُررضاحلاا ٬،ررااررسألاا ُمِملاع اهھھھرُرفنتسيی »ةيّیسددحلاا
 ٬،هھب ممووقت ام ِّللِكل هِھلعف دّدرر رُروّوصتت ٬،ههووحنٌ ةةززِّكررم اهھعيیمج .ءيش للك ىلع رُردداقلاا
 بُبلطط ممززليی ُهھنم .ددددملاا ٬،ةَةددعاسملاا ٬،مَماهھلإلاا ٬،وَوفعلاا ٬،قَقززررلاا ممااووددلاا ىلع هھلّسووتت
 ضضررملاا ددنع ٬،ررفسلاا للبق ٬،يساارردد ٍنناحتماا ييأأ للبق رريیخلااوو ِججررفلااوو ِننووعلاا
 ممززليی هُھل ٬،ةظظحل لّلك للعافتلاا ممززليی هُھعم .ككتايیح يف ٍّممهھم ثٍثددح ِّللك للبق ٬،تتووملااوو
 سسووؤؤرر يف رروودديی ام ٬،ررااررسألااوو ررئاصملاا ففررعيی هھلثم نٌنئاك .ممااووددلاا ىلع ءووجللاا
 هھلثم نٌنئاك .ىىووصق ةيّیمهھھھأأ ووذذ ننئاك ووهھھھ ٬،ككيیلووئسموو ككئالمزز ٬،ككئااددعأأوو ككئاقددصأأ
 هھيیسانت ممددع ككمززليی .هھفططع ببسكوو ههاضرر ككمززليی ننامززوو نناكم ِّللك يف دٌدووجووم
 ٬،سسألاا ُّسسأأ ووهھھھ ةيیفاعلااوو ححاجنلااوو ققززررلاا ححاتفم ِههدِديیب هُھلثم نٌنئاك ...ةةددحااوو ةظظحل
 ممل كّكلعل ...ننططابلااوو ُررهھھھاظظلاا ٬،ررخآلااوو ُللووألاا ٬،ءايیلااوو ُفِفلألاا ٬،للكلاا يف ُّللكلاا
 ٬،هھعم للماكلاا حلاصتلاا يف ٬،ككتلووفطط ررجف ذذنم ٬،نناسمش ييززيیززع ٬،رْرِّصقُت
 ككقامعأأ ققمع يف ُهھَقشع ككدُدلااوو سسررغ ننأأ ذذنم هھنووعوو هھتَّبحم ببسكل للُّسووتلااوو
...ننيیددبآلاا ددبأأ ىلإإ

 ننم ىّقبت ام لّلك ببططقتست ةيیمهھھھألاا ةيیاغ يف ةيیفاضإإ تتاموولعم هُھنع ككلصت
 دديینع ٌررهھھھاقوو ٬،ففيیططل ٌمميیحرر ٌللدداع ووهھھھ :ككغامدد يف ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا
 ٬،رريیبكلااوو رريیغصلاا ذُذقنيی ٬،ققرراسلااوو ششاّشغلاا بُبقاارريی .تتقوولاا سسفن يف ةةَّددشب ببقاعيی
 رٍرحاس مٍملاع يف تتووملاا ددعب هھنيیكستب هھعيیططيی ننم ئفاكيیوو ايیاططخلااوو ببوونذذلاا رُرفغيی
 ةةررابعلاا ههذذهھھھً اارريیثك ككفيیخت( »ننيیرركاملاا رركمأأ«ً اضيیأأ ووهھھھوو .ددلخلاا ُةَّنج هھمساا
 ددعتررت !مميیحجلاا :اهھعنشأأوو مملااووعلاا عشبأأ ووحن ىتووملاا للسرريی ٬،)صصاخ للكشب
 اهھتابااذذع لِلووهھبً انااددُم ككرِرُّووصت ووأأ ٬،مميیحجلاا نناارريین ففصوو ععامس ددَّررجُِمل ككصئااررف
 يف تَتيیكب !مميیحجلاا مُمووهھفم هھل َّددح ال لٍلكشب ككررفاظظأأ ةمووعن ذذنم ككعااررأأ ...امً اموويی
 ننم ككبعرر ططررف ننم ٬،ننآلاا ىتح اهھھھرُرَّكذذتت ٍةليیل تتااذذ ٬ً،اموويی ككبت ممل امك ككتلووفطط
 سسيیسااووجلااوو ةةرراّبجلاا تتيیررافعلااوو ةةرريیررشلاا ححااووررألاب ةَّظظتكملاا ةةايیحلاا ههذذهھھھ
 نناارريینب ففاططملاا ررخآآ يف يهھتنت يتلااوو ٬،ةيّیضررألاا ممالآلااوو ثثررااووكلااوو ةيیئررماللاا
 ٬،ةيیددبألاا ةِةذذفان ننم نَنووكلاا بُبقاارريُیً اهھلإإ تَتنك وول ...اهھل َّددح ال يتلاا اهھتابااذذعوو ممنهھج
...»!ةلشاف ٌةبررجت نُنووكلاا« :اهھنيیح تَتخررصل

 َتتووعدد !ممئان تتنأأووُ ةةايیحلاا فَفَّقووتت ننأأ ٬،يكبت تتنأأوو ٬،ككبلق ققامعأأ ننم تَتيیّنمت
 ٬،هھفررطِطل هِھِفررطط ننم دَدووجوولاا يحميی ننأأً اعِّررضتم يكبت تتنأأوو مميیظظعلاا رَردداقلاا َّببررلاا



 َنِنلعيُی ننأأ ُهھَتْلَّسووت .نناسنإإ ُّييأأ هھل مملأتيی ووأأ ككلذذب ررعشيی ننأأ ننوودد ٬،ررصب ِةحمل يف
 ال يتلاا »!ننووكيیف نْنُك« ةةرريیهھشلاا ِهھتخررصِب ٬،ةلجاع ًةمساح ٬،ننووكلل ًةَّيیقن ًةيیاهھن
 ُّللك ةليیللاا ككلت ددعب ككعامسأأ ىلإإ للصت ال يك ٬،هھُتَّووق ْتتَّلج ٬،وَوهھھھ الإإ اهھھھدديیجيُی
...!ابعررووً اسيیبااووك ككتلووفطط يلايیل تتألم يتلاا للااووهھھھألاا

 ٬،يئررماللاا رراّبجلاا ننئاكلاا ااذذهھب ٌةنووكسم ةيیططابنتسالاا ككتامووظظنم ُّللك
 .هھب الإإ ررّكفت ال ٬،ههرركذذ ممامأأ ششعتررت اهھنم ٌّللك .ةلامثلاا ىتح هھب ٌةسووووهھم
ً انئاك ههااررت ٬ً،الَّووأأ هھب جهھتبت يقالخألاا ددعبلاب ةصاخلاا ةيیططابنتسالاا ككتمووظظنم
 اهھُمِّددقيُی يتلاا ةفررااوولاا ننانجلااوو هھتمحرروو هھلددع للضفبً ااززاتممً ايیقااررً ايیعامتجاا
 نناكررأأ ةئيیهھھھ ييأأ( ررططخلاا ككاارردداب ةصاخلاا ةيیططابنتسالاا ككتمووظظنم .ننيیحلاصلل
 سسووقان قّقددت ٬،ببّثووتت ٬،اهھيیددعاس ننع رُرِّمشُت ٬،ررعذذلاب رُرعشت )ككغامدد تتامالعتساا
 اهھھھررثكأأوو ةكاّتفلاا تتانئاكلاا ررططخأأ ممامأأ ككنأأ ككرربخت ٬،هھبضغ ننم كَكررِّذذحت ٬،ررااذذنإلاا
 ننووررقلاا ففالآآ اهھتكبس يتلاا ةيیططابنتسالاا ككتامووظظنم لّلك ...ةسااررشوو ةًةوّوقووً اتوورربج
 ممل امك ففجتررت ٬،ممهھِفصقوو ممهھِكْتف ننم ٬،ييررااووضلااوو ععابسلاا ننم ففووخلاا ننم
 َّممث ...ضضررألااوو تتااووامسلاا ألميی شٍشحوو ممامأأ تتنأأ :ككل سسمهھت ٬،للبق ننم ففجتررت
 تتااووامسلاا ألميی ييذذلاا ككلذذً اشحوو سسيیل :ككسفنل للووقت ٬،ككباصعأأ ننم ُئئددهھُت
 ُءووضلاا سسيیلأأ :ىمسألاا ووهھھھ .ررااوونألاا رروون ووهھھھ ٬،ممظظعألاا ٬،للمجألاا ووهھھھ ٬،ضضررألااوو
...؟هھُتمظَظع تْتَّلج ٬،هُھَّلظظ

 امك ككغامدد ققططنم ةيیاغ يف ددصقأأ .ققططنملاا ةيیاغ يف ءايیشألاا ككل ووددبت
 طٍطمن ممامأأ ٬،ييرراجتلاا للددابتلاا هھبشيی ام ممامأأ تتنأأ :ننيینسلاا ففالآآ رربع ةةايیحلاا هھتغاص
 ييررشبلاا غُغامددلاا اهھنووتم يف ررَّووططتوو اهھيیلع دداتعاا يتلاا ةيیدداصتقالاا تتاقالعلاا ننم
 ةّمث ..ً.ايیقيیقحً اناسنإإ رراص ننأأ ذذنم ييأأ ٬،ايیعامتجااً انااوويیح نناسنإلاا رراص ننأأ ذذنم
 ةّمثوو ةّنجلاا ىلإإ للووصوولل اهھيیلع للووصحلاا ممززليی تتانسح ةّمث ٬،رران ةّمثوو ةّنج
 تتااوولصلااوو ءاعددلاب ىىررتشُت تتانسحلاا .ررانلاا ننم دداعتبالل اهھُبُّنجت ممززليی تتائيیس
 تتااوولصلااوو ةعاططلاا صصقن ننع ُجتنت تتائيیسلااوو ٬،ةبيیططلاا للامعألااوو ننيیبااررقلااوو
 دداصتقالاا«بِب ةصاخلاا ةيیططابنتسالاا ككتمووظظنم ...ةحلاصلاا للامعألااوو ءاعددلااوو
 ٬،تتائيیسلااوو تتانسحلاا ةيّیمك ررِّددقُت ٬،ففقووت ننوودد ببسحت ٬،للغتشت »ّيسددحلاا
 ٬،ددبعم ببررقأأ يف ةيیفاضإإ تتااوولصب ٬،ككتاارركنم حِحووفططب تَتررعش ام ااذذإإ ٬،كَكيیصووت
 ووأأ ننااررفغلاا ررااددج ممامأأ ددّجهھتلاب ٬،ةيّیذذووب ووأأ ةيّیسووددنهھھھ ةهھلآآ ببررقأأ ممامأأ ننيیبااررقب
...جناملاا ههايیم ووأأ ةكم ووأأ ددرروول ووأأ ممحل تتيیب ررايیدد يف ّجحلاب



 هھبيیكررتوو ككغامدد ةعيیبطط عم مماجسنالاا ةيیاغ يف ننذذإإ يجرراخلاا للعافلاا ااذذهھھھ
 ىلع« هھقلخ ييذذلاا ووهھھھ ييررشبلاا غغامددلاا ننأكوو ةيیعامتجالاا هھتاّملسموو هھتيینبوو
 غغامددلاا ااذذهھھھ تتاعااررتخاا ررثكأأ هھنأك !ةةااررووتلاا للووقت امك ٬،سسكعلاا سسيیلوو »هھتلكاش
 ُظظحالت كّكلعل ...ةيیططابنتسالاا هھتامووظظنم تتانووبصع للكلً اجيیجأتووً ااززيیفحتووً الاهھھھذذإإ
 اهھنأكوو ٬ً،امامت ةيیضررألاا صصصقلابً اادّدج ٌةهھيیبش ةيیووامسلاا صصصقلاا َّللك ننأأ
 مميیعزز نناك !ةةااررووتلاا نُناططيیش :ططقف للاثملاا لليیبس ىلع ررظظنأأ .ررشب ننيیب تتلصح
 رررّرق ييذذلاا رربكألاا هھلإلل ننيیبرّرقملاا ررثكأأ ...ممهھلمجأأوو ٬،ممهھھھررددقأأ ٬،ممهھمظظعأأ ٬،ةكئالملاا
 !هھمامتهھھھاا ِّللك ززكررم هھَلعجوو ننيیططلاا ننم نناسنإلاا قَقلخ ٬،ددحأأ ييأأرر ذذخأأ ننوودد ٬،ةةأجف
 هھلامجوو هھتاكلمبً ااررووخف ٬،نناططيیشلاا ِّللحم يف نناك وول ٬،نناك نٍناسنإإ ييأل ننكميی ففيیك
 ًاقدداص ٬،ةةررشابم ممظظعألاا ككلملاا ددعب يبتااررتلاا هھِعِقووموو ةيیررانلاا هھتعيیبططوو هھتفيیظظوووو
 َّللظظيی ننأأ يف ةبغررلاا هھقررحت ٬،تتايیااددبلاا ءددبوو ةيّیددبألاا ررجف ذذنم هھِكلِملً اقشاعً ايینافتم
 ةةرريیغلاا ننم عٍعوون ننوودد للبقيی ننأأ ُهھل ننكميی ففيیك ...للوّوألاا َّ�ددُموو رربكألااُ ههدَدعاسم
 ٍةبغرر ددررجمل ئجافملاا هُھطَطووقس ٬،ععووررشملاا ممووللاا ننم وولخيی ال لٍلؤؤاست ووأأ ٬،ةقشاعلاا
 َّللج ذذووحتسيی ننيیطط ننم نٍنئاك ِعنصل ُهھْتدَداقوو ككلملاا نِنهھھھذذ يف تتررمتخاا ام ٍةةووززن ووأأ
...!هھمامتهھھھاا

 تتووكلملاا ننمُ ههدَدررطط :عططقلااوو ةةووسقلاا يئاهھنال نناك ىلعألاا ككلملاا ُّددرر
 انصصقب ايیلعلاا ُممهھصصق هھَبشأأ ام !تتاملظظلاا ايیشيیلم ددئاق ىلإإ ُهھلَّووح ٬،ىلعألاا
 ةّصقلاا ههذذهھھھ َككتبعررأأ ممك ...!اضيیأأ سسكعلااوو ٬،ةيیلاخلاا ككلامملاا ممايّیأأ يف ىلفسلاا
 ٬،للضفأأ ٌّللح ععااررصلاا ككلذذل نناك وول تَتيْیَّنمت ممك !ررغصلاا يف اهھتعمس امددنع تتااذذلاب
 َببلططووً اعيیررس ههرَرااذذتعاا اهھنيیح نُناططيیشلاا مَمَّددق وول تتيیَّنمت ...!ةّقرر رُرثكأأووً افَّررططت ُّللقأأ
 ننوودد مميیحررلاا رُرووفغلاا ُمميیرركلاا ُّببررلاا ُهھنع َحفص وولوو ٬،ووتلاا ىلع بَبااووتلااوو َةةررفغملاا
 للهھھھأأ ذذقنيی ٍحلاصتِب ككااذذموويی ةَّصقلاا ههذذهھھھ تتهھتناا وول تَتملح ...ققَلططملاا ضضفررلاا ااذذهھھھ
 نناططيیشلااوو مميیظظعلاا هھلإلاا ننيیب ُحلصلاا .ءامسلاا ةةرربابج تتاعااررص ننم ضضررألاا
 يتلاا ةيیضررألاا ثثررااووكلااوو يسآملاا ههذذهھھھ ِّللكل ٍّللح للضفأأ ٬،ككيیأأرر يف ٬،نناك مميیجررلاا
)))...!ففّقووتت ال

 ّيملعلاا ققيیررفلل َللِّجسأل رراظظتنالاا ايیانح ننم تُتبلطط .ةةرريیغص ًةقرروو تُتذذخأأ
 ررثكأأ قّقلح ٬ً،اادديیعب ففووشكلاا ووبأأ َحّنج« :تُتبتك .اهھھھاسنأأ ننأأ للبق تتاظظحالملاا ضضعب
 هھمامأأ هھيیف ُررِّكفأأ ُتتنك ام يحااووض يفً اارريیثك َحّسفتيی ننأأ ففاخأأ ...يغبنيی امم
 ينكل ٬ً،اموويی يلابب تتررططخ اهھھھدَدررس يتلاا تتالؤؤاستلاا ننأأ رُركنأأ ال ...!ممهھھھألاا ىسنيیوو



 ىلإإ يتلووفطط تْتَقَّررأأ ٬،ههرريیبعت ِّددح ىلع ٬،"ءامسلاا ةةرربابج" تتاعااررص ننأأ رركذذأأ ال
»رريیررقتلاا يف ٬،هھتيیمهھھھأأ يف غلابملاا ٬،ىنحنملاا ااذذهھھھً اارريیثك ُّببحأأ ال ...دّدحلاا ااذذهھھھ

:ييايیانح للصااووت
 ووأأ تتااوولصلاا تتانسحب ةيیصعملاا ءااررش ننأأ ووهھھھ ككنيیقيی ةعززعززب أأددبيی ام(((

 ررابك ُللووقيی امك ٬،ايیلعلاا تتااذذلاا مماقمل وومست الٌ ةةرركف ةيّینيیدد رٍرايیددل ّجحلاا ووأأ ننيیبااررقلاا
 .ممهھتيیررخسوو ممهھھھددقن رريیثت ههذذهھك ةيّیرراجت ٌةقالع .ننيیفووصتملااوو ةفسالفلاا ننم اهھقاّشع
...ههذذهھك ٍةعيْیِضوَو ةٍةرريیغص ٍةقالع ننم ىمسأأ ايیلعلاا تتااذذلاا ممهھنيیعأأ يف

 عفررت ٬،ققاّشعلاا ءالؤؤهھھھ اهھهھّجوو ةيیماس ٌةقيیمع ٌةلئسأأ اهھنيیح ككغامدد يف ممووحت
 للااززتخاا ننكميی ففيیك :ييرراجتلاا للددابتلاا ةقالع ننم ىلعأأ مٍماقم ىلإإ مميیظظعلاا ققلاخلاا
 للوّوحتت ننأأ ننكميی ففيیك ؟للذذتبملاا ييرراجتلاا للددابتلاا ااذذهھب ايیلعلاا تتااذذلاا عم ةقالعلاا
 اهھل عفددت يتلاا تتابووررشملاا ةنيیكامب ةقالعلاا هھبشيی ام ىلإإ ايیلعلاا تتااذذلاا عم ةقالعلاا
 يف تتااددابعلااوو ككسانملاا ةميیق ام ؟الووك اكووك ةنيینق ككبهھت ننأأ للباقم ةيیددقن ةعططق
 ٬،تتااوولصلاا ررايیددوو سسئانكلاا ىلإإ جحلاا ٬،تتايیحضألاا ٬،ننيیبااررقلاا تتسيیلأأ ؟ررهھھھووجلاا
 للووح ففااووططلاا ٬،ررددصلااوو سسأأررلاا عفص ٬،لليیثامتلاا لليیبقتوو ننااررفغلاا ننااررددج ممططل
 سسووقطط ٬،ننذذآملاا تتااءااددنوو سسئانكلاا سسااررجأأوو رريینانززلاا ٬،ةسدّدقملاا ننكامألاا
 »نناططيیشلاا للاثمت« ىلع ةةرراجحلاا يمرر ٬،تتوونهھكلااوو ةسوواسقلاا ممامأأ ففااررتعالاا
 ممجررلااوو مماحززلاا مميیسااررم ططسوو ننيیسااددُملااوو ىتووملاا تتائمب مماع للك يهھتنت يتلاا
 ةيّینثوو سسووقططب هُھبشأأ ٬،ةيیفووصلاا ررابك للووقيی امك ٬ً،اعيیمج تتسيیلأأ ...ممرراعلاا ييوونسلاا
 ههذذهھك ثثررااووكوو للئاسوو ىلإإ ايیلعلاا تتااذذلاا ججاتحتأأ ...؟ننمززلاا اهھيیلع افع ةيیئااددب
...؟اهھل للِّسووتلل ٬،اهھئااررغإل ٬،اهھھھاضرر ءااررشل

 !ععابت الوو ىىررتشت ال ةليیضفلاا« :ةيّیفووصلاا تتاسمهھلاا ههذذهھھھ ككغامدد يف ُّننررت
 ةةررقب تتسيیل يهھھھ !سسووقططوو ططئاسوول ججاتحت ال ايیلعلاا تتااذذلاا .اهھتااذذ دّدحب ٌةيیاغ يهھھھ
 اهھل !ننابووذذلااوو ُددُّحووتلاا ممززليی اهھب .ممااووددلاا ىلع ممعددلااوو قَقززررلاا اهھَلأسن يك ببوولح
 يهھھھ ايیلعلاا تتااذذلاا ...!ءااررش ووأأ ٍعيیب ييأأ ننم يلاخلاا ّيقنلاا ددرّرجملاا قُقشعلاا ممززليی
 ققالخألاا سسسأأ َتتْنُخ ننإإ ككلً اَّبُت .ققشعلااوو ةليیضفلاا يهھھھ ٬،ةصلاخلاا ققالخألاا
 ققحتست !ةيّیعفنلاا ِهھتيّینهھھھذذوو ددبعلاا ققالخأأ مميیق ىلإإ تتأجلوو ايیلعلاا للُثُملااوو ةلضافلاا
 ننع ثثحبت ننأأ الإإ ءاشت ام ككسفنب للمعت ننأأ اهھنيیح ككل !ءانفلااوو ننجسلاا ووأأ ممووللاا
»...ةصقانم يّيأأ ننع وومسيی ننم ءااررغإإ ووأأ ءااررشب ككتيیصعم ننع رريیفكتلاا

 ننم للجخت .ككغامدد ةيیبقأأ يف ممووحت تتاسمهھلاا ههذذهھھھ ععامس ددنع ُتتمصت



 يقيیقحلاا نناميیإلاا ننيیع يهھھھ ممأأ ًةقططررهھھھ تتاسمهھلاا ههذذهھھھ تتناك ااذذإإ ففررعت ال !ككسفن
)))...ايیلعلاا تتااذذلاب يماسلاا

 .رريیررقتلاا ننم ةةرريیخألاا تتااررقفلاا ههذذهھھھ أأررقت ايیانح عمسأأ انأأوو ةةدّدشب ُتتلهھھھذذ
 !ززكررملاا ىلإإ ييرريیكفت يحااووض ننم ةةددحااوو ٍةةووططخب ففووشكلاا ووبأأ ُججِّررعيُی ٬،ااذذكهھھھ
 ٍلليیلحت ِمميیددقتوو ٬ً،اّقح هھب ررِّكفأأ ُتتنك ام ِببلُص ِففافشتساا يفً العف ننآلاا بباصأأ
 دديیعتسأأ انأأوو ييددلااوو تتاضقانتب هھتززهھجأأ ممامأأً ايّیلم ررِّكفأأ ُتتنك ذذإإ ...هھل ٍّيفسلف
 يف هھتايیح ىّضق ٬،ايیلعلاا تتااذذلل ٌّيفووص ٌققشاع ووهھھھ :هھتامم للبق يل هھتيّیصوو
 ُببووذذيی ٬،رراهھن لليیل ججالحلااوو ضضررافلاا ننباا تتايیبأأ ددِّددرريی ٬،اهھعم ددّحووتلااوو اهھل للاهھتبالاا
 ُةةدديیددش ةةرريیغصلاا ُررئاعشلاا ٬،ككلذذ عموو ...ةيّیفووصلاا صصووصنلاا ةةءااررق ددنع ًءاكب
 سسرراميی اهھب .ففرّرططتلاا َّددح ننالصيی ققيیقددتوو ةفاثكب اهھيیِّددؤؤيی .هھيیررظظان يف ةيیمهھھھألاا
 ييذذلاا ررجألاا ننم ةيّیمك رربكأأ ءاارروو ثثهھللااوو »تتانسحلاا ددايیططصاا« َةيیااووهھھھ رراهھن لليیل
 يل هھتَّيیصوو ننأأ ِةجرردِدل خساارر قٍقيیمع لٍلكشب ككلذذب ددقتعيی .ةمايیقلاا مموويی ننيیززااووم للقثيی
 ررجألاب ههدديیصرر ِددفررل ٬،مماظظتناب ةيینآآررق تتايیآآ هھتووم ددعب هھحووررل أأررقأأ ننأأ تتناك
...مموويی ددعبً اموويی تتانسحلااوو

*****************

 ووبأأ هھيیف ُصصَّصلتيیس ييذذلاا( ششهھھھددملاا ِلليیووططلاا ِرريیررقتلاا ااذذهھھھ َةيّیقب ُككررتأأ
 ًانووبصع ِهھتيیبقأأ تتانووبصع ُششِّتفيُیس ٬،يغامدد ِررااررسأأ ِققمعأأ ىلع ففووشكلاا
 يفً اقَحلُم )...للوّوأبً الوّوأأ اهھتاارروّوططتوو ددووجوولل يتيیؤؤرر ايیافخ هھيیف ِيلْجيُیَس ٬ً،انووبصع
 ُهھَتَءااررق ددااررأأ ننمل ٬،»ررااررسألاا ففشاك رريیررقت ةيّیقب«بِب ُهھُتنوَوْنع ةيیووااررلاا ههذذهھھھ ةيیاهھن
 ًافررح ٬ً،اضيیأأ تُتددصرر ...!ددااررأأ ااذذإإً اقحال ووأأ ٬،ةةررشابم رريیررقتلاا ةمِّددقم ددعب ننآلاا
 يفُ ههأأررقت يهھھھوو ايیانح عم ةةددلاخلاا ةيیميیمحلاا يتااررااووح ققحلملاا ااذذهھھھ يف ٬ً،افررح
...رريیررسلاا ىلع ٬،يناضحأأ



عباارلاا لصفلاا
ةهھلآلاا ةلاقتساا

)1(
 ريیرقت« للوح يتاعابطناا نع ينلأسيی امدنع ّيملعلاا قيیرفلل يكحأس ااذذام

 مماع ٍلكشب ففوشكلاا وبأأ ععاطتساا ٬،مََعن :لثم ام ٌءيش ...؟»رراارسألاا فشاك
 نكيی مل هھنكل .يغامدد تتربع يتلاا ىىربكلاا تتايیركذلااوو تتايیلاكشإلااَ ةةرصاحم
 يتلاا تتالؤؤاستلااوو رعاشملاا تتالخاادتوو ليیصافِتل ِههدِدرس يفً اقيیقدد ووأأً اثرتكم
 ُققِّدحأأ ُتنك ينأأً الثم هھمامأأ تُترَّكذت .هھمامأأ اهُھترَّكذت يتلاا ثثاادحألاا ءانثأأ ينتفنتكاا
 اهھھھااررأأ ُتنك ينأكوو ٬،ّةيیلمرلاا انتلوج ءانثأأ ٬،ييدلااوو هھجوو تتاماسم يف لئاهھھھ ٍنّعمتب
 ااذهھھھ ينهھھھذب َقلع ااذذامل ففوشكلاا يبأأ ُريیرقت ححرشيی ننأأ ُّددووأأ ُتنك .ةةّرم للووأل
 ...!لقألاا ىلع ِههريیرقت يفُ ههركذيی ننأأ ووأأ ٬،هھلهھجأأ ببسلً اَّمهھُم ههااررأأ ييذلاا ليیصفتلاا
 ىلع َْتنميیهھھھ يتلاا ةّماهھلاا سسوقطلاا ضعب نع مج ٍبباضتقاب ففوشكلاا وبأأ ثثَّدحت
...!هھمهھفأأ ال ٍببسلً انايیحأأً ايیئاقتناا نناك .تتااولصلااوو ةيیعددألاا لثم ٬،يتلوفطط ةفاقث

 ٬،هھتاارقف ضعب يفً ّايیرعاش نكيی مل .هھّتيینهھم يف ٌقفاادد ٬،تحب ٌّينهھم ههُريیرقت
 ففرراعملاا ضضاارعتسااوو نيیقلتلاا ىلإإ ً)انايیحأأ ينجعززأأ ٍلكشب( للام .ىىوهھھھأأ امك
 ةقيیقرلاا ةيیزمرلاا تتاسمهھلااوو ءاحيیإلاا نم رثكأأ تتاارقفلاا ضعب يف ةيیعوسوملاا
 ٍلكشب ّيملعلاا نيیقيیلاب ّينيیدلاا َنيیقيیلااً انايیحأأ َللدبتساا ...دشأأ ٍلكشب ينرسأت يتلاا
 ةةرتنعلاا نم ٍععون نموو ٬،ديیدشلاا ِميیمعتلااوو ةقلطملاا ِةقثلاا نم ولخيی ال يضاارعتساا
 ًاعضااوت َرثكأأ ٬،ةَّيیعطقووً اارهھج َّلقأأً ةغل مَمدختساا ول ُّددووأأ ُتنك .اهھُّبحأأ ال يتلاا ّةيیملعلاا
 يهھھھ ُّلظتس ةلئسأأ ةّمث ننأل .ضضومغلاا نم ٍضعبوو للؤؤاستلااوو ِّكشلابً الافتحااوو
 ةةرّرذلاا كلت تتءاج نيیأأ نم :هللاُ هھظفح ٬ً،الثم يل ُْلقيِیل !ببااوج الب ىىرخألاا
 ءاضفلاا ِللُّكشت ىلإإ اهھھھرراجفناا ىىدّدأأ يتلاا ٬،للقثلااوو ةفاثكلااوو ززيیكررتلاا ةيیئاهھناللاا
...؟تتاارّرجملااوو

 ًالدب ٬،ككانهھھھوو انهھھھ ةملظملاا تتاارجحلاا َضعب َككرت ول رثكأأُ هُھلِّضفأس ُتنك
 ُعقفيی ييذلاا ءوضلاب ِةةديیدشلاا ِةعلعللااوو ٬،ةعططاسلاا ّةيیملعلاا ةقيیقحلاب ِققُدشمتلاا نم
..ً.انايیحأأ ييرصب

 دعب يمايیأأ تْترَّيیغت :لثم ام ٌءيش ...؟يملعلاا قيیرفلل هھلوقأأ نل ييذلاا ام



 سيیل :رروورغلاا مهھھھاشغيی ال ىتحً اعيیرس ُفيیضأس ...!ةةرشابم ريیرقتلاا ااذهھھھ ععامس
 ٬،يلسعلاا ايیانح تتوص يف ُبباسنيی ِهھعامس ِةبووذع ببسب نكل !ريیرقتلاا ببسب
 يهھھھوو ٬،اهھسفن يهھھھ ٬،يليیبقتب ايیانح تْترَردداب امدنع يتأجافم ببسب صصاخ ٍلكشبوو
 مماادختساب ةنهھھھربملاا ٬،ةهھلآلل ةيیتااذلاا ةةريیسلاا« نع ثحبلاا ععوضوم يل ُحتفت
...!هھيیف ضضوخلاا ىلع ينُّثحتوو ٬،اهھتءاارق فصتنم يف »!رتويیبمكلاا

 ينْترغأأ ٬،يلامآآ َّلك ْتَغدغدد ٬،يلاب َْتلغش ةةّرم للَّووأل يليیبقتب اهُھتااررددابم
 ُرردداغيی ٍّييرراحتناا لثم ينْتلعج ٬،كئاشلاا ِفيیخملاا ِدماجلاا ِععوضوملاا كلذذ ققاارتخاب
 .»لبجلاا خيیش« تتّايیرروح ىىدحإإ عم اهھھھاّضق ٍةليیل دعب دداهھشتسالل »تتوََملأأ« ةعلق
 لثامتلاا« :ككّاتفلاا حلطصمِلل ٬،تتالبقلاا كلت شماهھھھ ىلع ٬،ايیانح مماادختساا ننأأ كيیهھھھان
 ٍّدحت ييرظن يف ىفخأأ ٬،تحب ٍّيماارغ ٍققايیس يف الإإ هھيیلإإ أجلأأ ال ييذلاا ٬،»يسدنهھلاا
 ننأأ الإإ كلذذ دعب يمامأأ نكيی مل .دمأأ ذنم يتابغرر يمُديی ٍءيشبً اادعااووً المأأووً ّايیلج
...ةيیغاطط ٍةّمهھھھوو ٍّيلج ٍفغشب اهھعوورشم ءدبل رِّمشأأ

 يبأأ ريیرقت ععامس دعب تُتررَّرق ...ً؟اقالططإإ يملعلاا قيیرفلل هھلوقأأ نل ييذلاا ام
 ام ٬،ععوبسأأ َّلكً ةةَّرم ٬،ييدلااوو ِححوورل أأرقأأ ننأأ ٬،ةتحب ّةيیصخش ٍببابسأل ٬،ففوشكلاا
 !طق ّةيیعفن ٍببابسأل سيیل !ءاارش ووأأ ٍعيیب يفً ةبغرر سيیل !ميیكحلاا ركذلاا نم رّسيیت
 ٬،الإإ سيیل ةةددَّرجملاا ِةليیضفلل !طقف ِهِھتبغرر ِقيیقحتل !يلاغلاا ييدلااول ًءافووووً ّابح نكل
...!ريیغ ال يلثم ننويیفوصلاا اهھقشعيی امك

)2(
 امهھيیفغش نع ٬،ايیانحوو سسووددرف نع ننآلاا ىتحً ااريیثك ُتثَّدحت ّيلعل

 يف هھلمعأأ ُتئج ااذذاّمع ٬،يثاحبأأوو يتاساارردد نع دعب ثثَّدحتأأ ننأأ ننوودد ٬،امهھثاحبأأوو
 ّمضيی ييذلاا يملعلاا عّمجملاا سفن يف ٬،»ةعَّسوملاا ةيیضاارتفالاا ملااوعلاا« ربتخم
 ااذهھھھ ِءدب لبق اهِھتطبرخوو يتايیح ِمثعلت نع الإإ ننآلاا ّىتح ثثّدحتأأ مل ...ايیانح ربتخم
...ايیانح ةِةرضح يف رهھشلاا

 ًاقثااوو ُتنك ينأل ٬،ريیرم ٍّيتااذذ ٍععاارص ىلإإ رهھشلاا ااذهھھھ دعبُ ةمثعللاا لُلّوحتتس
 نم اهھھھُدحوو يهھھھ !سسووددرف ريیغ ىىرخأأً ةةاتف َقشعأأ ننأأ يننكميی ال هھَّنأأ ايیانح لبق
 ًاقثااوو ُتنك )ايیانح لبقوو( سسووددرف ذنم .دبألاا ىلإإ يسااوحوو يبلقوو يغامدد ُكلتمتس
 اهُھلَبق .قشعلااُ ةيیاهھن اهھھھُدعب .قشعلااُ ّةيیلهھھھاج اهُھلَبق .طقف سسووددرف ِّبُِحل ٌجَمربُم ينأأ
 ٌةلاقتساا اهھھھُدعب .ةةركااذلاا نم ُنمزلاا اهھَحسمٌ ةشئاطط ٌتتاقامحووٌ ةقهھھِھاارُم ٌتتاقفخ
...تقولاا سفن يف نِنوكلااوو ِقشعلاا نمٌ ةلماكٌ ةلماش



 ٬ً،اعم !ككالتمالااوو ِةموميیدلاا يف يمغانت تُتدجوو )ايیانح لبقوو( سسووددرف ذنم
 ِءافولاا نع .تقولاا سفن يف ِديیدجتلااوو ِةباترلاا نع ّةيیدسجلاا انتقالع يف ُثحبن
 ٌّيئانث ٌءاطع اُنقشِع ً.اضيیأأ ّةيیرحلاا ددوودح ىصقأأ ىلإإ ِبباهھھھذلااوو سسوقطلل مئاادلاا
 اهُھتابغرر ٬،اهھكلتمااوو ينكلتمت ...نمزلاا ُمموواقيی ٌججايیس ٬،َةيیوهھتلاا ُددِّدجتم ٌءاضف ٬،مئاادد
 دقفيی مل مٍماظتناب يب ُبغرتوو اهھب ُبغررأأ ..ً.اضيیأأ سكعلااوو ٬ً،اعيیرس يتابغرر لُلَّوحتت
 ممالحألااوو تتالساارملااوو ءاارغإلاا ةلمح«وو خيینويیم يف للووألاا انئاقل ذنم هھنااوفنع
 ّمث ٬،ةساارردلل ايیليیسرم ىلإإ اهھلوصوو ىتحُ هھْتلت يتلاا )اهھھھريیبعت بسح( »ةيیليیللاا
 ُدّحوتلاا كلذذ ٬،ههآآ ...ايیليیسرم يف ةّقيیضلاا ةيیعماجلاا اهھتفرغ يف ّييدسجلاا اندُّحوت
 ذنم نناك .ةيیناثً ةيیناث هھتايیركذذ اندعتساا املاطط ييذلاا ةبغرلااوو ِقشعلاب ُمَعفُملاا ُفيیثكلاا
 ٬،»ةيیناثً ةةددالوو« ٬،ةقفاادلاا ةجهھبلااوو ةَّيیرحلااوو ةةدداعسلاا نمً اعوبنيی ٬،اهُھلثم ٬،هھتيیاادب
...ً!اضيیأأ اهھھھريیبعت بسح

 ينهھھھذلاا يبايیغ تتاظحل يف ُرِّكفأأ اهھب .سسووددرف الإإ ُقشعأأ ال سسووددرف ذنم
 يف ٬،ببرطلااوو سنألاا تتاظحل يف ٬،لغشلاا تتاحاارتساا يف ٬،لمعلاا تتاعامتجاا ءانثأأ
 .مئاادلاا يسَوهھھھ يهھھھ ...ةظقيیلاا يفوو ممونلاا لبق ٬،ةحاارلااوو رفسلاا تتاظحل يف ٬،ةةولخلاا
 .ممااوودلاا ىلع يتابغرر ُحستكتوو يغامدد ُرسأت اهھھھاادهھن ٬،اهُھترصاخ ٬،اهھھھُرغث ٬،اهھھھانيیع
..ً.ااريیثكً ااريیثك ٬ً،اليیوططً اليیوطط اهھب َدّحوتلاا ُقشعأأ ٬،اهھل قُقاتشاا

 ريیسكلاا ِّييرروكذلاا لُّقنتلاا نمً ااريیثك ُرخسأأوو ييررددززأأ تُترص سسووددرف ذنم
 ٬،ننانمكيی ةعوورلااوو ةةّوقلاا .امً ةةزيیم ووأأً ةةَّوتف ووأأً ةلوحف هھيیف ىىررأأ ال .ىىرخأل ٍةةاتف نم
 اهھُجِّجؤيیوو هھُجِّجؤت ٬،ةةدحااوو ٍةقوشعم عم شَشاارفلاا ُءرملاا َمساقتيی ننأأ يف ٬،ييیأأرر يف
...ةةدحااووً ةليیلُ هھُّلمت ووأأ اهھُّلميی ال ٬،ممويی َّلكً ةةّذلُ هُھقدغتوو اهُھقِدغيی ٬،رراهھن ليیل

 ببابلاا نم َبلقلاا لخدت ال .ةقررامً ةةووزنَ ةةايیحلاا ُربعت ال ايیانحكً ةةاتف ننأأ ريیغ
 ُعلتقتً ةمرراعً ةجوم ٬،فقسلاا مُمدهھتً ةقعاص هھُحستكت .للوخدللُ هُھنذذأتست ال .ةةذفانلاا ووأأ
...سبايیلااوو رضخألاا

 ةساارردل ٍةحنم يف اسنرف تئج !ةحتافلاا نم يتاساارردد نع ثيیدحلاا أأدبأل
 يف ٬،ةعماجلاا نم ةيیناثلاا ةنسلاا يف ً.اساسأأ تتايیضايیرلاا قشعأأ ُتنك ننإإوو ٬،ءايیزيیفلاا
 ملع :ءايیزيیفلااوو تتايیضايیرلاا عططاقت يف عقيیً ااديیدجً املع ُتفشتكاا ٬،تتانيینامثلاا ةيیاادب
 تتايیمززررااوخلاا يف تتاارضاحملاا ىلووأأ ذنم .هھسيیرردت ةعماجلاا تتأأدب يتلاا رتويیبمكلاا
 ام لبنأأ ققرس ججززاطلاا ملعلاا ااذهھھھ ننأأ ُتظحال ٬،ةيیعماجلاا ةنسلاا ةيیاادب يف ةجمربلااوو
 ااذهھھھ ةساارردد وحن ُتهھجتاا ٬،وتلاا ىلع ءايیزيیفلاا ُتعَّددوو .ءايیزيیفلااوو تتايیضايیرلاا يف



 ُتنقيیأأ ننإإوو ٬،تتايیضايیرلاا ٬،ممولعلاا ةكلم )ةةرضح يف ووأأ( بناجب ديیدجلاا ملعلاا
...ةكلملاا ششرع ىلع ءاليیتسالاا ىلعً ااريیثك رخأتيی نل هھنأأً اعيیرس

 مل يتلاا ٬،ةيیفرعملاا ةةرروثلاا رراكفأأ ززربأأ يعمسم غُغدغدت تْتأأدب ةنووآلاا كلت ذنم
 رتويیبمكلاا« ٬،»غغامدلاا ةلكاش ىلع َِقلُخ رتويیبمكلاا« :لثم ٬،دحألً ااّرس ممويیلاا دعت
 تتايیلمع نمٌ ةلسلس يناسنإلاا ريیكفتلاا« ٬،»حيیحص سكعلااوو ٬،غغامدلاا لثم لغتشيی
 ةيیفرعملاا ةةرروثلاا تتاصالخ مهھھھأأ ننأأ لماك رٍراهھبناب ُتظحال ...»تتامولعملاا ةجلاعم
 نم ةموظنم« نم رثكأأ تسيیل ةةايیحلاا ننأل ٬،دماجلااوو يحلاا نيیب ددوودحلاا ططوقس يهھھھ
 ةيیئايیميیكلاا تتالّوحتلاا نمٌ ةموظنم ةةايیحلاا« ٬،ّةقدد رثكأب ووأأ !»ّةيیدداملاا تتااررووريیسلاا
 .ةةايیحلل »ااززانلاا« فيیرعت بسح ٬،»ةيینيیوورراادلاا نيینااوقللً اقفوو اهھسفن قلخ ديیعت يتلاا
 سفنب ٌّيلآآ ٌلجرر َجِمُرب ااذذإإ :ينعيی كلذذ !اهھتاكاحم نكميی ٬،ننذذإإ ّةيیددام تٌتااررووريیس
 نم ةنس ننويیلم ةعبس اهھتجتنأأ يتلااوو( نناسنإلاا غغامدد يف ةتوحنملاا ةيینهھھھذلاا جمااربلاا
 ةيیحوورلااوو ةيیكيیناكيیملاا ٬،ةيیناسنإلاا تتاططاشنلاا لك سسرراميی ننأأ هھناكمإبف )رروطتلاا
 ٬،كحضيی ٬،يكبيی ٬،رعشلاا ُبتكيی ٬،بحيیوو ُللززاغيی ٬،رّكفيی ٬،ةةرك ُبعليی :ءااوسلاا ىلع
 اكيیناكيیم لهھجيی للااززام ملعلاا ننأأ يف طقف نمكيی للاكشإلاا ...ةلامثلاا ىتح قشعيی
...!ةيینهھھھذلاا جمااربلاا ههذهھھھ مظعم

 ممولع ةةددالوو تقفاارر يتلاا ةمرتعملاا ممالحألااوو تتاحومطلااً اضيیأأ ينَْتبهھلأأ
 رراارق صصاخ ٍلكشب ينرراثأأ .ام ٍّدح ىلإإ ةيیووابوطط ٬ً،ااّدجً ةليیلج تناك .رتويیبمكلاا
 يف »يت ٬،ييآآ ٬،مماا« دهھعم يف ٬،»يعانطصالاا ءاكذلاا« ممولع يسسؤم ععامتجاا

 لبق ههززوواجتتوو يناسنإلاا ءاكذلاا يكاحت ةنيیكام ميیمصت« ىلع ّصن ييذلاا ٬،1956
 يكاحيیوو ملعلاا بعوتسيی ننأأ للوقعملاا ليیبق نم نكيی مل ...!»نيیرشعلاا ننرقلاا ةيیاهھن
 ٍغغامدد يف ةتوحنملاا ةيینهھھھذلاا جمااربلاا ءاكذذ ٬،طقف ةنس نيیسمخ للالخ ٬،ززوواجتيیوو
...!ينيیوورراادلاا ررّوطتلاا نم ةنس ننويیلم ةعبس هھتغاص

 تبثأأ نناسنإلاا ننأأ ةعماجلاا يف رتويیبمكلاا ممولع سسوورردد للوّوأأ نم تُترعش
 وهھھھ ددااررأأ ...!»ةهھلآلاا ةةدقع« هھيیمسأأ ننأأ ُّددووأأ امب نٌنوكسم هھنأأ رتويیبمكلاا هھعاارتخاب
 ٬،هھتلكاش ىلعً اناسنإإ ٬،رتويیبمكلاا ٬،هُھقولخم ننوكيی ننأأ ففاطملاا ةيیاهھن يفً اضيیأأ
...ً!اهھلإإ رراص هھنأأ ريیخألاا يف رعشيیل

 رثكأأ للااؤس ززرب ٬،ههززوواجتيیوو َنناسنإلاا رتويیبمكلاا يكاُحيی ننأأ رراظتناب
 يف َنناسنإلاا ُرتويیبمكلاا ممزهھيیس ىتم :ةلجاعلاا ةفهّھللً ةةرراثإإووً احاحلإإووً اعضااوت
 ققررززألاا« :مماا ٬،يب ٬،ييأأ رتويیبمك رصتنيیل 2002 مماع رراظتناا ممزل ...؟جنرطشلاا



 ةيیاهھن« كلذذ ىلع ضعبلاا قلطيی اميیك ٬،ففووررابززاك ملاعلاا لطب ىلع »قمعألاا
 رهھھھوجلاا يف ينعت اهھنألً اقفانمً ايیناسنإإً اارروورغ ييرظن يف يفخت ةةررابع .»نناسنإلاا

...!»هھلإلاا ةيیاادب«
 ننأل( .بباارتلاا نم رتويیبمكلاا قلخ ننأأ ذنم نناسنإلاا ققررافت مل ةهھلآلاا ةةدقع

 ُ»ةةدقُعلاا« ههذهھھھ ْتتدَدوواارر .)!لمرلاا نم ججرختُسيی رتويیبمكلاا ةجسنأأ ممويیسوليیس
 اهَھتيیِمست ُّبُِحأأ ٬،رتويیبمكلاا ةجمربل ةيیقاارر ةيیططاارقتسررأأ ٍتتاغل ععاارتخاا دنع نَناسنإلاا
 ةةديیدش ٬،»يعانطصالاا ءاكذلاا« ممولع تتاغل انهھھھ دصقأأ .»!ننوكيیف ْنك« تتاغل
 سفن يف 1956،٬ يف ٬،يثرراكام اهھمّمص يتلاا( بسيِْیل لثم ٬،ةيیريیبعتلااوو ةفاثكلاا
 ٬،ريیووريیملوك اهھمَّمص يتلاا( ججولووربوو )ريیهھشلاا يكيیرمألاا »يت ٬،ييآآ ٬،مماا« دهھعم
 يفكيی ٬،ام ٍةلأسم ِّلحل :»ةيیحيیرصت« ةةريیخألاا ةغللاا .)ايیليیسرم يف 1972 يف
 كلت ةجمربوو اهھِّلح ةقيیرطط نع ثحبلاا ررامغ ضضوخ ننوودد طقف اهھب »حيیرصتلاا«
...!ةيیديیلقتلاا ةيیرتويیبمكلاا تتاغللاب ةقيیرطلاا

 يلآلاا ثحبلاا ككرتوو طقف ةيیلاكشإلاب حيیرصتلاا يفكيی !ففرتلاا ااذهھھھ ُقشعأأ
 ايیانث يف ّةيیوطملاا يضايیرلاا قطنملاا ممولع تتايیجمرب نم ٍّيفخ ٍشيیجل لحلاا نع
 ننأأ يلابب رطخ امدنع ٬،تتااونس ةعضب ليیبق ٬ً،الثمً ااديیعس ُتنك مك ...!ججولوورب
 انأأووٌ ةلاخ يلوو ٬،اهھُّمع انأأووٌ ةّمع يل« :ييدلااوو زغل ِّلحل ةغللاا ههذهھھھ ممدختسأأ
 لثامتلاا« ديیدش هھنأل ايیانحل انهھھھ هھيیدهھھھأأ ييذلااوو( ٬ً،اقباس هھنع ُتثَّدحت ييذلاا »...اهھلاخ
 يف يبأأ عم يتلوج تتايیركذذ ُتتدعتساا ننأأ ذنم زغللاا ااذهھھھ ينقَّررأأ .)!»يسدنهھلاا
 ىلع زغللاا َّلح تيیأأرر امدنع ةحرفلاا ينتحاتجاا مك ...ةةرروواجملاا ةيیلمرلاا تتااءالخلاا
 ءالمإإوو ءاقشلااوو ححدكلاا ننوودد ٬،هھب ِّييددرسلاا حيیرصتلاا ددرجمب ٬،رتويیبمكلاا ةشاش
 ًاليیميیإإ ثعبأأ ننأأ اهھنيیح ُتيّینمت مك ...!لحلاا نع ِّييووديیلاا ِثحبلاا ِطيیططاخشب ققااررووألاا
 ُتتدددَدوو !نيینسلاا تتاارشع ةعضب دعب ههزغل ىلع هھيیف ُبيیجأأ ييدلااوو »ححوورر«لِلً اقفاادد
 ففاشتكاا دعب يب تفصع يتلاا ةةدداعسلاا ةةرمغ نع يليیميیاا يفً اضيیأأ هھل َرِّبُعأأ ننأأ
 ممولعب ٍجَّجدم ٬،ججولوورب هھمساا ٍّينوورتكلاا ٍتيیرفع نم ُتبلطط ننأأ ِددّرجمب ِّلحلاا
 ننأأ لبق ٬،ههدحوو وهھھھ ِّلحلاب ينيیفااويی ننأأ ٬،يعانطصالاا ءاكذلااوو يضايیرلاا قطنملاا
...!ينيیع ففرطط ضمغأأ

 ًءافوو ذيیذللاا ِّييرعشلاا زغللاا ااذهھھھ ِّلحب تتاحفصلاا ههذهھھھ يف دحأل ححوبأأ نل
 رّمُشيی زيیزعلاا ئئرراقلاا ككرتأس .هھعاارتخاا يف هھغامدد كهھنأأ ييذلاا لضافلاا مظظانلل
...هھل ققوورت يتلاا ةقيیرطلاب ّلحلاا نع ِثحبلاا بِبااذعَ ةعتم شيیعيِیل هھيیدعاس نع
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 نناسنإلاا ننأب يناميیإإ فعاضت »ةعّسوملاا ةيیضاارتفالاا ملااوعلاا ربتخم« يف
 عم لغتشأل تتااونس 4 يلااوح لبق ربتخملاا كلذذ ُتتررزز !ةهھلآلاا ةةدقعب ٌننوكسم
 ننأأ هھيیف تثكم ممويی للووأأ يف ُتظحال .ةكرتشم ثثاحبأأ عيیضااوم يف هھئاضعأأ ضعب
 ٬،»ةيیعانطصالاا ةةايیحلاا« هھمساا رتويیبمك جمانرب نيینس ذنم ررِّوطيی هھيیثحاب نمً اقيیرف
 ةشاش ىلع ننوكلاا بقااريی ننأأ نناسنإلل ُحمسيی ٬،رراصتخالاا بباب نم اا.حح ووأأ
...!ّةيیدبألاا ةةذفان نم ننوكلاا ُبقااريی هٍھلإإ لثم ٬،رتويیبمك

 ٬،ىىرق ٬،نندم( ام ٍةةددّدحم ٍةيیعيیبطط ٍتتائيیب ررايیتخاب جمانربلاا ااذهھھھ ليیغشت أأدبيی
 دعب اهھثيیثأت ُّمتيی ٬،ىىوهھيی امك جمانربلاا مُمدختسم اهھُغيیصيی )...للابج ٬،تتاحااوو ٬،للوهھس
 تتافصب مهھتغمددأأُ ةجمرب متيی ٬،ةبااَّذج ةفيیطل ىمدب هھبشأأ مهھلاكشأأ ٬،ععِّونتم ٍرشِبب كلذذ
 :نناسنإلاا ككّرحت يتلاا نيینااوقلاا سفن مهھكِّرُحت ٬،ةيیناسنإلاا ةغمددألاا ببويیعوو ايیاازموو
 ةةايیحلااَ ةةاكاحم ُجمانربلاا ففدهھيی ...نيیرخآلاا عم لعافتلاا ٬،ءاقبلاا لجأأ نم ععاارصلاا
 ىلع اهھلالخ رشبلاا سسرراميی ٬ً،ااديیووررً ااديیوورر نمزلااُ ةلجع هھيیف ُممّدقتت :ةيیرشبلاا
 :نيیيیقيیقحلاا رشبلاا لثمً ةةايیح ٬،هھعقااوو ففوورظظوو ِهھتاكلم ءوض يف ًّالك ٬،ةشاشلاا
 ٬،ننوبرراحتيی ٬،ننوسفانتيی ٬،ننوودضاعتيی ٬،ىتش تتاقالع يف مهھضعب عم ننولعافتيی
 ٬،نيیيیقيیقحلاا رشبلل ةيینيیجلاا ةيیثااررولاا نيینااوقلاا سفنبً الافططأأ ننوبجنيی ٬،ننوحكانتيی
 ُةفدصلاا مكحت ...ةعيیبطلاا ننوبِّرخيیوو ننوعرراصيی ٬،تتايیانبلاا ننووّديیشيی ٬،ننوتوميی
 ةةايیحلاا ههذهھھھ ررّوطت ةةدهھھھاشمل يفكيی .ةيیقيیقحلاا انتايیح رراارغ ىلع ةيیضاارتفالاا مهَھتايیح
 ٬،ةيیضررألاا اهھتعرس سفنب ريیست اا.حح جمانرب يف نمزلاا ةلجع كُكرت ةيیضاارتفالاا
 ٬،نيینس ةةّدع ووأأً امويی ٬ً،ااريیثك ووأأً اليیلق ةشاشلاا ىلع نمزلاا ببرراقع ُميیدقت ُممزليی ووأأ
 نكأأ مل اا.حح لضفب ...ديیعبلاا ىىدملاا ىلع ةةايیحلاا ههذهھھھ ممّدقتتوو ّريیغتت فيیك ةيیؤؤرل
 اهُھطَّسوتت ٍةةدضنم ىلعً اسلاج ٬،نمزلاا ععايیض نيیب ّلقنتلاب ريیثألاا يملح نمً ااديیعب
 ٬،ّةيیلصألاا هھتغيیص يف يمامأأ ُليیسيی يضاملاا ُبقااررأأ ٬،فيیتساا تناس ذيیبن ةنيینق
 »للوورتنوك تتوميیرلاا«بب ءرملاا ّلقنتيی امك نمزز ىلإإ ٍنمزز نم هھعوبرر يف ُلَّقنتأأ
...ىىرخأل زٍزافلت ةشاش نم

 ةةايیح ةةررووريیس ً:اارسأأ ينرسأأ ٬،يحررااوج ِّلك ىلع اا.حح ُجمانرب ىلوتسأأ
 ٍريیثك يف ريیبك ٍّدح ىلإإ اهھقباطتوو ٬،ةيیضررألاا انتايیح عم ببرراقتت نيیيیضاارتفالاا هِهِرشب
 نمكيی ييرظن يف ققومرملااُ ههرروصق .ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةةايیحلاا تتالاجم نم
 ٬،ةيیناسنإلاا ةيیفاقثلاا تتاارروطتلاا دداج لكشب يكاُحيی ال هّھلعل .طقف يفاقثلاا بناجلاا يف
 غغامدلاا ديیقعتوو ىنغ سفنبً ةجَمْربُمووً ةَجَذْمنُم تسيیل هھيیف رشبلااَ ةغمددأأ ننأل



 ببس ُرِّسُفت مهھتغمددأأ لمع قئاارطط يف ٌخخرراص ٌبباضتقااوو ٌصقن ةّمث .ييرشبلاا
...ةيیناسنإلاا ةيیفاقثلاا ةةايیحلل اا.حح ةةاكاحم فعض

 .ةعتملل هھمدختسأأ تتاعاسوو تتاعاس ُتيیَّضق !هھتيیأأرر ذنم ينويیفأأ اا.حح رراص
 ممّدقأأ ...اهھحاارفأأوو اهھمومهھھھ ٬،اهھتاارروطتوو اهھھھّومن بقااررأأ ٬،ةيیضاارتفاا تتاعمتجم قلخأأ
 ووأأ صخشلاا ااذهھھھ ككولس ةيیبوكسووركيیم ةسدعب صحفأأ ٬ً،ااريیثك ووأأً اليیلق نمزلاا
 مهھف ممدعب تُترعش ووأأ ٬،ام نٍناسنإإ كُكولس انايیحأأ ينرراثأأ ام ااذذإإ .ككااذذ ةةايیح تتالاكشإإ
 عضوو ليیصافِتل »ممووزز« ُلمعأأ ٬،هھغامدد ِهھنك يف صُصوغأأ ٬،ام ٍةظحل يف هھتاناعم
 هھتاموظنم تتايیجمربُ أأرقأأ ٬،ةةددّدحم ةظحل يف ةيینهھھھذلاا هھجماارب تتالعافتوو
 ًااّدج ةّصاخلاا هھتايیح نعً انايیحأأ رظنلاا ُّضغأأ ...ةيیسدحلاا هھتاّملسموو ةيیططابنتسالاا
 ىسألااُ هھحاتجاا ام ااذذإإ هھمالآل ُملأتأأ .ةيیميیمح ةيیماارغ ٍتتابغرب رمألاا قَّلعت ام ااذذإإ
 ...ةيیضررألاا انناازحأأ نع ُّلقت ال يضاارتفالاا »ععومدلاا ييددااوو« نناازحأأ ننأأً اظحالم
 ٬،ةيیرتويیبمكلاا ِهِھتيیُنب مهھفوو ةسااررِدل اا.حح ءاشحأأ يف ٍةقِّمعتم ٍةلوجب كلذذ يل حمس
...هھتايیجمربوو هھتايینقت ليیصافت ٬،هھلمع بيیلاسأأ

 ععوورشم يف ضضوخلاا أأدبأأ فيیك للءاستأأ تُتأأدب املاح اا.حح وحن ييرظظانَ هھجَّتاا
 ايیانح ثثِّدحأأ مل !ايیرتويیبمك ةهھلآلل ةيیتااذلاا ةةريیسلاا ةةاكاحم ةةدداعإب صصاخلاا ايیانح
 ننأأ ربتخملل اهھتررايیزز ِرهھش ءاهھنإإ لبق اهھنم ُتبلطط ينأأ ريیغ .جمانربلاا كلذذ نع
 تتانايیب نمً ايیفاكً اادددع »مموورر ييدد يف ييدد«للاا صصاارقأأ نم ٍضعب يف يل ككرتت
 امب ٬،مهھھھربتخم يف تسرِردُد يتلاا ةغمددألاا نم ةفلتخم ججذذامن تتافصااوموو ليیصافت
 ةيیفاقث ببابسأل« :للوقلاب تيیفتكاا !اهھبجأأ مل »؟ااذذامل« :ينتلأس !يغامدد مهھيیف
 ةيیهھشلاا يل حتف رراارسألاا فشاك عم مكربتخم يفُ هھتيیَّضق ييذلاا ععوبسألاا ...!ةتحب
 .ةةريیغصلاا اهھليیصافت تتافالتخااوو اهھھھومتسرردد يتلاا ةغمددألاا بيیكرت بباعيیتسال
...»!مماع ٍلكشب هھتاعّونتوو ييرشبلاا غغامدلاا رراارسأأ مهھفأل كلذذ جُجاتحأأ

 نم ييرططاخ يف ررووديی ام َّلك ةبقاث ةيیوثنأأ ٍةةرظنب ْتَصنق .ييايیانح ْتمستباا
 ّلك اهھنم بلططأأ ااذذامل فُفرعت اهھنأأ ُتفرع ينأأً اضيیأأ َْتفِرع !تتاارمااؤموو ٍططخ
 ةصاخلاا تتايیجمربلاا ضعب كلذذ ىلإإ فيیضت ننأأ اهھنم ُتْبلطط ...ددااوملاا ههذهھھھ
 :تلاق ...مهھتافاشتكاا رخآآ ءوض يف ةيیططابنتسالاا تتاموظنملاا لعافت ةةاكاحمب

 ول« :ُتبجأأ »!كل لغشلاب رهھشلاا ااذهھھھ ممايیأأ نم ّىقبت ام ّيضقأأ ننأأ ننذذإإ َّيلع«
 لثم ٬،ةصاخلاا ةيیماارغلاا انتغل يف ةيیضاق ٍةمكل ُعقوو نيیتملكلاا نيیتاهھل( »!ِتحمس
...)»ّيسدنهھلاا لثامتلاا« :ةةررابع عقوو



 ٬،مهھھھربتخم »تتانايیب ةةدعاق« نم ةعِّونتم ججذذامن ررايیتخاب ييايیانح رِّصُقت مل
 ددااوملاا َّلك نٍنافتوو ٍّةيینهھموو ٍليیصفتب تْتزَّهھج .اهھنع ثحبأأ يتلاا تتايیجمربلاا ضعبوو
 قئاارطب ُحِّضويی بيیترتلاا ِنقتم ٍليیلددوو ٍلّصفم ٍححرشبً ةَقفرم ينمزلت يتلاا ةماخلاا
 .اهھْتَّدعأأ يتلاا تتانايیبلااوو تتايیجمربلاا ِّلك نحشوو مماادختسااوو مهھفوو ةةءاارق ةيیفيیك ةبااّذج
 صصالخإلااوو ةعوورلاا ههذهھبُ هُھلِّهھُستووُ هھُمِّظُنتوو هھيیف ُبهھُست ال ٬،قشعلاب نٌنوجعم حٌحرش
 ققوف اهھھھِديی ِّطخب َْتبتك ...)!ييايیانح ننوودد ةةايیحلاا ببدجأأ ام( .ةيیقيیقحٌ ةقشاع الإإ
 ففرحأب اهھعيیقوتً ةفيیضم ٬،»!ةيیاغلل ّييرس« :»مموورر ييدد يف ييدد« ِّلك ِرهھظظ
...»ككايیانح« ً:ااّدج ةةريیغص

 ككرتشملاا انرهھش ممايیأأ رخآآ يف اهھنعً ابئاغ تُترص مك تظحال ايیانح ّلعل
 ُتترظتناا ٬،يلابَ ةيیبقأأ لغش ٌءيش ةّمث ً.ّايیدسجً اارضاح ُتنك ننإإوو ٬،سيیرراب يف
 يف ُنِّططوَُوأأ فيیك سسوهھھھوو ٍتمِصب لُلءاستأأوو ُرِّكفأأ ُتنك ...!هھب أأدبأل نندنلل اهھتددوع
 اهھلمع قئاارططوو ةةريیغصلاا اهھليیصافت لكب ةيیقيیقحلااَ ةيیجولويیبلااَ ةغمددألاا ههذهھھھ اا.حح
...!ةةّدقعملاا

 ديیسجتلاا ايیانح ربتخم ععاطتساا يتلاا ةيیعقااولاا ةغمددألاا ههذهھھھ ننأأ ُتضرتفاا
 ةغمددألاا نم ريیثكب ّققددأأ ننوكتس اهِھلمع قئاارططوو ّةيیططابنتسالاا اهھھھدعااوقل ّيمقرلاا
 غغامدلاا َديیقعت ةيیرروتاكيیرراكب لُلزتَخت يتلااوو ٬،اا.حح اهھب جَمْرُبيی يتلاا ّةيیمهھھھولاا ّةيیبيیرقتلاا
 هھل ققوتأأ ُتنك ام ُّلك ...ميیسج ٍلكشب ّةيینغلااُ هھتاجاتناا ُبضتَقتوو يقيیقحلاا ييرشبلاا
 قيیرف هھعدبأأ ييذلاا( اا.حح جمانرب :نيیلئاهھھھ نيیلبج نيیب ريیغ ال ريیغص ٍرسج لمع وهھھھ
 ايیانح ربتخم ةغمددأأوو ٬،)ةيیهھلإإ تٍتاحومططوو ةيیرقبع ٍةيیّليیخت تٍتاكلم ووذذ فٌفوغش ٌّيملع
 .)ليیومتلاا ةلئاهھھھ ةفيیثك ثثاحبأأوو ةيیلوودد عيیرراشم للالخ اهُھتجمربوو اهُھتساارردد ّمت ييذلاا(
 ةغمددألاا ههذهھھھ مهھسووؤؤرر يف ُعضأأ ٍرشب نمً اقلطنم ٬،اا.حح جمانرب مماادختساا :يّتطخ
 نناسنإلاا ففاشتكاا لبق ةيیئاادب ٍتتاعمتجمبُ أأدبت ٍةةايیح ويیررانيیس دداادعإل ٬،ةيیقيیقحلاا
...ً!الثم ةعااررزلل

 ةيیقيیقحلاا ةغمددألاا ههذهھھھ ههددامتعاا دعب اا.حح نم قثبنتس يتلاا ةيیضاارتفالاا ةةايیحلاا
 هھبشت تتافاقث اهھيیف رشتنتس ٬،ةيیلاحلاا ةيیناسنإلاا انتايیح ٬،تُتررَّوصت امك ٬ُ،هِھبشتس
 ةعضب اهھھھِدحول ُليیست ةيیضاارتفالاا ةةايیحلاا ههذهھھھ كلذذ دعب ككرتأأ ننأأ يفكيی ...انتافاقث
 بقااررأل ٬،)رتويیبمكلاا ىلع طقف ممايیأأ ووأأ تتاعاس كلذذ ُذخأيیس( نيینسلاا نم ففالآآ
 ينأكوو ٬،ةيیضاارتفالاا تتاعمتجملاا ههذهھھھ يف ننايیددألاا تتررَّوطتوو تترهھظظ فيیك اهھلالخ
 ِدداصتقاا ووأأ ٬،ييِّوجلاا سقطلاا تتااّريیغت ووأأ ٬،ةيیئايیزيیف ٍةةرهھھھاظظ رَرّوطت ُبقااررأأوو سُسررددأأ



!رتويیبمكلاا اهھيیكاُحيی ٍةيیضاارتفاا بٍبرح ووأأ ٬،ةيیووون ٍةبرجت ووأأ ٬،ققوس
)4(

 ىقيیسوم سفنب نكيی مل رراتسووررويیلاا رراطق ةطحم يف ايیانحل يعااددوِو
 ِّلكب اهھعم ُتشع .رخآآ ٍدعومل بباهھھھذللً الجعتسم يغامدد نناك .ةقباسلاا تتااّرملاا
 ككررددأأ ُتنك .اهَھترردداغم ْتقبس يتاارسحوو يقااوشأأ .هَھتفجرروو ععااددولاا قَقانع يسااوح
 يف ننزحلاا نم ٍريیثكب يل تلاق ...يتدداعك اهھعم نكأأ مل نكل .ننونجب اهھھھدقتفأس ينأأ
 ّىتح ععااددولاا ةلبق دعب ككرهھظظ تَتررددأأ ننإإ ام« :نندنل ىلإإ اهھتددوع دعب ليیميیإإ للووأأ
 رراتسووررويیلاا ةعاق تَتربع .ةةريیخأأ ٍةَّيیحت ِةةرراشإإ ووأأ ٬،فلخلاا ىلإإ ٍةتفل ننوودد َتعرهھھھ
 َتنك .كتدداع يهھھھ امك ٬،رراطقلاا َدعتبيی ّىتحً اارظتنم فقت مل ."للُوطط ىلع ٬ً،اطخاش"
 فيیك ررددأأ مل »؟َتنك نيیأأ ينربخاا ؟َتنك نيیأأ ...رخآآ ٍملاع يف َتنك !ينعً ابئاغ
...ةظحللاا كلت نم اهھعوورشمب ريیكفتلاا يفً اقرراغ ُتنك !ددررأأ

 ًةطبرخ ةةريیخألاا يتايیح نيینس تتاظحل رثكأأ تناك للزنمللُ ةةددوعلاا
 ألمت رهھشلاا تُتايیركذذ .اهھل ققوشلاب ٬،ايیانح ققاارف دعب ععايیضلاب تُترعش .ىضوفوو
...رراجفنالاب رعشيی يسأأرر .يتركااذذ ءاجررأأ ِّلك نم حفطت ٬،يغامدد

 اهھل رظنأأ دعأأ مل .لماك ٍمهھف ممدعب ييوحن رظنت ٬،رخآلاا يهھجوو ٬،سسووددرف
 ييدسج لمع اكيیناكيیم رَّيیغت .ةلماكلاا ةيیدسجلاا ةطبرخلاب رعشأأ .نيیعألاا سفنب
 ّدملاا ٬،نناقتحالااوو تبكلاا هھيیف ُتفرع ٌرهھش سسووددرف نع ينلصفيی ً.امامت يسااوحوو
 هھيیف ُتشع ٌرهھش ...طحقلااووَ أمظلاا ٬،ننامرحلااوو َقشعلاا ٬،عمقلااوو َجُّيیهھتلاا ٬،ررزجلااوو
 يف ِههددابع ةيیؤؤرر يفُ هَھتعتم ُدجيی رخآآ ٍهھلإل ٬،رخآآ ٍلكيیهھھھ يف لهھتبيیً انيیزحً اكسان
...ةمئاادد ٍءاقستساا ةِةالص

 مل .للااونملاا سفنب اهھل رظنأأ دعأأ مل .ييررَدقلاا ّيلظظ ٬،رخآلاا يهھجوو ٬،سسووددرف
 ًاجيیزم اهَھتيیؤؤرر ُلِّضفأأ .طقف اهھھھَدحوو اهھل ُقفخأأ دعأأ مل .طسقلاا سفنب اهھھھااوهھھھأأ دعأأ
 ننأأ ريیغ ...اهھنم ايیانح علخأأ ننأأ عيیطتسأأ ال .ايیانحوو سسووددرف نمً ايیئايیريیماك
 يتلاا اهھھھدحوو يهھھھ .يعاقيیإب ىيیحت نم ٬،يمالآل يغصت نم اهھھھدحوو يهھھھ سسووددرف
 .حيیرج رئاطط لثم ىىّولتأأ امدنع ييدسج دهھھھدهھت فيیك ٬،يحاارج دِّمضت فيیك ففرعت
 هِهأَمظظوو ةمئاادلاا ةةريیغصلاا هھتابغرر ِّلكل ُتصنت ٬،كلمت ام َّلكُ هُھبهھت ٬،ًّالكُ هُھقشعت يهھھھ
 ٬،اهُھتباغ ٬،اهُھتوكلم وهھھھ ...هھيیوورت ٬،هھنم ُلهھنت ٬،هھب ُخّمضتت ٬،هھُّمضت ٬،هُھقِّسُنت ٬،مئاادلاا
 ِهھِشيیططوو هِِھتاارماغمل ٬،لحمضيی ال ييذلاا هھَِمهھِنل ٌمئاادد »ٌمَعن« سُسووددرف ...اهُھتَّنج ٬،اهھھھُرهھن
 ُعِّجُشت .هھحنااوج نيیب ئبتخملاا لَّلدملاا ِلفِّطلل ٬،ةةرتااوتملاا ةةريیغصلاا هھتابغرل ٬،هِھتّالززوو



...اهھجِّجؤت ٬،اهھب لفتحت ٬،ممااوودلاا ىلع هھتااووزن
 ًامالحأأ سيیل اهھعم ُقشعلاا .ايیانحكً ّةيیتوصً ةةرهھھھاظظ تسيیل سسووددرف

 ًةفسلف ٬ً،ّايیريیظنتً اططاشن سيیل .طقف ىىّرح ةقشاع ٍععومدد نمً اليیس ووأأ ّةيیسناموورر
 ٌةسدنهھھھ ٬،ةناسرت ٬،ةشرروو ٬،يلمعٌ ططاشن اهھعم ُقشعلاا ..ً.ّايیدنهھھھً امليیف ٬،ةيیقيیزيیفاتيیم
 ٌتتااززاجنإإ ٬،ييرراضح ٌععوورشم ٬،ّةيیووون بُبرراجت ٬،بلصلااوو ديیدحلل ٌعنصم ٬،ّةيیندم
...مئاادد ٌءاطع ٬،ةيیقيیقحٌ ةكيیرش سُسووددرف ...ّةيیمويیٌ ةسوملم

 لقتنأأ فيیك ٬،ىىرخأبً ةعَّبق ُرِّيیغأأ فيیك ففرعأأ ال ينأل .ام ٍللخب رعشأأ ُتنك
 يهھھھ( ييايیانح ِقشع نمً الجخ ال ٬،يقامعأأ يف فجتررأأ .سسووددرف ىلإإ ايیانح نم
 ٬،)تقولاا سفن يف ِيفَغشوو ييررَدق ٬،نيیزحلاا يقشع ٬،رخآلاا يفصن ٬،يناثلاا يَيدُعب
 سسووددرف ...ةةرجم يفرطط يف نيیدعابتم نيیبكوك نيیب للاقتنالاا ديیجأأ ال ينأل لب
 ممدقأأ تتاحفص ففرعت امك يتاجلخ تتاعيیونت ففرعت ٬،ةةريیغصلاا يتاهھھھآآ ففرعت
 ٌةميیرك ٬ً،ااريیخأأووً الَّووأأ ِللامَجلااُ ةقرراخً اضيیأأ يهھھھ ّمث .اهھتبتكم يف ٍرعش ننااويیدد
...ممزليی امك يل هِھميیدقتوو هِھضرع يفٌ ّةيیكذذٌ ةيیرقبع

 ققااوشأأ ىظلوو ءافصلااوو ةيیئاقلتلاا سفنب ةةّرملاا ههذهھھھ نكأأ مل ينأأ ْتَظحال
 نيیتبقاثلاا نيیيیوثنألاا اهھيینيیعب ْتَحمل .ققاارفلاا نم ٍرهھش دعب اّميیسال ٬،رفسلاا دعب ةةددوعلاا
 ِدجُولاا سفنب اهھل يغصأأ ال .اهھفرعت ال تٍتايیركذذ يف ُبيیغأأ .اهھنعً ااديیعب تُترص ينأأ
 يكحأأ ال .هھلوقت ام َعباتأأ ننأأ ننووددً انايیحأأ ءاغصإلاب ُرهھھھاظتأأ .زيیكرتلااوو بباجعإلااوو
 .بباهھسإلااوو ِةبغرلااوو ِقِّيیشلاا ِفيیلأتلااوو ِسسامحلاا سفنب ةةريیغصلاا ييررابخأأ اهھل
 ٬،مثعلتأأ ٬،»؟ةكئالملل ُمستبت ااذذامل« ووأأ »؟ككِدحول ُمستبت ااذذامل« ً:انايیحأأ ينلأست
 ٌععاارص ةّمث ...بلاغلاا يف اهھھھِرعش نمً ةةرَجْرجُم ٬،ليیذذ ووأأ سٍسأأرر البً اصَصق ييرتفأأ
...اهھيیلع يفخيی ال يحنااوج يف ام

 ِدُّحوتللً اقاتشم نكأأ مل ٬،ققاارفلاا نم ٍرهھش دعب ٬،ينأأ ككااذذوو ااذهھھھ لبق ْتَظحال
 ٬ً،ّايیعافدنااً اقانع ٬،ممرراع ٍققوشَ ةلُبق ْتعَّقوت ٬،َْتبرتقاا !»يعجرر ٍرثأأ«ببوو ٍةفاثكب اهھب
 ...ننآلااوو نِنآلاا نيیب هھيیلإإ ءوجللاا ىلع ُعِّجُشيی ٬،ققاارفلااَ ةةرروورض رُرِّربيیً ّايیجمهھھھً اادُّحوت
 ُتسل ...ةةرتافً ةلوجعً ّةيیحطس تناك يتالُبق .ججأتأأ ووأأ قفخأأ مل ٬،ةةدداعلاك نكأأ مل
...رهھش لبق انقاارتفاا ةليیل نمً اسامح رثكأأ

 ينيیع نناارمغت نيیتقفاادد نيیتعمدد ً:اماع نيیثالث ذنم ههررأأ ملً ائيیش ُتحمل ةةأجف
 ةةريیغص ٍةلفطط لثمً ةةأجف وودبت .اهھهھجوو ُسِّنُكيی ٌننزح !رصب ةحمل يف سسووددرف
...دبألاا ىلإإ اهھُّمأأ تْتَدقف اهھنأأ ةةأجف كُكرردت



 يف ةةرم للووأل ٬،ّةيیلززألاا كتقوشعم ينيیع يف ُرَّجفتتً اعومدد ىىرت امدنع
 كب ُفصعيی ٬،َتنك امك اهُھقشعت دَُعت مل كنأأ رعشت اهھنأل ٬،اماع نيیثالث دعب كتايیح
 امهھھھرخآآ ٬،طقف نيیتّرم الإإ اهھعومدد ررأأ مل :تُترَّكذت ...!ملاعلاا ععاجووأأ َّلك ييوواسيی ٌملأأ
 ننزحلااوو لجخلاب ُتترعش ...ً!ابيیرقت ةنس رشع ةسمخ لبق ٬،نيیزح ٍمليیف رثإإ
...فنعب يناازخويی

 يلوصوو ةعاس ينتأأرر ننإإ ام !اا.حح جمانرب الول اهُھقحسيیس نناك كشلاا ّلعل
 ٬،مهھئافخإإ لبق( ييرتويیبمك ىلع ايیانح ربتخم »مموورر ييدد يف ييدد« عطق لك نحشأأ
 ىتح صصاخ ٍزيیكرتب اا.حح تتّافلم ميیظنت ءدبوو ٬،)»ككايیانح« :عيیقوت ىىرت الئل
..ً.ّاقح يحررااوج رسأيی ٍّيملع ٍثحب ععوضوم ننأأ ْتَضرتفاا

 بكست .ةةريیغص تتاناادعمش ةثالث اِنتفرغ ففوفرر دحأأ ىلع سسووددرف ُعضت
 ٌيسناموورر ٌنحل .عمشلاا ققرحت .ييذذاكلااوو ربنعلااوو ّلفلاا رطع نم تتاارطق مهھيیلع
 اهُھناتسف .هھلإإ َِةقِثب ريیرسلاا طسووٌ ةسلاج يهھھھ .ةفرغلاا نكرر نم ُبباسنيی ٌقيیقرر
 ٬،ةططاسبلاا ُّييرقبعلاا اهھجايیكام ٬،ةقيینألاا ةيیلخاادلاا اهھسبالم ٬،ةثونألاا رهھھھابلاا ييريیرحلاا
 ...ّةيیرحلااوو ِقشعلااوو ِللامجلاب ِللافتحالل ٌنناجرهھم ةكّاتفلاا ّةيیرطعلاا اهُھتحئاارر
 فيیك ففرعت ...!ايیانح ععاقيیإإ ىلع انأأ ايیحأأ املثم ٬،يعاقيیإإ ىلع ىيیحت ُسسووددرف
 ُضضِّووُرت فيیك ٬،قنُعلاا يف ةيیكئالملاا اهھتصاصرر قلطت فيیك ٬،ّةيیهھھھولأب يندداطصت
 ىلع ُصفرُقيی ُرروخفلاا اهھھھُدسج ...يقامعأأ يف ييوعيی ييذلاا َحيیرجلاا َّببدلاا نناقتإب
 اهھيیلع ُئكتت ٬،ييرراعلاا اهھھھرردص نمٌ ةبيیرق ىىرخألاا ققاسلاا ةبكرُر ٬،ةةدحااوو ٍققاس
 فيیك فُفرعت يهھھھ !ةفلتخم ٍتتاُغِلب يل اهھتءاارق ييونت دئاصق نم ّةيیرعش تٌتاقيیرروو
 اهھھھدحوو ُّصتنت فيیك ٬،ّةقرر ِّلكب ةيیوواهھلاا وحن يب جُجرحُدت فيیك ٬،ييدشرُر ىلإإ ينديیعت
...ششرعلاا ىلع

 ةيیانعب اهھھھرراتخت عططاقم رسآلاا ّيقيیسوملاا ّييرعاشلاا اهھتوصب يل أأرقت
 ٬ً،اليیلق أأدهھھھأأ ٬،يخرتسأأ ...ممايیخلاا رمع ٬،ااددووريین ولباب ٬،ريیلددوب ٬،شيیوورردد ددومحِمل
 يهھھھوو ايیانح نيیحلااوو نيیحلاا نيیب رَّكذتأأ ...ةةريیغصلاا يباعتأأوو يفعض ُلسغيی رعشلاا
 امهھھھاادحإإ .نيیترحاس نيیّتيیرروح ةةءاارق نيیب ننرراقأأ !»رراارسألاا فشاك ريیرقت« أأرقت
 اهھغامدد يف ٬،ةفرعملااوو يعولاا رراارسأأ يف اهھھھريیرقت صصوغيی ٬،تتايیالملابٌ ةةرِّثدتم
 اهُھناازحأأ ٬،قيیقرلاا ببذعلاا اهھھھِدسج نم ُربكأأ اهھُحاارج ٬،قناشموو دٍدّالج نم ٌقيیتع ٌعلهھھھ
 ...رحاسلاا اهُھتوص الإإ اهھھھِدسج يفً ايیرراع ُصقريی ال ٬،رروفصع ِبلقل ُعِسَّتت ال
 يعوواللاا يف رفحت ةةرراتخملاا اهھصوُصن ٬،ءوضلاا قناعت ٬،تتايیالملاا ههركت ٬،ىىرخألاا



...ةيیرحلااوو رفسلل ٬،يفوصلاا ءانفلل ٬،رعشلل ٌءاعوو اهھھھدسج ٬،للايیخلااوو
 ام ينأأ سسووددرف رعشت .عئاج ٍجئاهھھھ ٍرهھش فصااوع دعبً اليیلق يخرتسأأ

 ٬،ةقشاع ٬،ةقيیقرر ٍتتاسملب ييدسج َّلك ُلسغت .ءاخرتسالاا نم ٍديیزمل ٍةجاحب تلزز
 ٬،اهھلمانأأ عضت ىتموو فيیكوو نيیأأ ففرعت ...ّةيیلخً ّةيیلخ ههايیالخ بططاخت فيیك ففرعت
 مك« :يسفنل للوقأأ انأأوو لجخلاب رعشأأ !نتافلاا اهھھھرغِثلً امئااددً ااريیسأأ ينلعجت فيیك
...ءاخرتسالاا يف ققرغأأ ...»؟سسووددرف ننوكتل ايیانحل نٍنوورق نم مُمزليی

 ٬،هھعَّبرتت ٬،ههررِّرُحت ٬،دسجلاا ااذهھھھ كِّلُدت مل ااذذامل :ديیدج نم ايیانح رّكذتأأ
 مماارح« :ديیدج نم خخرصأأ دداكأأ ...؟ةةدحااووً ةةرمُ هھَّسُمت مل ااذذامل ٬،هھفزنتست ٬،ههرصتعت
 أأرقت ...يتوص عيیضيی .يترراارق يف يكبأأ .ةةديیعبلاا ييايیانحً ابططاخم »!كيیلع
 ييدعس ٬،ننوسنكيیدد يليیميیاا ٬،يبنتملاا ٬،وبماارر ٬،سيیقلاا ِئئرماا نم عططاقم سسووددرف
 َيل نناك فيیك ييررددأأ تسل ...أأدهھھھأأ ٬،أأدهھھھأأ ٬ً،ااريیثك أأدهھھھأأ ...سيینووددأأ ٬،ننوجااررأأ ٬،فسويی
 ننأأ اهھنيیح ككررددأأ .دهھفك َّيلع مجهھت سسووددرف .رعشلاا ننويیفأأ الول ااذكهھھھَ أأدهھھھأأ ننأأ

 َّلك ُففوططأأ .يسفن ُملمُلأأ .اهھناضحأأ يف يمتررأأ .ليیحتسم ٌرمأأ »رعشلاا ةيیاهھن«
 ِّلك نم قثبنت ايیانح ىىررأأ .هھيیمدق صمخأأ ىتح ِهھسأأرر نم ٍةَّقِربُ هُھلِّبقأأ ٬،اهھھھِدسج
 سسووددرف مهھتلأأ ٬،سسووددرف يف ايیانح مهھتلأأ ٬،بباارطضاب امهھُمهھتلأأ ٬ً،اعم امهُھلِّبقأأ .نناكم
...ايیانح يف

 ٬،ايیانح ُلِّبقأأ ٬،سسووددرف ُّمضأأ .يحوورر َّلك رمغيی رعشلاا .رثكأف رثكأأ يخرتسأأ
 ٬،سسووددرف ُّمضأأ ٬،ايیانح سسووددرف ٬،سسووددرف ايیانح ُّمضأأ ٬،سسووددرف ُلِّبقأأ ٬،ايیانح ُّمضأأ
 ٬،رعشلاا الإإ ننوكلاا يف ٌّيقيیقح ٌءيش ةّمث سيیل« :تمصب خخرصأأ ...سسووددرف ُّمضأأ
 .رعشلاا عم الإإ يلّ ظح ال .رعشلاب الإإ نمؤؤأأ ال .»للايیخلااُ ةعيینص ههاادع ام ُّلك
...رعشلاا ُقشعأأ ٬،رعشلاا ُقشعأأ ٬،رعشلاا ُقشعأأ

 ٬،نيینس ذنم اهھلِّلدَُدأأ مل ينأأ ُرعشأأ !ةعمعملاا طسوو سسووددرف ِليیلدِتبً ةةأجف ُبغررأأ
 ةيیماارغلاا يتُغل ً!اماع نيیثالث ذنم يليیلدت نع ةةدحااووً ةظحل فقوتت مل يتلاا يهھھھ
 نناضحأأ يفُ هُھتيیّضق ييذلاا رهھشلاا ااذهھھھ دعب ٬،اهھئاطع ِججووأأ يف ٬ً،ااّدجٌ ةعنايی ٬،ّةيیرطط
 اهھل ُّربعأأ !ةمئاادلاا يتدداعس ٬،يّيدبألاا ّيلززألاا يسووددرف اهھنإإ اهھل للوقأأ ...ييايیانح
 اهھمساا ُلمحت اهھنإإ ٬،اهھَغدص ُلِّبقأأ انأأوو ٬،اهھل سمهھھھأأ !اهھِمسإل يقشع نع ةةّرم للووأل
 ححاتجاا ييذلاا ٬،اازيیاادداارراب :ةميیدقلاا ةيیسررافلاا للوصألاا ووذذ مسالاا ااذهھھھ ...ةةرراادجب
 ىلإإ اهھنموو ةيیقيیرغإلاا ىلإإ َلَّلست ٬،ةيیقرشلاا تتاغللاا ةيیقبوو ةيیربعلااوو ةيیبرعلاا
 يتقوشعِمل َلُِّصف ٌمساا وهھھھ ...تتاُغل نم اهھنع لسن اموو ٬،سسويیسيیدداارراب :ةيینيیتاللاا



...!ددوجولاا ااذهھھھ يف نٌناسنإإُ هھلمحيی ال امكُ هَھلولدم ُلمحت ٬،ززايیتماب ةةدلاخلاا
 ٬،"ةَّنجلاا" ً:امامت ِكمساا لِلولدم ُلثم ٬،ِتنأأ ٬،ييیيیيیيیيیيیيیيیيیسووددرف« :اهھل فُفرتعأأ

 !ةفيینعلاا ةيیسناموورلاا يتددوع نم ُببرغتست ...»"ةةدلاخلاا ىىوصقلاا ةةذللاا ةلاح"
 رهھش للالخ يل َتقتشاا ّكنأك ً!امامت كفرعأأ دعأأ مل ٬،تَتّريیغت« :يل للوقت
...»!ِكبايیغ

 :ينلأست ...ععوضوملاا ااذهھھھ نم ِببوورهھلل اهھھھِديیجوو اهھِغدص مماهھتلاا يف قُقرغأأ
 ...»!ويیكونوب لثم ليیطتسيی َكفنأأ« :للوقت ً!اباجيیإإ يسأأرر ُّزهھھھأأ »؟يل َتقتشاا لهھھھ«
...اهھِماهھتلاا يف قُقرغتسأأ .اهھُعَمسأأ دعأأ مل

 ال ةةذللاا« :تتااذلاب ةظحللاا ههذهھھھ يف اهھل للوقأأ ننأأ ُّددووأأ .ديیدج نم ايیانح ُرّكذتأأ
 نل .اهھنم مماقتنالاا يف ةبغرلاب رعشأأ .اهھُقنخأأ ننأأ ُّددووأأ ».ةيیضاارتفاا ننوكت ننأأ اهھنكميی
 ٬،َرِّبُعت ننأأ أأرجتت مل .ةةدحااووً ةةَّرم اهھھھدحوو يهھھھ يناضتحاب ررددابت مل اهھنأأ اهھل رفغأأ
 يهھھھ .انُدِّحويی ييذلاا ققدداصلاا ممرراعلاا قشعلاا ااذهھھھ ِةةوواارض نع ٬،ّةيیرُِحب ةةدحااووً ةةَّرم
 ُنميیهُھيیً ايیناثً اادُعب »اهُھتفضأأ« كلذذ عموو ...طقف ُضفرت ٬،طقف ُرظتنت ٬،طقف ُلبقتست
 .اهھنووددً اصقان ُتنك :ةقيیقحلاا يف اهھْفُِضأأ مل .سسووددرف ِةنميیهھھھ ِسفنب يتايیح ىلع
...دُعبلاا ااذهھھھ نَنوودد انأأ ُتسل انأأ .دُعبلاا ااذهھھھ ننوودد ايیحأأ ننأأ يننكميی ال .دُعبلاا ااذهھھھ جُجاتحأأ

 اهھسوقططوو انتايیح ِطمن َسفن ُلصااوت .ةةءااربلاا ةيیاغ يف يهھھھ :سسووددرف يثررأأ
 ووأأ َرثكأأ اِنتايیح ِطمن َسفنً اضيیأأ انأأ ُلصااووأأ .رُّجفتوو ٍءاطعوو ٍققدص ِّلكب ةقيیرعلاا
 سسووددرف يثررأأ .رخآآً اناسنإإ تُترص ينكل ٬،عيیطتسأأ ام َرردق هھعم ضُضووافتأأ ٬،لقأأ
 ًاادُعب اهھنع يفُخأأ .ةةرباعً ةةووزن اهھنع يفُخأأ ال انأف ايیانح اهھنع يفخأأ امدنع :نيیتّرم
 ٬،ةةديیدشلاا ةةريیحلاب ُرعشأأ ...اهھھھايیإإوو ُدماعتيی ٬،اهھھھايیإإوو ُلماكتيی ٬،اهھبناجب ُّصتنيی
 ىلإإ هھنم ِءاارثلاا ىلإإ ببرقأأ وهھھھ قٍقُّزمتب ٬،ةيیقيیقحً ةيیجااووددززاا تسيیل ةبيیرغ ٍّةيیجااووددززاب
 ٍدهھِجب امهُھقشعأأ .عيیطتسأأ ام رَرْدق امهُھقشعأأ ٬ً،اعم يتايیح ييَدُعب ُقشعأأ ينأل .ققُّزمتلاا
...يئاهھنال نٍنافتوو ةٍةَّوقوو نٍنونِجب امهھقشعأأ ينكل .ديیهھج

 ٍتتّابطم قططانم يف ديیدج نم ُتْطقس ينأأ سسووددرف رعشت ً.ااريیثك ُرَّتوتأأ
 ال ٌفيیثك ٌّييدسج ٌدداّحتإإ .اهُھّبثوتأأ .ريیدتست ..ً.ااديیدجً ائجافمً ابايیغ ظحالت ٬،ةيیئااوهھھھ
 ننأأ ُديیررأأ ال .ام نٌنونج .ةليیبنٌ ّةيینااويیح .ةةديیعب ٍةبئاغ عم ٍبباسح ةيیفصت نم ولخيی
 امك اهھھھايیانحوو اهھسووددرف َّلك يل ممِّدُقت ٬،ديیدج نم ييوحن ريیدتست .ةظحللاا ههذهھھھ َيهھتنت
 ...رعشلاا ُقشعأأ ٬،رعشلاا ُقشعأأ ٬،رعشلاا ُقشعأأ ...نٍنافتوو ٍةَّقرب اهھھھدحوو يهھھھُ ههديیجت
 ٌةكحاضُ ةةرحاسلاا ُءاقررزلاا اهُھنيیعأأ ٬ً،ةيیخرتسم :اهھھھااررأأ ننأأ قشعأأ امكً ااريیخأأ اهھھھااررأأ



 ةحاارلاب رعشأأ .ننوكلاا ىسنأأ ...ةفيیثكلاا ةةدداعسلااوو ححرفلااوو ةةذلَّلابٌ ةةررومغم ٬،ىلذج
 ُرَّكذتأأ ...تتااذلاب ةئيیهھلاا ههذهھھھ يف ايیانح ىىررأأ ينلعجيی ال ييذلاا رردقلاا ُُمتشأأ .ةصلاخلاا
 ًةبوعص ُدجأأ .فنُِعب ديیدج نم ُرَّتوتأأ .ايیانحل ةةريیغصلاا ّةيیدداارفنالاا تتاادداعسلاا ضعب
 ايیانح ننوخأأ ينأأ ةةّرم للوّوأل يلابب رطخيی .يتريیرس يف لمتعيی ام ءافخإإ يفً ةلئاهھھھ
 ننوخأأ ُتنك ينأأ سيیرراب رهھش للااوطط يلابب رطخيی نناك املثم ٬،سسووددرف عم
 تتاظحللاا ههذهھھھ يف يل ِرتوتلاا ِةمهھھھاادم نم سسووددرف بُبرغتست ...!ايیانح عم سسووددرف
 ُععرتخأأ »...؟ممايیألاا ههذهھھھ كل ُثثدحيی ااذذام ؟ديیدج نم َتنأأ نيیأأ« :لُلأست .تتااذلاب
...ةخرراصً ةفيیخس تتاباجإإ

 نناسأك ً.اعمُ هُھقشعن ٍذيیبن ىقررأأ ٬،»للوورموب« ةنيینق سسووددرف ُججِرُخت
 ٬،ةيیكيیجلب ةكررام نم ةتالوكوش ةعطق ججرخت ً:اضيیأأ ينئجافت .ءطبب امهھضمضمتن
 يل اهھَْتلمح ٍّةيیدهھھھ لِلَّووأأ ِععون سفن .بيیبزلاا ِققااذموو ريیسناسلاا ِرمخ ِقيیحربً ةةرَّطعم
 نيیتليیمج نيیتيیجولونثإإ نيیّتيیووديی نيیتفُحت بناجب ٬،ايیليیسرم ىلإإ خيینويیم نم
 نيیتظفحمب سسووددرف امهھتززَّرطط ٬،ةيیسونوودنأأ ٍررزج نم اهھتدلااوو امهھتَرضحأأ
 ىلع ممويیلاا ىتح امهُھقِّلعأأ .»ككككككككككسووددرف« :امهھيیلع تشقن نيیتيیريیرح
 ٍطحق ِّلك نم مئاادلاا ييززرح امهھھھ .ضيیبألاا يبتكم ييرراادج يف ٬،ييرراسيیوو ينيیميی
...!ظح ِءوسوو ٍةبيیصموو ٍملأأوو

 ًاعم انغضم ٬،ايیليیسرم يف ةيیعماجلاا اهھتفرغ يف ٬،انل ٍقشع للووأأ يف :رّكذتأأ
 يف ءطبب اناارغثُ هَھلددابت ٬،انيیقيیحرر يف ههانجزم ٬،ةتالكوشلاا نم ععونلاا ااذهھھھ َسفن
 ىلإإ ةةريیثكً انيینس ينديیُعت يهھھھاهھھھ ...فيیثك ٍققانعوو ٍةيیهھتنمال ةليیوطط ٍةلبق ِقمع
 اهھَشرع ءاكذب ديیعتست فيیك سسووددرف فُفرعت .ءدبلاا ةظحل وحن ينُّرجت .فلخلاا
 سسووددرف .ّةيیرقبعٌ ّةيیرئااددٌ ةةديیصق سسووددرف .ةحباارلاا اهَھقااررووأأ جُجِرخت فيیك .عئاضلاا
 ععااونأأ ةةأجف ُرَّكذتأأ ...رعشلاا ُقشعأأ ٬،رعشلاا ُقشعأأ ٬،رعشلاا ُقشعأأ .تتايیوواغلاا ُلبنأأ
 دعب اهُھتيیدهھھھأأ ٍةعطق َللَّووأأ ُمهھتلت يهھھھوو اهھھھديیعتسأأ ٬،ايیانح اهھُّبُحت يتلاا ةتالكوشلاا
 ُديیعتسأأ ٬،رراطملاا يف اهُھنضتحأأ انأأوو اهِھلوصووَ ةحئاارر ُديیعتسأأ .رراطملاا اهھلوصوو
 سسووددرف ىسنأأ .ايیانحل ننونجب ُققاتشأأ .ةلتاقلاا ةعوللاب ُرعشأأ .ةهھلآلاا ِققَرع َقبع
 يف يكبأأ .ةهھلآلاا ِققَرع يف ُققرغأأ .تتاظحللاا ههذهھھھ يف اهھھھايیانح يف ُممرطضأأ يتلاا
...سسووددرف ينعمست ال .ايیانح ينعمست ال .هھقاشنتسالً اقوش يقامعأأ

 ننأأ ْتنقيیأأ .ءاادعصلاا ِتسَّفنت ٬،اا.حح جمانرب يفً اقرراغ سسووددرف ينتأأرر امدنع



 .جمانربلاا ااذهھھھ وهھھھ ليیلقب اهھلبق امبرروو ٬،سيیرراب نم تُتدع ذنم يكولس ِرُّيیغت ببس
 ةةاكاحم :ةةديیدجلاا يثاحبأأ ىىوحف اهھل ُتحرش »؟ةةّرملاا ههذهھھھ ُرِّضُحت ااذذام« :ينتلأس
 كتايیح يف ةةّرم للووأل« :ْتفاضأأ !»ووااااااااااوو« :ْتَخرص ...!ةهھلآلل ةيیتااذلاا ةةريیسلاا
 ةةريیغصلاا يترعاش رظن ةهھجوو نم »ةةدئافلاا« مموهھفم( »!ةةديیفم ةيیملعً اثاحبأأ أأدبت
 ُهھنِألأأ ؟ديیفم ٌثحب« :ُتيیدّدرر ...)ّةيیملعلاا ووأأ ةيیدداصتقالاا ىىوودجلاب هھل ةقالع ال
 يف ٬،نيیناجملاا ففاصنأأ الإإ ُّمهھيی ال ٌثحب ؟ةةريیثألاا ةيیقيیزيیفاتيیملاا كملااوع يف ررووديیس
 ههذهھھھ كثحب يف ججاتحتس !ييررديی نم« :فيیضت ننأأ لبق ٬،ْتَكحض ...»!ةقيیقحلاا
.»!نيیناجملاا ففاصنأأ ةةريیمأل ةةّرملاا

...!نيیناجملاا فِفاصنأأَ ةةريیمأأً اماع 30 ذنم ِكقشعأأ
)5(

 مجرتيی ٍّيجمرب ٍرسج ميیمصت ةلوواحم نم رهھشأأ ةثالث للالخ ّفقوتأأ مل
 اهھھھربتخم تتايیجمرب مظنوو ريیيیاعموو غيیصوو تتاغل نم ايیانح ربتخم ةغمددأأ لقنيیوو
.اا.حح ربتخم تتايیجمرب مظنوو تتاغل يف اهھھھرئاظن ىلإإ

 ٬،ةةزَّكرملاا ةةوهھقلاا ححاادقأأ نمٌ ةيیئاهھنالٌ ةلسلس ٬،لصااوتم ٌرهھس !رهھشأأ ةثالث
 نم ٬،ننوكلااوو ِةةايیحلاا ِنعل نم ٬،ةبيیخلاا ِتتاهھھھووأت نمٌ ةيینوفميیس ٬،ءاارمح ٌننويیع
 نم ٬،ةنونجملاا ِةةرماغملاا ههذهھھھ ِمتش نم ٬،اسنرفوو ِنميیلل »ةِةَرَعْرَعلاا« ِّبس ليیووااوم
 يهھنأأ ننأأ لبق رهھشأأُ ةثالث ...ءاّمص ٍةلئاس ٍةيیلاتسيیرك ٍةشاش ممامأأ نيینيیعلاا ِممُّرروت
 لك ِنيیططوتوو ِةملقأب حمسيی ييذلاا »ييرروفلاا للِّوحملااوو مجرتملاا« هِھبُشيی ام ةجمرب
...اا.حح جمانرب ايیانث يف ايیانح يل اهھتَّدعأأ يتلاا ددااوملاا

 سسووددرف .ييايیانح ُنكست ايیانح .ابلاقووً ابلق كلذذ ءانثأأ يعم تناك سسووددرف
 ةجيیتنلاا رظتنت .ةيیملع للامعأأ نم هھب مموقأأ ام ةةّرملاا ههذهھھھ عباتتوو مهھفت اهھنألٌ ةةديیعس
 ينعِّجشت .صصاخ ٍلكشب اهھُّمهُِھت ٬،وودبيی ام ىلع ينم رثكأأ اهھھھرظتنت ٬،ربصلاا غغررافب
 ِةةدداعتسال ْتَّنحوو ّةيیومدلاا يترروودد ْتَحَّنج اّملك اهھناضحأأ يل حتفت ٬،ّفقوت ننوودد
 ًاضيیأأ ننآلااوو ننآلاا نيیب .سسَّدقم ٍببرهھكتم ٍرهھش ِررامدد بئاارخ دعب ةيیقشعلاا اهھتقايیل
 ففرعت :يباصتغاا ُقشعت !»يباصتغاا«لل ةبسانملااَ ةظحللاا اهھَسفن سُسووددرف رُراتخت
 نم انيیغامددَ ةحاارر َديیعتسنووً اليیلق َسَّفنتن يك ةَّيیررذجلاا اهِھتَّقِرب ّيلع ُمجهھت ىتم
 ىىرخأأٌ ةقوشعم ةّمث !اهھھھَدحوو ّيلع مجهھت دعت مل اهھنأأ ُففرعت ال اهھنكل ٬،ديیدج
 ال .امامت اهھعمً ةلماكتم ٬ً،ةةرفانتم ٬ً،ةعططاقتم ٬ً،ةةدماعتم ً.امامت اهھبً ةقصتلم تترراص
 امهُھنوخأأ ٬ً،اعم امهھُسِّدقأأ ٬،نيیَدُعب نم طقفً اادحااووً اادُعب تْترراص اهھنأأ سسووددرف فُفرعت
 سفن يف امهھنمً ّايیأأ ننوخأأ الوو ٬،ىىرخألاب ىلووألاا ننوخأأ ٬ً،اعم امهُھنوخأأ ال ٬ً،اعم



...تقولاا

 ُمِّمصأأ ُتتأأدب ٬،اا.حح تتايیجمرب يف ايیانح ربتخم ددااوم َجمدد ُتيیهھنأأ امدنع
 ًالوهھس ٬،ةيیئااوتساا تتاباغ :ةيیضاارتفالاا ةةايیحلاا ويیررانيیس ءدبل ةةرثانتم ملااوعوو تتائيیب
 ًّايیرراضح ًىىوتسم ٬،تتاحااوو ٬،ةعونتملاا تتانااويیحلااوو بشعلابً ةعرتم ووأأ ءااددرج
 ةةريیغص ةيینكس تتاعّمجت :ليیلقب ةعااررزلاا رصع لبق ام ككااذذ ووأأ ِّدحلاا ااذهھھھ ىلإإُ هھبُشيی
 نمزلاا ءدب ببرراقع ُتعضوو .رصعلاا كلذذ ِنكاسموو ِسبالموو ِتتااووددأأوو ِةةايیح ِطمنب
 لبقً ابيیرقت ةنس فلأأ 11 ٬،دداليیملاا لبق فلأأ 9 مماع يف ام مٍمويی ىلع اا.حح جمانرب يف
!ممويیلاا

 ددررأأ مل ...!ايینابمش ةنيینق حتفت سسووددرف .ءاسم ةةرشاعلاا !ءدبلاا دعوم نناح
 ايیحأأ ننأأ عبطلاب ينمزليی :ممويی دعبً امويی ةيیضاارتفالاا يتاعمتجم رَرُّوطت َبقااررأأ ننأأ

 مل !٬،دداليیملاا دعب 2005 مماع ىلإإ لصيی يضاارتفالاا ملاعلاا ىىررأل ةنس فلأأ 11
 مماع وحن نمزلاا ةقلزم يف للوورهھھھأأ ننأأ ُتلّضف .ننرقل نٍنرق نم َّطنأأ ننأأً اضيیأأ ددررأأ

 :انأأ ااذكهھھھ .ممويیلاا ةيیضاارتفالاا يملااوع ةةايیح تحضأأ فيیك ىىررأل ةةرشابم 2005
 حستكيی ام ٬،ةةّوقب ينئجافيی ام َّلك ىىوهھھھأأ ٬،»ننوكيیف نك« تتاغل قشعأأ ٬،ففرتلاا ّبحأأ
...فنعب يقشعوو يباجعإإ ّلك

 دعب 2005 مماع يف يضاارتفالاا ملاعلاا ينيیُرت ننأأ اا.حح ةعاس بَبرراقع تُترمأأ
 انتاادقتعمب اهھهِھبشَ ةجررددوو ةيینيیدلاا ِهِھتاادقتعمَ ةيیؤؤرر ةيیاادبلاا نم ُتتددررأأ !دداليیملاا
 ديیعأل ٍذئدعب ممززاللاا تقولاا ذخآس .لجاع ٍممومحم ٍلكشب كلذذ ينريیُثيی ...ةيیلاحلاا
 قيیقدتوو ٍننأتب سسررددأأ اميیك ٬ً،ائيیشفً ائيیش فلخلاا ىلإإ يضاارتفالاا نمزلاا ببرراقع
...اهھھھرِرُّوطتوو اهھئوشنوو ننايیددألاا رروهھظل ةيیتااذلاا ةةريیسلاا
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 ييوطيی ٬،ههدحول لغتشيی .ةيیخوورراصلاا رتويیبمكلاا ةعرسب ررووديی جمانربلاا

 ةنس فلأأ رشع ىىدحإإ !نٍنااوث يف للَزتُخت نيینسلاا .ةنونجم ةعرسب نمزلاا ةلجع
 رحاس ٌدعب ةةريیغصلاا يترعاش سيیساحأأ يف رروكيیدلل ...ةةدحااوو ٍةليیل يف ييوطنتس
 ّةيیحوورلاا اهھترراثتسااوو اهھتبوصخ ججووأأ يف سسووددرف .ةةرراثإلااوو مماهھلإلاا ديیدش
 ٬،قبِشب ريیرسلاا ىلع ينعلتبت :ةقرراملاا ةعيیرسلاا تتاظحللاا ههذهھھھ ُمموواقت !ةيیدسجلااوو
 ٍّيضاارتفاا ٍبكوك يف ُرخميی ييذلاا( ُنمزلاا ااذهھھھ ...ددونع ٍععدبم نٍنأتب ٬،ّيجهھنم ٍءطبب
 ٬،ننونجلاا َّدح يترعاش ُرسأيی )انلزنم لخاادد ٬،ةقرراخ ةعرسب هھسفن للوح ررووديی



 فطلأأ ام ...اهھتموواقم ريیثيی ٬،اهھسااوح ُلعشيی ٬،اهھھھرراظتناا ججؤيی ٬،اهھتّليیخم جِّيیهُھيی
 ٬،ةعاس !ةيیقيیقحً ةةرعاش ٬،سسووددرفكً َةقوشعم َءرملاا ُبهَھت امدنع اهھمَركأأوو ةةايیحلاا
 ٬،ةبئاغلاا يتقوشعموو ةةرضاحلاا يتقوشعم نيیبً اليیوطط امهھلالخ ُّلقنتأأ ...نناتعاس
...ققَّزمتأأ ال ٬،قُقَّزمتأأ ...ةةرضاحلاا يتقوشعم يف ٬،ةبئاغلاا يتقوشعم يف رفاسأأ

 ُرعشأأ !»ننوووواغلاا مهھعبتيی ءاارعشلااوو« :ةميیظعلاا ةيینآآرقلاا ةيیآلاا ُرَّكذتأأ ةةأجف
 ٍةةوواارضوو ٍةَّقرب ُدَّحوتن .ةةّرم للوّوأل اهھھھااررأأ تنك ول امك سسووددرفب ةفيینع ٍةلئاهھھھ ٍةبغرب
...ععرراستم ٍجئاهھھھ عٍعاقيیإب اهھُّمضأأ .ننآلاا سفن يف

 ليیمت ال يتلاا ةيیزيیرغلاا يتاعاقيیإإ سفنب دعأأ مل ٬ً،ااريیثك تُترَّيیغت ينأأ ُرعشأأ
 ال ِفنعلاا نم ٌءيش ٬،ّيلخاادد ٌككابترراا ٬،ام ًىضوفَ ةَّمث .ععرراستلااوو نناجيیهھلاا ىلإإ
 يباارطضاا ىىدم سسووددرف َككرردت ننأأ نم ام ٌففوخ ٬،هھيیلعَ ةةرطيیسلاا ُعيیطتسأأ
 نيیثالث ُتنخ ينأأ اهھلابب رطخيی ننأأ نم فٌفوخ ٬ً،اعم ّةيیدسجلااوو ّةيیحوورلاا يتاارُّيیغتوو
 ُرعشأأ ...اهھل ددوودحماللاا قشعلاا نم ٬،اهھب ننوتفملاا ِبباجعإلااوو صصالخإلاا نمً اماع
 يف ٌبيیجع فٌفُّرطت ةّمث ...اهھكاهھنإإ يف ٬،اهھھھرراهھبإإ يف ٬،اهھكالتماا يف ٍةبيیرغ ٍةبغرب
 ٌةعِّونتم تٌتاعاقيیإإ .ةليیمج ريیغ ٬،ةليیمجٌ ةيیئااوشع .امٌ ّةيینااويیح .ةليیللاا ههذهھھھ اندُّحوت
...ةةَّدداضتم

 ٬،ّةيیحوورلاا يتكيیرِشلً ااريیثك ُنيیددأأ .سسووددرف ٬،ةيیئايیزيیفلاا يتكيیرش ينتهھُبت
 ال .اهھُعمسأأ .اهھُّمضأأ .اهھھھاسنأأ ننأأ عيیطتسأأ ال .اهھھھاسنأأ .اهھھھاسنأأ ننأأ للوواحأأ .ايیانح
 ٬،اهھتاقهھش ُسسِّدقأأ ٬،اهھتاقهھش ٬،اهھَعومدد ٬،اهَھقااوشأأ ٬،اهَھنزح ٬،اهَھّتقرر ٬،يهھھھ الإإ عمسأأ
 سسووددرف ىلع بثأأ ...هھلغلغتت ٬،ييرهھظظ يف مموحت اهھھھرفاظظأب رعشأأ ٬،اهُھنضتحأأ
 ٬،بباارطضالاا ااذهھھھ ةةأجف ينقهھھھُريی .اهھيیف ايیانح ىىررأأ ال ننأأ عيیطتسأأ ال .رثكأأ نٍناجيیهھب
 ةةرعاشلاا تتااذلاب ةظحللاا ههذهھھھ يف ُرَّكذتأأ ...ةتغابملاا ةيیئابرهھكلاا تتامدصلاا ههذهھھھ
 رعشأأ ٬،»!ةةايیحللً انمثً ةةأجف ننايیطعيی ٬،دحااوو ٍححابص يف نناارجف« :ننوسنكيیدد يليیميیاا
...!نمث ةةايیحلل سيیل ٬،ةةركسلاب

 نم ولخت ال ٍةةَّذلب ُتمن .ىلووألاا اِنقشع ِتتااونس لثم نيَْیقناعتم انُمن
 ٬،عساشلاا انِريیرس يفٌ ةقرراغ سسووددرف .نيیحلااوو نيیحلاا نيیب وحصأأ ...بباارطضاا
 اهھھھِدسج ِءففددُ ةحئاارر .ةَّيیوطم ٍةلاسرك اهھُُّفليی ٬،شيیرلاب ِّوشحملاا ِهِھفاحل يفٌ ةةررِّوكتُم
 »َتْحمَس ول« ُرَّكذتأأ !ممونلاا ءانثأأ اهھب ُ»طبعشتأأ« ...يُنلمُْثت ٬،يُنئِّدهُھت ّييرطعلاا
 ةمظع ننإإ اهھل للوقأأ ننأأ يل فيیك ...!ةظحللاا ههذهھل َللوصولاا ُعنمت يتلاا ايیانح
 ُطبعشتت نَم ِدسج ُءففدد اهھلالخ كيیمحيی يتلاا تتااذلاب ةظحللاا ههذهھھھ يف ُزنتكت قشعلاا
...؟ففوواخملااوو عِعاجووألاا ِّلك نِم هھب



 يف رطفن .دعب وطنيی مل يضاارتفالاا نمزلاا ً.احابص ةنماثلاا ديیُعب انوحص
 نم ٌضماغٌ طيیلخ .انمامأأ ءطبب وحصيی طسوتملاا ضيیبألاا رحبلاا .انتليیف ةنوكلب
 ُلسَغيی ٌمعان ٌّييرطط ٌّييددامرر فيیرخلاا .ءامسلاا ببوشيی ةنكاادلااوو ءاضيیبلاا ممويیغلاا
 سسووددرف .ءاهھتنالاا ىلع كشوت يضاارتفالاا نمزلاا ببرراقع .ةحررابلاا َققاهھھھررإإ
...!ةجيیتنلاا ُدعوم بَبرتقاا دقوو ينم رثكأأ فجترت

 .نمزلاا ّيطط تهھنأأ ةعاسلاا ببرراقع ننأب رشؤت رتويیبمكلااُ ةَّنرر !بيیب بيیب
 ةيیضاارتفالاا ملااوعلاا .ةيیعيیبطلاا ةيیضررألاا انتعرسب اهھتكرح أأدبت ةيیضاارتفالاا ةةايیحلاا
...ليیمج ٍّيفيیرخ حٍحابص يف انعم قيیفتست

 ننايیددأأ هھبشت ال يضاارتفالاا 2005 ملاع ننايیددأأ !ةجيیتنلاا ىىررأأ انأأوو ُتمِدُص
 ةيیضاارتفالاا تتاعمتجملاا تتافاقث لكلٌ ةعيیرسٌ ةةرظن .ءيش يف رصاعملاا انملاع
 ههذهھھھ نم ةعقب ييأأ يف ةيیبيیغ تتاادقتعم ووأأ ٌنيیدد ةّمث سيیل :ةةَّرُملاا ةجيیتنلاا ههذهھھھ تفشك
 تتويیب ووأأ ٬،ةٍةددابع ةحرضأأ ووأأ ٬،ةيینيیدد لكايیهھھھ ةّمث سيیل !ةيیضاارتفالاا تتاعمتجملاا
 ُملعلااً ّةيیلك هھيیلع ُنميیهھيی ٬،ّةيیندملاا ُديیدش ٬ً،ااّدج رٌرِّوطتم ٌملاع !نناكم ييأأ يف تتااولص
 تتااددابعلااوو ّةيیلتكتلااوو ّةيیلبقلاا تتافاقثلاا نمً امامت ٍللاخ ٬،ننوناقلااوو مماظنلااوو
...!ةيیحوورلاا تتاادقتعملااوو

 يتاكاحُم ...ديیعب ٍبكوك ووأأ رمقلاا لهھھھأأ ةةايیح انهھھھ يكاحأأ ّيلعل !نجلاا ّممأأ
 2005،٬ مماع يف ةيیضررألاا ةةركلاا عقااولً امامت ٍةةريیاغم ٬،ةلططاب ٍةجيیتنب ننذذإإ تهھتناا
 اهھنم ٍةَّلق اادع ٬،ملاعلاا للوودد مظعم ىلع ةيیبيیغلاا تتاادقتعملااوو ننايیددألاا ُنميیهھت ثيیح
...!ننذذإإ اهھساسأأ نمٌ ةلشاف يتبرجت ...!طقف

 )ةيینوورتكلاا ةلاسرر(ً اليیميیاا َثعبأأ ننأأً اعيیرس يلابب رطخ !ةبيیخلاب ُرعشأأ
 ييذلاا ععوورشملاا ءدبل رهھشأأ 3 ذنم ننونجملاك حفاكأأ ينأأً الَّووأأ اهھل ححوبأل ايیانِحل
 ْتلصوو ااذذامل بباعيیتساا ىلع يندعاست ننأأً ايیناث اهھنم بلططِألوو ٬،يلُ هھْتحرتقاا
...تتاعقوتلاا ِّلكل ٍةفلاخم ٬،ّةيیسكع ةجيیتن ىلإإ يتاكاحم

 يف ٬،اهھھھدحوو يهھھھ ٬،اا.حح ةعاس بَبرراقع ْتعضوو !لَّخدتت سسووددرفب تئجوف
 4000 !دداليیملاا لبق ةنس 5000 :ةليیللاا ههذهھھھ نمزلاا هھعطق ييذلاا قيیرطلاا فصتنم
 :اهھل ُتلق ...يضاارتفالاا انعقااوو ققالطنال اهُھترتخاا يتلاا ءدبلاا ةظحل دعب ةنس
 ههذهھھھ جهھنم يف ووأأ يتجمرب يف ٌّييرهھھھوجٌ أطخ للااوحألاا ِّلك يف ةّمث ً!اثبع«
 مماعبً اقالططإإ هھل ةقالع ال يضاارتفالاا 2005 مماع ننأل ٬،ةيیرتويیبمكلاا ةةاكاحملاا

 ةيیؤؤرلً اقوشووً اجُّيیهھت رثكأأ انأأ تتااذلاب ببسلاا ااذهھل« :تْتَّددرر ...»رصاعملاا 2005



...»!جمانربلاا ااذهھھھ يف ٌنيیفدد ٌرحس ةّمث .قيیرطلاا فصتنم يف ثثدح ااذذام
 ٌّيلوفطط ٌّيحابص ٌقشع ً!ابيیرقت رراظتنالاا نم تتاعاس ةسمخ ننذذإإ انْتمِزل

 تتامسن ىلع ةحوتفملاا انتنوكلب ممامأأ ٬،ةَّيیدْعب ووأأ ٍةَّيیلْبق ٍسسوقطط ننوودد ٬،ذيیذل ٌقئاارر
 ُبهھھھذن .انتَّليیفل رروواجملاا لحاسلاا يفٌ ةكرتشمٌ ةحابس .طسوتملاا ضيیبألاا رحبلاا
 ٌسسأك .ةفيیفخ ٍءاادغُ ةبجوو .ةكرتشملاا انتايیح تتااونس ِللَّووأأ لثمً اعم ِممامحتسالل
 ٌةجئاهھھھٌ ةةدداعس .ةةديیعب ٌنفس .ىلذجٌ ةبخاص سسررااون .ننايیلوج تناس ِذيیبن نم قٌقاهھھھدد
...ةَّيیفخ

)7(
 مماع نندموو ءايیحأأ ُشِّتفت .ةشاشلاا وحن يلبق ععرهھت سسووددرف ...!بيیب بيیب
 ءاصحإلاا جماارب ليیغشت يف اهھھھدعاسأأ .رشبلاا ةةايیح بقاارت ٬،دداليیملاا لبق 5000

 ققوشلاا ججووأأ يف يلثم يهھھھ .عيیرس لكشب ةلماشلاا ّةيینوكلاا جئاتنلاا يطعت يتلاا ةيیلآلاا
...رراظتنالااوو بباارغتسإلااوو

 ...!ككانهھھھوو انهھھھ ّةيینيیدد تٌتاادقتعم ةَّمث ٬،ةةددابع رُرايیدد ةّمث :ةبيیرغ ةلهھھھذمٌ ةجيیتن
 نيیقابلاا ةئاملاا يف نيیثالثلاا مظعم ً!امامت ننوودحلم رشبلاا نم ةئاملاا يف 70 يلااوح
 مظعم ننووربتعيی .صلاخ »ٌّيملع« ٬،ٌّيئاقتنإإ مهھناميیأأ :»ةقاطبلاا«بِب ننونمؤم
 ةجاحلاا تتاظحل يف ةهھلآلاب نناميیإلل ننووأجليی مهھنكل ٬،ةيیفاارخ مهھنايیددأأ يف تتاادقتعملاا
 ًاقالططإإ ةيینيیدلاا سسوقطلاا ننوسرراميی ال .تتوملاا ووأأ لشفلاا ووأأ ضضرملاا نم ففوخلااوو
 ننوبرتقيی تتاعمتجملاا كلت ِّلك يف ننويیقيیقحلاا ننونمؤملاا ...تتاظحللاا كلت ججرراخ
...!دداكلاب نناَّكسلاا ععومجم نم طقف ةئاملاا يف ةسمخ نم

 ِّلك يف !ديیعب ووأأ بيیرق نم اننايیددأأ هِھبُشت الُ ةَقَنتعملاا ننايیددألاا :ةةرراثإإ رثكألاا
 ننووريیرشلاا .رشبلاا نم نيیبيیطلل طقف ّةنج ككانهھھھ !ميیحج ةّمث سيیل ٬،ّةيیمسرلاا ننايیددألاا
 ٬،»هِھَتفيیج يف ُددَّدبتت ٬،دسجلاا يف ُقصتلتٌ ةليیقث مهھحااووررأأ« !مهھھھرروبق نم ننوثعُبيی ال
 كلت ِّلك يف نيیططايیشلااوو ةهھلآلاا نيیب فٌفالخ دجويی ال ...!ةةدئاسلاا تتاادقتعملاا بسح
 ُثعُبت تتانااويیحلاا ...!ننوورق لبق مهھتاادقتعم يف ٍّينوك ٍحلُِصب اهھُّلح ّمت !ننايیددألاا
 ٍةَّظتكم تتاارروصقم يف ننومعنيی نيیذلاا ِللاجرلاا ُلثم ...!ةَّنجلاا ىلإإ اهھعيیمج
 ووديیدش »ننّويیرروح« اهھھھؤلميی ٌتتاارروصقمً اضيیأأ ِءاسنلل ٬،تتاارحاسلاا تتايیرروحلاب
 َةةَّذللااوو َقشعلااوو َءففدلاا َُّنهَھنْبهھيی ٬،رراهھن َليیل َّنهَھنمدخيی ٬،ةةرراثإلااوو ةلوجرلااوو للامجلاا
 ٍسسامت ِةحفلك ينْتَشعرر يتلاا ةةررابعلاا ههذهھب كلذذ ىلع سسووددرف ُقِّلُعت( ...ممااوودلاا ىلع
)»!"ّيسدنهھلاا لثامتلاا" أأدبم مُمرتحت ٬،لقألاا ىلع ٬،مهُھتاَّنج« :يئابرهھك

 لشفلاب ُرعشأأ اميیف ٬،ةجيیتنلاا ههذهھب اهھِجُّهھھھوتوو اهِھتدداعس ِججووأأ يف سسووددرف



 ٍّدح ىلإإً ةبااّذجً ةةررِّوطتم اهھھھااررأأ ٬،سكعلاب .ننايیددألاا ههذهھھھ َّدض ينأل سيیل !ةميیزهھلااوو
 يف ِةةءااربلااوو ِفطللاا نم ولخت ال ٬،ةيیططاارقوميیددووً ةةرراضحووً ةيیططاارقتسرراا َرثكأأ ٬،ام
 ام !هھتساارردد ىلإإ وبصأأ اميیف لمج الووٌ ةقان ةةاكاحملاا ههذهِھل سيیل هھنأل لب .بلاغلاا
 رِّمدملاا لغشلاا نم رهھشأأ ةثالث .ريیعب َديیق اهھنم َّفشتسيی ووأأ َِطبنتسيی نل هھيیلإإ وفهھھھأأ
 نسحل ...ةيیضررألاا انترك خيیرراتب اهھل ةقالع ال ءاّمص ٍةَقلغم ٍةلِّصحمب تهھتنأأ
 رهھھھااوظلاا ّلك ليیصفتلاب اهھل ددرسأأ ننأأ ينمزليی .ايیانحب ُدعب لصتأأ مل ينأأ ّيظح
 ٬،يثحب ىنَحْنُم َممِّوُقِتل ٬،ملع ىلع ينررِّونتل ٬،اا.حح ويیررانيیس اهھب دداج يتلاا ةبيیرغلاا
...!ةلكشملاا رَرذج َفشتكتل

 مماظن ييايیانحل ححرشيی ليیميیاا ةباتكل ُتهھّجوت !ةبيیخلااوو سسأيیلاب رعشأأ دعأأ مل
 ٬،اا.حح تتاموظنم يف اهُھترشح فيیكوو اهھھھربتخم ددااومبُ هُھتلمع ام ُلِّصُفيی ٬،اا.حح لمع
...ععوج نم هھيِینُغيی ووأأ يثحب ُنمُسيی ال ييذلاا ويیررانيیسلاا ااذهھھھ تتافطعنم دُدرسيیوو

 ننايیددألاا ههذهھھھ خيیررات ةفرعمل فلخللً ةليیلقً انوورق اا.حح ببرراقع ديیعت سسووددرف
 :ةعاس فصن نم ِّلقأأ دعب خخرصت ...ُ!هھَْتلصوو ام ىلإإ ْتلصوو فيیكوو
...»؟تِتْدجوو ااذذام« :اهھھھوحن عُعرهھھھأأ ٬،ةباتكلاا نع ُّفقوتأأ ...»!اهُھتدجوو«

 ةةّدع لبق رهھظظ ٬،سسانلاا اهھقنتعيی نناك يتلاا ننايیددألاا ِّلك ىىرجم َرَّيیغ ٌّيبن
 !ميیحج ككانهھھھ ننوكيی ننأأ نكميی ال هھنأأً ايیئايیزيیف نهھھھرب .دداليیملاا لبق 5000 نم ننوورق
 كلذذ نيیدِد ررافسأأ دحأأ ٬،»ميیحجلاا رراجفناا َرفَس« يفُ هھَْتأأرق ام يل ححرشت سسووددرف
:!ةلهھھھذم ٍّةيیملع ٍّةيیضايیرر ٍةغلب اهھِّلك ةِةددوورسملاا يبنلاا

)))
ميیحجلاا رراجفناا َرفَس

 ميیحجلاا مموهھفمف ٬،ملاعلاا ااذهھھھ يف لقألاا ىلع ننانيیدِد ككانهھھھ املاطط :ّةيیرظنلاا
ً!ايیئايیزيیف ٌليیحتسم

 ككانهھھھ سيیل ننذذإإ ٬،انتررومعم يف نيیدِد نم رثكأأ ةّمث ننأأ امب :ةيیقيیبطتلاا ةجيیتنلاا
...!نناسنإلاا ريیصم ّةنجلاا :ةةرخآلاا يف ٌميیحج

 كلذذ .ميیحجلاا هھب نمؤيی ال نم ريیصم ننأأ ىىريی ٍنيیدِد ّلك )1 :ةيیرظنلاا نناهھھھرب
 يف نيیدِد نم رثكأأ ةّمث )أأ ننأل ٬،ميیحجلاا ىلإإ بهھھھذيیس رشبلاا عيیمج ننأأ ينعيی
 نم ةيیلقع يف الإإ رخآآ نم لضفأأ ٌنيیدد ككانهھھھ ننوكيی ننأأ نكميی ال )بب ٬،انتررومعم
 .هھب ننونمؤيی

 لصت ةيیرراارحلاا اهھتقاطط ننإإوو ٬،ةةددوودحم ميیحجلاا ةحاسم ننإإ نيیدِد ُّلك للوقيی )2



.)سس :ععومجملاا ااذهھھھ يمُسِنل( هھب نيیرفاكلاا دِددع عُعومجم اهُھلَِصيی امدنع اهھھھاصقأأ ىلإإ
 انهھھھرب امك ٬،سس نم ربكأأ ميیحجلاا ىلإإ ننولصيیس نيیذلاا رشبلاا دددع ننأأ امب )3

 ٬ٌ،ةةددّدهھم ُميیحجلاا ننذذإإ .ىصقألاا اهھھھَّدح ُززوواجتتس ميیحجلاا ِةةرراارحُ ةجرردف ٬،)1 يف
 ببسب رراجفنإلاب )بب ووأأ ةةددووربلل ددُّدمتلاب )أأ امإإ ٬،ةيیئايیزيیفلاا ةقاطلاا نيینااوق بسح
.ىىوصقلاا اهھتررااّرح ةجرردد اهھھھززوواجت

 ٬،يئايیزيیفلاا دِدُّدمتلل ٍلباق ريیغ ٬،ننايیددألاا لك يف ٌتباث ميیحجلاا مجح ننأأ امب )4
...رراجفنالابً ايیئايیزيیفٌ ةناادم ميیحجلاف

 ببولطملاا وهھھھوو( )اا.مم.هه.وو( !ةيیرشبلاا ريیصم اهھھھُدحووُ ّةنجلاا :طقف كلذل
)))...)هھتابثإإ

 ننوورقلاا يف ننايیددألاا َّلكُ هُھتركف قَقرتخت ننأأ لبق ٬،هھعابتأأ عنقأأ ِّيبنلاا كلذذ سفن
 ًاحلُص ننأب »ررااوبلاا ضضررأأ« ءانبأأ ُرعُشت يحولاا نمً ةلاسرر ملتساا هھنأب ٬،ةقحاللاا
 اهَھنايیصع نيیططايیشلل ْتتَرفغُ ةهھلآلاا .نيیططايیشلااوو ةهھلآلاا نيیبُ ههُدقع ّمتً ّايینوك
 ٬،ةهھلآلل تتررذتعاا نيیططايیشلااوو ٬،ضضررألاا ىلع نناسنإلاا رروهھظظ َرثإإ ريیهھشلاا اهھھھدَدُّرمتوو
...!ةهھلآلاا ةعاطلَ ةةددوعلاا تْترَرَّرقوو ٬،نناسنإلاا عم اهّھبح مساقتت ننأأ تلبق

 يف تتززرب ّةيیوق ةيیعوضومً ةجاح ءاكذب ّىبل يبنلاا كلذذ ّلعل« :تفاضأأ ّمث
 ييأأ« :اهُھتلأس »!هھتءوبن لبق نيینسلاا تتاارشع ذنم ننايیددألاب نيینمؤملاا ِّلك ططاسووأأ
 ٍحلاصتب ةبلاطملاب ننونمؤملاا فقوتيی مل ٬،نيینسلاا تتاارشع ذنم« :تْتَّددرر .»؟ةجاح
 ّةيیندملاا لئاسولاا َّلك كلذل ااومدختساا !نيیططايیشلااوو ةهھلآلاا نيیب ٍّينوك ٍّيسامولبيیدد
 مموصلااوو مماعطلاا نع ااوبرضأأ ٬،ةيینيیدلاا ررايیدلاا ِّلك يف ااومصتعاا :ةيیديیلقتلاا
 يضاارتفالاا ملاعلاا ءاجررأأ ِّلك يف َةيیِّوودم ٍةيیباقن تتاارهھھھاظم يف ااوجرخ ٬،ةةددابعلااوو
 رروودت يتلاا )مهھھھريیبعت ِّدح ىلع( .»ّةيیلوفطلاا« تتاعاارصلل عططاقلاا مهھضفرر ااونلعيیل
 نيیب ءاادعللً ااّدح مهھتاارهھھھاظم يف ااوبلاطط .ةيیدبألاا رجف ذنم ءامسلاا ةةربابج نيیب
 ىلع ننأأ ُّرصت تتاارراعش ااوفتهھھھ .نناسنإلاا قلخ دعب علدناا ييذلاا نيیططايیشلااوو ةهھلآلاا
 نناارفغلاا ةهھلآلاا ىلعوو ٬،نناسنإلاا نيیبوو اهھنيیب ةهھلآلاا ةبحم مساقت للوبق نيیططايیشلاا
...ةعاطلاا نع كلذذ رثإإ اهھقوورموو نناسنإلاا ةةددالوو دعب اهھتريیِغل نيیططايیشلل

 نم ىقب ام يضقأس !هھقشعأأ ييذلاا للايیخلل ٌدلاخ ٌمجنم كجمانرب« :سسووددرف
 بقااررأس ٬،هھيیف ىيیحأس ٬،رخاازلاا يضاارتفالاا ننوكلاا ااذهھھھ للااوحأأ ةعباتم يف رمعلاا
 يقيیزيیفاتيیملاا َءوجللااً ّايیمسرر ُبلططأس !هھيیف ةةايیحلل رجاهھھھأس ٬ً،امويیً امويی هھتااررّوطت
 قلأتملاا ففوغشلاا اهھهِھجوو يف ةحرفلاا ُععومدد .هَھلوووو نٍنافرعب يننضتحت ...»!هھيیف



 ليیميیالاا ةباتك ُتلصااوو ...اهھل َّدح الً ةةدداعس ينحنم ٬،ةيیضاملاا ِرهھشألاا قَقررأأ يناَسنأأ
 ههذهھھھ خيیررات للوح ةةديیدج ليیصافت نمُ هھتْعِمس ام هھلً افيیضم ٬،ايیانح ٬،رخآلاا يفصنل
...!رخآآ ٍبكوك يف هِھقالزنااوو ٬،يياعسم للالض مهھف يف اهھھھدعاُست اهّھلع ٬،ننايیددألاا

)8(
 لبق 5000 نيیب ٬ً،ةثحاب اا.حح يف نمزلاا ةلجع رِّشؤم ُرِّخؤتوو مُمِّدُقت سسووددرف

 نم ننايیددألاا ههذهھھھ اهھيیف تفتخاا يتلاا ةظحللاا نع ٬،دداليیملاا دعب 2500وو دداليیملاا
 ةةرقفلاا نيیب هھيیف جُجرحددأأ .ليیوطلاا يليیميیإإ ةباتك لصااووأأ ...!ةيیضاارتفالاا انتررومعم
...ةةديیعبلاا ييايیانح ققااوشأأ ججؤت قشعلااَ ةةديیدش تٍتااررابع ةةرقفلااوو

:ةعاس نم ِّلقأأ دعب ٬،خخرصت سسووددرف
 !دداليیملاا لبق 4329 -
؟لصح ااذذام -
...!ةيیضاارتفالاا ضضررألاا ههذهھھھ يف مماع مهھھھأأ -
...ققوشب تُتدْدَّددرر ٬،؟لصح ااذذام -
...!ةهھلآلااُ ةلاقتسإإ !جنرطشلاا يف نناسنإلل رتويیبمكلاا ةميیزهھھھ -
...!مهھفأأ ال -
 ًااديیوورر كلذذ لبق ننايیددألاا ةيیقب تفتخأأ .مماعلاا ااذهھھھ علطم يف ٌدحااوو ٌنيیدِد الإإ قبيی مل -
 !جنرطشلاا يف ملاعلاا َلطب ُرتويیبمكلاا ممزهھھھ مماعلاا كلذذ نم ريیانيی دحااوو يف ..ً.ااديیوورر
 ححرش .»ععااددولاا ةبطخ« هِھنيیِِدب نيینمؤملاا رخآآ ىلع ننايیددألاا ِرخآآ ِءايیبنأأ ُرخآآ ىقلأأ
 هھطبريی ييذلاا ككالملاا !تتااّوبنلاا خيیررات يف لمعلاا نع ٍلططاع ٍّيبن للوّوأأ هھنأأ اهھيیف
 هھتائيیهھھھ ُّلك ٬،هھئااررززوو سلجم ٬،ةهھلآلاا نناملرب :ةثرراكلاا ربخلاب ههءاج ةهھلآلاب
 ٍّيخيیررات ٍّينوك ٍّيتوهھھھال ٍععامتجاا يف ةةدحااوو ةعفدد تلاقتساا ةيیذيیفنتلااوو ةيیعيیرشتلاا
 ٬،ىلعألاا ملاعلاا يف ةيیهھلإلاا هھتيیشاح ممامأأً انيیزحً اباطخ َلجتررأأ ةهھلآلاا ُريیبك !مساح
:هھيیف للاق ٬،ةيیدبألل ههرهھظظ ريیديی ننأأ لبق

 بحأأ مل امك هھتببحأأ ييذلاا نناسنإلاا !ننوكلاا ااذهھھھ ةبوبرر نم يتلاقتساا ممِّدقأأ(((
 هھباتع نع ّفقوتأأ مل !ممويی دعبً امويیً اارروورغ ددااددززاا ٬،ينافج هھلثم ددوجولاا يفً اادحأأ
 ُدحااولاا هھنأب هِهرِروعشوو هِِھقووُرمل ٬،رثكأف رثكأأ يل هِهِرجهِھل ةةريیخألاا تتايیفلألاا يف هھمولوو
 ٬،رتويیبمكلاا ٬،ريیغصلاا هھبيیبرر نم هھماازهھناا دعبف ٬،ممويیلاا امأأ ...دمصلاا ُددرفلاا ٬،دحألاا
...؟ةيیبوبرلاب ههرَروعشووُ هَھتسرطغ ُفقويیس نم

 نمم ممزهھنيی وهھھھاهھھھ !جنرطشلاب رتويیبمكلاا نم ممزهھنأأ ممويی ٬،ممويیلاا ينمزهھھھ
...؟يتلكاش ىلعُ هھقلخأأ ملأأ ً.امامت يلثم ٬،قلخ



 ُتترص يلعل .رثكأف رثكأأ يل ههرهھظظ ريیديی ههااررأأ انأأوو للززألاا ذنمً ااديیعس نكأأ مل
 ينب ِططاسووأأ يف يتيیبعشوو يحاجن ببس تناك يتلاا( ةةددّرجملاا يترروص ّةيیحض
 ؟لمعلاا ام نكل .)ةيینثولاا دباعملااوو ممانصألاب ييديیسجت نع ااّوفك ننأأ ذنم نناسنإلاا
...!دحووألاا يبوبحم بلق نع بيیغأأ ااذنأأاهھھھ !بلقلاا نع ٌبئاغ نيیعلاا نع ُبئاغلاا

 نع ّفقوتيی ال .رراهھن ليیل يعم لعافتيیوو ينم ببّرقتيی ىضم اميیف نناك
 ضضرم ااذذإإ .يل ةجاحب دعيی ملوو يب ضضاعتساا دقف ٬،ننآلاا امأأ .طقف ييوحن هھجوتلاا
 ثثررااوكلااوو بئااونلاا دنع يل ُلهھتبيی دعيی مل .ربتخملاا ٬،ىفشتسملاا ٬،ةةددايیعلاا ىلإإ هھّجتيی
 ننامضلاا قيیددانص« :رروورملاا ثثاادحأأ ووأأ للززالزلااوو نيیكااربلاا دنع ٬،ةيیعيیبطلاا
 ُهھتهھلأأ ةيینوورتكلالاا تتاشددرردلااوو تنرتنأأ تتاكبش .يعقوم تتذخأأ »يعامتجالاا
...ةةددابعلااوو ةةالصلاا نعُ هھتوغ ٬،ينع

 يف شقانيی ٬،ءيش ِّلك َللوح ُللءاستيی ً.ااريیثك ينبعتأأ ً.افرقُم نناسنإلاا رراص
 تنك ام ااذهھھھ .ينعُ هھْتدعبأأ ةنيیعللاا ةفرعملاا ةةرجش .ءيش َّلك ُضفريی ٬،ءيش ِّلك
 نم ديیدشلاا يفوخل اهھترمث فطقيی ال ننأأُ هُھترمأأ .ييديیب هھتعنص ننأأ ذنم ههاشخأأ
 ريیغصلاا يبيیبح لُلوقيی امك( »سمشلاا نيیع«كك ننآلاا يمامأأ ةبقاعلاا يهھھھاهھھھ !ةبقاعلاا
 ُلِّضفأأ امك ٬،»سسومشلاا ننويیع«كك ٬،)ةةدحااووً اسمش الإإ ننوكلاا ااذهھھھ يف ىىريی ال ييذلاا
 بكااوكلااوو رمقلاا ىلإإ ننآلاا ريیطيی وهھھھ :ضضررألااوو تتااومسلاا ةهھلآآ سيیئرر ٬،انأأ للوقلاا
 ٬،يتااّرجم ععاقصأأ َّلك ُشِّتفت هھتابوكسلت ٬،يئامس ألمت ةيیعانصلاا ههررامقأأ ٬،ةةرروواجملاا
 هھنحشيی ٬،تتوبوورلاا عنصيی وهھھھ .يئاضف ُثثِّولت ّةيیسيیططانغموورهھكلاا هھتاجوم
 رتويیبمكلاا عنصيی .ينسفانيیل ٬،يتريیغ ريیثيیل ٬،ففرراعملااوو فططااوعلااوو رعاشملاب
 يفً افيیفخ ُتترِص اّملك ٬،هھِغامدد ُننززوو َُلقث اّملك ...ينززوواجتيیوو ٬،هھَسفن َززوواجتيیل
 دُعأأ مل ٬،هھقيیططأأ دعأأ مل .مهھھھَّدحأأ للاق امك »اهھنمَ ةةدئاف الً ّةيیضرف« ووأأ ٬،هھيیرظظان
...!هھقيیططأأ

 J’en ai!ةيیاهھنال ام ىلإإ اهُھقشعيی ٬،ةيیرحلاا ُّبحيی ٬،هھتَّيیرُحب الإإ رِّكفيی ال ىسمأأ
marre! )٬، )ةيیسنرفلاب اهھلاقJ’en ai ras le bol! ةةأأرماا ّةيیرحلاا تناك ول 

!اهھنم يتريیغ ططرف نم ٬،ةةدصوملاا ينااريینب هھيینيیع ممامأأ اهُھتقرحأل

 دُعيی مل ً!اقالططإإ يل ٍةجاحب دعيی مل !ننآلااً اارروورغمً اتِّنعتمً ااددوسح رراص مك
 ننأل ٍةجاحب ّىتح دعيی مل ٬،ملحلل ٬،ايیجولوثيیملل ٍةجاحب للاضلاا ققرراملاا دلولاا ااذهھھھ
 !هھقيیرطط يف فقيی ءيش ال ...ددوجولاا ااذهھھھ يفُ ههززوواجتتً ةيیئرم الً ةةّوق ةّمث ننأأ رعشيی
 ال ٍققولخم نم هھلايی !ههززوواجتيی ييذلاا ينوورتكلإلاا هھبيیبرر هھسفن وهھھھ قلخيی ننأأ ددااررأأ



 ُتترص ٬،ءيش يف هھعفنأأ دعأأ مل !لمتُحيی ال ٬،لظلاا ليیقث رراص !ءافولاا ففرعيی
 ففرتعأأ .بحسنأأ ننأأ ننذذإإ ّيلع ...ميیدق ٍصيیمق لثم ٬،دعاقتم ٍخيیش لثم هھل ةبسنلاب
)))...يياب ٬،يياب !لماكلاا عيیررذلاا لشفلاب

 يهھلإلاا يياب ييابلاا ععامس دعب ّجنشتلاا نم ننابرتقيی ٍجُّهھھھوتوو ةٍةوشن يف سسووددرف
 أأدبت .»ةهھلآلاا ةلاقتساا« هھنااونعً ااديیدجً اّصن ٬،عمدلاا فُفررذت يهھھھوو ٬،ُبتكت !ريیخألاا
:اهھھھاسنت ننأأ نمً افوخ صنلاا نم ةةريیخألاا رطسألاب

 ُريیُديی ُكلملاا .ممدعلاا ةكلمم وحن ىلعألاا تتوكلملاا رردداغيی يهھلإلاا بكوملاا(((
 يف ُدعتريی ٬،ريیططاسأأ الب ٬،َُملاعلاا !عمدلابٌ ةقرروورغم ِةيیدبألاا ُنيیعأأ .ننوكللُ ههَرهھظظ
...ددربلاا نم تُتوميی ٬،ةشحُولاا ريیرهھمزز

)))»!ضضررألاا ههذهھھھ ىلع ننووديیحوو رشبلاا .ملح نم رثكأأ دعيی مل هھلإلاا«

 .ةيیاادبلاا نم اهھّصن ةباتكل اهھبتكم ههاجتاب رتويیبمكلاا ةلاص رردداغت سسووددرف
 سسووددرف .هُھثعبأأ .ييايیانحل يليیميیاا ةباتك لصااووأأ .اهھتووذجوو اهھماهھلإإ ججووأأ يف يهھھھ
 نمً ةنيینق حتفت .للذجلااوو ِّجيیهھتلاا ةةديیدش ٬،ىلووألاا اهھھھرطسأأ ةباتك دعب ييوحن ددوعت
 .)ززوّمت( ويیلويی رهھش ِّلف نم ٍةقابك ًةجززاطط ددوعتل ممامحتسالل بهھھھذت ٬،للوورموب ِذيیبن
 :اهُھتحنم ةيیدهھھھ مظعأأ ىلع ينركشتل ٬،لبق نم يب لفتحت مل امك يب ُلفتحتس اهھَّلعل
!دداليیملاا لبق 4729 ريیانيی 1 يف ٬،ةهھلآلاا ِةلاقتساا لِلافتحاا رِروضحل ِرفسلاا ةةركذت

 ّيلع يمترت .اهُھتزيیرغ ِءاطعلااُ ةسدنهھھھ .»قيیرططَ ةططرراخ« ففرعت ال يهھھھ
 ...ةةديیعب ٍةةرْجهھھِھ نم تتدداع ووأأ نجسلاا نم ْتجرخ اهھنأك ٬،لبق نم ِمترت مل امك
 ُبيیغأأ ٬،قُقرغأأ .ةَّقرروو نٍناَفتبً اليیوطط امهھلِّبقأأ »!ّييیدهھن لِّبُقت ننأأ ُبغررأأ« :يل للوقت
 ٍططاسب يف رفاسأأ »!هھيیدِّسُمتوو ًّالك ييدسج يلِّبقت ننأأ ُبغررأأ« :اهھل للوقأأ .امهھيیف
 ُثيیدحلاا ززوجيی فيیك« :اهھلأسأأ .ايیانح ىلعً اادقح دُدااددززأأ ...ةةديیعب رٍرزج وحن يّيرحس
 رعشأأ .ةقيیرطلاا ههذهھب ينقشعت ييذلاا ممويیلاا يتأيی ننأأ وعددأأ »؟ءاطع ننوودد قشعلاا نع
 نناك« :يسفنل لُلوقأأ .ججذذاسلاا ءاعدلاا ااذهھھھ نم ُربكأأ ايیانح مُمالآآ .يئاعدد نم لجخلاب
 ام ثٌثاادحأأ اهھتايیحب فصعت مل ول ٬،رثكأأ امبرروو ٬،ااذكهھھھ ننوكت ننأأ ايیانح نناكمإب
 ُقشعلااوو ُءاثرلااوو ُفطعلااوو ُققوشلاا يب ُفصعيی »...ً!الوّوأأ اهِھتفرعمل ُججاتحأأ
...سسووددرف ِبُّثوتب اهھنم ُمقتنأأ ً.اضيیأأ ِدقحلاا ايیاقبوو .ةةديیعبلاا ييايیانحل ففرراجلاا

 اهھتاناعموو اهھَمالآآ ُممرتحأأ ال ٬،رخآب ووأأ ٍلكشب ايیانح نُنوخأأ ينأأ ةةأجف رعشأأ
 فيیك !ّينااويیحلاا ِلكَّشلاا ااذهھب اهھنم ُمقتنأأ انأأوو يننبجأأوو ينعشبأأ ام !لقألاا ىلع



 ٍممويی َّلك يِّلُصت يهھھھوو ٬،كلذذ للوقأأ ننأأ يل ززاج ااذذإإ ٬،ميیعنلاا يف صقررأأ ننأأ يل ولحيی
 مل ينأأ ُبعوتسأأ ال ...؟رخآلاا دُعبلاب ِهھيْیَدُعب ِدّحأأ نم ُمقتنيی نم ...؟ميیحجلاا يف
 يفعض ُتمل .اهھتايیح يف ثثدح ام يل ححرشت ننأأ »اهھھھرَرابجإإ« ممويیلاا ىتح عطتسأأ
 ٍّيعيیبطط ٍلكشب ايیحأأ ننأأ ُعيیطتسأأ فيیك ؟اهِھتمص َزجاح ُدعب رسكأأ مل ااذذامل :يتيینانأأوو
...؟ممويیلاا ّىتح اهھقامعأأ يف رُرووديی ام بعوتسأأ ننأأ ننوودد

 ِللوّوأأ يف ايیانحب يل ٍبيیرق ٍءاقل لَلَّووأأ ُرظتنأأ .ةةأجف يناشغيی ٌّدداح ٍريیمض ُبيینأت
 ُئبتخيی امَ أأرقأل ٬،اهَھقشنتسأل ٬،اهَھنضتحأل ككرتشم ٌّيملع ٌءاقل اهھيیف انعمجيیس ٍةنيیدم
 ٬،ّةيیملعلاا هِھّتقددوو هِھتماارصوو »رراارسألاا فشاك« ِةساارش ِّلكب رراارسأأ نم اهھتايیح يف
 يف ام َّلك اهَھَبهھھھأل ٬،اهھَسِّدُقِأل ٬،رراارسأأ نم اهھغامدد تتانوبصع يف ام َّلك َغغِرُفأل
...ةةّدشب ُرَّتوتأأ ٬،ديیدج نم ُرَّتوتأأ ...ءانفوو ٍءاطعوو ٍدُّحوتوو مٍماهھتلااوو ٍّةقرر نم ِقشعلاا

 َّمهھھھأأ »ةهھلآلاا ةلاقتساا« َّصن اهھتباتك مَمويی ُربتعت .رخآآ ٍملاع يف ىيیحت سسووددرف
 ينديیعت ٬،ققرراخ ءاكذب ييّرتوت نم ينلشتنت .يب ٬،هھب ُلفتحت !ةيیعاادبإلاا اهھتايیح ممّايیأأ
 نناك امبرر« :ةةررابعلاا ههذهھھھ يلابب َرطخ .ةيیرقبع نم كلتمت ام ِّلكب اهھتريیضحل
 َءاارعشلاا نكل ٬،غغامدلاا ةططرراخب سسانلاا فَفَرعأأ ٬،ممويی تتااذذ ايیانح تلاق امك ٬،ةنهھكلاا
»...سسااوحلاا ةططرراخب مهھھھااررددأأ كش الب

 كلذذ عمً ااريیثك ُرثرثت ال يتلاا ةعئاارلاا ةيیرقبعلااُ ةةرعاشلاا يهھھھ( يل للوقت
:ليیوطط ٍدّحوت فصتنم يف نحنوو )قشعلاا تقوو
!تتاعُّقوتلاا ّلك فلاخت جئاتنل كجمانرب َلصيی ننأأ ااّدج ٌّيعيیبطط -
...!تِْنب ايی »هُھتْقوَو شُم« -

 ُّلمأأ ال ييذلاا اهھُمساا ينفعُسيی !ديیدج نم اهِھليیلدتب ععوضوملاا ريیيیغت لُلوواحأأ
 ٬،اهھل للوقأأ .هھب لُلَّزغتأأ امدنع ةةّذللاب ينقرُغت ييذلااوو ٬،هِھتعوورب بِباجعإلاا نع َريیبعتلاا
 :سسووددرفلل هھيیيینرروف للرراش َفيیرعت ننأأ اهِھلضفب ُتعنتقاا ينإإ ٬،ةةَرِعسُم ٍةلُبق ايیانث يف
 :ينعططاُقت ..ً.ااّدج ٌقيیقدد ٬،ٌبئاص »للامتكاب ةبغرلاا هھيیف ُّققحتت ييذلاا ُعضوملاا«
ُ ةةرجش هھيیف ُقمست ييذلاا ُعضوملاا وهھھھ سسووددرفلاا" :هھشتيین فيیرعت ُلّضُفأأ«
 اهھمساا ِةعووربً اباجعإإ تُتومأأ يتلاا ٬،ايیانح ٬،يتفرعمَ ةةرجش ُرَّكذتأأ( »"!ةفرعملاا
 لبق ههَريیيیغت ُتلوواح ييذلاا ييركفلاا اهھعوضومل ديیدج نم سسووددرف ُددوعت ...ً)اضيیأأ
:للوقت .ةصلاخلاا ةَّيیسحلاا تتاظحللاا ههذهھھھ ىقيیسوم عم مجسنيی ال هھنأل ليیلق
 ااذهھل ننومتنيی ٬،نمزلاا ااذهھھھ ِلهھھھأأُ ةغمددأأ مهھل ويیررانيیسلاا مهھب َتتأأدب نيیذلاا رشبلاا -
 املثم ملاعلل ننوورظنيی ال ٬،بلاغلاا يفٌ ةةرِّضحتمٌ ّةيیملعووٌ ةَّيیندمٌ ّةيیلقع مهھل ٬،رصعلاا
 ننأأ ننذذإإ بْبرغتست ال .مهِھنمزز ُححوورر مهھل سيیل .نمزلاا كلذذ نُناسنإإ هھيیلإإ رظنيی نناك



 ننأأ ٬،ةَّيیندمووً ةسايیك رثكأأ مهھنايیددأأ ننوكت ننأأ ٬،ةقرراخ ةعرسب مهھتاارراضح ااوودِّيیُشيی
 كتاعمتجم قلطنت ننأأ ممزليی هھلعل ...ّةيیضايیررٌ ّةيیملعوو ّةيیباقنٌ ّةيیلقع اهھَكِّرحت
 لبقً امامت نناك امك ٬،ةنس فلأأ 11 لبق ام نِناسنإإُ ةغمددأأ مهھل ٍرشب نم ةيیضاارتفالاا
 ّبحوو للوضفلاا ُديیدش ٬،فطقلااوو ديیصلاا ىلع شيیعيی نٌناسنإإ .ةعااررزلاا فشتكيی ننأأ
 رفاسيی ٬،رروواجملاا ِّلتلاا فلخ دجويی ااذذامً الوّوأأ َريی مل ااذذإإ ههانيیع ممانت ال ٬،ععالطتسالاا
 ُكلتميیوو رراارقتسالاا نم ٍديیزمل ُليیميی أأدب ننإإوو ضضررأل ٍضضررأأ نم ممااوودلاا ىلع
...هھتئيیبوو هِھِطيیحم تتايیصوصخ نعً ةّميیق ففرراعم ثُثررااوتيیوو
...نع ثيیدحلل تتاظحللاا بسنأأ ههذهھھھ تسيیل » !تنب ايی هُھتْقوَو شُم :ِكل ُلَقأأ« -

:ثثاارتكاا امنوودد فيیضت
 ههوّودع ٬،ههررانووُ هَھتَّنج ٬،هھَسوهھھھووُ هھَسجاهھھھ ٬،هھيیلإإ ةبسنلاب ءيش َّلك نُنااويیحلاا َلَّكش كلذل -
 ههدعاسيیوو هھيیمحيیل ةنس فلأأ 70 لبق بلكلاا ضضوّورر نناسنإلاا ننأأ سنت ال( هھليیلخوو
.)!ددايیطصالاا دنع
 لبق بلكلاا ضضوّورر نناسنإلاا ننأب« ريیكذتلل ٍةظحل بسنأأً اضيیأأ ههذهھھھ تسيیل امبرر -

...؟»ةنس فلأأ 70
ً اعم يّيدسجلااوو يّيركفلاا اهِھقُّلأتوو اهھعاادبإإ ججووأأ يف يهھھھوو ٬،َْتلصااوو !ْتَكحض

 ُتسل !تقولاا سفن يفً اعم نيیتَّمهھم ءااددأأ ققّوفتب ننوعيیطتسيی ننوبوهھھھوم ٌرشب ةّمث(
:)...ظحلاا ءوسل مهھنم
 ال ٬،هھنم ببرهھيی ٬،ننااويیحلاا نع ثحبلاا يف هھتقوو يِّضُقيی نناك ةنمززألاا كلت نناسنإإ -
 ...هھيیف ةَّيیفخملاا ةةوقلاا هھنم طفش هھنأأ رعش هھلكأأوو ههدداطصاا ااذذإإ ...هھيیف الإإ ُرِّكفيی
 ءامسلاا ٬،ممالظلااوو ءوضلاا ٬،رراهھنلااوو ليیللاا لثم ٬،هُھلِّمكموو ههُريیظن هھل ةبسنلاب ننااويیحلاا
 ُدبعلاا ٬،لكلاا يف ُّلكلاا وهھھھ يئاادبلاا نناسنإلاا كلذذ ِرروظنم يف ننااويیحلاا ...ضضررألااوو
 ٬،ققوسلاا ٬،لمعلاا قفرم ٬،ةةايیحلاا وهھھھ ٬،تتابغرلااوو ففوخلااوو بباجعإلاا رُراثم ٬،هھلإلإإوو
 .ةةرروطسألاا ٬،لمألاا ٬،ملحلاا ٬،ددرراملاا ٬،ةقرراخلاا ةةوقلاا وهھھھ .سسرراحلاا ٬،ليیلخلاا ٬،معطملاا
 الإإ ُدبعأأ ال ...ههايیإإ الإإ ُدبعيی ال ٬،ههايیإإ الإإ ُدبعيی ال ٬،رخآلاا هھجولاا ٬،يناثلاا فصنلاا وهھھھ
...ككّايیإإ الإإ ُدبعأأ ال ٬،ههايیإإ الإإ دبعيی ال ٬،ككّايیإإ

 اهھھھايیانح تتااربن مماادختساا ُلِّضفت يتلاا يهھھھ اهھتمصل تْتدداع .اهھيینيیع ْتَضمغأأ
 اهھتدداع ريیغ ىلع ْتلصااوو ّمث ٬،تتَدَّهھنت ً.ااديیعب تباغ .ةيیتوصلاا اهھتااربن ىلع
 يل ّأيیهھت .للوقت تناك ااذذام ييررددأأ ُتسل .نيیحلااوو نيیحلاا نيیب ٍةيیِّوودم ٬،ةقيیقرر ٍتتاقهھش
 ككدبعأأ ٬،ككدبعأأ ٬،ككدبعأأ ٬،ينااويیح ككدبعأأ ٬،ككّايیإإ الإإ ُدبعأأ ال ُ:هِھبُشيی ام عمسأأ ينأأ
...ككدبعأأ ٬،ككدبعأأ ٬،ككدبعأأ ٬،ييرمع ٬،يتايیح ٬،يبيیبح ٬،ّيُلف



 ْمِعناا« :سسووددرف رِراعشوو ٬،»!كُعبتيی َكقوشعم عْعِّوج« :ايیانح رِراعش نيیب
 ٍةموواقم ككالسأأوو ٬،نيیيیاارشلاا يفً ةنوورم ُبَّلطتيی ٌّيئابرهھك رٌرّايیت »!كُعبتيی َكقوشعم
...ةنيیتم ٍّةيیبصع

 .تتاعاس ذنم ينرظتنيی نناك ايیانح ُّددرر .ليیميیالاا وحن ليیللاا رخآآ يف ُتهھَّجوت
 اهھنأأ ريیغ .لّضفملاا اهھھھريیبعت بسح ٬،»هِھتَّقرر نم ُنِّنُجيی« ٬ً،اقشاعً اقيیقرر هھتدداعك نناك
!اا.حح ليیغشت يفُ هُھتمدختساا ييذلاا جهھنملاا نمً اليیلق تْتَرخس

:تلاق
!يبيیبح(((
 ااذذإإ رخآآ ٌّلح ةّمث سيیل .كتاكاحِمل ةيیقيیقحلاا ةغمددألاا ههذهھھھ ررايیتخاب َتبصأأ

 نم ٍرشبُ ةغمددأأ ههذهھھھ ننأأ ريیغ .كتاعمتجم ةةايیح يف ٍّيقيیقح ٍّيفاقث ٍدُعب قلخ تَتددررأأ
 يتلاا ّةيیملعلاا مهھفرراعموو ٬،ّةيینهھھھذلاا مهھتاكلم ٬،ّةيیسدحلاا مهھتاملسم .ثيیدح ٍرصع
 تتاعمتجملاا ِللوّوأأَ ةغمددأأ ننوكت ننأأ ُحلصت ال ٬،رروطتلاا نم مماع فلأأ 11 اهھغاص
 ااذهھھھ شعت مل ةيیئاادب »سٍسووؤؤرر يف اهھعضت« ننأأ كل فيیك !كتاكاحم اهھب ُّلهھتست يتلاا
 وسكت تنأأ ٬،َتلق امك ٬،»ٍدسج يفً اغامدد ُعضت« ال ٬،يبيیبح ٬،تنأأ( ؟ررّوطتلاا
 ههذهھھھ يف ةلوقعم ننوكت ننأأ كتاكاحمل فيیك )!ريیغ الً ابوثُ هھُِسبُلت ٬،دسجب غغامدلاا
 ةةايیح يكحيی ييذلاا »ررااوّوزلاا« مليیف ببولقملابُ هِھبُشت ٬،ّيبُح ٬،كتاكاحم ...؟ةلاحلاا
 ننرقلاا يف ةةايیحلل امهھب فَفذقً ّايیرحسً اقوحسم الووانت ىطسولاا ننوورقلاا نم نيیَرفن
...!نيیرشعلاا

 ففذحت ننأأ كمزليی .يئاادب ٍغغامدد ييذذ ٍّيئاادب نناسنإب ٬،يبيیبح ٬،أأدبت ننأأ كيیلع
 تتاارردقملااوو ّةيیسدحلاا تتاملسملااوو تتاكلملاا َّلك اهَھتمدختساا يتلاا ةغمددألاا نم
 ٬،ةعااررزلاا فِفاشتكاا دعب لئاهھھھ ٍلكشب تْترَرَّوطت يتلاا ةثيیدحلاا ففرراعملااوو ةيیديیرجتلاا
 ننأأ كل ححرتقأأ ...ّيندملاا ِعمتجملااوو ةثيیدحلاا ممولعلاا ِرصع ىتح ٬،ةباتكلاا مماادختساا ّمث
 دعب نكل ٬،ةيیرروورضلاا اهھتاليیصفتوو اهھتااديیقعت ِّلكب ٬،ةغمددألاا ههذهھھھ سفن نم قلطنت
...اهھھھرروصع تتافاقثل يمتنيی ال ام َّلك »اهھتانايیب ةِةدعاق« نم »َفَِّظُنت« ننأأ

 ُعلتقنس ٬،نيیغامدد ووأأ ٍغغامدد تتانايیب ٬،تَتددررأأ ااذذإإ ٬،ليیميیالاب ٬،يقشِع ٬،للددابتنس
 رروصعلل يمتنيی ال ام َّلك ٍّييووديی ٍلكشب ّةيینهھھھذلاا اهھتاكلموو ةيیسدحلاا اهِھتاملسم نم
 ةةدعاق« ةغمددأأ ععومجم ىلع نيیلاثملاا ِميیمعتَ ةجمرب كلذذ دعب كيیلع .ةيیئاادبلاا
...!ةةدحااووً ةعفدد »تتانايیبلاا

!يبلق ٬،كل قُقاتشأأ



)))ككايیانح
!ايیانح ٬،ةةدلاخلاا يتقوشعم ِكتيیدف
ً:اقِّلعم ٬ً،اعيیرس ليیميیالاا ىلع ُتيیَّددرر
!يبلقُ ّةلف((
 ككولسب ةطبترم صئاصخ فيیضأأ ننأأً اضيیأأ ينمزليی !يفكيی ال كلذذ امبرر

 ننأأً اضيیأأ ينمزليی ...ديیدشلاا هھعالطتساا َّبح ٬،مئاادلاا هَھلُّقنت :رروصعلاا كلت نناسنإإ
 ننااويیحلااُ هُھلثميی ام ُمجرتت ٬،ةنمززألاا كلت نناسنإب ةصاخ ّةيیسدح ٍتتامَّلسم فيیضأأ
 .)دحااولاا ففرحلاب يليیميیاا يفُ هُھتبكس ٬،سسووددرف هھتلاق ام تُترَّكذت( نناسنإلاا كلذل
 ُرراثم !هُھهھھھالإإووُ ههُدبع ٬،لكلاا يف ُّلكلاا وهھھھ نمزلاا كلذذ نناسنإإ نيیعأأ يف ننااويیحلاا َّلعل
 ٬،هُھليیلخ ٬،هھُمعطم ٬،هُھقوس ٬،هِھلمع ُقفرم ٬،هُھتايیح وهھھھ ٬،هِھتابغرروو ِهِھفوخوو هھباجعإإ
)))...ةةرروطسألاا ٬،لمألاا ٬،ملحلاا ٬،ةقرراخلاا ةةوقلاا وهھھھ ...هھُسرراح

 كلابب رطخ فيیك !ةيیرهھھھوجلاا ةةديیدش ٬،ةعئاارر ةظحالم« :يتقوشعم تتدّدرر
...»؟كلذذ

!سسووددرف ٬،ةَّيیدبألاا يتقوشعم ِكتيیدف
 »رراارسألاا َفشاك« ننأأ ُتننظل »؟كلذذ كلابب رطخ ىتم« ايیانح ينْتلأس ول

...ةلصااوتم ريیرراقت ايیانحل عفريی يغامدد يف ٍتُّصنت ززاهھج سسرغ



سسماخلاا للصفلاا
»ةةريیغصلاا ءايیشأأ اللاا «لِل ةيیتااذلاا ةةريیسلاا

)1(
 ُةةدداعإإ :ايیانحُ هھْتَمسرر ييذلاا جمانربلاا ذيیفنت يف َريیكفتلاا رروفلاا ىلع ُتتأأدب

 ىىؤؤرلاا نم اهِھتيیفصتوو انتززوحب يتلاا ةغمددألل ةيیرتويیبمكلاا ِطئاارخلاا ِةلكيیهھھھوو ِةبلوق
 ام َببرقأأ ٬،ةيیافكلاا هھيیف امبً ةيیئاادب َحبصِتل ٬ً،اثيیدح ةبستكملاا ةيیفاقثلاا تتاّملسملااوو
 ٬،ممامتلااوو للامكلاب ٌّينونج ٌععوورشم ...!ةنس فلأأ 10 لبق ام ِرشب ةغمددأأ نم نكُميی
...!ليیصألاا ززاارطلاا نم ننّويیرراحتناا ننوسوووهھم ننوورماغم الإإ هھتشووانمُ أأرجتيی ال

 ٬،تتااررااوح ٬،ةلئسأأ ً.ّايیمويی تتاارشع .فقوت ننوودد تتاليیميیالاا ايیانح عم ُتلددابت
 تتاليیميیاا ...ةيیرتويیبمكلاا تتايیجمربلاا للوح ٬،ةيینهھھھذلاا ممولعلاا للوح تتاشقانم
 ِةةرماغم ررُّوطت عموو ممايیألاا ِممُّدقت عم ًىنغووً ّةقرر ُددااددزيی صلاخ ٍقشعبٌ ةجووزمم
 رثكأأ اهھيیف ُتفرع عئاارلاا ببووؤؤدلاا يئانثلاا لمعلاا نم رهھشاا 5 ...ككرتشملاا اِنثحب
 ٬،اهِھثحب قئاارطط يف ططابضنالااوو ةماارصلااُ ةةديیدش ييايیانح مك ىضم ٍتقوو ييأأ نم
 ام ىصقأأٌ ةلهھھھذم ٬،بعرم ٍلكشبٌ ةةذيیذل ٬ٌ،ّةيیعملأأ ٬،اهھھھديیعااوم يفٌ ةقيیقدد يهھھھ مك
...ننوكيی

 ججذذامن ُدِّنُفت يهھھھ .ةحاسملاا يف انأأوو ٬،قمعلاا يف لغتشت ايیانح :يلاتلاا انررَّرق
 تتاملسملااوو َدعااوقلاا ةيیططابنتسالاا اهھتاموظنم نم يِّفُصت ٬،ةغمددألاا نم ةليیلق
 تتاملسموو ةيیططابنتساا دعااوق اهھل ُفيیضتوو ٬،بباستكالااَ ةثيیدحلااووَ ةةرروطتملاا ةيینهھھھذلاا
 :اهھجئاتن ُمِّمعأأ انأأوو ...ليیلقب ةعااررزلاا ءدب لبق ام ِرصع َححوورروو ُمجسنت ّةيیسدح
 ِةغمددأأ َلمجُم َلمَشتل اهھتافاضإإوو اهھتاليیدعتوو اهھتااررايیتخاا رتويیبمكلاا ىلع ُجمربأأ
 ةبسانم ةعونتم ةيیعيیبطط تتائيیب َليیكشتً اضيیأأ للوواحأأ .انتززوحب يتلاا تتانايیبلاا ِةةدعاق
 ٍلكشب اا.حح جمانربل ييرتويیبمكلاا لُّثمتلاا َررّوطتيیوو ممَّدقتيی يك ٬،اهھيیلع رشبلاا ععِّززووأأ
...قيیمع لٍلوقعم ٍّينغ

 ُملااوعلاا !هھيیهھتشت ام ْتتَدجوو .ةةدداعسلاا ةيیاغ يف اهھبناج نم سسووددرف
 ىلإإ تتددأأ يتلاا ةقباسلاا ةيیلايیريیسلاا هھتغيیص يف اا.حح اهھعنصيی يتلاا ةيیضاارتفالاا

 لبق ٬،ككااذذ ووأأ مماعلاا ااذهھھھ يف سسووددرف فقوتت .ميیمصلاا يف اهھبساُنت »ةهھلآلاا ةلاقتساا«
 ٬،لِّجُست ٬،ررووديی ام ُبقاارت …اهھھھدعب ووأأ »ةهھلآلاا ةلاقتساا« لبق ٬،ههدعب ووأأ دداليیملاا
 ُحضنت ...ككانهھھھ ُبباجعإلاا ٬،انهھھھ ُللوهھھھذلاا اهھھھُرسأيی ٬،ةلامثلاا ّدح ُكحضت ٬،قِّلُعت



 َةقفاادد ععاادبإلااَ ةفيیثك ٬،نمزز ذنم ٬،ااذكهھھھ اهھھھررأأ مل ...ةةرسآآً ةةريیثمً ةيیبددأأ ٍتتاحفص
 ٍّييدسج ٍدُّحوت ربع اهھتاعاادبإإوو اهھتافاشتكاب ُلفتحت ...ةةريیتولاا ههذهھب ُلغتشت ٬،فغشلاا
 ييرطفلاا اهِھليیم ٬،ةمرراعلاا اهِھتابغرر ٬،اهِھتَّيیرعاش َّلك هھيیف ُّبصت ٬،ممااوودلاا ىلع ينلهھھھُذيی
 ٍةعتم نم اا.حح جمانرب اهھل ُلِمحيی امل نِنافرعلاب اهھھھرروعش ٬،ددوودح ننوودب ييدداعسإل
...ّةيیرحلااوو رِرُّرحتلل اهِھقشعوو اهِھنونج ِّلكوو ٬،تتافاشتكااوو

 مماادختساا ِلضفب ٬،انْدَّكأت اا.حح لِل ديیدجلاا ويیررانيیسلاا ٬،انأأوو ايیانح ٬،أأدبن ننأأ لبق
 ةلبرغ انْدَعأأ نيیذلاا ِرَشبلاا َّلك ننأأ ٬،قيیقدد ٍلماش ٍّييرتويیبمك ٍثحب تتايیجمرب
 ٬،ةهھلآلااوو »رخآلاا َملاعلاا« للوح ةبستكم ميیهھھھافم ةيیأأ مهھيیدل تسيیل مهھتغمددأأ ليیكشتوو
...ليیبقلاا ااذهھھھ نم ةيینيیدد ميیهھھھافم ّةيیأأ ووأأ

 قصلت ايیانح ...ءطبب ُريیست اا.حح جمانرب يف نمزلاا ةلجع انكرت اهھھھدعب
 ًاعم َنمزلاا ُممِّدُقن ...ايیليیسرم يف انأأوو ٬،نندنل يف اهھھھرتويیبمك ةشاش ىلع اهھيینيیع
 ةعيیرسلاا تتاقيیلعتلاا ُللددابتن ٬،انملااوع يف ررووديی امل انتعباتم ُمغانن ٬،رراادقملاا سفنب
 تتالاصتالااوو تتاليیميیالاا نم ٍليْیَس رْبِعوو ٬،تنرتنأأ ىلع ٍةحوتفم ٍةشددرردد يف
 ٍةَّقِدب ُبقاارن ...لبق نمً امويیُ هھُجاتحن مل امك انضعِبل ُججاتحن ...ةيیفتاهھلاا
 ٬،ننووركفيی فيیك ٬،ةيیضاارتفالاا انتاعمتجم رشب ايیحيی فيیك ةلئاهھھھ ةيیبوكسووركيیم
 .ةةريیثك ءايیشأأ ُفشتكن ...مهھتايیح تتايیمويی ريیست فيیك ٬،ننوكلاا عم ننولعافتيی فيیك
...لبق نم رثكأأ انضعب ُقشعن ...لعافتن ٬،لعافتن ٬،لعافتن

 ريیرراقتل ةيیئاهھنلاا تتاجاتنتسالااُ هِھبُشيیً اجاتنتساا ةتغابم ٍةظحل يف ُتكررددأأ
...!ةةدحااووً ةقيیقدد ايیانحب رِّكفأأ ال ننأأ عيیطتسأأ دعأأ مل :ةيیئانجلاا تيیبثتلاا

 :ةيیضاارتفالاا انملااوع ىىرق ىىدحإإ ةةايیح يف ام ٍدهھشم ةيیؤؤرل ايیانح ينوعدت
 ننأأ ُّددووأأ ُتنك .»!تقولاا سفن يف ٬،ننآلاا يبناجب ررووديی ام ُدهھھھاشت َتنك ول ىنمتأأ«
 ٬،كعم اهھھھدهھھھاشأأ ينيیذخ .كلذذ ىنمتأأ ةةدلاخلاا يتقوشعمً اضيیأأ انأأوو« :اهھل للوقأأ
 ُعيیطتسأأ ال ينكل ...»!كفلخ ٬،كمامأأ ٬،كلخاادد ٬،كتحت ٬،كقوف ٬،كبرق ٬،كبناجب
...يلابب رطخيی ام َتبكأأ ننأأ الإإ اهھعم عيیطتسأأ ال ٬،ايیانح عم ححوبلاا

)2(
 انتاعمتجم دداارفأأ ةةايیح تتايیاادب تتايیمويی بقاارن نحنوو ٬،انأأوو ايیانح ٬،انترراثأأ

 مهھنمُ ةعومجملاا ُشيیعت !تتوملاب سسانلاا ءالؤهھل ةصاخلااَ ةقالعلاا ٬،ةيیضاارتفالاا
 ٬،هھيیووذذ ىلع ةحددافٌ ةبكن َّتيیملاا ننأل نيیَغلاب ٍبعرُروو ًىسأب اهھئاضعأأ دحأأ تَتوم
 .للااووزلااوو فعضلاب ههؤؤافتخاا اهھھھدُدِّدهُھيی ٬،ةةريیغصلاا ِهھتعومجم ىلعٌ ةةرشابمٌ ةةرراسخ



 اَنناازحأأ ننرراقيی ال امب ققوفيی ييديیجاارت لكشب هھقاارف ملأأ شيیعت اهھنأأ ححوضوب انظحال
 ننامضلاا ُقيیددانص هھيیف ُضضِّوُعت ييذلاا( ثيیدحلاا رصعلاا ءانبأأ نحن انمالآآوو
...)ً!اارقفووً انامرح َّلقأأً ةةايیح اهھل نمضتوو ديیقفلاا ةلئاع يعامتجالاا

 !متأم يف وهھھھوو ددرف ييأأ دنع يقشِع ْفَّقوت« :ليیميیالاب ايیانح يل َْتبتك
 ايیانث ْكِّكف !هھبحن ىضق هھل ٍبيیرقَ ّةثج هھمامأأ ىىريی وهھھھوو ٍنُّعمِتب هھَغامدد ْقطنتسإإ
 الً ةشبرر ٬ً،افصاعً اقلق شيیعت اهھھھاارتس ٬،ةظحللاا كلت يف ةيیططابنتسالاا ِهِھتاموظنم
 ٬،ةيیحان نم ٬،وهھھھ :ددوجوم ريیغوو ٌددوجوم اهھل ةبسنلاب ُديیقفلاا ...!ةشبرر اهھيیهھھھاُضت
 ةنِّفعتمً ةفيیج !ةماس ٬ً،ةةدسافً ةةددام !ريیغال مماظعوو ٍمحل نمً ةلتك !طقفً ّةثج ىحضأأ
 ِهھِحرف ٬،هھتالعافتوو هھلااوقأأ تتايیركذب ٌددوجوم ىىرخأأ ةيیحان نم وهھھھوو ...!الإإ سيیل
 فيیك ٬،ةةايیحلاا يف هَھتعيیبططوو هھَجاازم ُعيیمجلاا ُديیعتسيی ٬،ةةريیغصلاا هھتاادداعسوو ِهھنزحوو
 ٌةشبرر ٬،يبيیبح ٬،ةّمث ...كلت ووأأ ةظحللاا ههذهھھھ يف للوقيیس نناك ااذذاموو ىيیحيی نناك
 ِّةيیوهھل »ّيصخشلاا ُّفلملاا« ُلقتنيی امدنع ييررذج ٌّيفرعم ٌُبلْقَشت ٬،ةلماكٌ ّةيینهھھھذذ
 كلت ىلإإ ءايیحألاب ةصاخلاا ةيیططابنتسالاا ةموظنملاا نم هھيیووذذ ةغمددأأ يف ديیقفلاا
»...!ددامجلاب ةصاخلاا

 انأأوو اهُھتظحالٌ ةيینهھھھذذ ىضوف ةّمث !ميیمصلاا يف ييايیانح تباصأأ ٬،لعفلاب
 ممِّدُقت :هھلً ابيیرق ُدقَفيی نم لك ِغغامدد لمع تتايیلآآ ييرتويیبمكلاا رهھجملاب ككفأأ
 ديیقفلاا ةنونيیك نع اهھھھريیرراقت نهھھھذلاا ايیديیبولكسناب ةصاخلاا ةيیططابنتسالاا ةموظنملاا
 ّةيیحلاا تتانئاكلابُ ةصاخلااُ ةيیططابنتسالااُ ةموظنملااُ هھضفرتوو ٬ً،ااددوجوم نناك ول امك
 ُرعاشم اهھحستكت ٍّةيیووااددوس ٍةيیزئانج ٍتتاظحل يف كلذذ ُّلك .اهھيیلإإ يمتنيی دعيی مل هھنأل
...لتاقلاا نِنزحلااوو ةِةرسحلااوو ِملألااوو ِنجشلااوو فِفوخلاا

 ديیقفلاا فيیطط رميی امدنع ةيینهھھھذلاا ىضوفلااوو ضقانتلاا َددايیددززااً اضيیأأ ُتظحال
 !»ام ٍنناكم يف«ً ّايیح نناك ول امك اهھنيیح ننوورعشيی :هھبرراقأل ةيیليیللاا ممالحألاا يف
 يف« ٌّيح هھنأب مئاادد ٍرروعش ُلثمً اضيیأأ مهھجلتخيی ةظقيیلاا ممالحأأ يف هھنووركذتيی امدنع
 يف«ً ايیلاح ٌددوجوم ٬،ننذذإإ تتوملاا ةظحل َدسجلاا رردداغ ٌءيشّ ةمث ...!»ام ٍنناكم
 نم لضفأأ كلذلً اهھيیبشت غغامدلاا دجيی مل ...نيیحلااوو نيیحلاا نيیب ُددوعيی ٬،»ام ٍنناكم
...ريیفزلاا ءانثأأ دسجلاا رردداغت يتلاا ءااوهھلاا ةخفن !»ةخفنلاا« ةةرراعتساا

 يف ٬،اهھل ٬،ةسوسحمالٌ ةخفن تتوملاا دنع ههرردداغت يتلاا »ةخفنلاا« ننأأ ريیغ
 ٬،ايیجولويیبلاا نيینااوقل ِهِھلهھج َّلك يئاادبلاا ُغغامدلاا اهھيیف لَلزتخأأ !ممدعلاا ةحئاارر ٬،ةقيیقحلاا
 للايیخلاا ِعبنم ٬،يبنتملاا للوقيی امك »مَكحلااوو ِمصخلاا« :هھِسفن وهھھھ ِهھبيیكرتل ِهِھلهھج لك



 هِھتكرحوو دسجلاا ءاضعأأ ِةةددايیق وورتسيیام ٬ً،اضيیأأ ريیكفتلاا يف ريیكفتلااوو ٬،ريیكفتلااوو
 اهھيیمسن ننأأ اندتعاا يتلاا ّةيیسحلااوو ّةيیلقعلاا هھتاكلم ِّلك ِّببرر ٬،ههِرعاشموو ههِريیكفتوو
...!ححوورلاا

 يئرماللاا ِملاعلاا َمموهھفم ننأأ وهھھھ ٬،انأأوو ايیانح ٬،ىىربكلاا انتاجاتنتساا ُللوّوأأ
 ههدَدوَواارر ٌقيیتع ٌريیسفت ٬،ييرشبلاا غغامدلل ٌّيئاادب ٌععاارتخاا تتوملاا دعب ىىرخألاا ِةةايیحلااوو
 ُهھتززاجإإ«( !ملحلاا ريیغ نناسنإللَ أجلم ال رهھھھاقلاا ِتتوملاا ِرروططاس ممامأأ :ملُحَك
 ُتبعوتساا ...)فلتخم ٍّيبددأأ ٍققايیس نم اهھُعِزتنأأ سسووددرِفل ٍةةررابع بسح ٬،»هھُمالحأأ
 ىلع ةهھلآلااوو ىىرخألاا ةةايیحلااُ ةةركف تسَّسأت فيیك رتويیبمكلاا ِلضفب ةقيیقحلاا يف
...تتوملاا مِماادقأأ بئاارخ ضضاقنأأ

 ححااووررألاا َُملاع َِدلوُو تتوملاا ِمحرَر نم« ً:امويی تلاق يتلاا سَسووددرف تُترَّكذت
 ...!»تتوملل ٌّيقاقتشاا ٌججوتنم رخآلاا َُملاعلاا« ً:اضيیأأ ووأأ ...»!ّةيیفخلاا تتانئاكلااوو
 ًانايیحأأ وودبيی ٬،انأأوو ايیانح ٬،ديیهھج ٍدهھجب هُھنهھھھربنوو هُھفشتكن ام َّلك ننأأً اضيیأأ ُتكررددأأ
 ...ةةريیغصلاا يترعاش ِنيیعأأ يف تتايیهھيیدب

 للوقت امدنع :سسووددرفوو ايیانح تتااررابعُ ةنرراقم وهھھھً ّايیصخش ينِعتُميی ام
 ةيیططابنتسالاا هھتاموظنم َّلك ُذذوحتست ٬،غغامدلاا بهھھھُرتٌ ّةيیددامٌ ةلتك ّةثجلاا« :ايیانح
 ءااددوسٌ ةةديیصق ٬،ةةايیحلل ٌّييررذج عٌعااددووُ ةَّثجلاا« :اهھتقيیرطب سسووددرف هھلوقت »!اهھشبرتوو
 ظحالت امدنع …»ررااوغألاا يف ٍةتوحنم تتايیركذذ للالططأأ ُريیثت ٬،رعاشملاا ُحيیبتست
 ءانبأأ نم ةيیددوجولاا مهھھھااؤؤرر ْتطقتلااوو ْتَكَّكف نم ةغمددِأل ٬،وودبت ّةثجلاا ننأأ ايیانح
 ةةأجف ُرَّكذتأأ .»!ةةرهھھھاقٌ ةةَّوق اهھيیلع تتدتعاا ٍةسيیرف« لثم ٬،ةيیضاارتفالاا انتاعمتجم
...!»ررََدقلاا نيیثاارب اهھيیلع تتدتعاا ةسيیرف« كلذذ للدب تلاق امبرر يتلاا سسووددرف

 يف ررووديی اموو ىتوملاا ببرراقأأَ ةغمددأأ ٍةلئاهھھھ ٍّةقِدب ايیانح عم ُتْبقاارر مث
 انبقاارر .)للوقت ننأأ ايیانح بحت امك ةيیططابنتسالاا مهھتاموظنم يف ووأأ( .مهھھھرططااوخ
 ُهھتعَرتخاا يتلاا ةيیئرماللاا ةيیفخلاا تتانئاكلااوو ححااووررألاا َملاع مهھتغمددأأ رُرَّوصتت فيیك
 ةقيیقحلاا يف ِفتكت مل !ريیغ ال اهھتانوبصع تتامهھھھوتوو تتاعاادبإإ ضحم نم
 ُتتومت ٬،فقوت ننوودد هھعم ُلعافتت ٬،بحتست امثيیحُ هھُعِضومت يهھھھاهھھھ ٬،طقف هھعاارتخاب
...هھليیبس يف ُلتاقتت ٬،هھلجأأ نم

 ِضعبلل ُققووريی :لِّضُفتوو ىىوهھت امثيیح »رخآلاا اهھَملاع« ُعِضوُمت ةغمددألاا
 ققووريی .رهھھھااوج اهھلابجوو ٌؤلؤل اهھھھؤؤامس ٬،بهھھھذذ نم ضٍضررأأ يف ٬،طيیحملاا ءاارروو هھتيیؤؤرر



 ٬ً،انايیحأأ ضضررألاا تحت ووأأ ٬،رحبلاا ققامعأأ يف ووأأ ٬،ءامسلاا يف هھتيیؤؤرر رخآلاا ضعبلل
...اهھنم ةةددوع ال ٍّةيیصق ةةريیزج يف ووأأ

 عيیمجل وودبيی :ديیدجلاا يئرماللاا َملاعلاا ااذهھھھ للوح ريیظنتلاب ٍغغامدد لك أأدبيی ّمث
 ٍببسل(ً الدع ُرثكأأ ٌَملاع هھنأأ اهھھھريیكفت ةقيیرطط انّللحوو اهھيیلع انصَّصَلت يتلاا ةغمددألاا
 انرظتنت ححااووررألاا :عيیمجلاا نناهھھھذذأأ يف !يضررألاا انَِملاع نم )ههريیسفت عطتسن مل
..ً.اضيیأأ انبقاارت ٬،ممااوودلاا ىلع انيیف ُرِّكُفت ٬،ككانهھھھ

 ووأأ ٬،يئرماللاا ِلعافلاا مموهھفم ننأأ وهھھھ تقولاا سفن يف ييايیانحوو ينرراثأأ ام
 ييددوجولاا قلقلاا سفن نم ٬،ففوورظلاا سفن نم ٬،ةظحللاا سفن يف غغزبناا ٬،ةهھلآلاا
 ننوشيیعيی نيیذلاا رشبلاا ةغمددأأ ضعبً الثم انأأرق ...!تتوملااوو ررامدلاا ممامأأ بعرلااوو
 يف ٬،نناارروودلاب ةيیضاارتفالاا ةةايیحلااُ ةلجع تْتأأدب ننأأ ذنم ٬،ااونااوتيی مل :رراحبلاا ببرق
 !رحبلاا لفسأأ يفتخيی تتاناضيیفلاا نع للوئسم لئاهھھھ ٌّيفخ تٌتوح ةّمث ننأب دداقتعالاا
 يفتخيی دعرلااوو رطملاا نع لٌلوئسم ٌّيفخ ٌرساك ٌرئاطط ةّمث ننأأ ننونظيی للابجلاا لهھھھأأ
 يتلاا ةيیئرماللاا مهھھھااوق ٬،مهھتهھلآآً اضيیأأ ييرراحصلااوو تتاباغلاا لهھھھأل ...للابجلاا ققوف
 تتوملاا :عيیمجلل ...اهھبابسأأ ريیسفت ننوعيیطتسيی ال يتلاا ةيیعيیبطلاا رهھھھااوظلاا لك رّسفت
 يئرماللاا لعافلاا ىحضأأ ..ً.اضيیأأ ففوقسلاا مُمُّدهَھت ٬،يئرماللاا لعافلااُ هُھببس ِمُّمستلاب
 ٬،نيیكااربلاا ٬،ميیثاارجلاا ٬،َةفدُّصلاا :ههريیسفت نناسنإلاا ففرعيی ال ام لِكل يفخلاا ببسلاا
 اندداادجأل ةيیفرعملاا ببوقثلاا َّلكُ ألميی رراص ...تتوملاا ٬،فصااوعلاا ٬،رطملاا
...نيیكاسملاا

 اعلدناا ححااووررألااوو ةهھلآلاا يَموهھفم ننأأ ظحالن نحنوو ٬،انأأوو ايیانح ٬ً،امامت انلهھھھذُذ
 ةةدحااووً ةظحل امهھھھدحأأ دجويی ملووً اعم ااررززآتوو امحالت ..ً.ابيیرقت تقولاا سفن يف
 ٬،ةهھلآلاا ببرق ىيیحت ُححااووررألاا :اهھھھانقطنتساا يتلاا ةغمددألاا ِّلك يف !رخآلاا ننوودد
 ححااووررألاا نم بلطن ننأأ الإإ رشبلاا رشعم انيیلع سيیل ...انع عفااُدت ٬،اهھمامأأ انلِّثُمت
 اهھئاارغإإوو اهھبسكوو ةهھلآلاا ءاادجتساا ريیغ انيیلع سيیل .لخدتلااوو ننوعلاا نمً ااديیزم
 ايیانح( ...اهھنم ِببُّرقتلاب ُحمست ٍةليیسوو ِّلكوو تتايیحضألااوو ايیاادهھلاب اهھل قلمتلااوو
 ددولخلااوو دجملاا« :يلاتلاا َقيیلعتلاا ٬،كلذذ ظحالن نحنوو ٬،سسإإ.ممإإ.سسإلاب يل لسرت
 ببابسأل( للزنم يف ٌفقس َرَّمدتيی ننأأ يفكيی ً:اعم انظحال )»!دداسفلااوو ةةوشرلل
 مهھتجاحوو ةهھلآلاا بضغب دداقتعالل ككانهھھھ ووأأ انهھھھٌ ةثرراك ثثدحت ووأأ )ةتحب ةيیعيیبطط
...تتايیحضألل



 قِّقحأأ ينأكوو اهھِّمضخ يف تُترعش .ددوودح اهھل سيیل ايیانح عم لعافتلااُ ةةدداعس
 ِةيیؤؤرل ءوضلاا ِةعرس نم ىلعأب رفسلاا يف ننونجملاا يملُح رخآب ووأأ ٍلكِشب
 مك !تتايیاادبلاا يحااوض يفً امويی ثثدح ام ِةيیؤؤرل !ةليیصألاا هھتغيیص يف يضاملاا
 ٬،لصألاا ةيیؤؤرر يفً اموودد نمكيی ةفرعملاا ححاتفم« :لثم ٌتتااررابعً اموودد ينركست
 ةيیؤؤرب ننوفتكيی ننوهھفاتلاا مهھھھدحوو« ووأأ .»هھعيیبانيی نم ففرُعيی رهھنلاا« ووأأ .»ةيیاادبلاا
...»ببابسألاا نع ثحبلاا ننوودد جئاتنلاا

 شِّتفن ننأأوو ٬،تتايیحضألاا ِميیدقت سَسوقطط صصاخ ٍلكشب بقاارن ننأأ ايیانح َْتَبلطط
 ههذهھھھ مهھئااددأأ ءانثأأ رشبلاا ةغمددأل ةيیططابنتسالاا تتاموظنملاا ِةيیبقأأوو ايیافخ قمعب
!كلذذ نم رظتنت ااذذاموو اهھنيیح رِّكُفت فيیك بعوتسِنل ٬،سسوقطلاا

 ُهھبُشت سسوقطط يف تتايیحضأأ ننومِّدُقيیً اارشب اهھتاهھيیجوت بسح ُتبقاارر
 تلااززام يضاارتفالاا انملاع ِنمززُ ةلجع تناك ننإإوو( ءاقستسالاا تتااولص تتالاهھتباا
 ميیدقت دعب رطملاا لطهھھھ ااذذإإ :يلاتلاا ُتظحال ).ننآلاا نم مٍماع فلأأ 8 نم رثكأأ لبق
 نناكملاا يف مئااددوو سسوملم لكشب ححااووررألاا دجااوتبوو ةهھلآلاب نناميیإلاا دداازز ةيیحضألاا
 وهھھھ ينرراثأأ ام ...!سسّدقم ٍدبعم ىلإإ نناكملاا للّوحتيی !ةيیحضألاا هھب ْتمُِّدق ييذلاا
 غغامدلاا ُّكشيی ال !ةيیحضألاا دعب رطملاا لطهھيی مل ااذذإإ غغامدلل بيیرغلاا ُككولسلاا
 !سكعلاب .رطملاا للوطهھب اهھتقالعوو ةيیحضألاا مموهھفمب َرظنلاا ُديیعيی ال ٬،هھتاادقتعمب
 ةهھلآلاا بباجعإإ لنت مل ٬،ةيیافكلاا هھيیف امبً ةمسدد نكت مل ةيیحضألاا ننأأ كلذذ للدب ُدقتعيی
...!لضفأأ ٍةيیحضأأ ميیدقتب رِّكفيی ننأأ هھيیلع ننأأوو ٬،ححااووررألااوو

 يف انأأوو نندنل يف يهھھھ ٬ً،اعم انبقاارر !ةةرهھھھاظلاا سفن تظحال اهھنأأ ايیانح تْتَدَّكأأ
 .تتايیحضألاا اهھب ْتمُِّدق يتلاا نكامألاا سفن يف دباعملاا رروهھظظ ءدب ٬،ايیليیسرم
 ششوقنلاا رراهھھھددززاا ءدب صصاخ لكشب انرراثأأ .تتااددابعلااوو سسوقطللً انططوم تترراص
 ززااربإإوو ٬،اهھنم ببرقتلااوو ةهھلآلاا َديیجمت سيیئرلاا اهھھھرروحم رراص يتلاا ننونفلااوو
...ةةديیدجلاا ةيینيیدلاا سسوقطلااوو كسانملاا

 تتاعمتجملاا ههذهھھھ ةةايیح ننأب ِنيیَديیعسً ااديیووررً ااديیوورر نمزلاا ميیدقت انلصااوو َّمث
 رروصعلاا يف للووألاا اندداادجأأ ةةايیح يف رراادد اّمع ٍةةديیعب َريیغ وودبت ةيیضاارتفالاا
 امَّلُك ..ً.الصفً الصف ةهھلآلل ةيیتااذلاا ةةريیسلاا ِةيیااووررَ ةةءاارق اهھھھَرْبِع انلصااوو !ةيیلاخلاا
 انملااوع رثكأف رثكأأ ُثِّثؤت ححااووررألااوو ةهھلآلاا ننأأ انيیأأرر امَّلك ُنمزلاا َممّدقت
 اهھيیلإإ ءوجللاا يكُذت ةجاحلااوو ببوورحلااوو ضضرملااوو ففوخلااوو ُقلقلاا .ةيیضاارتفالاا



 ٬،نناسنإلل ةيیبيیغلاا تتالعافتِلل َّيبصعلاا َزكرملااً ائيیشفً ائيیش للَّوحتت ...ممااوودلاا ىلع
 هھتالّسوت ٬،هھناازحأأوو هھتااوكش ٬،هھمالحأأوو هھسيیوواسوو هھلوح رروودت ييذلاا َبطقلااوو
...هھتااوعددوو

 نمً ااريیثك انلَّلح .هِھتالُّيیختوو هھتالؤؤاست نم ٍريیثك َزكرمً اضيیأأ للّوحتت
 ُهِھبُشت ٍّدح ييأأ ىلإإ :فقوت ننوودد للءاستت اهّھلك ً:اغامددً اغامدد اهھھھانرصع ٬،ةغمددألاا
 ؟اناارت فيیك ؟دهھھھاشت ااذذام ؟ةسرتفملاا ةيیرراضلاا تتانااويیحلاا ةقرراخلاا ةهھلآلاا ههذهھھھ
 لهھھھ ؟ثثررااوكلاب كلذذ ةقالع ام ؟شغلااوو ةقرسلاا لثم ٬،يقالخألاا انكولس ُمِّيیُقت فيیك
...؟نيیرخآلاا عم ءانمأأ نكن مل ااذذإإ انم بضغت

)3(
 ووأأ ٬،ةيیتااذلاا ةةريیسلاا ههذهھھھ ةةءاارق للوصف نم ةةددّدحم ٍةظحل يّيأأ يف ُرَّكذتأأ ال

 ٬،تغابم ٍججاتنتساا ىلإإ ُتلصوو ٬،ايیانح عم ةفيیثكلاا يتااررااوح يلايیل نم ٍةليیل ةيیأأ يف
 ددااددزتً اادلاخً اقدداصً اقشع ايیانح قشعأأ ينأأ عبطلاب جتنتسأأ مل !ةيیجيیتاارتسالاا ِديیدش
 نل ينأأ وهھھھ ةةأجفُ هھتكررددأأ ام .هھنم غٌغوورفم ٌّيهھيیدب ٌرمأأ كلذذ .ممويی دعبً امويی هھتوواارض
 ىلع اهھتيیؤؤرر ينمزليی .ممويی َّلك يُنبِّذُعت ْتَسمأأ اهھل يقااوشأأ !اهھنوودد ةةايیحلاا عيیطتسأأ
...!ممااوودلاا

 هھيیقفلب ملاس ركب يبألً ةيینغأأ ٬،ةليیل تتااذذ انتااررااوح نناعمعم يف ٬،تُترّكذت
 ...!»ةليیل رهھشلاا يف ىتح بحملاا دنع ىلإإ نيیحانجوب ايی انِّلش« :يلثم ايیانح اهھِّبحت
 يف« ةةررابعً الدبتسم عطقملاا ااذهھھھ َسفن سسإإ.ممإإ.سسإلاب اهھل ثعبأأ ننأأ يلابب رطخ
 رعاشملاا نمٌ ةلتك ايیانح ً!اضيیأأ أأرجتأأ مل ...»!ةليیل ممويیلاا يف«بِب »!ةليیل رهھشلاا
 ..ً.ااّدج ٍةصاخ ٍةقيیرطب اهھعم لصااوتلاا ممزليی يتلاا ةططرفملاا ةيیساسحلاا تتااذذ ةقيیقرلاا
 !نيیحانج يبألً الاثمت ٬،ةيیضاارتفالاا انملااوع يتاّحن لثم ٬،عنصأأ ننأأ يلابب رطخ َّمث
..ً.اارروف ييايیانح نناضحأل ينذخأيیل ٬،ينفعسيیل تتايیحضألاا هھل ممِّدقأأ ننأأ

 يف نيیحانج يبألً اادبعمً العف ُتيَْینَبل ةيیضاارتفالاا ملااوعلاا نناّكس لثم ُتنك ول
 ييوتحيی ايیانح نمً ائجافمً اسإإ.ممإإ.سسإإ ُتملتساا ينأل ٬،ايیليیسرم يف اِنلزنم ِةقيیدح
...»؟ايیزيینيیف يف يقتلن ال ااذذامل« :ىلع

 هھتحتف ...»!ليیميیالاا حتفاا« :تتَّددرر .ححرشلاا اهھنم ُتبلطط ً!ااريیثك مهھفأأ مل
 تثدح ةةريیثك ءايیشأأ !رهھشأأ 9 ذنم قتلن مل !ننونجب يقشع كل ققاتشأأ« :دجأل
 ملااوعلاا ههذهھھھ ةساارردد ِةعباتملً اعم ننوكن ننأأً اضيیأأ ججاتحن .رهھشألاا ههذهھھھ للالخ
...ةيیملعلاا انثاحبأأوو انريیكفتوو انفغش لك ذذوحتست يتلاا ةيیضاارتفالاا

 ِقفألاا يف ححولتٌ ةيیعماجٌ ةةوعدد ووأأ ٬،بيیرق كٌكرتشم ٌّيملع ٌرمتؤم ككانهھھھ سيیل



!ايیزيینيیف يف َتببحأأ ااذذإإ يقتلن ننأأ ننذذإإ حُحرتقأأ .ةنيیدملاا سفن يفً اعم انل
 ةسااررددوو ةةدهھھھاشم لصااونل هھتاقحلم َّلكوو ككرتويیبمك كعم ذخأت ننأأ سنت ال

...!رفسلاا لبق فقوتن ثيیح نم ملااوعلاا ههذهھھھ
 ةفرعم يف ةبغرلاا دقفت مل كلعل يتلاا يتايیح نعً ااريیثكً اضيیأأ كل يكحأس

»...!ةةرملاا ههذهھھھ ححوبلابٌ ةلئاهھھھٌ ةبغرر َّييدل ...!اهھليیصافت ضعب



سسدداسلاا للصفلاا
نناَملُح
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 ٬،ةيیقدنبلاا ٬،ايیزيینيیف ةنيیدم يف ممدداقلاا انؤؤاِقل ننوكيی ننأأ ايیانح تترراتخاا امدنع

 ُربكأأ ةقيیقحلاا يف ينرظتنيی نناك ام !بقع ىلعً اسأأرر ُبلقنتس يتايیح ننأأ تُترعش
 ُرِّيیُغتٌ ةفيینعٌ ةعتم ٬،يّيررذج ٌقشع ٬،»ةئجافمٌ ةةرراكب« :َبلْقشَتت ٍةةايیح نم ُكتفأأوو
 ىلع ءاقللاا كلذذ دعب »ّيعجرر ٍرثأأ«بِب أأدبتسٌ ةةديیدجٌ ةةايیح ٬،ةيیفططاعلاا ىىوقلاا نيیززااوم
...رروفلاا

 مَجرُتت ٬،»!ةيیناث ْدُع« :ةَّقِرب رئاازلل ُسمهھت ةيیسنامووررٌ ةملك ايیزيینيیف
 .ديیدهھتلااوو ددرطلااوو صنقلااوو فنعلاا ِزمرر ٬،»ةيیقدنبلاا«بب ٬،هھلهھجأأ ٍببسل ٬،ةيیبرعلاب
 ال املثم ٬،ععدداارلاا ّيبرعلااُ هَھفدِداارُم ُقيیططأأ ال ينأل يسناموورلاا مسالل ننذذإإُ أجلأس
 ًةيیلاعفووً اخومش اهھھھِرثكأأوو جنرطشلاا ِعطق ِلمجأأ ُمساا ةيیبرعلاب َمجرُتيی ننأأ ُقيیططأأ
 رثكأأ ٬،»ريیززولاا« :سسوبعلاا ّييرروكذلاا ظفللاب ٬،»ةكلملاا« ً:اارروضحووً احاستكااوو
...ةهھھھافتووً اادكنووً اليیثمتووً اخوضرر ةةايیحلاا فئاظظوو

 يتايیركذذ نع ووأأ قيیمعلاا ييیعووال يف ايیزيینيیفُ هھُّلدت اّمعً اادبأأ ايیانح ثثِّدحأأ مل
 ُتتررزز ينأأ قحلاا !ببوقعيی سسأأرر يف ٍءيشلً اادمع اهھترراتخاا اهھنإإ َللوقأل ٬،اهھيیف
 اهھيیغُلتوو ىىرخألاا نع ُفلتخت يتايیح يف ًةلحرم صِّخُلت امهھنم ًّالك ٬،نيیتّرم ايیزيینيیف
..ً.امامت

 فصنب اسنرف يف ةساارردلل يئيیجم دعب 1977 ءاتش يف ايیزيینيیف ُتلصوو
 ٍةغل ِدهھعم يف ٬،ةيیططاارقتسررأأ ٍةنيیدم يف ةيیسنرفلاا ةغللاا اهھنيیح سُسررددأأ ُتنك .ةنس
 ٌبتكم اهھمِّظُنيی ايیزيینيیفل ممايیأأ ةعضب ِةلحرلً انالعإإ تيیأأرر .ةيیلعافلااوو قلأتلاا ِريیثك
 هھترخَّدداا ام لك ريیذبت يفً ةظحل دددّدرتأأ مل .دهھعملاا ةبلطل ةصاخ رراعسأب ٌّيحايیس
 دنقرمسوو ايیزيینيیفوو سسدقلاا اهھتمدقم يف ُعقت ٬،نٌندم ةّمث .ةةررايیزلاا ههذهھل ٬،ددوقن نم
ً ةيیناث َرخأتِأل نكأأ مل ٬،رَغصلاا ذنم يمالحأأ تْتدَدوواارر ٬،)!ممّايیخلاا رمع ٬،ٌّلف َكحّابص(
 ٬،نَمزز ذنم ايیزيینيیف نعً ااريیثك تُتأأرق ....ينّفلك ام كلذذ ينّفلك ننإإوو اهھتررايیزز نع
 ٬،اهھقاشنتسال ٬،اهھتيیؤؤرلً ةحماج يقااوشأأ تناك .ةعطقً ةعطق يتلِّيیخم يف اهُھتلَّثمت
...اهھئططااوشوو اهھتفصررأأوو اهھتَّقززأأ يف ّيلكلاا سسامغنالااوو عُّكستلل



 ُبعصيی نيیيینابايی نمٌ ةبصع :بناجأأ ٍةبلطط نمً ةةديیعسً ةلتك صصابلاب انهھَّجَوت
 ءاقدصأأ نم جٌجااووززأأ ٬،ةيیديیلقتلاا غيیصلااوو ةلذتبملاا عيیضااوملاا ججرراخ مهھعم ثيیدحلاا
 مهھقاارتخاب ٌلمأأ ككانهھھھ سيیل اكيیرمأأ ببونجوو للامشوو ةيیبرغلاا ايیناملأأ نم نيیيیميیمح
 ُسفانت يتلاا ايیقيیرفأأ لِلوودد ِدسفأأوو ِرقفأأ دحأأ نم ةفيیطل ءاارمسوو ٬،ديیعب ووأأ ٍبيیرق نم
...ةةرراادجب نميیلاا

 ةيیسنرفلاا تتاملكلاا لكب ثيیدحلاا انلددابت .ةةرروورضلاب اهھھھررااوجب ييدعقم نناك
 يعيیبطلاا ععُّونتلاا ممامأأً اعم انباجعإإ انخرص .ةةدداعسوو ٍةبيیططوو سٍسامحب ٬،اهھكلتمن يتلاا
 ٬،ّةيیجلثلاا ممقلااوو ةقّسنملاا للوهھسلااوو تتااريیحبلاا نيیب نجرعتن نحنوو ددّدجتملاا ذذاّخألاا
 ىلإإ لصن ننأأ لبق ٬،ةقهھھھاشلاا »ضيیبألاا لبجلاا« ةمق قمرن ٬،بلألاا للابج ُربعن
 ىىرن نحنوو ةشهھھھدلاا نع فقوتن مل ...رخآلاا وهھھھ ِرسآلاا ِّزيیمتملاا يلاطيیإلاا فيیرلاا
 ٍمماغددإإ ِفلأأ يف ٬،ققانعوو ٍققانع ِفلأأ يف ُببووذيی ضيیبألااوو ققررززألااوو رضخألاا
...دّحوتوو ٍدّحوت ِفلأأ يف ٬،مماغددإإوو

 ننأأ ةةزيیزعلاا يترراج عم كلذذ دعب يل ثثدح ام نناكمإب نناك ااذذإإ ييررددأأ ُتسل
 َةلحرم اهھنيیح ىيیحأأ نكأأ مل ولوو ٬،ايیزيینيیف اُنتلِبق نكت مل ول ٬ً،امويی يتايیح يف ررّركتيی

:ةةريیغصلاا ةيیفططاعلاا اهھتاقالع تتابُّلقتوو »قشعلاا ةيیلهھھھاج«
 يعووالب يعباصأأ ُممِّدقأأ يسفن ُتتدجوو صصابلاب انتلحرر ِليیل فصتنم يف

 َْتلَمْلمت ً.ااريیثك اهھجعزيی ووأأ كلذذ اهھظقويی مل :ُتبرغتساا .يترراج ةةرصاخ ههاجتاب
 نم رثكأأ اهھجعززأأ مل ..ً.ائيیشفً ائيیش ُتبرتقاا ٬،ام ٍّدح ىلإإ ُتيیددامت .الإإ سيیل ٬ً،اليیلق
 نم ٬ً،اقح ُّبحأأ نم الإإ لِّبقأأ ال ينأل اهھليیبقت يف ٍةبغرر ىنددأأ عبطلاب دجأأ مل( .لبق
)...ّةيیسدقلاا ةةديیدشٌ ةةالص ٬،ىقثووٌ ةةوورع يفططاعلاا يسوماق يف ةلبقلاا ً.العف ُقشعأأ

 ٌةعتم ُّمث .يتااووزغ مَمُّدَقت ْتَّبحتساا اهھنأل ُتظحال امك اهھعمً اقيیقرر ُتنك يلعل
 ام ...ةيینااولهھبلاا اهھططوورشوو ةبعصلاا ةيیكيیناكيیملاا ففوورظلاا مغرر ةجززاططٌ ةةريیغص
 لك ْتَّضقً ةحبسم اهھتبيیقح نم ْتجرخأأ يترراج ننأأ وهھھھ كلذذ دعب يباارغتساا رراثأأ
 ييوحنً ةلِسرُم ٬،امً ائيیش رفغتست اهھنأكوو ٬،ّةبحً ّةبح اهھتّابح ُّدعت ايیزيینيیفل اهھتررايیزز
...ةبغرلااوو خيیبوتلااوو دمحلااوو ركشلاب لجخلاا اهھيیفُ طلتخيی ضقانتلاا ةةديیدش تتاارظن

 اهھسئانكوو اهھفحاتموو اهھھھرروصق ننأل سيیل !ةةرملاا كلت ايیزيینيیف ررززأأ مل ينتيیل
 نفسلااوو تتااونقلااوو ففافضلاا ننأل سيیل .يجاازمب لخدت مل ءاملاا نم ةضهھھھانلاا
 كلتمت مل ةةوطخوو ةةوطخ لك نيیب ةةرثانتملاا يساارملااوو )ليیددانجلاا( ببررااوقلااوو
 ررااُزت ال ايیزيینيیف ننأأ ريیغ .يمالحأأ نم ربكأأ ايیزيینيیف تناك .سكعلاب ً.امامت يسااوح



 يهھھھ .رراحتنالاا ييونيی نناك ااذذإإ الإإً ااديیحوو ايیزيینيیف يف ءرملااُ طبهھيی ال .ةلكاشلاا ههذهھب
 اهھقاقزز يف ُعَّكستأأ ٬ً،انيیزح يسفن ُتتدجوو كلذل .طقف نيَیقشاعل ْتمِّمُصوو ْتِقلُخ
 ُبقااررأأ انأأوو يسفن يثررأأ .سسرراق ٌّيفططاع ٌععوج يحنااوج يف ُخخرصيی اهھتاناحوو
 يتاارظن لُلزِزاُغت .ةقيیمعلاا ووأأ ةقرراملاا مهھتالبق ٬،مهھقانع ٬،مهھتااررااوح ٬،ققاّشُعلاا قصالت
 يناادجوو يف كِكُذيی مل يسناموورلاا ايیزيینيیف لُلامج ً.ابيیرقت تتااووانسحلاا تتّايیزيینيیفلاا َّلك
 اهھسئانك سساارجأأ عمسأأ ُتنك .يَنبركأأ اهھھھُرحِس .ىسألااوو سسؤبلاب سساسحإلاا ريیغ
 اهھيیف ءيش ُّلك .نفَكَك ينُُّفَليی يقيیسوملاا اهَھتمص ننأأ رعشأأ .ةيیووامس ٍتتاهھھھآل ًءاادصأأ
 ُببوورغ :ريیغ ال نيَیقشاع ةماستبااوو رروبعوو ةةدهھھھاشمل ِقلُخ هھنألً امامت ينُِّزفتسيی
 ٬،َةقووَدلاا رصق نناارردج ىلع اهھئااوضأأ سساكعنااوو وكررام تناس ةحاس يف سمشلاا
 يف نيیدعقملاا تتااذذ( اهھليیددانج ٬،اهھّتقززأأ ةنووركعم ٬،اهھھھرططانق ٬،اهھعررااوش ططالب
 ًااذذوبنم اهھيیف وودبأأ ينأأ رعشأأ ...تتالفاحلااوو تتااررايیسلاا ّلحم ُّلحت يتلاا )بلاغلاا
...بباارعإلاا نمُ هھل َّلحم الً الِّفطتمً اعئاض

)2(
 يف نيیبلاطط ّانك .سسووددرف عم ٬،كلذذ نم نيیتنس دعب ٬،ةيیناثً ةةّرم ايیزيینيیف تُتررزز

 )رهھشأأ لبق خيینويیم نم سسووددرف اهھَْتلصوو يتلاا( ايیليیسرم يف ةيیساارردلاا انتايیح ةيیاادب
 ِّلك يف ِعُّكستلااوو َِملاعلاا ففاشتكاب ةمرراعٌ ةبغرروو ننوكلاا مجحب ٌقشع انعمجيی
...ّةيیرحلااوو رراثآلااوو فحاتملااوو ىقيیسوملااوو رعشلاا ُقشع انُعمجيی .هھئاجررأأ

 ىلإإ ٬،سسووددرفبً اقصتلم ٬،رراطقلاب لصأأ انأأوو ىىرخأأ نيیعأب ايیزيینيیف ُتيیأأرر
 تناك ول هھنأأ ةةرملاا ههذهھھھ تُترعش .»ىىربكلاا ةةانقلاا« هھجااوت يتلاا ةيیزكرملاا ةطحملاا
 ىقيیسوملاا ُليیست ييذلاا ليیبخررألاا ااذهھھھ تتوكلم يف الإإ ننوكت نلف ةيیضررأأٌ ةَّنج ككانهھھھ
 هِھتمص نم :ءيش ِّلك نم هھيیف ثعبنيی ٌقشعوو ٌععاقيیإإ ةّمث .هھئاجررأأ لك يف ُقشعلااوو
 ٬،هھفحاتم تتاحولوو هِھَبُبقوو هِھتَدمعأأ ٬،ةيیئاملاا هھِجوورم ٬،قيیمعلاا ههدِدررووززال ٬،رحاسلاا
...ةةديیعسلاا هھئططااوش تِتامسن ٬،ّةيیفدصلاا هھئامس

 ٍلماكتب تتاضقانتملاا اهھيیف ججووددزت يتلاا ةنيیدملاا ههذهھھھ عمً امامت ُتتدَّحوت
 دحأأ للاق امك »ررايیدلاا ههذهھھھ يف ْتَطقس ققرشلاا نمٌ ةعطق ايیزيینيیف« :مغانتم
 ينبسانيی ٍّييوواميیك مماجسناب ّةيیبرغلااوو ّةيیقرشلاا ةيیررامعملاا اهھسانجأأ جُجزتمت .هھفسالفلاا
 اميیفً ّاقح تتاضقانت ىىرن ننأأ انل ززاج ااذذإإ تتاضقانتلاا لك اهھيیف ُدَّحوتت .ميیمصلاا يف
 ىلع ِةمئاعلاا ِةنيیدملاا ههذهھھھ ننايینب ُددِّدهُھيی تتوملااوو بباارخلاا :تتاضقانتلابً ةةدداع هھيیمسن
 نم ةةأجف لقتنت اهھتَّقززأأ .ديیدج نم مٍمويی لك ُرَّجفتتوو ةةايیحلاا اهھيیف دلوت يتلاا ٬،ءاملاا
 »بلاحطلاا ةةربقم« يهھھھ .رِّجفتملاا ِصقاارلاا ِءايیضلاا ىلإإ ةنكاادلاا لِلالظلااوو تتاملظلاا



 ةثاادحلاا ىلعً اموودد حتفنِتل اهھھھددامرر نم ثعبنت ءاقنع يهھھھوو ٬،نيینسلاا للالططأأوو
 اهھيیف َّجح يتلاا ةنيیدملاا ههذهھھھ يف ّينططاب ٌرحس ةَّمث .ثيیدحلاا ررامعملااوو لبقتسملااوو
 ٬،هھَشْتيین ٬،نيیدِحلُملاا ُّيبن اهھيیف دَجوَو يتلااوو ٬،مهھنااولأأوو مهھبرراشم لكب ننونّانفلااوو ءابددألاا
...!سئانكلاا سسااّدق ععامس يفً ةةََّذل

 كيیماادم ْتسَّسأت .رجفلاا علطم ّىتح ٍممويی ّلك اهھيیف سسووددرف عم ُتعَّكست
 انك .ةنونجملاا اهھتايیركذذ كِكَول نع ّفقوتن مل ً.امامت ةنيیدملاا ههذهھھھ ععاقيیإإ ىلع انتايیح
 هھتاماهھيیتسااوو ِهھتاعونتوو ِهھعاضووأأ لكب ٬،اهھيیف قشعلاا ةسررامم ننأكوو رعشن
 ٌّيناسنإإ ٌّييرراضح ٌّيخيیررات ٌّيفاقث ٌّينَدم ٌبجااوو ٬،ةماادتسااوو ٍففرطتب ٬،هھتافجرروو
...سسَّدقُم ٌّينيیدد ٌّييرعاش

 عقدملاا َءاقشلاا اهھيیف ُتفرع يتلااَ ةنيیدملاا ههذهھھھ ايیانح تترراتخاا ااذذامل ٬،يهھلإإ
 دعب يتأيی ييذلاا يّيرردقلاا ءاقللاا ااذهھل ةةَّرملاا ههذهھھھ اهھترراتخاا ااذذامل ؟ىىوصقلااَ ةةدداعسلااوو
 لصوو ٍلعافتوو ٬،ممويی دعبً امويی يتايیح تحاتجاا ةفصاع ٍةقالع نم تتااونس 4
!ةلهھھھذملاا ةيیعانطصالاا هھملااوعوو اا.حح جمانرب ىلعً اعم لغتشن نحنوو ممويیلاا هھتووررذذ

 ولوب وكررام رراطم ُلصتس !2006 ليیربإإ 17 :انئاقل َدعوم ايیانح تْتدَدَّدح
 ققددانف لمجأأ ٬،يليیيیناادد ققدنف :نناكملاا !تتاعاس ةِةَّدعب يلبق نندنل يف اهھنكس نمً ةمدِداق
 ةيیئططاشلاا ِةةريیحبلااوو وجرروج نناس ِةةزيیزجل ٬،ةيیحان نم ٬،هِھجااوملاا ايیزيینيیف
 ٬،ِمخاتملااوو )ةنيیدملاا تتااونق ههايیمب يكيیتايیررددالاا رحبلاا اهھيیف قناعتيی يتلاا( »انوجال«
 ٬،سمخلاا ةيیمالسإلاا َِبُبقلاا تتااذذ ِةيیئاارردتاكلااوو ةقوودلاا رصقل ٬،ىىرخأأ ةيیحان نم
.ضبانلاا اهِھبلقوو ّيبصعلاا ايیزيینيیف ِزكرم

 ةّمث ننأأ الول ةيیلاصفنالاا ةعزنلاا ههذهھھھ نم ممءاشتأأ تُتدك !نناترروواجتم نناتفرغ
 يل تلاق !ةةرم للوّوأل ٬،يلبق اندعومل ايیانح لصتس :ةقّافخً ةسكاعم ٍتتاارراشإإ
 ُذخأتس اهھنإإوو ٬،رمجلاا نم ِّرحأأ ىلع ينرظتنتس اهھنإإ )ليیميیاا( ةيینوورتكلإإ ٍةلاسرب
...ةةوواارضب يُنقشعت اهھنإإوو ٬،ةيینامُعلاا تتاارروطعلااوو رروخبلاا ععووررأأ

 ًاملح ٬،ركابلاا ححابصلاا يف نندنل اهھترردداغم لبق ٬،ريیخأأ ٍليیميیاا يف يل تكح ّمث
.ليیلقب ليیميیالاب ههددرست ننأأ لبق ممونلاا نم اهھظقيیأأ )ههرِّسفأأ فيیك ففرعأأ مل(ً ابيیرغ

)3(
 سكعلاا ٬،»ةفالجلااوو تبكلاا ةمصاع« اهھتيیمست ُّددووأأٌ ةنيیدم اهھملُح ححرسم

ٌ ةنيیدم .طقسموو ءاعنصوو ضضايیرلااوو للوباق حمالم ضعب اهھل .ايیزيینيیفل يجذذومنلاا



 يِّلُوت امثيیح .ةيیلمرر تتااءالخ ووأأ تتاهھھھزتنم ووأأ قئاادح ووأأ ئططااوش الب ةةرساكٌ ّةيیلبج
 ةنيیدملاا كلت يف مماَّكُحلاا .كبقااُريی ٍربخُم ووأأ ييركسع ووأأ »ععوواطم« نيیعأأ ةّمثف اهھيیف
 بهھن يف مهھتقوو ننوّضقيی ةيیذحأأ يحساموو ببرراقعوو نناتيیحوو صصوصل نمٌ ةبكوك
 يف ءاغوغ ننوموكحملااوو ٬،ممويی دعبً امويی مهھكالمأأ ةفعاضموو دلبلاا تتااريیخ
 يف مهھتقوو ننوُّضقيی ٬،ءامسلاا ىلإإ مهھممرر ننوثفنيیوو ضضررألاا ىلإإ ننوورظنيی ٬،بلاغلاا
 ٍننافتب مهھضعب قنخوو ةبقاارموو ديیكنت يفوو ٬،مهھنامرحوو مهھعوج نم ّةيیرخسلاا
...بيیهھھھرر

 ٬،»ةفالجلااوو تبكلاا ةمصاع« نع ٍديیعب ٍدلب يف ُنكسأأ تنك ايیانح ملُح يف
 اِنقااوشأأ نع ُّلقت ال تناك ملحلاا يف اُنتعولوو اُنقااوشأأ .مئاادلاا اهِھنجسوو اهھھھِدلوم ِةنيیدم
 ٍققدنف ىلإإ اهھتيیب نم ءافخلاب ببرهھتس اهھنإإ ايیانح يل تلاق .عقااولاا ةةايیح يف اِنتعولوو
...!انضعبب يلتخنل هھيیلإإ بهھھھذذأأ ننأأ ينمزليی ٬،ةنيیدملاا كلت ففاارططأأ يف

 ينعنم زجاحوو ٍزجاح فلأأ .لهھسلاا رمألاب نكيی مل اهھتنيیدم ىلإإ للوصولاا
 بباب نم مث ٬،اهھفاارططأأ نم ٬،اهھھھزكرم نم ٬،ةنيیدملاا ففرراشم نم بباارتقالاا نم
 ٬،ةيیركسع تٌتانكث ٬،ةيیرراض شٌشوحوو ٬،لئاهھھھ ٌنيینت( زجاح لك ةيیؤؤرر دنع .ققدنفلاا
 فيیك اهھلأسأل للومحملاا ننوفلتلاب ايیانحب لصتأأ تنك )...ككررامج ٬،قيیرطط وعططاق
 .ةةرم لك يف ىلثملااَ ةةركفلاا ينْتحنم .ةيیرقبعوو ٍءاكذذُ ةلعش ايیانح .زجاحلاا ززوواجتأأ
 ِصُّمقتب ٬،ييوواميیكلااوو يجولويیبلااُ هھيیومتلااُ هھْتَحرتقاا ٍّلح ِّلك يف َججززامت
...ففاطعتسالااوو ءاهھھھدلااوو ركملااوو ةةوشرلاب ٬،تتايیصخشلاا

 :تلاق امك ٬،لحلاا !بعصألاا نناك ققدنفلاا يف اهھتفرغ ةةررايیزز ننأأ ريیغ
 يلوئسِمل ٍتتااررالوودد فيیفل .»تتاهھھھاجتالاا ِّلك يفوو ٍششاقن ننوودد ٬،ةةذفانلاا ةةوشرلاا«
 ...معطملاا للاّمِعل ٬،دعصملاا ِسسرراِحل ٬،هھلخدم سسرراِحل ٬،ققدنفلاا يف للابقتسالاا
 يبلق ةقوشعم ِةفرغ ههاجتاب دعصأأ انأأوو ريیدقتوو ٍللالجإب يل ننومستبيی مهھَْتلعج
...ةةدلاخلاا

 ٍققانع تُتالبق .ءاقل رخآآ ذنم اهھھھانشع يتلاا ةعوللااوو ةفهھللاا مجحب نٌناضتحاا
 ةمصاع يف ليیحتسملاا ءاقللاا ااذهھھھ ححاجنب ٍقيیدصت ِممدعوو ٍححرف ُععومدد ٬،ةنخاس
.طقف نيیتقيیقدد دعب ببابلاا ىلعً اقْرطط انعمس ّانأأ ريیغ !ةفالجلااوو ِتبكلاا

...!ببابلاا ُتحتف
 ًاعئاجً اقوحسم وودبيی .تتااوطخ 3 دعب ىلع ينمً ااديیعب فقيی ٍةفاظن لماع

 ّثثرر نناك ً:اعيیرسُ هُھتصَّحفت .نيیرماضلاا هھيیفتك ققوف ايیندلاا مئاازهھھھ لك لمحيی
 َمتمت .ةبوعصب هھتاملك ُججرُخيی ٬،مثعلتيی ٬،نيینيیعلاا للوحأأ ٬ً،ااريیصق ٬ً،افيیحن ٬،سبالملاا



 الإإووً الاح ةفرغلاا نم ْججرخإإ« :ححاصفإإ نمُ هھعيیطتسيی ام ِّلكب ٬،هھتوص ىلعأب
 تسيیل ةٍةاتف ةفرغ يف كنأب ععرراشلااوو ققدنفلاا ءلم خُخرصأس !ننآلااً ةحيیضف لمعأس
 ُهُھتحنم ييذلاا غلبملاا فعض هھل ُّدمأأ انأأوو ُتيیدّدرر ...»!كتنباا ووأأ كتخأأ ووأأ كتجووزز
 دعتبأأ !َضفرر ...»!كلذذ نم رثكأأوو ٬ً،اعم ثثالثلاا تتاملكلاا ههذهھھھ ُّلك يهھھھ« :هھئالمزل
 وهھھھوو مَّلسلاا ددامِعب َثَّبشت .بضغلاا نم هھقوف َّطنأأ ال ىتح فلخلل ىىرخأأً ةةوطخ
...تقولاا سفن يف خخاارصلااوو ببوورهھلل ُّدعتسيی

 ٬،ققدنفلاا للامعَ أأوسأأ نناك ٬،سكعلاب .سفن ِةةّزع ووأأ ٍخخومشل غلبملاا ضفريی مل
 ةجاحلاا ِّدشأأ يف نناك .ققدنفلاا ددااوّورلً ةقرسووً اصصلتووً ةيیصوصل مهھھھَرثكأأ ٬،مهَھنبجأأ
 هھئااددأأ نع ٌزجاع ٬،بحلل ٌّوودع ٬،بحلاا نم ٌمموورحم ٬،طقف ٬،هھنكل ..ً.اضيیأأ غلبملل
 نم نيیرخآلاا عنِمل ٬،ععاطتسأأ املك ٬،ليیحتسملاا لمعيی ننأأ ةةايیحلاا يف هھعوورشم ً.امامت
...قشعلااوو ةمددانملااوو ةةاجانملااوو ءالتخالاا

 َززوواجت ٬،هھتقوشعم ِغغُوُلبل ٬،نناسنإلاا نناكمإب ننأأ ايیانح ليیميیاا أأرقأأ انأأوو ُتكررددأأ
 ىتعأأ يشاحت ٬،ةةاغطلااوو ركسعلاا عشبأأ ةطلاغموو ءاارش ٬،ةيیرراضلاا زجااوحلاا لك
 ننأأ ةةرراادجب عيیطتسيی طقفً اادحااووً ااريیغص ً»اعوبرق« ّنكل ...رسااوكلااوو ععابسلاا
...!اهھناضتحاا نمُ هھعنميی

 ريیطتوو ٬،اهھليیميیاا يل لسُرت ننأأ لبق ٬،ملحلاا نمً ةةرروعذم ايیانح تقافتساا
...ايیزيینيیف ههاجتاب

 كلذذ للّوح ييذلاا ةفاظنلاا لماع حمالم مسررأأ ننأأ يتلَّيیخم يفً اارراارم ُتلوواح
 َرِّمدموو َعبُعب رهھظملاا يف هھبشيی ال امبرر هھنأأ يلابب رطخ .سسوباك ىلإإ ملحلاا
 ٬،ممويی تتااذذ هھمساب يل تحَّمل ييذلاا ٬،»ريیغصلاا نناطلس« ٬،ديیدحوبلاا بباهھش ٬،اهھتايیح
 ...للااوحألاا ِّلك يف ةةوورثلاا َيئاهھنال ٬،دقتعأأ امك ةقابللاا َديیدش ٬ً،اميیسوو نناك ييذلااوو
...عمقلااوو فعضلااوو ةلافسلاا يف يحوورلاا ههامأأوت هھنكل

 ينأأ وهھھھ ٬،ايیزيینيیف يف انءاقل نم ممايیأأ 3 دعب الإإ ايیانحل هَھلوق أأرجتأأ مل ام
 دحااوو ٍءيش يفُ هھَكرراش ننإإوو اهھِملح رَراسم ُسكاعيیً املح ةليیللاا كلت سفن يف ُتملح
!»ةفالجلااوو تبكلاا ِةمصاع« ٬،هھثاادحأأ حِحرسم :طقف

 ٬ً،امامت اهھهِھبُشت ٍةنيیدم يف ووأأ ةنيیدملاا كلت سفن يف ةهھھھررافً ةةررايیس ددوقأأ ُتنك
 ُثحبن .نيیمدقلاا لفسأل سسأأرلاا ىصقأأ نم اهُھفِّلُغيی ٍررامخبٌ ةفوفلم ايیانح ييررااوجب
 ننأأ عيیطتسن ةطيیسب ةٍةولخ نع ٬،ةيیحاضً ةيیحاض ٬،اقاقززً اقاقزز ٬ً،اعرراشً اعرراش اهھيیف
 »ننويیعلاا نُناارمح« .عبرم رتمتنس ييأأ يفَ ةّمث َءالخ ال ً!اثبع .ءوودهھب اهھيیف قناعتن



...!ةثرراكلااوو ءاقشلاا نع ععافدلل ةةرهھھھاس ٌنيیعأأُ ةةاشولااوو
 يّتيیرقبع ٬،ايیانح غغامدد تتانوبصع نمً اضيیأأ يملح يف ّلحلاا سجبناا

 ٍةةوبرر ىلإإَ ههاجتالاا ٬،ببوورغلاا دعوم بباارتقاا دنع ٬،ينم َْتبلطط .ةةريیغصلاا يّتيیعملأأوو
 ال !اهھمهھفأأ مل ً.ابيیرقت ةجرراخلااوو ةلخاادلاا ققرطلاا ّلك اهھلوح ُّرمت ٬،ةنيیدملاا بلق يف
...!ةةوبرلاا ههذهھھھ نم ًءالجووً افاشكناا ُرثكأأ ٌعقوم دجويی

 ٍرحاسَ ةَّثج ننأأ انهھھھ عيیمجلاا دقتعيی :ايیانح نم ّددرلاا ُتفرع !اهھيیلعً اارصق هھل ينبيیل َةةوبرلاا ههذهھھھ ةطلسلاا ِععابض دحأأ بهھنيی مل ااذذامل :ةةَّرم نم رثكأأ ُتلءاست
 )ًءاسمووً احابص ةةوبرلاا ققوف ُمموحت يتلاا( ِهھحووِرل .ةةوبرلاا ةةووررذذ يفٌ ةنوفدم ريیبك
 مماقأأ نم :ننوورقلاا تتاارشع ذنم ٌخساارر ٌّيبعش دٌداقتعاا ةَّمث !ةةرِّمدم ّةيیماقتناا تٌتاارردقم
 ممويی ىتح ميیلألاا ببااذعلااوو نيیبملاا ككالهھلااوو ءالبلاب بباصيیس ةةوبرلاا ههذهھھھ ققوفً انكس
...رشحلاا

 ام رثكأأ ةةررايیسلاب اهھھھددوعص ْللوواح« :ايیانح يل تلاق !ةةوبرلاا انلصوو
 ٍنناكم ييأأ نم َرثكأأ ٬،ألملاا ممامأأً ةفوشكم اُنتررّايیس ُننوكتس« :ُتيیَّددرر »!عيیطتست
 ةنيیدملاا ههذهھھھ َلهھھھأأ فُفرعأأ !ةّمقلاا ىتح اهھھھدعصأأ :كل للوقأأ كلذل« :تلاق .»!رخآآ
 َددوعصُ أأرجتيی نمم بَباارتقالااووَ ةفززاجملاا ٌدحأأ أأرجتيی نل :رخآآ نٍناسنإإ ييأأ نم رثكأأ
 :دهھعلاا يلوو ووأأ )!ننّايیس( كلملاا ووأأ سيیئرلاا ووأأ نناطلسلاا هھنإإ ننولوقيیس .ةةوبرلاا ههذهھھھ
 ...ّةيیمهھھھألااوو طُّلستلااوو ِذذوفنلاا ُديیدش ٌِّينمأأ ٌّييركسع ٌدئاق ووأأ )!ننّايیس(ُ ههوخأأ ووأأُ هھنبإإ
 ئططأطم ُّرميی ُعيیمجلاا ً!امئااددٌ ّةيیقفأأ ةنيیدملاا ههذهھھھ نناّكس ُتتاارظن :كلوح ْرصبإإ
...»!ةةوبرلاا ههذهھھھ ببرق سسأأرلاا

 ُتضوواف ...!اهُھتدعص ينكل ٬،ةةريیبك ٍةبوعصب ةةررايیسلابَ ةةوبرلاا ُتتدعص
 اهھلِّوُحت ٬،ةةررايیسلاا َدعاقمُ طسبت :رردداُبت اهھسفن ايیانح !ُتئجوف .اهھفاقيیإلً ايیوتسمً اناكم
 اهھبايیث ُعلخت .قشعلااُ ةعاس ْتَّقدد ااذذإإً اادبأأ بُبرهھتوو عقوقتت يتلاا يهھھھ ٬،ةلئامً ةةَّرسأأ
 نكيی مل يتلاا يهھھھً اعم انبايیث ُعلخت !ثثدحيی ام ققدصأأ مل !ننآلاا سفن يف يبايیثوو
...!ىىربكلاا اهَھتزيیمً امويی ِقشعلاا يف »ُّيسدنهھلاا ُلثامتلاا«

 ٌقشع ...!ييدلافيیف ويینوطنأل »ةعبررألاا للوصفلاا« مموورر .ييدد .يس ُعضت
 ِتبكلااُ ةمصاع« .ققاَّشعلاا نم ننويیططاارقتسررألاا الإإ هھسرراميی ال ٌئطب ٌّيكئالم
 ألمت ونونس بُباارسأأ .ةليیلعً ّةيیرَْحب ٍتتامسنوو َئفاارمووً انفسً ةةأجف ُئلتمت »ةفالجلااوو
 فيیرخلاا نم ٬،فيیصلاا ىلإإ ءاتشلاا نم ٬،لصفل ٍلصف نم ايیانح عم ُلقتنأأ .ءاضفلاا
 ةمصاع« ُءااوضأأ ...ةعبررألاا للوصفلاا ىلإإ ةعبررألاا للوصفلاا نم ٬،عيیبرلاا ىلإإ
 ةةوبرلاا ققوفُ ةقِّلحملاا رحاسلاا حُحوورر .ايیانح تتاجووامت عم ُصقرت »ةفالجلااوو ِتبكلاا



 .ةيیهھلإلاا عباصألاا ييذذ »رقشألاا سيیسقلاا« نِنامك ِتتاتون رراتووأأ دُدِّددرت لُلابجلاا ً.اضيیأأ
 ىلعً ااريیخأأ انرصتناا انأأ ةةأجف انْرعش ...ةمحرر الب ٬ٌ،ةئجافم ٬ٌ،ةفيیثكٌ ةةدداعس
 َععووررأأوو َلمجأأ ٬،دبألاا ىلإإ ٬،اننيیعأأ يف تحضأأ يتلاا »ةفالجلااوو تبكلاا ةمصاع«
...ملاعلاا نِندُم ىلحأأوو

 ُرمقلاا نناك :ةيیرهھھھوجلااوو ةيیمهھھھألاا ُديیدش ٬،يملح يفً اادج ٌريیغص ٌليیصفتَ ةَّمث
 ةةرم نم رثكأأً ّايیلم ُتقَّدح !هِھتَّيیرئاادد لمكأأ يف ٬،ءامسلاا دبك يف ةةوبرلاا انترردداغم لبق
 ِهھسيیرراضت نيیجاارع يف ٬،يقنلاا ِلمتكملاا هھطيیحم يف رظنلاا ُتنعمأأ .كلذذ ققِّدصأل
 رثكأأ ننوكيی ننأأُ هُھنكميی ال !اهھبُ هھَسيیدقت ُملحأأ يتلاا ةئيیهھلاب نناك :ّةيیهھبلاا ةيیلخاادلاا
...!كلذذ نم ًءايیضووً ةَّقررووً الامتكاا

 اهھنضتحيی ال يتلاا ننَدع ةنيیدم نباا انأأ ٬،ننونجب رمقلاا ُقشعأأ :يسفن حَحرشأل
 فقس ققوف ممانأأ ّةيیندعلاا يتلوفطط ُتيیّضق .رمقلاا الإإ ٍقشعوو ٍّةقرب ننوكلاا ااذهھھھ يف
 للااوطط تٍتاعاس ةةرحاسلاا هِھموجن طِطاسب يفوو هھيیف قُقِّدحأأ ٬،هھيیجانأأ ٬،رمقلاا تحت انلزنم
 ةيیناكرربلاا لِلابجلاا َممساا ٬،نناسمَش :ييدلااوو ينامسأأ ااذذاملً انايیحأأ للءاستأأ( ...ةليیل ّلك
 ٍدحااوو ٍرمقب قيیدحتلاا ايیندلاا ههذهھھھ يف ينيیفكيی اميیف ٬،نندَدع جيیلخ ئططااووش يف ِةعباقلاا
...)!طقف

 ...هھتيیؤؤرر دِدَّرجمب ُدَعُسأأ .ةةّوقب هھجاتحأأ ً.ااّدجً ّةيیميیمح ِرمقلاب يتقالع ْتحضأأ
 ةَّيیرسلاا يتاجرخ ُعتمأأ :طيیسب ٍببسل ٬،رخآآ ٍنئاك ىلع دقحأأ مل امك هھيیلع تُتدقح َّمث
 عم )ننَدعب ةطيیحملاا ٬،»ددااوكألاا« ٬،ّةيیلمرلاا ننابثكلااوو تتااءالخلاا تتااءاسم يف(
 رمت مل ٬ً،ااّدج ِةقشاعلاا ِةليیوطلاا ِةفجترملاا انتالبق ُّلك ٬،يتقهھھھاارم ِتتااونس ِةقوشعم
 ٬،انهھھھ امٌ ةةررذشً امووددُ هھُصقنت تناك !للامتكالاا ِديیدش ٍرمق تحتً ةةدحااووً ةليیل ككااذنآآ
!يلاح ُصِّغُنيی ٬،ينُّزفتَسيی ٬،ينم ُرخسيی نناك ول امك ...ككانهھھھ امٌ ةفطُش

 رمت مل امدنع َخَّسرتوو رَرَّذجت ّمث !ةظحللاا كلت نم رمقلاا ىلع »ييدقح« أأدب
 لحااوس يف ةةريیثكلاا انررافسأأ ِقشع يلايیل ِّلك يف( سسووددرف عم ىىربك ٍقشعُ ةليیل
 ييدداهھلاا طيیحملاا ررزج ووأأ ايیقيیرفأأ ببونج يف ٬،ةيینانويیلاا ررزجلاا ووأأ اسنرف ببونج
...!للامتكالاا ِصلاخ ٍرمق تحت )...ننددررألاا ءاارحص ووأأ ءانيیس يف ٬،ةةديیعبلاا



عباسلاا للصفلاا
للااديیف نناس ةسيینك يف

)1(
ً:اادبأأ يننكسيی سسووددرف عم رٌرااوح

...ينَتلأس ٬،؟ةةرملاا ههذهھھھ رفاستس نيیاا -
!ايیزيینيیف -
؟ايیزيینيیف :َتلق ااذذام -
!معن -
؟ااذذامل -
!ةماهھھھ ةيیلوودد ةيیملع تتاعامتجاا -
!طقف نفلااوو رعشلاا ةنيیدم ايیزيینيیف ننأأ ُّنظظأأ ُتنك -
...!انايیحأأ ثُثدحيی ٬،ههآآ -
...؟يعم الإإ ىىرخأأً ةةرم اهھھھرْرزت نل كنأأ يندِعت ملأأ -
...!معن ٬،ههآآ -
...يعم الإإ ةيیملعلاا تتامهھملاا ججرراخ اهھيیلإإ دعت نل كنأأ دصقت َتنك امبرر -
!عبطلاب ...معن ٬،ههآآ -
..ً.ااريیثكً اارراثرث َتسل -
..ً.انايیحأأ ثُثدحيی -
؟رفسلاا لبق يل هھلوقت ام كيیدل سيیل -
..ً.ااريیثك كِكدقتفأس -
؟طقف -
!ةيیاهھن الام ىلإإ كِكدبعأأ -

 تٍتااربنب ٬،لبق نم ةٍةرم ننويیلم ةلمجلاا ههذهھھھ ينم تعمس ً!اليیوطط َْتتمص
 .رخآآ نٍناسنإإ ييأأ نم رثكأأ ددوجولاا ااذهھھھ يف ينفرعت يهھھھ .ةةرملاا ههذهھھھ نع فلتخت
:ينلأست .ةةّرغ نيیح ىلع اهھتاارظن ُلّغوتتٌ ةةرسح
؟ينافويیج وتربوورر يلاطيیإلاا رعاشلاا تتأأرق لهھھھ -
!نيیفرعت امك َرعشلااُ أأرقأأ دعأأ مل -
»!ايیزيینيیف يف ىهھتنأأوو أأدب« :اهھمساا ٬،ةةرثؤمٌ ةةديیصق هھل -
...!ههآآ -



...؟ايیزيینيیف يف ىهھتنأأوو أأدب ااذذام ينلأست مل -
- ...
...؟كلذذ ةفرعم ُّددوت ال -
...ييررددأأ ال -

 اهھتايیح َّلك تّضق اهھنأأ ينرِّكُذت ننأأ اهھعنميی ييذلاا ءايیربكلاا نم ٌريیثك سسووددرِفل
 ّيلع َّبصت ننأأ اهھعنمت يتلاا ةفأأرلاا نم ٌريیثكوو ٬،طقف يقشعلً ةسَّركم ةيیناثً ةيیناث
 اهھھھددوواارت يتلاا ةبغرلاا نم ٌريیثكوو ٬،ةلحرلاا ههذهھھھ للوح ّةيیصُّصلتً ةيیززاازفتسااً ةلئساا
 ُرَّجفتت لبانقلااوو تيیمانيیدلاب ةجَّجدمً ةيیرراحتناا ٬،طبضلاب ةظحللاا ههذهھھھ يف ٬،ننوكِتل
...للزنملاا رردداغأأ ننأأ لبق يناضحأأ يف

 اهِھتاسُّفنت ييوطيی .ةبولسمً ةحيیرجً ةلفطط يفتك ىلع يمترت .ةةّدشب ينُّمضت
 بباب رردداغأأ انأأوو اهھيینيیع ُقمررأأ .ةةرراارحب اهُھلِّبقأأ ...لبق نم اهھھھررأأ مل ٍةليیصف نم ٌعجوو
 .ععومدد الب نكل ٬،اهھلثم يكبأأ يلعل ً.اادبأأ كبت مل امك يكبتس اهھنأأ ففرعأأ .ةقيیدحلاا
 ً.اادبأأ يتلقم حطس بعاادت ال .اقالططإإ نيیّدخلاا ىلع يعومدد ليیست ال :يمأأ ُلثم انأأ
 الب فٍفوج يف ٬،ُرمهھنت امدنع ٬،ُرمهھنت .ءاشحألاا يف ُليیست ةنخاسٌ ةيیفوجٌ ههايیم يهھھھ
...ععاق

)2(
 ٬،اموورر ةحاس يف فقوتيی رراطملاا صصاب !رصعلاا ةيیاهھن يف ايیزيینيیف ُلَِصأأ

 ٬،يلويیدداباب قئاادح ٬،وفيیربليیدد رسج ربعأأ .ققدنفلاا نم ةعاس فصن دعب ىلع
 ةقززألاا ففاارططأأ يف تتاارراشإلااوو مهھسألاا تتاارشع ىلااوتت ّمث ٬،الوكيین نناس ةيیسنك
...وكررام نناس ةحاس ههاجتاب

 ٬،ةيیماخرر رروسج ٬،ملالس يف حيیرلاا للاعنب اهھعم مُمّدقتأأ ٬،رفسلاا ةبيیقح ُرِجرجأأ
 ييزيینيیفلاا يططوغلاا ززاارطلاا نم تتايیانب ٬،تتاحاس ٬،ةغوواارم ةقززأأ ٬،ةقيیض تتاارمم
 ميیقتسملاا طخلاا :ةةوطخ ِّلك يف سسّدقملاا ييرراعش .ةجيیهھبلاا ةيیقرشلاا ةهھكنلاا ييذذ
...!نيیتطقن نيیب ٍةفاسم ببرقأأ

 تتومأأ ييذلاا ييرردقلاا دعوملاا ااذهھھھ وحن ُممّدقتأأ انأأوو ينحستكت ةةرماغٌ ةةوشن
...ييدسج ايیالخ َّلك ححاتجتٌ ةبيیرغٌ ةيینططابٌ ةةّوق .ههرراظتنابً ةفهھل

 يف اهھھھدجأأ ال ٬،ةةرحاس رعاشم ييیعووال يف كُكِّرُحت يتلاا ةنيیدملاا ههذهھھھ َِببِسبأأ
 دحوتلااوو ةبغرلااوو مغانتلااوو قشعلاا وحن ينددوقيی اهھيیف ٍءيش لك ؟رخآآ ٍنناكم
...ءانفلااوو



 ُّصتنت يتلاا ةةوبرلاا ىلع ةحررابلاا ملح يف تلاس يتلاا ةةريیزغلاا ةةَّذللاا يهھھھ ممأأ
 تقولاا سفن يف يتابغرر ةةررؤب ىلعوو ٬،»ةفالجلااوو تبكلاا ةمصاع« ِةةررؤب ىلع
؟)ملحلاا كلذذ ءاهھتناا ذنم(

 للوورهھيی ًىنحنم ةةريیخألاا رهھشألاا يف ذخأأ ييذلاا ممومحملاا قشعلاا ااذهھھھ وهھھھ ممأأ
 ٬،يغامدد تتانوبصع ِّلك ىلع ُّدبتست تحضأأ ايیانح :ةَّيیُسأأ ٍةعرسب ىلعألاا وحن
 تتااززاارفااوو تتاقُّتفتوو تتاصاهھھھررإإ ّلك ركتحت ٬،ييدسجوو يسااوح ايیالخ ىلع ُنميیهھت
...؟ةيیماخللااوو ةيیووافمللاا ييدددغ

 لصت ايیانح :سفنلاا حتفت يتلاا ةيیئانثتسالاا رئاشبلااوو تتامالعلاا ههذهھھھ يهھھھ ممأأ
 ْتَسَدنهھھھووُ هھْتحرتقاا نم يهھھھ ٍدعوم يف ينرظتنت ٬،ةةرملاا ههذهھھھ يلبق انئاقل ةنيیدمل
...؟دعااولاا ّيلسعلاا هِھعوبسأأ جمانرب

 ِةعباتم ِةلصااومل ٬،ببرق نع ايیانح عم لعافتلاا ةعوورروو ةمظع وهھھھ ممأأ
...؟ةةريیثملاا هھجئاتنوو اا.حح جمانرب ِلُّثمت ِةسااررددوو

 ايیزيینيیف ءامس يف لغوتيی ييذلاا ينويیسلألاا ببرغملاا ااذهھھھ ٬،رراصتخاب ٬،وهھھھ ممأأ
 ؟ةيیفاصلاا ءاقررزلاا

 دجأأ امدنع ينرسأت يتلاا ّةيیلكلاا ةشهھھھدلاا ُسفن .وكررام نناس ةحاس ُلِصأأ
 لصفيی ييذلاا »ققررولاا بباب«وو )ليینابموك( سسرجلاا ججرب نيیب ٬،ةحاسلاا طسوو يسفن
 زمرر ٬،»نيیحانج يبأأ دسألاا« ششوقنوو ليیثامت !ةقوودلاا رصق نع ةيیئاارردتاكلاا
 رخفب للوقيی هھنأكوو يل ُزمغيی ههااررأأ !ةحاسلاا ءاجررأأ ّلك يف رثانتت ٬،ّيمسرلاا ايیزيینيیف
...!هھيیقفلب ملاس ركبوبأأ ةيینغأأ ّلتررأأ انأأوو يئاادن ّىبل هھنإإ

 ةسيینك يف ففزعتس اارتسكررووأل ٬،سسرجلاا ججرب ببرق ٬،ننالعإإ ةحول ىىررأأ
 سيیسقلاا«وو ةنيیدملاا ههذهھھھ نيیب( !ييدلافيیفل »ةعبررألاا للوصفلاا« للااديیف تناس
 ال ٌّييرس ٌلبح ٬،وكررام نناس ةحاس يف ِننامك يفززاع ِدحأأ نباا ٬،»رقشألاا
 وعددأس :تتااريیخلاا نمزز وهھھھ اهھھھ !ةّبيیططٌ ةَّيیرِردقٌ ةةرراشإإ« :يسفنل ُتلق ...!)مصفنيی
 ملح ليیصافت ِّلكب اارتسكررووألاا تتاارقف نيیب اهھل سمهھھھأس ٬،ةسيینكلل ايیانح
...»!ةةوبرلاا

 ُتصنت ةيیلاغلاا يترراج .ييايیانح ةفرغلَ ةةرروواجملاا 313،٬ مقررَ ةفرغلاا ُلصأأ
 ققوف ٍرفس ةبيیقح ُّطحيیُ هھتعمس اهھنأأ دكأتت ٬،ببابلل ققدنفلاا فظظوم حتف ةجرشِحل
 نع ُّفقوتت .ُتْلصوو ينأأ كُكرردت ...رردداغيیوو ببابلاا لفقيی ننأأ لبق ٬،ةةريیغص ٍةةدضنم



...ليیلقب ةةريیهھظلاا ليیبق ٬،ةفرغلاا ْتلصوو ننأأ ذنم اهھْتأأدب ةليیوطط تٍتاحفص ةباتك
...رمُعلاا دعومل يسفن زِّهھجأأ ٬،رفسلاا ءايیعإإ قئاقدب ليیززأأ ٬ً،اعيیرس ُلستغأأ
!رراسيیلاا ةهھج نم يتفرغل رروواجملاا ببابلاا عُعرقأأ
 ٍّينامع رٍروخب نم يكئالم يئايیميیك ٍجيیزمبٌ ّةلضخمٌ ةةرروصقم ةفرغلاا

 اهھمغانتوو اهھتددوج غيیصوو ٬،اهھبيیكرت ةنهھم ّرس كلتمت ال ٬،ةيیبرغوو ةيیقرش رٍروطعوو
.ةةريیغصلاا يتيیرقبع الإإ

 ااذهھھھ َّلعل( .ةهھلآلاا قُقَرع .رطعلااوو ىقيیسوملاا نم ٌنئاك ٬،يناضحأأ يف يهھھھاهھھھ
...)اهھل ٍفيیرعت لضفأأ

 يئانثتسإلاا ٬،قبعلاا اهھھھدسج ىلع ببوبصملاا ددوسألاا ريیرحلاا نم نٌناتسف
 ُديیدش ٬،ةةرراثإلاا ُببَّذهھم ٌددوسأأ !يمامأأ ةةرم ِللوّوأل ددوسألاب َْتلفتحاا .ةقاشرلاا
..ً.ااريیثك ينيیرغيی ٬،ةيیسناموورلاا

:دلاخلاا ءاقللاا ااذهھھھ تتاظحل ددرست يهھھھوو ٬،دعب اميیف ٬ً،امويی يل تلاق
 سفنب َُكتنضتحأأ .ملاعلاا ققااوشأأ لك كيینيیع يفوو يتفرغ بباب َتعرق«

 كلت نم ىتعأبً امويی ااّرميی مل نيینثإإ ننأأ يلثم ففرعتوو فُفرعأأ .ةفهھللاا تتااذذوو ققوشلاا
...ممويی دعبً امويی ججأتملاا دعاصتملاا قشعلاا نم عبررأأ تتااونس اهھتكذذأأ يتلاا ةفهھللاا

 ّمث ...ننابووذب ٬،نٍنافتب ٬،ٍقمعب انضعب انّلبق ٬ً،اليیوطط ببابلاا ببرق انقناعت
 ههذهھھھ كل ُتقتشاا .كتيیؤؤرر ةةدداعس ايیحأأ ينأأ ٍةقِّدصم َريیغ ريیرسلاا ففرطط يف ُتيیووزنأأ
...اهھل ددوودح ال ةٍةوواارضب ةةرملاا

 ٬،هھب ْتملح ٍسسرع ممامأأ ةضقانتم رعاشم اهھيیف ببرراضتت ٍسسوورع لثم ُتنك
 ّلك كتوكلم يف يهھھھامتلااوو ِعّكستللً الوّوأأ ُتجتحاا ...ههرمأأ يف تْترراتحاا ٬،هھنم ْتفاخ
 يل ُديیعت يتلاا ةظحللاا ههذهھھھ نم فُفوخلااً اليیلق ّلحمضيی اميیك ٬،عبررألاا تتااونسلاا ههذهھھھ
 ُّلك ينمزل ...ً)ااريیثك هھنع ثيیدحلاا ّددووأأ الوو( ٬،ينبعررأأ املاطط ٍسسوباك تتايیركذذ
 ضضووافتلاا يف َلَمأأ ال ٌففوخ يب فصعيی الئل نيینس ةعبررأأ تتالعافتوو تتااءاقل
»...!هھعم

)3(
 ريیرسلل ةةرروواجملاا ةفرغلاا ةِةدضنم ىلع ُتقمرر .ايیندلاا ةقرر ِّلكب اهُھتقناع

 ُفيیثك ٬،تتاشبرخلاا رُرددان ٬،ففرحألاا ُقيیقدد ققررززأأ ٌربح اهھيیلع ليیسيی ةةريیثك تتاقرروو
 ينلووانتس ...تتااونس ذنم بلق رهھظظ نع اهھتظفحوو اهھتكال دق اهھنأكوو ٬،تتاملكلاا
 اهھھھرِراارسأأوو اهھِحوب َّلك اهھيیف ْتَّبصٌ ةبرهھكم تتاحفص !طقف ٍممّايیأأ 3 دعب اهھھھايیإإ
 اندتعاا يتلاا كلتك ٍةليیوطط ٍةلبق يف انْبذُذ ...ةقيیمعلاا اهھعاجووأأوو اهھتاضقانت َّلك ٬،ةنيیفدلاا



...رثكأأ اهھھھِدسج تتوكلم يف مَمَّدقتأأ ننأأ كلذذ دعب ُتلوواح ...انتااءاقل ِّلك ءدب يف اهھيیلع
 ررركنس اننأأ تُترعش !ةنعللاا ...!دداصرملاب تلاازز ام »قيیرطلاا ةططرراخ«

 ةةررووانملااوو تتاهھھھووأتلل ةةدداعلاك أجلأس ينأأوو ٬،ةنكاادلاا اهھتاادداعسوو ةقباسلاا انتااءاقل َُمثَْعَلت
...ديیلبلاا للؤؤافتلااوو تتااوعدلااوو ربصلاب ةناعتسالااوو

 اهھتانوبصع َّلك تْتَدجول ةظحللاا كلت يف يغامددَ ةطيیرخ ايیانح تْتأأرق ول
 :دلاخلاا يقشع ٬،ةةرملاا ههذهھھھ« :دحااوو ٍتتوصب ُخخرصت ٬،دداادبتسالااوو ملظلاا ركنتست
 ُتّليیخت .»!َتْحَمس ول« :سجاهھھھ يل دداع .ييربص ململألً اليیلق ُتسَّفنت ...»!ال
 يضُقأل ٬،نيیتملكلاا نيیتاهھھھ تتااربن ععاقيیإإ ىلع ٬،اهھتفرغ نم ةليیل ّلك ُددَرطُطأأ يسفن
...انيیتفرغ لصفيی ييذلاا رراادجلاا ااذهھھھ ُمتشأأ يليیل

 ٍككابتررااوو ٍلخاادتب ٬،ققدصب ييدسج ايیالخ ُّلك ْتتدَدَّددرر :يلاتلاا نناك ّمث
 ووأأ بيیترت ننوودد اهھھھِدحِول ْتقَّفدت يتلاا ٬،ةئيیربلاا ةبرطضملاا تتاملكلاا ههذهھھھ ٬،ةعرسوو
 كب تُتدّحتاا ينأأ ققِّدصأأ ننأأ طقف ججاتحأأ !دلاخلاا يقشع يب ةقفشلاا« :قبسم ٍدداادعإإ
 نل !كلذذ َققِّدُصأأ ننأأ ينمزليی !لقأأ الوو رثكأأ ال ٬،كلذذ كلسوتأأ !ةةدحااووً ةيیناث ولوو
...»!ةةدحااووً ةيیناث ولوو انِدُّحوت ممدع ممويیلاا لمتحأأ

 نم ببرتقت تتااربنب ٬،بلقلاا رعق نم ججرخيی ٬ً،اجذذاسً اقدداصً الُّسوت نناك 
 ننزحلااوو ففرقلااوو ءاجرلاب ٬،يل اهھضفرر ررااركت نم ففوخلاا اهھيیف جلتخيی ٬،ءاكبلاا
.ةصلاخلاا ةقرلااوو قشعلااوو

 كلذب ينتثَّدح امك ٬،دلاخلاا ءاقللاا ااذهھھھ ِتتاظحِلل اهھھھددرس لصااوت ايیانح كُكرتأأ
:دعب اميیف

 كلذذوو .مموَواُقت ال يتلاا ٬،كيینيیع نم ةةرمهھنملاا ّةقرلاا كلت ككانهھھھ تناك ّمث«
 ككانهھھھ نناك .نيینس ةعبررأأ ذنم َررّوطتوو َقَّتعت ييذلاا قشعلااوو ققدصلااوو صصالخإلاا
 ديیدش تغابملاا َكموجهھھھوو ٬،ئئدداهھلاا ككرطع ٬ً،اليیلقً الَّلبم للااززام ييذلاا ككُرْعَشً اضيیأأ
»...ةقرلاا

...!تتااََّذلملااوو ةةدداعسلاا نمً اارهھھھدد تلَّوحت ايیانح نم اهُھتلّسوت يتلااُ ةيیناثلاا
 حٌحرف .ةئِجافم ٬ٌ،ةليیوطط ٬ٌ،ةئلتمم ٬ٌ،ةقيینأأٌ ةةّذل .ّفقوتيی ننأأ ُضفريی ٍةبغرر للّالش

...!ععالضألاا ألميی
 قشعلاا ةحئاارر ننأل ٬،كلذذ تُتركنتساا .لستغتل ممامحلاا ىلإإ ييايیانح بهھھھذت ّمث

...»!ةحئاارلاا ههذهھب خَّمضتن ننأأ ممزليی« :اهھل ُتلق .لسُغت ننأأ نم سُسدقأأ
 ففرعأس ٬،يتشهھھھدد َّلك رراثأأً ائيیش ممامحلاا يف اهھبايیغ ءانثأأ ُتظحال ةةأجف



...!ريیرسلاا ىلع ةٍةريیغص مٍمدد ةعقب :ححوبلاب ييايیانح أأدبت امدنعً اقحال هھبابسأأ

 نم ههانلصااوو ننأأ دعب قشعلاا رراثآآ نم ةةرملاا ههذهھھھ لستغت مل :ييیأأرر َْتلبق
...ربكأأ ٍةقثوو ةٍةأأرجوو ةٍةدداعسب ٬،ديیدج

 ٬،ععوجلاا ٬،ةلحرلاا ُتيیسن .ّةيیلخً ّةيیلخ ٬،ييدسج ايیالخ لكب اهھعم ُتنك
ٌ ةموتخم هھنم ةيیناث ّلك ٬،سسوقطط نم سسدقأأ ٬،سسرع نم مظعأأ نناك ...ءايیعإلاا
 نم مماقتنالاا نع فقوتن مل .يضاملاا نم هھيیف انمقتناا ...ةةّذل ِفثكأأوو ٍقشع ققدصأب
 ضضررأأ يف »ةفالجلااوو تبكلاا ةمصاع« ىلع انرصتناا ...ليیللاا رخآآ ىتح يضاملاا
...ةقباسلاا ةليیللاا ملح يف ةةوبرلاا ءايیلع يف اهھيیلع انرصتناا املثم ٬،عقااولاا

 ييديیدش نيیلفطك ضعبب نيیطبعشتم نيیيیرراع رجفلاا علطم يف انمن ّمث
 ًةيیناث تُتوحص اّملك )؟ههذهھھھ نم ربكأأ ةةايیحلاا يفٌ ةةدداعسَ ةَّمثأأ( .ةةدداعسلااوو ةطبغلاا
 مل اهھنأأ َققِّدُصأل ٬،سيیمللاا اهھھھدسج يعوو الب يعباصأأ ففاارططأب ُتتربع ةةدحااوو
...»!َتْحَمس ول« :ةعدداارلاا ّةيیجمهھلاا اهھتررابعب ةةرملاا ههذهھھھ »ينددرطت«

 يتشهھھھددً ايیفخم ريیرسلاا ةيیناطب ىلع ممدلاا ةعقب ةةأجافمب ةةّرم نم رثكأأ تُترَّكف
!نكمأأ ام رردق

 ٬،هھتااذذ ِّدحبً افدهھھھ ٬،ديیعب ووأأ بيیرق نم ٬،يل ةبسنلاب نكت مل .كلذذ نم ُتبرغتساا
 ااذهھھھ ننأأ كيیهھھھان ...تتاارراكبلاا ةيیشغأأ رمع انززوواجت ايیانح ةةريیغصلاا يتقوشعموو ينأل
 ِّبحلل ىلووألااَ ةيیاغلاا ةيیقرشلاا انتاعمتجم يف ىسمأأ ركذلاا ئيیسلاا ءاشغلاا
...ةلفاسلاا ةيیناطيیشلاا هھسيیوواسوو ةةررؤبوو ٬،ييرروكذلاا

 كئلووأأ نع اهھتعمس يتلاا صصقلاا ينهھھھذذ يف ديیعيی ءاشغلاا ااذهھھھ ركذذ ُددَّرجم
 نم دكأتلل يئابرهھكلاا ححابصملاب نيیذخفلاا شيیتفتب ٬،ةعماجملاا لبق ٬،ننووأأدبيی نيیذلاا
 !ءاشغلاا كلذل ٬،ليیووأتلاا ووأأ كشلل لباقلاا ريیغوو ٬،يعانطصالاا ريیغ ٬،يلعفلاا ددوجولاا
 ٬،ةةرراكبلاا ءاشغ قيیزمت ةكرعم مهھضوخ فنعب مهھتلوجرر ننوسيیقيی ييذلاا كئلووأأ ووأأ
...!ربكأأ هللا ...اهھنوودِّلخيی يتلاا ححاارجلاا ةنوخثوو قمعوو ٬،ممدلاا ليیس ررامهھناا رراادقموو

 لثم ٬،دعب ححزحزتت مل يتلاا ةنِّفعتملاا ةيیقرشلاا تتاادداعلاا ّلك نع ثيیدحلاا ننوودد
 نم ّةيینهھم ميیكحت ةنجل ممامأأ ةةرشابم ةعماجملاا دعب ةةرراكبلاا ّضف ةيیناطب رراضحإإ
 ةسااررددوو ٬،اهھيیف ممدلاا رراشتناا ةطيیرخ صحفوو ةةدهھھھاشِمل ٬،تتاصصختملاا تتاخيیشلاا
 للافتحالل يعامجلاا صقرلااوو ةفرطغلاا لبق ٬،هِھّتيیعونوو ِهِھتفاثكوو ِهِھنولوو ِهِھلكش ميیيیقتوو
 انرصع يف( ووأأ ٬،صصاصرلاا ووأأ ٬،ففويیسلاا ةعلعل ععاقيیإإ ىلع ةةرراكبلاا ّضف ديیعب



...!ةيیررانلاا بباعلألاا تتاقاب تحت )ايیجولونكتلااوو ةثاادحلاا رصع ٬،ممويیلاا

 اهھنع ثحبأأ مل ٬،ةةديیدجً ةةرراكب ٬،رمعلاا ااذهھھھ يف ٬،انأأ أأدبأأ ننأأ يل فيیك نكل
 ُتنك ينأب ٬،لجخلاا بباب نم ننإإوو ٬،انهھھھ ففرتعأأ ننأأ ينمزليی ننإإوو( صصاخ ٍلكشب
...؟)!ةةدلاخلاا يبلق ةقوشعم ِّةيیررذعبً ااّدجً ااديیعس

 ووأأ .كلذذ رراارسأأ مهھفأل هھب ينْتَدعوو يتلاا ِححوبلااَ ةظحل ايیانح نم ُرظتنأس
 يتلاا ريیهھشلاا ايیزيینيیف ربِِحبَ ةخوسنملاا ءاقررزلاا اهھتاحفص رظتنأس ىىرحألاب
...!ىىربكلاا اهھمالآآوو اهھتايیح رراارسأأ هھب خسنِتل ٬،وودبيی امك اهھلوصوو للاحُ هھترتشاا

 ٌقشع .انتفرغ ذفااون ججاجزز ُربعت يهھھھوو ايیزيینيیف سمش تتاحفل ىلع انوحص
 ٬،ام ٍّدح ىلإإً اعّرستم نناك هھنأأ ووأأ ٬،اهھھھأجاف هھنأأ ءدبلاا يف ُتننظظ .قيیرلاا ىلع جٌجززاطط
 ٬،»ً!ااّدجً اقئااررً ااذيیذل نناك ً!امامت سكعلاب ٬،سكعلاب« .ةةرملاا ههذهھھھُ هّھبحتست مل اهھنأأ ووأأ
...كلذذ نم ةٍةرتف دعب ٬،ممويی تتااذذ للوقتس امك

 ٬،ىىربكلاا ةةانقلاا ةةريیغصلاا نفسلاب اهھيیف انربع .ممويیلاا للااوطط ايیزيینيیفلٌ ةةررايیزز
 رحبلاا ىلع »ووديیللاا« لحااوس ىلإإ للوصولاا لبق ٬،اهھلصافم مهھھھأأ يف انّفقوت
...ةنيیدملاا زكرمل ةةددوعلااوو ٬،يكيیتايیررددألاا

 يف »ةعبررألاا للوصفلاا« اارتسكررووأأ ععامسل اهھتوعدد ًءاسم ةنماثلاا يف ّمث
 نيیب ةةوبرلاا ملح ليیصافت اهھل ُتيیكح .»ةيیميیدداكألاا رسج« ببرق ٬،للااديیف نناس ةسيینك
 !ينلعشت كتاملك ٬،يبيیبح« :ُّددرت اهھعمسأأ انأأوو ُتقعُص !اارتسكررووألاا للوصف
»...!كب دحوتلابٌ ةمومحم يتبغرر !اهھل ددوودح الٌ ةةّذل كل ممالستسالاا

 :رخآلاا ففرطلاا يفوو ٬،قيینألاا دّدرلاا ااذهھھھ اهھھھرطق ففرطط يف ُعقيی يتلااُ ةةرئاادلاا
...ةّعبرملاا ةيیئوضلاا نيینسلاا نمٌ ّةظتكمٌ ةمزُح اهُھتحاسم ٬،»َتْحمس ول«

 ينوفاكس ةفض معاطم دحأأ يف دلاخ ٍّيسناموورر ءاشع دعب ققدنفلاا اندُع
 نيّیيیرطط انوحص ً.اقشع يضاملاا نم مماقتنالاا انلصااوو .»انوجال« ةةريیحبل ةلباقملاا
 ةبغرر وهھھھ ةحررابلاا ىحض نع فلتخاا ام .ديیدج نم انِدلوُو دق ّانك ول امك نيیبذع
 يف ِعّكستلل ججوورخلاا للدب ٬،انفقوت ثيیح نم .اا.حح جمانرب ةعباتم لصااون ننأب ايیانح
...!ممويیلاا ااذهھھھ ايیزيینيیف فحاتموو ِةقِّززأأ

)4(
؟اا.حح تتالُّثمت عم انتلحرر يف ٬،انأأوو ايیانح ٬،عقااولاا يف انّفقوت نيیأأ
 يف فيیثكلاا قشعلاا نم ٍّيخيیررات مٍمويی دعب ٬ً،امامت اا.حح جمانرب ىسنأأ تُتدك ٬،ههآآ



 ةةايیحلاا تتايیمويیً ّاقح ينُّمهُھت تلاازز امأأ ...؟ننذذإإ انفَّقوت نيیأأ ...دلاخلاا يبح نناضحأأ
 ِققَرع ققاشنتساب ةيیناث َّلك رمثتسأأ ننأأ لِّضفأأ الأأ ؟ةهھلآلاا خيیرراتوو ةيیضاارتفالاا
...؟ننوُّبحيی نمل اهھتلالس ةساارردد ككرتوو ٬،طقف ةهھلآلاا

 يتلاا رشبلاا ةغمددأأ ننأأ وهھھھ ٬،ايیزيینيیفل انلوصوو لبق ٬،ههانظحال ام رخآآ ّلعل
 نع ٬،هھتيیهھھھام نع فقوت ننوودد للءاستت ْتتأأدب يئرماللاا لعافلاا َمموهھفم ْتَعنص
 ههذهھھھ يف انم ديیريی ااذذام ٬،ككااذذ ووأأ ففرظلاا ااذهھھھ يف ررِّرُقيی ااذذام ٬،انااريی فيیك ٬،هھلكش
...؟كلت ووأأ ةظحللاا

 ههابشأأوو ىىرقلاا نم ٌلئاهھھھ دٌددع ةّمث :ييدحول كلذذ ةساارردد يلً الهھس نكيی مل
 ةساارردد ّيلع ليیحتسيی !عساشلاا يعانطصالاا ملاعلاا ااذهھھھ يف ٬،ةةريیغصلاا نندملاا
 اا.حح جمانرب ةعباتم ةلصااوم ننأأ ّيظح نسحل ..ً.اارفنً اارفن اهھھھرشب ةغمددأأ ليیلحتوو
...!اهھنوودد هھيیف ممّدقتلاا ّيلع بعصيی قٍقرتفم ىلإإ ُتلصوو ينأل .ايیانح ّةيیعمب ّمتيیس

 نم ننابوك ٬،ةجَّمدُم ّةيیمقرر صصاارقأأ ةعضب اهھيیلع ةٍةدضنم ممامأأٌ ةسلاج ايیانح
 امهھنأكوو ةيیرتويیبمك ٍةكبش يف ٬ً،اضيیأأ امهھھھ ٬،امحتلاا ننالومحم نناارتويیبمكوو ٬،يياشلاا
 ذفااون ججاجزلُ ةهھجااوملاا ٬،ةئدداهھلاا ءاقررزلاا انوجووال ِةةريیحبُ ههايیم ...!دحااوو ٌدسج
 تتااررافص اهھھھدحوو .قبعلاا ققرشملاا ييزيینيیفلاا ححابصلاا ااذهھھھ يف ااّدجٌ ةعصان ٬،ةفرغلاا
 طيیحيی يعااررذذ .مغانتلاا ةنيیدِمل ّيقيیسوملاا َءوودهھلاا ةنيیفلااوو ِةنيیفلاا نيیب ُلَّلختت نفسلاا
 يتلاا رتويیبمكلاا ةشاش يف يقيیدحت نم رثكأأ اهھيیف ُققِّدُحأأ .ننانحوو ٍهھلَِوب ييايیانح
 ...اهھھھزيیكرت َّلك قُقرستوو يتددوبعم ذُذوحتست اهھنأل ممأسلااوو ةةريیغلاا ّيف ريیثت تترراص
 !ةيیضاارتفالاا هھتاعمتجموو اا.حح تتّالثمت ةعباتم دعيی مل ةةايیحلاا يف يعوورشم
 ىلع لُلاهھننوو ٬،تتاادُّحوت رّجفتنوو ٬ً،اقشع ٬،انأأوو ايیانح ٬،يلطصن ننأأ وهھھھ يعوورشم
...ّفقوتيی الً ااديیدجتوو تٍتآجافموو تٍتااررددابم انضعب

 ييذلاا انأأ ٬،ينم بلطت .يتابغرروو يهھھھابتناا َّلك ُركتحت ٬،غغامدك ينهھِّجُوت يهھھھ
 ًالماشً اثحب َجمربأأ ننأأ ٬،ام ٍةةرهھھھاظظ نع ثحبلل رتويیبمكلاا ةجمرب مماادختساا ديیجأأ
 يف ةةرروطتم تتاكلم مهھيیدل نم ءاقتنال ةيیضاارتفالاا انتاعمتجم رشب ةغمددأأ ِّلكل
 ثثّدحت ييذلااوو( يناسنإلاا للايیخلاا اهھيیلع ئكتيی ييذلاا »يميیهھھھافملاا جمدلاا« تتايیلمع
!)»رراارسألاا فشاك قحلم« هھنع

 اهھل ُمهھھھزَزرفأأ رشبلاا نم ٍةعفدد ِلُّيیخت قططانم ءاارقتسااوو ةساارردب ايیانح تتأأدب
...؟ةيیلاخلاا ممايیألاا كلتَ ةهھلآآ ننووررّوصتيی فيیك ففرعت ننأأ تتددااررأأ .ثحبلاا كلذذ

 نناتيیحوو رسااوكوو رٍرااوض نم ٌجيیزم ننامزلاا كلذذ هھلإإ ً:اادحااوو ببااوجلاا نناك



ٌ ةةَّوق !تتوح ليیَِذب ٬،نيیشوورفم نيیحانجب ٬،ةقالمع ننوورقب ٌلئاهھھھ نٌنااويیح :ةعونتم
 :ةةدحااوو ٍةملكب ييأأ !تتاكلملااوو ىىوقلاا ُّلك اهھيیف ُدّحوتت ةبّكرُمٌ ّةيیلكٌ ةيینااويیح
!ءايیريیماك

 ممرراع مهھضعب .ةةريیثألاا ههءايیريیماك ةيیرشبلاا تتانيیعلاا نم ههانسرردد نم ِّلكل
 ُتترّكذت( .رروصانيیدد ةماستبااوو ٬،ححاسمت ققدشب ٬،سسأأرر فلأبً اشحوو اهھھھااريی ٬،للايیخلاا
 سسرجلاا ججرب ءايیلع يف ضباارلاا نيیحانج ابأأ دسألاا زيیزعلاا يقيیدص ننافرعب
)...وكررام نناس ةحاس تتاهھجااوو مظعموو

 ئبتخملاا يعوواللاا شيیتفت ايیانح ديیجت فيیك ىىررأأ انأأووً ااذذوخأمً اهھھھووذشم ُتنك
 تتانئاك ىلع ةبقاثلاا اهھھھءااوضأأ طِّلُست فيیكوو ٬،غغامدلاا يف ةملظملاا ّةقززألاا يف
 سفنلاا ةةرراارق نم قيیفتسيیل اهھتيیؤؤرر يفكيی ٍررااوض :هھتيیبقأأ ألمت ةقيیتع ةيیئايیريیماك
...بعرر ُكتفأأوو ُقتعأأوو ُّدشأأ ٬،ةقيیحسلاا ننامززألاا ليیل نم تٍتآآ ٌبعرر

 ةعيیبطط عم ُمجسنيی ٬،ايیانح تحرش امك ٬ُ،هُھتدجوو !ففاشتكالاا كلذذ ينبهھھھررأأ
 ةفلتخم ةسناجتم ززومرروو ميیهھھھافم جمدد ربع هھتّاليیخت عنصيی ييذلاا ييرشبلاا غغامدلاا
 ُبطقتست ةٍةررؤب نم ننااويیحلاا هُھلِّثميی ام عمً اضيیأأ مجسنيی !دحااوو ٍّيميیهھھھافم ٍءاضف يف
...ليیلقب ههدعب ووأأ ٬،ةعااررزلاا رصع لبق ام نناسنإإ ةجاحوو ففوخوو بباجعإإ لك

 نيیأأ ٬،رشبلاا كئلووأأ تتاّنيیع ةساارردد دعب ٬،ففرعت .يلاهھھھذذإإ نع فقوتت ال ايیانح
.اهھتساارردد ُّددَون يتلاا رهھھھااوظلاا رَرُّوطت انل يلجتس يتلاا ةيیناكسلاا قططانملاا رراتخت

 يعباصأب بعااددأأ اميیف رتويیبمكلاا تتاارراشإإ حيیتافم ىلع اهھعباصأأ صقاارتت
 اهھھھِدسج ُرطع .ننآلااوو ننآلاا نيیبً ةلبق اهھيیتفش ىلعً اعباطط ٬،ييرراعلاا قيیقرلاا اهھفتك
 خيیررات ىلع صّصلتلاا ااذهھھھ نع فقوتن ال ااذذامل :ديیدج نم ُتلءاست .يتابغرر يكُذيی
 ههذهھھھ ةقيیقحلاا يف ُّلِمأأ تُتأأدب ؟انضعب ققانع يف ٍةيیناث لك يّضقنوو ةهھلآلااِ أشنم
 يقشع دسجَ ةبووذع ُتقذذ ننأأ دعب ٬،ححوورلاا ايیابخ يف ةقرراغلاا ةيیرتويیبمكلاا تتالثمتلاا
 يهھھھ َغلبت ننأأ لبق اهھھھِدسج َغغولب يناكمإب نكيی مل هھنأأ ففرعأأ ُتنك ننإإوو ٬،دلاخلاا
 اهھھھدسج »قيیرطط ةططرراخ« نم اهُھتررَّرح .يغامدد رراارسأأ َكِّكفتوو يحوورر رَرااوغأأ
 لبقً ااريیسأأً اقلغنمً ّايیعبت نناك ييذلاا يحوورر »قيیرطط ةططرراخ« نم ينتررّرح املثم
...كلذذ

 تتاارردقم كلتميیً اارهھھھامً اتاّحنً ّاباش اهھيیف تتأأرر ٍةةريیبك ٍةيیرق وحن ةةأجف ينتدداق
...!تقولاا سفن يف ةةررددان ّةيیووديی تتاارراهھموو ٬،ةةّزيیمتم »ٍّيميیهھھھافم ٍجمدد«



 ءايیريیماك ٬،ليیوطط ٍنمزلوو ةيیرقلاا نيیعأأ نعً ااديیعب ٬،َتحن دق بباشلاا كلذذ نناك
 ...!بيیهھم لٍلوتفم ٍدسأأ دسجوو ٬،رسن ةحنجأأوو ٬،لعوو ننوورق اهھل رمحألاا نيیطلاا نم
 نمً اادّجس ننووّرخيی عيیمجلاا دداك .ةيیرقلاا نناّكس ىلع اهھضرعيیل ممويی تتااذذ اهھلمح ّمث
 ااذهھھھ ممامأأ .عيیدبلاا منصلاا ااذهھھھ ممامأأ فجترت مهھبولق ...!بباجعإلااوو للوهھھھذلاا ةةّدش
...!هِھلُّيیخت ةلوواحم نع ااوفقوتيی مل هٍھلإل ييدداملاا ديیسجتلاا

 امل اهھھھالول .هھلإلاا كلذذ نم »ةخفن«بب نٌنوكسم بباشلاا ااذهھھھ ننأأً اضيیأأ مهھل اادب
 ةةددالوو ةلفح ِّلكل كلذذ دعبُ ههوعدد ...!ييرقبعلاا منصلاا ااذهھھھ ةعانص ععاطتسأأ
 تتالافتحاا تتايیسمأأ ءانثأأ مهھتاصقرر ةةرئاادد زكرم يف ههوعضوو .ههرروضحب ااوكررابتيیل
 دداازز ...بيیصخ ٍمسوم ووأأ رماع دٍدايیطصاا ِّلك دعب ٬،رمقلاا ءوض تحت ٬،ةهھلآلاا ِدمح
 نيیعأب ةهھلآلاا اهھھھوحن ُرظنت ٬،ءايیريیماكلاا نم ةةرراتخم مهھتيیرق ننأأً اضيیأأ مهھناميیإإ
 مهھتنونيیكل بُّصعتلاا ححوورر ددااززوو ةيیلضفألاب مهھسيیساحأأ ْتتربك !ةصاخ
 مهھھھدِّحُوت ةَّيیقرِع سيیساحأب ءايیريیماكلاا ةةددابع سسوقطط ااوشاع !»ةةّزيیمتملاا«
 ...»مهھّتيیوهھھھ« قِّمعت ٬،مهھتوشن ريیثت ٬،مهھلمش ُّمضت ٬،رثكأف رثكأأ ةعومجمك

 نيینافتملاا رثكأأ !تتاّحنلاا رراج :رخآآ ٍصخشل يهھھھابتناا ايیانح ْتهھَّجوو ّمث
 ًااّدجً ايیلاعفناا نناك .ةيیساسحلاا ديیدش ٬،تتاارظنلاا دِّقوتم ٌريیغص بٌباش .منصلابً اباجعإإ
 بباجعإإ نم ريیغيیوو ٬ً،العف اهھقشعيی نناك .ءايیريیماكلاا ةيیؤؤرر دنع اميیسال ٬،هھتعيیبطب
 الب ووأأ ٍّيعوب اهھيیلإإً ااددوودشم ٬،اهھبً انوكسم ٬ً،ائيیرب ٬ً،اجذذاس نناك !اهھنم نيیرخآلاا
 ٬،اهھب قيیدحتلاا دنع يكبيی .اهھنع ٌديیعب وهھھھوو هھمامأأً انايیحأأ اهُھلَّيیختيی .رراهھن ليیل ٬،يعوو
 ةةأجف قيیفتسيی ننأأ لبق ٬،ةموهھفم ريیغ ٬،ةمومحم ٍتتااررابع ُمتمتيی ٬ً،انايیحأأ هھيیلع ىشُغيی
...!رخآآ ٍملاع نمّ طحُ هھنأكوو

 ٬،ةيیرقلاا وحن ييرجيی تتاعاس دعب دداع مث .ةةرروواجملاا ةباغلل مٍمويی تتااذذ ججرخ
 ععايیترراا ةلاح يف ٍّيفوصك ٬،يحوو ةلاح يف ٍّيبنك بباصعألاا َجِّيیهھتم ٬،ةةرمحلاا َديیدش
 هھل رظنيی عيیمجلاا ...ةهھلآلااوو ححااووررألاا عم ٍلصااوت ةلاح يف »نناماش«كك ٬،ةفجرروو
 هھبشت ّةيیفوص ٍةلاح يف ضضررألاا ششرتفاا !هھلكشوو هھتلاح نم رهھبنيی ٬،قلقوو ةبهھھھرب
 نناك !ةيیئرم ال ًىىوقب ةظحللاا كلت يف ٌننوكسم هھنأأ عيیمجلل ْتحووأأ ععرُّصلاا
»...!اهھتيیأأرر ٬،اهھتيیأأرر« :خخرصيی

 ممأب اهھھھآآرر !ةباغلاا ءامس يف ففرفرت يتلاا ءايیريیماكلاا ىىأأرر« :عيیمجلاا َددَّددرر
 وهھھھ ...!اهھتخفنب نُنوجعملاا ٬،اهھب نُنوكسملاا ٬،اهھتيیؤؤربُ ظظوظحملاا ههدحوو وهھھھ »!هھيینيیع
 هھب ةناعتسالاا نكميی نم وهھھھ .اهھھھّايیإإوو ثيیدحلاا ٬،اهھعم لعافتلاا عيیطتسيی نم ههدحوو



 وهھھھ نناك ااذذإإ ةيیرقلاا ءانبأأ نم دحأأ بلطط ةهھلآلاا ضفرت نل ِهھلضفب !اهھيیلإإ للوصولل
...طيیسولاا

 مسااوم تتالافتحااوو ةةددالولاا تتالفحل ههَدحوو هھنوعديی ااووأأدب !مهھسيیدق رراص
 منص ننأأ ىضم ٍتقوو ييأأ نم رثكأأ ااوودقتعإإ ..ً.امامت تتاّحنلاا نيیيیسان ٬،ةبوصخلاا
 ٌّييددام ٌديیسجت ٬،ةباغلاا يف ىيیحيی ييذلاا هھلإلاا نم ٍةحفنب نٌنوكسم هھسفن ءايیريیماكلاا
 دكأتيیل منصلاا دهھھھاشيی وهھھھوو ةفجرروو ٍععايیترراا ةلاح يف سيیدقلاا ةيیؤؤرر يفكيی ...هھل
...ةباغلاا يف سيیدقلل ّىلجت ييذلاا ميیظعلاا مهھهھھھالإإ ححوورر نمً ةةووذج يفُخيی هھنأأ عيیمجلاا

 ثثااددحألاا« :يل تتلاق .ةططيیسب ٍتتاملكب للصحيی ام ايیانح يل ْتترَرَّسف
 ثثااددحألاا اهھطُطِّشَنُت يتلاا ةيّیططابنتسالاا تتامووظظنملاا سَسفن ُططِّشنُت غغامددلاا يف ةلَّثمتملاا
 ٬،مملألاب ررعشت يتلاا ةيّیغامددلاا ققططانملاا« :تْتحَّضوو !ممهھفأأ ممل ».ةشاعملاا ةيّیعقااوولاا
 ُللَّثمتت يتلاا ةيّیغامددلاا ققططانملاا عم غغامددلاا ةجسنأأ يف ُعططاقتت ٬،للاثملاا لليیبس ىلع
 ممليیف يف ووأأ ٬،ررخآلاا َمملأأ انمامأأ ىىررن ووأأ ُعمسن امددنع مملألاب ُررعشن ككلذذل .مملألاا
 ٌررشب ةمث« :تتفاضأأ ...»يبددأأ ٍللمع ِةةءااررق ءانثأأ ِهھِمَلأأ لِلُّثمت ددنع ووأأ ٬،يئامنيیس
 .ننيیررخآلاا ننمً امجح ُرربكأأ ممهھيیددل ررعاشملاا تتالُّثمتوو ررعاشملاا ِعططاقت ُققططانم
 تتالاحلاا ننم رٌريیثك« :تتفددررأأ ّممث »ً!العف ههددووجووب ااووددقتعيیلً ائيیش ااوولثمتيی ننأأ يفكيی
...»!لليیصفلاا ااذذهھھھ ننمً ااررشب ُّسسمت ةيیدديیلقتلاا ةيیفووصلاا

 !تتاّحنلاا ِرراج ُرراج :ةبعللاا لخديی ٍثلاث ٍصخش وحن ييرراظنأأ ُّرجت ايیانح
 للوصولاا ففرعيی ٬ً،اضيیأأً ااركام نناك .تتاحومطلاا عسااوو ٬،ةةريیغلاا ديیدش ٬،ٌّيكذذ بٌباش
 ُفلتخيی ءايیريیماكلاا للاثمت عم ٍلعافت يف لخدد ...ةةرراطشوو ٍةيیتامجربب هھبررآم ىلإإ
 دنع ءايیريیماكلل ءوجللاا مهھنكميی هھنأأ عيیمجلل ححرش :ّيفوصلاا ِههرِراج ِلعافت نع
 ننوعلاا بلططوو اهھل لسوتللً اغيیص مهھمَّلع ...ةجاحلاا دنع ٬،ععوجلاا دنع ٬،ضضرملاا
 ةيیرقلاا نناكس عيیمجل ءايیريیماكلاا ةةرضح نم هھلصت رمااووأأ نعً اضيیأأ ثَثَّدحت .اهھنم
 ٬،هھتايیرظنبً ّاقح عيیمجلاا لهھھھذذأأ ...ءاارضلااوو ءااّرسلاا يف ننوواعتلاب ٬،شغلاا ممدعب
 نناك هھنأل هھيیلإإ سسانلاا أجلوو ةيیرقلاا ِلهھھھأأ نيیعأأ يف هھتميیق تعفترراا !ةميیكحلاا هھتالوقمب
 ٬،مهھھھدِّحُويیوو مهھمِّظُنيی فيیك فُفرعيی .مهھل ٍةّسام ٍةَّيیلمع ةجاح ِّلك عم لعافتيیً اارضاح
 ٬،ةبعصلاا مهھفوورظظ اهھل ححرشيی فيیك ٬،ةيیرقلاا ءايیريیماك نيیبوو مهھنيیب طَّسوتيی فيیك
 مهھتابوعص ِّلكل نيیقيیلاا ِّلحلاب مهھھھدعيیوو مهھقلق دهھھھدهھيی فيیك ٬،ةّحلملاا مهھتابغرر
...ةيیتايیحلاا مهھتامززأأوو

 تتاكلم ىلإإ ججاتحت ال ٬،ّملعتلاا ةلهھس نهھھھاكلاا ةنهھم ننأأ ةةديیحولاا هھتلكشم



 ِّييركسعلاا سسررافلاا ووأأ ّييررامعملاا ننانفلاا ووأأ تتاحنلاا ةنهھمك ةيیرطف بهھھھااوموو
 ٬ً،احالف َلغتشيِیل رٍرَوثَك حَحدكيیوو قَقرَعيی ننأأ دّدويی نكيی مل انبحاص ننأأوو اميیسال .ععاجشلاا
 ننوكيی ننأأ ةقيیقحلاا يف يفكيیُ هّھلعل( ...رروبق ررّافح ووأأً اطيیسبً ّايیفرح ووأأ ٬ً،اخاَّبطط ووأأ
 ٬،تقولاا سفن يف نيیرخآلاا ىلع يعامتجالاا ريیثأتلاا يفً اعررابوو ٬ً،الوسك ءرملاا
...)!ددااررأأ ااذذإإً انهھھھاك ريیصيیل

 !تتاّحنلل عباارلاا رُراجلاا :ةقباسملاا لخديی عباارر ٍبعالل ييرراظنأأ ُتفلت ايیانح
 ككررددأأ ...بلق رهھظظ نع عيیباسأأ للالخ اهھّملعت ٬،نهھھھاكلاا سسوقططوو غيیص لك طقتلاا
 !ةليیبقلاا سيیئرر عم فلاحتيی ننأأ دحووألاا ةيیرقلاا نهھھھاك ننوكيی ننأأ ددااررأأ ااذذإإ هھيیلع ننأأ
 ًّالك ننأأوو ٬ً،ائيیش ييوواسيی ال مكاحلاا ننوودد نهھھھاكلاا ننأأ فشتكأأ نم للوّوأأ نناكُ هّھلعل
...رخآللً ّايیوضع ججاتحيی امهھنم

 ٬،هھسوقطط سفن سسررام ٬،ةيینيیدد ٍغيیص نم نيیرخآللُ ههرُراج هھلاق ام َّلك ررّرك
 ةليیبقلاا سيیئرر ةعاطب ةيیرقلاا لهھھھأأ رمأت ءايیريیماكلاا« :ةيیلاتلاا ىىوتفلاا اهھلً افيیضم
 يف سسدقملاا اهھُّلظظ وهھھھ .هِھتعاطط نم اهُھتعاطط .ممااوودلاا ىلع هھتابغرر لكل خخوضرلااوو
»...!ةيیرقلاا ههذهھھھ

 ِّلك نع للوئسملاا ٬،ةيیرقلل َّيمسرلاا نهھھھاكلااُ هھنَّيیع ٬،ةليیبقلاا سيیئررُ ههامح
 رمأأوو ٬ً،اّصل ثلاثلااوو ٬ً،ايیعَّدُم يناثلااوو ٬ً،انونجم للووألاا ههرراج ربتعااوو .اهھسوقطط
...!وتلاا ىلع مهھلتقب



ننماثلاا للصفلاا
ريیغصلاا نناطلس

 )1(
 3 للبق ايیززيینيیفب يليیيیناادد ققددنفب اهھتفررغ يف ايیانح قِقانع ذذنم ٬،رُرعشأأ تُتنك

 ُققشعلاا ااذذهھھھ ...!ةظظحل ددعب ًةظظحلً ايّیررذذج رُرَّيیغتيی يتايیح يفً ايّیررووحمً ائيیش ننأأ ٬،ممايّیأأ
 ننم ممايیأأ ةثالث !ةجسنألاا نُنكسيی ٬ً،ايّیووضع ننآلاا ىحضأأ ٬ً،ايّیحوورر ٬ً،ايّیئااووهھھھ نناك ييذذلاا
 َّللعل .ققشعوو بٍباجعإإ للك ننااززوواجتيی اهھل يقشعوو اهھب يباجعإإ تْتَلعجً اعم ششيیعلاا
 ُهھُتبرراقم َّيلع لليیحتسيی ييذذلاا( بّبحلاا ُةسررامم ووهھھھ ككلذذ سِسايیقل ققددألاا ييررتموومررت
)...صصلاخلاا قِقدداصلاا ِّييووقلاا قِقشعلابً امعفم ننكيی ممل ننإإ

 ِككسنملاا ااذذهھھھ ننع فَفُّقووتلاا ُّددوون ال .ننوونجب اهھعم دَدُّحووتلاا قُقشعأأ ٬ً،امامت اهھلثم
 »...ً!ااددُّحووت انِتقوو َّللك انيیَّضقل ضضعب عم ششيیعن اّنك وول« :يل للووقت ...سسدّدقملاا
 َرريیغ يسفن ُعجااررأأ ّممث »...!ةةررووددلاا ممايیأأ ةّمث« :للَجخوو ٍةيّیووفعب يسفن ُسسماهھھھأأ
 ررعشأأ ممل ٬،ُّققحلاا ...ممايیألاا ككلت يفً اارريیثك ُّللِحمضيیس انبااذذجناا ننااووفنع ننأأ ٍددكأتم
 ممحتليی ننأأ للوواحن اّنك انأكوو ٬،ففّقووتت ال يتلاا ةفصاعلاا ةبغررلاا ههذذهھھھ للثمبً اموويی
 ْتتقبس يتلاا ةةررووددهھملاا تتااوونسلاا للك »ّيعجرر رٍرثأأ«بب دديیعتسن ننأأوو ٬ً،ااددبأأ انااددسج
...ثثالثلاا ممايّیألاا ههذذهھھھ

 تترراص يتلاا ةقووشعملاا ههذذهھھھ ةةايیح ننعً ابيیررقتً ائيیش ففررعأأ ال ينأأ رريیغ
 ّيملعلاا عمجملاا يف للووألاا انئاقل ننم تتااوونس ةعبررأأ ددعب ًّالك ينكلتمتوو ينررسأت
 ءانثتساب ٬ً،ابيیررقت اهھِترريیس لليیصافت ّللك ُللهھجأأ !ةيیسيیررابلاا هھيیسررووأأ ةيیحاضب
 يف ةقباسلاا انتااءاقل يف ننامتكوو بباضتقاب يل اهھتكح يتلاا ةةررددانلاا تتااررذذشلاا
...ةيّیملعلاا تتااررمتؤؤملااوو تتااووعددلاا

 عططتسأأ ممل .ققددنفلاا ةفررِغل يّيددبألاا اهھقشاع للووصوو رراظظتناب ٬،ممايّیأأ 3 للبق اهھتباتكب ًةكمهھنُم تتناك يتلاا ِححووبلاا قَقااررووأأ يل ُّددمت ايیانح !ننآلاا ٍءيش ُّللك رُرَّيیغتيیس
 ٬،ققررززألاا ييززيینيیفلاا رربحلاب ةخووسنملاا ةليیمجلاا ققااررووألاا ههذذهھھھ ةةءااررقل يتفهھل ءافخإإ
 ففرراعتملاا للكشلابً اليیمج سسيیل اهھُّططخ .ةيیناجررم بباشعأك ٍّظظتكُم ٍففيیهھھھرر ٍّططخِب
 ُدديیددش هھنكل ٬،)ةيیئااددتباا ٍةسررددم يف ٍذذاتسأأ ِّططخل هھنم ٍننانف ِّططخل ببررقأأ ووهھھھ( هھيیلع
 ...ةّقررلااوو ءاقنلاا دديیددش ٬،ةصقااررلاا ننيیجااررعلاا تتااذذ هھفررحأب زِزُّيیمتلاا ُدديیددش ٬،ققاستالاا
:يلاتلاب أأددبيی



 للخاادد ٬،لُلَّقنتأأ ننيیتعاس ننم ررثكأأ ذذنم ااذذنأأاهھھھ !يقْشِع ٬،ككلووصوو ُررظظتنأأ(((
 ييذذلاا ييرريیررس )1 :ققااووشألاا ِممددتحم ٍثثلثم سسووؤؤرر ننيیب ٬،ةهھھھررافلاا ةفررغلاا ههذذهھھھ
 ننيیميی ىلع ةفررغلاا ننكرر )2 ٬،ككئيیجم رراظظتناب ٬،يتباتك للصااووأل هھيیلع يقلتسأأ
 )3ً اارريیثك هھُّبحُت ممك فُفررعأأ ٬،ررططعلاب ٍعّقنُم رٍرووخب تتااررذذش يكذُذأأ ثثيیح رريیررسلاا
 تتايینحنموو انووجاللاا ةةرريیحب ةقررزز يفً اليیووطط اهھنم ققِّددحأأ يتلاا ةفررغلااُ ةةذذفانوو
...سسررااوونلاا تتاصقرر

 ىنضأأ ام !ككَنحلاا للخددم يفً اعبعب فُفووخلاا ففقيی امددنع ححووبلاا ببعصأأ ام
 ككالسأأ ىلإإ دديیلاا للصافمل ةيیبصعلاا ُففايیلألاا ُللَّووحتت امددنع تتااذذلاا ايیافخ ففشك
 ُتتيیفخأأوو يتايیح ككيیلع تُتمَّتع هھببسب !ررغصلاا ذذنم ينمهھتليی ٌللووغ فُفووخلاا !ةكئاش
 ننيینسلاا عبررألاا ههذذهھھھ ِّللكل ُتتجتحأأ ...اهھھھررااررسأأوو اهھتافططعنموو اهھعاجووأأ للك ككنع
 ددررسأأ ننأأ ييوونأأ يتلاا ةيیلاتسيیرركلاا ةظظحللاا ههذذهھھھ ىلإإ َللصأأ ننأأ للبق ٬ً،الوّوأأ ُهھمززهھھھأل
 ةيیفافشوو ةيیئاقلت سسفنب اهھھھددررسأس ...اهھفررطط ىلإإ اهھفررطط ننم يتايیح اهھيیف ككل
 انتالسااررم يف ًةةررااررددم ًةقئاارر ُررمهھنت يتلاا ققددصلااوو ّببحلاا ةغل سسفنب ٬،انلئاسرر
 ننم ٌلليیس ققشعلاا ُةغل :يبيیبح يلثم ُففررعت .تتنررتنأأ ىلع ةيیموويیلاا انتاشددررددوو
...تتاقيیمنت ووأأ ٍعيیملت ووأأ شٍشووترر ىلإإ ججاتحت ال يتلاا ةقااررقررلاا تتاملكلاا

 رراظظتناب ةةذذفانلاا ةفررش ننمً اليیووطط ققِّددحأأ ٬،ددلاخلاا يقشع ٬،ننآلاا ااذذنأأاهھھھ
 تتاعاس ددعب .ققفألاا ههاجتاب ءامسلاا ززكررمً اادديیووررً اادديیوورر رردداغت سسمشلاا !ككئيیجم
 ٌءيش .ررخآلاا اهھفصن ووحن ةيیضررألاا ةةرركلاا فَفصن عُعِّددووتس ٬،هھِعدْدص يف قُقررغتس
 يف ام ٌءيش !ةظظحللاا ككلت سسفن يف ببقع ىلعً اسأأرر يتايیح يفً اضيیأأ ببلقنيیس ام
 ممك يبيیبح لَليّیختت ننأأ عيیططتست ال !سسكاعملاا ههاجتالاب ةجرردد 180 رروودديیس يتايیح
...!تتقوولاا سسفن يف هھيیلإإ ووفهھھھأأ ممكووً اارريیثك ككلذذ ننم ففاخأأ

 ررعشأأ !ةةررملاا ههذذهھھھ ككضفررأأ ننل ينأأ ففررعأأ .دديیددج ننم رريیررسلاا ووحن ددووعأأ
 ككلت يف سسووهھب رُرِّكفأأ .ققيیثوو لٍلبحِب يقنُع ًةططباارر ٍّيسررك ىلع ننآلاا مميیقتسأأ ينأك
 صصقررم ووحن للووررهھيیل يسرركلاا اهھيیف للكررأس يتلاا ةةرريیغصلاا ةيّیررددقلاا ةيیناثلاا
...!ننآلاا سسفن يف ٍةبغرروو قٍقلقب اهھھھررظظتنأأ !اهھھھرِرُّووصت ددررجمل ففجتررأأ ...!ممددعلاا

»...ً!الوّوأأ تتوومأأ ننأأ ممززليی دديیددج ننم ايیحأأ يك«
...!ةيیضررألاا ةيیبذذاجلاا ددوويیق ننم رررّرحتأأ ننأأ ممززليی ءاضفلاا يف ققِّلحأأ يك



 يتايیح ةِةرريیس ُّللك ككرراظظتناب رريیررسلاا ىلع ننآلاا يقلتساا انأأوو يمامأأ رربعت
 رُرِّسفت ففيیك :ةظظحللاا ههذذهھھھ يف يسأأرر يف ةلئسأأ ةةدّدع للخااددتت ً!امامت اهھلهھجت يتلاا
 ينكل ةةرريیغصلاا يتعتُِمل كَّكلغتسأأ ينأأ ددقتعتأأ ؟ةقباسلاا انتااءاقل ِّللك يف ككعم يكوولس
 ككيینيیع يف ووددبأأأأ ؟ككناضحأأ يف ءانفلااوو ككب ددُّحووتلااوو كَكقشع يف َةبغررلاا كُكلتمأأ ال
 ففيیك ؟ةيینوونج ءاّمص تٍتااءالِب ككئالططصااوو ككبيیذذعتوو ككِحرْرجِب ذذذّذلتت ًةيّیدداس ٬،ًةيینانأأ
 يتيیساسح ةةدّدِش بِببسب يعم ةةايیحلاا ةبووعص ممغرر ّيلع تَترربصوو يبناجب تَتددمص
 ييذذلاا يضاملااوو ةفاسملاا ممغرر ررثكأف ررثكأأ ضضعب ننم بُبررتقن ااذذامل ؟ةططررفملاا
 ااذذامل ؟للَّضفملاا ُهھَنططوووو ٬،ههأَفرْرَم ٬،رِرخآلاا ىفنم انم ٌّللك ُللوّوحتيی ااذذامل ؟انلصفيی
 يف ففّقووتيی ٌءيش ةّمث ددعيی مملوو مموويی ددعبً اموويی وومنيی ييذذلاا ققشعلاا ااذذهھھھ انمهھتليی
...؟هھقيیررطط

 كَكترراثأأ !تتالؤؤاستلاا ههذذهھھھ ككررتعم ننم بَبررهھھھأل ةةذذفانلاا ةفررشل دديیددج ننم ددووعأأ
 يف رريیخألاا انئاقل يف اميیسال ٬،اهھب انيیقتلاا يتلاا ففررغلاا ذذفااوونب يتقالعً اموودد
 يف ففووقوولاب ةمئااددلاا يتبغرر بببس ننع تَتلءاست !ةيیسيیررابلاا هھيیسررووأأ ةيیحاض
 !ممددعلااوو تتمصلاا ىقيیسوومل ءاغصإلااوو ءاضفلااوو ققفألاا يفً اليیووطط ققيیددحتلل ةةذذفانلاا
 اهھلضفب بُبررهھھھأأ تُتنك !يتلووفطط ذذنم تْتَعررعررتوو تْتلَّصأتٌ ةةدداع اهھنأأ يبيیبح مْملعاا
 ال )ةةرريیغصلاا يتاادداعسل اهھتعررتخاا( ةيیلايیخ مملااووع يف اهھلالخ رُرفاسأأ ٬،يمالآآ ننم
 ييررمع َّللك تُتيیَّضق ينأأ يقشع مْملعاا ّممث ...ببيیئكلاا عقااوولاا مملااووع ءيش يف هھبشت
 ررصق يف ةعباقلاا يتفررغ !ننآلاا ييرريیكفت ززكررم ُّللتحت ٍةفررغ ِةةذذفان ممامأأ ًةفقااوو
 ٬،يتايیح للك اهھيیف تْتَنجسناا يتلاا ةةررؤؤبلاا يهھھھ !ططقسم يف دديیددحووبلاا نناططلس يّمع
 ررووحملاا ٬،ةظظحللاا ىتح اهھنجس ننم صصلختلاا عططتساا مملوو ينتلّكش يتلاا ررووذذجلاا
 يف قُقِّددحأأ ينااررت امددنع ببيیغأأ اهھيیف .يتايیرركذذوو يتالمأت للك هھلووح ررووددت ييذذلاا
 ...يهھتنأأ اهھيیلإإوو أأددبأأ اهھنم ٬،دديیعبلاا

 ككلذذ ننم ىىررحألاب ووأأ ٬،ةفررغلاا ههذذهھھھ ننم ٬،تتايیااددبلاا ءددب ننم ننذذإإ يحووب أأددبأل
...!ررصقلاا

)2(
 ننم حيیبق ٌللئاهھھھ ٌررووس اهھططيیحيی ٬،ييررشبلاا َّددحلاا ززوواجتت ٌةحاسم ررصقلاا

 ججرراخلاا ننع ررصقلاا يف ٍءيش َّللك ببجحيی ٬،مماخررلاب ةةوّوسكملاا ةّحلسملاا ةناسررخلاا
ً.امامت



 ٍخيیررات ننوودد ٬،ععااددبإإ ننوودد ٬،ّيلامج ٍددْعُب ننوودد ٬،ششحاف ٌخخرراص ٌءااررث ررصقلاا
 ننم جٍجااوومأب ةةأجف ااوولستغيیل ءااررحصلاا ءاثعوو ننم ااووجررخ وٍوددب رُرصق .ام لٍلالج ووأأ
 ٬،نناكم للك يف ممددخلاا تتائم ...ةيیبهھھھذذلاا عططقلاا ننم رٍراططمأأوو ٬،للووررتبلاا تتااررالوودد
 ععابتأأ ٬،تتااررايیس ووقئاس ٬،رركاسع ٬،ةيیذذحأأ ووحسام ٬،ننوورربخم ٬،ننووفظظنم ٬،ننووخابطط
...تتايیشاحوو ننووقفااررموو

 ككنأك( ةيیئابررهھك مملالسوو تتااررممب اهھضعبب ةلصتم ةهھھھرراف تتاليیف ررصقلاا
 ٍللكشب رريیددتوو ببقااررت ةةدديیددع ةيیمسرر تتااررامع ٬،)!تتيیكررامرربووس ووأأ ٍرراططم يف
 للك اهھيیف خبططنت ةنططلسلاا للخاادد ٌةنططلس ٬،ددلبلاا رروومأأ للك يمسرر رريیغ ووأأ ّيمسرر
 ررشابم ٍللكشب ُللِصَّتت ٬،ةسملوو ٍةسمهھھھ ِّللك ىلع ُتتّصنتت ٬،تتاهھھھوويیررانيیسلاا
...ةيیلاملااوو ةيیسايیسلااوو ةيینمألاا هھتااررااددإإ ممهھھھأأوو مملاعلاا تتاصررووبب

 يف للامِجلاا اهھططيیحُت ٬،ةعساش ةيینووررتكلاا ةيّیووددب ٍممايیِخ ننم وولخيی ال ررصقلاا
 نناكس ححااررتأأوو ححااررفأل ٬،ةماعلاا تتااءاقللااوو تتالفحلل ةةدّدعم ٬،ةيیددابلاا ُهھِبشيُی ٍمميیمصت
 ُتتالاص .ةميیخوو ٍةفررغوو ٍققااوورر للك يف ةيیناهھفصاا ففئاططق ...هھمشحوو ررصقلاا
 تتاشاشلاا تتائم ...ةيینووررتكلالاا بباعلألااوو جنيیلووبلل ٌتتاعاقوو حباسموو ممعاططم
 ٍققااوورروو ٍةفررغ للك يف خخذذبب ىلااووتت ززااررطط ررخآآ ننم ةيیئامنيیسلااوو ةيینوويیززفلتلاا
 ررصقلاا ُدديّیس اهھيیف سسرراميی ةيینووررتكلالاا ءااووضألاب ةيیجاجزز ٌتتالاص .ةميیخوو
 ...ةةررددانلاا ةمخفلاا ووأأ ةميیددقلاا تتااررايیسلاا عمج :ةلّضفملاا ةيیططااررقتسررألاا هھتيیااووهھھھ
 ٬،ءووضلاا ننم ًةلعش ننووكتل ةيیئابررهھكلاا حيیباصملاب اهُھفعس ززِّررطُط لليیخن تتاباغ
 ٬،ةةررددانلاا رروويیططلااوو تتانااوويیحلل ٍععااررم ٬،ةيیسووررفلااوو لليیخلاا ِببووكرِرل تتاارراتكيیهھھھ
...دديیددحووبلاا نناططلس ززيیززعلاا يّمع ٬،رربكألاا ننااووعفألاا ٬،ررصقلاا ِّببررل صصاخ رٌراططموو

 ةةايیحلاا ننع ةساّسح تتافيیشررأأ يفخت ٬،ةيّیررسلاا ةةدديیددش ٬،ةقيیمع ٌةيیبقأأ ررصقلاا
 للضفأأوو ذذيیبنلاا ىقررأل تٌتاعددووتسم ٬،ممهھنم ننيیذذفانلاا اميیسال ةنططلسلاا للهھھھأل ةّصاخلاا
 ةيیهھھھافررلااوو تتااذّذلملاا ننم ةفلتخم ععااوونألوو ٬،ابووك رراجيیس ررخفأل ٬،للووحكلاا
...ةةررجافلاا

 الب هھفئاططقوو هھططالبوو هھثاثآآوو ههرراجشأأ !تتااددلجملااوو ببتكلاا ننم وولخيی ررصقلاا
 هھيیلع ففززعيی تتالافتحالاا تتاعاق ددحأأ ووهھب يف ددحااوو وونايیب ةّمث .خيیررات ووأأ ٍةةرركااذذ
...ططقف ةمهھملاا ههذذهھل دٌدررووتسم يٌيززيیلجنإإ بٌباش ءاسم َّللك

 ِدديیددش ٍللكشب ببرراقألااوو للهھھھألاا ججااووززب للخااددتت ةكباشتم تتالئاع ررصقلاا
 ٍدديیززمب ٬،رربكأأ ٍحبقب لليیجل لٍليیج ننم اهھسفن ققلخ ُدديیعت ٬،ةكبشحلااوو ةيیئااددبلااوو دديیقعتلاا



 )سسكعلاا تتابثإإ ىتح( يل ٌّممع ررصقلاا يف ننم ُّللك .للسكلااوو فِفعضلااوو ةةددالبلاا ننم
 تتنب« يتيیمست ننع ممهھعيیمج ففقووتيی ممل ٬،ككلذذ عم .لليیبقلاا تتااذذ ننم ٌببَسن ووأأ
 ممغرر ييووذذوو يلهھھھأأ ممهھھھ .دديیكأتلاب ممهھبحأأوو ينووّبحيی !ةيیززيیلجناا يمأأ ننأل »ةبيیررغلاا
 ِّللك يف يتانيیج ففصن ممهھعم ررططاشتأأ .ننيیتضافضفلاا ننيیتملكلاا ننيیتاهھل يليیم ممددع
 ينكل .ممهھعموو ٬،ممهھنم ٬،ممهھب تْتلَّكشت يتلووفطط تتاكحضوو ٬،يتغل ٬،يتفاقث .للااووحألاا
 ننم فففأتت تتناك يبيیكررت يف تتانيیج ةمث !ممهھتايیح ططمن ددهھملاا ذذنم غستساا ممل
 ةقووجلاا سسفنل ٬،عيیططقلاا سسفنل يمتنت ننأأ ممااووددلاا ىلع ضضفررت ٬،ةليیبقلاا ةةايیح سسووقطط
...!ببَسنلااوو ببَسحلااوو ققرْرِعلاا ممساب اهھِنْتَم يف تتااذذلاا ررهھصتوو ددررفلاا يغلت يتلاا

 يف هُھُّبسيیوو ههدُدسحيیوو هھُحددميیوو هھهھھُھرركيیوو َّللكلاا ُّببحيی ُّللكلاا .ررصقلاا ننيیدد ققافنلاا
 ٌةتماص دٌداقحأأ .ككااذذوو ااذذهھھھ ننيیب ٬،ررددصلاا يف ممانيی ال رٌرأثوو تٌتامووصخ ةّمث .ففلخلاا
 ددوولاا ٬،ةبذذاكلاا تتاماستبالاا الإإ حططسلاا ىلع ررهھظظت ال .ددامررلاا تتحت ًةججأتم ُّللظظت
 عضخيی ُّللكلاا .ففرّرططتملاا ضضافضفلاا ييررسألاا بّبحلااوو ٬،ققافنلااوو ححددملااوو مميیخفتلااوو
 تتمهھھھاس ززاهھج .ةططلاغملااوو ققافنلااوو ببذذكلاا ىلع عّجشيیوو تتااذذلاا عمقيی ٍّيفخ زٍزاهھجل
 للالذذإلاا ةفاقثوو ةيیلئاعلاا تتاقالعلااوو ننيیددلااوو ففااررعألااوو دديیلاقتلاا هھسيیسأت يف
...ششحافلاا ءانغلااوو ةططلسلااوو ذذووفنلاا تتااررووررضوو ٬،عيیررسلاا ببسكلااوو ععووضخلااوو

 ِهھقنخ ننم تتلفأأ ننأأ عططتسأأ مملوو ةليیووطط تتااوونس ُهھُتشع ٌننجس ررصقلاا
 اهھنم !مملاعلاا ىلع دديیحوولاا يسفنتم تتناك هھيیف يتفررغُ ةةذذفان !ننآلاا ىتح هھتايیعااددتوو
 اهھيیف ببررهھھھأأ .ةيیقنلاا ءاضيیبلاا اهھبحسوو ءاقررززلاا ططقسم ءامس يفً اليیووطط ققِّددحأأ تتنك
 للفسأأ ةيیماخررلاا ءاملااُ ةةررووفان :ررصقلاا ةططيیررخ ننم يتذذفان هھجااوويی نناك ام ِّللك ننم
 ةفررغلل ةهھجااووملاا ةلئاهھلاا ُةميیخلاا !هھلمتحأأ ددعأأ ممل ٍجيیجضلً اعبنم تترراص يتفررغ
 ككثددحأس ٬،للمددنيی ننل ٍححرْرُج ددعب( مموويی تتااذذ تُتيیّنمت :يجُّنشت رريیثت تتحضأأً اارراسيی
 ًاضيیأأ ننآلاا تتنأأ عفددت كّكلعل !يتايیح رَرَّمدد ٍححررُج !لليیلق ددعب ٬،ددلاخلاا يقشع ٬،هھنع
 ننيیسِّددكتمً اعيیمج ررصقلاا نناَّكُس ىىررأأ ننأأ ُتتيیّنمت )!ررخآب ووأأ ٍللكشب ِهھِنمث ضضعب
 ...!للبانقلااوو تتيیمانيیددلاا ننمً اقيینأأً امقاطط اهھلفسأأ عضأأ ننأأ ددعب ٬،ةميیخلاا ككلت للخاادد
 ققلططنت هھنم :ززيّیمتم لٍلكشب هُھتقمأأً انيیميی يتفررغل هھجااووملاا ممخضلاا تتااررايیسلاا ججاارراج
 يندديیعت هھيیلااوو ٬،سسررحلاب ًةططاحُم ِةسررددملل ينلقت يتلاا ةهھھھررافلاا ننيیززووميیللاا ةةررايیس
 مملاعلاب يل ةلص ال :يتلووفطط تتااوونس ُتتيیَّضق ااذذكهھھھ :يبيیبح رْرَّووصت !ككلذذ ددعب
...!سسررحلاب ًةططاحم ٬،ططقف ةسررددملاا ىلإإ بباهھھھذذلاا ءانثأأ الإإ ٬،يجرراخلاا



 يتفررغ يف ةيّیفخ تتاارريیماك .صصاخ للكشب اهھجووأأ يف تتناك يلووح ةباقررلاا
 .ررصقلاا ججرراخ للاصتالاا عيیططتسأأ ال .ممااووددلاا ىلع بٌبقااررم ينووفلت .ّيلع تُتَّصنتت
!تتاليیحتسملاا ررخآآوو تتامرّرحملاا رربكأأ ننددنل يف يِّمأب للاصتإلاا

 ينلماعيُی نناك ييذذلاا نناططلس يمع تتانب ققباطط سسفن يف ُننكسأأ ُتتنك
 هھقيیقش ٬،يبأل ِهھِّبِحل امّبرر .ءيش يف َّننهھنيیبوو ينيیب قُقِّررفيی ال .ككش ننوودد نّنهھھھااددحإك
 عم ششيیعيیل يساموولبيیددلاا للمعلاا ننم ببررهھھھ امددنع( ككلذذ عم هھب ررددغ ييذذلاا ٬،رريیثألاا
 اهھناكمإب نناك يتلاا ككلت ينأل امبرر ووأأ .)ةيینررووفيیلاك ٍةعيیض يف ةيیناارريیإلاا هھتقووشعم
 هھيیلع تْتلَّضف يّمأأ ننأأ الوول ٬،ننددنلبً ابلاطط نناك امددنع دديیحوولاا ِهھِّبُح تتنب ننووكت ننأأ
 ههررصق يف »ةنيیهھھھرر«كك ّيلع ءاليیتسالاا يف يّمأأ ننم ممقتناا ُهّھلعل ٬،ييرردديی ننم !يبأأ
...!ةحيیررجلاا »هھتمااررك«للً اضيیووعت ككلذذ رربتعااوو

 ٬،ببذذكلااوو ققافنلاا ةيّیحضً اضيیأأ يهھھھ !اهھتابيیخ ررززغأأ اموو يمأأ ةةايیح أأووسأأ ام
 !ةيیززيیلجناا ةباِشل ييددنلرريیاا يكوولووثاك سٍسيیسق ِّببح ررثإإ ننددنل يف تتدِدلوُو !اهھھھددلووم ذذنم
 ننأأ سسيیسقلاا ىلع ممَّررحيی هھنأأ الوول ٬،رركذذلاا ققحتسيی ال ٬ً،اادّدجً ايّیددايیتعاا ككلذذ ووددبيی ددق
 ممززل ىىرربك ٌةحيیضف ...!ننيیيیكيیلووثاكلاا ننيیيیحيیسملاا ننيیدد يف سسنجلاا سسرراميیوو ججووززتيی
 ددعب امهھتددوولووم ننم اّصلخت ٬،يّيررسلاا امهھَّبح نناقشاعلاا للصااوويیل ...!اهھھھؤؤافخإإ
...!ةةرريیقف ةبيّیطط ةةأأررمال اهھئاططعإب اهھتددالوو

 اهھتايیح ببسكت يك .ةّحشلاا ةةدديیددش ٍففووررظظ يف اهھتلووفطط يمأأ تتشاع
 يبأأ ىلع تْتفَّررعت !ررهھسلااوو ةةررباثملااوو للمعلاا ننع ففّقووتت ممل اهھتساارردد للصااووتوو
 مملاعلاا يف ررررحتلاا تتاكررح ممعددل ةيیرراسيی ةيیئانغ ةيیبالطط ٍةلفح يف ةعماجلاا يف
 يبالططلاا ععاططقلاا يف ررووضحلاا ةةدديیددش ةيیرراسيی ةلضانم يمأأ تتناك .ثثلاثلاا
 ففررعت يّمع ننأأ ممغرر يبأأ تتّبحأأ !للامجلاا َةةرريیثك ٬،ةًةررسآآً اضيیأأ تتناك .يعماجلاا
...ققررططلاا ِّللكب اهھَتلززاغموو ٬ً،اارريیثك اهھنم بَبُّررقتلاا للوواح ٬،هھلبق اهھيیلع

 للثم .ننددنلب ةكررتشم ةّقش يف يّيااددلااوو ششاع امهھتقالعوو امهھِّبح رِروّوططت ددعب
 ٬،ابررووأأ يف ةيیبابشلاا 1968 ةةررووث ددعب ام لليیج ممظظعموو ٬،ننيیيیررووثلاا ببابشلاا للك
 يبأأ عم ررفاست ننأأ يمأأ تْترررّرق ّممث ...!ججااووزز ةقيیثوو ننوودد ةكررتشملاا ةةايیحلاا الّضف
!مماظظنلاا ططاقسإل ةيیررووثلاا هھتالاضن يف ههددناست ننأأوو ٬،ننددنل هھترردداغم ددنع ننامعل

 ٍرريیبددتوو مٍمعددب ٬،ننامع يف ييددلااوو اهھنم صّصلخت امددنعً ايیلاغ ننمثلاا يمأأ تتعفدد
 اهھھھددووهھج للك ممغرر عططتست ممل .ننددنلل ضضافوولاا ةيیلاخ تْتدداع .يّمع ننم ططيیططختوو



 ٌررشب ةمث( !يمأأ اهھنأب ٍّيمسرر ٍتتابثاا ددووجوو ممددعل ٬،يتيیؤؤرر ىّتح ووأأ يتدداعتساا
 يّمأأ تتلضان .)!ررمعلاا ىىددم ممئااززهھلااوو تتابيیخلاا ممهھھھااووهھتوو علاططلاا ءووس ممهھقشعيی
 يجااووزز :لليیلق ددعب ككل هھيیكحأس ام يل ثثددحيی ننأأ للبق ً!اثبع ٬،يتدداعتسالً اليیووطط
...!»رريیغصلاا نناططلس« ٬،بباهھشب

 يفً اعم ششيیعن انك .ررمعلاا ننم ةنماثلاا يف ُتتنك ٬،يمأأ ُتتعضأأ امددنع
 !عبسلاا هھتاجووزز ننمً انبإإ ننيیثالثوو ةعست فّفلخ ييذذلاا ييدّدج ررصق يف ةلالص
 تتااوونس ىلحأأ ٬،ةلضفملاا يتنيیددم ٬،ةلالص يف يمأأ ةقفررب تتااوونسلاا ككلت تتناك(
 ررصقلل ُتتلقتناا ٬ً،اارريیفس للمعلل يبأأ ةةرردداغموو ٬،يمأأ ِررفس ددعب .)ةبططاق يتايیح
 ننم ههالت اموو اهھھھررابخأأ للك ءافتخااوو يمأأ ققااررف ...ططقسم يف ٬،يّمِعل دديیددجلاا
 للووأأ تتناك ٬،ةمئاادد ٍةباقرروو يغامدِدل ٍّيفلس ٍلليیسغ ننموو اهھھھددض ةيیئااددع تتالمح
...لليیلق ددعب ظُظحالتس امك ححااررجللً ابصخً اعتررم ننووكتس يتلاا يتايیح ححااررج

 يمعوو )ددرّرمتملاا ييررووثلاا( يبأأ ننأأ ووهھھھ اادّدجً ااررخأتم الإإ يمأأ هھكررددت مملام
 يبأأ ننع يمع هھلووقيی ام للك ممغررف ...!ددحااوو رٍرفن ننم نناتخسن )ّيعجررلاا ّيلبقلاا(
 يسكرراملاا ييررووثلاا يبأأ يضامب ررمتسملاا ههرريیكذذت ممغرر ٬،بّبسوو ددقن ننم
 امهھھھ ككلذذ ممغرر ٬،ممئااددلاا ههددررمتوو ففااررعألااوو دديیلاقتلل هھمااررتحاا ممددعوو هھتالابمالبوو
...!للاب ىلع ررططخيی ال للهھھھذذم للكشب ٬،ننايیقيیقح ننامأأووت

 اسنررف يف اارريیفس يبأأ نناك امددنع ررمعلاا ننم ةةررشاعلاا يف ككلذذ ُتتفشتكاا
 .)اهھيیلضانم ررخآب ررددغلااوو ةيینامعلاا ةةررووثلاا ننم ِللّصنتلاب يّمع ههااررغأأ ننأأ ددعب(
 اهھب مماق ببررآملاا ةةددِّددعتم ةيّیررس ٍةلحرر ءانثأأ ٬،ئجافم للكشب ٬،مموويی تتااذذ يمع ههرراازز
!ييددلااوو ةيیؤؤررل اهھيیلإإ هھعم ينذذخأأوو ٬،سسيیرراب ىلإإ

 ققددنف ىلإإ انهِھُّجووتوو ٬،سسيیرراب رراططم انلووصوو ددعب هھسررح ننم يّمع صصَّلخت
 اسنررف للصوو هھنإإ هھل للووقيیل يبأب للصتأأ .ددررووكنووكلاا ةحاس يف ممخف يططااررقتسررأأ
 ععرراش يف هھعمً ااددعووم دددّدحوو ٬،ةيیمسرر رريیغ ٬،ةصاخ ةئجافم ةةررايیزز يف
 للقيی ممل !»ررصنلاا سسووق« ممااددقأأ ىلع ٬،ررووتسجووررددلاا ىهھقم ممامأأ ٬،هھيیززيیلززناشلاا
...!ككلذذ ننم ررثكأأ

 ّللك ققووفت امهھئاقلب امهھتدداعس تتناك !مموويیلاا ككلذذ يتايیح للااووطط ىسنأأ ننل
 يماح ٬،يِّمع :ققبسم ٍببيیتررت ننووددً ابيیررقت سسابللاا سسفنب ىهھقملاا الصوو !ةةدداعس
 ىَّلخت يبأأوو .ييدديیلقتلاا ينامعلاا هھيّیزز ننع ىَّلخت ٬،دديیلاقتلااوو ننيیددلااوو ففااررعألاا ىمح
 ٬،ننووللاا سسفنب ننيیصيیمق ننايیددترريی الصوو !ةيیمسررلاا ةقيینألاا ةلددبلااوو ققنعلاا ةططبرر ننع



 يف ففووشكملاا يبهھھھذذلاا سسلسلاا سسفنب ٬،ىلعألاا يف ننيیحووتفملاا ننيیررااررززلاا سسفنب
 يتلاا ءااددووسلاا ةيیسمشلاا ةةرراظّظنلاا سسفن ٬،ززنيیجلاا ننوولططنبلاا سسفن اسبل ...!ررددصلاا
...!مملاعلاا ننع هھجوولاا ففصن ببجحت

 يف ٬،يمسرر ووأأ يمووكح دٍدعووم للك ججرراخ ٬،دديیتع ووأأ بٍبيیقرر ننوودد انهھھھ امهھھھ
 ...!ررمُعلاا ىىددم ههاسنأأ ننل لٍلكشب ننيْیدَديیعس اهھلالخ ايیددب ٬ً،اادّدج ةةررددان ةيیلووفطط ةظظحل
 ننع ٬،ةيیمسررلاا ررااووددألاا ننع ٬،ففااررعألاا ٬،ةليیبقلاا ٬،سسررحلاا ننعً اادديیعب انهھھھ امهھھھ
 ةظظحل ...رريیفسلاا ةةدداعسوو يلاعملااوو ةماخفلاا بباقلأأ ننع ٬،تتابجااوولااوو ققووقحلاا
...!ععانق ِّللك ننع اهھيیف ايّیلخت ٬،اهھيیف امهھفررعأأ ممل ةةررددان

 هھتررووص ررددابت »ةيیغاطط« :ةملك عمسأأ امددنع ييذذلاا ككلذذ ٬،يّمع ففررعأأ ممل
 ررددابت »يئامنيیس للثمم« :ةملك عمسأأ اّملك ييذذلاا ٬،يبأأ الوو ٬ً،الاح يغامدد ىلإإ
 ...!ىىررخألاا يهھھھ هھتررووص

 ففررطط يف يفخ ننكرر يف ٬،رراهھنلاا حضوو يف انهھھھ نناقهھھھااررم امهھھھ
 ءااررقشلاا ةةرراجلاا سسفن ننالززاغيی ٬،ززافيیشلاا يكسيیوو سسووؤؤك نناعررقيی ٬،هھيیززيیلززناشلاا
 ّننهھھھوو تتااووانسحلاا سسفن دداسجأأ ةهھھھااررشب امهھھھانيیع عباتت ٬،ةلباقملاا ةلوواططلاا يف
 يف ءيش للك ننم ننااررخسيی ٬ً،انايیحأأ ةيیرريیتسهھب نناهھقهھقيی ...!ععرراشلاا ننرربعيی
 ننموو ٬،ينم ٬،ممهھتاجووزز ٬،نناططلسلاا ٬،هھلإلاا ٬،ننيیددلاا ٬،ددالبلاا ننم ٬،امهھيیبأأ ننم :ددووجوولاا
 ننموو ددلبلاا ااذذهھھھ يف ننيیددلاا ىمح يماح ننم للاب ىلع ررططخيی ال رٌرفك ...!امهھيیسفن
!ككلذذ عم مموويیلاا ككلذذك ننيیدديیعس امهھھھررأأ ممل !ةلووددلل ّيمسررلاا للثمملاا ٬،ززيیززعلاا هھقيیقش

)3(
 !هھتيیؤؤررل ُّننحيیوو يبأأ ببحيی يّمع نناك ممك تُتظظحال ررصقلاا يف يتايیح للااووطط

 تتناك امهھم يتاجايیتحااوو ييررابخأأ ننع للأسيیلً ايّیموويی يب للصَّتيی نناك ككلذذل ُهھَّلعل
 ُتتنك ننإإوو ٬،ررخآب ووأأ لٍلكشب نناططلس يّمع بّبحأأ تُتنكً اضيیأأ يلعل !هھباعتأأوو هھلغاشم
...!ككلذذ ننم للجخلابً انايیحأأ ررعشأأ
!مموويی تتااذذ ينلأس ٬،؟رريیخألاا تتايیضايیررلاا نناحتماا يف ككتمالع ممك

!100 ننم 99
!ننآلاا للصتأس 100،٬ ننم 100 ىلإإ اهھليیووحتل ككتسررددمبً الاح للصتأس
 ةةايیحلاا يف هھتابغرر للك ققيیقحت عيیططتسيی هھنأأ قٌقثااوو ووهھھھ( ...!يعاادد ال ٬،ال
)!هھنووفلت حيیتافم ةحوول مماقررأأ ىلع سّسهھلاا ددررجمب
؟ننذذإإ ننيیجاتحت ااذذام
...!ءيشال ٬،ءيشال



 !ككنم ببررهھھھأأ ننأأ ججاتحأأ« :هھيیلع دّدررأأ ننأأ ييدّدووب نناك !ةقيیقحلاا للقأأ ممل ٬ً،اعططق
 ههذذهھھھ ددعب يمأأ ىىررأأ ننأأ ججاتحأأ !يتيّیررح ضضررأأ ٬،ةةددووعووملاا ضضررألاا ووحن للحررأأ ننأأ
 ٌددّالج ُهھمكحيی ييذذلاا ننجسلاا ااذذهھھھ ننم ...»!ننجسلاا ننم ججررخأأ ننأأ ججاتحأأ !ننيینسلاا
 .ررخآلاا َةيیسجررن يكذذيُی مٍمامتهھھھااوو ٍءااررغإإوو ٍةبيیططب هھتلئسأأ ُهھِّجوويی ففيیك ففررعيی قٌقيینأأ
 انأأ ممك ففررعيی نناك !ثثبعلاا بباب ننم تتأيی ممل تتااذذلاب تتايیضايیررلاا ننع هھلااؤؤسف
 ننم ٬،هھنم ببووررهھلل ٍةليیسوو ععووررأأً اضيیأأ اهھنأل امبرر !يتلووفطط ذذنم اهھب ٌةمررغم
...ةقوونخملاا ةيّیقشلاا يتايیح ننموو ٬،ررصقلاا

 نناك .ططقسم يف ةيیجذذوومنلاا ةيیددااددعإلاا يتسررددم يف تتايیضايیررلل يقشع أأددب
 هھسوورردد ممِّددقيی نناك .اكيیررمأأ يف سسرردد ٬،ززيّیمتم يقااررع تتايیضايیرر ُسسِّررددم انل
 ىىددم ظظحال .ةةررددان ٍةعاارربوو ٍّيفووص ٍففغشب ٬،ةقيینأأ ٍةَّيیبددأأ ٍةغلِب ٬،ةيّیلج ٍةةدداعسب
 ىلع ييدّدرروو هھعم يبوواجت ةعررس ةةدّدشوو ٬،تتايیضايیررلاا صصصح ءانثأأ يتعتم
 ممل ٬،اهھيیلإإ ينهھّجوويی ممل ةةررددابمب مموويی تتااذذ ئجووف هھنكل ً.اارريیثك ينعّجش .هھتلئسأأ
!هھلابب ررططخت ووأأ ٬،اهھعّقووتيی

 يفً اموويی للزّزغتأأ ووأأ ننَّنفتأأ ممل ٬ً،اليیمجً ااررتفدد ٍّيعيیبرر ٍححابص تتااذذ هھل تُتلمح
 ةسددنهھلاا تتايیررظظنل ييددحوول اهھترركتباا ننيیهھھھاارربب هھتألم .هھتاحفصك ٍتتاحفص ششقن
 ررَّررقملاا ننيیهھھھااررب ننعً ايّیررذذج ففلتخت ٬،ةنسلاا ككلت يف اهھھھانّملعت يتلاا ةيیسيیدديیلقإلاا
...ً!اضيیأأ نناهھھھررب ننم ررثكأأ تتايیررظظنلاا ككلت ضضعبل تُتفشتكاا .يسررددملاا

 يف اهھُبِّلقأأوو اهھُبلووقأأ ٬،ننيیهھھھاارربلاا ككلت ععااررتخاا يف ررّكفأأ ةليیووطط لٍلايیل تُتيیّضق
 ٍنناقتإإوو ٍّببحوو ٍننأتب اهھُخسنأأ ٬،ةقيینأأ ةيیضايیرر ٍةغلب اهھُغيیصأأ ٬،تتاهھھھاجتالاا ِّللك
 رريیغً اثددح ككلذذ عم هُھُترربتعأأ .هھتلمع امب ام ٍّددح ىلإإ ةًةررووخفوو ةًةدديیعس تُتنك ...يلاثم
 ينلهھھھذذأأ يلمعل هھلابقتسااوو تتايیضايیررلاا سسِّررددم للعافت ننأأ الوول ٬،ةيیلاع ٍةيّیمهھھھأأ ييذذ
...ةةدداملاا ههذذهھل يبحوو يسامح ننم دّدشووً اارريیثك

 ً»ايّیخيیررات«ً احيیررصت هھيیددل ننإإً الئاق مموويی تتااذذ تتايیضايیررلاا ةصح أأددب
 للاق !ةمصاعلاا ةيیميیدداكأأ يلووئسم ضضعبوو ةسررددملاا رريیددم ِهھعامِسل اعددً اارريیططخ
 يتايیح للالخ ُتتفَّررعت« :ةيیانعب ٍةجرَرخُم ٍةئيیهھتوو ٍّيلافتحاا ٍتتووصب ألملاا ممامأأ
 نناك امهھھھددحأأ !تتايیضايیررلاا مموولع يف ةيیئانثتساا ببهھھھااووم امهھل ننيینثإإ ىلع ةليیووططلاا
 يف يعم سسرردد ٬،ددااددغب يف تتانيیسمخلاا ةيیااددب يف ةيیووناثلاا ةسررددملاا يف يلً اليیمزز
 يف ننيیيیجيیتااررتسالاا ءاارربخلاا ممهھھھأأ ددحأأوو ةيیسنجلاا يكيیررمأأ ننآلاا ووهھھھ ً.اضيیأأ اكيیررمأأ



 ةحلسألاا مميیمصتوو ةيیقيیبططتلاا تتايیضايیررلاا مموولع يف يكيیررمألاا ششيیجلاا
»...يناثلااوو !ةيیجيیتااررتسالاا

 !ككلذذ ننم ممايیأأ للبق هھتيیططعأأ ييذذلاا ييررتفدد حتف ٬،يناثلاب ففِّررعيُی ننأأ للبق
 ححززق سسووق ننااوولأأ ِّللكب تُتجَّررضتووً اضيیأأ تُتققررززأأ ٬،ررتفددلاا ةيیؤؤرر للاح تُتررررمحأأ
...!امبرر

 ىقيیسووم اهھھھرُربتعأأ ممك ٬ً،اّقح تتايیضايیررلاا ققشعأأ ممك ننيینسلاا رّرم عم تُتكررددأأ
 !يضايیررلاا دديیررجتللً الباق ةةايیحلاا يف ءيش ّللك ىىررأأ تتنك !ننووكلاا غَغامدد ٬،ددووجوولاا
 ةغلِب ددووجوولاا يف ٍةنوونيیك ِّللك دُدررسوو دُديیددحتوو فُفشك ننكميی هھنأأ ننيینسلاا رّرم عم تُتنمآآ
 ِّللك عم ةملقأتملاا اهھميیهھھھافموو اهھتاجذذمنوو اهھتالدداعموو اهھتّالاادد رربع ٬،تتايیضايیررلاا
 ًانووررتكلإإ ٬،ةفصاع ووأأ ًةمسن ةنوونيیكلاا ننووكت ننأأ ّممهھيی ال !ةيّیحوورر ووأأ ٍةيّیددام ٍةنوونيیك
 ٍققشع ةضبن ووأأً اقيیمعً انززح ٬ً،ايّیجيیلهھھھإإ ووأأً ايّینووززلحً اارراسم ٬،ةةرّرجم ووأأً اشئاطط
 ىلع ُعَّكستت ًةلمن ووأأً اجئاهھھھً اتيیررفع ٬،ةقيیمع ًةلُبق ووأأ ٍببضغ َنناكررب ٬،ةشايّیج
 ةصقررك ًةمغانتم تتالدداعملااوو تتّالااددلاا ننووكت ننأأً اضيیأأ ُّممهھيی ال ...!لليیف ممووططررخ
 .ةيینووررتكلالاا ىقيیسووملاا تتاصقررك ًةبيیترر ووأأ ٬،ككوووورر ةصقررك ًةيیئااووشع ٬،سسلاف
 ٬،اهھتايّیلجتوو اهھتعيیبطط ٬،اهھلاكشأأوو ءايیشألاا ررااررسأأ ددِّددحيُیوو يلجيُی ام اهھھھددحوو يهھھھ
 يف ُةمددختسملاا اهھُتاملكوو اهھھھزُزمرر ٬،ءايیشألاا حُحوورر يهھھھ ...اهھترروورريیصوو اهھترروورريیس
 ٬،ةنكاادد ًةمتُع ننووكلاا ووددبيی تتايیضايیررلاا ننووددب هھنأأً امامت تُتنقيیأأ ...!هھلإلاا غِغامددوو ِةغل
 للثملاا ببسح ٬،»ةنوونجم عباصأأ ببِّضخُت ءايیمع«بب هھبشأأ ةةايیحلاا حبصتوو
...يبعشلاا

 يسووهھھھ ٬،ررسآلاا ييذذالم ٬،ذذيیذذللاا ينوونج ممايیألاا ككلت ذذنم تتايیضايیررلاا تتناك
 يل ةبسنلاب ...!ننجسلاا يف اهھتسررامم ننكميی ٍةعتم ُللمجأأ ٬،امبرر ٬،اهّھلعل !ددلاخلاا
 ررصقلاا ننعً اادديیعب ششيیعلاب يل حمسوو يغامدد رَرَّددخ كٍكررابم ٍننوويیفأأ للضفأأ تتناك
 للقأأ هھيیف يتايیح ننيینس تترّرم اهھلضفب .ككلذذ عم هھِسااددقأأ سِسددق يف ايیحأأ تُتنك ييذذلاا
...!ةبآكوو ةًةأططوووو ًةيّیشحوو

 ٍففغشبً ايّیموويی اهھھھألمأأ يتلاا ٬،تتايیضايیررلاا ررتافدد ننأأً اضيیأأ ففررعأأ تُتنك ّممث
 امكً اقالططإإ هھتاملظظ ددوونج اهھشِّتفيُی ال ً!اارريیثك ررصقلاا ششيیفافخ ُّممهھُت ال ٬،رريیفوو ٍّببحوو
 ىلع ااووررثع !ةةرريیغص انأأووً اارّرس هھتباتك يف تُتعررش تٍتايیموويی ررتفدد مموويی تتااذذ ااووشّتف
 ...!هھفاشتكاا لليیحتسيی نٍناكم يف ٬،ققااررووأأوو ٍةعتمأأ ننيیب ةيیانعب اهھُتيیفخأأ يتلاا يتايّیموويی
 ننم »ًةغرراف ًةليیززهھھھ تٍتاحفص« ببتكأأ ننأأ ينعنم ٬،ينأأَّززهھھھ !ككلذذل يّمع يناعددتساا



 ييذذلاا ِععوونلاا ننم ننكاادد ٍدديیددهھت ِققيیرربب ههانيیع ْتتَلبررست .ىىررخأأ ةةرّرم ععوونلاا ااذذهھھھ
...!هھتيیؤؤرر للاح شُشعتررأأ

 ٍةةرريیغص للك ننووشّتفيی ممهھنأأ ٬،هھل ددووددح ال ٍمملأب ٬،ددعب اميیف ُتتنقيیأأوو ُتتكررددأأ
 تتاحفص يف يتايیموويی للّجسأأ ننأأ ّيلع ننأأوو ٬،يبايیغ ءانثأأ يتفررغ يف ٍةةرريیبكوو
 ئئرراق« تتايیجمررب ممهھتااررتوويیبمك ىلع ننووكلتميی ال املاطط ٬،رريیغ ال يترركااذذ
 ءاجررأأ شِشيیتفتل ٬،ةمجمجلاب طُطبعشتت ٍةيینووررتكلاا تٍتاططقال َةةززهھجأأ ُهھِّجووت ٬،»تتايیرركذذ
...ةةرروومططملاا تتايیموويیلااوو تتايیرركذذلاا ننعً اثحب غغامددلاا

!مموويی تتااذذ ٬،ننووفلتلاب ررصقلاا ششيیفافخ ُّببرر ينلأس ٬،؟ننذذإإ ننيیجاتحت ااذذام
...تُتبجأأ ٬،!ةيیبررووأأ ةعماج يف تتايیضايیررلاا سسررددأأ ننأأ

 يتفررغ ووحن ُععررهھيی هھِمحلوو ِهھِمحشب ءاج !علهھلاا ننم ققعص !هھنوونج ّننج
 ءاملع للكوو ابررووأأ تتاعماج ككل ررضحأس« :خخررص .ببضغلاا ننمً ااررِّجفتم
 ًاموويی ينووكت ننل !ةةرراعددلاا ضضررأل ييررفاست ننل ككنكل ٬،ررصقلاا ىلإإ تتايیضايیررلاا
...»!ةيیغابلاا ككّمأأ للثم

 ةةزّزعلاا ننع ٬،ننيیددلاا ننع ٬،ففررشلاا ننع ةبضاغ ًةةررضاحم يل ىقلأأ
...!هھلفسأأ ام ...!ةماارركلااوو

)4(
 ٌّينيیتوورر ٌّققح ٬،ييرريیغ ٬،ررصقلاا ءانبأل اكيیررمأأوو ابررووأأ يف ةسااررددلل رُرفسلاا

 ددعب ججرراخلاا يف ةسااررددلاا ننم دداع ممهھھھددحأأ ...ششاقن ىنددأأ ققحتسيی ال ٬،هھنم غٌغووررفم
 نناططلس« هھبقلأأ ننأأ للِّضفأأ( .بباهھش :هھمساا ...لليیلقب ةماعلاا ةيیووناثلاا تُتلمكأأ ننأأ
...ننيیرريیفغلاا يمامعأأ ءانبأأ ددحأأ ٬،ررصقلاا نناّكس ممظظعم للثم ٬،ووهھھھ .)»رريیغصلاا

 ذذنم ككررددأأ هھنكل ٬ً،اكوولسووً الكش رريیبكلاا نناططلس ننعً اارريیثك ففلتخيی نناك
 هھتابغرر للك حيینجتوو خيیررفت عيیططتسيی ططقف يّمع للاقع ننم ننأأ ةسااررددلاا ننم هھتددووع
 ننووكيی ننأأ ةعساشلاا هھتاحوومطط ققيیقحت ددااررأأ ااذذإإ هھيیلع ننأأ ننقيیأأ .ةةرريیفوولاا هھمالحأأوو
 ققررططلاا للكب نناططلس ننم بَبَّررقت ككلذذل .للووألاا ههرَراتخموو ٬،ررصقلاا ِّببرر َللَّضفُم
 هھمساا ددعص ...ةيیررتميیلم ٍةّقددوو ٍءالوووو سٍسامحب ههرَرمااووأأ ذَذَّفنووُ ههاضررأأ ٬،للئاسوولااوو
 ئكتيی ٬ً،اموودد هھيیددانيی يّمع رراص .ةةرريیغص ٍةهھھھررب يف ررصقلاا ِةصررووب مِمهھسأأ يف
 رريیثألااُ ههافططصم رراص .ةيیجيیتااررتسااوو ةبووعص ررثكأف ررثكأأ ببررآم يف هھيیلع
...!ةةددرّرجملاا ننيیعلل ووددبيی امك ٬،ةظظووحلم ٍةعررسب

 ووأأ ررمألاا ئئدداب يف هھب أبعأأ ممل .مماظظتنابووً اارريیثك يّمع ةةررايیززل يتأيی نناك



 ننكل ...ققوومررم للكشب علططملاا ننسح ٬ً،اميیسوو ٬ً،ابَّذذهھم نناك ننإإوو ٬،ممامتهھھھاا ييأأ هھيیططعأأ
 هھباجعإب يل حيیملتلاا ننع ننفقووتيی ممل ننهھتانب ضضعبوو يّمع تتاجووززوو يتاّمع
 ككل حمسيی ننأأ نناططلس ىلع لُليیحتسيی هھنأل« !نَنلق امك ٬،»!ككب ققحألاا ووهھھھ« ...!يب
 ٬،ممسووألاا ٬،للضفألاا ووهھھھ ننيیررخآلاا ممعلاا ددالووأب ًةنرراقموو .ةلئاعلاا ججرراخ ننم ججااووززلاب
...»ددعااوولاا للبقتسملااوو ةعيیفررلاا ققالخألااوو ببذّذهھملاا ببوولسألاا ووذذ

 ىلع ُططغضت تترراص .ةيیووتلملاا تتاسمهھلااوو تتاحيیملتلاا ككلت ينتقلقأأ
 ككلذذ للاحتساا .»ررصقلاا حّشررم« ىلع ففُّررعتلاا ُتتلوواح .ررثكأف ررثكأأ يباصعأأ
 يفً اموودد ففقيی ييذذلاا ٬،ززيیززعلاا يِّمع ٬،اهھھھامح يماحوو ٬،دديیلاقتلااوو ففااررعألاا بببسب
!ككهھتنم اهھكهھتناا ام ااذذإإ دداصررملاا

 ففصن ٬،ةةرريیغص »ًةقهھھھااررم« ًةةررماغم رَرَّبدد ٬،يمامتهھھھاب بُباهھش رَرثأتسيی يك
 ةلفحل انقيیررطط يف يمع تتانب ننم ننيیتنثاا ُّممضيی »دٍدفوو« عم مموويی تتااذذ تُتنك !ةحجان
 ببررق ةهھھھررافلاا هھتررايیسب ةةأجف بباهھش ءاج .صصاخلاا سسررحلاا ةةررايیس انططيیحت ٬،ججااووزز
...!هھيیلع ففااررشإلاب ررصقلاا بّبرر ننم فٌّفلكم هھنأك ٬،ببكووملاا

 ننأأ ٬،ججااووززلاا ةلفح يلووخدد للبق ٬،هھساارّرح ددحأأ ينم ببلطط :هھتطّطخ ذذّفن ّممث
 يل هھِّجوويی ننأأ ددوويیوو ٬،رراتمأأ ددعب ىلع هھتررايیس يف ينررظظتنيی ييذذلاا بباهھش للباقأأ

...!»ننيیعألاا ننعً اادديیعب تتايیضايیررلاا يفً الااؤؤس«
 يضايیررلاا ُللااؤؤسلاا« ااذذهھھھ ٬،ئجافملاا ييدّدحتلاا ااذذهھھھ ينرراثأأ ٬ً،اارريیثك تُتبررغتساا

 ًايّیررسً المع ُحبصت ررصقلاا يف تتايیضايیررلاا ىّتح !»ننيیعألاا ننعً اادديیعب هُھَّجوويی ييذذلاا
 ٬،رراظظنألاا ننع ٍللززعمب هھتررايّیس ووحن تُتهھَّجووت ...!سسيیلااووكلاا يفً اسمهھھھ هھب سُسمهھيُی
 ىلع ففرّرعتلاب ةةرركام ففصن ةيّیفخ ٍةبغرروو ٬،ععالططتساا ِّببحوو ٍللجخوو ٍةيیئاقلتب

 بباهھش ننأأ عّقووتأأ ننكأأ ممل ...!تتايیضايیررلاا يف هھلااؤؤس ععامسوو »ررصقلاا حشررم«
 ططقسم ننم ينجررخت ةليیووطط ةلحرر يف هھتررايیسب ينددووقيیوو ٬،ككااذذنيیح »ينفططتخيیس«
...!ةلالص :اهھبحأأ ممك ففررعيی يتلاا ةنيیددملاا ههاجتاب

 يف ةةأجف يب يمرريی ووهھھھاهھھھ !ررحبلاا ةةددهھھھاشمل ةلحررلاا ككلت ططسوو ينفقووأأ
 ررصقلاا يف ٌددحأأ ررّكفيی ممل !ننوونجب هھقشعأأ ييذذلاا رِرحبلااوو ِةيّیررحلااوو ررفسلاا نناضحأأ
 ٍةليیووطط ننيینس ذذنم ايیحأأ يتلاا انأأ ٬،يتلووفطط َةنيیددموو َررحبلاا ددقتفأأ ممكً اموويی ههرريیغ
 امك ٬،رُرحبلاا ...!ققلغم مٍمَّغلُم رٍرصق للخاادد ًةبقااررُم ٬،ننجسلاا للخاادد نٍنجس يف ًةةرريیسأأ
 ننمً انيینس تتاظظحلب َّيف َللسغ !عجانلاا يئااوودد ٬،ىلثُملاا يفعض ُةططقن ٬،ففررعت
...!ةلامثلاا َّددح ينرركسأأ ٬،ننابضقلاا ننيیب ةةايیحلاا رِرهھقوو لللملااوو ءايیعإلاا



 .ممج ٍببددأأوو ٍةَّقرِرِب ينبططاخيی نناك .ررحبلاا ئططاش يف يبررق بباهھش سسلج
 ررتوولاا يف ّققدد( !ةلئاعلاا يف ةبررغلاب ههررووعش ننع .هھسفن ننعً اليیووطط ينثدّدح
 ننأبوو ٬،هھلووقيی ام للكب تتقثوو ً.امامت ينهھبشيی هھنأأ تُتررعش .)!ةقئاف ٍةةرراهھمب سساسحلاا
 ىلع ئجافملاا ءاليیتسالاا يف حجن !ررخآللٌ ةةآآررم ٬،ام ٍللكشب ٬،انم ٍددحااوو َّللك
 دديیددشلاا هھئايیتساا ننع ننلعأأ .مموويیلاا ككلذذ للبقً الجرر ببحأأ ممل يتلاا انأأ ييررعاشم
 ممددعل ههرراكنتساا ننعوو ٬ً،اموودد ينقحالتوو ّيلع ققلططُت يتلاا »ةبيیررغلاا تتنب« ةةررابعل
...!يمأأ عم للصااووتلاب يل ححامسلاا

 ًةقيینأأ ةيیئابررهھك ًةةَّززهھھھ ّيتفش يف بُباهھش عَعددووأأ ًةةررشابم يمأأ ننع ثثيیددحلاا ددعب
 :يتايیح يف ةةرّرم للووأل اهھُتفررع ٬،دديیعس ٍججااززمب اهھُتقَّووذذت ٬،للجخب اهھُتفشتكاا ٬،ةقيیقرر
 سسيیساحأأ ييددسج ايیالخ ِّللك يف تتلعشأأووً اارريیثك ينترَرسأأ ٬،ةئفاادد ةفيیفخ ةلبق
 ُعقوو ةقيیقحلاا يف اهھل نناك ٬،ررحسلاا َةةدديیددش ٬،ففصوولاا ةبعص ٬،ةةذذيیذذل ٬،ةبيیررغ
 ِددرّرجم ننم ينعنمت تتناك يتلاا ةمرراصلاا ةيّیفلسلاا يتفاقث َّللك تْتمدَدص !ةفصاعلاا
 ِةةءااررق مِمددع ننم ٬،ةةرريیغص ٌللَُبق هھيیف بُبَّررستت مٍمليیف يّيأأ ةةددهھھھاشم ممددع ننم ٬،اهھب رريیكفتلاا
 َةةءااررق ننأأ ُددقتعأأ ُتتنك ٬،ددحووألاا يقشِع ٬،رْروّوصت( تتايیااووررلااوو صصصقلاا ِممظظعم
)...!سسووددقلااددبع نناسحإب ككلاب امف ٬،ررووجفلااوو ققسفلاا ننم عٌعوون ظظووفحم ببيیجن

 اهھُجاتحيی ممك تُتكررددأأ !ننيیجسكووألاا للثم يمدد يف تْترَرس ةَلُبقلاا ههذذهھھھ ننأأ رريیغ
 :يقشع ففررتعأأ ننأأ ّيلع ...ةليیلعلاا تتامسنلااوو َءااذذغلااوو َءاملاا جُجاتحيی املثم ييددسج
 ٍجيیسن ايیانث يف ةةايیحلاا تتاظظحل ُّللك كَكبتشتوو رَرثانتت ننأأ دَدعسأأ ام !ةلُبقلاا ككلت تُتببحأأ
...!ققدداصلاا ققشِعلاا لِلَُبق ننم

 ٬،ةلالص يف )ةلئاعلاا سسأأرر( رريیبكلاا ييدّدج تتيیبب ككلذذ ددعب بباهھش ينررَّكذذ
 هھهھھھاجتاا يف ةةررايیسلاب ينذذخأيی ننأأ للبق ٬،يتلووفطط تتااوونس ىلحأأ هھيیف تُتيیَّضق ييذذلاا
 ...»!للززنموو بٍبيیبح ىىرركذذ ننم يكبن افق« :مميیخرر ٍّيسناموورر تٍتووصب ددشنيی ووهھھھوو
 ٬ً،اعئاارر انل )ططقف ددايیعألاا يف ططقسم يف انتررايیززل يتأيی ييذذلاا( ييدّدج ُللابقتساا نناك
 عم يتايیرركذذ ضضعب ُتتددعتساا امددنعً اليیووطط ُتتيیكب ...!ةيیميیمحلااوو رريیثأتلاا َدديیددش
 ًاارريیثك هھقشعأأ ييذذلاا للززنملاا ككلذذ يف يتايیح ننيینس للمجأأ لليیصافتوو ٬،يبأأوو يمأأ
.ةليیووطط ننيینس ذذنم هھيیلإإ ددعأأ ممل ييذذلااوو

 ةةأجف تُتددجوو ينأأ يّيرِردَدقلاا مموويیلاا ككلذذ ةيیاهھن يف ٬،مميیظظعلاا يقشع ٬،تُتسسحأأ
...!يتايیح َّللك هھل ببهھھھأأ ننأأٌ ةةددعتسم ينأأوو ٬،ررحاسلاا ييرريیمأأ ٬،يمالحأأ سَسرراف



 يمع طّطح !لليیلقب ييدّدج للززنم انلووصوو ددعب لليیللاا ررخآآ يف ٍءيش للك رَريّیغت
 ُممووحش دُدعتررت سسوواشأأ ممامعأأ ننم ٍةبصُع عم ةصاخلاا ررتبكووليیهھلاا هھتررئاططب نناططلس
 َددقف ...ءااررمحلاا ممهھنيیعأأ يف ِببضغلاا نُناارريین ُللعتشتوو ٬،ممهھُبررااووش ُررِّشكُت ٬،ممهھنووططب
 ألملاا ممامأأ بباهھش عفص ً:احضااوو ووددبيی امك ييررووططسألاا ههءووددهھھھوو هھنااززتاا نناططلس
 ينقددغأأ .عفصلاا ننم ررثكأل تُتضرّرعت ددقف انأأ امأأ !ففاصووألاا للكب هھَّبس ننأأ ددعب
 امك ٬،»ننيیددبآلاا ددبأأ ىلإإ ةلئاعلاا خيیررات خِّططليُی رٌراع« اننأل يُِّمأأوو ىنمتش .تتاناهھھھإلاب
...!للاق

 امددنع ٬،ققمعلاا َغلاب ٬،ففيیززنلاا دَديیددش حُحررجلاا ننووكيی ممك ٬،ففرراجلاا يقشع ٬،ههآآ
...!تتاناهھھھإإوو تتاعفص ىلإإ ٬،ققررب ةحمل يف ٬،ةلبقلاا رُرحسوو بّبحلااُ ةةرركس لُلوّوحتت

 ىلع ييدّدج ررااررصإإ ممغرر ٬،ررخأت ننوودد ططقسم ىلإإ ةةررئاططلاب هھعم ينذذخأأ ّممث
 ننم ددكأتلاا ممززل !ررصقلاا يلووصوو للاح تتفعاضت تتاناهھھھإلاا .ةلالص يف انئاقب

 تتايیتآلاا تتاصِّصختملاا تتاارريیبخلااوو تتاَّمعلاا ننم سٌسررش دٌدشح ً!اعيیررس »يتمالس«
 ...!يترراكب ءاشغ ددووجوو ننم ددكأتللً ابصغ يتررووع نَنْصَحَف ررصقلاا ججرراخ ننم
 ننم ُضضفتنيی ٍحيیررج رٍرئاطط للثم ُتتنك !ةَّلذذَم سَسعتأأوو ٍءاقش نَنعلأأ ككااذذموويی ُتتفررع
 ااذذهھھھ يف ءاقبلاا ىلع َتتووملاا ُتتلَّضف ...!هھسافنأأ ررخآآ ُددقفيی ٍححووبذذم ٍررئاطط ٬،مملألاا
 يسفن ةةررااررق يف اهھنيیح تُتيیَّنمت !ةقيیررطط ةيّیأب هھنم ببررهھھھأأ ننأأ تُترررّرق ييذذلاا مميیحجلاا
 ٬،يتفررغل ةهھجااووملاا ةميیخلاا يف هھناكس ِّللك عضووب ررصقلاا ننم ممقتنأأ ننأأ عيیططتسأأ وول
...!تتيیمانيیددلااوو مماغلألاا ننم ٍةليیمج ٍةقاب ققووف اهھيیف ممهھئااووِشل

)5(
 ررااذذتعالااوو يتاّمعوو ييدّدج ُططُّسووت الوول ٬،بباهھش ننمً ابضاغ يمع َّللظظ

 ددمحلااوو ءالوولاا تتااررابعب ًةةززرّرططم ًةلاسرر هھل ببتك .هھل بباهھش هھمدّدق ييذذلاا »غيیلبلاا«
 يتلاا« ِهھبلق ةبيیطط ُححددمت ةيیلهھھھاج ًةةدديیصقً اضيیأأ »هھتماخف«لِل اهھيیف ممَّظظن ٬،ننانتمالااوو
 ...»مْمَلع ىلع رٍران ننم ررهھشألاا« هھتحامسوو »مْممألاا اهھل ُددجستوو ٬،للابجلاا ببيیذذت
 ننكأأ ممل( ً!اليیلق ِهھعوورر ننم تْتأأَّددهھھھوو يّمع ءامصعلاا ُةيّیِميیِملااُ ةةدديیصقلاا ههذذهھھھ تْتَبَجعأأ
 َححررتقاا ...)ططاططحنالاا ررصع ببددأل ًةيیووق ًةيّیررعشً الوويیم يّمِعل ننأأ ككلذذ للبق ففررعأأ
 ام تتايیعااددتوو رراثآآ ءاهھنإل بباهھش ننم يجااووززب لَليیجعتلاا يّمع عم طَطَّسووت ننم ُّللك
...!ررصقلاا ُّببرر ققفااوو .ثثددح

 ينأأ ففررعأأ تتنك ننإإوو ةةدديیددج ةًةايیح أأددبأس ينأل ررخآب ووأأ لٍلكشب ةًةدديیعس تُتنك
 ّددشأأ ينااررووتعاا ننابيیررغ ٌةبيیخوو قٌقلق .ةةررامعل ٍةةررامع ننم الإإ ررصقلاا رردداغأأ ننل



 !يمأأ ووأأ يبأأ هھب عمسيی ووأأ ههررضحيی ننل ييذذلاا ِففافززلاا ِددعووم ببااررتقاا عم ددشأف
 للبق هھيیددووقفم زّزعأأ نُناسنإلاا ررّكذذتيی امك ٬ً،اادّدجً اارريیثك ٬،ففافززلاا ةليیل ةةررسحب امهھتررّكذذت
 ٬،ةبيیصملاا ةظظحل ىلإإً ايّیددوومع ببهھھھذذأس .ةلفحلاا لليیصافت ددررسأأ ننل ...هھتووم تتاعاس
!للصااووف الوو تتامدّدقم ننوودد ٬،ىىرربكلاا ةمددصلاا ةظظحل

 ٬،ةليیللاا ككلت تتآجافم ننم يفووخ دَدِّددَُبِأل !ةثرراكلاا ةليیل ىتح بباهھش بّبحأأ تتنك
 ٍننافووططب ههذذهھھھ »ررْمُعلاا ُةليیل« أأددبت ننأأ ىنمتأأ تُتنك .ررحبلاا ِةلُبق َةّقررً اارريیثك تُتررَّكذذت
 تتاملكلاب ًةعررتم ٬،ةيّیسنامووررلاا َةفيیثك ننووكت ننأأ ٬،ةةذذيیذذللاا ةيّیررحبلاا تتالُبقلاا ككلت ننم
 ٌةةرردداق اهھنأأ ُتتنقيیأأ !ةلفحلاا مموويی للااووطط ررحبلاا َةلُبق اهھُتررَّكذذت ...ةقيیقررلاا ةيیمااررغلاا
 ِّللك ِدديیمضت ىلع ٬،ةلالصل انرِرفسُ ةةررماغم اهھتفَّلخ يتلاا ِببووددنلاا ِحسم ىلع
...!ففوواخملااوو ممالآلاا للك ِةلااززإإوو ٬،ححااررجلاا

 ةيّیجووززلاا انتفررغ يف انَءالتخاا بُباهھش لّلهھتساا امددنع تتأأددب ىىرربكلاا ةمددصلاا
 َرركنتساا :هھسفن ححررش !عبططلاب هھمهھفأأ ممل !ةيّیررحبلاا هھتَلُْبِقل يضفرر ممددع ىلع يموْوَلِب
 ُهھَموول قَقحلأأ ...ً!اضيیأأ ممهھفأأ ممل !ددعب ججَّووززتن ممل ننحنوو ةلُبقلاا ككلت هھنم تُتلِبَق ففيیك
 يفرَرش للووح ةيیززااززفتسالاا ننم وولخت ال تتاكيیكشتوو ةنطّطبم تتاماهھتااوو تتايیررووتب
...!يترراهھططوو

 ةةأجف تُتظظحال امددنع يغامدد يف ءيش للك ققلغناا ...!ممهھفأأ تتأأددب !ةنعللاا
 ُرربتعيی ٬،اهھتررشاعم للاح هھتجووززل هھمااررتحاا ددقفيی ٬،ةةأأررملاا ررقتحيی ٬،يّمع للثم ٬،هھنأأ
 ننالفتحيی ٬،امهھَقشع اهھب ننااددِّسجيُی ننيیناسنإإ ننيیب ًةقيیقرر ًةقالع سسيیلووً اباصتغاا سَسنجلاا
...!ةةددحااوو-ٍةيیئانث ٍةمغانتم ٍةئفاكتم ةٍةالص يف ٬،ننااددِحااوو ٬ً،اعم هھب

 ييذذلاا ييررتووتوو يقلق ممغرر( ييددااددعتساا َةيیؤؤرر ببحتسيی ممل هھنأأً اضيیأأ تُتكررددأأ
 ةقاتشم ننيیعأب »ررْمُعلاا ةليیل« يف ِهھقانِعل ييرراظظتنااوو )عيیططتسأأ ام ررددق ُهھُترْرتس
 ُتتيیهھتشااوو تُتملح املاطط يتلاا ةليیللاا ههذذهھھھ يف يططاسبنااوو يتيیئاقلت هھبجعت ممل !ةحووتفم
 ُهھُتفررع سٍسووباك َّددلأأ تْتَحضأأ اميیف ٬،ةيیميیمحلاا َةفصاع ٬،ةةددلاخ ًةيّیسووددررف ننووكت ننأأ
...!يتايیح يف

 تتايیآآ أأررقأأوو ضضبقنأأ ننأأ ٬،ييینيیع ضضمغأأ ننأأ دديیرريی نناك ً:اارريیخأأ ُتتمهھف
 َّششرريی ننأأ للبق ٬،تتقوو ععررسأب ُهھبررأم يهھنيی يك ّييذذخف حتفأأوو ٬،تتمصب يسرركلاا
 ُةليیبقلاا هھتيیؤؤرر ددنع ُللوولووت ٬،ةةرراكبلاا ضضف ممدد ننم ٍةفيیثك ٍةنخاس ٍتتااررذذشب ررصقلاا
...ررخآلاا اهھِفررططل ِةنططلسلاا فِفررطط ننم

 دداح لٍلددجوو شٍشاقن يف ٬،ةيیررحبلاا ُهھَتلبق يضفرر ِممددعل ههرراكنتساا ددعب ٬،انلخدد



 اهھنع عَعافددلاا ققامعألاا ننم تتقمأأ يتلاا انأأ ٬،يسفن ننع هھلالخ عفااددأأ ننأأ تُتررررططضاا
...!ههذذهھك ةٍةدديیلب ةٍةرريیقح تتاماهھتاا يف ٬،يّيددبألاا يقشِع ٬،ككلاب امف ٬،مماع لٍلكشب

 هھجوولاا يف ينعفص !اهھعّقووتيی ممل ٍةغلِب هھتعرراقموو ٬،ييددانعوو يضفرر ُهھَمددص
 ذذنم اهھَتَّيیددجبأأ َممَّلعت امك هھتلووجرر ااذذكهھھھ سسررام ...!ببضغ ةظظحل يف ررخآلاا ووهھھھ
 أأددبأأ ننأأ ٬،ةظظحل للوّوأأ ننم ددبعلااوو دديّیسلاا ننيیب ةقالعلاا ددعااووق دَدِّددحيُی ننأأ ددااررأأ !ددهھملاا
...!للسعلاا ررهھش تتاعاس لِلوّوأأ ننم تتّالذذملااوو ررهھقلاا ننمً اادديیددجً ااررمع

 ًةيیسناموورر اهھب ُمملحت امددنع ٬،ييددبألاا يقشِع ٬،»ررمُعلاا ةليیل« َعشبأأ ام
 ُّللهھتسيُی امددنع ٬،يبيیبح ٬،للسعلاا ررهھش َّررمأأ ام !ءااددكن ًةعيینش اهھھھااررتوو ٬،ةةررحاس
...!ةةددلاخ ٍةيیِّووددم ٍةعفصِب

 للكشب ععامجلاا ةظظحل تُتهھھھررك !ددبألاا ىلإإ ُهھُتهھھھررك ٬،هُھُتررقتحاا ً.امامت تُتقلغناا
 ُتتنك ٬،للااووحألاا للك يف ً.اموويی ينلصيی ال ننأأ يقامعأأ يف تُتمسقأأ ...!ييدديیجااررت
 ٬،ىسنأأ ننل ...!ينلخدديی ننأأ هھعم لليیحتسيی ّييررططف ٍّيئايیززيیف ٍللكشب ًةّفاج ًةقلغنم
 ينددوواارر اهھِجااووزز ُللشفوو يُّمأأ فُفيیطط !يتايیح للااووطط ةيیثرراكلاا ةليیللاا ككلت ٬،يبيیبح
 ةبيیئكلاا ةيیجووززلاا ممهھتايیح ُسسؤؤبوو ررصقلاا ءاسن ممظظعم ُععاجووأأوو ُتتاساعت .ةةدّدشب
 ووهھھھاهھھھ ...!ينررظظتنت يتلاا ةةدديیددجلاا ةةايیحلاا ننمً افووخ ينْتألم ٬،سسووباكك ينْتَنكس
 مملوو ةيّیررحبلاا ُهھَتلُبق ضضفررأأ ممل ينأأ ِددرّرجمل »!للوّوألاا سسيیل« هھنأب ينمهھَّتيی بباهھش
 ٬،انئالتخال ٍةظظحل للووأأ يف ٬،يتيیؤؤرر ِددررجِمل ؛اهھنم ففّفتأأوو ققيیاضتأأوو ممططرربأأ
 ٍّببحوو ةيیمااررغ ررعاشمب ينررمغيی ننأأ للباقم ٬،ةةدداعسب ييددسج ِهھميیلسِتل ًةةَّددعتسم
...!يقيیقح

 ننم« :ةثرراكلاا ِةليِیل يف ةةررووثأملاا ِهھتااررابع ضضعب ةةايیحلاا ىىددم ىسنأأ ننل
 ُهھسفن ممررحيی ممل ...»؟لليیللاا تتانب ككوولسوو تتابغرر ِككّملع ننم« ٬،»؟ااذذهھھھ ِككمَّلع
 ككُّمأأ للثم ٬،ةةووهھشلاا ِككيینيیعب« :للووقيی ووهھھھوو ِهھِتووررذِذل ييززُّززقت ِللاصيیإإ ننمً اضيیأأ
...)!ةةددحااوو ةًةرّرم اهھھھرَريی مملوو ٬،اهھفررعيی ال يتلاا يّمأأ( »!ةيیززيیلجنالاا

 ًةصَّخلم ًةةررووص تتناك اهھنأل ٬،ةليیللاا ككلت للثم ببعررلاب يتايیح يف ررعشأأ ممل
 ييددسج نناك ...؟للبق ننم ةيیوواسأم َّددشأأ ًةةايیح ُّققحتسأأأأ :تُتلءاست !ينررظظتنيی امل
 امهھيیلع ىلووتساا ننم ةّمثَف ننآلاا اّمأأ ٬،للقألاا ىلع ييدِدحوو يكلِم ججااووززلاا للبق يفررشوو
...!ءاشيی امفيیك امهھنهھتميیل

 ُتتقمأأ ُتتررص ينأل ٬،ةقحاللاا ممايیألاا يفً اضيیأأ ينعماجيُی ننأأ عططتسيی ممل
 َددرّرجم ققامعألاا ننمُ ههرركأأ .هھتعاس ُّققددت امددنع ححووبذذم رٍريیططك فُفجتررأأ ٬،سسنجلاا



 ةلوواحمب ًةةدداع أأددبت ٬،اهھتقباس ننم أأووسأأ تتناك ٍةليیل ّللك ننأأ ككيیهھھھان .هھنع ِثثيیددحلاا
 ُدديیعُت ٍةبيّیطط ٍةملكب هھتليیل ُّللهھتسيی ففيیك بباهھش ففررعيی ال ...!ةلشاف ٍةنيیهھُم بٍباصتغاا
 َككّكش ننأأ ذذنم ددبألاا ىلإإ طَطبررخت ٌءيش ةّمث ٬،للااووحألاا ِّللك يف !هھبئااررخ ضضعب ءانب
 َرركذذُ أأررجتأأ ال( »...للاا تتنب«بب ينيیددانيیوو يّمأأ ُممتشيی رراصوو ةليیل للوّوأأ يف يب
 اهھب يندداق يتلاا ةيیسنامووررلاا هِھتررماغم يف ٬،ههَءايیتساا ىىددبأأ ييذذلاا ووهھھھ ٬،)هھِتملك ِةعاشب
 عيیططتسأأ ددعأأ ممل ...!ررصقلاا ّيلع ُهھِقلططيُی يلاا »ةبيیررغلاا تتنب« ببقِلل ٬،ةلالص ىلإإ
 ُههرُرقتحااً اارريیغصً ااددغوو ٬ً،انابجُ ههرربتعاا ُتتررص :بباهھش ههاجت ييررعاشم رريیيیغت
...!ززايیتماب

 ُهھبرراجت ّللعل .سسكعلاب ً!ايّیسنجً افيیعض بباهھش ننكيی ممل :ففررتعأأ ننأأ ينمززليی
 ننم ِةقثلاا ِممددعوو قِقلقلاا ُءاميیس هھيیلع ُددبيی ممل .ةليیلق ننكت ممل ءايیررثألاا تتااررهھھھاع عم
 ىلإإ تُتلوّوحت .ةةوّوقب هُھَفنع ضُضفررأأ تُتنك !ينم ببررتقيی ففيیك ففررعيی ممل هھنكل ...هھسفن
 يمأأوو يبأأ ننم تُتثرروو يلعل .ةنيیللاا ةقيیقررلاا يتعيیبطط فُفلاخيی لٍلكشب ةسررش ٍةةررِمَن
...!ةمئااددلاا ُةّقررلااوو ُءووددهھلاا ييررهھظظم دداس ننإإوو مميیضلاا ضضفرروو ددرّرمتلاا تتانيیج

 ٌةفرراج ٌةبغرر هھيیلع ووددبتوو ٬ً،افيینع بباهھش ننووكيی ال امددنع(ً اضيیأأ ُتتمَّلعت
 !ةَّيینهھموو ٍةيّیجهھنمِب ِهھِتبغرر َءافططإإ )اهھِحامج ُحبكوو اهھھھرُرامضإإوو اهھُميیجحت ُلليیحتسيی
 ٍععوون ىلإإُ أجلأأ ووأأ ٬ً،اارريیثك اهھُنسحتسيی ال ةةددَّددحم تتاملك ُممددختسأأ تُتنك ككلذذ غغوولبل
 ُففررحنت .ررخآب ووأأ لٍلكشبُ ههُّززفتسيی ييذذلاا عقووقتلاا ووأأ ككوولسلاا ووأأ تتاكررحلاا ننم نٍنيّیعُم
 ههاجتاب ٬،ننيیتيیصخلاا يف ةيیوومددلاا ةيیعووألاا ووحن اهھھھرراسم ننم ةيیوومددلاا ُهھُترروودد اهھنيیح
 هللا ددمحأأ !ججرَرفوو ٍححايیترراب ككلذذ ُظظحالأأ !غغامددلاا ىلعأأ يف ببضغلاا ققططانم
...ً!اارريیثك

 ضضفررأأ ال يك ةةررددانلاا ّيسنجلاا ِهھئافططناا تتاظظحل قَقمررأأ ننأأً اضيیأأ تُتمَّلعت
 ...!ععامجلاا ننع هِهزِزجع بُببس هھسفن ووهھھھ هھنأأ رُرعشيی هُھَلعجأأ ننأأوو ٬،اهھنيیح هھعم دَدُّحووتلاا
 ُءاصخإإ ووأأ ٬،للجررلاا دِدسج نِنالذذخ رِراسم ااررتسيیكررووأأُ ةةددايیق ةةأأررملاا ىلعً ابعص سسيیل
 ٬،»ةَّيیِبيْیَج ةيیضايیرر ٍّةلاادد« ععاقيیإإ ىلع ااذذكهھھھ هھنم ُتتمقتناا ...!ررعشأأ امك ٬،هھتلووحف
 انررص .ةسااررشوو ًةةوواسق ُهھتددااززووً اارريیثك ُهھْتَّلذذأأ ررززجوو ٍّددم تتااررووانم رربع :دُدصقأأ
 ةيیوواعم َةةررعش اننيیب تُتعضوو :دُدصقأأ ٬ً،ااددبأأ نناعططاقتيی ال ننيیيیززااووتم ننيیيینحنم ككلذذل
 ككلذذ ننمث ُتتعفدد ننإإوو ٬ً،اضيیأأ يعامج ىشخيی للب ٬،يمامأأ ِهھسفنب قُقثيی ال ُهھْتَلعج
)))...ةةرراقحووً افنع اهھيیف لُلعتشيی ةفصاع لٍلايیل ً:ايیلاغ



 للوّوأأ ذذنم ٬،اهھنأأ ٬،ةةددلاخلاا ييايیانح ققااررووأأ يف تتااررابعلاا ههذذهھھھ أأررقأأ انأأوو تُتفررع
 ككالسألاب اهھھھددسج ززيیررططت يف ًةيّیررقبع ننووكت ننأأ تْتمَّلعت ٬،للشافلاا اهھجااووزز ممايیأأ
 ءاثعوو ننم ننيیَّررمألاا اهھيیف تُتقذذ ييذذلاا سسيیرراب يف رريیخألاا انءاقل تُتررَّكذذت !ةكئاشلاا
 ْتتعفااددوو ٬،َّيلع اهھْتَضرَرف ٬،ةيّیضايیررلاا اهھتيیررقبعب اهھْتَمَّمص يتلاا ققيیررططلاا ةططرراخ
...للتاق حٍحاجنب اهھنع

:عئااررلاا ررهھھھاططلاا اهھحوورروو ىىووصقلاا اهھتيیفافشب ييايیانح للصااووت
 ممامأأ ُهھسعتأأ ام !ههدُدسج ُهُھلذذخيی امددنع هھسفنب للجررلاا ةقث ففعضأأ ام(((

 ِففعُض ننم ٬،ةبغررلاا رراضتحاا ننمً اعلهھھھ ُددااددززيی !بباصتنالاا ممددع سسجاهھھھ
 ًايّیكذذ نناك بباهھش ننأأ رريیغ ...!بباهھشك ةلووحفلاا رَرفااوو نناك ننإإوو ىتح بباصتنالاا
 َررِّيیغيُی ننأأ للوواح ٬،ررصقلاا ممامأأ رراعلاا ىفالتيیوو يعامج يف َحجنيی يك ً:اضيیأأً ااررووانم
 يعمً انِّيیل رراص ً.العف هھتقهھھھررأأ يتلاا )ههرريیبعت ببسح( »ةَّيیرِرِمَّنلاا« يعابطط ننم
 حتفيی ننأأ دديیرريی هھنإإ يل للاق ...!ةةددحااوو ًةةَّررم وولوو يلووخدد عيیططتسيیوو يل ققوورريیل
 !ءاكذذب ههذذهھھھ ِهھبذذبذذتوو ِهھفعض تتاظظحل ُتتيّیلغتساا ...!انتقالع ننم ةةدديیددج ًةحفص
 ُررعشيی ٬،ةقيیقحلاا يف ككبترريی أأددب ...!يّمأب للاصتالاب ححامسلاب يل ِههددعووِب ُهھُتررّكذذ
 ننأأ ينم ُللمأيیوو ٬،ججااووززلاا ننم ممايیأأ ددعب يترراكب ِّضضف ممددعل ررصقلاا ممامأأ ججررحلاب
...!ررخأت ننوودد هھتجاح ءاضق ىلعُ ههدَدعاسأأ ننأأوو ككلذذ مَمهھفأأ

 يتلاا يمأب ءافخلاب للصتأأ ننأأً الوّوأأ يل ححررتقاا ةةدديیددجلاا هھتيیجيیتااررتسااَ أأددبيیل
 ررططخيی ددعيی ممل !هھَضرْرَع قْقِّددصأأ ممل ...ههايیإإ يناططعأأوو اهھنووفلت ممقرر ىلع للصح
 َببَّررس هھنأأ الوول بباهھشل ننانتمالاب ررعشأأ تُتددك ...!مملحلاا ااذذهھھھ ققيیقحت ةيیناكمإإ يلابب
 ننأأ :ددحااوو ططررشب« :ييززُّززقت َّللك تترراثأأ ةةررذذق ًةَّيیعفن ًةةررابع ةظظحللاا سسفن يف
»!يعم كِكَعْبطَط يِّخررُت

 ْتتدداازز !للاصتالاا ححررتقم يغليُی ال يك ننيیتعئاطط ننيینيیعب يسأأرر ُتتززززهھھھ
!ةعاّمسلاا ينلووانوو ههددحوول ننووفلتلاا مماقررأأ َّققدد ...!ننيیفدد ٍّيناكررُب لٍلكشب هُھل يتيیهھھھااررك

 ال .»!وووووولاهھھھ« :ُّددررت يهھھھوو يمأأ تتاارربِنل ززيّیمتملاا َببايیسنالاا ُتتفررع
 ينذذأأ رردداغت ممل يتلاا ةيیفاصلاا ةبذذعلاا ةيّیتووصلاا اهھھھرِراتووأأ سِسفنِب اهھتااذذ يهھھھ !ققِّددصأأ
 ءاكبلاب تُتشهھجأأ ...!ءاقنلاا ِةةدديیددش ةيیددررووفسكألاا اهھِتجهھل سِسفنِب ٬،ننيینس ةةررشع ذذنم
 اهھنأأ قُقِّددصُت ال يهھھھوو اهھَلثم ٬،اهھِتاارربن ععامِس ددنع تُتمَثْعلت !ةشهھھھددلااوو ررثأتلاا ةةدّدش ننم
 ُنناسللاا اهھيیف ُددقعنت ةةايیحلاا يف تتاظظحل ةّمث !ةليیووطط ننيینس ددعب يتووص عمست



...!ةةأجافملاا لِلووهھھھ طِطررف ننم تتاملكلاا عيیضتوو
 يّمأل للووقأأووً اعيیررس يتملاكم ففقووأأ ننأأ :ٌةمهھلمٌ ةةرركف اهھنيیح يل تْتررططخ

 ُتتجتحاا ...ةيیناثلاا يتملاكم لليیجستب رُرِّكفُت اهّھلع ٬،ققئاقدد ددعب اادددّدجم للصتأس ينإإ
 ُببِّتررأأ ٬،يسافنأأ ُدديیعتسأأ ٬،يشأج اهھب ُططبررأأ ٍةةرريیغص ٍةحااررتسالً اضيیأأ ةقيیقحلاا يف
...!ثثيیددحلاا ةلصااووم للبقً اعيیررس ييرراكفأأ

 يمأب ءالتخالاب يل حمسيی ننأأ للاصتالاا تُتفقووأأ امددنع بباهھش ننم تُتبلطط
 ثثيیددحلاا َعيیططتسأأ يكً اليیلق ةةددحوُولاا ىلإإ ٍةجاحبوو ٌةكبتررم ينأل ٬،ققئاقدد ةعضب
 ًااررِّرركم ٬،ةةأجافملاا ِةقعص ننم يعوومدد ررامهھنااوو يتفجرر ظظحاليُی ووهھھھوو ققفااوو !اهھعم
...»!يعم كِكَعبطط يِّخررُت ننأأ :ددحااوو طٍطررشب !سِسنت ال« :ةيیقااررلاا ةليیبنلاا هھتررابع

 ُتتحررش .ةفَّثكم ققئاقدد يف يمالآآ ّللك ةيیناثلاا يتملاكم يف يمأل تُتصَّخل
 يتاناعمل تْتمَّلأت .ننتنلاا ِعقنتسملاا ٬،رِرصقلاا ااذذهھھھ ننم ببووررهھلاب ةفيینعلاا يتبغرر اهھل
 اهھنأأ يل تْتَحررش .ررهھھھدد ذذنم اهھھھرُرظظتنت يتلاا تتااررابعلاا ههذذهھھھ عُعامسً اارريیثك اهھبسان ننإإوو
 نناسنإلاا ققووقح تتامظظنم ًةمددختسم يتدداعتسال للاضنلاا ىلع ننيینس ذذنم ففقووتت ممل
 ِذذووفنلاا ييووذذ ءااررش يف ررصقلاا ةةرراهھمل تتلشف اهھنكل .ةيیساموولبيیددلاا للبسلااوو
...!يمأأ اهھنأب ىّتح ففررتعيی ال ننووناقلاا ننألوو ٬،حئاضفلاا ِحبك يف ءاارربخلااوو

 اهھھھدُدعاستس ً)العف اهُھلِّجسُت تتناك يتلاا( ههذذهھھھ يتملاكم ننأأً اعيیررس ُتتكررددأأ
 ُعيیططتست اهھنألً اليیلق دَدمصأأ ننأأ ينم تْتَبلطط ...ككش ننوودد اهھيیعاسم يف ممساح لٍلكشب
 حئاضفلاا ىشخيی ييذذلاا ررصقلاا قَِقلقُت ننأأوو ٬،يتاثاغتسااوو يتاسأم َررهھشت ننأأ ننآلاا
...ةخرراصلاا ةيّیلووددلاا

 ةةررابعلاا ههذذهھھھ ّللعل ...»!ححااررجلااوو ببررضلاب ٌججَّررضم ييددسج« َّننإإ اهھل تُتلق
 ...!ررصقلاا ننمً اعيیررس يجااررخإإ يفً امسح َّددشأأً اارروودد ُببعلتس اهھُتعررتخاا يتلاا
 هھنأأً اقبسم ُككررددأأ ُتتنك ينكل ٬،ححااررجلابً اجَّررضم اهھنيیح ييددسج ننكيی ممل ٬،ُّققحلاا
...!بباهھش عم ينررظظتنت يتلاا ةمدداقلاا ممايیألاا يف ككلذذكً امتح نُنووكيیس

 ددعب ًةةددااووهھھھووً افنع دداازز ككلذذل ...!ططررتشاا امك »هھعم يعبطط َِّخَخرَُرأأ« ممل ذذإإ
 ُهھَنااووفنع ُللِعُشأأ ينأكوو رربكأأ ٍّددحتوو ٍةةأأررجب ُهھُتْعرراص !للاق امك ٬،دِدعوولل »يتنايیخ«
 ٬ً،ايّیفررح قُقِّبطُطأأ تُتنك ينأك ووأأ !ررططاخ ِةبيیططِب ُهھَحااررج يهھتشأأوو ُهھَتيّیرريیتسيیهھھھ ُرريیثأأوو
:للاق ييذذلاا ررعاشلاا تتيیب ٬،يعوو البوو ام لٍلكشب

...»!ُّققدَديُی ٍةجَّررضم دٍديی ِّللكببٌباب ءااررمحلاا ِةيّیررحللوو«



 ننأأ ددعب ٬،ةقرراخ ٍةعررسب ُءايیشألاا تتَّررَم ةةرروواجملاا ةيیبررووألاا ةةرراقلاا يف
 يتلاا ٬،ةيیناسنإلاا تتامظظنملااوو ُففحصلاا ً!الاح ةيینووفلتلاا َةملاكملاا يُّمأأ ْتترَرهھشأأ
 ٍممووجوووو ٍةنااددإب ةيینووفلتلاا َةملاكملاا تْتَلبقتساا ٬،ننيینس ذذنم يِّفلمب ٍمملع ىلع تتناك
 ُهھتَقرّرأأ !ههدِدِّيیس مِمااددقأأ تتحت ضُضررألاا ِتتلززلززتوو ُررصقلاا بَبررططضاا !دديیددش رٍراكنتسااوو
 تتااررووانملاا صصاخ ٍللكشبوو ٬،ةةدّداجلاا ةيیناططيیرربلاا ِففحصلل ةيّیووددملاا تتاحيیررصتلاا
 ةشهھھھددم ًةةرربخ ككلتمت يتلاا )»نْنُس ييذذ« اميیسال( ءااررفصلاا ففحصلل ةيیمالعإلاا
...مماعلاا ييأأررلاا ططخس ِّددشوو كِكيیررحتوو حئاضفلاا رريیجفت يف

 ٍررثأب هھيیلع ُررصتنت ننمك تتتاب يتلاا ٬،يُّمأأ ىلعوو َّىلع نناططلس ُددقح !ةيّیلووددلاا حئاضفلاا ّببحيی ال ننامتكلاا ىقيیسووم ِععاقيیإإ ىلع ُسسّفنتيی ييذذلاا ررصقلاا
 ًةحيیررج ًةبَّذذعم تُتنك ينأأ اميیسال !ففجترريی ررصقلاا !مموويی ددعبً اموويی وولغيی ٬،ّيعجرر
...!ظظووحلم لٍلكشب

 ننامع ُللصيی ننيیيیناططيیرربلاا ننيیيیفحصلااوو نناسنإلاا ققووقح تتامظظنم ننم ٌددفوو
 ...!ففجترريی ررصقلاا ...!يتلباقم بُبلططيی ٬،ررصقلاا بباب ىلع ُّببططيی ٬،ئجافم لٍلكشب
 ُررصقلاا قَقفااوو :»هھجوولاا َءام ُظظفحيی« ٍّللحب تتهھتناا ةَّيیفخ ةيیساموولبيیدد ٌتتاضووافم
...!ككلذذ ددعب ةةددووعلااوو ٬،للاقيُی امك »ًةضيیررم تتناك يتلاا« يُّمأأ ةِةررايیززل ييررفس ىلع

 ممكاحملاا ننم ووتلاا ىلع َققالططلاا ُتتبلطط !للاحلاا ِةعيیبططب ٍةعجرر الب ٌررفس
 يف رريیغصلاا نِناططلس َةجووزز ننآلاا ىتح رُربتُعأأ اميیف ٬،هھيیلع تتقفااوو يتلاا ةيیززيیلجنإلاا
 للفسألاا كِكررددلاا ىلإإ طَطقس ييذذلاا رريیغصلاا نناططلس ...!ينامعلاا ءاضقلااوو ففااررعألاا
 ًاادّدج لٍليیووطط لٍلجأل !ىّمسم رريیغ لٍلجأل ٬،ررصقلاا يف ممهھيیلع ننيیبووضغملاا ةةررئاادد يف
...!عّقووتأأ امك

 ىلع اهھيیف ُعيیططتسأأ يتلاا( ننددنل يف ةةدديیددجلاا يتايیح ءددب ددعب يل للصح ااذذام
...؟)ةيّیررُحِب يتايیموويی َةباتك للقألاا

 ننم ننيیددَّلجُم ككل ُتتررضحأأ ددقف ككلذذ َةفررعم ٬،يّيددبألاا يقشع ٬،تَتببحأأ ااذذإإ
 ننأأ ٬،يبيیبح ٬،يفكيی ...!مموويی ددعبً اموويی ٬،ننددنل يلووصوو ذذنم اهھبتكأأ يتلاا تتايیموويیلاا
 ٬،ةظظحل ًةظظحل ننددنل ُتتلصوو ذذنم يتايیح َممليیف َددهھھھاشتل ٬،ننآلاا ٍةَّقررِب ينم امهھبلططت
 ٌررهھھھدد امهھتءااررقل ككمززليی هھنأأ رريیغ ...!ننامتكلاب يماهھتاا ننم للقألاا ىلع فَفَّقووتِتلوو
)))!للماك



عساتلاا للصفلاا
ةةركامٌ ةجهھب

)1(
 يتلاا ححووبلاا ققااررووأأ بببسب سسيیل !ايیانحب يتقالع يف ننآلاا ٍءيش ُّللك رُرَّيیغتيیس

 ْتتَنهھھھررَب للب ٬،ددمألاا ِةليیووطط اهھھھرِراثآآ قَقمعوو اهھِتلووفطط حِحااررج لَلووهھھھ ططقف يل ففشكت ممل
 َةعوورر ٬،ىلثملاا اهھَتيّیفافش ٬،ايیانح َةمظظع :ءاقل للوّوأأ ننم ُهھُتيْیَّفشتساا ام دديیددج ننم يل
 امهھنع ينْتثَّددح يتلاا تتايیموويیلاا ييدَدَّلجُم بببسب ننكل ...!اهھَتبالص ٬،اهھِحوورر
 ُتتررص يتلاا ٬،مموويیلاا ايیانحف ...!»ةَّقررب امهُھُتبلطط ااذذإإ« يل امهھئاططعاب ينْتدَدعوووو
 عم اهھُتأأررق يتلاا ححووبلاا ققااررووأأ يف سسيیلوو ٬،ططقف امهھيیفٌ ةةددووجووم ٬،اهھلووح ُررووحمتأأ
...ببلق ررهھظظ ننع اهھليیصافت ررغصأأ تُتظظفحوو ٬،ررُّثأتوو زٍزيیكررت ِّللكب ككلذذ

 ال ...!امهھُتبلطط ...!ننيیددَّلجملاا ننيیذذاهھھَھ ٬،نْنذذإإ ضضررألاا ِةّقرر ِّللكب امهھُبلططأس
:تْتَّددرر ...ةّقرر ررثكأأ ننووكأأ ننأأ ُعيیططتسأأ
 ةهھلآلاا أشنم رروّوططت َةعباتموو اا.حح جمانررب تتالُّثمت ةَةددهھھھاشمً الوّوأأ لُلصااوون ال ااذذامل -
...؟انفّقووت ثثيیح ننم
 ممووهھفم اهھنم علددناا يتلاا ءايیرريیماكلاا ههذذهھھھ ةيیؤؤرر ينيیفكيی !ههانددهھھھاش ام ينيیفكيی -
 ةنهھكلاا َررووهھظظ اهھيیف ُتتددهھھھاش يتلاا ةيّیررذذجلاا تتاظظحللاا ككلت ينيیفكت ...!ةهھلآلاا
 ْتتلَّلست ففيیك ٬،ررثكأف ررثكأأ هھب تْتَثَّبشتوو نناسنإلاا ةةايیح تْتلخدد ففيیك ٬،ننايیددألاا سَسُّسأتوو
 ٬،هھمالحأأوو هھتافوّوختوو هھتاّعلططتوو هھتاناعموو هھمالآآ ايیانث ِّللك يف ُهھعم ًةةررضاح ننووكتل
 ٍةليیسوو عجنأأوو ٍععرردد َببلصأأً اموودد ْتتَحضأأوو ممكاحلابً ايّیووضع تتططبترراا ففيیك
 ٍلليیووطط ٍءيططب ٍّيخيیررات »ٍءاقتنااوو رٍروّوططت« ننم ررثكأأ سسيیل ىَّقبت ام ...هھيیلع ظظافحِلل
 عم ٬،مميیلقإإوو ٍننمززوو ٍففررظظ ِّللك عم فَفيّیكتوو َمملقأت ٬،تتااددقتعملااوو مميیهھھھافملاا يف ٍممئاادد
 ككلتب َللصيَیل ...ةيّیررهھھھووجلاا ةيیعامتجالاا هھتاجاحوو نناسنإلاا ِغغامدد ببيیكررت ِةعيیبطط
...مموويیلاا هھيیلإإ تْتَلصوو ام ىلإإً اارريیخأأ تِتااددقتعملااوو مِميیهھھھافملاا

:ررااررصإب ايیانح تْتَّددرر
 َببقااررنلوو ٬،هھِتنهھھھرربل ٬،ررووططتلاا ااذذهھھھ دَدهھھھاشُِنل اا.حح يف ننمززلاا ةلجع َممِّددقُن ننأأ يغبنيی -
...!ضضررألاا بِبكووك ِةيیررشب خيیررات عمً العف هِھقابططناا ىىددم
 ننآلاا ٌءيش ينُّددشيی ال ...ً!اقحال صصّخلملاا يل يحررشااوو ٬،ككددحوول ككلذذ ييددهھھھاش -
 ٍففاشتكاا ووأأ ٍّييرركف عٍعووضووم ِّييأأ ننم ُّممهھھھأأ امهھھھ !ككتايیموويی ييدَدلجُم ةةءااررق ننم ررثكأأ



 يف ككلذذ ااددع ام ُّللك .هھيیلع تِتنأأ امك ٬،تِتنأأ كِكفررعأأ ننأأ دديیررأأ ...!يل ةبسنلاب ٬،ّيملع
..ً.اارريیثك ينذذووحتسيی ال ٬ً،اادّدج نٌنيّیهھھھ ةةايیحلاا

:ةيیررخسلاا ننم وولخت ال ٍةمستبم ةٍةرربنب تْتَقَّلع
 للقت ْممَلأأ ؟اهھَتأأررق يتلاا يتلووفطط ةةرريیس ققااررووأأ ٬،يبيیبح ٬،كَكيیفكت الأأ ً!اارريیثك ُِغلابُت -
...؟ططقف ةيّیررذذجلاا تتاظظحللاب ءافتكالاا ببحت ككنأأ لليیلق للبق

:ءاّمص تٍتاارربنب تُتْبجأأ
 ْتتأأددب ففيیك ففررعأأ ننأأ دديیررأأ .ررخآآ ٍففلتخم ٍمملاع يف ايیحيی نٌناسنإإ مموويیلاا ايیانح -
 ْتتجمددنااوو ْتتمددططصااوو ْتتلعافت ففيیك ٬،دديیددجلاا مملاعلاا ااذذهھھھ يف اهھَتايیح ْتتَشاعوو
 ءيش ال :ةغلابم ننوودد ٬،يِقْشِع رُرِّرركأأ ...!ققددنفلاا ااذذهھھھ يف انئاقل ةظظحل ىتح ٬،هھعم
!يل ةبسنلاب ككلذذ ننم ُّممهھھھأأ

)2(
 امهھتاحفص ً!ابيیررقت اهھھھررفس ةبيیقح عبرر ننامهھتليی ايیانح تتايیموويی اادّدلجُم

 ةيیناكمإل مملقلاا ىلع ررتوويیبمكلاا ممااددختساا ُللِّضفت ايیانح :ررتوويیبمكلاا ىلع ٌةعووبططم
 ججااررددإل ٬،دديیددج ننم اهھِخسن ننوودد ةةررشابم تتايیموويیلل اهھتاسإإ.ممإإ.سسإإوو اهھتاليیميیاا للقن
 اهھِّصن تتاملك ننع ثثحبلاا ِةلووهھِسل ٬ً،انايیحأأ تتايیموويیلاا يف ررووصلاا ضضعب
 حيیتافملاا ةحوول ىلع صصقررلاب اهھعباصأأ ِذذُّذذلتوو ِةعررِسل ٬،يلآآ ٍللكشب اهھِحيیحصتوو
 ِققفألاا يف ٬،ةشاشلاا يفً ابلاغ قُقدّدحت( عبططلاا ءانثأأ اهھتددهھھھاشمل ايیانح ججاتحت ال يتلاا
)...انايیحأأ ييووحن ررظظنت ٬،ةهھجااووملاا ةِةرريیحبلااوو

 ُللِّكشيُی )ايیانح رِرووظظنم يف ٍننأش ييذذ رريیغ ووددبت ةليیلق ممايّیأأ ااددع( ٍمموويی ُّللك
 ننيیسووق ننيیب(ً انايیحأأ فٍفيیفخ نٍنااوونعبوو ٬،مموويیلاا خيیرراتب ُّللهھتسيُی ٬،تتايیموويیلاا يفً الصف
 .تتااررقف ىلع عُعزّزووتيی لٍلصف ُّللك ...ززرراب ثٌثددح مموويیلاا ككلذذ يف رّرم ااذذإإ )ننيیررئاطط
 ٍثثددِحل سُسَّرركُت ةٍةررقف ُّللك ً.ااررددان الإإ سسمخلاا ززوواجتت ال ٬،ببلاغلاا يف ننيیتررقف ووأأٌ ةةررقف
 ْتتررططخ ٍةعيیددب ٍةةرركِفل ٬،ام ٍثثددح ىلع ٍذذيیذذل قٍقيیلعِتل ٬،هھَخيیررأت ايیانح ُّددووت ام زٍزيّیمتم
 يف ةيیمهھھھأأ ييذذ سسإإ.ممإإ.سسإإ ووأأ ٍلليیميیال ٬،اهھْتَلغش ووأأ اهھتزَزجنأأ ٍةّمهھِمل ٬،ايیانح للابب
 ووأأ اهَھْترراثأأ ام ٍةةررططاِخل ٬،ممهھم ٍّينووفلت ٍثثيیددح ووأأ ٍءاقِلل ٬،تتايیموويیلاا ةبحاص ننيیعأأ
 ُططبترريی يتلاا ٬ً،انايیحأأ ةقيیقددلااوو ٬،ةعاسلاا دديیددحتب ةةررقف ُّللكُ أأددبت ..ً.اارريیثك اهھْتَكحضأأ
...ةةررقفلاا ىىووتحم اهھب

 ممامأأ اهھھھددحوو ٌةسلاج يهھھھ .ككامهھنااوو ٍننُّعمتِب رريیررسلاا ىلع اهھتايّیموويی أأررقأأ
 ينووعددت ٬،ننمززلاا َةلجع ُممِّددقُت .ممات قٍقااررغتساب اا.حح جمانررب يف ُللغتشت انيیررتوويیبمك



 ُعمسأس ٬،رُرذذتعأأ .ةيیضااررتفالاا مملااووعِلل ةئجافملاا تتااررُّووططتلاا ةةددهھھھاشِملً انايیحأأ
..ً.اقحال اا.حح ثثالّثمت للووح اهھتاصالخوو اهھتاجاتنتساا

 ٬،ةهھلآلاا يضام يف يهھھھ( ننيیِفلَتخملاا انيْیَكامهھناا ننع ففقووتن ننآلااوو ننآلاا ننيیب
 للثم ٬،ةةآآررملاا ممامأأ ووأأ ششااررفلاا ىلع ِننيْیدَدِّحووتم انسفنأأ َددجِنل )اهھيیضام يف انأأوو
 ءانثأأ ررخآلاا ننيیعأب انم ٌّللك ققِّددحيُی .ةةرراّبج ٍةةررحاس ٍةيّیبذذاج ِةةوّوِقل ننيْیرَريیسأأ ننيیَمسِج
 ٍققانع ننمً امغانتووً امهھھھافت ُددااددززن ...هھتووكلم يف بُبووذذيی ٬،ةيیهھھھانتمال ٍةَّقررِب ِددُّحووتلاا
 ٍففيیثك ٍددُّحووتب ِهھقووشعم دداعسإب الإإ ٍددحااوو ُّللك ُررِّكفيی ال .ررخآل ٍددُّحووت ننم ٬،ررخآل
 ٬،ةقيیمعلاا ةيیميیمحلاا لِلُبقلاا ننمً اعوون يّمسُن ااذذكهھھھ :»ةلتاقلاا لِلَُبقلاا« ننم ٍةبخُنِبوو ٬،ممئاادد
 يتلاا ٬،)»ّيسددنهھلاا للثامتلاا« أأددبِمل مِمااررتحالاا ِةةدديیددش( ةيیئانثلاا ووأأ ٬،ببناجلاا ةيیدداحألاا
...اهھھھءانثأأً ااذذُّذذَلَت تُتوومن

 اهھَتايیح دُدهھھھاشأأ انأأوو ايیانحب هھل َّددح ال لٍلكشب ىلووألاا تتاحفصلاا ذذنم تُتجمددناا
 ايیانح ننأأ اهھتءااررق ءددب ننم تُتكررددأأ !ةقيیمع ٍةفشاكموو زٍزيیكررتوو ٍءالجب يمامأأ ُلليیست
 اهھيیعووالوو اهھسفن يف ُجلتخيی ام َّللك اهھيیف تْتَضفأأ ٬،اهھھھدَدحوو اهھل تتايیموويیلاا ههذذهھھھ تْتَبتك
 ِّققددأأوو ِققمعأأ ننع ٬،ءاقنوو ٍححووضووب ٬،ةةررقف ِّللك يف اهھيیف ْتترَرَّبع !ننيیفددلاا
 ننااوولأأ دُدهھھھاشأأ ٬،تتايیموويیلاا ههذذهھل يئووضلاا ررووشنملاا رربع ٬،ننذذإإ ااذذنأأاهھھھ ...!اهھسيیساحأأ
 ّىلجتت اهھحوورر ةيیبقأأ ىىررأأ ٬،ةةددلاخلاا يتقووشعم ةةايیح ننم ةّماهھھھ ٍةظظحل ِّللك ففيیطط
 ممدداصتوو تتابذذبذذتوو تتاجلخوو تتاشعرر ببقااررأأ ٬،ةعططاسلاا ءااووضألاا تتحت
 ًايّیقالخأأ يل ُّققحيیأأ ...ةةرريیغصلاا اهھتابغرروو اهھھھررعاشِمل ةيّیلووألاا ةيّیررذذلاا تتاميیسُجلاا
 ًةةررووص ككلتمأل ٬،عيیررس ٍّيجااززجزز ٍللكشب ٬،اهھتايّیموويی َررُبْعأأ ننأأ ُممززليی الأأ ؟ككلذذ
 ءيططبلاا ّيبووكسوورركيیملاا صِصُّصلتلاا ننوودد ٬،اهھتايیح ننع ٬ً،اادّدج ًةّماع ٬،ًةيیبووكسوورركام
...؟ةيّیصخشلاا اهھتايیح لليیصافت يف

 يف ننيیمَلاع يف ششيیعت ايیانح ننأأ ةشهھھھددب ُتتظظحال تتايیموويیلاا تتايیااددب ذذنم
 دديیددجلاا ّيبررغلاا اهھملاع يف ززايیتماب ُجمددنتً ايیفاقثووً ايّیملعووً ايّیرركف :تتقوولاا سسفن
 اهھُثاحبأأ .ففحاتملاب ٌةمررغم .ححررسملااوو ضِضرراعملاا ٬،امنيیسلاا ِدديیددج ُةنوونجم يهھھھ(
 امووُ ههااررت ام ُّللك .اهھھھابص مملاع يفً ايّیسفن ايیحت اهھنكل )...رراهھن لليیل اهھھھرُرسأت ةيّیملعلاا
 ىلإإ ٬،ننامُع ىلإإً اموودد دُدووقيی ٬ً،ابيیررقت عٍعووضووم ييأأ للووح ٬،تتايیموويیلاا يف هھيیلع قُقِّلعُت
 ُّببصت ووأأ( ننم ُعبنت تتايیموويیلاا يف اهھھھرِرعاشموو اهھِسيیساحأأ ُّللك ...ررصقلاا ٬،ةلووفططلاا
...!ّيمتح لٍلكشب اهھيیلإإ ييددؤؤت ٬،اهھتلووفطط )يف

 يتلاا َللابحلاا ِححووبلاا قِقااررووأأ يف فُفصت يهھھھوو ايیانح ننم للضفأأ ككانهھھھ سسيیل
 ةةررؤؤبلاا يهھھھ« :ررصقلاا يف اهھتفررغ ننع ثُثَّددحتت امددنع ٬،ةلووفططلاب اهھيیعووك ُططبررت



 ننم صصلختلاا عططتساا مملوو ينتلّكش يتلاا ررووذذجلاا ٬،يتايیح للك اهھيیف تْتَنجسناا يتلاا
 اهھيیف .يتايیرركذذوو يتالمأت للك هھلووح ررووددت ييذذلاا ررووحملاا ٬،ةظظحللاا ىتح اهھنجس
»...يهھتنأأ اهھيیلإإوو أأددبأأ اهھنم ٬،دديیعبلاا يف قُقِّددحأأ ينااررت امددنع ببيیغأأ

 ٬،»ّيقووفلاا اهھھھؤؤانب« :ايیانح ةنوونيیك يف رٌريیثم رٌراططشناا ةّمث ٬،دديیددش صٍصيیخلتب
 اميیف ٬،يبررغلاا اهھملاعل ةيیفاقثلااوو ةيیملعلاا تتاعااددبإلاا ررخآآ يف قُقِّلَحيُی ٬،اهُھفقس ووأأ

 ةكررحتملاا للامررلاا يف سٌسووررغم ٬،ةليیقثلاا ةيیضررألاا اهھتددعاق ييأأ ٬،»ّيتحتلاا اهھھھؤؤانب«
...ننامُع يف ننيیززحلاا اهھيیضامل

 ةيیعامتجالاا تتاقالعلاا ُةكبش ووهھھھ تتايیموويیلل يحُّفصت ِءددب ذذنم ينلهھھھذذأأ ام
 ةةددحوُولاا تتااوونس ننم ُممقتنت اهھنأكوو ٬،ننددنلل اهھلووصوو ذذنم ايیانح اهھْتَجسن يتلاا ةلئاهھلاا
 ننم ِّللك عم َةقالعلاا ننددنل يف تتدداعأأ ...!ننامُع يف اهھتشاع يتلاا ققالغنالااوو
 اهھبرراقأأ ضضعب عم ٬،اهھتلووفطط ففرِراعموو ننامُع يف سسررااددملاا ءاقددصأأ ننم ممهُھتَّبحأأ
 تتالاصتالاا رربع ٍةمئاادد ٍةقالع ىلإإ اهھْتلَّووح ...اهھھھووُّبحأأوو ممهھتبحأأ ننيیذذلاا ررصقلاا يف
 دديیرربلاا ممااددختساا ننوودد ٬،ططقف ننيیررفاسملاا ةططسااووب( تتالسااررملااوو ٬،ةمظظتنملاا ةيیفتاهھلاا
 ةليیووططلاا تتااءاقللاا رربع ٬،ةيیصخشلاا تتاجايیتحالااوو ايیااددهھلاا للددابتوو )!ّيمسررلاا
 ٍةمهھِمل ايیانح اهھھھررووززت ٍةنيیددم يف َددجااووت ووأأ ننددنل يف ممهھھھددحأأ َّررم ااذذإإ ةيیميیمحلاا
 ووحن ممهھعم يعووالب ثثيیددحلاا ايیانح ُّررجت ٬ً،ابيیررقت تتااءاقللاا ِّللك يف ...ام ٍةيّیملع
...ابصلاا مملاع ٬،ةلووفططلاا تتايیرركذذ

 ال تتاقالع تْتَجسن للب ٬،»ّيعجرر رٍرثأأ«بب اهھيیضام ةةايیح ةةدداعإب فِفتكت ممل
 رربتخملاا يف للمعلاا ءالمزز عم ممث ٬،ننددنل يف ةيیعماجلاا ةسااررددلاا ءالمزز عم اهھل َّددح
 ممهھفدداصت ننيیذذلاا ووأأ ٬،اهھنكسب ننيیططيیحملاا ززيیلجنإلااوو ببررعلااوو ننيیيینامعلاا عم ٬،يملعلاا
...!مموويی ددعبً اموويی رُروّوططتت ٬،ةمئاادد تتاقالع اهھُبلغأأ .ككانهھھھوو انهھھھ

 ٬،ففّقووت ننوودد اهھئااززعأأ عم ُللعافتت ٬،ءافوووو نٍنافتب عيیمجلل اهھسفن رُرذذنت ايیانح
 رريیغ ٍةَّيیددهھِب ممهھئجافُت ٬،ممهھعم ةكررتشملاا ةةرريیغصلاا تتايیرركذذلااوو لليیصافتلاا سسِّددقُت
 يف ٍةةررايیززب ٬،ءاسم ةةررشع ةيیناثلاا يف سسإإ.ممإإ.سسإلاب دداليیم ِدديیع ِةئنهھتِب ٬،ةعّقووتم
 يملعلاا اهھطِطاشن ببناجب ٬،ايیانح ُددجت ففيیك ييررددأأ ال ...ددرروو ِةقابب ٬،ةةررّثؤؤم ٍةظظحل
 ِففيیثكتوو ِةيّیمنتل تَتقوولاا )امنيیسلاا دديیددج ِّللك ةعباتم اميّیسال( ةيیفاقثلاا اهھتامامتهھھھااوو
 ٬،ةيّینهھملاا اهھماهھم نناعمعم يف ٬،ُعيیططتست ففيیكوو ٬،ّينيیدد ٍٍممااززتلاب تتاقالعلاا ههذذهھھھ
...ةيّیططئاح ٍةعاس ِةَّقدِدِب ةيیفتاهھلاا تتالاصتالااوو تتااءاقللااوو للصااووتلاا يف ططابضنالاا

 !ززايیتماب ٍةيیعامتجاا تٍتاقالع ُةنيیكام ٬،دداعبألاا دُدِّددعتم ٌءاضف »ةهھلآلاا قُقرَرع«



 ِهھقنخ ننم ِمماقتنالااوو اهھيیضام ِسسؤؤب ةموواقِمل ككلذذك ننووكت ننأأ ْتتجاتحاا اهھلعل
 تتناك ااذذإإ ننامع يف اهھيیضام بباعيیتسال ٬،ّيموويیلاا ِررُّجفتلااوو ِللعافتلل ٬،هھتباقرروو
 يضاملاا ِةمااوّودد ننم ِببووررهھلااوو ِللبقتسملاا ِههاجتاب ِةةايیحلل ٬،هھباعيیتساا ىلع ًةةرردداق
...ةلتاقلاا هِھِنووجس ِةهھھھاتموو

 يف ةثيیددحلااوو ةميیددقلاا يتاقالع ِّللكب يسفن تُتددجوو :للجخلااوو مِمُّززقتلاب تُتررعش
 ِععاستااوو ِررُّذذَجتوو ِةفاثكبً اموودد ُتتررخف املاطط ييذذلاا انأأ( اهھب ايیحأأ يتلاا ننااددلبلاا
 اهھتاقالع لليیبخررأأ يف ٍةةرروومططم ٍةتهھھھاب ٍةةرريیززجِب َهھبشأأ )تتاقالعلاا ههذذهھھھ ِةلاصأأوو
...!اهھتاقااددصوو

 ٍءاقل ِّللك يف ٬،يتقووشعمل يّيررهھھھووجلاا يعامتجالاا دَدعبلاا ااذذهھھھ تُتظظحال ددق تُتنك
 ٍةةذّذلِب ٬،اهھسااووح ِّللكِب اهھتاقالع شُشيیعت اهھُتيیأأرر .ةيّیملع ٍةةووعدد ووأأ ٍةةووددن يف اهھب يل
 ٬،اهھِغااررف تِتقوو ممظظعم يّضقُت !ثثالثب اهھيیلإإ ددووعتوو ررفس ِةبيیقحب ننددنل رُردداغُت :نٍنافتوو
 ٍةعتمأأ ووأأ ايیااددهھھھ ننم اهھھھَءاقددصأأ دُدِعسيُی اّمع ثثحبِلل ٬،تتااووعددلااوو تتااووددنلاا ممايّیأأ للالخ
 ُففَّقووتت ٬،انل لٍلااووجت للوّوأأ ذذنم ٬ً،اضيیأأ ايیززيینيیف يف انهھھھ ...!ممهھل اهھيیررتشت ننأأ اهھھھوولأس
 !ةنيیددملاا ببهھن دديیررت اهھنأكوو ققااووسألااوو ضضرراعملاا ممامأأ ننيیتووططخ ِّللك ننيیب ايیانح
 رربحلاا ببلعوو تتاشيیرر ننم ٬،ايیززيینيیف للافنررك ةعنقأأ ننمً ااددددع ٬،ككانهھھھوو انهھھھ ٬،ييررتشت
 ةةرريیغص ءايیشأأوو ٬،ةقيیررعلاا ةيّیفررحلاا ِللماعملاا تتانيینق ننم ٬،ةةرريیهھشلاا ةيیززيینيیفلاا
...!ىىررخأأ ةيّیززمرر

 ننم رٌريیثكوو ٬،رروواسأأوو تتالاشوو ممتااووخ ننم اهھيیلع ام ممظظعم ٬،ررخآآ بٍبناج ننم
 ُّززتعت ٬،اهھئاقددصأأ ننم اهھْتملتساا ايیااددهھھھ ببلاغلاا يف يهھھھ ٬ً،اضيیأأ ةيّیصخشلاا اهھتعتمأأ
...!علاطط ننسحوو رٍريیخ ةَةرراشب ٬،ةةرريیبك ةًةدداعس اهِھلمِح دَدرّرجم رُربتعت ٬،اهھب رُرخفتوو

 ممهھتاناعمب اهھل ننووحووبيیوو اهھھھؤؤاقددصأأ ايیانحب قُقثيی ممك تتايیموويیلاا يف تُتظظحال
 ننإإوو ممهھنم دٍدددعل ةيیصخشلاا ةةايیحلاا ايیافخ تتاحفصلاا ضِضعب يف تُتددجوو .ممهھھھررااررسأأوو
 ُةةوّوق ٬،اهھعم ممهِھلعافت قُقمع ينشهھھھددأأ ...!ككلذذ ةةءااررق يل ُّققحيی ال هھنأأ ُككررددأأ تُتنك
 ننم ممهھَضعب تُتببحأأ .تتايیموويیلاا يف ممهھنم رٍريیثك رَرووص تُتيیأأرر .هھِقدْدِصوو ممهِھلصااووت
 َمماحتلالاا ٬،ممهھيیلع َففرّرعتلاا ُتترررّرقوو ُتتيینمت ٬،ممهھُمظظعم ينَّددش ...!ةةررظظن ِللوّوأأ
 ...!ررثكأأ ييايیانح ُققشعأسوو ُففررعأس ككلذذب ينأكوو ٬،ممهھنم ٍةبخُنِب ّيميیمحلاا
 يف ررووضحلاب ٬،ايیانِحل يعامتجالاا ءاضفلاا ِّللكب جِجامددنالاب ٌةفيینع ٌةبغرر ينتحستكاا
 ٬،ممهھمدُدخت ٬،ممهھعم للعافتت ٬،ممهھبررق اهھتيیؤؤررب ٬،عساشلاا يسيیططانغملاا اهِھلاجم ءاحنأأ ِّللك
...!هھلهھجأأ بٍببِسل ينرُرحسيی ككلذذ يف ٌءففدد ةمث ...ممهھيیلإإ يغصُت



 ٍةنيیفس ىلع ٬،ةمخض ًةلفح ٬،انأأوو ايیانح ٬،مَمِّظظنُن ننأأ يف ةةررسآآ ٌةبغرر ينْترروواس
 ووعددن ٬،نندَدع ىلإإ ةلالص ننموو ٬،ايیليیسررم ىلإإ ششناملاا ررحب ننم انب ُللقتنت ةةرريیبك
 ففرّرعتأس ٬،ررخفب يئاقددصأأ ىلع اهُھفِّررعأس ...يئاقددصأأوو ايیانح ءاقددصأأ زّزعأأ اهھيیلإإ
 يملح ُتتمتك ...اهھلثم ككلذذ ددعب ممهھب ُططبتررأس ٬،صصاخ ٍممامتهھھھاب اهھئاقددصأأ ىلع
 ًاسَّددقمً افددهھھھ رراص ُهھنكل .ددعب هھل ننيیدّدعتسم انسل ٌممخض ٌععووررشم هھنأل ٬،عبططلاب
...دديیكأتلاب ننآلاا اهھل هِھب ححووبأأ ننأأ ننوودد ٬،مموويی تتااذذ هِھقيیقحتل دُدهھھھاجأس يتايیحل

 ٬،للوّوألاا تِتايّیموويیلاا ددلجم ننم ىلووألاا ءااززجألاا تُتمهھتلاا ةليیووطط ٍةليیلوو مٍموويی يف
 للووصفلاا ىلإإ يلاتلاا مموويیلاا ححابص يف ُتتززفق ّممث .ةيیميیمحوو ٍززيیكررتوو ٍققيیقددتب
 ُتتلخدد يتلاا ةةرريیخألاا عبررألاا تتااوونسلاب ةصاخلاا ٬،يناثلاا ِددلجملاا ننم ةةرريیخألاا
 ةقيیقررلاا تتااررابعلاا ننمً اارريیثك ُتتددجوو ...!ينع ُهھْتَبتك ام أأررقأل ٬،اهھتايیح اهھلالخ
 ينتشهھھھددأأ( .ككانهھھھوو انهھھھ بُبرّرستت ةيیميیمح نٍنامأأ .ىلووألاا اهھھھررهھشأأ ذذنم انتقالع للووح
 :ددعب اهھنم امهھعمسأأ مملوو اهھتايّیموويی يف امهھب ينتبططاخ يتلاا ننيیتررابعلاا ننيیتاهھھھ
 يف تتوومأأ ننأأ مملحأأ«وو ٬،»ييررمُع ننم ٍةيیناث ّللك ككعم ششيیعأأ ننأأ ىنمتأأ«
 ًامجح ُّللتحت تتنررتنألاا ىلع انتاشددررددوو انتاليیميیاا تتااررقف ُّممهھھھأأ ...)»!ككناضحأأ
 انتااررااووح ُضضعب .ةةرريیخألاا ننيینسلاا عبررألاا ِتتايیموويیوو ِتتاقيیلعت يف رربكأف رربكأأ
 ُجّجؤؤت ٍةيیميیمحبٌ ةةددووررسم ٬،اهھب انيیقتلاا ٍةنيیددم ِّللك يف ٬،ةةررشابملاا انتااءاقل لليیصافتوو
...اهھتءااررق ةَةدداعإإ ُّللِمأأ ال ٬،ييررعاشم

 ًاقشع لَلَّووحت ففيیكوو ٬،رربكيیوو رربكيی انُّبح نناك ففيیك ٬،اهھتايیموويی رربع ٬،تُتظظحال
 اننيیب رروودديی ام ِّللك ىلع ُققِّلعُت ايیانح تتناك ...!مموويی ددعبً اموويی انسررتفيیً اقالمع
 ًالوّوأأ ٬،ققددصوو ٍةيیفافشب اهھھھَءااررآآوو اهھَمالحأأ يِضفُت ٬،ننيیتلهھھھذذم ٍةّقرروو ٍةحااررصب
...!للوّوأب

 ٬،ةةرريیخألاا تتااوونسلاا عبررألاا تتاحفص يف ففيیددجتلاا ننعً اعيیررس تُتفّقووت ّممث
 :ممامألاا ىلإإ تتااوونس ةعضب ااذذكهھھھ ُّططنأأ انأأوو اهھتايیموويی ِططيیخ َةعباتم ُتتددقف ينأل
 يتلاا ىلووألاا تتااوونسلاا يف ُهھتناك اّمع ًةيّیلك ةيیموويیلاا اهھُموومهھھھوو اهھُتايیح ْتتفلتخاا
 تتووكلم يف اهھلووخدد تتايیااددب ددصررأأ ممل ةةدديیددج صصووخشوو ءامسأأ تْتررهھظظ .اهھُتأأررق
 ووأأ للززاغيُی هھنأل )!اادّدج ينظظيیغيُی ٬،ىىررحألاب ووأأ( ينُّمهھيُی أأددب اهھضعب .ايیانح ةةايیح
 يف تُتفّقووت ثثيیح ننم اهھتايیموويی ةةءااررق للصااووأل ىىررقهھقلاا تُتددع ...!ييايیانحب لُلَّززغتيَی
 َعباتأأوو يتقووشعمب مٍمررغُم دٍديیددج مٍمساا ِّللك ررووهھظظ ءددب ققيیقددتب ىىررأل ٬،للووألاا ددلجملاا
 ممليیِفل ةيّیططخلاا ةةرروورريیسلاا دَدهھھھاشأأ ننأأ ااذذكهھھھ تُتددررأأ .للوّوأبً الوّوأأ ايیانحب ِهھِتقالع رَرُّووططت



...ثثهھلوو زٍزُّفقت ووأأ لٍلاجعتساا ننوودد ٬ً،الماك اهھتايیح

 هھيیلإإ تْتلصوو ام صِصيیخلتب ايیانح تْتَعررش ايیززيینيیف يف انِمايّیأأ سِسماخ ِءاسم يف
 ععامسب ةقيیقحلاا يفً اثررتكم ننكأأ ممل .ةيیضااررتفالاا اا.حح مملااووع تتاارروّوططت ُعباتت يهھھھوو
 ههذذهھل ةيیتااذذلاا ةةرريیسلاب ِةنرراقملاب ننآلااٌ ةةرريیبك ٌةميیق ةهھلآلل ةيیتااذذلاا ةةرريیسلل دْدُعيی ممل .ككلذذ
 اهھيیف دُدجأأ ٬،اهھتايیموويی ةَةءااررق لُلِّضفأأ ...ةلتاقً الَُبقوو ةًةدداعسووً اقشع ييددووجووُ ألمت يتلاا
 ننيیحلاا ننيیب ٬،ةةءااررقلاا ءانثأأ يقامعأأ يف ْتتَّوولَت ننإإوو ٬،ننيیتدديیااززتم ًةةَّذذَلوو ًةَّيیميیمح
...!ةةرريیغلاا ُةهھكن ببلاغلاا يف اهھل ٬،للبق ننم ينرروواست ممل ٬،ةبيیررغ ررعاشم ٬،ننيیحلااوو

)3(
 يل تْتَحررش .اا.حح جمانررب يف ممدّدقتت يهھھھوو هھلإإ تْتلصوو ام ايیانح يل صُصِّخلُت

 يف ننمززلاا ِةلجع ِمميیددقت ددعب ٬،تْتَلقتناا ةيیضااررتفالاا مملااووعلاا ِننددم َههابشأأوو ىىررق ننأأ
 ٬،ففررِحلاا ضضعب َةعانص دُديیجيُی نُناسنإلاا رراص :ةَّيیررضح ٍةةايیح تِتايیااددب ههاجتاب ٬،اا.حح
 ٬،ررانِلل ُهھفاشتكاا ُررمثتسيی ٬،هھتالصااووم ببيیلاسأأ ررِّووططيُی ٬،ةةرراهھمب َددايیططصالاا سُسرراميُی
 ِللضفب ششيیعلاا ككنض ِءابعأأ ننم فُفِّفخيُی ٬،مموويی ددعبً اموويی ةةايیحلاا ِةسررددم ننم ُممَّلعتيی
...دديیررفلاا هِھِغامدد تِتاكَلم شِشهھھھددأأ ٬،للايیخلاا ِةَكَلم نِنبإإ :ععااررتخالاا

 ةةايیحلاا ةيیااددبوو ةعااررززلل هھفاشتكاا عم هھتايیح ننم ةًةدديیددج ًةحفص ُحتفيی ووهھھھاهھھھ مّمث
!ةيّیررضحلاا

 اهھيیف نُناسنإلاا رُريّیغتيی ٬،اهھنيیح للهھھھذذم ٍعيیررس لٍلكشب ةيیضااررتفالاا مملااووعلاا رروّوططتت
 يّضقيُی ننأل ٬،ششيیعيی يك ٬،جُجاتحيی ددعيی ممل ...!ايیانح يل للووقت امك ٬،يّيررذذج لٍلكشب
 ووهھھھاهھھھ !حيیحش ٍألك ننعً اثحب ررَّووضتيی ننأل ووأأ ٬،ققررام ٍننااوويیح ءااررووً اثهھل ُهھَتايیح
 ٬،ننددُملاا ُددِّيیشيُی ٬ً،افيیلأأ هُھلِّووحيیوو َننااوويیحلاا ضضِّوورريُی ٬،هِھلووقحوو هھِعررااززم َببررق ُّررقتسيی
 ُررِّكفيُی ٬،للالدَدوو ٍررددخوو ننانئمططاب ىىررخأأ ققووف ًةبكرُرً ااددقاع ٬،هِهررهھظظ ىلع يقلتسيی
 هھِسيیساحأأ ننع رِريیبعتلاا ِللاكشأأ فَفلتخموو نَنوونفلاا سُسرراميُی ٬،ببرَرطَطِب يّنغيُی ٬،ررِّظظنيُیوو
 هھتاعااررتخاا ِةيّیررقبعوو ِهِھلايیخ ِةةوّوقب ررثكأف ررثكأأ ننووكلاا ىلع ُننميیهھيُی ٬،هھِتابغرروو
...!هھتافاشتكااوو

 ممل !اادديیووررً اادديیوورر تتااررووططتلاا ههذذهھھھ عم نناسنإلاا غِغامدد يف ِةهھلآلاا مُمووهھفم رَرَّيیغَت
 َهھلإإ رراص !هھهھھَھالإإ ُننااوويیحلاا ِددُعيَی ممل ٬ً،اقباس نناك امك هھِباجعإإ َرراثم ُننااوويیحلاا ِددُعيَی
 َررهھھھاق ٬،ننددملاا دَدِّيیشُم ٬،ننووكلاا كَكلم َحبصأأ ننأأ ددعبً اضيیأأ هھتااذذب ُهھُباجعإإ دداازز !هھِسفن
 هھخاخف يف هھططاقسإإوو ههددايیططصااوو هھتيیبررتوو هھنيیجددت ىلع رردداقلاا ٬،ننااوويیحلاا
 ُررعشيی ٬،ةيّیسجررنب هھسفن قُقشعيی يسوولوو ننااررووررووأأوو ييامووت دُديیفح رراص ...هھلئابحوو



 ممهھبررق ُعضيی ٬،ةحررضألاا ههاتووِمل ينبيی :تتانئاكلاا ةيیقب ننع هِھفالتخااوو ةةدديیررفلاا هِھتميیقب
...ايیااددهھلااوو ددوورروولاا

 ععاقصأأ ِّللك يف ُللَّووجتت يهھھھوو ايیانح تْتظظحال امك ٬،اهھنيیح نُناسنإلاا ىططعأأ
 ِننووكلاا ررووططاارربماا رراص ننأأ ددعب هھَسفن ووهھھھ ُهھَلكش ةهھلِآلل ٬،ةيیضااررتفالاا مملااووعلاا
 ًائيیش ٬،نناكم ِّللك يف اهھَتحن يتلاا ءايیرريیماكلاا ُلليیثامت تْتَلوّوحت ً:امامت اهھَنَسْنأأ !هھيیِنابوو
 ىلإإ ُلليیذذلاا ٬،ةمخض تتالضع ىلإإ تتبلقناا ُةحنجألاا :ةيیناسنإإ ممانصأأ ىلإإ ٬ً،ائيیشف
 ٬،ةيیضررألاا هھتايیح ُررِّيیستوو ُببقااررُت اهھلعج ...ججات ىلإإ ُففيیثكلاا ُررعشلاا ٬،ششررع
 ُرريیثُت ٌتتاّنج :هھل وولحيی امك ُهھثَّثأأ »ررخآآ ٍمملاع« ىلع ِتتقوولاا سسفن يف ُننميیهھُتوو
 يف( ايیلووصافلاا ننابثكوو »ّيلبجلاا ننمَّسلاا«وو ننبللاا رراهھنأب ُّظظتكت ٬،هھَمالحأأوو ُهھَتشهھھھدد
 ننمَّسلاا«وو ننبللاا ممامأأ اهِھلهھھھأأ بباعل لليیسيی يتلاا ةيیضااررتفالاا ععاقبلاا تتااددقتعم
 ذذيیبنلاا رراهھنأأوو »ننّمسملاا ِّططبلاا ددبك«وو ررايیفاكلاا للابجِب ٬،)ايیلووصافلااوو »ّيلبجلاا
..ً.املُح َّمملهھھھوو ٬،)ببرراشملااوو للكآملاا ههذذهھھھ ةِةااووهھھھ عِعاقب تِتااددقتعم يف( ايینابمشلااوو

 ةيیضااررتفالاا ىىررقلاا تتاارروّوططت ررخآآ ةشاشلاا ىلع ايیانح ينتررأأ ٬،ككلذذ نَنهھھھرربُِتل
 ةعضب للبقً اعم اهھھھانسرردد امددنع ةعااررززلاا للبق ام ررصع يف ششيیعت تتناك يتلاا
 ففالآآ ةعضب ررووررم ددعب ٬،ةنيیتم ةَّيیررضح ننددم ىلإإ ننآلاا تْتلَّووحت ددق يهھھھاهھھھ .ممايّیأأ
 ُثثِّثؤؤت ةيیناسنإلاا ممانصألاا ىىررأأ انأأووً العف تُتلهھھھذُذ ...!اا.حح ننمزز ةلجع يف ننيینسلاا
 للاثمت ...مميیلقإل ٍمميیلقأأ ننم ففلتخت ٬،ضضررألاا ألمت ٬،ةيیضااررتفالاا مملااووعلاا ععاقب للك
 للثم للافططألاا اهھلووح ررثانتيی ننيیلئاهھھھ ننيیيیددثب ٌةمخض ٌّممأأ ععاقبلاا ضضعب يف هھلإلاا
...بباصتنالاا ُّييددبأأُ ههرُرَكذَذ ٌّييووق بٌبأأ ةةرروواجم ععاقب يف هُھلاثمت .ددااررجلاا

 تتلَّووحت ففيیكوو سسانلاا ةةايیح يف ننايیددألاا رروودد ددااددززأأ ففيیك ايیانح ينتررأأ َّممث
 !ككلامم ىلإإ ةيیضااررتفالاا نِنددملاا لِلوّوحت عم ٬،ةنهھكلاب ّجعت ٬،ةيّیمسرر تتاسسؤؤم ىلإإ
 ِهھجووأأ َّللك :ءيش َّللك تْتقررتخااوو تْتَّلغنااوو تْتجلوووو تْتبرّرستوو ٬،اهھنيیح ننايیددألاا تْتّللست
 ررهھھھااووظظلاا ِّللك َرريیسفت ٬،ققالخألااوو َعئااررشلاا ٬،ةيیعامتجالاا سسووقططلااوو تتاقالعلاا
 ينأأ ممغرر( دديیددج ننم تُتشهھھِھدُد ...هھمسإب ثثيیددحلااوو ممكاحلاا حلاصم دَديیططووت ٬،ةيیعيیبططلاا
 ححااووررألاا مَمووهھفم ىىررأأ انأأوو )تتايیموويیلاا ةةءااررق للصااووأل ايیانح فَفَّقووتت ننأأ ُّددووأأ تُتنك
 نناسنإلاا بِبيیذذهھتل نناكم ِّللك يف ننآلاا يهھھھ !للبق ننم ررثكأأ ررشبلاا َةةايیحُ ألميی ةهھلآلااوو
 تتايیحضألاا ُللَبقت ٬ً،ااددبأأ ُببقاعت ٬،ةيیعامتجالاا ِتتاقالعلاا ِمميیظظنِتل ٬،ررانلااوو دديیددحلاب
...اهھھھررمااووأأ يصعيی ننم َّللك دُديیبت ٬،ايیااددهھلااوو

 مملااووعلاا ههذذهھھھ يف ىىررخأل ٍةقططنم ننم ننايیددألاا َععُّوونت ٬،انأأوو ايیانح ٬،انظظحال



 ِةيّینددملاا تتاعمتجملاا يف ٬،ُةهھلآلاا ً:اادديیقعتووً اعاستاا ررثكأأ تترراص يتلاا ةيیضااررتفالاا
 ششيیعت ةيیددُّددعت ٌةمووظظنم ٬،ييرركفلاا رِروّوططتلااوو ِةيّیررضحلاا ِةةدديیددش ٬،ةبصخلاا ِةيیعااررززلاا
 اهھتااررااووحوو اهھتالعافتوو اهھتاناملررب اهھل ٬،ةيّیلبج مممق يف ووأأ ةيّیجاع ججاارربأأ يف
 يف يهھھھ .ررشبلاا ينب ةةايیح ننعً اارريیثك ففلتخت ال يتلاا ةصاخلاا اهھتايیحوو اهھتجززمأأوو
 ةيیئاهھناللااوو ددُّررفتلااوو ةيینااددحوولل ررثكأف ررثكأأ لليیمت ةّفاجلاا ةيیووااررحصلاا ققططانملاا
 ِّللك ُررهھھھووج ٬،مميیلاقألااوو للااووحألاا ِّللك يف ٬،ننكل ...ددحااوولاا ييووااررحصلاا ننووللااوو
 ؛تتووملاا ِددعب ِةةايیحلل ررخآآ ٍمملاع ُثثيیثأت :ررَّيیغتيی ال ٌددحااوو اهِھلمع جمانرربوو ننايیددألاا
 ٬،ههررعاشم ىلع رُرططيیسيُی ٬،هھَكوولس هُھِّجوويیوو نناسنإلاا َةةايیحُ ألميی ةهھلآلل مٍمووهھفم ُمميیمصت
 ٬،هھتددالوو ذذنم مملاعلل ِهھتيیؤؤرروو ِهھتيیبررت سَسسأأ ُممحتقت ٍةفاقث ُتتيیبثت ؛هھُعضخيُیوو هُھفيیخيُی
...ءامسلاا ننم فِفووخلاا عِعاقيیإإ ىلع ةيیضررألاا هُھَتايیح مُمِّظظنتوو دُدِّددحت

 ةعبررألاا يف ةيیضااررتفالاا مملااووعلل اهھتساارردد ننآلاا ُعباتتس اهھنإإ ايیانح يل تتلاق
 ٬،اهھتاصالخب دديیددشلاا يباجعإإ ننع اهھل ُتتررّبع ...!ةةرريیخألاا ةنس ففلأأ ةثالثلاا ووأأ
 ٍةفهھلِب اهھتايّیموويی ِةيّیقب يف دديیددج ننم ققررغأأ ننأأ للبق ٬ً،اادديیعسً اظّظح اهھل ُتتيّینمت
...ففَغشوو

 ةيّیددسج تٍتااَّذذلِب َةيّیرركفلاا اندَدووهھج اهھلالخ اْنأَفاك ٬،ككلذذ للبق ٬،ٌةقشاع ٌةحااررتساا
 صصررحن دٌديیلاقت ررامضملاا ااذذهھھھ يف انل ىحضأأ ..ً.التقووً اعَّوونتووً الووطط دُدااددززت تَْتأأددب
 ِثثحبلااوو لِلايیخلاا مِمااددختساا ىلع ٬ً،ااددبأأ اهھِسيیددقتوو اهھھھرِريیووططت ىلع ٬،اهھل ِءافوولاا ىلع
 ةيّیررحلااوو ثثحبلااوو ءاططعلاا ُققشعت ٬،يلثم ٬،ايیانح ...ةفاثكوو ًةشعرر ررثكأأ ننووكتل
...ةقرراخ ٍةلهھھھذذم ٍةعررسب انقشِع يف مُمَّددقتن ككلذذ لِلضفب اّنلعل ...!ةشهھھھددلااوو

)4(
 ُتتررص !ايیززيینيیف يف انمايّیأأ سسدداس يف اهھتايیموويی أأررقأأ انأأووً اارريیثك تُترريّیغت ّممث

 اهھئاقددصأأ ضضعب عم اهھتايیرركذذوو اهھثيیدداحأأ تتااررقف ضضعب ققووف ُّططنأأ ً:اادّدجً ايیئاقتناا
 ُللززتخأأ ٬،ةيّینهھملااوو ةَّيیلمعلاا اهھماهھم ننم ٍرريیثك ققووف ُززفقأأ ٬،ممهھنم ثثانإلاا اميیسال
 اهھل ُدديیعت ووأأ ٬ً،انايیحأأ اهھُّمهھت تتناك ننإإوو( ررططااووخلاا ضِضعب ِحُّفصت يف ُععررُسأأوو
 ددنع ببثكوو ننعمتوو ٍةَّقددب ُففَّقووتأأ للباقملاب ينكل )...!اهھِتلووفطط ِححااررج تتايیرركذذ
 ةةءااررقلاا دُديیعأأ !ككانهھھھوو انهھھھ ِةةرررركتملاا ٬،ممهھنم ررووكذذلاا اميیسال ٬،اهھئاقددصأأ ِّممهھھھأأ ءامسأأ
 ززاج ااذذإإ ٬،ةيیصووصلب ففشتكأأ ننأأً الوواحم ممهھضعب عم اهھتالسااررِمل تتاارّرموو تتاارّرم
 يف ممهھِتيّیمهھھھأأوو ممهھھھدِدجااووت ىىددم نَنيیمختوو رَريیددقت لُلوواحأأ !ررووططسلاا ننيیب امً ائيیش ٬،للووقلاا
 ررثكأأ ةةايیحلاا ههذذهھھھ يف اهھھھاارريی ممهھنمً اضعب ننأأ ظُظحالأأ امددنع رُريیغأأوو فُفجتررأأ !اهھتايیح



...!اهھل ممهھتيیؤؤرر تتاعاس ددددع تُتبسح ام ااذذإإ ينم

 ذذنم ةةرريیغلاا ينيیررتعت ممل ً!ابيیررقت لِلززألاا ذذنم ةةرريیغلاب لَلُْبأأ ممل ينأأ ةةأجف تُتررّكذذت
 ٬،انفرراعت ءددب ذذنم ٬،سسووددررف ببهھھھأأ ممل ينأل سسيیل ً!اادّدجً اليیلق الإإ سسووددررف ةةررشاعم
 ينأل ٬ً،ابيیررقت ِةةرريیغلل اهھعم جتحأأ ممل ينأل ننكل ٬،ققشع ننم ُهھُعيیططتسأأ ام َّللك
 ٬،تترراص اهھنألوو !اهھَنططابوو اهھھھرَرخآآ ٬،اهھھھرَرهھھھاظظوو اهھَلوّوأأ ٬،انتقالع ررجف ذذنم ٬،تُتررص
 اهھّبرر ٬،يب الإإ ُررِّكَفُت ال ٬،ييددحوو يل ُحِّبسُت ٬،يكَلف يف ُررووددت ٬،انِّبح ءددب ذذنم
 ...!ددحووألاا

 صصووغأأ انأأوو اهھھھرُرَّكذذتأأ ىّتح ددعأأ ممل ااذذامل ٬،ننآلاا اهھُتلمهھھھأأ ااذذامل !سسووددررف ٬،ههآآ
 ممايّیأأ ةتس للبق دٍدوورربب اهھُتعَّددوو ااذذامل ؟ةيیهھھھانتماللاا اهھليیصافتوو ايیانح تتاَّيیموويی ايیانث يف
 ممل ٍةيیااوورر يف مٍموويی تتااذذ اهھُتأأررقٌ ةةررابع يلابِب تْترَرططخ ...؟ددبألاا ىلإإ اهھُعِّددووأأ ينأكوو
 ككلذذلأأ ...»!حيیررللُ ههرَرابتعاا َدديیعيُیل ِللَمَحلاا عمُ ههدَُدقاعت ىغلأأ ُهھلإلاا« :اهھھھرُرُكذذأأ ددعأأ
 ةثالث للااووطط ةةدديیحوولاا يتددووبعم ٬،سسووددررف ٬،عيیددوولاا يلمَح عم ييددقاعت ُتتيیغلأأ
 ٍققشعب فِفتكأأ ددعأأ ممل ٬،اهھلثم !يسفن انأأ ةهھلآلاب ىهھھھامتأأ تُتررص ينأل ممأأ ...؟ددووقع
...!ييددحوو يل قٍقشع للك دديیررأأ للب ٬،ددحااوو

 تتاقالع ةحبسم يف ةةرريیغص ًةّبح يسفن ُتتددجوو ينأل ةةرريیغلاب ُتتررعش
 يف ٍةيیناث ِّللك زَزكررم ننووكأأ ننأأ !يلووح اهھتايیح ُّللك رَرووحمتت ننأأ ااذذكهھھھ تُتددررأأ !ايیانح
 للبق تُتكلتماا املثم ايیانح ككالتماا يف ٌةبغرر ةةأجف ّيلع تْتلووتساا !ةنعللاا ...!اهھتايیح
 ٬،يل ككيیررش ال ييددحوو يتَّيیبذذاج لِلاجم يف ايیانح قَقِّووططأأ ننأأ تُتددررأأ ...سسووددررف ككلذذ
...!ددمصلاا ددررفلاا ٬،ددحألاا ددحااوولاا ٬،للكلاا يف َّللكلاا اهھل ةبسنلاب ننووكأأ ننأأ

 هھِكلف يف ًّالك ُحَبسن ننحنوو ررثكأف ررثكأأ ينحاتجت ِةةرريیغلاا ننم ٌةمرراع ٌةجووم
 اهھتايّیموويی لليیصافت يف انأأوو ٬،ةهھلآلاا خيیررات ىلع سِسّسجتلل اا.حح جمانررب يف يهھھھ(
 للصيی سسإإ.ممإإ.سسإإ ييأأ ِةَّنرر ععامس ننم سُسَّسحتأأ تُتررص :)اهھخيیررات ىلع سِسُّسجتلل
 ننم ٌهھيیبش ٌددددعوو !امبرر ٬ً،ايّیموويی سسإإ.ممإإ.سسإإ ننووعبس اهھلصيی ً!انايیحأأ ُّززفأأ ٬،اهھنووفلت
 تتااررابع َررَّكذذتت ننأأ اهھُنكميی ففيیك :تُتلءاست ...!ننظظلاا ببلغأأ يف ٬،تتاليیميیالاا
 )ببلق ررهھظظ ننع يل هُھُبُتكت ام َّللك ظُظفحأأ املثم( يتاسإإ.ممإإ.سسإإوو يتاليیميیااوو يلئاسرر
 ِّضضَغِب ٬،اهُھلصت يتلاا تتانووفلتلااوو تتاليیميیالااوو تتاسإإ.ممإإ.سسإلاا ههذذهھھھ للفاحج ننيیب
 !ةقيیددص ووأأً اقيیددص اهھھھرُرددصم نناك ننإإ ٬،ال ممأأ ٍةيّینهھم ضضااررغأل تتناك ننإإ ررظظنلاا
 اهھسيیساحأأ غُغددغدديُی ققشاع قٌقيیقرر سسإإ.ممإإ.سسإإ ننآلاا اهھَلصوو وول ااذذام ً:اموودد للءاستأأ



 ىلإإً اليیلق يُنلُكررَت ووأأ ٬،تتاظظحل عضب ينيیسنت اهُھلعجيی ٬،اهھَنااددجوو ُررثأتسيی ٬ً،العف
...ففلخلاا

 يف ددجأأ ممل ينأأ ممغرر ٬،ايیانح تتايّیموويی يف ُممَّددقتأأ انأأووُ ةةرريیغلاا ينتمهھتلاا ااذذكهھھھ
 ةةايیح يف ددجأأ ممل !رريیغ ال ٍةةزّزعموو ٍةقااددص ووأأ تتالامزز تتاقالع رريیغ هُھُتأأررق ام ِّللك
 ٬،تْتَقَلغأأ »رريیغصلاا نناططلس« ددعب اهھَّلعل ً!اَّبح اهھُتيیمست ننكميی ةةددحااوو ًةقالع ايیانح
 اّملك ةةءااررقلاا تُتلصااوو اّملك ...!ممااررغلل ٍبباب َّللك ٬،ىّمسم رريیغ ٍللجألوو ووددبيی امك
 ِةةرررركتملاا ةةددَّددحملاا ءامسألاا ضضعب ننم للبق ننم رَرثكأأ ًةةرريیغ قُقررتحأأ يسفن تُتددجوو
 ددددع ننأأ ُتتنقيیأأ ينأل ووأأ ٬ً،انايیحأأً اليیووطط اهھنوورريی ممهھنأأ يتظظحالم ددرّرجِمل ٬ً،اارريیثك
 ممهھضعب ننأل ووأأ ٬،رريیثكب يتاعاسً العف ززوواجتت اهھب ممهھئاقل تتاعاس
 )يسفن عم ييررااووح يف ةملكلاا ههذذهھھھ ٬،للجخ ننوودد ٬،تُتمددختسأأ( َ»أأَّررجت«
 رربع اهھھھوولززاغ ٬،اهھتاَّيیموويی ففاططعأأ يف ُتتيیأأرر امك ٬،ننوورريیثك ...!اهھَتَلززاغم
 ننووررخآآ ننوورريیثكً اضيیأأ اهھب للَّززغت .تتاسإإ.ممإإ.سسإلااوو للئاسررلااوو تتاليیميیالاا
 ُةةززيّیمتم ٬،للامجلاا ُةقرراخ يهھھھ :للاحلاا ةعيیبططب ككلذذ ٌّيهھيیددب ً.انايیحأأ اهھھھووُّبحأأوو
...!الإإ سسيیل ممهِھلهھھُھاجتب تْتَفتكأأ ً!اّقح دٍدحأب ممتهھت ممل اهھّنكل .ةعووررلاا

 تتاليیميیالاا ههذذهھھھ اهھُتقمأأ« :ةلئاق ككلذذ ىلع اهھتايّیموويی يف ايیانح ُققِّلعُت
 !اهھب ىلُبأل ةةايیحلاا ههذذهھھھ يف ُتتلمع ااذذام ييررددأأ ال !تتاسإإ.ممإإ.سسإلااوو للئاسررلااوو
 ممهھتلززاغمب ُّممتهھھھأأ ال ٬،ببح ننع ثُثحبأأ ال ٬،ةةرراثإإ ررهھظظم ييأب حُحِّووُلأأ ال ينأأ ننووملعيی
 يف للووقتوو »...؟ييررعاشم ننوومررتحيی ال ااذذامل ؟ااذذكهھھھ ينوولماعيی ااذذامل ..ً.اقالططإإ
 ٍةلاسرر يّيأأ ينلصت امددنع ةةررااررمب يكبأأ تُتررص !ظظيیغلاب ررعشأأ ممك« :ررخآآ قٍقيیلعت
...»!يسفن ننم ٬،يتاكررح ننم ٬،يكوولس ننم ُّككشأأ ينلعجت ٬،ههذذهھك

 ممل اهھنأأ ٬،ببضغلاا ننم ٍءيشب للقأأ ممل ننإإ ٬،اضررلاا مِمددع ننم عٍعوونب تُتظظحال
 ؟ممهھلهھھھاجتب تْتفتكاا ااذذامل :تُتلءاست ...!للِّضفأأ تُتنك امك ممهھعم ًةيیساق ًةمرراص ننكت
 تتالسلس ةةءااررق للصااووأأ انأأوو يظظيیغ ددااددززاا ّممث ...؟ةةووااررضب ممهھضفررت ممل ااذذامل
 ننل يتلاا( اهھھھددووددرر رراظظتناا ننووُّلميی ال ننيیذذلاا ءاهھلبلاا ننيیقهھھھااررملل ةةددوونعلاا تتالززاغملاا
 ننووددقتعيی ننيیذذلاا ةحيیسكلاا سسووفنلاا ييووذذ ننم ننيیيینااوواجنووددلل ؛)ررمعلاا ىىددم ممهھلصت
 رربع ةفلصلاا ممهھلئاسرر ااوولصااوويی ننأأ يفكيی ُهھنأب ةيیررخسلااوو ننايیثغلل رٍريیثم ٍللكشب
 ررابك ننم ننيیملاحلل ً؛الجآآ ممأأً الجاع ٬،»ببيیجلاا يف« ايیانح ططقسِتل رريیثألاا
 ٬،لْلبقأأ ممل ...اهھل ققووشلاا يف ًءابهھھھ ممهھيیلايیل ننووعيیضيی ممهھھھوو ممهھيیثررأأ ننيیذذلاا ننيیمووررحملاا



 اهھّنأأوو ٬،عططاس ٍّيلج ٍللكشبً اعيیمج ممهھعم ًةيیساق ننكت ممل ايیانح ّننأأ ٬،ررثكأف ررثكأأ
 ِءووددهھھھوو اهھِتيّیررح ككاهھتناب ننوورّرمتسيی ممهھْتكررتوو »للهھھھاجتلاا ةيّیررظظن« قِقيیبططتب تْتفتكاا
...!ةةددحااوو فٍفيیس ِةبررضِبً اعيیمج ممهھْضفررت ممل اهھنأأوو ٬،اهھھھرِرعاشم

 ننيیططايیش !حططسلاا ووحن ُددعصت ةيیفووجلاا يسفن ببسااوورر ننم ءااددووس ُعيیقاقف
 يف اهھُتفدداص ًةةررابع ًةةأجف ُتتررَّكذذت ...ةنكااددلاا يحوورر ببئااررخ يف هھقهھقت ةةرريیغلاا
»...!ههددحوو هُھل قِقشعلاا َّللك دُديیرريی !ضضعب قَقشعن ننأأ دُديیرريی ال ةِةرريیغلاا هُھلإإ« :مميیددق ٍّصصن
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 ِتتالُّثمت يف ضُضووخت يهھھھوو جئاتن ننم هھيیلإإ تْتَلَّصووت ام حِحررِشل ايیانح ينووعددت

 ننم ٌرريیثك َّييددل .ننذُْذأأ ِففصنِب اهھُعمسأأ .ضضضمب يتءااررق ُففقووأأ .اا.حح جمانررب
...!ةهھلآلل ةيیتااذذلاا ةةرريیسلاا ةلصااووم للبق اهھَتجررحدد ُّببحأأ ٬،اهھتايّیموويی للووح ٬،ةلئسألاا

:للووقت
 ُمملااووعلاا ...ممامألاا ىلإإً اليیلق .اا.حح جمانررب تتالُّثمت يف ننمززلاا َةلجع ُتتمَّددق -
 !ةعااررززلاا ِةةررووث ننع ًةيّیمهھھھأأ ُّللقت ال ةةررووث ٬،ةباتكلاا رَرصع ننآلاا ُللصت ُةيیضااررتفالاا
 ُهھَتايیح ُررِّيیِغُت ٬،ةيیقاارر ٍةيّیدديیررجت ٍةيّینهھھھذذ تتاَكلمِب اهِھلضفب ُررخززيی ُّييررشبلاا ُغغامددلاا
 ٬،ددَّررجملاا َززمررلاا :هھتافاشتكاا ِممظظعأأ َررخآآ ُممددختسيی ننآلاا ووهھھھاهھھھ .ددووجوولل ُهھتررظظنوو
 َععددبأأ أأددبيی !ةيیددجبألاا :ةيیررقبع ٍةَّيیدديیررجت ٍةليیسووب ققرروولاا ىلعُ ههرَريیكفت دُدِّلخيُی !ففررحلاا
!بباتكلاا ررصع :هھِتايیح لِلحااررم ىلعأأوو

 ةيیعامجلاا ِةةرركااذذلاا ىلإإ ٬،تتقؤؤملاا ّيسنملاا ّيهھفشلاا ننم ُللاقتنالاا ووهھھھ بُباتكلاا
 ججاتحيی ددعيی ممل نناسنإلاا ...ققلططملاا ىلإإ ٬،ححززحززتيی ال ييذذلاا ِتتباثلاا ىلإإ ٬،ةةدّدلخملاا
 تتامووسررلاا رربع ههرراكفأأ ِششقنل ةيیئااددبلاا ةيیئررملاا ةيیرريیووصتلاا ةغللاا ىلإإ ننآلاا
 للقتناا ٬،ددرّرجملاا يئررماللاا ووحن ررشابملاا يئررملاا ننم للقتناا .لليیثامتلااوو تتانووقيیألااوو
...ددلاخلاا ىلإإ ينافلاا ننم

 َسسمشلاا ِددعيَی ممل ٬،ررَسكيُی ننأأ نُنكميُی ييذذلاا َيئررملاا َممنصلاا ِددعيی مملً اضيیأأ ُهھهُھلإإ
 ٬ً،اقَلططُم :دديیددجلاا ِههرِرصع ِمماقمِب رراص ُهھهھلإإ ...ببُتْكَت الوو ُررِّكفت ال يتلاا ةيّیئررملاا
 ةيیددجبألاا عم دِدلوُو ُدديیددجلاا ُهھهُھلإإ ...ففحاصمووً ابتك ُررطِطميُی ٬ً،ايیئررمالً ااددرّرجُم
...ةيیددجبألابوو

 للووح يتلئسأأ قِقلْحزَُزأل فَفَّقووتت ووأأ بَبضتقت ننأأ رُرظظتنأأ اميیف ٬،ايیانح فُفيیضُت
:اهھتايّیموويی
 يف ثَثددح ةيیضااررتفالاا مِملااووعلاا يف ةباتكلاا ععااررتخاا ننأأ اا.حح ببقااررأأ انأأوو تُتظظحال -



 ىلع ووأأ اهھِبلق يف ُءااررحصلاا ُعقت ةميیددق تتاارراضحوو ةقيیررع ةيیبتااررت ككلامم
 ُةباترر ُهھل ٬،ءااررحصلاا للثمً ايّیئاهھنالً ايّینااددحوو نناك اهھنم َعلددناا ييذذلاا ُهھلإلاا !اهھِمووخت
 ننمل ُددِعيَی .ددااررأأ امفيیك ٬،ددااررأأ ام ىتم ُببررضيی ٬،هھِكلُموو ِههدِدجااووِتل َددووددحال ٬،اهھِنوول
 ننباا بَباعل ُلليیِسُت يتلاا ةةررططمملاا ءااررضخلاا تِتانجلااوو تِتاحااوولاب ُهھعيیططيُیوو هھب نُنمؤؤيی
...ةيیددابلاا

 ُحستكيیس ييذذلاا ٬،ققرراخلاا ُللططبلاا ااذذهھھھ ررهھظظ ةيیضااررتفالاا اا.حح مملااووع يف 
 سسفن يف يِّبليُِیل ٬،ةهھلآآ ننم هُھَقبس ام )ككلذذ للبق بِباتكلاا لِلضفبوو( ففيیسلاب سُسِّنكيُیسوو
 ِععااررتخاا يف ننيیططاسأأ اهھُناهّھُك ٬،اهھھھررايیدد ننم ٍةةددووررططم ٍةليیبق َةجاح ِتتقوولاا
 ًاخيیررات ممهھل ااووقلخ ةةددرّرشملاا ممهھتليیبق ِةَّيیووهھھھ ىلع ُةنهھكلاا َظظفاحيُِیل ...رريیططاسألاا
 اهھتيّیلضفأب اهھُمهھھِھووُت ٬،ةهھئاتلاا ةةددووررططملاا ممهھَتليیبق تتاتش ُددِّحووُت ًةيّیررووططسأأً الووصأأوو
 يف ااووعضوو ٬،ةّقحلاا ةقيیقحلاا اهھنأأ ااووعدّدأأ ددووجوولل ًةلماك ةًةررووص ااوومَّمص ...ةيّیقرْرِعلاا
 ِةةدداملاا يف ٬،ةظظحلوو نٍناكم ِّللك يفً ااددووجووم ٬ً،ايّیئررمالً ااددَّررجُمً اقلططمً اهھلإإ اهھھھززكررم
 ُققلخيی ٬،ررهھجلااوو ّررسلاا ُمملعيی ٬،تتاغللاا َّللك ُمّملكتيی ٬،ءيشاللااوو ءيشلاا يف ٬،غغااررفلااوو
 ِّللقأب هُھلثم نٍنووك نَنوويیلم قَقلخيی ننأأوو ققررب ِةحملب نَنووكلاا رَرِّمدَديی ننأأ ُعيیططتسيی ٬،ررئاصملاا
 ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا َّللك بُبططقتست ةلماك ٍةيّیررقبع ٍةئيیهھبُ ههوومَّمص ...ةيیناث ننم
...ّيلاثم ٍّيلك لٍلكشب اهھُبهھھِھررُتوو اهھھھرُرَسأتوو اهُھلهھھِھذذُت ٬،غغامددلاا يف
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 ٬،ننآلاا ٍةةوّوقِب ِككُبغررأأ ...ً!اادّدج ٌعتمم ٬ً،اادّدج ٌّممهھم ككلذذ ُّللك ً:الئاق اهھُتعططاق

...!يِقشِع
 ممل ...!انددُّحووت ُّللمت الً امامت يلثم يهھھھ ٬،انسبالم ُتتعلخ ٬،ققمعب اهھُتلَّبق

 للووح اهھَبيیررست ُّددووأأ يتلاا ةلئسألاب ٌللووغشم يغامددوو َددَّحووتن ننأأ ككلذذ عم للّضفأأ
 ددعب اهھل تُتلق ...تتقوولاا سسفن يف اهھنع دٌديیعبوو اهھعم ينأأ اهھنيیح رُرعشتس .تتايیموويیلاا
:لليیووطط قٍقانع
...!اهھُتبووصخ ٬،اهھُبوولسأأ ٬،اهھُتيَیْنُب ٬،ككتايّیموويی ينْتَلهھھھذذأأ -

:تُتررَّررك ...!ررافنتسااوو نٍنُّعمتب ييووحن تْتررظظن
 ىىررأأ ننأأ ىنمتأأ ٬،ةيیموويیلاا ككررابخأأوو ككتامامتهھھھاا ينبذذجت ٬،كِكملاع ُّببحأأ -
...ً!اموويی كِكططيیحمب جمددنأأ ننأأ ٬،كِكءاقددصأأ

 ْتتررعش اهھنأكوو للصااووأأ ننأأ تْترَرظظتنأأ .ممستبت ممل اهھنكل ٬،يتررابع اهھْتدَدعسأأ
:تُتفضأأ ...ىىررخأأ ءايیشأأ للووقأأ ننأأ دديیررأأ ينأأ
...!ننوورريیثك كِكَقاّشُع ننأأً اضيیأأ تُتظظحال -



 يناضحأأ ننيیب تترراص ٬،تْتَشَعتررأأ ٬،تْتعقووقتوو ْتتشمكناا ٬،ةةدّدشب ْتتَّررمحأأ
 ىلع ةئجافم ٌةيیبووكسوورركيیم ٌتتابووددنوو ةبيیررغ ٌتتاططلجت ْتتررهھظظ ٬،جلث َةعططق
 ههذذهھھھ ِععامس ددعب ٬،ننآلاا اهھنأأوو ٬،ةيیساسحلااُ ةةدديیددش اهھنأأ ُتتيیسن ...ةسيیمللاا اهھِتررشب
...!ةيّیبررح ةٍةررزّزنجم تتالجع للفسأأ ٍةشااررف للثم ٬،ةةررابعلاا

 ٌةةررابع اهھنأأ اهھل تُتمسقأأ .يتووفهھھھ ححالصإإ تُتلوواح !ينمهھفت ممل اهھنأأ تُتررعش
 ممهھتاقالع ِةبووصخب يباجعإإ ننع ممهھل رَرِّبُعِأل ٬،ببحأأ ننمم ننيیرريیثكل اهُھلووقأأ ةبيّیطط
 ٍةميیتش أأووسأأ »!ددحأأ ككقشعيی ال« :اهھسكع ننأل ٬،صصلاخ ٌححددم يهھھھ .ةيیعامتجالاا
 تتلااززام ...ططبضلاب هھيینعأأ ام ككلذذ ننأأ اهھل تُتمسقأأ ...!ممددآآ ننبال اهھهھيیجووت ننكميی
 وولت ًةةرّرم يمسقوو يحررش دديیعأأ انأأوو يناضحأأ يف شُشعتررت ٬،جلث ةعططقك ًةةددرراب
...ىىررخأأ

 للئاسررلاا ككلت ننإإ يل تتلاق ٬،هھيینعأأ ام ققددصب تْتعنتقااووً اليیلق تْتأأددهھھھ ننأأ ددعب
 ككلذذ ننم ةلاسرر ّييأأ للووصوو ددنعً ااررهھق يكبت تترراص اهھنأأوو ٬،اهھملؤؤت ٬،اهھجعززت
:اهھُتلأس .)تتايیموويیلاا يف تُتأأررق امك( ععوونلاا
 ؟هھل ٍةلاسرر لِلَّووأأ ددعب ممهھنم لٍلزِزاَغُم َّللك يفقووت ال ااذذامل -

:تتلاق
 ننووفَّقووتيی ٬،ططابحإلااوو ةبيیخلابً اموودد ننووهھتنيی !ررااررمتساب مملهھھھاجتأأ ننأأ ُللِّضفأأ -
...!ةبررجتلاا تْتَتبثأأ امك ممهھھھدِدحوول
 ككانهھھھ ةةأأررملاا ننأأ ُممهھفأأ .ننميیلااوو ننامُعك ننااددلب يف ببسانملاا للحلاا ككلذذ نناك امبرر -
 بببسب ٬،ككشب ننووررخآلاا اهھل ررظظنيَی ال ىّتح اهھل ِللجررلاا ِةلززاغم ففشك ببحت ال
 ااذذهھھھ ننكل ...!ةميیظظعلاا ددئاكملاا ةعانصب اهھل ينيیددلاا مماهھتالااوو ٬،ككانهھھھ مماعلاا ققافنلاا
 ننوودد ٬،ال :يلووقت ننأأ ةلووهھسب ككنكميیوو ٬،ةيّیصخشلاا ةيّیررحللً اكاهھتناا انهھھھ ُرربتعيُی
...!ففوّوخت
...انأأ ااذذكهھھھ !للهھھھاجتلاا لُلِّضفأأ !يتقيیررطط ههذذهھھھ -
 ننأأ ففاخأأ ...ننووُمَلْحيَیس ٬،ننوولصااوويیس !ممهھلئاسرر َةةءااررق ننيیِّلمت ال ككنأأ ممهھل ووددبيیس -
...!ةبعللاا ههذذهھھھ ننيیبيیططتست ككنأأ ااووُّنظظيی
...!ننوودديیرريی ام ااووُّنظظيیل -
...ً!ايّیعيیبطط ككلذذ سسيیل .ككلذذ عم ٬،اهھيیبحت ال ءايیشأأ ييأأررقت ننأأ ةةرّرططضم ككنكل -
 ممهھعم رٍرااووحب للووخددلاا ببحأأ ال !للااووحألاا ِّللك يف ممهھَلهھھھاجت ُللِّضفأأ ٬،ككلذذ ففررعأأ -
...ةظظحل ِّييأأ يف ممهھلئاسرر للووح
...!ام ٍةجهھبب ممهھنيیأأررقت ككنأأ ااووررعشيی ننأأ ففاخأأ -



ً:اعيیررس ممهھِضفرر ىلع اهھَسِّمُحأل تُتفضأأ مّمث
...!ةةرركاملاا ِةجهھبلاا ههذذهھھھ ِّخف يف يعوو الب تِتعقوو كِكلعل ووأأ -

 ...ينم هُھْتَعمس ام قُقِّددصُت ال ننيیعأب ييووحن ايیانح رُرظظنت !ققيیمع تٌتمص
:للووقت مّمث ً.اادديیحوو هھيیلع ينكررتت .تتماص بٍبضغب رريیررسلاا ننم ضُضهھنت
...!ببِعررُم ٬،ٌّييززااززفتساا ٬،كٌكاّكش تتنأأ -

)7(
 عططتسأأ ممل ٬،تُتقعص !اهھيیف ةعجرر ال ٬،ةفيینع تٍتاارربنِب ٬،ةمررجم تتاملك ةثالث

 يلً امتش عمسأأ ممل ...!ةعفصلاا لِلووهھھھ ننم ٬،ددحااوو فٍفررحِب ٬،ةةددحااوو ٍةملكِب سسبنأأ ننأأ
 مَمظظعأأ ددووجوولاا يف اهُھقشعأأ ننم :ةقررافملاا ههذذهھھھ ينتمدَدص ...!ةةددحااوو ةًةَّررم وولوو ٬،ااذذهھك
...!يتايیح يف ٍةعفص رربكأأ ينعفصت قٍقشع

 مموولع يف عٍعاب ووأأ عٍعاص ييأأ يل سسيیل !ددرَُرأأ ااذذاموو ففيیك ييررددأأ ال
 تُتااررابعلاا .ممئااددلاا للالددلااوو ةمعنلاا الإإ سسووددررف عم ففررعأأ ممل !ةيیجووززلاا تتاعااررصلاا
 ِززجعلاب ُتتررعش ...!اهھسووماق تتااددررفم ننم ااووسيیل ئجافملاا ُممتشلااوو ةةدّداحلاا
...!ررايیهھنالااوو فِفعضلااوو

 ةيیرراعلاا يتررخؤؤموو ييررهھظظ ٬ً،ااددماخً ااددماهھھھ رريیررسلاا يف ينططب ىلع تُتحططبناا
 ففررعأأ ُتتنك وول .حيیررج ٌششحوو يلخاادد ىىوّولتيی ...!ققددنفلاا ِةفررغ َففقس ُهھجااووت
 يمددُت ٬ً،اقباس تُتلق امك ٬،يمأأ للثم انأأ( !ققانتخالاا ننم ووجنِأل ًءاكب تُتررمهھنال َءاكبلاا
 )...!ننيیتَلْقُملاا ننعً اادّدجً اادديیعب ٬،ةحيیررجلاا يسفِنل ةيّیررعقلاا خخووررشلاا يف يعوومدد
...ً!امووددصم ٬ً،ااررووهھقم ِةبيیخلاا تتاملظظ يف تُتبِغ .ددْحَلَك ينُّفليی بٌبيیئك تٌتمص

 ٬،ةًةررشابم ًةُغل ًةةأجف ُممددختست ٬،ةعيیفررلاا ققالخألاا تتااذذ ٬،ةقيیقررلااُ ةةاتفلاا ههذذهھھھ
 ٬،دديیكأتلاب اهھيیضام بببسب اهھَّلعل ...!ةةءااذذبلاا ننم بُبررتقت ٬،ام ٍّددح ىلإإ ًةَّيیقووس ٬،ًةيیساق
 ٬،»رريیغصلاا نناططلس« عم اهھتاعااررص ءااررج اهھسفن يف ةةءووبووملاا ققططانملاا بببسب
 ووأأ ٬،ققفألاا يف ام فٌفالخ ححال ام ااذذإإ ةَّيیضررم ٌةيیساسح اهھھھرُرووتعت ٬،ررصقلاا بببسب
 ٍللكشب »ةًةرَرِمَن« للوّوحتت ...!ةيّیررووكذذلاا كِكووكشلااوو ِةةرريیغلاا مِمووخت ننم ثُثيیددحلاا بَبررتقأأ
 اهھِّمش ددررجمل ٬،ةملؤؤم ببلاخمب شُشدُدخت ...!»رريیغصلاا نناططلس« للاق امك ٬،تتغابم
...!اهھھھرريیبعت ببسح ٬،»ززااززفتسالااوو ككيیكشتلاا« حئااووررل

 ىلع اهھَعباصأأ رَرِّررمُت ننأأ !ايیانح يب قَقفشُت ننأأ تُتعَّقووت يحاططبناا ببهھھھايیغ يف
 للضفب ككلذذ ىلعً اارريیثك تُتددَّووعت ...ً!اليیلق ينَلِّلددُت ننأأ !ةمددصلاا ننم ججررخأل ييررهھظظ



 ييددكن لليیززُِتل ٬،ً»انَنْعَكُم« ٬ً،اتهھھھاب ٬ً،اموومغم ينااررت ننأأ يفكيی يتلاا سسووددررف ةفاقث
 ررعشأأ ال .ببررق ننع ينيیجانيُیً اتووص يلووح عمسأأ ال ...ةيّیجهھنموو ٍننانحوو قٍقشعب
 ُغغددغدديُی ٍّييررططع ٍسسَفَن ووأأ ٬،ينذذأأ ببررق ٍةلُبق ووأأ ٬،ييررهھظظ يف ٍةقيیقرر ٍةسملِب
 امك ءااررعلاا يف ااذذكهھھھ ينكررتت .ةيیِّنِحوو ٍةقفشب ايیانح ينم ببررتقت ال ...يميیشايیخ
 ًافااززنتسااووً اكتفووً اقنخ ررثكأأ ةةايیحلاا يف ءيش ال .عيینش ٍّدداح ٍللكشب مملأتأأ .ووددبيی
...ءااررعلاا ااذذهھھھ عيیقص ننم ةًةددابإإوو

 ُتتأأددب ّممث ...يحاططبناا ببهھھھايیغ يف ففززنأأ انأأوو تتقوولاا ننم رّرم ممك ييررددأأ ال
 ءااووتحال ييرراكفأأ ببيیتررت تُتلوواح ..ً.اليیلقُ أأددهھھھأأ ٬،ةةرّرم للوّوأل ييددحوول يسفن ُددهھھھددهھھھأأ
 ننم ةعجان ٍةيیسناموورر ٍةئددهھت ىلع يلثم دداتعأأ ننمل ككلذذ ببعصأأ ام !ةمززألاا
...!سسووددررفك ةٍةررحاس

 تتقوولاا ذُذخأأأأ ٬،انتامززأأ للووأأ ننم ججووررخلل اهھلووقأس يتلاا تتاملكلاا ُممِّظظنأأ تُتأأددب
 ُّللك ٬،للئاس ٍّيططخ ٍتتووصب اهھب تُتسمهھھھ ّممث .اهھھھدِديیددررتوو اهھِكبسوو اهھِتغايیِصل ممززاللاا
:صصالخإإوو قٌقددص هِھِتاارربن

 ال يّيددبألاا كُكقشاع انأأ !ةغللاا ههذذهھب يعم يثَّددحتِتلً امصخ تُتسل انأأ !يقشِع«
 ّللك يل يحررشأأ ً!ائططاخ ُتتنك ااذذإإً اموودد ينيیمِّلع ...!انأأ ِتتنأأوو ٬،تِتنأأ انأأ !رريیغ
 ننكل ...!ةةايیحلاا ههذذهھھھ يف ٍءيش ننوويیلم ينيیمِّلع !ننيیدديیررت ام ككنم مملعتأس ٬،ءيش
 ننأأ انمززليی ٬،ام ٍءيش ىلع ففلتخن امددنع :للقألاا ىلعً ااددحااووً ائيیش كِكمِّلعأأ ينيیعدد
 ...!ننيیقشاعلاا ننيیب تتافالخلاا ُّللحُت ااذذكهھھھ ٬،»!للحلاا ووهھھھ ققانعلاا« !ةةووقب ققناعتن
 انِقشع ِةمظظع ِممساب ككلذذ ككلأسأأ !ةةوّوقب ينيیقناع !ررخأت ننوودد ننآلاا ينيیقناع
...!هھِقددصوو

 ننأأ ُببعصيی هھنأأ ُتتررعش .ببلقلاا ررططفيی ٍّيميیمح ٍتتووصب يباططخ ُتتسمهھھھ
 هھتقووشعم عم هھل ٍععااززن للوّوأأ ءااووتحال ةّقررووً امااررغ ررثكأأ تتاملك ُءررملاا للووقيی
 ددررت ووأأ ققِّلعُت ممل .يتااررابع ةنتف يف ٬،ككلذذ ممغرر ٬،ايیانح ططقست ممل ...!ةةددلاخلاا
 يف انأأوو ققددنفلاا تْترردداغوو اهھبئاقح تْتَلمح ...يبررق ةًةددووجووم ننكت ممل اهھنأل .ففررحب
...!ةفررغلاا رريیررس ققووف ٍحيیررج بٍبلكك ىىوّولتأأ ينتكررت .ينايیذذهھھھوو يحاططبناا تتايّیطط

 للبق ممصخِلل ةيیضاقلاا َةمكللاا هُھِّجوويی ٌممكالم ً!العف ةتغابمٌ ةةررِمَن ايیانح !ةنعللاا
 ْتتَمََّلعت ...!ننيیتلاحلاا اتلك يف رريیررق فٌفووخوو فٌفعض ةّمث .ةةااررابملاا ِءددب سِسررج ِةّنرر
 يف هھِمصخ ِننعططِب أأددبيی ييذذلاا ووهھھھ ررصتنملاا« ننأأ ءااررحصلااوو ررصقلاا ِةفاقث ننم



...!»ببررهھيیوو ررهھظظلاا
 تتقافتساا !يّيددبألاا اهھِتايیح ُعبعب رُرصقلاا :ايیانح ِةمززأأ َةَّيیثرراكً اارريیخأأ تُتكررددأأ

 ِددرّرجمل ٬،اننيیب أأررطط ررظظنلاا تتاهھجوو يف طٍطيیسب فٍفالخ ددررجمل ةنسآلاا هھتايیرركذذ ُّللك
 ننم اهُھقنخت ةلووفططلاا ذذنم اهھْتررصاح تٌتابااذذع ةّمث ...ةيّین ننسحب اهھُتُلق ٍةيیووتلم ةٍةررابع
 اهھتلووفطط رِرصقِب هھل ةقالع ال مٍملاع يف ىيیحن اننأأ ننآلاا ىّتح ُددعب ِعت ممل ...دديیددج
 اهھعّقووتأأ ممل ينكل ةيیساسحلاا ةططررفم اهھنأأ ُففررعأأ ...!ةقيیمعلاا ةيّیسفنلاا ِهھِحااررجوو
...!ةيّیِضرَرملاا ةجررددلاا ههذذهھب

 ًااددبأأ ُّللظظتس !رريیغ ال ٍةةررِمَن ععانقِب ٬،ةيّیووااددووس ٌةفئاخٌ ةةرريیسك ٬،ايیانح ٌةنيیكسم
 ٬،»هھتاناخ« يف ننيیررخآلاا ُععِّززووت ٬،هھتايیرركذذوو ررصقلاا ةفاقث للسالسب ًةةررصاحم
 ةةووقلاا ررهھھھاظظمب ننيیحلااوو ننيیحلاا ننيیب ْتتحَّوول ننإإوو ٬،ةةررسكنم ًةفيیعضً ااددبأأ ُّللظظتس
...!ددرّرمتلااوو

 اهھب للصتأل رريیررسلل ةةرروواجملاا ةةرريیغصلاا ةةددضنملاا ننم ينووفلت ُتتذذخأأ
 يبوويیع ممغرر ينأأ للاحلاا يف َيعت يك مملأأ ننم اهھل هُھتبّبس اّمع اهھل ررذذتعأل ٬ً،اعيیررس
 يف انأأوو ْتتقثبناا يتلاا ةيّیررحسلاا تتااررابعلاا اهھل ددِّددرُرأل ٬،رريیغصلاا نناططلس ُتتسل
...!للاحلاا يف اهھعامس ررثإإ دَدووعت يك يعاجووأأوو يحاططبناا ررااووغأأ

 اهھقيیررطط يف يهھھھوو امهھْتَبتك ٬،ينووفلت دديیررب ةبلع يف ننيیسإإ.ممإإ.سسإإ ُتتيیأأرر
...ةةرردداغملل

 »ِةناخ« سسفن يف ككااررأأ ننأأ ُللمتحأأ ال ينأل ُتترردداغ )1 سسإإ.ممإإ.سسإإ
 يف نٌنسآآ ووهھھھ ام َّللك تَتكَّررح ...!هھِتُغل سسفنب ٬،هھلثم ينموولت ...!رريیغصلاا نناططلس
 ططباضك ٬،ةهھھھااررشب يتايیموويی تَتأأررق ...!ةةايیحلاا يف ُهھتقماا ام َّللك تَتظظقيیأأ ٬،يقامعأأ
 ششبنت تتنأأ اهھھھ :ةجيیتنلاا ...ً!اادّدج ٌةيّیصخش تٌتايیموويی اهھنأأ كككااررددإإ ممغرر ٬،تتااررابختساا
 ّممث ...!رريیغصلاا نناططلس :ححااررجلاا ككلت ِعناص ِةغل سَسفن ُممددختست ٬،ةميیددقلاا يحووررج
 ممااررتحاا ةةررووررض ننع ثثيیددحلاب قُقددشمتت ييذذلاا تتنأأ ككتايّیموويی ننع ٬،انأأ ٬،ففررعأأ ااذذام
 أأررقت تتنأأوو ةةددحااوو ًةةرّرم ككتايّیموويی ننع ينثِّددحُت ممل ااذذامل ؟»يسددنهھلاا للثامتلاا« ِأأددبم
 ؟ييرريیغ ننآلاا ُّببحت للهھھھ ووأأ ٬،يلبقً اموويی ًةةاتف تَتببحأأ للهھھھ ييررددأأ ال !ممهَھَنِب يتايّیموويی
 َتتيیفتكاا للهھھھ ٬ً،الاح ككوولززاغ ننم َتتددررطط للهھھھ يل ْللقت ممل ؟يلبق َتتلززاغ للهھھھ
...؟ةيّیسجررنووً احررف ككباُعل لَلاس ممأأ ٬ً،اضيیأأ ممهھلهھھھاجتِب

 ععووكلاا َممظظع يل َررسك ٬،ةقررططمك يتمجمج ىلع سسإإ.ممإإ.سسإلاا ااذذهھھھ َعقوو



 ًالعف تتناك ااذذإإ يتايیح تتاضقانت ررئب يف طُطقسأأ ٬،يسفن عم مُمددططصأأ ينلعج ً!اضيیأأ
 ُّققحتسيی ام اهھيیف نناك ااذذإإ ةيیلماكتلاا يتيیجااووددززاا ُممِّررُجأأ ينلعج !تتاضقانت
 دِدلوُو ييذذلاا ّيميیهھھھووبلاا ِهھلإلاا ٬،سسووسيینوويیددِ َهھجوو ُررَّكذذتأأ انأأوو ُتتمططررب( ...!مميیررجتلاا
 ّيقيیررغإلاا ٬،ةةايیحلااوو تتووملاا :ققيیررغإلاا ددنع تتاضقانتملاا ِططبرر ِهھلإإ ٬،ننيیتَّررم
 ننووكأأ ننل ننيیذذللاا يتايیح ييدَدعُب ِةَّيیعررش ننم ٬،يتااذذ ننم ُّككشأأ تتأأددب )...!يبنجألااوو
...ككلذذ عم امهھنووددب انأأ

 .»!تْتَبررهھھھوو ٍببلكك ينْتَلماع« :دُدِّددررأأ ...!ييايیانح ننووددب ءيشال ااذذنأأاهھھھ
 ٬،ينسوودديی ٬،للبق ننمً اموويی هُھفررعأأ ممل ٬،هھيیف ةعجرر ال ٌّيلك ٌمملأأ !للماكلاا للشفلاب رُرعشأأ
 ةفررغ يفً اادديیحوو يسفن ددجأأ :ةقفشلااوو ءاثررللٌ ةةرريیثم ٌةمتاخ ...يننحططيی ٬،ينررصعيی
 ةعمش هھل ءاضُت ننأأ ُّققحتسيَی ال ٬،هھجوو الب ٌصصخش ٬،ايیززيینيیف يف يليیيیناادد ققددنف
...!ةةددحااوو

 ننع ُففلتخأأ ااذذامب :ةةددحااوو ًةظظحل يلابِب ررططخيی مملً الااؤؤس يسفن ُتتلأس
 ًااررووجووً اارركم دّدشأأ دديیددج نٍناططلس ننثااررب يف ايیانح عقت مملأأ ؟ننذذإإ رريیغصلاا نناططلس
 يتلاا ٬،ةةرريیغصلاا ههذذهھھھ ننأأ ىسنأأ ننأأ يل نناك ففيیك ...؟ننيیررشابملاا ننيیططالسلاا ننم
 ممل ٬،اهھتايیح يف ننيیرّرمألاا تتقااذذ ٬،اهھلززاغ ننم ِهھجوو يف خخررصت ممل اهھِنووِكل اهھُبتاعأأ
 ننأأ صصاخ لٍلكشب ينددعسأأ ااذذامل ...!ططقف مٍمايیأأ للبق ءااررذذع تتناك ٬،يلبقً ااددحأأ ققشعت
 اهھُحابشأأ تْتلااززام ممأأ ٬،يتلووفطط ةفاقث ةيّیمالظظ ننمً العف تُتخلسناا للهھھھ ؟ءااررذذع ننووكت
...؟يحنااووج يف دُدبررعت

 رراظظتناب ٬،اهھلززاغ ننم ِهھجووب ففيیسلاا ررهھشت ممل اهھّنأل ايیانح ننم ُتتبضغ
 ننيیثالث مماادد ٍئئدداهھھھ ٍققشعِب ُممعنأأ ُتتنك ننيیح يف !ددووعووملاا اهھِّيیبن ٬،نناسمش ءيجم
 يف ىهھتنااوو أأددب« ٌققشع .ةةددحااوو ًةظظحل ككلذذ ىلع يسفن مموولأأ ننأأ ننوودد ٬ً،اماع
 ُققشع ايیززيینيیف يفً اضيیأأ ىهھتنأأوو أأددب املثم ٬،سسووددررف رريیبعت ِّددح ىلع »ايیززيینيیف
 يمااررتحاا ىلع ٌلليیلدد ككلذذ سسيیلأأ :ةنيیددملاا سسفن يف ننااررضتحيی نناقشع ...!ايیانح
 !ننووكأأ ننأأ يب ققيیليی امك دٌديیحووً اارريیخأأ ااذذنأأاهھھھ ...؟»يسددنهھلاا للثامتلاا«َ أأددبِمل ّيلكلاا
 ًانااوويیح نَنووكت ننأأ كَكمززليی ٬ً،اادديیحوو ىيیحت يك :ووططسررأأ( !هھلإك دٌديیحوو ٬،ننااوويیحك دٌديیحوو
...ً)اهھلإإ ووأأ

 اميیف ٬،ةهھلآلاا ِخيیررات ِةفررعم ننع ننمزز ذذنم ٍففغشِب ُثثحبت )2 سسإإ.ممإإ.سسإإ
 للثم ٌغغامدد ُهھل اهھھھرَركتباا ننم :!ككغامدد ِةيینُب يف ٬،ككتمجمج يفٌ ةةددووجووم ُةباجإلاا



 ووأأ« :ةةررابعلاا ههذذهھھھ لُلووقيی ووهھھھوو دديیعوولااوو دِدعوولااوو ِةنطّطبملاا تتاملكلاب ُحضنيی ٬،ككغامدد
 ىلع الإإ ررططخت ال يتلاا »...!ةةرركاملاا ِةجهھبلاا ههذذهھھھ ِّخف يف يعوو الب تِتعقوو كِكلعل
...!ننيیرركاملاا رِركمأأ لِلاب

 ٬،)ةيیاهھناللاا ممجحب ننكل( ِهھِتلكاش ىلع نَنووكِتل اهھَقلخ ٬،ككِغامدد ُللثم غٌغامدد ُهھل
 عيیمجلل دَدحووألاا قَقووشعملاا ٬،لّلكلاا يف َّللكلاا :هھُسفن ووهھھھ نَنووكيی ننأأ دُديیرريی امك اهھمَّمص
 ررااررسألاا َمملاع ٬،ككشلااوو ِةةرريیِغلاا َهھلإإ ٬،تتايیضايیررلااوو ِررعشلاا َهھلإإ ٬،ةيیناث ِّللك يف
...ررووددصلاا هھيیفخُت اموو سسفنألاا هُھتبكت ام مَملاع ٬،تتايّیموويیلاا لليیصافتوو

*****************



ةيیااووررلاا ققحلم

 »ررااررسألاا ففشاك رريیررقت« ةيیقب

:ييايیانح للصااووت
 ييذذلاا ككددلااوو تتاضقانت سسيیرراضت يف ةيّیفووصلاا تتاسمهھلاا ههذذهھھھ ككيیمررت(((

 تتااذذلل هُھَّبُح ككيیف سسررغيی ننأأ ععاططتساا هّھلعل !للاب ىلع ررططخيی ال لٍلكشبً ايّیقيیفووت نناك
 ببتكلاا ههددررست امل هِِھلووبقوو هھِتَّيیقيیفووت ةةدّدش ننم ككبااررغتساا عنم عططتسيی ممل هھنكل ٬،ايیلعلاا
 بباتك ييأأ ننم ىلووألاا ةحفصلاا ننووكت ننأأ يفكيی ...!للؤؤاست ووأأ ٍددقن ننوودد ةيینيیددلاا
 ينغتلااوو ايیلعلاا تتااذذلل ففيیثكلاا ددمحلااوو ططررفملاا حيیبستلاا يف ززُّيیمتلاا ةةدديیددش ههأأررقيی
 هھتلأس امددنع تَتررّكذذت ...!بباتكلاا تتاحفص ننم ىّقبت ام َّللك للبقيی يك ٬،اهھب ققشاعلاا
 ىلثم ججذذامنك ممهھميیددقتوو للووسررلاا ةباحص للك هھيیلأت ززووجيی ففيیك« :ككررغص يف
 ُففددهھت ٍببووررح يف ررخآلاا ضِضعبلاا ِرريیمددتوو ِررددغ ننع ممهھضعب ففّقووتيی ممل اميیف
 ررَّررك !تتقوولاا سسفن يفً ابيیخمووً املؤؤمً ايیساق ههدّدرر نناك »؟ةططلسلاا ىلإإ للووصوولاا
 ووأأ شٍشاقن ووأأ ٍددقن ننوودد ىىررج ام َللووبق ككُمزِزلُت »ددبُّززلاا« ننم رٍرعش تتيیب ككمامأأ
:للؤؤاست

...»!تُتِبثُن دِداهھتجالاا رُرجأأوو ٬،هُھنع تُتكسن بباحصلاا ننيیب ىىررج اموو«
 تتالؤؤاستلاا ههذذهھھھ للثم ككنم ُعمسيی نناك امددنعً اادديیعس َككدُدلااوو ننكيی ممل

 تتالؤؤاستلاب هھل ححووبت ننأأ ننذذإإ ككل ففيیك !ههررفنتسيیوو هھفيیخيی ككلذذ نناك !ةةرريیغصلاا
 :ةسررددملاا يف مميیمحلاا ككقيیددص عم ككثيیدداحأأ ررثإإ كَكررووتعت تتناك يتلاا ككلت ٬،ةةرريیبكلاا

.هھل َّددح ال للكشبً ابووهھھھوومً ايّیعملأأ نناك ييذذلاا ٬،»جج«
 »سس« ٬،ننيینثاا ننيیب هِهددحوول هھعررتخااً ااددرّرجمً ااررااووح مٍموويی تتااذذ »جج« ككل ددررس

 .ككلذذب ننمؤؤيی »صص«وو ٬،ددووجوولاا ااذذهھل يبيیغ للعافب ننمؤؤيی ال »سس« .»صص« وو
:»صص« لِل »سس« للووقيی
 .ددجوويی ال هھنأأ يتيیضررفوو ٬،ننووكلاا ااذذهھل يجرراخ ٌللعاف ككانهھھھ ننأأ يهھھھ كَكُتيّیضررف -
!هھب َعنتقال سسووملم لٍليیلددب ينتأف ككتيیضررفب ننمؤؤأأ ننأأ ينتددررأأ ااذذإإ

:»صص« ُّددرريی
...!ببررغلاا ننم اهھب تِتأف ققررشلاا ننم سسمشلاب يتأيی يجرراخلاا للعافلاا -

 »صص« َّددرر ننأأ رريیغ .ررااووحلل ةميیلس ةةددعاق ووهھھھ »سس« هھلاق ام :»جج« قُقِّلعيُی
 ررَّررك .نناهھھھرربب تتأيی ممل »صص« )1 :ةعيیظظف تتاططلاغم ةثالث ييررظظن يف يفخيُی
 ننم سسمشلاب يتأيی ييذذلاا »ووهھھھ« ّيجرراخلاا للعافلاا( ةمَّلسم اهھنأكوو ُهھَتَّيیضررف



 ال ييذذلاا( »سس« ننم ببلطط )2 .ررااووحلل ةئفاكتملاا ةةددعاقلابً انعاطط ٬،)!ققررشملاا
 عم ممجسنيی للب ٬،»سس« ةَّيیضررف عم ممجسنيی الً اناهھھھررب )يجرراخ للعافب ننمؤؤيی
 )3 ...!ّيجرراخ ٍللعاف َللُّخددَت ُببَّلططتيی ٌنناهھھھررب هھنأل ٬،هھسفن ووهھھھ »صص« ةَّيیضررف
 ووهھھھ هھقيیقحت هھيیلع لليیحتسيیً اناهھھھررب »سس« ننم »صص« بَبَلطَط ٬،ككلذذ ىلع ةةووالع
...!رريیيیغتلااوو ِّسسملل ٍةلباق رريیغ ننووكلاا يف ةكررحلااوو ةعيیبططلاا ننيینااووق ننأل ٬،هھسفن

 ٬،للؤؤاستلل هھئااددعوو ةيیميیوونتلاا ككددلااوو ةيّیقيیفووت ننيیب ككتلووفطط يف َتتْحجررأت
 ددووددررلل ععايیصنالل هھضفرروو ةيّیقططنملاا هھتاليیلحتوو ةضبانلاا »جج« تتالؤؤاست ننيیبوو
)))...للددجوو صٍصيیحمت ننوودد ةيیدديیلقتلاا

 ككترركااذذ ِةيیبقأأ ىلإإ جِجوولوولاا يف ففووشكلاا ووبأأ حجن ممك !هھعمست ام قُقِّددصت ال
 ٬،ككغامدد نناعيیق يف ِللّغووتلاا يف َققَّمعت ممك !ةملظظووً ااررووغ ِررثكألاا ةةرروومططملاا
...!هھتررضح يف تتنأأوو ككترريیررس يف للمتعيی نناك اِمل ةِةءااررقلااوو

 ام ِّللك ىلع ٌززِّكررم يغامدد .للماك ٍللووهھھھذذب اهھل يغصأأ .ييايیانح ُللصااووت
 اهھھھااذذش ٬،اهھھھرِرغث ِللامج ٬،اهھيینيیع ِةعمل يف ٌةبئااذذ يسااووح ً.افررحً افررح ُهُھلووقت
...ننتافلاا

 ٬،ككغامدد للك ححاتجيی يبيیغلاا للعافلاا :ةمططالتملاا ججااوومألاا ككتفذذاقت(((
 هھتوورربجوو هھتوّوقب ككباجعإإ رريیثيی ٬،هھب ككدُدِعيَی امبً اارريیثك ككيیررغيی ٬ً،امامت ككبعرريی
 ُررسأت هھتافصااووموو هھصصق ً.ابلاقووً ابلق ككذذووحتسيی ٬،تتااررددقملاا للك هھكالتمااوو
 ككلذذ عموو .ةظظحل ِّللك يف كَكيیررغيُی ُهھعم ُللعافتلاا ً.اَّمطط ُهھُّمططت ٬،ممااووددلاا ىلع ككغامدد
 ...!ههدِدووجووب ككشلاا ننع ٬،هھلووح للؤؤاستلاا ننع ففقووتت ال

 ٍةبيیصم ننم ففووخلاب تتررعش املك ررصب ةحمل يف هھب كككووكش َّللك ىسانتت
 ةًةأجف ُّررِقُت !للاثملاا لليیبس ىلع ةيّیلهھھھأأ بٌبررح :ةعّقووتم ةعجاف ننم ووأأ ٬،ققفألاا يف ححوولت
 ٬،اهھلَّسووتت ٬،ةةددحااوو ًةظظحل اهھھھددووجووب ككشت ممل وول امك ايیلعلاا تتااذذلاا ككلت ددووجووب
 ةيیعددألاا للمجأأ ككسفن ةةررااررق يف اهھل وولتت ٬،اهھتمحررً ابلاطط ككقامعأأ يف ففجتررت
 ًةعفدد ررخأت اموو ككبنذذ ننم ممَّددقت ام ررفغت ننأأ اهھھھووجررت .ككتلووفطط يف اهھتمَّلعت يتلاا
 ييأأ ننم ككابأأ يمحت ننأأ ٬،تتقوو ععررسأب اهھيیفاعتوو ككُِّمأأ ضضررم يهھنُت ننأأ ٬،ةةددحااوو
 ببررحلاا ههذذهھھھ ووتلاا ىلع ففقووت ننأأ اهھلّسووتت ٬،ةةدديیعبلاا هھتلحرر يف هھبيیصيی ددق ٍههوورركم
 ووأأ ٌةفيیذذق ككتلئاع للززنم ىلع َّللحت ال ننأأوو ٬،ةنيیكسملاا ككتنيیددم ققحست يتلاا ةيیلهھھھألاا
 تتااذذلل ععَّررضتتوو ينحنت ٬،بُبَّررقتت ٬،تتنأأ ااذذكهھھھ ...ككلت ووأأ ةظظحللاا ههذذهھھھ يف خخوورراص
...!ةجاحلااوو علهھلااوو ببعررلاا ككحاتجاا اّملك ايیلعلاا



 ووأأ ببيیررقب ووأأ ككب ُّللحيی ًءاقش ووأأ ًةعجاف رروّوصتت ننأأ ككنكميی ال هھنأأ قّقحلاا
 »للعافلاا« ككلذذ ُللَّسووتت .ككلذذ ذذِّفنيُیوو ُططِّططخيُیوو ررِّررقيُی ٍّيفخ »لٍلعاف« ننوودد ززيیززع
 ٬،ععرراشلاا يف ككرراج ٬،يسكاتلاا ققئاس للثمً امامت تتنأأ ...ررتسلاا ٬،ةمحررلاا ٬،ةقفشلاا
 َررُثك ام ااذذإإ .للعافلاا ككلذذ ِةكرربوو ِةةددااررإإ ىلإإ يموويیلاا هھنئابزز ددددعً اموودد ييززعيی ييذذلاا
 ىلع هھسفن ةةررااررق يف هھَمَال ااووُّلق ننإإوو ٬،هھب هھمامتهھھھااوو هھمررك ىلعُ ههرَركش هھنئابزز دُدددع
 ننااررفغلاا هھََلأَس ٬،ررثكأأ ننئابزز ِهھحنموو ننيیقئاسلاا ننم هھيیسفانم ددحأل هھليیضفت
 ننأأ هھنكميی ال .»ةفددُّصلاا« للوولددم ممهھف يف ًةبووعص ُددجيی .ققززررلااوو ةحماسملااوو
 حمست »تتااءاصحإلااوو تتالامتحالاا ةيیررظظن« يف ةيیضايیرر ننيینااووق ةّمث ننأأ رروّوصتيی
 ءووض يف ٬،تتالامتحالاا للضفأأ يفوو أأووسأأ يف ٬،ّيموويیلاا هِھِباَّكرُر ددددع دديیددحتوو رريیددقتب
 مماحقإل ةجاح ةّمث ننووكت ننأأ ننوودد ٬،ررووررملاا ةكررحوو ننئابززلااوو تتايیسكاتلاا ددددع
 يجرراخ لٍلعاف مماحقإل ةجاح ككانهھھھ سسيیل :ددررنلاا ررهھھھزز للثمً امامت .يجرراخ لٍلعاف
 َةَّمث .ةلوواطط ىلع ِهھيِیْمرر ددنع هھتهھجااوو يف 6 ووأأ 2 ممقرر ىلع للووصحلاا رريیسفتل
...ةهھجااوولاا ممقرر ووهھھھ ررخآلاا ووأأ للووألاا مُمقررلاا ننووكيِیل 6/1،٬ ٬،سسددُّسلاا ةبسنب للامتحاا

 يتلاا غغامددلل ةيیئااددبلاا ةيّیسددحلاا تتاملسملاا يف »لٌلعاف ٍةةررهھھھاظظ للك ءاارروو«
 ممل ااذذإإ !ةثيیددحلاا ةيّیملعلاا ففرراعملاا بباستكاا للبق ٬،ننيینسلاا ننيیيیالم للااووطط تتنوّوكت
...لللخ َّللك مُمِّمرريُی ٬،ببقُث للك ممددرريی ٬،غغااررفلاا ألميی ىلعألاا رراّبجلاف لَلعافلاا ففررعت

 ااوولاازز اموو ٬،ققيیحس ٍددمأأ ننم ككلذذ تتوونهھكلااوو ننابهھھھررلااوو ءاهھقفلاا َّللغتساا
 ااددناليیاتوو ايیسوونددنأأ يف ةةرريیخألاا يمانووستلاا رريیصاعأأ ً:ااددجً اثيیددحً الثم ذذخ .عبططلاب
 .ةيیتاعلاا ةيیررحبلاا رريیصاعألاا ممهھتقحس نناسنإإ ففلأأ ننووسمخوو ةئام .امهھططيیحموو
 »؟ثثررااووكلااوو تتابااذذعلاا ههذذهھھھ يف ةمحررلااوو للددعلاا ننيیأأ« :ةظظتكملاا تتالؤؤاستلاا ممامأأ
...»!حلاططلل بٌباقع ٬،حلاصلل بٌبااووث للصح ام« :تتوونهھكلاا دّدرر نناك

 ننم ةبهھھھررلااوو ففووخلاا اهھيیعمتسم ىىددل دديیززت ههذذهھك تتااررابع ننأأ ةنهھكلاا ففررعيی
)))!ممهھُّمهھيُی ام للك ككلذذ .يبيیغلاا للعافلاا

 ًةيیاارردد سسانلاا ُررثكأأ ممهھھھ ةنهھكلاا ننأأ ففررعت للهھھھ« :يُنلأست .ييايیانح فُفّقووتت
 ممهھُنططفأأوو ٬،هھتابغرروو هھفعضوو هھفوواخمب ممهُھفررعأأوو ٬،ييررشبلاا غغامددلاا ةططرراخب
 ِّللك ىلع ءاليیتسالاب ممهھھھاكذذأأوو ٬،هھتررصاحموو هھيیلع ةةررططيیسلاا ققئااررططب
»...؟هھتامامتهھھھاا

 هھفررعأس ينكل ٬،ككلذذ ففررعأأ ال« :اهھل للووقت يتااررظظن تتناك ننإإوو ٬،ببجأأ ممل
 ِككُتيیددف« :صصاخ ٍللكشب اهھُبيیذذت ًةةررابع اهھِنذُذأأ ببررق ُتتْمَتْمت »...!يِّبُح ٬،ننآلاا
:للصااووت »...!يقشع



 ٬،للززألاا ذذنم للصحت ةيیعيیبطط ررهھھھااووظظ يف ببيیغلاا مماحقإإ ةَّيیثبع ممهھُّمهھيی ال(((
 ووأأ الخ ٬،اهھقيیررطط ضضررتعيی ام َّللك ُّممططت ٬،ههددعبوو ضضررألاا ىلع نناسنإلاا ررووهھظظ للبق
 ىنددأأ ننم ممهھھھرريیسفت وولخيی ننأأً اضيیأأ ممهھُّمهھيی ال ...ييررشبلاا ددووجوولاا ننم للخيی ممل
 ننيیكوولس ىلع ٍّددررك )يمانووستلاا( ءااررجإلاا سسفن ممااددختساا ننكميی ففيیك ذذإإ !ققططنم
 ثثررااووك ةةددايیززب ءاعددلاا الإإ ننذذإإ صصقنيی ال ...؟حلاططوو حلاص :ننيیضقانتم
 ال ٬،قّقحلاا !ققلططملاا ِّيهھلإلاا لِلددعلاا ُززمرر )ممهھھھرريیسفت ءووض يف( اهھنأل يمانووستلاا
 ٬،نناتأأررماا ةّمث« :ةلووبخملاا ةةررابعلاا ههذذهھھھ ققططنم ننع ااذذهھھھ ممهھھھرريیسفت ققططنم ففلتخيی
 َّللظظتل سسنجلاا سسررامت ةيیناثلااوو ٬،ءااررذذع َّللظظتل سسنجلاا سسررامت ال ىلووألاا
»!ءااررذذع

 غغامدد للثم ٬،ييررشبلاا ككغامددل ةيّیسددحلاا تُتاملسملاا :لليیلق للبق ككل تُتلق امك
 ْتتقَبس ةةدديیتع ةيیئااددب ةنمززأأ للالخ ءاقتنالااوو ررووططتلاا اهھغاص ٬،يسكاتلاا ققئاس
 اهھُباستكاا ممززليی يتلاا ةثيیددحلاا ةيّیملعلاا ففرراعملااوو ةيیئاصحإلاا تتالامتحالاا تتايیررظظن
 ككووحن للصيی ااذذامل ببعووتست ال رّرشلاا ككنم ببررتقيی امددنع .ةسررددملاا يف اهھمُّلعتوو
 املاطط هھنأأ بباعيیتساا ننوودد ٬،ةةررووررضلاب ً»العاف« ككلذذ ففلخ ىىررت ٬،تتااذذلاب تتنأأ
 ةبعل يف ككنأك ٬،ككرريیغ للثم هھل ٌحّشررم تتنأف ٬،ككيیلع عقيی ننأب ٌللامتحاا ككانهھھھ نناك
...!للقأأ الوو ررثكأأ ال ببيیصنايی

 ككسفنل للووقت ٬،ام ٍةثدداح ووأأ ٍةبيیصم ننم ٍةبررقم ىلع تتنأأوو ٬،كّكلعل ووأأ
 :ننيیتعئاارر ننيیتميیمح ةيیززاهھتنااوو ةيیتامجرربب ةيیلخااددلاا ككتااووعدد لليیكت تتنأأوو ٬،يعووالب

 يتااووعددل ببيیجتسيیوو ّيلع ققفشيُیس امبررفً اّقح يجرراخلاا للعافلاا ككلذذ َددِجوُو ااذذإإ«
 ًائيیش ررسخأأ ننلف ددَجوويُی ممل ننإإوو .ببلقلاا ببيیذذيُی ييذذلاا ءاجررلاا ااذذهھب هھلَّسووتأأ انأأوو ههذذهھھھ
 يف ااووشاع ننيیذذلاا للووألاا ككددااددجأأ دديیفح تتنأأ ٬ً،اعططق ...»!تتااوولصلاا ههذذهھھھ يئااددأب
 رريیغ ٍعبس ُعُّقووت للضفألاا ننم هھنأأ ةةايیحلاا ممهُھْتَمَّلع .ةيیقيیررفألاا انافاسلااوو تتاباغلاا
 ىصقأب ننووضكرريی عبططلاب ااووناك ككلذذل .ددووجووم ٍعبس ِعُّقووت ممددع ىلع ددووجووم
 ًاسجااووهھھھ تتألتماا ممهھتغمددأأ .ررجشلاا ققااررووأأ ننيیبً ابيیررغً افيیفح ااووعمس ااذذإإ ممهھتعررس
)))...هھتوورربجوو هِهرركموو هِهووططس ننم ٬،يفخلاا للعافلاا ننمً افووخوو

 هّھلعل !رريیررقتلاا يف ىنحْنُملاا ااذذهھھھً اارريیثك بّبحأأ ال« :ةةررباع تتاظظحالم تُتلَّجس
 ٬ً،ايّیسررددَم ٬،يسكاتلاا قِقئاس ٬،ييرراج ننع هھثيیددح ددنع لَلَّووحت هھنكل ٬،هُھَلاق اميیف بٌبئاص
»...!ةلّضفملاا يتُغل ههذذهھھھ تتسيیل ً.اادّدجً ايّینيیقلت ٬ً،ااررشابُم



:ييايیانح للصااووت
 ببررحلاا يهھتنتوو ٬،اهھتّحص ككتددلااوو دديیعتست ٬،اهھيیرراجم ىلإإ ههايیملاا ددووعت مّمث(((

 لٍلجخب ٬،دديیددج ننم حططسلاا ىلإإ كككووكش ددووعت .ىىذذأأ ككلززنم سسميی ننأأ ننوودد ةيیلهھھھألاا
 يف دديیددج ننم للءاستت ٬،يعوو الب ووأأ يعووب ٬،غغامدد للك ُللثم ...ددانعوو سٍسووهھھھوو
 للجخلاب ررعشت ً.العف دٌدووجووم يجرراخلاا للعافلاا ااذذهھھھ نناك ااذذإإ اّمع ككئووددهھھھ تتاظظحل
 ننم للجخت ننأأ ككتفاقث ننم تَتمَّلعت ككنأل ٬،ةلئسألاا ههذذهھھھ للثم ككلابب ررططخت امددنع
...نناططيیشلاا للمع ننم سٌسجرر ككلذذ للووح للؤؤاستلاا ددرّرجم رربتعت ننأأ تَتمَّلعت ٬،ككلذذ

 يهھھھ ههذذهھھھ ننأل ٬،يعوو الب ووأأ يعووب اهھسفن ضضررفت تتالؤؤاستلاا ههذذهھھھ ننأأ قّقحلاا
 اهھعامس ددرّرجمل ففّقووت ننوودد ططشنت :غغامدد للك يف ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا ةعيیبطط
 عم للعافتت ٬،اهھصصخت ببسح هھعمست ام ةمووظظنم ُّللك ُللِّلحُت .تتناك ٍةموولعم ييأب
 اهھھھررابتعاب ووأأ ٬ً،انايیحأأ اهھضحددب ٬ً،انايیحأأ ةموولعملاا للووبقبً اعم يهھتنت ...اهھضعب
 ووأأً ابلس اهھب ثّثبلاا ىلع ةةررددقملاا ككلتمت ننأأ ننوودد ٬،ككااذذ ووأأ ِّددحلاا ااذذهھھھ ىلإإ ةيّیضررف
..ً.اباجيیإإ

 ننم اهھعنمت .ابلاغ اهھقنخت .ككسفن ةةررااررق يف ككتالؤؤاست ممتكت ككنأأ رريیغ
 ام ككلذذ .ررشوو ةقططررهھھھ اهھب رريیكفتلاا ددرّرجم ً.انايیحأأ اهھبرراحُت .ككانهھھھ ووأأ انهھھھ ببُّررستلاا
 ههذذهھھھ يف ضضووخت ففيیك ففررعت ال ككااذذوو ااذذهھھھ للبق تتنأأ ممث !ككتفاقث ككمِّلعُت
 ّددررلاا يف ككددعاست ةةدّداج تٍتاموولعم ككفرراعم ككلتمت ال .اهھعم للماعتت ووأأ تتايیضررفلاا
...ههذذهھك لليیقثلاا ررايیعلاا ننم ٍةلئسأأ ىلعً ابلس ووأأً اباجيیإإ

 ننيینسلاا تتااررشع ةعضب ددعب ككتايیح ننم ةماهھلاا تتاظظحللاا ههذذهھھھً ايّیلم رُرَّكذذتتس
 رربتخم يف ٬،ككِسأأرر ِططقسم ننم ررتمووليیك ففلأأ ةتس ددعُب ىلع ٬،ككتلووفطط ننم
 اهھنبإل تْتدَدهھھھأأ اهھنإإ مٍموويی تتااذذ ككرِربتخمُ ةةرريیترركس ككل لُلووقت :هھب لُلمعت ييذذلاا ثثاحبألاا
 ٬،اهھھھأأررقيِیل ةيیووامسلاا بِبتكلاا ِّللك ننم ةعابططلاا َةةررخافً اخسُن ررشاعلاا ههدِداليیم دِديیع يف
...!اهھتءااررق ددعب هھَلمع دديیرريی ييذذلاا ام اهھل لَلووقيِیلوو ٬،هھمهھفيی ال اّمع اهھلأسيِیل

 ٌةَّيیررحس ٌصصصق« :اهھيیلع ُّددرريی »...؟اهھب ككيیأأرر ام« :عيیباسأأ ددعب هھلأست
)))»...!ةعتمم رريیغ اهھنكل ٬،ةةرريیثم

 اهھھھ« :يتاقيیرروو يف تُتلَّجس ً.اليیلق ِةةءااررقلاا ننع ففّقووتلاا ييايیانح ننم تُتبلطط
 هھنأأ رريیغ !هھمامأأ هھيیف ررِّكفأأ تُتنك ام بِبلص ىلإإ دديیددج ننم ُددووعيی ففووشكلاا ووبأأ ووهھھھ
 يتباقرروو اهھل يقنخوو يتالؤؤاستل يمتك ننع رريیثك ٍففافجوو دديیددش ٍددوورربب ُثثَّددحتيی
 يبأأ لليیلحت يف ٌّييررهھھھووجٌ أططخ ةَّمث !يلابب ررططخيی ٍللااؤؤس ِّللك ىلع ةيیتااذذلاا



 ععااررص" ننم رريیثكب ُّممهھھھأأً العف ينتقَّررأأ يتلاا ةيیتااذذلاا ةباقررلاا ههذذهھھھ :ففووشكلاا
 ً:امامت يّنظظ بُبيیخيُی ووهھھھاهھھھ .اهھنع ثثيیددحلاا يف ففووشكلاا ووبأأ غلاب ييذذلاا "ةةرربابجلاا
 للؤؤاستلاا ُللتقيی ييذذلاا مماعلاا يتااذذلاا رراصحلاا ااذذهھھھ ىلإإ ةةررباعلاا ةةرراشإلاب ططقف يفتكيی
...!اهھھھدُدِّبؤؤتوو ةةددئاسلاا ِةفاقثلاا َةعانص دُديیعُت ةٍةااددأأ ىلإإ نناسنإلاا للِّووحيُیوو ٬،رريیكفتلااوو

 يف ففووشكلاا ووبأأ غلاب ييذذلاا "نناططيیشلاا دِدررطط" َةةرركف َّللعل ٬،)!ييرردديی ننم( َّممث
 ضضفررلااوو ِةعيیططقلاا ِةسررامِمل ةيیهھلإإ ٍةَّيیززاجم ٍةةووعدد ننم ررثكأأ تتسيیل اهھنع ثثيیددحلاا
 ...؟ددسجلاا ُةغل "ممعن"وو ححووررلاا ُةغل "ال" تتسيیلأأ ؟ةةايیحلاا ُممَّددقتت ال امهھنووددب ننيیذَذللاا
 ِععووضُخلااوو فِفووررَخلاا َةغل ٬،عيیططقلاا َةغل ٬،"ممعن" الإإ قَقططنن ال ننأأ انُتفاقث انُمِّلعت الأأ
 ِةعيیططقلاا ِةغل ٬،للقعلااوو ِمملعلااوو ححووررلاا ِةُغل ٬،"ال" قِقططن ننم انُعنمتوو ٬،ققاحسنالااوو
»؟ممُّددقتلااوو ضِضفررلااوو

 ينحنمت ننأأ ْتتددااررأأ .غلاب ٍززيیكررتب يتاظظحالم ببتكأأ ينأأ ايیانح ْتتررعش
 .ننيیكملاا اهھتيیبذذاج زِزكررموو ررسآلاا اهھِّلظظ ِةمااوّودد ججرراخ اهھِتغايیصل ممززاللاا تَتقوولاا
 ًاططيیررش ْتتعضوو .ععانعنلاب ٍّيبررغم ٍّيياش للمِعل خبططملاا يف ْتتباغ ٬،تْتضهھن
:يتاظظحالم لليیجست تُتلصااوو .ززوورريیفلً ايّیقيیسووم

 هھتامددقم ِّللك ددعب ٬ً،اليیووطط ففووشكلاا ووبأأ َففَّقووتيی ال ننأأً اّقح ينفسؤؤيی«
 ال ننأأوو ٬،يتيّیصخشل ةيینيیووكتلاا تتاظظحللاا ههذذهھھھ ددنع ٬،ةناّنررلاا ةناّنططلاا ةيّیعووسووملاا
 ننم ام ٌةفاقث ينعنمت امددنع :ةةدّدشب ههدُدقتنأأ ...!ينهھھھذذلاا يبيیكررت ىلع اهھھھرراثآآ عباتيُی
 امددنع ..ً.اناسنإإ ننووكأأ ننأأ ننم ينعنمت يهھف ...ضضفررأأ ٬،ددقتنأأ ٬،كّكشأأ ٬،للءاستأأ ننأأ
 ٬،للِّلحأأ ٬،صصِّحَمأأ ففيیك ينمِّلعُت ننأأ للددب ةلئاستملاا َةيیددقنلاا َيحوورر ام ٌةفاقث ُللتقَت
 ننووكأأ ال ففيیك ٬،رركفأأ ال فَفيیك ٬،أأررجتأأ ال ففيیك ينّملعُت يهھف ...ضضفررأأ ٬،ددقتنأأ
...!ممااووددلاا ىلع ًةَعَّمإإ ننووكأأ ففيیك ٬ً،اناسنإإ

 :اهھنبال يترريیترركس للااؤؤس ددررسب ففووشكلاا ووبأأ يفتكيی ففيیك بُبعووتسأأ ال ّممث
 ِللقعلاا تتاقاطط رُريیجفتوو رُريیررحت ...!ككلذذ ىلع ققيیلعتلاا ننوودد "؟ببُتكلاا ككلتب ككيیأأرر ام"
 ققيیمعلاا ممااررتحالاا ااذذهھھھ يف ٬،تتااذذلاب ةيّیررهھھھووجلاا ةظظحللاا ههذذهھھھ يف ننانُمكيی يناسنإلاا
 ااذذهھھھ يف ٬،ّةلقتسملاا ةةرّرُحلاا ِهھِحووررل ةةرراّبجلاا ةيیمنتلاا ههذذهھھھ يف ٬،للفططلاا ةيّیصخِشل
"...؟ككيیأأرر ام" :يّيررذذجلاا للااؤؤسلاا

 َءانع هھَسفن ففِّلكيُی ال ففيیك :ففووشكلاا يبأأ ننم ِببضغلاا ننم ٍععوونب ُررعشأأ
 :ةًةددحااوو ةًةرّرم يتلووفطط يف يل هْھَّجوويُی ممل ييذذلاا سسَّددقملاا للااؤؤسلاا ااذذهھھھ ددنعً ايّیلم فِفُّقووتلاا
 يتالؤؤاست ححامِجل يحبكوو ةيیتااذذلاا يتباقررب ككلذذ ننرراقيُی ال ففيیك "...؟ككيیأأرر ام"
»...؟ددهھملاا يف اهھِقنخوو



 يف ام ٍءيش ننم حٍحاتررم رريیغ ينأأ ظُظحالت .يياشلاا ننم ننيیسأكب ايیانح دُدووعت
 ةماستبالاا ههذذهھھھ ننم ررثكأأ ييايیانح ننم ىنمتأأ ُتتنك ...ةَّقررِب ُممستبت !رريیررقتلاا
 ِرريیررقت ننم ةبيیخلاا ننم عٌعوون اهھيیف ينااررتعاا يتلاا ةظظحللاا ههذذهھھھ يف اميّیسال ٬،ةيیكئالملاا
 ُممتتخأأ ...ررووصقلااوو سُسعاقتلاا ُممززليی ال ثثيیح ههرِرووصقوو هھِسعاقت ننموو ففووشكلاا يبأأ
:ةةررابعلاا ههذذهھب يتاظظحالم

 ىىوّولت ااذذإإ ككسفن تتنأأ هُھَلتقتوو( ككل هَھَّجوويُی ال ووأأ ٬،للااؤؤسلاا ااذذهھھھ ككل هَھَّجوويُی ننأأ«
»...!ننيیدَدِعابتم ننيیقيیررطط قِقررتفم يف ننيیتنوونيیك ةِةددالوو ُةظظحل ككلت :)!ككتايّیطط يف

 اهھھھرِرددص ىلع يسأأرر ُعضأأ ٬،ءووددهھب يقلتست .تُتبتك ااذذام ايیانح ينلأست ال
 ىسنأأ .ّيسيیططانغملاا اهھلاجم ةمااَّوودد يف قُقررغأأ .رِريیثألاا ِهھعضووم سسفن يف يّيذذشلاا
 تتايیااددبلاا ٬،تتابيیخلااوو رريیصقتلاا ٬،تتاباجإلااوو ةلئسألاا ٬،تتانوونيیكلااوو ررئاصملاا
:ةةءااررقلاا للصااووُت ...نندَدعوو سسيیرراب ٬،ننمززلااوو ننووكلاا ٬،تتايیاهھنلااوو

 ًاليیلق اهھتلززاغم ىتح ووأأ تتالؤؤاستلاا ههذذهھھھ يف ققااررغتسالاا ننع ككططبحيُی ام(((
 يف للب ٬،يجرراخلاا للعافلاا ااذذهھھھ ددووجووب ككططيیحم ءاجررأأ ِّللك يف مماعلاا ععامجإلاا ووهھھھ
 للك ننم مماعلاا ععامجإلاا ااذذهھھھ ككرُرصاحيی .ككتايیح يف ةٍةرريیبكوو ةٍةرريیغص للك سساسأأ هھنأأ
 ٬،ةظظحل ّللك يف ككيیلع طُطغضيی ٬،اهِھلُّكشت تتاظظحل ىلووأأ ذذنم ككتالؤؤاست ُئفططيی ٬،ةهھج
 ٍللكشب ٌددووجووم يجرراخلاا للعافلاا :ككمامأأ ُددِّددرريی .ككغامدد ُّممططيی ٬،نناكم ِّللك يف
...ةحصلاا ٬،ضضررملاا ٬،للشفلاا ٬،ححاجنلاا ٬،ةةددالوولاا ٬،تتووملاا :ءيش للك يف يميیمح

 .رريیثألاا هھنططووم ةغللاا .هھب ءافتحالااوو يبيیغلاا للعافلاا رركذذب ٌةلفاح ةغللاا
 تتااررابعلاا تتامدّدقم ّللك ٬،يناغألااوو ررعشلاا ٬،اارراارركت ررثكألاا ةيیووغللاا غيیصلاا
 ةةرريیغص َّللك ططبررت ٬،هھل حِّبسُت ٬،هھب دديیشُتوو ُررِّكذذُت اهھعيیمج ٬،اهھتافططعنموو اهھتايیاهھنوو
 ٍههوورركم للكوو ٬،هھل لٍلضف َّللك ييززعت ٬،هھتئيیشمب ةصاخلااوو ةماعلاا ةةايیحلاا يف ةةرريیبكوو
 تتنأأ اهھسررامُت يتلاا ٬،ككب ةططيیحملاا ةيیعامتجالاا ةةايیحلاا سسووقطط للك ...هھتددااررإل
 ٌددمح ...تتووملاا ٬،ددايیعألاا ٬،ررئاعشلاا ٬،ججااووززلاا ٬،ةةددالوولاا :تتيیبأأ ممأأ َتتئش ٬ً،اضيیأأ
 يف هھننسوو هھميیلاعتب ٌللصااووتم ٌللافتحااوو ةليیلجلاا هھتافصل ٌممئاادد ٌدديیددررت ٬،هھل ٌللصااووتم
...ةةايیحلاا

 ننوويیلم ككل رررركتوو ككمِّلعُت ٬،ددجاسملااوو سسئانكلااوو ددباعملاا ٬،ةسررددملاا ٬،للززنملاا
 ٬،ةظظحل للك يف هھب كَكرُرِّكذذت ٬،هھميیلاعت ٬،ههءامسأأ ٬،هھفاصووأأ ٬،يبيیغلاا للعافلاا للااووقأأ ةةرّرم
 تتانووقيیأأوو ببططخلااوو ظظعااووملاا رربع ككِعمسمل ةيیئاهھناللاا هھتمظظع ففصوو ررِّرركت



 ٬،ةَسِّررمتملاا ةَنقتملاا ةيیمالعإلاا ةةززهھجألاا ننم ٍةهھبج رربع ٬،ننذذآملاا ءااددنوو سسئانكلاا
 ٍللكشب ةةرريیبخ ٬،ةيیلاعفلااوو ععوّونتلاا ةةدديیددش ٬،»ططئاسوولاا ةةددِّددعتم« ةمووظظنم رربعوو
 ةيیئررملاا تتاعااذذإلااوو ببتكلاا :هھتابغرروو هِھلوويیموو هھِفعضب ٬،ييررشبلاا غغامددلاا يف صصاخ
 ٍززمرر ففلأأوو سسبالملااوو ممتااووخلااوو تتانالعإلااوو تتاارراشإلااوو ففحصلااوو ةعوومسملااوو
...ززمرروو

 ٬،اهھل وولحيی امك ككغامدد ززوومررلااوو للئاسوولااوو تتاسسؤؤملاا ههذذهھھھ عيیمج ُغيیصت
 ِّللك ىلع ةقبسم تتاباجإب هھُّخضت ٬،للؤؤاستلاا ننم هھعنمت ٬،ككررامجووً ااددووددح ههؤؤلمت
 ةةايیحلاا للووح ةةززهھھھاج ىًىؤؤرر ههؤؤلمت ٬،رريیماسمك هُھططسوو اهھتاباجإإ سسررغت ٬ً،ابيیررقت ءيش
 يتلاا( تتووملاا ددعب ةةايیحلاا تتايیموويی للووح ٬،ةمايیقلاا مموويی للامعأأ للووددج للووح ٬،ايینددلااوو
 اهھليیصافتوو اهھتااددنجأأوو اهھسووقطط ِّللكب )ففررعأأ امك ٬،ننآلاا ىتح ددحأأ اهھنم ددُعيَی ممل
 ككغامدد ةيیمالعإلااوو ةيیفاقثلاا ةةززهھجألااوو تتاسسؤؤملاا ههذذهھھھ ُّللك ُللِّووحُت ...ةةرريیغصلاا
...اهھتااررايیتخاا عم ٬،اهھتااررووصت عم ٬،اهھططَّططخم عم ممجسنيی ٍءانب ىلإإ

 ذذنم ُهھُعضررت ييذذلاا عططاقلاا ععامجإلاا ااذذهھھھ ككمامأأ ُررِّرركيی ككلووح ٍءيش للك
 ٬،كّكلعل ...نناكم للك يف ككل ددّصررتيی ٬،ككددووجوو تتاظظحل للوّوأأ ننم ُهھُمَّلعتت ٬،ةلووفططلاا
 ُتتددلوو انأأ« :للووقت يهھھھوو ٬،ننووجيیتناا ةقيیقش ٬،نْنِمْسإإ ةةررابع ُللهھجت ال ٬،ففررعأأ امك
 ممامأأ ننذذإإ ننووكت ننم ...»!بْبيْیِت للهھھھأأ للثم الإإ ككلسأأوو ررّكفأأ ننأأ عيیططتسأأ ال ٬،بْبيْیِت يف
 ٬ً،اقلططم للءاستت ال امبرر ووأأ ٬ً،انايیحأأ للءاستت ككلعل ؟للماشلاا ينووكلاا ععامجإلاا ااذذهھھھ
 اهھل نناك يتلاا ةلعافلاا ةيیفاقثلاا تتاسوورريیفلاا ننم ًةهھيیجوو ًةمووظظنم هُھجااووت ننكت ممل ننإإ
 ننكت ممل ننإإ ووأأ ٬،ننمززلاا ررووررم عم ءيش ِّللك يف للّغووتتوو للحفتستوو َددَّبأتت ننأأ
 ددعبً انررقً اماكحإإووً احاجن تتددااددززاا ةفيیصح ٍةعووررشم ٍةيّینهھھھذذ ٍةةررمااؤؤم َةَّيیحض
)))...!ننررق

:اهھتلأس ٬،ايیانح تُتعططاق
 يلدديُی ال ااذذامل ...ً!اادّدج ٌرريیبك ٌممالك ...؟ددَّبأتت تتاسوورريیف ؟ررَّووططتت ةةررمااؤؤم -
...؟هھسفن ووهھھھ ككلذذ يف هھيیأأررب »ررااررسألاا ففشاك«

 يبأأ رريیررقت ةعباتم يفً اقرراغً اهھھھووذذشم ينبقااررت يهھھھوو ءووددهھب تْتَّددرر
...ةملك ًةملك ففووشكلاا
 ُممجررتيیوو أأررقيی ووهھھھ .هھتاصاصتخااوو هھتااررددق ننع ججررخيی ككلذذ !هھُتَّمهِھُم ههذذهھھھ تتسيیل -
 ةهھجوو ننم هھلووح رُرِّظظنيُیوو هھعم ُللعافتيی ٬،ام ٍةظظحل يف ككررططاخب رُروودديی ام ررهھھھووج
 ٌثثحاب ووأأ »خيیررات ُممِّجنم« ووأأ ٬،»ببوويیغ ُمملاع« سسيیل ووهھھھ ...ةتحب ةَّيیملع ررظظن



 ممامأأ هھب ررِّكفيی مملوو رراادد ام للهھجيی ككغامدد نناك ااذذإإ( يضاملاا يفً العف رراادد ام خُخِّررؤؤيی
...)رربتخملاا ةةززهھجأأ

 َّققددأأ ةةررابعلاا ههذذهھب ُّسسمت ايیانح ٬،ههآآ !»يضاملاا يفً العف رراادد امل خٌخررؤؤم«
 يتلاا ةعشألاا ننعً اثحب ءووضلاا ققووفت ٍةعررسِب رُرفسلاا :ةيیلايیرريیسلاا يمالحأأ دَدعبأأوو
 امك سسيیلووً العف ثثددح امك خيیرراتلاا ةيیؤؤرر للجأأ ننم ٬،يضاملاا لليیصافت للمحت
 ززيیيیمتلاا للجأأ ننم ٬،ةلووهھجملاا ةيیخيیرراتلاا ةقيیقحلاا ررضحم ةباتك لِلجأأ ننم ٬،ىىوورريُی
 امهھيیررع يف خيیرراتلااوو ننووكلاا ننيیبوو ٬،خيیرراتلااوو ننووكلاا ننع ةنهھكلاا هھبتك ام ننيیب
 يهھف ىمظظعلاا تتااذذلاا امأأ !ططقف ةنهھكلاا عم الإإً الاكشإإ ككلتمأأ ال انأف !ققلططملاا
 ةمووعن ذذنم يقامعأأ ققمع يف اهھَّبح ييددلااوو سسررغ ننأأ ذذنم اهھقشعأأ ٬ً،ااددبأأ ينألمت
...ييررفاظظأأ
 ةيیتااذذلاا ةةرريیسلاا ُةفررعم ٬،ةعئاضلاا ةقلحلاا ننع ُثثحبلاا ننذذإإ ننكميی ففيیك -
 تتناك ااذذإإ »تتاسوورريیفلاا« رِرُّووططت ُةساارردد ٬ً،العف ةةررمااؤؤم تتناك ااذذإإ »ةةررمااؤؤم«لِلل
 ُتتلأس ...؟ةليیصألاا هھتغيیص يف يضاملل للووصوولاا ننكميی ففيیك ؟تتاسوورريیف ةّمث
...!هھمأأ ررغث يف تتاباجإلاا للك ددجيی لٍلفططك ٬،ةيّیووفعب ايیانح
 ببررهھت ااذذامل ...؟يتااررددقم ززوواجتت ةيیززاجعإإ ًةلئسأأ ينلأست ااذذامل ...!ففررعأأ ال -
 ىلع ٍءيش َّللك ككل للمحيی ننأأ رريیررقتلاا ننم ررظظتنتوو ككسفن تتنأأ اهھتهھجااووم ننم
!ببهھھھذذ ننم نٍنحص

:ةةررابعلاا ههذذهھھھ ةةأجف تتفاضأأ مّمث
 تتابثإل ررتوويیبمكلاا هُھنهھھِھرربيُی يملع وويیررانيیس ننع ثثحبت ال ااذذامل !ككتّمهھم ككلت لّلعل -
 ُّددررلاا .هھعيیططتسأأ ام َّللك ررااررسألاا ففشاك رربع ككل تُتمدّدق انأأ ...!ككلذذ ضضحدد ووأأ
 للثامتلاا« أأددبم ممااررتحاا بباب ننم ٬،ططقف تتنأأ ككتمهھم ووهھھھ ككتلئسأأ ةيّیقب ىلع
 يل هُھتلق امك ٬،ددمأأ ذذنم »يضاملل ةيیلصألاا ةغيیصلاا« ةيیؤؤررب مملحت الأأ !»ّيسددنهھلاا
 أأددبم ممااررتحاا ننعً اموودد ثثدّدحتت ييذذلاا تتنأأ ٬،ننآلاا ككُتَّمهھم اهھيیلإإ للووصوولاا ...ً؟اموودد
!»ّيسددنهھلاا للثامتلاا«

 ممل ثثاحبأأ ععووضووم يل حتفت ايیانح »!ررتوويیبمكلاا هُھنهھھِھرربيُی يملع وويیررانيیس«
 ظظفل ُررِّرركتوو ككلذذل للمعتست ً!اضيیأأ يلابب ررططخيی ممل ٬،يلامعأأ للووددج يف ننكيی
 ةقلذذحلاا بباب ننم اهھعم اهھمددختساا يتلاا »يسددنهھلاا للثامتلاا أأددبم« ةةرراعتساا
 ققيیررططلاا ةططرراخل خخرراص قٍقيیمع مٍموول ننع اهِھلالخ ننم َّرربَُعِأل ٬،ةيیمااررغلاا ةفكانملااوو
...!ررخآب ووأأ لٍلكشِب ٍعَّنقُم ٍّددَحَت اهھھھِّددرر يف َةّمث !ّيلع اهھضررفت يتلاا



 ةثالث ذذنم ةةرّرم ِللَّووأل ٬،يليیبقتب اهھھھددحوو ررددابت يهھھھاهھھھ :ببسحف ااذذهھھھ سسيیل
 يف ينلِّبقُت ...!ثثددحيی ام ققِّددُصأأ ممل !ئئددابلاا انأأ ننووكأأ ننأأ ننوودد ينلِّبقُت !تتااوونس
 الب رٍرئب يف يب ييووهھيیس ثثاحبأأ ععووضووم اهھيیف يل حتفت يتلاا تتااذذلاب ةظظحللاا ههذذهھھھ
...اهھسفن يهھھھ اهھَتايیحوو ٬،سسووددررف ةَةايیح ٬،يتايیح مَماظظن رُرِّيیغيُیس ٬ً،ااررسأأ ينررسأيیس ٬،ععاق

 اهھب دداحتإلاب يمالحأأ للك ننأأ ُتتررَّووصت .ببرُرهھكتوو ٍةةررااررحب اهھُتقناع
 رراعشإإ ىتح ةلجؤؤملاا ةةذذللاا ههذذهھھھ َّللك ننأأ تُتنقيیأأ !ةظظحللاا ههذذهھھھ يف ٬،ننآلاا ققّقحتتس
 ححززحززتت ممل ٌةتباث ققيیررططلاا ةططرراخ رريیماسم ً!اثبع ...تتاظظحل ددعب رُرَّجفتتس ررخآآ
 ققشعلاا دديیددشً اقيیمعً اليیووططً اقانع ككلذذ عم نناك ..ً.ااددحااووً ااررتمتنس اهھعقااووم ننع
...»!تَتْحمس وول« :ةلتاقلاا ةصاصررلاا ههذذهھھھ الإإ هِھيیهھنت ممل .ةةرراثإلااوو
...ةيّیلج ةبيیخب اهھُتلأس ٬،؟ننذذإإ رريیررقتلاا ةيیقبوو -
..ً.ااددغ -

 ددعب مموونلاا يف تْتقرَرَغ .ةلفططك ةعجططضملاا ييايیانح ىلع تتايیالملاا تُتعضوو
 تُتيیَّنمت .رريیررقتلاا نُنضتحت اهھُتقمرر .ببابلاا ووحن ننيیززحلاا ييددسج تُتلمح .نٍنااووثب ككلذذ
 ةلُْبق« :ننيیتميیحررلاا اهھيیتملك ععامسً المآآ ببابلاا ققلغأأ انأأوو تُتْلططام .هّھلحم تُتنك وول
...»!ةةرريیخأأ

...ً!اثبع

 ٍّدحت ةّمث ...!ايیانحُ هھحرتقت ييذلاا ثحبلاا ععوضوم يفً اليیوطط ُتترّكف
 َمماادختساا ٬،اهھتاملكل يملعلاا َللولدملاا ففرعيی نِمل ٬،ينعيی هھنأل ٬،هھيیف ٌليیحتسم
 ققالطنالاا ننوودد صلاخ ٍّييديیرجت ٍّيضايیرر ٍجهھنمب ٬،ةيیضاارتفالاا هھملااوعوو رتويیبمكلاا
 تتأشن فيیك ِدصرروو ِةةاكاحموو ِلُّثمت يف ٬،ةقبسم ةَّيیملع ووأأ ةَّيینيیدِد ةةركف ةيیأأ نم
 ٌّينوعرف ٌععوورشم .هھيیلإإ تلصوو ام ىلإإ تلصوو ااذذاملوو ٬،تتررَّوطت فيیك ٬،ننايیددألاا
 تقولاا سفن يف هھنكل .يلاثمأأ نم فٍفالآآ ععااوكأأوو يعوُك رسكيیس ٬،للاحلاا ةعيیبطب
 ععرسأب ّيتيیرفعلاا رفسلاا ععوورشمل ٬،ييیأأرر يف ٬،ةنكمملاا ةةديیحولاا ةيیرشبلاا ةبرراقملاا
...!ةيیلصألاا هِھتغيیص يف يضاملاا ةيیؤؤرل ءوضلاا نم

*****************

 ءاقررزز ٍششووقنب ٌّيلمخم ٌنناتسف اهھيیلع .اهھططاسبنااوو اهھقُّلأت ِججووأأ يف ايیانح
 اهھئانسوو اهھِقَبع جِجووأأ يف يهھھھ ةقباسلاا ةليیللاا للثم .ررحبلاا ةسووررعب يحووت ءااررضخوو



 ُررعشأأ .ققبعلاا اهھھھدَدِعاس يسأأرر ُددّسووتيی ٬،اهھبررق يقلتسأأ ...اهھتيیسناموورروو اهھِتّقرروو
 ِرريیررقت ِةةءااررق يف يبلق ُّةلف ّررمتست وول ىنمتأأ ً.اادّدج ٍةفيینع ٬،ةةررماع ٍةفيیثك ٍةةدداعسب
...ةليیلوو ٍةليیل فَفلأأ ررااررسألاا ففشاك

:تْتفَّقووت ثثيیح ننم لُلصااووت
 ننم تتمصت ممث ؟هھعمست ام للك ٌحيیحصأأ :ننيیحلااوو ننيیحلاا ننيیب ُللءاستت(((

 ٍّيلوومش عٍعامجإإ ممامأأ كككووكشوو ككتالؤؤاست اموو ٬،تتنأأ ننم ً.اليیووطط تُتمصت .دديیددج
 ااذذهھھھ ننمً ااءززج ٬،ككتفاقث ُّللك ٬،ككسفن تتنأأ َتتسلأأ ...؟ههذذهھك ٍةططلس ممامأأ ٬،ااذذهھك
 ةةايیحلااوو ننووكلل ككتيیؤؤرر غغاص ييذذلاا ووهھھھ سسيیلأأ ؟هھتططلسلً اسيیرركت ٬،ععامجإلاا
...؟ككلذذ يف نٌنأش ككل ننووكيی ننأأ ننوودد ٬،خيیرراتلااوو

 ءاقررزز ٌةَُّبق اهھنأأ ممَّلعتت مملأأ .اهھب ققيیددحتلاا ُّللمت ال يتلاا ءامسلاا ههذذهھھھً الثم ذذخ
 ممك !ككل للاقيُی امك ٬،عبسلاا تتااووامسلاا ىلووأأ يهھھھ ؟ممووجنلااوو ببكااووكلاا اهھيیلع ققَّلعتت
 ءامس ددجووت ال هھنأأ مموويی تتااذذ ٍّيملع بباتك يف تَتأأررق امددنع ببااررغتسالاب تَتررعش
 ٬،ههااررت ييذذلاا ققررززألاا ننووللاا ااذذهھھھ .رريیغ ال ككغامدد تتامهھھھووت يف الإإ ةتبلاا ءاقررزز
 ةيیضررألاا ةةرركلاا ططيیحيی ييذذلاا ييووجلاا ففالغلاا يف ءووضلاا ررووبع بببسب جتنيی
 ددعب ةقررزز ال .ططقف تتااررتمووليیكلاا ننم تتااررشع ةعضب ننع ُهھُكمس دديیززيی ال ييذذلااوو
 ررثكأأ ال حيیسفلاا يئاهھناللاا ءاضفلاا يف حبست تتااررجم َةَّمث ً:اضيیأأ ءامس ال .ككلذذ
 خيیررملاا ووأأ ررمقلاا يف تتنك وول ...ءاضفلاا ااذذهھھھ ططيیحم يف ةةررططق ضضررألاا .للقأأ الوو
 تتاملسملاا ُضضعب تتسيیلأأ ...!ءامسلاا ننم ٌءززج ضضررألاا َببكووك ننأأ تتننظظل
...؟ثثيیددحلاا مملعلاا اهھھھزَزوواجت ةيیئااددب ففرراعموو ةةررَّرربم تتامهھھّھووت انتغمددأل ةيّیسددحلاا

 ُهّھلك ننكيی ممل ننإإ ٬،هھسررددت ييذذلاا نناسنإلاا خيیررات ممظظعم !خيیرراتلااً اضيیأأ ذذخ
 ررسيیألاا ففتكلاا :هھتايیااددب ءددب ذذنمً ايّیررووططسأأ أأددبيی .ررخآلاا ووهھھھ ٍّيملع رريیغ ٬ً،ابيیررقت
 يف ةبغررلاا ممددآلوو اهھل تتلَّووس يتلاا ةَّيیحلاا ٬،ءااووح انّمأأ هھنم تتقثبناا ييذذلاا ججووعألاا
 ققيیحسلاا يضاملاا ذذنم ععاقيیإلاا سسفن ىلع للصااووتيی ...ةعوونمملاا ةةررمثلاا غضم
 ةلئاهھلاا ممااددقألاا ييووذذ ةقلامعلاا انددااددجأأ ممايّیأأ ذذنم ٬،ةسررددملاا هھنع ككثِّددحُت ييذذلاا
 ًالعف ااووناك للوَُوألاا ككددااددجأأ ننأب ةسررددملاا بببسبً امامت ققثت مملأأ !ةقماسلاا تتاماقلااوو
 للكل ةةددووجووملاا تتايیمووملااوو ررووبقلااوو للكايیهھلااوو ثثثجلاا َّللك ننأأ ننيیح يف ؟ةقلامع
 وومووأأ تتايیااددب ىلإإ يسوولوو ننااررووررووأأوو ييامووت ننم ةلصااووتملاا نناسنإلاا تتالالس
 ٬،ةةرريیخألاا تتايیفلألاا يف ننيیثيیددحلاا انددااددجأأ ىلإإ ٬،ةنعااررفلاا ررووصع ىلإإ ٬،سسنايیباس
 ننكيی ممل ننإإ ثثيیددحلاا نناسنإلاا للووطط مميیددقلاا نناسنإلاا ززوواجتيی ممل .سسكعلاا دُدِّكؤؤت اهھُّلك
 يتلاا ةميیددقلاا تتالالسلاا ِّللك يف نناك هھغامدد ننأأ ككيیهھھھان ٬ً،الووطط ّللقأأ ببلاغلاا يف



 نناسنإلاا ...ننآلاا هھيیلع ووهھھھ امم تتاكلمووً انززووووً امجح لّلقأأ ثثيیددحلاا نناسنإلاا تتقبس
 امك »ةيیقيیززيیفاتيیملاا ةةدديیااززملاا«لِل ٬،ممهھتااررددقم مميیظظعتل ٬،ددااددجألاا دديیجمتلً ابلاغ لليیميی
 ننمً اططيیلخ تَتسلأأ .للوَوألاا ددااددجألااوو ءددبلاا تتاظظحل ننع ثثيیددحلاا ددنع ٬،هھشتيین للووقيی
 ررعشتس ممك ؟ككرريیثتوو ككغددغددت ةيّیسجررنً الالظظ دديیجمتلاا ككلذذ يف دُدجت الأأ ؟ممهھتانيیج
 ممهُھْتَكهھنأأ ٬،ننيیكاسم ففاعض ٬،ععايیج ءاسؤؤب ددااددجأأ ننعً اليیووطط ككتثدّدح وول ففررقلاب
 وولً ااررخفوو ًةةرراثإإ ئلتمتس ككنكل .ءاقبلاا للجأأ ننم ععااررصلاا تتااررووررضوو ةةايیحلاا ممالآآ
 ةئام ةكررعملاا يف ممهھنم ددحااوولاا ممززهھيی ٬،دداادّدش ننب ةةررتانع ممهھلك ددااددجأأ ننع ككتثدّدح
 يف ءانسح ننيیعبررأأ حكانيُی ٬،ةيّیذذالووفلاا هھماظظع ىلع ففوويیسلاا ررسكنت ٬،هھئااددعأأ ننم
...ةةددحااوو ةليیل

 ؛ففهھكلاا للهھھھأأ ؛ححوون ةنيیفس :رريیططاسأأ ننم ٌددرّرمم ٌخيیررات ككووحن ججررحددتيی
 ممهھلئابق ننم ٍررفَنِب ةنعااررفلاا ااووعرراص ٬،ءاملاا ققووف ااووشم ننيیذذلاا ةةااررووتلاا ءايیبنأأ
 اكيیررمأأ سساقمب( مملاعلاا يف ٍةةِّووق ِّممهھھھأأوو ِرربكأأ شِشيیج ررووططاارربمإإ ااوومززهھھھ ٬،ةبرراهھلاا
 ةميیددق ٍةططووططخم ِّييأأ يف دديیعب ووأأ بٍبيیررق ننم ككلذذ عم ممهھھھُءامسأأ ررَكذذُت مملوو ٬،)مموويیلاا
 ىلع ممهھتايیح صِصصق ِهھفتأأ َةباتك اهُھلهھھھأأ دداتعاا يتلاا ىمظظعلاا ةيّیررووططاارربمإلاا ككلتل
 ُهھُصصق .ننجلااوو تتانااوويیحلاا ببططاخيُی نناك ييذذلاا نناميیلس ككلملاا مّمث ؛يّيدِدرْرَبلاا ققااررووأأ
 ررصق هھل للمح ييذذلاا رريیهھشلاا تتيیررفعلاا ةيیاكح اميّیسال .ككتلووفطط يفً اارريیثك ككتلهھھھذذأأ
 ًااددبأأ ككرريیثت ...ننيیع ةقمرر ننم ععررسأأ يف سسددقلاا ىلإإ ببررأم ِّددس ددالب ننم أبس ةكلم
 ًااددبأأ ككشبررت .رريیططاسألاا ششووررع ىلع الإإ عّبررتت ممل يتلاا ةيّیررططعلاا ةكلملاا ككلت
 نناك ننيیأأ ؟سسددقلاا يف تتيیررفعلاا هھكررت ننأأ ددعب اموويی دداع للهھھھ .ررصقلاا ااذذهھھھ ةّصق
 هھبش ءاضف رربع ييذذلاا ررصقلاا ككلذذ نناارريیطط اهھل عضخيی ءايیززيیف ننيینااووق يّيأأ ؟هھعقووم
)))...؟ءووضلاا ننم ععررسأب ببررعلاا ةةرريیززج

 ففووشكلاا ووبأأ« :ةيیلاتلاا ةظظحالملاا لليیجستلً اليیلق رراظظتنالاا ايیانح ُتتووجرر
 ههذذهھھھ ِّللك ىلعً اعيیررس َّررميی ننأأ هھناكمإب نناك !هھتعووسووم تتالضع ُضضررعتسيی
»...ً!اادّدج ةةدديیفملاا ففرراعملاا

:يتبيیبح للصااووت
 ءااررذذعلاا ننوونجب ككذذووحتست :ككمامأأ يتووهھھھاللاا خيیرراتلاا ررووبع ىلااووتيی(((

 ننم ةةايیحلل ددووعيیس ييذذلاا اهھلفطط .للاهھھھذذإإ اميّیأأ ككلهھھھذذت اهھتيیاكح ً!الفطط تتبجنأأ يتلاا
 حيیسملاا للثم ً!اارريیثك ككُكِبرريُی ٬،لليیلقب ةمايیقلاا مموويی لليیبق ٬،للبقتسملاا يفً اموويی دديیددج
 مموويی ٬،ههآآ !ةمايیقلاا مموويی لليیبق هِھلووصوو ُرربخ ةلووفططلاا يف َككرراثأأ ييذذلاا ٬،للاّجددلاا
 خفنلاا :ةسررددملاا يف ُهھَتْمَّلعت امك ببيیهھھھررلاا مموويیلاا ككلذذ وويیررانيیس تَتْلَّيیخت ممك !ةمايیقلاا



 يتلاا ضضررألاا ٬،ررشتنملاا ددااررجلاك ثثااددجألاا ننم دداسجألاا ججووررخ ٬،ررووصلاا يف
 ييررووتووً احبض ووددعت يتلاا ةةررئاططلاا ةنصحألاا ٬ً،اّكدد ضضررألاا ّككدد ٬،اهھلاقثأأ ججررخت
 ممنهھج ءيجم ّممث ٬ً،اّفص اّفص ةكئالملااوو ببررلاا ءيجم ٬،ةططووشكملاا ءامسلاا ٬ً،احددق
 اهھھھددافصأب ممنهھج ٬،ههآآ !ككالم ففلأأ ننووعبس ممامزز َّللك ُّررجيی ٬،ممامزز ففلأأ ننيیعبسب
 املك ةةدديیددج دداسجأأ اهھْتَلخدد املك يتلاا ممنهھج ٬،اهھھھدديیددصوو اهھناارريیقوو اهھلااووهھھھأأوو
!»؟دديیززم ننم للهھھھ« :تتخررص

 ةةرركااذذلاب ققصتلت :ةةرريیتوولاا سسفن ىلع خيیرراتلاا ااذذهھھھ صصصق للك بباسنت
 تتاعقووت ففلاخت اهھنأل دديیددحلاب ققصتلملاا سسيیططانغملاك لليیجل لليیج ننم ةيّیعمجلاا
 ةةررقبلاا :ددَّددحم ٍللاجم يف »اهھبصتغت«وو ٬،اهھھھرريیثُت ٬،اهھئجافت ٬،ةيّیررططفلاا ننهھھھذذلاا
 ٬،ثثَّددحتت يتلاا تتانااوويیحلااوو نناميیلس ددهھھھددهھھھ ٬،ةئاملاا ممسإلاا ٬،ةحلاصلاا ةقانلاا ٬،ةسدّدقملاا
 سسلجيی ال يتلاا ةةررجشلاا ٬ً،الفطط تتبجنأأ يتلاا ءااررذذعلاا ٬،ءاملاا ىلع يشم ييذذلاا يبنلاا
)))...ةيّیفخلاا ففرراعملل للووصوولاب حمست يتلاا ةمرّرحملاا ةحافتلاا ٬،يبن الإإ اهھتحت

 َغغامددلاا تتاموولعملاا ههذذهھھھ للثم رُرسأت ااذذامل ييررددأأ ال« :تْتَقَّلع .ييايیانح تْتَفَّقووت
 ٍنناسنإإ ِّييأأ ممامأأ دَدررست ننأأ يفكيی ً.اادّدجٌ ةةرريیثك ةيّیرربتخملاا بُبرراجتلاا !ةبووذذعوو ٍةلووهھسب
 ُففلاخت يتلاا ةةذّذاشلاا ةلكاشلاا ككلت ىلع ٌةفَّلؤؤم اهھضعب ٬،ةعِّوونتم تتاموولعم ننمً افيیفل
 ررخآآ ىلإإ مموويی َّللك ُهھَّجووتت ةَّططق :للثم( ططقف ٍددحااوو ٍللاجم يف َّيهھيیددبلاا رراظظتنالاا
 ؛اهِھلززنم ىلإإ ووررتملاا سسفنب اهھجااررددأأ دُدووعت ّممث ٬،ِحُّسفتلل جُجررخَت ٬،ووررتملاا يف ٍةَّططحم
 ُششيیعيی يتلاا ِةيیررقلاا بِبابش ننم ٌّبباش مموويیلاا سسفن يف تتام بَبضغ ااذذإإ ٌحلاص ٌخيیش
 ٌللُجرر ؛ررهھش َّللك ًةلماك ًةليیل رراظظنألاا ِّللك ننع يفتخت نّنسلاا يف ٌةنعاططٌ ةةأأررماا ؛اهھيیف
 ام رَركذذ دَديیعيُی ننأأ ككيیلإإ ىغصأأ ننمم بُبلططت امددنع )...ىتووملاا حِحااووررأأ عم ثُثَّددحتيی
 يتلاا ططقف تتاموولعملاا ننم ةةذّذاشلاا ةلكاشلاا ههذذهھھھ الإإ ةًةدداع هُھنم رُركذذتسيی ال ٬،هھل هُھتدْدررس
...هھترركااذذ يف ًةعبططنم اهھھھددحوو ُّللظظت

 ذذخ .لليیجل لٍليیج ننم دُدَّبأتتوو ةيّیعمجلاا ِةةرركااذذلاب تتاموولعملاا ههذذهھھھ للثم قُقصتلت
 للثم ُددَّلختتوو ُللَّلستت ...!سسدديیمخررال "!اهھُتددجوو" :ةخررص ٬،"ننتوويین ةحافت" ً:الثم
»!ةيّیملعلاا ننيینااووقلاا ممووخت ىلع ىّتح ةيّیمهھھھوولاا صصصقلاا ههذذهھھھ

 ٍةةدداعسِب تْتَمستباا ٬،يبلق ُةَّلف ينْتأأررق .»!يقشع كِكتيیددف« :يتااررظظنِب اهھل تُتلق
:تْتَلصااوو ٬،ةيّیلج

 خيیرراتلاا ننم ةسِّددكتملاا سسااددكألاا ههذذهھھھ ىلع مملعلاا ُّررميیس ىتم ييررددت ال(((
 صصيیحمتلااوو يملعلاا ففيیظظنتلاا ددعب اهھنم ىقبيیس ااذذام للءاستت .ييررووططسألاا
 ممل ننيیذذلاا ككئلووأأوو ٬،رربق ننم ررثكأأ ننووكلتميی ننيیذذلاا ككئلووأأ ننم ىقبيیس ننم ٬،صصحفلااوو



 ٍععررتم ٍخيیررات ننم ىقبيیس ااذذام ٬،ططقف ةيینيیددلاا ببتكلاا يف الإإٌ ةةايیح ممهھل ددجووت
...تتافااررخلاب

 يفاقثلاا ععامجإلاا ااذذهھھھ للك ٬،ةيیتووهھھھاللاا صصصقلاب ششكررززملاا خيیرراتلاا ااذذهھھھ ُّللك
 ففيیك ...اهھمززهھيی ٬،اهھقنخيی ٬،ككتالؤؤاست ععرراصيی ٬،يقيیززيیفاتيیم ٍللعاف ددووجووب مماعلاا
 ننوويیلم ككمامأأ اهھھھددِّددرريُی ٬،ةباجإلاا ننم ٌققثااوو ككلووح عيیمجلااوو للءاستت ننأأ ككنكميی
 .ككططيیحيی ييذذلاا ععامجإلاا ضضفررتل زٌزيّیمتم ٌّييززيیررغ ٌءاكذذوو ٌللئاهھھھ غٌغامدد ككمززليی ؟ةةرّرم
 تتحت ططقست الئل ٬،ةفاقثلاا ههذذهھھھ ننم ببَستكملاا للقعلاا ننم رربكأأ ٌّييررططف ٌللقع ككمززليی
 ننم رررّرحتيی ٬،ضضفرريی ٬،للءاستيی ووهھھھوو ننيیاتشنيیاا غغامددً اموويی ككلتمت ننل ...!اهھھھرريیثأت
 هھتلووفطط ذذنم عنتقاا ييذذلاا ددمحم يبنلاا غغامددً اموويی ككلتمت ننل .ةيیدديیلقتلاا ءايیززيیفلاا ددوويیق
...هھلووح عيیمجلاا اهھسرراميی يتلاا ممانصألاا ةةددابع ةفاخسب

 ةعااررززب يفتكتوو ٬،ككتالؤؤاست ققنخت ٬،تتمصت ننأأ ككيیلعأأ ؟ننذذإإ للمعلاا ام
 ٍةططلس ييأأ ننع ةةايیحلاا ههذذهھھھ يف ثثحبت الً اعططق تتنأأ ...؟ككلززنم ةقيیددح يف ممططامطط
 ااذذهھھھ .ةقيیقحلاا ةفررعمبً ااددبأأ سٌسووووهھم ككنأأ رريیغ .ةةووررثب ووأأ رٍرصقب ررِّكفت ال .ههاج ووأأ
 َغضم ققشعت ً.ااددبأأ ةصلاخلاا ةيّیقنلاا ةقيیقحلاا ننع ثثحبت !ككتعيیبطط ههذذهھھھوو تتنأأ
 ُةنهھكلاا نناك ممك !ةقيیقحلاا ةةررجش ٬،ةفررعملااوو مملعلاا ةةررجش ةةررمث ٬،ةعوونمملاا اهھِتررمث
 ممهھھھ !ةةررمثلاا ههذذهھھھ غضم عنم ااووررَّررق امددنع مميیددقلاا ّيمالظظلاا ممهھملحل ننيیصلخم
 .انتيیناسنإإوو انتيّیررح ححاتفم ووهھھھ ٬،ممهھتيیاهھن ووهھھھ اهھماهھتلاا ننأأ خيیرراتلاا ررجف ننم ننووفررعيی
)))...!اهھھھووعنم ككلذذل

 للاق« :ةةرريیغصلاا يتاقيیرروو يف تُتلّجس »...!كِكلضف ننم ببووتس« :تُتخررص
 يف "انعم" ُهھسفن ُعضيی ً!افقووم ُذذِخَّتيی ووهھھھ اهھھھ !"انتيیناسنإإوو انتيّیررح" :ففووشكلاا ووبأأ
 ىلع هھِتجمررب يف ٌّيجهھنمٌ أططخ ةّمث ...!تتاملظظلاا ءاقددصأأ ننم ىىررخألاا ةهھجلاا
 هھتااررايیتخاا ٬،يعوو نِنووددب ووأأ ةٍةءاارربب ٬،حضف ففووشكلاا ابأأ َجمررب ننم َّللعل !ررتوويیبمكلاا
 ننأأً ايّیصخش ُللِّضُفأأ ً!أططخ "مملّكتملاا َرريیمض" ُججررحدديی ووهھھھوو ةيیناملعلاا ةيّیصخشلاا
 ٬،ةيینيیددلاا ووأأ ةيیلبقلاا ووأأ ةيیبززحلاا تتااءامتنالاا ىلع وومسيیً افووسليیف ففووشكلاا ابأأ ىىررأأ
»...ككااذذ ووأأ ِّففصلاا ااذذهھھھ يفً ااززاحنمً الضانم ههااررأأ ننأأ ىلع

:يبلق ُةبيیبح لُلصااووت
 اهھيیلإإ للووصوولل !يفااررخ ٍللكشبٌ ةةذذيیذذل !للانملاا ُةبعصٌ ةةررمث اهھنأأ رريیغ(((

 ةةووططس ننم ُببووررهھلاا ٬،ككددوويیق ننم ُرررّرحتلاا ككمززليی اهھب ككاسمإلل !ررفسلاا ككمززليی
 ٬ً،اادديیعب ررفسلاا ممززليی ٬ً،اليیووطط ةةددباكملااوو ثثحبلاا ممززليی .ككغامدد ىلع يفاقثلاا ععامجإلاا



...!خيیرراتلااوو ايیفااررغجلاا يف ٬،يضاملااوو ررضاحلاا يف

 ٍللكشب ُهھُّبِحُت ال .ىّتش ببابسأل ُهھقشعت !ةقيیقحلاا يف ٬،ررفسلاا ُققشعت تتنأأ
 ِهِھلِضافِمل ووأأ »...هُھقررافت ننَّمعً اضووِع دْدجت رْرفاس« ررعاشلاا للووق بببسب صصاخ
 ننإإ« :ففسوويی ييددعس بببسبً اضيیأأ ُهھُّبحُت ال !يعفاشلاا ممامإلاا اهھھھددَّددع يتلاا عبسلاا
 ررهھنلااوو ٬،ررهھنلاا ىلإإ يضفت ةةرريیحبلاا ننإإ !ررفسلاا للمجأأ ام ٬،رُرِفصت تتاارراططقلاا
»...!ةلحررلاا للمجأأ ام ٬،رِرحبلاا ىلإإ يضفيی

 ننع ثثحبلاا ررفس ووأأ ٬،ببووررهھلاا ررفس سسيیل هھنع ثُثَّددحتت ييذذلاا رُرفسلاا ٬،عبططلاب
 ووأأ ٬،ةيیططااررقتسررأأ ٍةعتم ننم رريیثكب ُّممهھھھأأ هھنع ثثَّددحتت ييذذلاا ُررفسلاا ...ششيیعلاا ةمقل
 ٌةيیتايیحٌ ةةررووررض ووهھھھ .هھنم دّدب ال ةقاططلل دٍديیددجت ووأأ ٬،ييررابجإإ ٍءووجل ووأأ ٬،ةةذذيیذذل ٍةمعن
))).تتووملاا ٬،ررّثختلاا ةةررووررضلاب ينعيی ررفسلاا ممددع :ةيیررهھھھووج

 ييرريیكفت ةكررح ههرريیررقت يف ببكااوويی ررااررسألاا ُففشاك ...ً!اادّدج ٌللهھھھذذم
 امددنعً امامت يلثم ٬،ررفسلاا ننع ثثيیددحلاا أأددبيی ووهھھھاهھھھ !ةلئاهھھھ ٍةَّقدِدِب اهھتاهھھھاجتاا ييززااوويیوو
 ححووررلاا ممووهھفموو ييددلااوو َةَّيیصوو ُتترركذذتساا ننأأ ددعب !هھتززهھجأأ ررهھجم تتحت ُتتنك
 يف يلهھھھاك ىلع ْتتطَطغضوو يغامدد تتحاتجاا يتلاا ةيیئررملاا رريیغ تتانئاكلااوو
 يف ةسااررددلل ييررفس ددعب يتلووفطط ةفاقثل للصح امب رريیكفتلل ُتتلقتناا ٬،ةلووفططلاا
 ددعب اهھُتفررع يتلاا تتافاقثلااوو مملااووعلاا يف ييرريیكفت يف تُتلَّووجت .اهھيیف للمعلااوو ٬،اسنررف
 ةفاقث ززئاكرر تتحضأأ اهھلضفب .ةيیسيیسأتلاا اهھتاظظحل ضضعب ُتتددعتساا .ررفسلاا
 ام ...ققلططملاا اهھعباطط تْتدَدقف ً.امامت ًةةووخرر ٬،ةشاشهھلاا َةغلاب ٬ً،اادّدج ًةيّیبسن يتلووفطط
 ييرريیكفت ةكررح ُددصررت يهھھھوو هھتااررتوويیبمكوو هھتاارريیماك َّققددأأ ام !ننذذإإ ُهھَبووصأأ
...!للهھھھذذم مٍمغانتب اهھعم للعافتتوو

:ييايیانح لُلصااووت
 !هھتانيیج يف شٌشووقنم هھب علوولاا ننأل للززألاا ذذنم ررفسلاا ققنتعاا نناسنإلاا لّلعل(((

ً ايّیررضح للوّوحتيی ممل هھنأأ قّقحلاا .هھسفن ففررع ذذنم ررفسلااوو ةلحررلاا ننع ففّقووتيی ممل
 ةةررشع للبق ةعااررززلل هھتسررامم ذذنم ٬ً،اادّدجً ااررخؤؤم الإإ ِهھتنيیددموو ِهھضررأبً اكسمتم
 ههذذهھھھ ىلع ييررشبلاا انعوون ررْمُع ننمً اادّدج ٍةليیئض ٍةةررتف ذذنم ييأأ .ططقف ةنس ففلأأ
 يف للووألاا ههددهھم ننم .ممااووددلاا ىلع ررفاس ٬ً،ااددبأأ نناسنإلاا ررفاس ٬،اهھلبق .ةةرروومعملاا
 ففااررططأأوو ةيیجلثلاا للامشلاا ررايیدد للصوو ٬،ضضررألاا ععووبرر ِّللك ىلإإ ققلططناا ايیقيیررفأأ
 هھبسكأأ .ننيیمئااددلاا للقنتلااوو ررفسلاا ىلع ددررااووملاا ةّحش هھتمغررأأ .اكيیررمأأوو ايیلااررتسأأ



 ررثأأ للضفب ٬،اهھِعُّوونتوو ةيیذذغألاا دِدُّددعت للضفب ةةرريیبك ةيینهھھھذذوو ةيیددسج ىًىووقً اضيیأأ ككلذذ
 ...ةةددعابتم سسانجأأ ننم رٍرشب ةحكانموو ةةررشاعم للضفب ٬،ةفلتخم تتائيیب عم فِفيّیكتلاا
.للضفألاا ةةايیحلااوو ففيّیكتلااوو ةموواقملاا ىلع تتااررددقموو تتاكلم ككلذذ للك هُھَبهھھھوو

 ررجاهھھھوو ررفاس ننم ةةررووررضلاب للّضفوو للززاغ »ءاقتنالااوو ررووطّطتلاا« أأددبم
 ددكرر ننم ىلع ضضررألاا بباج ننمً امتح رراتخأأ .عقووقتوو هھسفن ىلع أفكناا ننم ىلع
 ككلذذل .ممئااددلاا ممهھنططووم ررفسلاا نناك ننيیذذلاا ككئلووأأ ددافحأأ مموويیلاا ننحن ككلذذل .ررَّخنوو
 لُليیسيی ٬،ةضماغ ةيّیررحس حئااوورر انيیعووال يف رريیثت ٬،ررفسلاا ةةرركفً اموودد انُنِتفُتً اضيیأأ
 ددنع ىلذذج سسيیساحأأ ققيیمعلاا انيیعووال يف صُصقررت ٬،ةلحررلاا ننع ثثيیددحلاا ددنع انُباعل
 ددنع مملحلاا يف ققررغن ٬،ننووكلاا ببابع ررخمت تتاارراططقلااوو ننفسلااوو تتااررئاططلاا ةيیؤؤرر
 انحاتجت ٬،ةةدديیعبلاا رراحبلااوو تتاباغلااوو تتاارريیحبلااوو للابجلااوو ررايیددلاا ررووص ةةددهھھھاشم
 ئفااررملااوو تتاارراططملاا يف مميیهھن امددنع ةةررئاغلاا انقامعأأ ننم لّللستت ةبيیررغ ةةووشن
)))...ةةدديیعبلاا

 ننع ثثدّدحتيی ررااررسألاا ففشاك أأددب امددنع ...!ينررمغيی رٌرحس ررفسلاا ةملكل
 ٬،ًةتهھھھاب تتناكل اهھھھالوول يتلاا يتايیح رَرافسأأ تُتددعتساا ...ةةرركااذذلاا يف تُتررفاس ٬،ررفسلاا
 مماهھملل ففّقووتت ممل يتلاا ررافسألاا ّممث ً.الَّووأأ ةسااررددلل ُررفسلاا .ىنعم ووأأ ممعطط الب
 ٬،سسووددررف عم ةيیفاشكتسالاا ةيیحايیسلاا ررافسألااوو .ةيّیملعلاا تتااررمتؤؤملااوو تتااووعددلااوو
 انتساارردد انأأددب ننأأ ذذنم ٬،ففيیررخلااوو عيیبررلااوو ءاتشلااوو ففيیصلاا للططع ِّللك يف
 اهھنووجشوو اهھجمااررب ِّللكب ٬،ايیانحب ةيیميیمحلاا تتااءاقللاا ررافسأأً اارريیخأأوو .ةيیعماجلاا
...ةفيیثكلاا اهھفططااووعوو صصاخلاا اهھقبعوو

 يف اهھل دّدح ال ةًةَّذذل دُدجن .ررفسلل ينوونجلاا ققشعلاا سَسفن سُسووددررف ينكرراشت
 ٬،ةةرروومعملاا ئططااووش للامرر يف لِلووسكلاا غِغُّررمتلاا يف ٬،ضضررألاا رراحب ِّللك يف ممووعلاا
 ةًةَّذذل ددجن .للمررلااوو رراحبلااوو سسمشلاا ققشعن .سسمشلاا تتحت لليیووططلاا ععاجططضالاا يف
 ِةنكمألاا عُعُّوونت انرُرحسيی .ايینددلاا ننددموو ححاططب للك يف ققشعلاا ةسررامم يف ةةررحاس
..ً.ااررُّجفَتوو ًةيّیررحُ ههدُديیززيیوو اَنقشع بُبهِھليُی ٬،تتاارراقلااوو تتاغللااوو سسووقططلااوو

 ةظظحلب ام ٌةقالع ُهھل ٬،هھلهھجن كٍكررتشم ٍءيش ننع ررافسألاا يفً اعم ثثحبن
 ايیلااررتساا يف ننووكلاا ُففااررططأأ ٬،ايیقيیررفأأ :ةيیررشبلاا ُددهھم انبذذجت .ىلووألاا ِءددبلاا
 ةيیلبجلاا ححووفسلاا ٬،ننووززامألاا ىلإإ ايیززيیلام ننم ةيیئااووتسالاا تتاباغلاا ٬،ايیرريیبيیسوو
...ةيیلاعلاا

 ٬،ننوورريیماكلااوو يلام يف ةيیسيیسأتلاا رريیططاسألااوو تتافااررخلاا ننعً اعم شُشِّتفن



 بباجعإب ددهھھھاشن ٬،ايینااززنتوو ايینيیك يف يياساملاا ججااووززوو نناتخ سسووقطط ُررضحن
 تتايیحضأأ سسووقطط ُببكااوون ٬،ددااددجألاا ححااووررأأ دديیجمتل وولووززلاا تتاباش تتاصقرر
...ججاعلاا للحاس يف ةسدّدقملاا تتاباغلاا

 وويیددايیص ششيیعيی ففيیك ىىررنل ايیلااررتسأأوو ايیرريیبيیس ففااررططأأ ىتح انررفاس
 ...»مملحلاا ننمزز« رريیططاسأأ »ننيیجوورربالاا« ننوونانفلاا ممسرريی ففيیك ٬،»ششتكووشتلاا«
 ففيّیكتلااوو يلاعألاا ةعااررزز ننوويیلابيینلاا سسرراميی ففيیك ىىررنل ةيیلاعلاا للابجلاا انددعص
 ِسسَّددقُملاب ةقالعلاا تتاسبالموو خيیررات اننيیعأأ ممأب ىىررنل انبهھھھذذ ...ةقهھھھاشلاا مممقلاا عم
...ننيیررهھنلاا ننيیبوو ببيیصخلاا للالهھلاا يف ٬،ددنهھلااوو ايیسوونددنأأ يف ٬،نناماشلاا للئابق يف

 ةيیعانصلاا للووددلاا ممصااووع يف زُزَّكررتيی ً.امامت فُفلتخيی ايیانح عم ررفسلاا
 تتاعماج ررابك يف ىقالتن ً.اارريیثك سسووددررف اهھل ُلليیمت ال يتلاا ةةررِّووططتملاا
 ننددملاا ععررااووش ةلامثلاا ىتح ُففووططن ...ننابايیلااوو اكيیررمأأوو ابررووأأ تتاارربتخموو
 ففحاتموو ججاارربأأوو تتاحاسوو رراهھنأأ ببررق ففيیثك قٍقشعبً اليیووطط قُقناعتن .ىىرربكلاا
 انايیحأأ سسلجن ...ةعساشلاا هھئايیفأأوو هھتاباغ يف ٬،يعانصلاا مملاعلاا ممصااووع يهھھھاقموو
 سٌسيیك اننيیب( ااددنكوو اكيیررمأأ يف بٍباحس تتاحططان ننيیب ٬،ضضررألاا ىلعً اليیووططً اتقوو
 ننميیلاا :انتلووفطط ييددَلَب يَحرْرُج ننع ثُثَّددحتن ٬،)ننامررلااوو ٬،ررمتلاا ٬،ررمحألاا خيیططبلاا ننم
...ننامُعوو

 .ققيیحسلاا يضاملاا يف صِصووغلااوو ِةيّیررحلااوو ىىددملاا قُقااذذم سسووددررف عم ررفسلل
 يف قُقنتخيی ٬،ححررُجلاا يف ُللووررهھيی ٬،للبقتسملااوو ررضاحلاا يف رُرفسلاا ُمميیهھيی ايیانح عم
...ققيیررططلاا ةططرراخ

 ففشاك رريیررقت يف ررفسلاا تتااررقف ةَةءااررق تَْتأأددب امددنع ايیانح تُتعططاق
:اهھِنذذأأ يف تُتسمهھھھ .ررفسلاا ةِةرركااذذ يف رِرفسلااُ ةةووشن اهھنيیح ينترركسأأ .ررااررسألاا
...!ايیانح ددسج يف ررفاسأأ ننأأ دديیررأأ -

 ههذذهھھھ َططُّررووتً اعيیررس ْتتَحبك .ننيیعلاا يف ٌةفيیفخ ٌةعمل !بباضتقاب ْتتَمستباا
 ًاجايیس ُتتقررتخاا ينأب ُتتررعش !عمددلاب لّللبتت اهھھھانيیع تتأأددب .»ةمثآلاا« ةعمللاا
 ُّببحت ةقيیقرر تتاملك اهھل تُتلق .ةَّقررب اهھُتلَّبق ٬،تُتررذذتعاا ..ً.ايّیفخً املأأ تُتظظقيیأأ ٬ً،اعوونمم
...ممااووددلاا ىلع اهھعامس

:تْتلصااوو .يياشلاا ننمً اليیلق ييايیانح تْتَفشترراا
 دٍدعُب ننم ررثكأأ يف ةةايیحلاا ووهھھھ ررفسلاا ننأل !هھعِّسوويیوو للقعلاا ءيضيی ررفسلاا(((

 ننأأ .مميیقتسم ٍّططخ يف ييأأ ٬،ددحااوو دٍدعُب يف ىيیحت ننأأ ينعيی ررفاست ال ننأأ .ّيسددنهھھھ



 ٍحططس يف ييأأ ٬،ننيینثاا ننيیددعُب يف ايیحت ننأأ ينعيی ننيیَملاع يف ششيیعتوو ررفاست
 ٬،دداعبألاا يثالث ٍّيسددنهھھھ ٍءاضف يف ىيیحت ننأأ ينعيی مملااووع ةثالث ىيیحت ننأأ .ّيسددنهھھھ
 ال لٍلاجم يف ككنأأ ٬،ايیئابررهھك ٬،ينعيی ططقف دٍدحااوو مٍملاع يف ىيیحت ننأأ ...اارّرج ّمملهھھھوو
 ككانهھھھ نناك ااذذإإ الإإ ررايّیتلاا رّرميی ال .ررايّیت هھب رّرميی ال ٬،»يئابررهھكلاا ثّثحلاا« هھيیف رريّیغتيی
 يف َتتشع ااذذإإ ٬،ككلذذل .للّصووم يفررطط يف نناتفلتخم نناتَّووق ٬،ثّثحلاا يف ٌرريّیغت
 ُّللك ٬،امهھھھددحأأ يف رٍرظظنم ُّللك .امهھنيیب عٍعااووال ٌللعافت ةظظحل للك يف ةّمثف ٬،ننيیمَلاع
 ررظظانم ننم اهھفئااددرر يعووالب ككنهھھھذذ يف ظظقووت ٬،ككمامأأ اهھھھااررت تتاادداعوو ككوولس
 ننززااوويُی ننأب ٬،ففّقووت ننوودد نَنرِراقيُی ننأب نٌنااددُم غغامددلاا .ررخآلاا مملاعلاا تتاادداعوو ككوولسوو
 تتاعططاقتب ٬،ةجووددززم تتاعابططناب ةظظحل للك ااذذكهھھھ ككغامدد ئلتميی ...للِّلحيُیوو
 ٬،ججووااززيُی ٬،للغتشيی غغامددلاا ٬،ممااووددلاا ىلع طُطَشنت تتايیرركذذلاا ...تتالماكتوو تتاقررافموو
ً ابرراضتووً ابذذاجت ٬ً،امئااددً ايّیددااررإإالً ااررااووح ششيیعت ...جتنتسيی ٬،ممكحيی ٬،ففِّنصيُی
 مميیكح للقيی مملأأ ...ععددبُت ٬،ككقافآآ رربكت ٬،مملاعلل ككتررظظن عّسووتت .ننيیيّینغ ننيیررمثم
؟»!ططيیقل ننباا طٌطيیقل ععااددبإلاا« :ينيیددررلاا ججاحلاا ٬،ككترراح

 ننيیوورراادد ررفاسيی ممل وول .خيیرراتلاا ااووعنص ننموو ءامظظعلاا للك ررفاس ككلذذل لّلعل
 انتايیح ننيینااووق ححررشت يتلاا ةيیررهھھھووجلاا هھتيیررظظن ففشتكاا امل مملاعلاا ففووططيیوو
 150 ددعب ٬،مموويیلاا تتحضأأ يتلااوو ٬،ةعيیبططلاا يف »ععااوونألاا للصأأ«وو ةيیجوولوويیبلاا
 يتلاا ةيیكيیلووثاكلاا ةسيینكلاا ىّتح( ءاملعلاا لّلك ععامجإإ للحم ٬،اهھلووح للددجلاا ننم مماع
 هھبش لٍلكشب ةًةَّررططضم تتفررتعاا ٬،ننووررق ذذنم مملعلاا ءااددعوو ةيّیعجررلاا ززمررً اموودد تتناك
 .)ححووررلل ينيیددلاا ممووهھفملاا الإإ هھب ككّسمتت ام اهھل ققبيی مملوو .ةيیررظظنلاا ههذذهھب ّيمسرر
 ضضررألاا ةةررقابع ُّللك ٬،ننيیاتشنيیاا ٬،ددمحم يبنلاا ٬،سسكررام للرراك ررجاهھھھ ووأأ ررفاس
)))...اهھيیعددبموو

 ٬،ففووشكلاا ووبأأ ببهھسأأ !ررفسلاا للووح ٌةليیووطط ةمِّددقم« :يتاقيیرروو يف تُتلَّجس
 ققانِعل ٌئجافم ٌققووش ينمهھھھاادد »...!هللا هھحماس ٬ً،اارريیثك َررثررث ٬ً،اادديیعب ررفاس
 ًاليیووطط اهھُتلَّبق .)ررفسلاا ننووجش ايیانث يف مِمايیهھِلل »ةيیقاقتشاا ٌةجيیتن« هُّھلعل( .يتقووشعم
:للصااووت ننأأ للبق ٬،ررهھھھدد ذذنم اهھھھررأأ ممل ينأك

 ٬،تَتمَّهھھھووت ام يحميی .ييررشبلاا انعوون َةةددحوووو َععُّوونت ككل ففشكيی ررفسلاا(((
 ييررذذجلاا ِهھباشتلاا َةيیلوومشوو قَقمع رُرفسلاا كَكمِّلعيُی !ققلططموو تتباث هھنأأ ٬،ككتفاقث بببسب
 ضضررألاا ىصقأأ ننم ٬،عيیمجلاا :ةقيیمعلاا ةيینااددجوولااوو ةيیسفنلاا هُھتددحوووو ييررشبلاا ععوونلل
 ٬،يكبيی ٬،ككحضيی عيیمجلاا .ةةدداعسلاب سساسحإلاا سسفن ننع رَرِّبعيُیل ممستبيی ٬،اهھھھاصقأل



 :ةيیناسنإلاا ةعيیبططلاا ررصانع ُسسفن ٬،ةيّینيیجلاا ةيینبلاا ُسسفن َعيیمجلاا ررِّيیسُت ...مملحيی
 ذذنم ىقيیسووملاا ُّببحيُی عيیمجلاا ...ةيینانألاا ٬،ةةرريیغلاا ٬،ققلقلاا ٬،ةبغررلاا ٬،ببحلاا ٬،قّقلعتلاا
 للززألاا ذذنم رريیثت ٬،ةميیرركلاا رراجحألااوو ةيینفلاا ششووقنلاا للثم ٬،اهھنأل .ننيیددبآلاا ددبأأ
 اهھھھووحن للسررت يهھھھوو ةيیكااررددإلاا هھتامووظظنم ببططقتستوو هھفهھھھررت ٬،غغامددلاا ةيیساسح
 اهھئاقن ططررف ننم اهھھھرريیثتوو اهھُئجافُت يتلاا ةيیتووصلاا تتاارراشإلاا ننم »ةيّیقن رريیدداقم«
 نناسنإلاا ااذذهھھھ اهھل لليیميی يتلاا ىقيیسووملاا ععوون ووهھھھ ككانهھھھوو انهھھھ ففلتخيی ام .اهھمغانتوو
 سسرراميیوو »ةيیناسنإلاا ايیدديیجااررتلاا« سسفن ايیحيی عيیمجلاا ...ششووقنلاا ططمن ٬،ككااذذ ووأأ
 ىتح ايیااددهھلااوو ءاططعلاب ممهھقررغيیوو ىمعأأ للكشب هھلافططأأ ُّببحيی :تتااررايیتخالاا سسفن
 ننم ممانيی ال عيیمجلاا ً.اعووج ننووتووميی ٌللافططأأ هھنمً اادديیعب ووأأً ابيیررق ككانهھھھ نناك ننإإوو
 ننيیعلاا رريیررق ممانيی اميیف ٬،ددغلاا يف اهھھھررتب ُممززليی ههدديی يف ٍعبصأأ بببسب ببعررلاا ةةدّدش
 ٍةثرراك ننع عمس ااذذإإ )للاحلاا ةعيیبططب تتاظظحل ةةدّدع نناموودديی ٍففسأأوو رٍرُّمذذت ددعب(
...ةيیضررألاا ةةرركلاا ننم ررخآلاا ففررططلاا يف ٬،ررشبلاا ننم فٍفالآب ددغلاا يف ُحيیططتس

 ننإإوو »...!هھفقوويیس ننم ؟ففووشكلاا ابأأ ففقوويیس ننم« :يتاقيیرروو يف تُتفضأأ
 ىلإإ رريیررقتلاا ااذذهھھھ أأررقت ايیانح لّلظظِتل ننمززلاا ففَّقووتيی ننأأ يسفن ةةررااررق يف ىنمتأأ تُتنك
:للصااووت ...ننيیددبآلاا ددبأأ

 سُسفن ٬،ةيیلووألاا مموومهھلاا سُسفن رَرشبلاا دُدِّحووت ممك ررفاست تتنأأوو سسملتوو ددهھھھاشت(((
 َللّبجت ممهھعيیمج ...ققززآملاا سسفن ٬،تتااررايیتخالاا سسفن ٬،تتامهھھھووتلاا سُسفن ٬،تتاعلططتلاا
 ففااررعأأ اهھُمُكحت ففئااووططوو ٍتتاعّمجت يف ششيیعلااوو ددضاعتلل ييررططفلاا لليیملاا ىلع
 ِحيیحش ٍببعص ٍمملاع يف ءاقبلاا ىلع هھتددعاسووُ ههرَرَْسأأ تْتَّددش ٬،ةمَّظظنم تتاقالعوو
 ةيیررشبلاا ةعوومجملاا ةفاقث يف ننجتعااوو بَبَّررشت ممهھعيیمج ...ةةررووططخلاا ِغلاب ددررااووملاا
 ةبصُعلاا »حِحوورر«وو ِحلاصم ِّخف يف ةعررسب ططقسيی ممهھعيیمج .اهھيیلإإ يمتنيی يتلاا
 غغامددلاا ددَّووعت ...ىىررخألاا تتاعّمجتلاا ىلع اهھليیضفت ىلإإ لليیميی ٬،اهھيیلإإ يمتنيی يتلاا
 .ببططمك اهھيیف ةلووهھسب ططووقسلاا ننكميی هھنأأ ةجررددل ننيینسلاا ننيیيیالم ننم ككلذذ ىلع
 للك ررعشيِیل ةسفانتم ةةرريیغص تتاعوومجم ىلإإ يسررددم ٍّففص مميیسقتً الثم يفكيی
 ٬،ةصاخلاا »اهھحوورر« هھتعوومجمل ننأأ )مميیسقتلاا ننم ططقف ةليیلق تتاعاس ددعب( ذٍذيیملت
 ظٍظّفحتبً انايیحأأ اهھبقاارريی ٬،ةفلتخم تتانايیكك ىىررخألاا تتاعوومجملاا ننع ثثَّددحتيیلوو
)))...ةبيیرروو

 ٍتتايیركذذ ٬،ةقيیمع سيیساحأأووً انوجش ايیانح يف رراثأأ ةليیبقلاا ععوضوم ّلعل
 ةةددوودشملاا تتاارظنلاا سفن اهھل .ةبئاغ نيیعأب ييوحن ققِّدُحت يهھھھاهھھھ .ّةيیفخ َممالآآوو



 ءاضفإب اهھنيیح تْتأأدب امدنع اموورروو ككرراب للاارتنس يف ّةقدب اهُھتبقاارر يتلاا ةبرراهھلاا
:تلاق .اهھتايیح ليیصافت ضعب
؟ةملكلاا ههذهھھھ للولدم ففرعت لهھھھ ؟»ةيیضابأأ« ٬،يبأأ ةهھج نم ٬،ينأأ ففرعت لهھھھ -
 ٬،اموورروو ككرراب للاارتنس يف هھيیتلق ام اادع كتايیحوو كتلوفطط نعً ائيیش ففرعأأ ال -
...ً!اقالططإإ ةملكلاا ههذهھھھ للولدم ففرعأأ ال املثم
 ِّلك يف .ةةأططوو ججررااوخلاا فخأأ مهھھھ امبرر !»ججررااوخلاا« ىلإإ دتمت ةقرف ةيیضابألاا -
 .سبايیلااوو رضخألاا ُرِّفُكت يتلاا ققرفلااوو ةيیرروورحلااوو ةقررااززألاا نم لقأأ ٬،للااوحألاا
؟»ةةاارُّشلاا« مهھھھ نم ففرعت لهھھھ
...ُتبجأأ ٬،!ففرعأأ الً اضيیأأ -
 ِةيیفئاطلااوو ةيیلبقلاا ةةديیدش ٍةئيیب نم ينأأ ففرعت لهھھھ ...!ايیندلاب مهھنيیدد ااوورتشاا نيیذلاا -
...؟للاب ىلع رطخيی ال لكشب

 يهھھھوو هھيیسررووأأ يف يملعلاا عّمجملاا ةلفح يف ةةرم للووأل اهھتيیأأرر ممويی اهُھترَّكذت
 ننأأ بعصيی ٬،يسفنل ُتلق ٬ً،اعطق ...!ينططولاا ممالسلاا ععامس دنع ميیقتست ننأأ ضفرت
:تفاضأأ ...!ايیانح نم رثكأأ ةفئاطلاا مموهھفم نم خخالسنالاا ءرملاا ديیجيی
 ركسعم« ٬،هھنااوعأأوو يّمع ركسعم !ننامع ةةرروث لشف ببابسأأ دحأأ ااذهھھھ نناك امبرر -
 ننوورصتنملاا بعل !نيیيیرروثلاا نمً اضيیأأ ًءاهھھھدد رثكأأ نناك ٬،هھتيیمست ّبحأأ امك »رشلاا
 ةتس ةّمث .تتاغللااوو رصانعلاا دُدِّدعتم ٌدلب ننامُع ...!ةيیلبقلاا رراتووألاا ىلع ثيیبخ ءاكذب
 ةيیبرع ةلوودد ّييأأ نم رثكأأ !ةَّيیَرهھَملاا ةغللاا لثم ٬،ننامُع يف ةفلتخم ةميیدق تتاغل
 ححاتفنااوو ءاارث رردصم ننوكيی ننأأ كلذذ نناكمإب .ننامُع يف ٌريیبك ُّينثإلاا دُدّدعتلاا .ىىرخأأ
 ريیيیغتلاا عنمت ٬،كلذذ هھجوو يف فقت ةمكاحلاا ةيیفئاطلااوو ّةيیلبقلاا ةيیلقعلاا ننأأ ريیغ .ةةّوقوو
...!ممّدقتلااوو

:تلصااوو .يياشلاا نمً ةفشرر ايیانح تلووانت
 ّةيیوودب ٍللوصأأ نم ةيیتآلاا يبأأ ةلئاع لثم ٬،ننامُع يف »ةبرراعلاا ببرعلاا« ةّمث -
 مهھھھ !يبرع ريیغ »قٌقْرِع« مهھيیف »سّسدنأأ« نيیذلاا »ققْرِعلاا بُباحصأأ« ةَّمث .ةميیدق
 ننولوبقم مهھنكل ٬،وودبلاا نم نيیبّصعتملاا ضعب دنع ةيیناث ٍةجرردد نم ننونططااوم
 ببسب ددااددزيی مهھنم ممربتلاا .ننامُع يف ااّدج ننووريیثك ٬،ددونهھلاا ةّمث ...!عسااوو ٍلكشب
 ةيیقيیرفألاا للوصألاا ووووذذ ةّمث ...ةةريیغصلاا ةةرراجتلاا ممامزز ىلع ننوضبقيی مهھنوك
 ً.ااريیثك للاحلاا ءاقررأأوو نناعجشوو ننوبيیطط .ةيیلحاسلاا نندملاا يفً ااريیثك ننوودجااوتملاا
 ةّمث ...!بلاغلاا يف مهھھھدلج ننول ببسب ٍللاعتب »ببرعلاا« نم ٌريیثك مهھعم لماعتيی
!ةيیسررافلاا للوصألاا ييووذذ ٬،ةةرسايیبلاا



 سسِّررُدت ةعئاارر ةيیسرراف ةّفقثم ٬،نيیريیش يتّمع ٬،سسووددرف ّممأأ ةةأجف ُتترَّكذت
 ٌةعدبم .خيینويیم ةعماجب ايیجولونثالاا مسق يف »خيیرراتلاا لبق ام ديیلاقتوو تتاادداع«
 عم ايیليیسرمل انررووزت امدنع ةجهھبلاب ُرعشأأ .خبطملاا ممولع يفً اضيیأأٌ ةيیرقبع
 ال امهھعم ً.اضيیأأ وهھھھ خيیرراتلاب سٌسوووهھم ٌّييرراسيی يناملأأ بيیبطط .زتناارف ٬،اهھجووزز
 ّبضنت ال ةعيیدب دئااوم ىلع ٬،هھعيیضااوم ّبضنت ال ييذلاا ثيیدحلااوو ششاقنلاا لمأأ
...ةعئاارلاا ةقيینألاا يتَّمع اهھجاارخإإوو اهھميیمصت ركتحت يتلاا ّةيیهھشلاا اهھقابططأأ

:ايیانح تفاضأأ
 ءاادع ةّمث نكل ٬،ببرعلل ةبرراقم ةقبطط ةةرسايیبلاا !عشب ييريیقحت ظفل ييرسيیبلاا -
 يف ننولغلغتم ةةرسايیبلاا ً!انايیحأأ رراقتحالااوو ةقلطملاا ةيیهھھھااركلاا ّدح ىلإإ لصيی ريیبك
 ٬،بلاغلاا يف ةيیرسيیبلاا مهھلوصأأ رراكنإإ ننولوواحيی ٬ً،ااريیثك يفاارغوميیدلاا جيیسنلاا
...!رراقتحالاب ابلاغ »ببرعلاا« نم ٌريیثك مهھلباقيیوو
 ممّدقتلاا عنمت ٬،ةيیلهھھھاجلاا رصع ّةيیلقع نع فلتخت ال ٬،نمزلاا اهھيیلع ىفعٌ ةيیلقع -
 لثم ٬ً،اضيیأأ نميیلاا ننأأً افيیضم ٬،ّةيینيیتوورروو يعووالب ُتقَّلع ...!ّةيیندملاا ةةايیحلااوو
 ُةةريیسأأ ً.امامت اهھتكرح لِّبُكت يتلاا ةليیبقلاا ةطلسوو دداادبتسالااوو فلختلاا ةةريیسأأ ٬،ننامُع
 َْتقَّقح يتلاا ننامُعب ننرراُقت ال ٍةجررِدل ِّومنلاا ِفعضوو ِدداسفلااوو ِعيیوجتلااوو ِرقفلاا
...تتالاجملاا ههذهھھھ يف ةةريیبك تتااززاجنإإ

 امهھھھاارقوو امهھندِمل ُنجشلاا هھيیف َّظتكاا !ننامُعوو نميیلل انقااوشأأ ىلإإ انثيیدح َلقتناا
 ِصلخملاا ِءييربلاا ِبِّيیطلاا امهھھھرَشبل ٬،ةنتافلاا امهھھھرراحبوو امهھيیرراحصوو امهھلابجوو
 نيیتنيیدم ىلإإ ّمث ...ممّدقتلااوو ّةيیرحلااوو ةَّيیندملاا ةةايیحلاا نمً ةَّيیلك مموورحملاا ٬،عئاارلاا
 ةلالص ٬،ةعولوو قٍقوشب امهھھھرَّكذتن ٬،بلاغلاا يف ننوحتفنم ننوقيیقرر امهھلهھھھأأ ٬،نيیتفيیطل
 امك ٬،»!ّينيیع يف ايیندلاا نِندم ىلحأأ«( صصاخ ٍلكشب ةلالص ُّبحت يهھھھ ...ننَدعوو
 امك ٬،»!ّينيیع يف ايیندلاا نِندم بيیططأأ«( صصاخ ٍلكشب ننَدع ُقشعأأ انأأوو ٬،)تلاق
 ننوجِشل انعوضخ يعووالب سُسررامن ٬،رخآب ووأأ ٍلكشب ٬ً،اضيیأأ نحن اهھھھ ٬،ههآآ ...)ُتلق
...!كلذذ عم هِھمتشوو هِهِدقن نع فقوتن ال ييذلاا ّيلبقلاا قشعلاا تتابابصوو تتّايیلضفأأوو

:ُتلق
 هھيیف عيیشيی ٌدلب اهھنأأ وهھھھ هھفرعأأ ام ُّلك !ننامُع نع تتامولعملاا ههذهھھھ َّلك ففرعأأ ال -
...!ّيثرراك ٍلكِشب ببرراقألاا ججااووزز

 ننأأً انايیحأأ ثثدحيی !ييايیانح تتايیركذذ يف ةملؤمً ةقطنم يعوو الب ُتسمل يِّلعل
 سسامت ططاقن ٬،»ببرراقألاا ججااووزز« لثم ةئيیرب ةةررابعب ٬،رعشأأ ننأأ ننوودد ٬،ااذكهھھھ ُّسمأأ



...!اهھتلوفطط يف ببرهھكتلاا ةةديیدش
 ةنيیزحً اعومدد ببرراقألاا ججااووزز نع يثيیدح رراثأأ ااذذامل عبطلاب بعوتسأأ مل

 ببابسأأ نع اهُھتلأس .ريیطقتلاب الإإ اهھتريیسوو اهھتايیركذب يضُفت ال يهھھھ ...ةةرراارردم
 ام يل يضُفت ننأأ اهُھتْلَّسوت ٬،اهھتلاح نم اهھجاارخإلً اادهھج ُتلذب .بُجت مل .اهھئاكب
...كلذذ عم ةةدحااووً ةملك فضت مل .اهھھھرططاخ يف ررووديی

 يك ليیوطط ٍعئاض ٍنمِزلوو ِةفدصلل ججاتحأس ينأأ اهھنيیح ففرعأأ نكأأ مل
 ٬،ههذهھھھ يتررابعب ٬،ينأأ اهھنيیح كُكررددأس ...ممويیلاا ااذهھھھ ةقرُِحب ييايیانح تكب ااذذامل فشتكأأ
 ووأأ ٬،ديیدحوبلاا نناطلس خيیشلاا خخأأ نبإإ ٬،ديیدحوبلاا بباهھش هھمسااً اارئاغً احرج ُتظقيیأأ

!هھتيیمست ُّبحأأ امك »ريیغصلاا نناطلس«

:ّيقنلاا يلاتسيیرركلاا هُھَقلأأ اهھُتووص دداعتساا ننأأ ددعب ييايیانح للصااووت
 ههذذهھھھ رراتووأأ ىلع تتبعل يتلاا ننايیددألااوو تتايیجوولوويیدديیالاا تتحجن ككلذذل ّللعل(((

 ننأب عمس اّملكً ايّیئاقلتً الابقتساا ِعمتسملاا غغامدد يفً ابلاغ تْتدَدجوو .ةقيیتعلاا ةيیساسحلاا
 اهھُسنج ٬،ححااووررألاا ُررهھططأأ »اهھحوورُر« ٬،ةعوومجم للضفأأ يهھھھ ةيیررشبلاا ُهھَتعوومجم
 للضفأأ اهھنيیدد ٬،ةغل للضفأأ اهھتغل ٬،تتاقالعلاا للضفأأ اهھتاقالع ٬،سسانجألاا ىقررأأ
 يئاقلتلاا لليیملاا ااذذهھھھ ْتّتلغتسااوو تتايیجوولوويیدديیألااوو ننايیددألاا للك ْتتمددختساا ...ننيیدد
...اهھل ءالوولااوو اهھھھززيیيیمت ىلإإ ععووززنلااوو ةعوومجملاا »ححوورر«لِل

 .اهھب مميیلستلاا ىلع ُّثثحيیوو اهھيیلع ُئكتيی ٬،تتااءاعددالاا ههذذهھھھ للثم ُعِّجشيی نٍنيیدد ُّللك
 ننع عُعرّرووتيی ال .ننيیررخآلاا ننع اهھھھزُزِّيیميُی ٬،هھقنتعت يتلاا ةعوومجملاا ىلعً اموودد ييررططيُی
 ننع اهھتيیلضفأأ ننع ثثيیددحلااوو ٬،اهھحلاصم مميیددقتوو ٬،اهھتااررايیتخاا رريیرربت ننع ٬،اهھھھدديیجمت
 .»ةّقحلاا ةقيیقحلاا« اهھھھددحوو ككلتمت هھتعوومجم ننأأ يعدّديی ننيیدد ُّللك .تتاعوومجملاا ةيیقب
...ررخآلاا مملاعلاا يف تتآفاكملاا ققددغأأوو ررئاصملاا للضفأب اهھھھدُدِعيَی

 ااذذإإ .ىىررخأب ووأأ ةقيیررططب ٬،ءاعدّدالاا سسفن ددِّددررت ةيیبررغلااوو ةيیقررشلاا للئابقلاا ُّللك
 .سسانلل تْتجررخأأ ةّمأأ رريیِخل يمتنت تتنأف ٬،لليیئااررسإإ ينب للثم ٬،اهھنم ٍّييأأ يف تتنك
 ننيیذذلاا ررشبلاا« ننم تتنأف ٬،اكيیررمأأ للامش ررمح ددوونهھھھ للثم ٬،ىىررخأأ يف تَتنك ااذذإإ
 ةعيیبططلاا رردداصموو ةعساشلاا ضضررألاا ممهھبهھھھوو هھنأل ننيیملاعلاا ةيیقب ىلع هھلإلاا ممهھلّضف
 دديیلاقتلااوو تتاادداعلاا ففحتم« يف اهھتأأررق امددنع ةةررابعلاا ههذذهھھھ ككئجافت مملأأ( .»ةةررخااززلاا
 للضفأأ ننم تتنأف ةيیززانلاا ررصع ايیناملأأ يف تَتنك ااذذإإ )؟ااددنكب ااوواتووأب »ةيیبعشلاا
...!للقأأ الوو ررثكأأ ال ٬،ةيیجوولوويیبلاا سسانجألاا

 ىىددم ووهھھھ ٬،ككانهھھھوو انهھھھ ىيیحتوو ررفاست امددنع ككبهھھھرريیوو ككلهھھھذذيی ام ررثكأأ



 ةططاسبب اهھتاّبططم يف عقيی .تتااءاعددالاا ههذذهھھھ عم يباجيیالاا هھلعافتوو غغامددلاا ةفاهھھھرر
 ننيیددلاا ااذذهھھھ ىلإإ ننيیمتنملاا عم ةيیميیمح تتاشاقن يف للخددت ننأأً انايیحأأ يفكيی .ةظظووحلم
 يف ممهھططووقس ةلووهھس ىىددم ننم ببررغتستل ٬،ككلت ووأأ ةيیجوولوويیدديیألاا ههذذهھھھ ىلإإ ٬،ككااذذ ووأأ
 ققلططملاا يتااذذلاا اهھليیضفتوو اهھتفاقث ككرَرش يف ٬،»ةليیبقلاا ةيیلضفأأ« ببططم
...اهھھھدديیلاقتوو اهھتاادداعوو »اهھِحوورر«لِل

 ددحأأ ججااووزز ةلفح يف ٬،هُھَتْثَّددح ييذذلاا يحيیسملاا ببهھھھااررلاا ككلذذ عم ككشاقن رُرَّكذذتت
 ننأأوو ٬،للززانملاا ققووف ققِّلحُت ددااددجألاا ححااووررأأ« ننأب ةيیقيیررفأأ تتااددقتعم ننع ٬،ككئاقددصأأ
 :دديیددش سٍسامحب ككل للاق امددنعُ ههُّددرر ككلهھھھذذأأ .»هھلووقن امل يغصت رراجشألاا ضضعب

 ااووحررشت ننأأ ٬،ننووفقثملاا ممتنأأ ٬،ممكمززليی الأأ !ككلذذ للبقيی ننأأ ٍّييررشب لٍلقعل ننكميی ففيیك«
»...ً؟امامت ككحضلاا رريیثيی ٬،صصلاخ ءااررهھھھ هھنوولووقيی ام ننأأ ممهھل

 ووررووجن ننم ٍةبيیررق ٍةميیخ يف »يياسام« عم ككلً اشاقنً اضيیأأ ررّكذذتت
 تتتأأ ةيیضررألاا انتابااذذع« ننأأ ىىررت يتلاا ننايیددألاا ضضعب ننع هھُثِّددحت تَتنك ٬،ووررووجن
 ووهھھھ ٌللجرر ةمث« :الئاق حيیضووتلاا تَتلوواح ً!ائيیش ممهھفيی ممل ...»!ةعوونمم ةحاّفت ننم
 ءامسلاا يف امهھتلاا ٬،ةيیررشبلاا ةةدّدج يهھھھ ٬،ةةأأررماا ِهھِعلض ننم تْتَجررخ ٬،ةيیررشبلاا ُّددج
 !ةيیِّووددم ةكحضب اهھنيیح هھقهھق »...ضضررألاا ىلإإ ككلذذ بببسب ااددرِرطُط .ةعوونمم ةحافت
 :)ققئاقحلاا ممأأ ةصقلاا ههذذهھھھ رربتعيی ييذذلاا( يحيیسملاا ببهھھھااررلاا ةقيیررطط سسفنب ككل للاق

 ههذذهھھھ للبقيی ننأأ ٍّييررشب لٍلقعل ننكميی ففيیك !ههذذهھك ةفيیخس ةّصق يتايیح يف عمسأأ ممل«
)))»...؟تتالبعززخلاا

 ةِةررابِعل هِهرِركذذ ددنع ٬،ففووشكلاا ووبأأ سَسمل ...!ووفااررب« :يتاقيیرروو يف تُتلّجس
 يحيیسملاا ببهھھھااررلاا عم ننيیررااووحلااوو ااوواتووأب ةيیبعشلاا دديیلاقتلااوو تتاادداعلاا ِففحتم
ُ ههرركشأأ !ييرريیكفت تْتررَّيیغوو يتفاقث تْتلبررغ ًةّماهھھھ تٍتافططعنموو تٍتاظظحل ٬،يياساملااوو
 ةيیجوولووكيیسلااوو ةيیخيیرراتلاا ببابسألاا ححررشيی ووهھھھوو يل هھتءاضإإ ىلع صصاخ لٍلكشب
:ييايیانح للصااووت »...!ةليیبقلاا ِّخف يف ةلووهھسب نناسنإلاا ععووقوول

 ةيیبسنوو ةيیلبقلاا تتافاقثلاا ةشاشهھھھ ةعررسب يعت ككلعجيی ررفسلاا َّللعل(((
 ككلتميی هھنأأ ممززجيی ننيیدِدل مٍمتنم ُّللك .ككيیررظظان يف ةقلططملاا اهھتميیق ىعااددتت .اهھتااءاعدداا
 تتاّملسملاا ننم رٌريیثك .هھيیأأرر يف ةةررووررضلاب ىمعأأ رٌرصاق رٌرفاك ررخآلاا .ةقيیقحلاا
 ...!ككحضلاا رريیثيی ًءااررهھھھ ىىررخألاا ررظظن يف ووددبت ككلت ووأأ ةيیررشبلاا ةعوومجملاا ههذذهھل
 ُةئيیبً ااررسق ِهھيیلمُت للب ٬ً،ايّیعووططً ايّیرركفً ااررايیتخاا سسيیل ننيیدد ييأل نناسنإلاا ءامتناا



 ففررعيی امك ٬،ننابايیلاا يفً املسم ووأأ ةيیددووعسلاا يفً ايّیذذووب ءررملاا ددلوويی ال .ةةددالوولاا
 ةيیررحلل ننووكيی ننأأ لليیحتسيی امك ٬،ّيلتكت دٍدْعُب ننوودد نٌنيیدد ىيیحيی ننأأ ببعصيی .عيیمجلاا
 ببكووكلاا ِةليیبق ِننيیدد !هھتَّمررِب »ييررشبلاا ععوونلاا« ننيیدِد رريیغ ّيلتكت ٌننيیدِد ةيیقيیقحلاا
 ننوودد ٬،هھتايیح سسرراميیوو ررّكفيی امك ٬،هھيیلع ووهھھھ امك نناسنإإ َّللك للبقيی ييذذلاا ٬،ققررززألاا
...!ننووناقلاا الإإ ددحااوو ٌءيش ههوولعيی ال ٬،ززيیيیمت ووأأ رريیفكت

 ةلووهھسب رررّرحتلاا ككل حمسيی ام ووهھھھ ةعقووقلاا ننم ججووررخلااوو ههددحوو ررفسلاا لّلعل
 ررفسلاا للبقً الثم تَتنك !ةقلططملاا اهھتاادداعوو اهھماكحأأوو ةةددئاسلاا ةفاقثلاا ةططلس ننم
 ُّننظظت تَتنك !للماك لٍلكشبً ااددِحلُم ُءررملاا ننووكيی ننأأ لليیحتسيی هھنأأ ققلططم لٍلكشبً اقثااوو
 افش ىلع ووأأ ٬،تتووملاا ممووخت ىلع ٬،نناسنإإ يّيأأ ٬،نُناسنإلاا ننووكيی ننأأ يفكيی هھنأأً الثم
 لليیتااررت ققلططيُِیل ٬،ككالهھلاا ننم ففووخلااوو ةمساحلاا ةفجررلاب ررعشيَِیل ٬،ةصيیووع ٍةنحم
 ننووعلاا اهھلأسيی ٬،ةيیفخلاا ةيیقيیززيیفاتيیملاا ىىووقلل هھتالُّسووتوو هھتااوولص ققشرريیوو هھتااووعدد
...ذذاقنإلااوو

 ةيیئااووهھھھ تتاّبططموو تتاجاجترراب ّررمت ةةررئاطط يف ننيینثإإ مموويی تتااذذ ننانووكت ّممث
 ٬ً،اعم امكعلتبيی ققررززأأ ٌففووخ !ددووعرروو ففصااووع ددهھشت ععاقصأأ يف ٬،ةبخاص
)))!تتنأأوو ككتقووشعم

:يل للووقت .ةةءااررقلاا ننع ايیانح ففّقووتت
 !اهھتفررعم ينمززليی ال امبرر .ةيیميیمح ةيّیصخش تتااررقف ىلإإ ُتتلصوو يلعل -
...ككددحوول ةةءااررقلاا للصااووت كككررتأس
...ةةءااررقلاا َةلصااووم كِكووجررأأ ...ررس يّيأأ ةّمث سسيیل !ال -

:ييايیانح للصااووت
 ِّللك مماعططإب ٬،ىىووقتلاب ُددِعَت ٬،ووعددت ٬،للّسووتت ٬،ككقامعأأ يف ففجتررت تتنأأ(((

 .ىنددأأ ووأأ ننيیسووق بباق ككل ووددبيی ييذذلاا تتووملاا ننم تتووجن ام ااذذإإ مملاعلاا ءااررقف
 .ءاعددلاا سسررامت ال اهھنكل .ككلثم ففووخلاا اهھھھررصعيی ٬ً،اضيیأأ ففجتررت ككتقووشعم
 ْتترَرَخس ٬،ةيیفخلاا ىىووقلااوو تتووهھھھاللاا ننيینررق ننم ررثكأأ ذذنم تتددرَرطط ةيیناملعلاا اهھتفاقث
 يهھھھ ...ةةايیحلل ىىررخأأ ًةيیؤؤرر اهھيیددل ٬،كككوولس ننع امامت ففلتخيی اهھُكوولس ً.اضيیأأ اهھنم
 ُددِعت ٬،علهھلاا اهھنحططيی ٬،ببططم ِّللك ددنع ضُضبقنت ٬،ففنعب ككنضتحت ٬ً،افووخ ككدديی رُرصعت
 ٬،اهھتايیح تتاظظحل ممهھھھأأ دديیعتست ٬،جّنشتب يكبت ٬،ىىررخأأ ةةرّرم ًةةررئاطط ببكررت ال ننأب
)))...ققشعب ككقناعت ٬،امكتايیح
...ايیانح للووقت ٬،!ككددحوول ةةءااررقلاا للصااوو ٬،ككووجررأأ -



 ٌءيش رريیررقتلاا يف ةّمث سسيیل .ممج ٍببددأب اهھھھررهھظظ رريیددت .رريیررقتلاا ينيیططعت
 ووأأ( ررااررسألاا ففشاك ممامأأ ططقف ُررَّكذذتأأ ُتتنك .»يئااددعلاا ففقووملاا« ااذذهھھھ ُّققحتسيی
 تتاّبططم اهھتلَّلخت ٬،ددنهھلل سسووددررف عم اهھب تُتمق ًةلحرر )ووددبيی امك ٬،حئاضفلاا ففشاك
 ننأأً اظظحالم ٬،ككااذذنيیح يعُّررضتوو يفووخ ةةدّدش دديیعتسأأ ُتتنك .ةةرريیططخ ةيیئااووهھھھ
 ررططخيی ممل ننكل ٬،ةفجرروو ةةررااررحب ينتقناع ٬ً،اضيیأأ علهھلاا اهھھھررصع يتلاا ٬،سسووددررف
...هھتسررامم ننم فّفختست ٬،هھسووقططوو هھلوولددم لُلهھجت اهھنأل ءاعددلاا اهھلابب

 ...»!تَتحمس وول« :ةلتاقلاا ةلمجلاا ظُظفلت ايیانح تُتعمس امددنع ييددسج تُتيیووطط
 ننع ٬،ففتك قِقبعأأ ننعً اادديیعب ٬،ييددحوو ُهھتءااررق تُتلصااوو .رريیررقتلاا عم يتَّقُِشل تُتددع
:تتااررسحلااوو ةبيیخلاا ينلذذخت الً اموولظظمً ابيیئك ٬،ةَّقرِر بِبذذعأأ ننع ٬،تتووص ِّققررأأ

 .ةةدديیعسوو ةميیلأأ ٬،ةقيیمع تتايیرركذذ ٬،ةةرريیثك رٌراكفأأ ينااووثلاا ككلت يف اهھھَھرُرُبعت(((
 يف عمست مملوو اهھب ننمؤؤت ال ةيیفخ ًةةَّووق للّسووتت ننأأ الإإ ءيش للك اهھلاب يف ررططخيی
 ككددهھم يف تتنأأ هُھتعمس امب هھبشأأ ٬،اهھنع ةيیساق ةةررخاس تتاقيیلعت رريیغ ةماعلاا اهھتفاقث
 مموويیلاا ككسفن ددجت ننأأ لليیحتسيی يتااووللاا ىىررخألاا ةثلاثلاا تتانموو ىىزّزعلااوو تتاللاا ننع
 تتاللاب ككتقالع للثم ةيیبيیغلاا ىىووقلاب اهھتقالع ...!ام ٍءيش ِببلطِطل ّننهھل للهھتبت
...ً!امامت ىىزّزعلااوو

 ةةررئاططلاا ةثدداح ددعب ٬،ااذذكهھھھ ً!اادّدج ٌةَّشهھھھ ةعططاقلاا ككتاعانق ننأب اهھنيیح ررعشت
 ًاصلخم ٬ً،اادّدجً اعئاارر ٬ً،اادّدجً ايیعيیبطط ننووكيی ننأأ نناسنإلاا نناكمإب هھنأأ تَتررعش ططقف
 ًاارريیخأأ تَتعنتقاا !ةيّیفخ ىىووقب نناميیإلل ةجاحلاا ننوودد ايیحيیوو ٬،ككتقووشعم للثم ٬ً،ايّیفوو
 اهھلِّترَريُی يتلاا تتااووعددلااوو تتااوولصلاا ننم ٍلليیَس ننوودد نناسنإلاا ايیحيی ننأأ ننكميی هھنأب
)))...!ةثرراكلاا ننم ففووخلاا تتقووً اقشرر اهھقشرريیوو

»ً!اادّدج لٌلهھھھذذم« :يتاقيیرروو يف تُتلَّجس
 وولعيی ييذذلاا ننووناقلااوو مملعلاب الإإ ففررتعيی ال ٍددلب يف ةةدديیددجلاا ككتايیح الوول(((

 اهھِميیق ّوومسوو اهھئاقنوو ككتقووشعم ةلاصأب ةقيیمعلاا ككتفررعم الوول ؛عيیمجلاا ققووف
 ٌددحلم نٌناسنإإ ككانهھھھ ننووكيی ننأأ ننكميی هھنأأ ًةةددحااوو ًةظظحل تَتررَّووصت امل ٬،اهھِقالخأأوو
 ممل ننإإً انايیحأأ للءاستت ّممث ...تتقوولاا سسفن يف صصلاخ لٍلكشب ٌعئاارروو صصلاخ للكشب
!ةةررووررضلاب ٬ً،اقددص ررثكأأ ٬ً،اقافن َّللقأأ ةلكاشلاا ههذذهھھھ ىلع ىيیحيی ييذذلاا نناسنإلاا ننكيی

 ررخآآ مملاع يف ككتايیح ووهھھھ ةيیووااززلاا ههذذهھھھ ننم رروومألاا ىىررت ككلعجيی ام َّللعل
 ووأأ ممسقلاا تتايیفررصوو ةيینااززيیم ً:امامت ُهھفررعت ٌللَثم .ةلصأتم ةيّینددم ددعااووق ُهھمِّظظنت



 ممسقلاا سسلجمل ععامتجاا للك يف شُشَقاَنُت اهھب لُلمعت يتلاا ةعماجلاا يف يملعلاا رربتخملاا
 اهھصحف ننكميی .سسلجملاا ءاضعأأ للكل ُممَّددقُت تتايیفررصلاا تتافووشك .رربتخملاا ووأأ
 ووأأ ممسقلاا ءاضعأأ ننم ددحأأ ال .عيیمجلاا للبق ننم اهھلووح للؤؤاستلااوو اهھتءااررقوو
 ةسررامم ننكل ٬ً،اضيیأأ ننيیددب ننمؤؤم ددحأأ ال ٬،ننيیددلاا ممساب ممَّلكتيی ككلووح رربتخملاا
 ٬،هھيیف ايیحت ييذذلاا ددلبلاا ااذذهھھھ يف ...اهھب سساسم ال مماعلاا للاملاا يف ةنامألااوو ةيیفافشلاا
 يهھتنت .ننجسلاا ههرريیصمف ٬،تتااوونس للبق ىتح ٬،ةلوومع ذذخأأ امً اارريیززوو ننأأ ننهھھھررُب ااذذإإ
...ككلذذ ددعبً امامت ةيیسايیسلاا هھتايیح

 ال .ةنامألااوو ننيیددلاا ننع ُثثَّددحتيی هھيیف عيیمجلاا .ككتلووفطط َددلب ننززحب ُررَّكذذتت
 وول !ددجسملاا يف يلصت تتنأأوو ككنعً اادديیعب »ككبشابش« ككررتت ننأأ ككلذذ عم ككنكميی
 ِددددع ِبببسب ننططوولاا ِممجحب ٌننجس ممززليیف ٬،ةلوومع ُذذخأيی ننم َرريیصم ُننجسلاا نناك
 ىلع ضضباقلاك تتالوومعلل ممهھنم ُضضفااررلاا !ننيیلووئسملااوو ةةدداقلاا ننم ننيیشتررملاا
)))...!ةةررمج

 يبأأ رريیررقتُ ههذذختاا ييذذلاا ررشابملاا ىنحنملاا ااذذهھھھ ننمً اارريیثك ُتتبررغتساا
 ٍةبضاغ ٍةجووزز للثم ألملاا ممامأأ يتاعابططنااوو يتايیرركذذب ووثعيی ووهھھھاهھھھ !ففووشكلاا
 ىلإإ ُلليیميی ددعيی ممل ...!عساتلاا ررووددلاب امهھتَّقُش ةةذذفان ننم اهھِجووزز سسبالم يمررت
 ًايّیددوومع ممجاهھيُی ٬،ضّضف ٍللكشب ُعلعليی ووهھھھوو ُهھُّبحأأ ال !ةغووااررملاا ِةغللااوو ِءاحيیإلاا
...!ةيیضاقلاا ةمكللاب ةةرريیخألاا ةلووجلاا ءاهھنإإ لِلجأأ ننم للتاقيی ٍّييرراحتناا مٍمكالمك

 ٬،هھب ننمؤؤيی ال ننأأ ٬،ننيیددلاا سسرراميی ال ننأأ نناسنإلاا نناكمإب :ةقررافملاا كُكلهھھِھذذت(((
 لليیل ِهھِمسابوو هھنع ثثدّدحتيی ننأأ هھناكمإبوو .هھتنامأأوو هھكوولس يفً اصلاخً ايّیقن ننووكيیوو
 ووأأ ٍّجِحِب هھِبذذكوو ِهھِبوونذذ َّللك ُحسميیس هھنأأً ااددقتعم ٬،ففُّقووت ننوودد ققررسيیوو ٬،رراهھن
 ٍنناكم يف ٌّييررهھھھووج ٌلللخ ككانهھھھ ننكيی ممل ننإإ للءاستت ...!ررمعلاا ررخآآ يف تٍتاقددصب
 ُدداسفلاا ُددجوويی ثثيیح الإإ ةةوّوقِب ُننيیِّددلاا مموويیلاا ُددجوويی ال ااذذامل :ةةوّوقب للءاستت ...ام
...؟ةةوّوقب

 تتاعمجتلاا ممكحت ننيیددلاا ممساب تتابووذذكألاا ننأأ ففررعتل ررفسلل ججاتحت ال ددق
 ًابلاغ ننووفّقووتيی ال ببووعشلاا ممظظعم ةةدداق !ننايیددألاا ممووهھفم ررووهھظظ ررجف ذذنم ٬،ةيیررشبلاا
 ًابذذك ننوولووقيی امك »ممهھكِّررحُت« ءامسلاا .اهھنع ةبايینلاب ووأأ ٬،ءامسلاا ننع ثثيیددحلاا ننع
 ُهھَتعمس ام رُرَّكذذتت !ةةرريیخألاا ققااررعلاا ببررح ً:امامت ككرراثأأً اادّدج ثٌثيیددح ٌللَثَم .اناتهھبوو
 ةقيیقددلاا سسفن يف :تتاعااذذإلاا تتاطّطحم بُبِّلقت تتنأأوو ٬،ططبضلاب اهھعالددناا ةظظحل يف
 امهھنم ٌّللك .هھلإلاا سسفن ممساب ٬،ءامسلاا ممساب اهھضووخً اعم ممااددصوو ششووب ححرّرصيی



 ممهھھھ !ةقحام هھتميیززهھھھ ننأأوو ٬،ءامسلاا ةةددااررإل دٍداعُم ررخآلاا ننأأ ةظظحللاا سسفن يف نُنلعيی
...!ممهھلبق ببرراح ننم ِّللك للثمً ابذذك ءامسلاا ننوومددختسيی

 يتلاا ءامسلاا ههذذهھھھ ننووددً اادديیعس َششيیعت ننأأ ككناكمإب هھنأأ ررفسلاا َككمِّلعيُی
 !ضضررألل ممهھسيینددت دداازز املك ءامسلل ممهھسيیددقت دداازز اّملك :ااذذكهھھھ ممهھھھ !اهھنع ننووثَّددحتيی
 ممهھيیِّنغت دداازز اّملك .هھل ممهھبيیررخت دداازز اّملك »ننططوولاا بّبح« ننع ممهھثيیددح دداازز اّملك
)))...!ررشلاا ححانج ممهھيیف ققفخ اّملك رريیخلاب

 ننم فَفِّفخُت ننأأ ُللِّضفأأ ينكل !ففووشكلاا ابأأ ييززيیززع ككلذذ ُررَّكذذتأأ« :تُتلّجس
 َّللظظت ننأأوو ٬،ععرراشلاا ِننكرُر يقهھھھااررم ُظظيیغ ككب َففصعيی ال ننأأ ٬،ككباصعأأ ززيیززأأ
 ففشكت ننأأ ىلع ٬،ّيجاعلاا ككِجررُب يفً اعُّفررتووً ااددُّررجت رَرثكأأً اميیكحً افِصنُمً انيیصرر
»...!يسايیسلاا ننمألاا يّيرربخُم ِةظظاظظفوو ِةيّیقووسب ةيّیصخشلاا ييررااررسأأ

 ككنكل .ةقيیقحلاا ههذذهھھھ ككااررددإل ةةررووررضلاب ررفسللً اجاتحم َتتسل امبرر(((
 ٬،كككررااددم َعسَّتتل ٬،ددوويیقلاا ننم ررَّررحتتل ٬،ككغامدِدل ةقلططملاا تتاّملسملاا َّززتهھتل هھجاتحت
 ىلع ةقيیقحلاا يف ددعاسيی ررفسلاا ...اهھھھررقتحتوو ةيیفااررغجلاا ددووددحلاا ههرركت ففيیك مَمَّلعتتل
 ععامس ىلع ٬،»ييررشبلاا ععوونلاا« ممووهھفم ووحن ةليیبقلاا ممووهھفم ززوواجت ىلع ٬،ةيیؤؤررلاا
 ٬،ددووددحلاا ررهھق ىلع ٬،هھتاعاقيیإإوو هھتاميینررتوو هھتاعوّونت ففلتخمب ييررشبلاا ععوونلاا تتووص
...»يتااذذلاا ررووصقلاا«وو ررّثختلاا ةموواقم ىلع

 ُّككشت ال .ررظظنلاا ُعنمتً انااررددج اهھھھااررت !ددووددحلاا ننم َةيیررخسلاا ُررفسلاا َككمِّلعيُی
 ننم ككفنت ممل ةيیناسنإلاا تتاعّمجتلاا ةةررئاادد ننأل ً.امتح ببووذذتس ام مٍموويی يف اهھنأأ ًةظظحل
 ّممث ٬،ةةرريیشعلااوو ةليیبقلااوو ةيّیررقلاا ىلإإ ٬،ةةررسألاا ةةررئاادد ننم نناسنإلاا للقتناا :ععاستالاا
 ننووكيیس )...؟6010 ؟2754 ؟2099 مماع يف( مٍموويی تتااذذ ...ننططوولااوو ببعشلاا
)))!ققررززألاا بَبكووكلااوو ييررشبلاا عَعوونلاا :ةةررئااددلاا ههذذهھل ُّيمتحلاا رُريیصملاا

 يف رروودديی نناك ام لليیلحتوو ةةءااررق يف بباصأأ هھنأأ ُففررتعاا« :تُتلّجس
 دديیشنب ههرريیررقت َمماتتخاا ييوونيی ال نناك ننإإ للءاستأأ ينكل !هھمامأأ ييررططاخ
 ووأأ ٬،"ررااررسأأ ِففشاك )Méta( ءاارروو ام" ىلإإ ننآلاا ُججاتحأأ يَّلعل ...!"ةيّیممألاا"
»...!ررااررسألاا فِفشاك رَرااررسأأ فُفشكيی رٍِرااررسأأ فِفشاِكل

 ّللك ٬،مملاعلل ءامتنالاا عنميی ٬،ررظظنلاا ُللِّبكيُی ٌممووهھفم ددووددحلاا ننأأ رُرفسلاا كَكمِّلعيُی(((
 ااذذهھھھ يف نناسنإلاا ىيیحيی ننأأ ُمملحت .هھعمجأب مملاعلاا ققشع ُررفسلاا َككمِّلعيُی ...مملاعلاا

 اليیلق ددهھملاا ذذنم ضضررألاا ءانبأأ لّلك سسرردديی وول ىّنمتت .هھتلووفطط ذذنم »ّيِّلُكلاا مملاعلاا«
 مميیلاعتوو ننآآررقلااوو لليیجنإلااوو ةةااررووتلاا ننم تتاحفص ٬،ةليیلوو ةليیل ففلأأ ننم ٬،ةةذذايیلإلاا ننم
 وول ىنمتت ...ننيیددحلملااوو ننيیيیناملعلاا ةفسالفلاا ررابك ببتك ننم تتافططتقم ٬،ااذذووب



 ُهھُمزِزليُی ال ٬،»ققررززألاا ببكووكلاا ةيیررووهھمج« سسفن يف َّببشيیوو نناسنإإ ّللك ععررعررتيی
 ُررعشت ...ءاشيی ام ىتم اهھھھررِّيیغيُی ٬،ءاشيی امفيیك هھتااددقتعم سسرراميُی ٬،ددحااوولاا اهھنووناق الإإ
 يف ممهھنم تتنك وول ىنمتت .مملاعلاا ككلذذً اموويی ننووشيیعيیس ننيیذذلاا ككئلووأأ ننم ةةرريیغلاب
...!ةمدداق ةةايیح

 ببتكت ننأأ مملحت الأأ .ةيّیررحلااوو رَرُّجفتلااوو ححايیززنالاا ققشعت ففيیك كَكُمِّلعيی رُرفسلاا
 ًةةررقف ٬،انهھھھً الصف ببتكت ننأأ ٬،ةنيیددموو ٍةنيیددم ففلأأ يف اهھتباتك للالخ ُللَّقنتت ًةيیااوورر
...؟ععاقب ىلإإ ععاقب ننم ٬،ررايیدد ىلإإ رٍرايیدد ننم اهھتاحفص عم ررفاست ننأأ ٬،ككانهھھھ

 يف ررفسلاا ننأل !ةةووق ففقووم ننم ءامسلاا عم ككتافالخ ككل ُدديیعيُی ُررفسلاا
 ككملُح ووهھھھ ككلذذ سسيیلأأ !خيیرراتلاا ىلإإ ررفسلاا يف ةبغررلاا ممهھَنِب ككل حتفيی ايیفااررغجلاا
 يتلاا ىلووألاا ةظظحللاا لليیصافت ىلإإ ررفسلاا ننع سساسألاا يف ثثحبت الأأ ؟رريیبكلاا
 يهھھھ امك حبصتل تترروّوططت ففيیكوو ٬،ةهھلآلااوو ننيیددلاا ممووهھفم ضضررألاا ىلع اهھيیف ررهھظظ
)))...!ككددحوو اهھل ررفاست ننآلاا كككررتأس ...؟مموويیلاا هھيیلع

 يب تْتَجررحدد ييذذلاا ِّخفلاا سِسفن ىلإإ هھسفن ووهھھھ ينُّررجيی ففووشكلاا ووبأأ !ةنعللاا
 ننيیددلاا ُممووهھفم ررهھظظ ففيیك ةةاكاحم« ععووضووم ةحررابلاا يل ححررتقت يهھھھوو هھيیلإإ ايیانح
 ايیانح ّللعل !»!ررتوويیبمكلاا هھُنهھھھرربيُی يملع وويیررانيیس ررْبِع ٬،ضضررألاا ىلع ةهھلآلااوو
 ككلذذ ُججاتحت يتلاا يهھھھ اهّھلعل !ككلذذ للووقيیل ررخآب ووأأ ٍللكشب ففووشكلاا ابأأ تْتجمررب
 انهھھھ فُفشكيی ننم ييررددأأ ال !يّنم ررثكأأ ةيیررتوويیبمكلاا ةةاكاحملاا ككلتوو يملعلاا ثثحبلاا
...!ام ةٍةررمااؤؤم ُةحئاارر ةّمث ...!نْنَم ررااررسأأ

...ررخآآ شٌشاقن ككااذذنيیح انل نُنووكيیس !ّيلإإ ددووعت ننأأ سسنت ال ٬،اهھلصت امددنع(((
)))...!ةةررمثم ةلحرر ...ةةدداعسلااوو ققيیفووتلاا ٬،نناسمش ييززيیززع ٬،ككل ىنمتأأ



»ررااررسألاا ففشاك رريیررقت«لِل يملعلاا ققحلملاا

 رريیررقت« ةةءااررق للبق اهھباعيیتساا نُنسحتسملاا ةيیدديیهھمتلاا ةيّیملعلاا جئاتنلاا ررووحمتت
 ققئااررططوو ايیجوولوويیززيیفب ططبتررم يجوولوويیب )1 :ننيینثاا ننيیددعُب يف »ررااررسألاا ففشاك
 تتاجاحلااوو ةيیعامتجالاا ةةايیحلاب ططبتررم يجوولوويیسووسوو )2 ٬،ييررشبلاا غغامددلاا للمع
 سسفنلاا مملع اهھحِّضوويی امك ٬،ةيیناسنإلاا ةعيیبططلاا تتفَّيیكوو تتلَّكش يتلاا ةيیررهھھھووجلاا
.ييررووططتلاا

ييررشبلاا غغامددلاا ةسددنهھھھ :للووألاا ددعبلاا )1
 ووهھھھ ةيّیحلاا تتانئاكلاا ررئاس ىلع ثثيیددحلاا نناسنإلاا ززيّیميی ام ّممهھھھأأ ننأأ ككش ال

 ههددسج شِشررع ىلعً ايّیددوومع ُّصصتنيی .ةةززيّیمتملاا تتاكَلملااوو للئاهھلاا ممجحلاا ووذذ هھُغامدد
 ٬،)ننووبصع( ةيیبصع ةيّیلخ ررايیلم ةئام هھفيیفالت يف ُممحددززت :ببيیهھُم ٍممخض ٍججاتك
 تتانووبصع عم )Synapse( سسامت ةططقن ففلأأ ةةررشع يلااووح اهھنم للكل
!سسامت ةططقن ررايیلم ننوويیلم يلااووح ننم ٌةكبش .ىىررخأأ

 للب ٬،ططقف هھِتكررحوو هھِسااووحوو ددسجلاا ِتتاططاشن َّللك نناسنإلاا ُغغامدد ُددووقيُی ال
 ٬،تتااددقتعملاا ٬،ةةرركااذذلاا ٬،ةغللاا :ةيیحووررلاا تتاططاشنلاا للكً اضيیأأ ييووأيیوو جِتنيُی
 ...ففووخلاا ٬،ةةددااررإلاا ٬،ةفططاعلاا :ررعاشملاا ٬،ممالحألاا ٬،للايیخلاا ٬،رريیكفتلاا ٬،ككااررددإلاا
 سسامت ططاقن رربعت يتلاا ةيیوواميیكووررهھكلاا تتااررايیتلاا تتاجلخ يف اهھعيیمج دُدّسجتت يتلاا
...تتانووبصعلاا ككلت

 »ةيّیفررعملاا ةةررووثلاا« يهھھھ مملعلاا خيیررات ننم ةةرريیخألاا ددووقعلاا ثثااددحأأ ممهھھھأأ ّللعل
 ننم ٍرريیثك ِررْبسِب ٬،هھتاططاشن اكيیناكيیموو غغامددلاا ايیجوولوونكت ءالجإب تتحمس يتلاا
 اهھلمع ققئااررططوو هھقططانم ضضعب مماهھموو ررااووددأأ ممهھفوو ٬،ةيیجوولوويیبلاا هھتططرراخ ررااووغأأ
.تتاططاشنلاا ككلت ءانثأأ

 ةجلاعم«لِل ممخض زٍزاهھجب ٬،ةيیفررعملاا مموولعلاا ءووض يف ٬،غغامددلاا هھيیبشت ننكميی
 لليیبس ىلع ننكميی غغامددلل »يبووساحلاا« ججذذوومنلاا ااذذهھھھ ءووض يف .»تتاموولعملاا
 يف »تتانايیبلاا ةةددعاق« تتاموولعمب هھبشأأ تتااددقتعملااوو تتايیرركذذلاا ررابتعاا للاثملاا
 جمانرربب ٬،ررخآآ ٍّيحوورر طٍطاشن ييأأ ووأأ ٬،رريیكفتلاا ططاشن هھيیبشت ننكميیوو ٬،ررتوويیبمكلاا
:يلاتلاك للغتشيی ررتوويیبمك

 ةنَّيیعُم لليیصافت ننم ووأأ ٬،سسااووحلاا ننم ةيیتآآ تتاموولعم :هھلخددم يف مملتسيی )1
...ام عٍعووررشم ووأأ ٍعضوِول ةنَّيیعُم ٍةلاح ننم ووأأ ٬،يجرراخلاا عقااوولاا يف



 ٬،ررتوويیبمك جمانرربب هھبشأأ ٬،ةيیقططنم ةيیبووساح تتايیلمع ننم ةلسلسب ممووقيی )2
 تتامووظظنملاا« ىمست ٬،ررتوويیبمك جمااررب ننم ةكبشب ُهھبشأأ ىىررحألاب ووأأ
 جمددنت ٬،ذذيیفنتلاا ةنمااززتموو ةصصختم ةةددِّددعتم ةيّینهھھھذذ جمااررب :غغامددلل »ةيیططابنتسالاا
 ٍعضوو ننم للخددملاا تتاموولعم اهھلالخ للقتنتوو للوّوحتت ...اهھططاشن ءانثأأ اعم للعافتتوو
 ...عضوِول

 ككلت للمجم ةةرراصع يهھھھ ٬،ام ٍةجيیتنب هھجررخم ددنع يهھتنيیوو )3
...تتالوّوحتلاا

 ننم ةلخااددتم ةمززح تتالعافت ننم غغامددلل ةيیحووررلاا تتاططاشنلاا ققثبنت ااذذكهھھھ
 ففيیفالت تتانووبصع يف ةجووسنملاا ةصِّصختملاا »ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا«
.اهھلخددم للصيی ييذذلاا ععووضووملاا ببسح ططشنت ال ووأأ ططشنت يتلااوو ٬،غغامددلاا

 ةجلاعمل »ةيیقططنملاا ةيیططابنتسالاا ددعااووقلاا« ننمً ااددددع ةمووظظنم للك ككلتمت
 تتاموولعم هھمالتساا للاح هھططاشن سسرراميی ييذذلاا صصاخلاا اهھجمانررب يهھھھ ٬،تتاموولعملاا
 ٌللاثم .هھتانيیج رربع ينهھھھذذلاا جمانرربلاا ااذذهھھھ نناسنإلاا ثثرريی .هھتمووظظنم للاجم يف عقت
 ةيیططابنتسالاا ةمووظظنملاب ةططبتررملاا( »تتاغللاا وِوحِنل ةيیدديیلووتلاا ددعااووقلاا« :ككلذذ ىلع
 ددنع للفططلاا غغامددل ييووغللاا ززاهھجلاا تتانووبصع يف ةكووبحملاا )ةغللاب ةصاخلاا
 ككلتمت )ةغل 6000 يلااووح( مملاعلاا تتاغل للك ننأأ انهھھھ ففووررعملاا ننم .ةةددالوولاا
 تتانوّوكملاا سسفن ننم اهھنم ييأأ تتااررابع ببّكررتت :ةماعلاا ةيیووغللاا ةيینبلاا سسفن اهھعيیمج
 ةقيیررطط ووهھھھ ىىررخأل ٍةغل ننم ففلتخيی ام ...تتافص ٬،للووعفم ٬،للعف ٬،ممساا :ةيیظظفللاا
 ىلع ةفصلاا ٬،للعافلاا ىلع للعفلاا رريیخأت ووأأ مميیددقت :ططقف ظظافلألاا ههذذهھھھ ببيیتررت
 للالخ ٬،تتناك ةغل ييأأ بباستكاا مملاعلاا يف لٍلفطط ييأأ عيیططتسيی ككلذذل ...ففووصووملاا
 ككلت ثثدّدحتيی طٍطيیحم عم اهھلالخ للعافتوو ششاع ااذذإإ ٬،ههررمع ننم ىلووألاا تتااوونسلاا
 ةيیدديیلووتلاا ددعااووقلاا« ففيیيیكت ووهھھھ تتااوونسلاا ككلت للالخ للفططلاا هُھُسرراميی ام ننأل .ةغللاا
 اهھِّصرر ةقيیررططوو هھططيیحم ةغل ةيیصووصخ عم هھغامدد يف ةجمرربملاا »تتاغللاا ووحنل
...ننيیررخآلاا ننم اهھعمسيی امك تتااررابعلاا ظظافلِأل اهھبيیتررتوو

نناسنإلل ةيیررهھھھووجلاا ةيیعامتجالاا تتاجاحلاا :يناثلاا ددعبلاا )2
 تتااررووررض ضضعبوو ءاملااوو ءااووهھلل نناسنإلاا ججاتحيی تتانااوويیحلاا ةيیقب للثم

 دديیددشلاا ههأمظظ )1 ووهھھھ اهھيیلع يئانثتساا للكشب ههززِّيیميُی ام ننأأ رريیغ .ىىررخأأ ةيّیساسأأ
 ةموولعملاا ٬،امهھيیلع .ننيیررخآلاا عم ددضاعتلل ىىووصقلاا هھتجاح )2 .ةموولعملل
 ام ىلإإ للصيیلوو ٬،ةةرروومعملاا ددووسيیل ٬،ىيیحيیل للززألاا ذذنم أكتيیوو أكتاا ٬،ددضاعتلااوو



 يهھيیددب للكشب امهھسرراميی .ننووكلاا ىلع ةنميیهھھھوو ممدّدقتوو رروّوططت ننم هھيیلإإ للصوو
 نناسنإلاا ززِّيیميُی ام ررثكأأ امهھنأأ ىسنن انلعجت ةجررددل ةظظحلوو نناكم للك يف ييررططف
...ةةددايیسلااوو ءاقبلاا هھل ننمضيی اموو

 ةلحررب ههِءددب للبق ٬،ممااووددلاا ىلعوو للززألاا ذذنم تتاموولعملل ججاتحيی نناسنإلاف
 للووانت ٬،ججااووزز ٬،ررفس :ام ععووررشم ذذيیفنتل هھمززع للبق ٬،ببررحل هھضووخ للبق ٬،دديیص
 ممهھتعيیبطط ننع ٬،ننيیررخآلاا ننع ةةرريیثك تتاموولعمً اضيیأأ هھمززلت ...دديیددج مماعطط
 ةفررعمل ججاتحيی ...ممهھتايیح ببوولسأأوو ممهھھھايیااوون ننع ٬،ممهھّشغوو ممهھقددص ٬،ممهھكوولسوو
 ةةددماجلااوو ةيّیحلاا تتانئاكلاا ةعيیبطط ٬،هھيیلإإ هھجتيی ووأأ هھيیف ششيیعيی ييذذلاا نناكملاا ةططرراخ
 ددسألاا تتيیب ننيیررعلاا نناك ااذذإإ ...ةططيیحملاا ببكااووكلااوو سسقططلاا ففووررظظ ٬،هھططيیحت يتلاا
 اهُھلددابتوو ممئااددلاا اهھُجاتنإإ :هھتاكْشِم ووأأ ٬،للاقيُی امك »نناسنإلاا تتيیب ةموولعملاا«فَف ٬ً،الثم
 صصئاصخلاا ُّممهھھھأأ يهھھھ ٬،نناسنإلاا ةةايیحل ةةرركبملاا ةيیئااددبلاا للحااررملاا ذذنم ٬،ننيیررخآلاا عم
 هھجوو ىلع ءاقبلاب هھل تتحمس يتلاا ِّيموويیلاا نناسنإلاا ططاشن يف ةَّيیررهھھھووجلاا
 ننيیررخآلاا عم ببرراجتلاا للددابتب ٬،اهھيیررااووضوو اهھِعابِس ننم ررااررفلاب ٬،ةةرروومعملاا
...ننووكلاا ةةددايیسب ٬،ةةايیحلاا بِبعاصم ىلع بِبُّلغتلااوو

 نناسنإلاا أجليی ننأأ ممززليی ةمززاللاا ةةوّوقلاا ببستكيیوو ييددسجلاا هھَفعض ضضِّووعيی يك
 ققيیقحتل ننيیعتسيی ممهھب .هھتاموولعم ممظظعم يقتسيی ممهھنم .ممهھعم ددضاعتيی ننأأوو ننيیررخآلل
 ايیسيیددووأأ« ممليیف ددهھھھاش ننم ّللعل ً.ااددررفنم ههءااددأأ ددحااوولاا هھعيیططتسيی ال ككررتشم فٍفددهھھھ
 نناسنإلاا ددااددجأأ ننم ٍققيیررِفل دديیررفلاا ررظظنملاا ككلذذ ىسنيی ننأأ عيیططتسيی ال »ععوونلاا
 ٍللئاهھھھ ثٍثوومامب ننووططيیحيی ٬،ةةررئاادد يف ننيیفقااوو ممهھھھوو ننيینسلاا ففالآآ تتااررشع للبق للووألاا
 ننووقِّووططيی ٬،ررانلاا هھيیف للعتشيی ببشخلاا ننمً اعذذج ممهھنم ٍددحااوو للك للمحيی ٬،ببعررم
 ِّللك ننم هھططيیحت ررانلاا ةةددمعأأ ةيیؤؤرر ددنعً ابْعرُر ففجترريی ييذذلاا ثثووماملاا مماكحإب
 ِععِّززووتم ددحااوو نٍنااوويیحك هھنم ننووبررتقيی ٬،ةمغانتم تٍتااووططخبوو ءططبب ننوومددقتيی ٬،نناكم
 ننوومجهھيی ٬،ععاقيیإلااوو ةكررحلاا سسفنب ٬،ررثكأف ررثكأأ ةةررئااددلاا ططيیحم ننووصِّلقيُی ٬،ددسجلاا
 يفكيی ...اعيیررص هھططقست ةةددحااوو ٍةبررضب ٬ً،اعم ققالمعلاا ثثووماملاا ىلع ممهھلعاشمب
 يتلاا ةةذذيیذذللاا »ةةززاجإلاا«بب ممهھتدداعسوو ٬،رريیفوولاا ِهھمحلِب يعامجلاا ممهھِحررف ُللُّيیخت
 ثثهھللاا ءانع ننوودد ٬،ةئدداهھھھ ةمعان تٍتاظظحل اهھلالخ ننووضقيیس ممايّیأأ ةعضبل ممهھھھررظظنت
 ً:اعاتمإإ ررثكأأ ءايیشأأ للمعب »يضافلاا« ممهھتقوو ننووُّلِغتسيی ...ممهھقمرر دّدسيی امعً اثحب
 ننووكلاا يف رريیكفتلاا ٬،ذذيیذذللاا للسكلاا ٬،ررعشلاا ٬،ققشعلاا ٬،ننااررددجلاا ىلع ششقنلاا
...هھبئااررغوو هھبئاجعوو

 ةيیعامتجااً احوورر نناسنإلاا تتبسكأأ ةيیعامتجالاا ةةايیحلاا ططووررشوو تتابجااوو



 ففيّیكتلاا ىلع ٬،ننيیررخآلاا عم للعافتلاا ىلع ةصاخ ٍتتااررددقمب ُهھتددَّووزز .ةةززيّیمتم
 ممهھخيیرراتوو ممهھتعيیبطط ننع هھترركااذذ يف تتاموولعم تتاّفلم ظظفح ىلع ٬،ممهھعم
 ففااددهھھھأأوو ككوولس رريیسفِتل هھمددختسيیً ااززيّیمتمً ايیعامتجاا ًءاكذذ ُهھْتحنم ؛ممهھكلاسموو
 ننع ققررططلاا ِّللكب للصااووتملاا ثثحبلااوو ممهھعم ةةررثررثلل ٬،اهھضااررتفااوو ننيیررخآلاا
 حلاصملاا للددابتل ةيیعيیبططً الوويیم هھيیف تْتَقلخ ؛ممهھھھرريیغ للووحوو ممهھلووح تتاموولعملاا
 ًةةَّووق ممهھھھايّیإإوو هھبسكيی ييذذلاا ككررتشملاا ننوواعتلل ٬،ننيیررخآلاا عم ةيیصخشلاا تتاجتنملااوو
 يف ٬،ووهھھھ ٬،ةيیعامتجالاا ةةايیحلاا يف 1،٬+1 عمج للصاح لّلعل( ننيیقررفتم اهھنووكلتميی ال
 ةقثلاا رريیددقت يف ةةززيّیمتم ةيّیسددح ًةةررددقم ُهھْتَبهھھھوو ؛)للاقيی امك 2،٬ ننم ررثكأأ ٬،ببلاغلاا
 ززوومرروو تتااررشؤؤم ننمً اقالططناا ٬،هھكوولس تتاعّقووتوو تتالامتحاا ففااررشتسااوو ررخآلاب
 ننيیررخآلاا عم للّتكتلاا ىلع ةصاخ ةةررددقم هھيیف تتَّمن ؛ههررهھظظموو ههايیحم يف اهھقشرريی
 ...ررئاشع ٬،للئابق ٬،ةةايیح ءاكررش :ةعوونتم تتافلاحتوو تتاعُّمجت يف ججامددنالااوو
 ننيیمألاا للددابتلاا ىلع ةسسؤؤم ٬،ةةايیحلاا يف ةةدديیددع ُددعااووقوو ٌتتاقالع اهھططبررت
..ً.انايیحأأ اادّدج ةةددّقعم تتااررابتعااوو ططووررش ققفوو ٬،ةكررتشملاا حلاصملل

:ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا
 ٍةكبش رربع هھططاشن سسرراميُی ً.ايّیززكررمً ااززاهھج سسيیل غغامددلاا ننأأ ةظظحالم ممززليی

 ُخيیرراتلاا اهھَفَّيیكوو اهھھھرروَولبوو اهھھَھأشنأأ ةلخااددتم ّةلقتسم »ةيیططابنتساا ٍتتامووظظنم« ننم
 ننم ٍةلالُِسل يخيیرراتلاا ِثثيیرروولاا ٬،)سسنايیباس وومووأأ( ثثيیددحلاا ِنناسنإلل ييرروّوططتلاا
 ةةايیحلاا نناعمعم يف اهھُتاهھھھاجتاا تْتددَّددحتوو اهھُحمالم تْتَلَّكشت ةيیجوولوويیب تتاارروّوططت
 ٍتتائيیب يف ٬،ءاقبلاا للجأأ ننم ععااررصلااوو ةّحلملاا ةجاحلااوو ةةررووررضلااوو ةبعصلاا
.ررططاخملاا ععااوونأأ لّلكوو تتآجافملااوو ييررااووضلااوو ععابسلاا اهھھھألمت ٬،ددررااووملاا ِةحيیحش

 »ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا« ههذذهھھھ ننمً اارريیبكً ااددددع غغامددلاا ككلتميی
 رريیووصت ةةززهھجأأ تتايینقت للضفب هھيیف اهھعضااووم ُدديیددحت ننكميی يتلاا ةصِّصختملاا
 جئاتن للضفبوو ٬،هھميیلاقأأ ففئاظظوووو هھتيیفااررغج ةسااررددب حمست يتلاا ةثيیددحلاا غغامددلاا
 يتلااوو ٬،غغامددلاا ققططانم ضضعب فِفَلَتِب ةططبتررملاا ةيینهھھھذذلاا ضضااررمألاا ضضعب تتاساارردد
 ٬،ككلت ووأأ ةمووظظنملاا ههذذهھھھ يف لللخلاب غغامددلاا يف ةفلاتلاا ققططانملاا ةقالع تتفشك
.ككلذذ ءووض يف غغامددلاا ةلتك يف ةيیططابنتسالاا ةمووظظنملاا عقووم دديیددحتوو

 ققططانم غغامددلاا ننأأ ةفسالفلاا ررعش دداليیملاا للبق ام ذذنم هھنأأً الَّووأأ لُلووقلاا ممززليی
 امك ٬،ممهھھھ ةيیبيیررجت ةقيیررططب ككلذذ ففشتكأأ ننم للوّوأأ ننأأ الإإ .ففئاظظوولاا ةةدددّدعتم ةفلتخم
 يفً ابررض ننيینووجسملاا ببيیذذعت ننأأ ممهھضعب ررعش !ننووجسلاا ووددّالج ٬ً،اّقح رٌريیثم ووهھھھ



 ةقططنملاا ههذذهھھھ ففلتب ةططبتررم ةبيیررغ ةقيیررططب ممهھتايیصخش رريّیغت ىلإإ ييددؤؤيی سسأأررلاا
.ككلت ووأأ ةيیغامددلاا

 تتباصأأ يتلاا ةةرريیثملاا ةثدداحلاا ددعب الإإ تتأتيی ممل ككلذذ ننم ننيیقيیلاا ننأأ رريیغ
 تتايیلمع ىىددحإإ ءانثأأ !ررشع عساتلاا ننررقلاا يف ججاج سسايینيیف ممجانملاا للماع
 ىلعأأ ننم ججررخوو ُهھَغامدد رَرَبع ٬،ججاج سسايینيیف ّددخ ففيیحن ٌككلس ققررتخأأ ٬،ممجانملاا
 سسحلاا يف هھتااررددقم سسفن ككلتميی ٬،ككلذذ ددعبً ايّیح ججاج سسايینيیف َّللظظ .هھتمجمج
 تترريّیغت هھكوولس مملاعم ننمً اضعب ننأأ رريیغ .ةكررحلااوو ةغللااوو ةةرركااذذلااوو ككااررددإلااوو
 ظظفليی ٬،ننيیررخآللً اباسح يططعيی الً احقوو ٬ً،اقباس هھناك ام سسكع ٬،ىحضأأ .ةيّیلك
 هھئالمزز ىلع اهھھھررثأأ يف ررّكفيی ننأأ ننوودد ٬،ثثااررتكاا ننوودد ررااررمتساب ةئيیذذب ءايیشأأ
 غغامددلاا ءاملع ففررعيی ...»!ججاج ددُعيی ممل ججاج« :ننووددِّددرريی ااوورراص ننيیذذلاا هھيیووذذوو
 ككلسلاا ررووررم اهھفلتأأ يتلاا ةقططنملاا ننأأ ٬،ةثيیددحلاا ةيّیملعلاا تتافاشتكالاا للضفب ٬،ننآلاا
.ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا ىىددحإإ يف يقالخألاا ددعبلاب طٌطبتررم ءززج يهھھھ

 رروّوططت ننامعم يف تتلّكشت »ةيّیسددح تتاّملسم« ةيّیططابنتساا ةمووظظنم ِّللكل
 اهھضعبوو ٬،ةيیساسحلاا ةةدديیددش تتاّملسملاا ههذذهھھھ ضضعب .ننيینسلاا ننيیيیالم للالخ نناسنإلاا
 للبق ...اهھصقااوون ززوواجتل مّملعتلاا ممززليیوو ٬،ثثيیددحلاا ررصعلااوو مملعلاا اهھھھززوواجت ةةررصاق
:ةّماهھلاا ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا ضضعب انهھھھ ننآلاا ددِّددعُنس ككلذذ ِّللك ححررش

 عضااووم ةعباتموو ككاارردداب ممتهھت يتلاا »ةيّیسددحلاا ءايیززيیفلاا« ةمووظظنم )1
 ننأأ يهھھھ ةيّیسددحلاا اهھتاملسم ...ققلززنتوو ططقستوو ككررحتت ففيیك ٬،ءايیشألاا صصااووخوو
 ننيینااووقل عضخيی ٬،ممظظتنم للكشب هھيیف عضوومتيی ٬،دددّدحم نٌناكم هھل ٍّييددام ءيش للك
 اموو ةيیدداملاا ءايیشألاا ففووررظظب اهھتاططابنتسااوو اهھتاعقووت صصتخت ...ةةووقلااوو ةكررحلاا
 ءاملاب َللَّلبت ااذذإإ بباتكلاا ففلت ٬،ططقس ااذذإإ يجاجززلاا سسأكلاا رراسكناا :اهھل ثثددحيی
..ً.اارريیثك

 تتانئاكلاا صصئاصخ ككاارردداب ممتهھت يتلاا »ةيّیسددحلاا ءايیحألاا« ةمووظظنم )2
 ً»ااددووقوو« ككلتميی ّيح ننئاك للك ننأأ يهھھھ ةيّیسددحلاا اهھتاملسم .ةيّیحلاا ةيیجوولوويیبلاا
 رريیسفتب اهھتاططابنتساا صصتخت ...ةيّیووضعلاا هھفئاظظوووو ههوّومنوو هھلكش هھحنميی ايیلخاادد
.اهھتاكررحوو اهھصااووخوو ةيّیحلاا تتانئاكلاا ككوولس

 تتااووددألاا عنصوو ككاارردداب ممتهھت يتلاا »ةيّیسددحلاا ةسددنهھلاا« ةمووظظنم )3
 ننأأ يهھھھ ةيّیسددحلاا اهھتاملسم .نناسنإلاا اهھعنصيیوو اهھعررتخيی يتلاا تتالآلااوو للئاسوولااوو
.ةةدددّدحم ممااددختساا ققررططوو ففددهھھھ ةةااددأأ للكل

 ننيیططيیحملاا ررشبلاا ممهھفب ممتهھت يتلاا »ةيّیسددحلاا ايیجوولووكيیسلاا« ةمووظظنم )4



 اهھتاملسم ...هھلمع ننوووونيی اموو ممهھسووؤؤرر يف رروودديی ام رريیسفتوو ككااررددابوو ٬،انب
 ةثالثلاا تتاعووضووم ننع ززيّیمتيیوو ففلتخيی نناسنإلاا ننأأ يف ننمكت ةيّیسددحلاا
 )»ححووررلاا« اهھمساا( ةيیددام الٌ ةةووق هھكِّررحُت .ةقباسلاااا ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا
 ىلإإ ةمووظظنملاا ههذذهھھھ ممسقنت ...ةيیناسنإلاا هھتعيیبططوو ههايیااوونوو هھتاادداقتعم للمجم ييووحت
 ءاكذذلاا ةةدديیددش ةيینيیمختوو ةيّیسددح ةيینهھھھذذ تتااررددقم تتااذذ ةصّصختم تتامووظظنم ةةدّدع
 ههايیااوون ننيیمخت ٬،ررخآلاا ةكررحوو ككوولس ففااددهھھھأأ ممهھفب اهھضعب ُّممتهھت ٬،ةيیساسحلااوو
 اهھتاباسح للضفب ...ةيیعامتجالاا تتاقالعلااوو تتالعافتلاا مميیيیقت ٬،هھعيیرراشموو
 ننع ٬،هھلووح رروودديی امب ممامتهھھھالااوو هھّبنتلاا ننع غغامددلاا ففقووتيی ال ةةددّقعملااوو ةلصااووتملاا
 ضضااررتفاا ٬،هھتاكررحوو ههررظظنم رريیسفت ننع ٬،ههايیااوون ننيیمختوو ررخآلاا ررووضح ءااررقتساا
...هھيیف ررِّكفيی ام

 عم حلاصملاا للددابتب ممتهھت يتلاا »ّيسددحلاا دداصتقالاا« ةمووظظنم )5
 ءاططع مميیددقت ييأأ ٬،ةكررتشملاا ةةددافتسالااوو للددابتلاا ممووهھفم ىلع سسسأتت .ننيیررخآلاا
.هِھلَبِق ننم دٍديیفم دّدرر ممالتساا للباقم ررخآلاا هُھلبقيی

 مميیهھھھافملاا ةيّیووهھھھ دديیسجتب ُحمست يتلاا »تتاموولعملاا ككنب« ةمووظظنم )6
 ةَمَّظظنُم »ةيینهھھھذذ ةعووسووم«كك اهھتيیؤؤرر ننكميی .اهھجاتنتسااوو ءايیشألااوو رراكفألااوو
 تتافلم تتامووظظنم ووأأ »تتانايیب ةةددعاق« للثم ٬،يلسلست ٍّيِبُتااررت لٍلكشِب غغامددلاا للخاادد
 ءايیشألااوو مميیهھھھافملاا ةنوونيیك ططابنتساا يف اهھقططنم ةمووظظنملاا ههذذهھل .ررتوويیبمك ززاهھج
 ففيیكوو ننيیأأوو ىتم ٬،ءايیشألاا ةنوونيیكوو ةيّیووهھھھ دديیددحتب اهھتاططابنتساا ّممتهھت .اهھصااووخوو
 ...للعفت ااذذاموو ددجووت

 للثم ٬،انهھھھ اهھل ققرّرططتن ننل ىىررخأأ ةّماهھھھ ةةرريیثك ةيیططابنتساا تتامووظظنم ةّمث
 ةمووظظنم ٬،يقالخألاا ددعبلاا ةمووظظنم ٬،ررططخلاا ةجرردد رريیددقت ةمووظظنم ٬،ةغللاا ةمووظظنم
...هھيیف ةيیكيیناكيیملاا ةكررحلااوو نناكملاا ةّساح ةمووظظنم ٬،يمقررلاا دّدعلاا ةّساح

 ككلت يهھھھ ةةرريیخألاا ننيینسلاا يف ةثيیددحلاا ةيّیملعلاا تتافاشتكالاا ممهھھھأأ ددحأأ ّللعل
 ٬،اهھططاشن ققررططوو ةفلتخملاا هھقططانم ززيیيیمتوو ٬،غغامددلاا ةيینُب ةسااررددب تتحمس يتلاا
 يكيیمانيیددلاا رريیووصتلاا يف ةصّصختملاا ةِّعوونتملاا ةةززهھجألاا ننم ةمززح ِللضفب
 ٬،ررهھھھووجلاا يف ٬،ةيیحووررلاا تتاططاشنلاا ننووك ىلع ةةززهھجألاا ههذذهھھھ ةةرركف سسسأتت .غغامددلل
 ككلت يف ييوومددلاا عفددلاا تتووافتيی .غغامددلاا ةجسنأأ يف ةيیوواميیكووررهھك ٌتتاجلخ
 ةةززهھجأأ ععااررتخاا ىلإإ ةيیررهھھھووجلاا ةظظحالملاا ههذذهھھھ تتدداق .اهھططاشن تتووافت عم ةجسنألاا
 للئاسوو رربع هھتجسنأأ تتاططاشنوو غغامددلل ةيیررامعملاا ةيینبلاا رريیووصت عيیططتست ةفلتخم



 رريیووصتلاا ٬،تتانووبصعلل ةيیسيیططانغملااوو ةيیئابررهھكلاا تتااررايّیتلاا سسايیق :ةفلتخم
 ببعليی ...يعضووملاا للاسررإلاب ايیفااررجوومووتلااوو ّييررذذلاا يسيیططانغملاا ننيینررلاب
 .يئاهھنلاا اهھليیكشتوو اهھبيیكررتوو ررووصلاا عيیمجت يف اّماهھھھ اارروودد ككلذذ ددعب ررتوويیبمكلاا
 ننيینسلاا يف للهھھھذذم للكشب تترروّوططت ةيیعضووموو ةيینامزز ةّقدد ةةززهھجألاا ههذذهھل
...ةةرريیخألاا

 غغامددلاا ةجسنأأ تتاططاشن ةسااررددوو ةفررعم ننكميی ةةززهھجألاا ههذذهھھھ للماكت للضفب
 ههذذهھھھ عيیططتست .ام ٍثثددح رِرُّووصت ووأأ ٬،ام ٍةلمج ععامس ددنع ٬،ام ٍةةررووص ةيیؤؤرر ددنع
 ٬،ام ٍةظظحل يف ٬،نناسنإلاا نناك ااذذإإ ككااررددإإ ٬،للاثملاا لليیبس ىلع ٬،ةلووهھسب ةةززهھجألاا
 ٬،سسااووحلاب ةططبتررملاا تتاططاشنلاا ززيیيیمت عيیططتست !يفااررغج نناكمب ووأأ ةةررووصب رُرّكفيی
 .اهھفلت ووأأ غغامددلاا ققططانم ضضعب لللخوو ررااررضأأ ةيیؤؤرر عيیططتست .رريیكفتلاب ٬،ةكررحلاب
 ةططرراخ ءالجإإ يفً امساحً ااررخآآ اارروودد ىىررخألاا يهھھھ ضضااررمألاا ههذذهھھھ ببعلت ذذإإ
...هھقططانم ففئاظظوو ةفررعموو غغامددلاا

 ال ننيیذذلاا ككئلووأأ ضضررم ٬،)ددُّحووتلاا( »ممسيیتووألاا« ضضااررمألاا ككلت ززرربأأ ننم
 ال .يموويی ططاشن ووأأ ةكررح ييأأ يف ننووررخآلاا هھلمعيی ام ةيیاغ ككااررددإإ ننووعيیططتسيی
 ٍنناكم ىلإإ هھجووتيی ااذذامل ٬،ررخآلً ااددووقن ءررملاا عفدديی ااذذامل للاثملاا لليیبس ىلع ننوومهھفيی
 للجرر« ممليیف ددهھھھاش ننم ّللعل ...سسنجلاا سسرراميی ااذذامل ٬،ام ٍءيش ننعً اثحب ام
 ىىأأرر ننمل ووددبيی .ضضررملاا ككلذذ ننع ةيّینغ ةًةرركف ككلتميیس ننامفووهھھھ ننيیتسووددل »ررططملاا
 ةمووظظنم يف لللخ ةّمث ننأأ ٬،ققحلاا .ههررووتعيیً احساك ً»ايّینهھھھذذ ًىمع« ننأكوو هھبً اباصم
 ةصصختملاا ةيیغامددلاا ققططانملاا يف صصاخ ٍللكشبوو ٬،»ةيیسددحلاا ايیجوولووكيیسلاا«
...اهھتايیاغ بباعيیتسااوو ننيیررخآلاا ككوولس ببابسأأ رريیسفتب

 ةمووظظنمب ةططبتررملاا »ممسيینووجابووسوورربلاا« للثم ىىررخأأ ٌضضااررمأأ ةمث
 ككااررددإإ يف لللخب ضضررملاا ااذذهھب ننووباصملاا يناعيی ثثيیح »ننهھھھذذلاا ةعووسووم«
 يف هھتيیهھھھاموو صصخشلاا ةةررووص ننيیب ةقالعلاا ككااررددإإ يف ييأأ ٬،صصاخشألاا ةيیهھھھام
.ننهھھھذذلاا ةعووسووم

 ءاملع ففررعيی ٬،هھضااررمأأ ةسااررددوو غغامددلاا رريیووصت ةةززهھجأأ للضفب
 هھتاططاشن ككباشتوو غغامددلاا ةيیفااررغج ٬،عسااوووو ققيیمع للكشب ٬،مموويیلاا تتانووبصعلاا
 ةقططنم ننيیسمخ ننم ةكبشل ةقيیقدد ةططرراخ للاثملاا لليیبس ىلع ةمث .هھفئاظظوووو
 ننم ةيیئررم ةةررووص ييأأ للابقتساا ددنع ططشنت غغامددلاا يف ىّتش ننكامأأ يف ةعزّزووتم
 تتانِّووكم ككيیكفت يف ٬،اهھھھرروودد ببسح ًّالك ٬،ةكبشلاا ههذذهھھھ ققططانم للعافتت .ننيیعلاا
...اهھتيیهھھھامل يئاهھنلاا ككااررددإلاا ىتح اهھھھررصانع جمددوو اهھليیلحت يف ٬،ةةررووصلاا



 ججاتنتساا يف اهھقئااررططوو ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا للمع ةعيیبطط حيیضووت للبق
 ننم ننيینسلاا ننيیيیالم للالخ َللَّكشت ييررشبلاا غغامددلاا ننأب رريیكذذتلاا ممززليی ٬،تتاموولعملاا
 .اهھئاقب للجأأ ننم ععرراصتت ةةرريیغص ةيیناسنإإ تتالتكت يف ةيیئااددبلاا ةيیررشبلاا ةةايیحلاا
 ةةايیحلاا ككلت تتابلططتمب ةططبتررم تتااررددقوو تتاارراهھم ةةايیحلاا ههذذهھھھ ططووررش هھتبسكأأ
 ٍللعاف ددووجوو ننم ررططخلاب ررووعشلاا ىلع هھتررددقم ٬،للاثملاا لليیبس ىلع .اهھصئاصخوو
 ًالثم بباحسلل نناسنإلاا ررظظنيی ننأأ يفكيی .ننيینسلاا ننيیيیالم اهھتغاص ٬ً،اادّدج ةيّیووق ام
 غغامددلاا ككلتميی ٬،مماع ٍللكشب ...ةسررتفم تتانااوويیح للاكشأأ ررصب ةحمل يف ىىرريیل
 اهھيیف سسَّررمتوو اهھشاع يتلاا تتالاجملاا ضضعب يفً اادّدج ةةرروّوططتم تتاارراهھموو تتااررددقم
 تتااررددقم ككلتميیوو ٬،ءاقبلاا للجأأ ننم هھعااررصب ٍّييررذذج لٍلكشب تتططبترراا يتلااووً اليیووطط
:ةثااددح ررثكألاا تتالاجملاا يفً ااررووططت للقأأ

 ٍعُّمجت يف ررهھصنيی ننأأ هھلووهھسب هھنكميی ٬،لليیووططلاا يعامتجالاا هھخيیررات للضفب
 اهھيیف ىىرريی ننأأ ٬،»ةليیبقلاا ححوورر« هھيیف ببهھتلت ننأأ ...ةةرريیشع ٬،ةليیبق ٬،يميیلقإإ للّتكت :ام
...للهھھھأأ للضفأأ اهھلهھھھأأ ٬،ةغل للضفأأ اهھتغل ٬،»سسانلل تتجررخأأ ٍةمأأ رريیخ« ةلووهھسب

 ٬،ابيیررقت ةنس ففلأأ ةةررشع للبق ةعااررززلاا ففاشتكاا ذذنم ٬،ةيیررضحلاا ةةايیحلاا امأأ
 ررثؤؤتوو هھغامدد ببيیكررت َررهھھھووج َّسسمت يك نناسنإلاا خيیررات يفً ااددج ةثيیددح يهھف
 :ةيینددملاا دديیلاقتلااوو تتاسسؤؤملااوو ننووناقلاا ىلع ةيینبملاا ةيّینددملاا ةةايیحلاا ككلذذك .هھيیلع
 ففالتخاب ددااررفألاا ننيیب ةةااوواسملاا ٬،تتااددقتعملاا رريیيیغت ةيّیررحوو رريیبعتلاا ةيّیررح ٬،تتاباقن
 غغامدد ببيیكررت ىلع رريیثأت اهھل ننووكيیل ةثااددح دّدشأأ يهھھھ ...ممهھھھرريیكفت ققررططوو ممهھقااررعأأ
.اهھباستكااوو اهھتسررامم مّملعت ممززليی ااذذل ٬،نناسنإلاا

 تتررهھظظ يتلاا( ةباتكلاا مّملعت يف ةبووعص ءررملاا ددجيی ببابسألاا ككلت سسفنل
 ذذنم هھسرراميی ييذذلاا ممالكلاا مّملعت يف هھتبووعص ننم رربكأأ )نناسنإلاا خيیررات يفً اثيیددح
 ةصاخ تتااززيیهھجت ههرروّوططت رربع ننهھھھذذلاا ككلتماا ييذذلااوو ٬،ننيینسلاا ففالآآ تتااررشع
 يف ةةددووددحم تتااررددقم غغامددلل ٬ً،اضيیأأ ببابسألاا ككلت سسفنل .ةلووهھسب هھئانتقال
 ننم رريیثك يفوو ٬،ددرّرجملاا ييررظظنلاا رريیكفتلاا يف ٬،ةثيیددحلاا ءايیززيیفلااوو تتايیضايیررلاا
 يف اميیسال ٬ً،اادّدج ٌةيیئااددب ةيیسددحلاا هھتاّملسم ضضعب .ةيّیررصعلاا ةيینددملاا تتاططاشنلاا
 ككررحت يتلاا ححووررلاا( ةيیناسنإلاا ةعيیبططلاا ممهھف يف ٬،)...ةكررحلاا ننيینااووق( ءايیززيیفلاا
 ظظووظظحلاا رريیسفت يف ٬،)تتووملاا ددنع ههرردداغت يتلااوو ٬،ةنيیكام للخاادد ٍحبشك ممسجلاا
 للعاف ةئيیشمك ننكلوو ٬،تتالامتحالاا ننيینااووق اهھكِّررحت ررهھھھااووظظك اهھھھذذخأيی ال( تتابكنلااوو



.)...يجرراخ
 حيیحصتل ققئااررطط ٬،مميیلعتلاا رربع ٬،غغامددلاا ببستكيی ننأأ ممززليی ٬،ككلذذ ِّللكل

 ٬،ةثيیددحلاا تتافاشتكالااوو يملعلاا ككااررددإلاا اهھھھززوواجت يتلاا ةيیئااددبلاا ةيّیسددحلاا هھتامَّلسم
 ةباتكلاا للفططلاا ممَّلعتيی ننأأً الثم ممززليی .هھغامدد صصقنت يتلاا تتاكلملاا بباستكالوو
 تتايیضايیررلاا :هھصقنت يتلاا تتاكلملاا ببستكيی ننأأ ٬ً،اقباس انلق امك )ممالكلاا سسيیلوو(
...ةيینددملاا دديیلاقتلاا ٬،ةيیملعلاا ةنهھھھرربلاا ٬،ييررظظنلاا رريیكفتلاا ٬،ةثيیددحلاا ءايیززيیفلااوو

 ددجيی ففيیك ووأأ ٬ً،ابلس ووأأً اباجيیإإ هھماكحأأ غغامددلاا جتنتسيی ففيیك حيیضووت ننكميی
:ةيیلاتلاا ةططيیسبلاا ةلثمألاا للالخ ننم ٬،اهھيیف ممكحلاا عيیططتسيی ال ةيیضررف ممامأأ هھسفن
 غغامددلاا ددجيی ننل .خبططملاا ووحن ععررهھيی ّممث ٬،الززنم للخدديی ٍههرِرَش لٍلجرر ةيیؤؤرر ددنع -
 .للكألاا ننعً اثحب ةجالثلاا ووحن ننظظلاا ببلغأأ يف ببهھھھذذيیس هھنأأ ججاتنتساب ًةبووعص
 ةيیهھھھام ففررعت يتلاا ننهھھھذذلاا ايیدديیبوولكسناا ةمووظظنم ددضاعت للضفب ككلذذل غغامددلاا للصيی
 ةفيیظظوو ففررعت يتلاا ةيیسددحلاا ةسددنهھلاا ةمووظظنموو ٬،ههررشلاا للجررلاا تتافصااووموو
.ننيیررخآلاا تتايیاغوو ككوولس ررّسفت يتلاا ةيیسددحلاا ايیجوولووكيیسلاا ةمووظظنموو ٬،ةجالثلاا
 نناخدد سسفنتت ننأأ ننوودد ششيیعت ننأأ ططبلاا عيیططست ال« :للثم ةةررابع ععامس ددنع -
 ةمووظظنم ةفررعم بببسب .اهھضحدد يف ةبووعص غغامددلاا ددجيی ننل ٬،»تتااررايیسلاا
 ققبس ددق ضضررألاا حططس ىلع اهھھھددووجوو ننووكلوو ططبلاا ةيیهھھھامل ننهھھھذذلاا ةعووسووم
.رريیثكب تتااررايیسلاا ددووجوو
 ةةدديیددش ةةرّرذِذل للئاهھھھ ٍرراجفناب آآددب ننمززلااوو ننووكلاا« :للثم تتااررابع ععامس ددنع -
 للبق ننم ممايیأأ ةعبررأأ يف ضضررألااوو تتااووامسلاا ءانبب آآددب ننمززلااوو ننووكلاا« ٬،»ةفاثكلاا
 ممايیأأ ةةررشع يف ضضررألااوو تتااووامسلاا ءانبب آآددب ننمززلااوو ننووكلاا« ٬،»يئررم ال ققلاخ
 ذذاختاا غغامددلاا عيیططتسيی ال ...»ةةدداموو ةجووم ءووضلاا« ٬،»يئررم ال ققلاخ للبق ننم
 ةنهھھھررب ىلإإ ييدّدؤؤت يتلاا تتايیططعملاا للهھجل هھعمسيی ام أططخ ووأأ ةحص ُررِّررقيُی ٍّييأأرر
 ممددعوو ٬،يفسلفلااوو يملعلااوو ييررظظنلاا رريیكفتلاا يف هھتااررددقم ةيیددووددحملوو ٬،ككلذذ
...ةةددرّرجملاا تتالووقملاا ةنهھھھرربب ةصاخ ةيیططابنتساا تتامووظظنم هھكالتماا

:ررعاشملاا
 ةيینهھھھذذ ةططشنأأ يهھھھ ٬،ببضغلااوو ففووخلاا للثم ٬،ررعاشملاا ننأأ انهھھھ للووقلاا ممززليی

 اهھھھاَّمن ةيینهھھھذذ جمااررب يهھھھ ٬،ققددأأ ٍدديیددحتب .ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا للمعب ططبتررت
 ررثؤؤتوو ٬،تتامووظظنملاا ههذذهھھھ للمع ننم ةةددَّددحم تتاظظحل يف ببُشْنِتل ءاقتررالااوو رروّوططتلاا



 ٬،ففووخلاب ررووعشلاا .هھتئيیب يف ةنيّیعم ٍثثااددحأأ عم ِهھِفُّيیَكَتوو نناسنإلاا ففرّرصت ىلع
 .»ررططخلاا ةجرردد رريیددقت« ةمووظظنمب ٌللِصَّتم ٌّينهھھھذذ ٌجمانررب ٬،للاثملاا لليیبس ىلع
 ٌرريیثك ...»ممّمستلاا ةيیناكمإإ ةجرردد رريیددقت« ةمووظظنمب للصّتم ززااززئمشالاب ررووعشلاا
 ِّممضخ يف ْتتَمَن ببضغلااوو للجخلاا للثم ةيیقالخألااوو ةيیعامتجالاا ررعاشملاا ننم
 ٬ً،اقباس انررشأأ امك ٬،ببعل ييذذلاا يعامتجالاا عقااوولاا عم ٍففُّيیَكَتك يناسنإلاا ررووططتلاا
 ًالثم للجخلااوو ببنذذلاب ررووعشلاا .نناسنإلل ينهھھھذذلاا ببيیكررتلاا يفً ايّیررهھھھووجً اارروودد
 ببضغلاب ررووعشلاا .هھقووقح دّدرر ممددع ووأأ ررخآلاا للالغتساب ةبغررلاا ععددرر ىلع للمعيی
 ننانتمالاب ررووعشلاا ٬،هھتبقاعم ووأأ ششغلاا ننع دداعتبالل الثم ددووقيی رراقتحالااوو
...امهھب ّىلحتيی ننم عم حلاصملاا للددابتوو ةقثلاا ببذذجيی صصالخإلااوو

:ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا ججامددناا
 َّيحيیررشتلاا ُهھَلكش ببستكاا ررصاعملاا نناسنإلاا ننأأً ايّیجوولوويیب ففووررعملاا ننم

 رريیغً افيیعضً اقوولخم اهھنيیح َّللظظ هھنأأ رريیغ ٬،ةنس 200000 يلااووح للبق ثثيیددحلاا
 ةيیططابنتسالاا هھتامووظظنم ددّحووت ددعب هھنكل .ضضررألاا هھجوو ىلع ةظظووحلم ةيّیمهھھھأأ ييذذ
 50000وو ةنس 100000 ننيیب هھِغامدد للمع ِةيیلآآ ءاقتررااوو ررووططت هھيیلإإ للآآ ييذذلاا(
 !ةيیضررألاا ةةرركلاا ىلع ننميیهھملاا ننااوويیحلاا ىلإإ للَّووحت )ثثيیددحلاا انخيیررات للبق ةنس
 ينهھھھذذلاا ططاشنلاا ءانثأأ ككررتشملاا اهھلمعوو ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا ههذذهھھھ ججامددناا ّللعل
 ٬،تتانئاكلاا ررئاس ىلع )سسنايیباس ووموواا( ثثيیددحلاا نناسنإلاا هھب ززيّیمتيی ام ممهھھھأأ ووهھھھ
 تتامووظظنملاا ككلت سسفن ككلتماا ييذذلاا )للاترريیددنان ووموواا( ضضرِرقنملاا هھِّمع ننباا ىلعوو
.اهھلصااووت ةنووررم سسفن ككالتماا ننوودد ةيیططابنتسالاا

 ددّحووت ددعب ننّكمت سسنايیباس ننأأ ةيیجوولوويیكررألاا تتافاشتكالاا ْتتَنهھھھررب ذذإإ
 ررئاس ددنع اهھل َلليیثم ال ببهھھھااووموو تتااررددقم ككالتماا ننم ةيیططابنتسالاا هھتامووظظنم
 ععررتخاا امهھلضفب .ققلخلااوو للايیخلاا :ةقباسلاا هھتايیح يف ووأأ ىىررخألاا تتاقوولخملاا
 ُّللك ككلذذ ىلع دُدهھشت ...تتايیاكحلااوو رريیططاسألاا فَّفلأأ ٬،لليیثامتلااوو ششووقنلاا ععددبأأ ٬،ةلآلاا
 ةَّيینهھھھذذلاا هھِميیهھھھافموو هھِجذذامن ٬،ةيیفاقثلااوو ةيّینفلاا هھِتاجاتناا ٬،ككااذذنيیح ةَّيیوودديیلاا هھِتاارراكتباا
...ةثيیددحلاا تِتاغللاا ةِةااوونوو ٬،هھِنايیددأأوو هھِسووقطط رِرووهھظظ ٬،ةةددرّرجملاا

 اهھضعب ىلع ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا ككلت ُححاتفناا ككلذذ ِّللك يف ُهھَمزِزل
 ىلع ةةررططيیسلاا ىلعً الثم ةيّینهھھھذذلاا ةنووررملاا ههذذهھھھ هھتددعاس :تتاموولعملل اهھلددابتوو
 ٬،ةعدداخ ةةددامب ةةاططغم ةيّیضررأأ بٌبووقث( خخاخفلاا ننم ةفلتخم عٍعااوونأأ رريیبددتوو هھتسيیررف
 ككلذذلً اارركتبم ٬،اهھب ععاقيیإلل )...يلاعألاا ننم ةةررخص ُيمرر ٬،ككاارَرشأأ ٬،للتاق ٌممْعطُط



 ددااووملااوو للئاسوولااً امددختسم )ةيیسددحلاا ةسددنهھلاا ةمووظظنم رربع( ةيیسددنهھھھً اقررطُط
 ءووض يف ٬،)ةيیسددحلاا ءايیززيیفلاا ةمووظظنم رربع( يعيیبططلاا هھططيیحم يف ةةررّفووتملاا
 نناك ااذذإإ ةيّیسددحلاا ءايیحألاا ةمووظظنم رربع( هھِتعيیبططوو وّوددعلاا ايیااوونل ينهھھھذذلاا ِهھلُّثمت
 ججامددناا للضفب ...ً)اناسنإإ نناك ااذذإإ ةيیسددحلاا ايیجوولووكيیسلاا ووأأ ٬ً،انااوويیح ووددعلاا
 :ضضررغ ننم ررثكأل اهھمااددختسااوو ةلآلاا عنُص ننم ننَّكمت ةيیططابنتسالاا هھتامووظظنم
 ىلع ششقن :هھلايیخ ُننانع ققلططنأأً اضيیأأ ةكَلملاا ههذذهھھھ للضفب ...ةنيیززلاا ٬،ببررحلاا
 ةيیضااررتفاا تتانااوويیح اهھيیف رركتباا ييذذلاا ءايیرريیماكلاا تتامووسرر ففووهھكلااوو رراجحألاا
 ننااوويیح ننم ررثكأل ةيیددسج ءاضعأأ اهھيیفً اجماادد ٬،رريیغ ال هھلايیخ يحوو ننم اهھقلخ
...ننيینت ددسجوو رٍرسن ةحنجأب دٍدسأأ سسأأرر جِجزْزم لُلثم :ررئاططوو

:للايیخلااوو للُّثمتلاا
 ٌّينهھھھذذ ٌككوولس اهھعم هھلعافتوو تتاموولعم ننم هھلصت امل نناسنإلاا غِغامدد ُللُّثمت

 ىىؤؤررلااوو عيیرراشملاا ططيیططختل ٬،ممُّلعتلل ٬،مملاعلاا ممهھِفل يٌيررووررض ةلووفططلاا ذذنم ٌّييززيیررغ
 ننيیعأأ تتاكررح ىلووألاا هھتااوونس يف ُددِّلقيُی ُللفططلاا :ةةدديیددج سسيیساحأأ ِةةايیحل ٬،ةيیتااذذلاا
 ضضعب ءااددأأ ِممُّلعِتل ٬،ةغللاا ِبباستكال ٍةليیسووك ممهھتااووصأأ ُددِّلقيی ٬،ررابكلاا ةنسلأأوو
 ًاموودد ببيیجيی ٬،ررااررمتساب ههاّقلتيی ام ُّييررشبلاا غُغامددلاا ُللَّثمتيی ٬،مماع لٍلكشب ...تتاكررحلاا
 للهھھھ ؟ففقووملاا ااذذهھھھ يف تُتنك وول للمعأس ااذذام :ززااررطط ننم ٍةلئسأأ ىلع يعووالبوو
...؟للضفأأ ٌّللح ككانهھھھ

 هھموون يف( اارريیبك اتقوو يّضقيی للب ٬،ططقف تتاموولعملاا نناسنإلاا لُلَّثمتيی ال
 ننأأً ااددج ممهھملاا ننم نناك ههرروّوططت ررجف ذذنم .يضااررتفاا ٍللكشب اهھقلخيی )هھتظظقيیوو
 ططططخوو ايیااوون ضضررتفيی ننأأ ٬،ددايیططصالل ججررخ وول ثثددحيیس ااذذام نناسنإلاا ررَّووصتيی
 وول ااذذام :ططمن ننم تتاضااررتفااوو تتالؤؤاست ككيیحيی ننأأ ٬،ةةرروواجملاا ةيیررشبلاا تتاعّمجتلاا
...؟ههاجتالاا ككلذذب تتررفاس وول ااذذام ؟ررخآلاا ينقررس

 ِّببصبً الثم للفططلاا ررهھھھاظظتيی :هھتلووفطط ذذنم ههذذهھھھ لِلُّيیختلاا ةَكلم نناسنإلاا ككلتميی
 ذذنم ...ررخآلاا ففررططلاا يف صصخش ددووجوو ننوودد ننووفلتلاب ٬،سسأك يف غغرراف قٍقيیرربإإ
 تتاموولعم رركتبيیوو للّثمتيی هھسفن نناسنإلاا ددجوو ةيیططابنتسالاا هھتامووظظنم ِددُّحووت
 ةقيیررططب ُللّثمتت ووأأ يكاحت ةيیررااددج تتامووسرر ووأأ لليیثامت رربع ٬،ةيِّیلُّيیخت ززوومرروو
...ءايیرريیماكلاا ٬،ممانصألاا للثم عقااوولاا تتانئاك ةيیفيیلأت

؟للايیخلاا َةَّيیلمع نُنهھھھذذلاا سُسرراميی ففيیك
 ضضعب .ددهھملاا ةلحررم يف للاازز ام للااؤؤسلاا ااذذهھھھ للووحً ايیلاح مملعلاا ُهُھفررعيی ام



 جمددلاا« للثم ٬،للايیخلاا ءانثأأ ُننهھھھذذلاا اهھسرراميی يتلاا ةَّيیررهھھھووجلاا تتايیلمعلاا
 ةيیئاقتنالاا ررهھھھااووظظلاا ننمً اارريیثك ننأأ رريیغ .عسااوو ٍللكشِب ْتتسرِردُد ٬،»يميیهھھھافملاا
.ببلاغلاا يف ًةلووهھجم تتلااززام يميیهھھھافملاا جمددلاا ةيیلمع ءانثأأ ةَّيیسددحلااوو

 ننأل انررعاشموو انتغمددأأ ىلع ررثؤؤيی ينهھھھذذلاا للُّثمتلاا ننأأ ظظحالملاا ننم
 اهھطُطِّشَنُت يتلاا غغامددلاا يف ةيّیططابنتسالاا تتامووظظنملاا سَسفن ُططِّشنُت ةلَّثمتملاا ثثااددحألاا
 لليیبس ىلع ٬،مملألاب ررعشت يتلاا ةيّیغامددلاا ققططانملاف .ةشاعملاا ةيّیعقااوولاا ثثااددحألاا
 ككلذذل .مملألاا ُللَّثمتت يتلاا ةيّیغامددلاا ققططانملاا عم غغامددلاا ةجسنأأ يف ُعططاقتت ٬،للاثملاا
 ووأأ ٬،يئامنيیس ممليیف يف ووأأ ٬،ررخآلاا َمملأأ انمامأأ ىىررن ووأأ ُعمسن امددنع مملألاب ُررعشن
...يبددأأ لٍلمع ةِةءااررق ءانثأأ هِھِمَلأأ لِلُّثمت ددنع

 تتامووظظنملاا سسفن ىىررخألاا يهھھھ ُططِّشنُت .ةلَّيیختملاا ثثااددحألاا للاح ككلذذك
 ممكحن انلعجيی ةحنجأب ام نٍناسنإإ ررُّووصت دُدَّررجمف .ةيیعقااوو تتناك وول امك ةيیططابنتسالاا
...ااررج مّملهھھھوو ٬،رريیططيی ننأأ عيیططتسيی هھنأب

 ججاُجل طٍطيیحم ممامأأ ٬،مموويیلاا انلثم ٬،ققيیحس ننمزز ذذنم هھسفن نناسنإلاا ددجوو ٬،ااذذكهھھھ
 هھططيیحم ننم ٬،هھثااررتوو هھخيیررات ننم :نناكم ِّللك ننم هُھلصت يتلاا تتاموولعملاا ننم
 ِهھِتَكلم ةططسااووب اهھقلتخيی ووأأ اهھضررتفيی يتلاا هھتاجاتنتسااوو هھتاعُّقووت ننم ٬،يعامتجالاا
 ًالجآآ ممأأً الجاع ططقست تتاموولعملاا ههذذهھھھ ننمً اارريیثك ننأأ رريیغ ...ككلت ةةدديیررفلاا ةيینهھھھذذلاا
 َضضعب ُللعجت ةةددَّددحم تتاَّيیصووصخ ككانهھھھ ننأأ ةظظحالم ررددجيی .ننايیسنلاا ةيیوواهھھھ يف
 للقتنت ممل ننإإ ٬،اهھھھرريیغ ننم ررثكأأ هھيیف ققصتلتوو نناسنإلاا نَنهھھھذذ ُذذووحتست تتاموولعملاا
؟تتايیصووصخلاا ههذذهھھھ يهھھھ ام .لليیجل لليیج ننمً اضيیأأ

 يتلاا ككلت ييأأ ٬،ططقف ددحااوو بٍبناج يف َةيینهھھھذذلاا انتاعُّقووت ففلاخُت يتلاا تتاموولعملاا )1
 ةلثمأأ ببررضأس ً.ايّینهھھھذذ ههررظظتنن ام ئجافتوو ٬،ددَّددحم لٍلاجم يف هھعّقووتن اّمع ففلتخت
 ددعبأأ ررظظنلاا ىلع ةةرردداق اهھنكل ٬،ةةأأررماا ةَّيیأك ةةأأررماا »ةماميیلاا ءاقررزز« :ككلذذ ىلع
 ةفاسم ىلع ددعبت يتلاا ءايیشألاا ةيیؤؤرر )ةةررووططسألاا ببسح( اهھناكمإب .ننيیررخآلاا ننم
 ةيیقب للثم تتانااوويیح يهھھھ ٬،»مملكتت يتلاا تتانااوويیحلاا« ككلذذك !اهھنم ممايیأأ 3
 اهھّنكل ٬،تتانااوويیحلاا ففلتخمك تتالاجملاا ِّللك يف اهھتنوونيیك سسررامت ٬،تتانااوويیحلاا
 ددررجم ننكل للقأأ الوو ررثكأأ ال ةحافت يهھھھ »ةمَّررحملاا ةحافتلاا« !ررشبلاك ققططنت
 ْتتتبثأأ ...!ررااررسألاا رربكأأ ففشكوو ففرراعملاا ىصقأأ ىلإإ للووصوولاب حمسيی اهھمضق
 صصاخ لٍلكشِب َّيناسنإلاا نَنهھھھذذلاا ذُذووحتست تتاموولعملاا ههذذهھھھ للثم ننأأ ةيینهھھھذذلاا ببرراجتلاا
 هھتاعّقووت »ببصتغت« ووأأ ئجافت اهھنأل اهھھھرريیغ ننم ررثكأأ هھترركااذذ يف ققصتلتوو



...ططقف ةةددحااوو ةططقن يف ةيّیسددحلاا
 سسفن يف غغامددلاا يف ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا ننم ددددع رربكأأ رريیثت يتلاا ككلت )2
 ةيینيیددلاا تتااددقتعملاا ننم ٍرريیثك يف ةيّیعيیبططلاا ءاارروواملاا تتانئاكلاا للثم ٬،تتقوولاا
 ٬،اهھلبقتسموو اهھھھايیافخ ففررعتوو انتايیح ببقااررت ٬،ةقرراخ تتااررددق ككلتمت يتلاا ٬،ةيیدديیلقتلاا
 ...اهھتاضااررموو اهھھھددددم لليینل ةجاحلاب انررووعشوو اهھشططبوو اهھبضغ ننم انعلهھھھ رريیثت
 اميیسال ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا ننمً اّماهھھھ ااددددع ذذووحتست تتانئاكلاا ههذذهھھھ للثم
 ةلوواحموو اهھبضغ ووأأ اهھھھاضرر ننيیمختل انُّررجت يتلاا ةيّیسددحلاا ايیجوولووكيیسلاا ةمووظظنم
 ةمووظظنم ووأأ ٬،ةيیعامتجالاا انتايیح يف ُهھُنِّمخن امك اهھتااررااررقوو اهھفقااووم ءااررقتساا
 انءاعدد :اهھعم ييرراجتلاا للددابتلاب رريیكفتلاا ىلع انّثحت يتلاا يسددحلاا دداصتقالاا
 ببشنت ررعاشملاا ننم ٌرريیثك ...اهھھھاضرر لليینوو اهھتانسح للباقم انتاقددصوو انتالصوو
 للووهھھھذذلااوو بباجعإلاا ٬،اهھل للسووتلاا ٬،اهھشططب ننم ففووخلاا :تتانئاكلاا ههذذهھب ططبتررتوو
...ةقرراخلاا اهھتااررددقم ممامأأ

 تتكنلااوو صصصقلاا ضضعب للاثملاا لليیبس ىلع لّلظظت ننيیتّصاخلاا ننيیتاهھھھ بببسب
 ووأأ اهھتايیاهھن ننأل .لليیجل لليیج ننم للقتنت للب ٬،اهھھھرريیغ ننم ررثكأأ ننهھھھذذلاب ةقصتلم
 ٬،للمأتلااوو رريیكفتلاا ىلع انُّثحت ووأأ ٬،ةيیررططفلاا انتاعقووت »ببصتغت« ووأأ ففلاخت اهھھھررَبِع
 سسووررددوو ننوومضم عم ةيیططابنتسالاا تتامووظظنملاا ننم رريیبك دٍدددع للعافت ىلع ييأأ
...تتايیاكحلاا ككلت

 ىلع ددعاسيی ِّييررشبلاا غغامددلاا تتامسوو ِةَقيیلَِسل ببضتقملاا مميیددقتلاا ااذذهھھھ ّللعل
 مميیهھھھافملاا ضضعب ععررتخيی ننأأ يئااددبلاا ييررشبلاا للايیخلاا ععاططتساا ففيیك بباعيیتساا
 لليیج ننم عّسووتتوو ثثرَرااووَتُت اهھھھرريیططاسأأوو اهھتااددقتعموو اهھصصق تّتلظظ ففيیكوو ةيینيیددلاا
 تتامووظظنملااوو تتاغللاا ِررُّووططت عم اميیسال ٬ً،اعوونووً اّمك ررووَّططتت ننأأ للبق ٬،لليیِجل
 مميیهھھھافملاا ههذذهھھھ ةططلس تتالوّوحت عموو ٬،ةباتكلاا ِررووهھظظ عم ٬،اهھيیف ِةَفَّثكُملاا ةَّيیرركفلاا
 اهھھھززوومرر مماحتقاا عموو ٬،ممكاحلاا عم ٍةكيیررش ةيیمسرر تتاسسؤؤم ىلإإ اهھيیفررتحموو
 ههذذهھھھ لَلِصَِتل ...ههددلووم ذذنم ههدديیلاقتوو هھتاادداعوو هھتايیح سسووقططوو نناسنإلاا ةيیبررت سسسأل
 اهھسرراميی ٬ً،اادديیررجت ررثكأف ررثكأأ ٬،ةيیمسرر ننايیددأأ ققلخ ةلحررم ىلإإً اارريیخأأ مميیهھھھافملاا
.ننوورريیثكلاا اهھب ددقتعيیوو

 ٬،يِّقلتملل ةيینهھھھذذلاا تتاعُّقووتلاا ُببصتغت ٍتتاموولعمِب ُّجعت تتااددقتعملاا ههذذهھھھ ّللك
 للووح ررووحمتت اهھنأل .ةيیططابنتسالاا هھتامووظظنم ننم رريیبك ٍددددع َههابتناا ُببططقتست
 نناسنإلاا ّممهھيی ام ّللكب ٍّييووضع ٍللكشب اهھتاسررامم ططبتررت )ةهھلآآ( ةةرراّبج تتانئاك



 ىسنت ال ٬،ررئاصملاا ررِّررقُت ٬،ررووددصلاا هھيیفخت اموو ررااررسألاا مُمَلعَت :هھتنوونيیكب ققصتليیوو
 نناكم للك يف ددجااووتلاا ىلع ةةررددقملاا ككلتمت ٬،هھيیف ةةرريیبكوو ةةرريیغص ّللكوو يضاملاا
 َللعافت ننأأ ككيیهھھھان ...ههدداعسإإ ووأأ نناسنإلاا رريیمددت ىلع ةةررددقلاا ككلتمت ٬،ننامززوو
 ططبترريیوو ٬،هھتددالوو ذذنم ٬،هھيیأأرر ببلطط ننوودد هھيیلع ضُضرَرفيُی تتااددقتعملاا ككلت عم نناسنإلاا
...تتامملاا ٬،ججااووززلاا ٬،ةةددالوولاا :هھتايیح سسووقطط للكب

:يملعلاا ققحلُملاا عجااررم

:يهھھھ ّيملعلاا قحلملاا ااذهھھھ اهھيیلع سسأتيی يتلاا ةيیرهھھھوجلاا عجاارملاا
1( Boyer, Pascal, 2001), Et l’homme créa les dieux, Editions Robert 

Laffont
2( Pinker, Stefen, 1997), How the mind works, New York : Norton
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