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تقدٍه
ٍٕ ؾسخّ٘ ،أُّٖ ؾسخ٘...
َّ...
َّّ ،أُّٖ حتد
ٍْ حتد
ٍٕ ؽٔاّٗ :أُّٖ ...أُّٖ ؽٔاٗ...
مً قلد الزازٓخّ ،منً مننا اذتقٔقنّ٘ ،منً حناقً القنْٗ،
ّمسكص حتندٖ الزؾندٖ أقلقَنا الػنامس الزْىطنٕ البنخ أحنْ
القاضه الػَّناحٕ ...أقلقَنا خلنْ ا وت ّعنُ ا٢ضنزباىّ٘ ،قنْٗ وت
مْاعَ٘ الخاقلّ ،ؽقٔق٘ وت مٔصاٌ العدل ّاذتا .أزا ٍا علغلن٘
مدِّّٓنن٘ ّ ٍننسا ّىننْزا ّىننازا قنند كننل معزندٍ غاغننهٍ ،ننْ الػننعد
ٍّٕ اإلزا ٗ قطخا اذتاّ ،قسفا شلصال ٓ ٢طزبؽت أّ ٓرل:
ثذا الػننننننننننننننننننعد ْٓمننننننننننننننننننا أزا اذتٔنننننننننننننننننناٗ
فننننننننننننننن ٣حلننننننننننننننندَّ أٌ ٓطنننننننننننننننزغٔد القننننننننننننننندز
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ّ ٢حننننننننننننننننننننننندَّ للٔنننننننننننننننننننننننل أٌ ٓيغلنننننننننننننننننننننننٕ
ّ ٢حنننننننننننننننننننندَّ للقٔننننننننننننننننننننند أٌ ٓيبطنننننننننننننننننننننس
ّمننننننننننننننً حل ٓعاىقننننننننننننننُ غننننننننننننننْ اذتٔنننننننننننننناٗ
رخخَّنننننننننننننننننننننننس وت عٍِّْنننننننننننننننننننننننا ّاىننننننننننننننننننننننندصس
فْٓنننننننننننننننل نتنننننننننننننننً حل رػننننننننننننن ن ُ اذتٔننننننننننننننناٗ
منننننننننننننننً ؾننننننننننننننن ع٘ العننننننننننننننندو انتيزؿنننننننننننننننس
ثذا مننننننننننننننننننننننا قنؾنننننننننننننننننننننسل ثؾت غآنننننننننننننننننننننن٘
زكخنننننننننننننسل انتيننننننننننننننّ ٙىطننننننننننننننٔسل اذتننننننننننننننرز
ّمننننننننننننننً ٓ ٢لؾنننننننننننننند ؾننننننننننننننعْ ادتخننننننننننننننال
ٓعْنننننننننننؼ أحننننننننننند الننننننننننندٍَّس حنننننننننننؽت اذت نننننننننننسْ
ّٓنننركسِ الػنننامس العساقنننٕ انتعنننسّ" "فنننا
كزاحُ /غعسا ٛاليَك٘ العسحٔ٘ /فٔقْل:

اذتغٔننن٘" وت

"فَْ غامس ّعداىٍّٕ ،نْ حنسغه ؾنسس ضنيُ غنامس زتٔند
مبضس قتزاش غعسِ حالسّماىطٔ٘ ،فَْ ؾاؽد ل ٌت٘ ضَل٘ قسٓخ٘
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مننً القلننْذ ّمخننازٗ ح٣غٔنن٘ زاٜعنن٘ ٓؿننْغَا حبضننلْذ أّ قالننند
غننننعسٖ كتٔننننل فَننننْ حطخٔعزننننُ ٓسىننننْ ثؾت النننني ظ اإلىطنننناىٔ٘،
ّخْادتَننا ال ٔاقنن٘ مننً خنن٣ل رْضننٔعُ لننداٜسٗ الػننعسّ ،رْلٔنند
ّمطننآسٗ ى طننٔزُ الػننخاحٔ٘ وت غننعس كتٔننلّ ،احزبنناز أفكننل
للنْاقننٔا انتخزل نن٘ جٔننط عنناٛش قؿننٔدرُ ىاقننغ٘ منن١صسٗ وت
النني ظ ،خازعنن٘ مننً قلنند معننم حَننا ،ملننَنا ثٓاٍننا كننل معنناىٕ
الزننبصس الي طننٕ ؿتننا ؽْلننُ مننً ؽالنن٘ قخٔعٔنن٘ مطننزيزغا اليصمنن٘
اإلىطننناىٔ٘ العالٔننن٘ لنننرا عنننا ٛغنننعسِ مزنننبصسا حالعنننانتؽت الي طنننٕ
ّارتازعٕ".
ّلد أحْ القاضه الػاحٕ وت الساحنا ّالعػنسًٓ منً فرآنس وت
الػنناحٔ٘ حْٓ٢نن٘ رننْشز الزْىطننّٔ٘ ،رننْوت وت
العنناو  9999وت قسٓنن٘ َّ
الزاضا منً أكزنْحس وت العناو ّ ،9934لقند حػنامس ارتكنسا،ٛ
ّقد رلقن ٙرعلٔننُ اّ٤ل وت البزارٔند القسةىٔن٘ كننا رلقن ٙمنً
أحُٔ أؾْل اللس٘ العسحّٔ٘ ،مخا  ٟالعلْو لٔزْعُ وت العناو 9929
ثؾت رننننْىظ العاؾننننن٘ ؽٔننننط الزؾننننا عنننناما الصٓزْىنننن٘ ،أمننننس
ادتامعاش العسحٔنّ٘ ،قند اٍنزه أحنْ القاضنه حنالقسا ٗٛؽزنٓ ٙطنْز
معازفننُ ،ثذ حل ٓعزننند فقننىت ملنن ٙزاضننزُ وت عنناما الصٓزْىنن٘،
ّثفتنننا ّاًتننند ملننن ٙشٓنننازٗ انتبزخننناش كنبزنننخ  :ارتلدّىَّٔننن٘
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ّالؿننننا قٔ٘ حَنننند" زاضنننن٘ ا ٤ذ العسحننننٕ ضننننٔاٌ اذتنننندٓط أو
القندٓه ،كننا اٍنزه ؿتزاحعنن٘ ا ٤ذ العنانتٕ اّ٤زّحنٕ منً خنن٣ل
قنسا ٗٛزتنْمنن٘ مننً الاكتنناش انتزخؿؿنن٘ حَننرا ا ٤ذ .ـتبننً
أحْ القاضه منً اذتؿنْل ملن ٙغنَا ٗ انتسؽلن٘ الضاىْٓن٘ الؿنا زٗ
مً عاما الصٓزْى٘ وت العاو ّ ،/9927/رعند منً أٍنه الػنَا اش
النن قتبننً أٌ عتؿننل ملَٔننا الطنن٣ذ ةىننراا لٔقننسز حعنندٍا
مزاحع٘ زاضزُ وت مدزض٘ اذتقْ حزْىظ ّٓزخسؼ فَٔنا وت العناو
./9939/
لقد ضامد ّعْ أحٕ القاضه وت العاؾن٘ الزْىطنّٔ٘ ،غنغعُ
ملنن ٙشٓننازٗ زتننالظ ال بننس ّا ٤ذ هتننا ضنناٍه وت رطننْز مٍْخزننُ
ا ٤حٔنننن٘ ّخؿْؾننننا وت زتننننال ا اقننننساشّ ،كزاحنننن٘ القؿنننناٜد
الػننعسٓ٘ لٔننيغإ وت ثلقننا ٛأّل ستاقننسٗ خاؾنن٘ حننُ وت العنناو 9929
اخل مخي ٙانتبزخ٘ ارتلدّىٔ٘ ٍّٕ ،ذاش ؾل٘ ؿتا حنؽت أٓندٓيا منً
/ارتٔننال الػننعسٖ مينند العننسذّ /حتنندظ وت ٍننرِ ا اقننسٗ مننً
اإلىزنناؼ العسحننٕ وت زتننال الػننعس اخننل العدٓنند مننً النندّل ّقنننً
أشمي٘ مزيْم٘ ،فؿاز كارخا وت كتعٔ٘ /الػخاذ انتطلنؽت./
رننبصس أحننْ القاضننه الػنناحٕ حعنند ّفنناٗ ّالنندِ ؿتننس ركننخه
القلننندّ ،كننناٌ وت ضنننً الضاىٔننن٘ ّالعػنننسًٓ منننً العننننس لٔنيعنننُ
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الطخٔنند مننً أٖ زتَننْ عطنندٖ أّ فبننسٖ ٓنن١صس وت ؾننؾزُ ث٢
أىُ حل ٓلز س ثؾت ذلك ًّتل مل ٙلتاضنزُ ّعَندِ ثؾت أٌ أؾنٔد
حْمبننن٘ ؾنننؾٔ٘ غننندٓدٗ ّىقنننل ثؾت انتطزػن ن  ٙوت الضالنننط منننً
أكزْحس ل ؽل مً مانتيا وت الزاضنا مينُ مناو  9934وت الطنام٘
الساحع٘ قخل فغس ا٢صيؽت لٔيقل عضناىُ وت الْٔو ذارُ ثؾت مطنقىت
زأضُ وت رْشّز ّٓدفً ٍياا...
لقنند رننسا ليننا الػنناحٕ أغننعازا ذاش مطننزْ مننال زغننه قؿننس
ؽٔارنننُّ ،رنننسا كنننرلك ٍنننرا البزننناذ الساٜنننا النننرٖ اخاىننناِ
لٔبننٌْ فاحتنن٘ اضننزقخاليا ا ٤حننٕ للعنناو  2998ةملننؽت أٌ ربننٌْ
خٔازاريا ا ٤حٔ٘ ستىت زقاكه ّثمغاحبه.
لقد اىطلا أحْ القاضه الػاحٕ وت ٍرا البزاذ مً ارتٔال
ّأٍنٔزُ ّ ّزِ ّىػبرُ وت ال بس الخػسّٖ ،ما كاٌ ٓ َه ميُ
مينند اإلىطنناٌ اّ٤ل .فَننا ٍننْ ٓزؾنندظ مننً ارتٔننال مينند العننسذ
غتنـ ىػنبرُّ ،منا كناٌ ٓ َنه
ُّ
مطزَ ٣حخطىت زأُٓ فٔنُّ ،ؿتنا
ميُ ٍّْ ،ؽؽت ٓعسذ ّٓخدٖ زأُٓ ثفتنا ٓناا النال أمناو ا٦خنس
فٔنا غتـل قخْلُ أّ زفكُ ،ملنا حبٌ أحا القاضه م١مً حنالسأٖ
الرٖ ٓقدمُ ثقاف٘ ثؾت ةزا ٛمسقُّ ،كتٔعَا رطنزيد ثؾت صن٣ظ
ىقىت :اّ٤ؾت :أٌ ارتٔال قنسّزٖ لنىطناٌ ّ ٢غينا ٛمينُ "ـتامنا
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كانتننناّ ٛاءنننْاّ ٛالطننننا "ٛفَنننٕ أغنننٔا ٛقنننسّزٓ٘ لنننسّ الخػنننس
ّقلنننْحَه ّغنننعْزٍه .الضاىٔننن٘ :اإلىطننناٌ اّ٤ل ميننندما اضنننزخدو
ارتٔال وت كتلُ ّرساكٔخُ حل ٓبً ٓ َه ٍرِ انتعاىٕ الضاىْٓ٘،
ّٓطنَٔا "الناش" ٍّنْ ؽنؽت ٓطنزخدمُ ملنٍ ٙنرا الػنبل ثفتنا
ٓيطلا مً صق٘ رام٘  ٢غتادتَا السٓد.
الضالض٘ :أٌ ارتٔال ٓيقطه ثؾت قطنؽت :قطه اخترِ اإلىطاٌ
لٔز َه حُ مٌتاٍس البٌّْ ،رعاح اذتٔاّٗ .قطه اخترِ إلًتَناز
ما وت ى طُ مً معي ٓ ٢ ٙؿإ مينُ البن٣و انتنبلْ" ّمنً ٍنرا
القطه رْلد /ارتٔال الل ٌتنٕ /النرٖ ٓنسا فٔنُ نٔنل العخنازٗ،
ّرصّٓقَننا لننٔظ غن ّ .هتننا  ٢غننك فٔننُ حننبٌ الينناع ٓز نناّرٌْ وت
ث زاا ادتنال ّالػعْز حُ جطد قْٗ ٍرِ السسٓنصٗ الػنامسٗ أّ
قنننع َا رخعنننا لطخٔعننن٘ اإلىطننناٌ ،ثقننناف٘ ثؾت أٌ اإلىطننناٌ ٍنننخىت
ا٤ز  ٢قتزلك ث ٢ؽطُ ّى طُّ ،غ قلخنُ ّغنعْزِ أمنا مقلنُ
فنا ٓصال عتله وت مَد اذتٔاّٗ ،حانتقاحل كاىس رعْشِ ا٤ل اًت ننن
أؽٔاىا ننن للزعخ منا ظتٔؼ وت ى طُ مً ماق ٘ ّفبنس ّغنعْز
ّلٔنند ،هتننا فعننُ ٢ختنناذ ارتٔننال مطٔنن٘ ٤غساقننُ ّ ،طننٔدا
نتعاىُٔ ٌّ أٌ غتطس حخالُ أىُ اضنزعنل رلنك ادتنلن٘ أّ البلنن٘
وت غ ما ّقعس لُ "كنا ٓقْل ملنا ٛالخ٣غ٘ "كقْل الخعض
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"أقخل اللٔل ننن مارس السٓإ" ّقد ٓػ الخعض ثؾت الؿد ٚحنن "احين٘
الؿنند "ٚالن ٓزْقننا مينندٍا غننامسىا الػنناحٕ فن  ٚأٌ العننسذ
مطلقٍْا ثفتنا أزا ّا ميَنا "الؿندٍّ "ٚنْ ٓطنزيد حامزقنا ِ ٍنرا
ثؾت أٌ ٍرِ البلنن٘ أضنخا ّعنْ ا وت العسحٔن٘ منً الؿندٌ٤ ،ٚ
انتعننناىٕ ارتٔالٔننن٘ أقنننسذ ثؾت ذٍنننً اإلىطننناٌ اّ٤ل منننً انتعننناىٕ
اذتقٔقٔ٘ ،ثقاف٘ ثؾت امزقا ِ كرلك حبٌ ّاقا ٍنرِ البلنن٘
عئننُ مننً حينناش
كنناٌ عتطنند أٌ الؿننْش الننرٖ أؽخننُ ؾننْش َّ
ارتٔننال فطننناِ حَننرا ا٢ضننهّ ،هتننا  ٢غننك فٔننُ حننبٌ اإلىطنناٌ
مكطس ثؾت ارتٔنال حطخعنُ ستزناؼ ثلٔنُ حسسٓصرنُ ٌ٤ ،مينُ غنراٛ
زّؽُ.
ٓقْل أحْ القاضه الػاحٕ:
" ّقد قلس مً قخنل :ثٌ ارتٔنال ٓيقطنه نننن وت ىٌتنسٖ نننن ثؾت
قطنؽت قطه اخترِ اإلىطاٌ  ٢للزيْٓا ّالزصّٓاّ ،لبً لٔز َه
مً ّزا ُٜحطساٜس الني ظّ ،خ آنا الْعنْ ٍّ ،نْ ٍنرا ارتٔنال
الرٖ ىلنإ مً خل ُ م٣مإ ال لط ٘ ّأضسٗ ال بسّ ،ىطنا مً
ّزاٍ ُٜدٓس اذتٔاٗ البرٓ ٚدِّّٖ حبل ميا ّغدٍٗ ٍّْ ،را
ال ً الرٖ ريدمػ فٔنُ ال لطن ٘ حالػنعسّٓ ،نص ّؼ فٔنُ ال بنس
حارتٔالّ ،قطنه اختنرِ اإلىطناٌ أّ ٢لٔعنر حنُ منً ذاش ى طنُ
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ؽؽت  ٢ظتد ء ا مطاغا وت اذتقٔق٘ العازٓ٘ صه رطْز ٍرا الينْ
ما الصماٌ فباٌ ميُ ٍرا اليْ الرٖ ىعسفُّ ،الرٖ أل س فُٔ
كزد الخ٣غ٘ مل ٙاخز٣فَا".
ّالػنناحٕ ٓطنننٕ القطننه اّ٤ل حنننن /ارتٔننال ال ننم ٌ٤ /فٔننُ
َّ
ريطخا اليٌتسٗ ال ئ٘ ال ٓلقَٔا ال س ملٍ ٙنرا العناحل البنخ
ّٓطنُٔ حنن /ارتٔال الػعسٖ٤ /ىُ ٓكسذ عرّزِ ثؾت أحعد غْز
وت ؾننننٔه الػنننعْز ،أمنننا القطنننه الضننناىٕ فقننند ننناِ /ارتٔنننال
الؿيامٕ٤ /ىُ قسذ مً الؿياماش الل ٌتٔن٘ لنرا فقند اضنزؾا
أٌ ٓلطن ٙحنن /ارتٔال الناشٖ٤ ،ىنُ نننن ملن ٙكنل ؽنال نننن زتناش
ضْا ٛأقؿد ميُ الاش كنا ٍْ اذتال ا ،ٌ٦أو حل ٓقؿند مينُ
كنا ميد اإلىطاٌ القدٓه.
مل ٙكلٍّ ،لبٕ  ٢ىكٔا مل ٙالقسا ٛا٤مصا ٛمزع٘ قساٗٛ
ٍرا البزاذ ىاا حؽت أٓدَٓه العيآًّ ا٤مشل للنكنٌْ:
ننن ارتٔال الػعسٖ ّا٤ضاق العسحٔ٘
ننن ارتٔال الػعسٖ ّالطخٔع٘ وت زأٖ ا ٤ذ العسحٕ.
ننن ارتٔال الػعسٖ ّانتسأٗ وت زأٖ ا ٤ذ العسحٕ.
ننن فبسٗ مام٘ مً ا ٤ذ العسحٕ.
ننن السّ العسحٔ٘.
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ثٌ كزنننناذ /ارتٔننننال الػننننعسٖ مينننند العننننسذ /للػننننامس
البخ  ،غامس ارتكسا /ٛأحٕ القاضه الػاحٕ ٓزكنً البض
مً ا٦زا ٛادتسٓ ،٘ٝوت ؽدٓضنُ منً ارتٔنال فؾٔيننا ٓزؾندظ منً
الؿْزٗ الػعسٓ٘ ثفتا ٓبرٕ حا٤مضل٘ الدال٘ مل ٙما ٓرٍد ثلُٔ مً
الػننننعس العسحننننٕ وت العؿننننْز انتخزل ننننّ٘ٓ ،قننننازٌ رلننننك اليننننناذؼ
ؿتقزط نناش مننً ة اذ السننسذ لٔننرًٍ ملنن ٙأٌ العننسذ ـتطننبْا
حالؿْزٗ انتا ٓ٘ ا طْض٘ ّععلٍْا ستْز القنْل ّالز بنس ،وت
ؽؽت أّغل السسحٔنٌْ فٔننا ّزا ٛانتا ٓناش هتنا شا وت ارتسافناش،
ّا٤ضاق وت اليضس ّالػعس ميدٍهٍ .نرا ّهتنا شا وت كتالٔناش
ٍرا البزاذ ما أّز ِ غامسىا منً فتناذؼ غنعسٓ٘ زاٜعن٘ لػنعساٛ
مننسذ منننً مؿننْز شتزل ننن٘ :كا٤مػنننّ ٙأحننٕ ـتننناو ّالنننخؾاٖ
ّغ ٍه.
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اخلَال
 ىػبرُ وت ال بس الخػسٖ
 ما كاٌ ٓ َه ميُ ميد اإلىطاٌ اّ٤ل
 اىقطامُ
قد أزا اليا ٖ ا ٤حٕ دتنعٔ٘ قدما ٛالؿا قٔ٘ أٌ أحتدظ
مً (ارتٔال ميد العسذ)ّ ،قد لخ َّخْٔنسل ٍنرا الطلند ٤ىنُ ؾنا "
مننً ى طننٕ ٍننْ ٚقانتننا ىنناشمزم ثلٔننُّ ،للؾنندٓط مننً انتْقننْ
س ميبه الْٔو مْق ٕ ٍرا.
ّق ل
ّلبننننً قخننننل أٌ أؽنننند الْعَنننن٘ الننن ضننننبرخعَا وت ٍننننرا
الخؾط ،أزٓد أٌ أحطىت لبه زإٔٓ وت "ارتٔنال" وت ىػنبرُّ ،وت
اىقطامُّ ،وت ما كاٌ ٓ َه ميُ .فبقْل :ثٌ لٕ زأٓنا وت ارتٔنال
 ٢أ زٖ ٍل رػناقسّىم اإلقتناٌ حؿنؾزُ ،أو ر١مينٌْ حخط٣ىنُ
ضننخقس ثؾت امزقننا ِ
ّ ٢أملننه ٍننل اى ننس ش حالننرٍاذ ثلٔننُ ،أو ل
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ّلبً الرٖ أ زُٓ ٍْ ٍرا :أىم م١مً أغد اإلقتاٌ حؿؾ٘ ٍرا
السأٖ الرٖ أزرّ ،ُٔٝملعزقِ ٌد كل ا٢مزقا أىُ ؽا  ٢زٓند فٔنُ،
ّأىم ءرا اإلقتاٌ ّءرا ا٢مزقا أز ش أٌ أمسقُ ملٔبه حنؽت
ٓدٖ ٍرا اذتدٓطٍّ .را السأٖ ٓيؾؿس وت ىقىتٍ ص٣ظ ثٌْ أحيَّاٍا
أغس السأٖ ّاركإ انتسا .
اليقط٘ اّ٤ؾت ٍٕ :أٌ ارتٔنال قنسّزٖ لنىطناٌ ٢حند مينُ
ّ ٢غئْنن٘ ميننُ ،قننسّزٖ لننُ كنناليْز ّاءننْاّ ٛانتنناّ ٛالطنننا،ٛ
قنننسّزٖ لنننسّ اإلىطننناٌ ّلقلخنننُّ ،لعقلنننُ ّلػنننعْزِ ،منننا امنننس
اذتٔاٗ ؽٔناٗ ّاإلىطناٌ ثىطناىاّ .ثفتنا كناٌ كنرلك  ٌ٤ارتٔنال
ىػننب وت النني ظ اإلىطنناىٔ٘ جبننه ٍننرا العنناحل الننرٖ منناؽ فٔننُ
اإلىطاٌ ّحدافا الطخنا ّالسسٓنصٗ اإلىطناىٔ٘ البامين٘ ّزا ٛانتٔنْل
ّالسغخاشّ ،ما كاٌ ميػن ِ١السسٓنصٗ ّمؿندزِ الطخنا فَنْ ؽنٕ
خالدّ ٢ ،لنً قتبنً أٌ ٓنصّل ث ٢ثذا اقْننؾلَّ العناحل ّريناصسش
آ٤او وت أّ ٓ٘ العدو.
اليقطننن٘ الضاىٔنننٍ٘ :نننٕ أٌ اإلىطننناٌ اّ٤ل( )9ؽٔيننننا كننناٌ
ٓطننزعنل ارتٔننال وت كتلننُ ّرساكٔخننُ حل ٓبننً ٓ َننه ميننُ ٍارننُ
انتعاىٕ الضاىْٓ٘ ال ى َنَا ميُ ضتً ّىطنَٔا (الاش)ّ ،لبيُ
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كاٌ ٓطزعنلُ ٍّْ مل ٙصق٘ رامن٘  ٢غتادتَنا السٓند وت أىنُ قند
قال ك٣ما ؽقٔقٔا ٓ ٢برُٔ الخاقل مً حنؽت ٓدٓنُ ّ ٢منً خل نُ.
فَْ ؽٔينا ٓقْل منض( :٣مارنس النسٓإ) أّ (أقخنل اللٔنل) حل ٓبنً
ٓعم ميُ معي ٙزتاشٓاّ ،ثفتنا كناٌ ٓعزقند أٌ النسٓإ قند مارنس
ؽقّا ّأٌ اللٔل قد أقخل ؽقا حبلا قدو ّحبلا عينا ٓ .ندل لنرلك
مننا وت أضنناق ا٤قنندمؽت مننً أىَننه كنناىْا ٓ١ميننٌْ حننبٌ الننسٓإ
ّاللٔل ثءاٌ مً ا٦ء٘ ا٤قْٓاّ ...ٛرلك ٍنٕ ضلنيَّ٘ ا٤قندمؽت وت منا
ؽْءه منً مٌتناٍس الطخٔعن٘ ّمػناٍد الْعنْ ٓي خنٌْ فَٔنا منً
زّ اذتٔننناٗ ملنننن ٙمنننا ْٓافننننا مػننننازذ اإلىطننناٌ ّقخٔعنننن٘ رلننننك
انتٌتننناٍس ،ؽزننن ٙثذا مننننا اضنننز ا ش (أىْننننظ اذتٔننناٗ) ّأؾننننخؾس
رػازكَه وت حبضا ٛالدٍْز ّىعناَٜا ّرطاٍنَه أفنسا الْعنْ
ّأرساؽُ نن ملن ٙمنا غتنالٌْ ننن ذٍخنْا ٓقٔننٌْ ءنا ققنْع العخنا ٗ
ّفساٜض اإلع٣ل ،فجذا حَا ةء٘ خالدٗ حؽت ةءزَه ارتالدّٗ ...ما
أكضننس ةءنن٘ اإلىطنناٌ مينند اإلىطنناٌٍّ. ..ننرا أمٌتننه لٔننل ملنن ٙأٌ
اإلىطاٌ مزدًٓ حالطخا ،فَْ ًتام ٞثؾت ميخنا اذتٔناٗ اّ٤ل النرٖ
كسمس ميُ اإلىطاىٔ٘ ملن ٙكنسِّ العؿنْز مػنازحَا انتخزل ن٘ منا
اقنبىننس ى طننُ
َّ
غن ٘ ميننُ
حننؽت ؾن ْ ّمبننس ...ؽزنن ٙثذا ًت ننس حس ْ
ّقس قن ِ.
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فقننند زأٓنننزه ٍنننرا الَنننْ ارتٔنننالٕ العٌتنننٔه النننرٖ ٓخرلنننُ
اإلىطاٌ إلزّا ٛى طُ ٍّْ ،عتطد أىُ اذتا ا٤شلٕ الرٖ  ٢زٓد
فُّٔ ،ث ٢فَل كاٌ ٓطنن ًٝثلٔنُ ّٓقنٔه لنُ فنسّ العخنا ٗ ٍّنْ
ٓعله أىُ مً شخس" ارتٔال الػاز ّّؽٕ اٍّ٤او انتعسحدٗ
اليقطنن٘ الضالضننٍ٘ :ننٕ أٌ ارتٔننال ٓيقطننه ثؾت قطنننؽت :قطننه
اخترِ اإلىطاٌ لٔز َه حُ مٌتاٍس البٌْ ّرعاح اذتٔاّٗ ،قطنه
اختننرِ إلًتَنناز مننا وت ى طننُ مننً معينن ٓ ٢ ٙؿننإ ميننُ البنن٣و
انتبلْ"ّ .مً ٍرا القطه الضاىٕ رْلد قطه ةخس ّلدرنُ اذتكنازٗ
وت الي ْع أّ ازرقنا ٛاإلىطناٌ ىْمنا منا منَّنا كناٌ ملٔنٍُّ ،نرا
القطه ا٦خس ٍْ ارتٔال الل ٌتٕ النرٖ ٓنسا مينُ نٔنل العخنازٗ
ّرصّٓقَا لٔظ غ ّ .القطنه اّ٤ل ٍنْ أقندو القطننؽت وت ىٌتنسٖ
ىػْٛا وت الي ظ؛  ٌ٤اإلىطاٌ أخر ٓزعس" ما ؽْلُ أّ ٢ؽز ٙثذا
ما عاغس حقلخنُ انتعناىٕ أخنر ٓعنر ميَنا حا٤ل ناًت ّالااكٔند،
ّنتننا مننازع كننض ا مننً خطننْذ اذتٔنناٗ ّمغننه كننض ا مننً ألننْاٛ
منننا
َّ
الندٍْز ّامزلننك مننً أمِيَّنِ٘ القننْل مننا ٓقزنندز حنُ ملنن ٙالزعننخ
ٓسٓنند ،أؽننظ حنندافا ٓدفعننُ ثؾت ا٤ىاقنن٘ وت القننْل ّارت٣حنن٘ وت
ا٤ضننلْذ ،فبنناٌ ٍننرا اليننْ ادتدٓنند مننً ارتٔننالٍ ،ننرا اليننْ
الرٖ مند ثلُٔ اإلىطاٌ شتزازا ،فباٌ مينُ الناش ّا٢ضنزعازٗ
ّالزػخُٔ ّغ ٍا مً فيٌْ الؿيام٘ ّؾٔاغ٘ الب٣و.
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ّلصٓنننا ٗ الخٔننناٌ منننً ٍنننرا ال بنننس النننرٖ أزٓننندِ أقنننْل :ثٌ
اإلىطاٌ غامس حطخعُ ،وت عِخلزُ ٓبنً الػعس ّوت زّؽُ ٓاىَّنه
الخٔاٌ .ثذ أُّٖ ثىطاٌ َٓ ٢زاعُ انتيٌتس الطاؽس ّانتػَد ارت٣ذ،
ّأُّٖ امسٓ ٢ ٟطزخ ُ ادتنال وت أٖ مٌتَس مً مٌتاٍسِ ّوت أٓن٘
فزي٘ مً فزيُ
ّلبً الياع ٓز اّرٌْ وت ث زاا ادتنال ّالػعْز حنُ ملنٙ
ؽطد قْٗ ٍارُ السسٓصٗ الػامسٗ أّ قع َا ،فنيَه مً ركنعلا
فُٔ ٍارُ السسٓصٗ قع ا حِّٔيا ؽز ٙرْغك أٌ ـتْش؛  ٌ٤ى طُ قد
اضننزؾْذش ملَٔننا غسٓننصٗ أخننس ٚغننسلس كننل مننا حَننا مننً فننسا .
ّميَه مً رقْ ٚفُٔ ٍرِ السسٓصٗ ؽز ٙرزننس فزطسن ٙملن ٙكنل
ما مداٍا مً السساٜنص الخػنسٓ٘ انتزطاؽين٘ ٌ٤ .الني ظ اإلىطناىٔ٘
مكننننناز زؽٔنننند رزقنننناز فٔننننُ السساٜننننص ّرزؿنننناز فٔننننُ انتٔننننْل
ّالػننَْاشّ ،حقننْٗ ٍارننُ السسٓننصٗ أّ قننع َا ٓز نناّش اإلؽطنناع
ّالػعْز فٔز غَّس الػعس ارتالد مً حعنض ا٤فٝندٗ الخػنسٓ٘ ملنٙ
ؽنننؽت أٌ ا٤خنننس ٢ ٚرسغنننإ حسن ن الؿننندٓدّ .رزبػنننا حعنننض
الي ْع مً مخقسٓاش عخازٗ ماؾ ٘ مل ٙؽؽت أٌ الخعض ا٦خنس
ٓ ٢لد غ السخاّٗ انتطزخرٓ٘ الياٜن٘.
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ّلبننً قننْٗ ٍارننُ السسٓننصٗ أّ قننع َا ٍننٕ وت كننض مننً
ا٤ؽٔنناٌ ّلٔنندٗ اذتننْا ظ ّالٌتننسّ" .ف نسلذَّ معنن٘ ٓاٜطنن٘ أٓقٌتننس
ألا ماق ٘ ىاٜن٘ ّزلذَّ احزطام٘ ؽانت٘ أٍاعس ضْاكً الْعْ ...
ّزلذَّ مػنننَدٍ زاٜنننا أؽٔنننا مخقسٓننن٘ خالننندّٗ ،زلذَّ فبنننسٗ ّاؽننندٗ
ؾدمس أزكاٌ قلد كخ ...
ٍّبننرا ٍننخىت اإلىطنناٌ ٍننرِ ا٤ز لمننصَّّ ا حزلننك السسٓننصٗ
الػامسٗ فباىس ٍٕ ا٤مل ادتنٔل الرٖ ٓي لُ مطالك العٔؼ
ّقتَد لُ ضخل اذتٔاّٗ .كاىس ٍنٕ ارتٔخن٘ القاـتن٘ الن رقرفنُ
وت ٍلَِّْٗ الٔبع ّرلػقُٔ وت ىاز ا٤حل.
طنُِ
ِطنُِ ّى ِ
كننرلك ٍننخىت اإلىطنناٌ ا٤ز  ٢قتلننك غن ؽ ِّ
ّغن قلخننُ ّغننعْزِ ،أمننا مقلننُ فنننا شال عتلننه وت مَنند اذتٔنناٗ...
فببٌَّ لُ مً مػاٍد البٌْ ّمٌتناٍس الطخٔعن٘ ألسناشا غامكن٘
ّمعاىٕ مطزاٗ ،رخدّ لنُ ملز ن٘ وت صنْذ منً قنخاذ كننا رخندّ
النننركسٓاش القؿِنننَّٔ٘ وت شّآنننا القلنننْذ ؽزننن ٙثذا منننا ؽننناّل أٌ
قتطبَا رْازش ميُ كنا رزْاز ٚا٤غخا ّ ،كناٌ فٔننا حٔيَنا
كالياٜه الطا ز وت أؽ٣و اللٔل ّزل٠اِ رخَغُ ٍرِ ّرخبٔنُ رلنك
ّر صمُ ّاؽدٗ ّرطبيُ أخسّ ،ٚحل ٓبً لُ مً مقلُ وت رلنك
الطننام٘ ذلننك العقننل القننْٖ ادتخنناز الننرٖ منندَّ مننً ىَننس اذتٔنناٗ
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انتيدفا فاغزد أضسِ ّرْصَّقس قْاِ ،حل كاٌ مق ٣قعٔ ا ّاٍينا
مزَدما حل ركسضُ اذتٔاٗ ّ ٢ملنزُ ارتطْذ.
ّمننا كنناٌ اإلىطنناٌ لامنند النني ظ ٍّ ٢امنند اذتننظ ؽزننٙ
ٓسكٕ مل ٙما ؽْلُ شاٍدا فُٔ ّٓقيا حادتَل ا٤خسع ّالؿنس
البٔٝد ،حل كاٌ قنَّْٖ انتػنامس مزؾ نص ارتٔنال .فنرٍد ٓعلنل
مٌتنناٍس البننٌْ ؿتننا غننا ٛلننُ الػننعس أٌ ٓننرٍدّ ،أخننر ٓ طننس
رعنناح الطخٔعنن٘ الدآّنن٘ ؿتننا قتلننٕ ملٔننُ ارتٔننال انتننس ّالػننعْز
اليػٔىت ٌّ ،أٌ ٓعْلا حٍْْنُِِ قىتُّ أىُ ضا ٌز وت ارتٔال حعٔد منً
عد اذتقٔقّ٘ ،ثفتا كاٌ مل ٙصق٘ ّٓقؽت مً أٌ ما ّؾنل ثلٔنُ
ٍننْ وت الؿنننٔه مننً اذتننا ّوت اذتخنن٘ مننً الؿننْاذّ ،مننً ٍيننا
كاىس حرّز ا٤ضاق الدٓئن٘ اّ٤ؾت رضننس وت الي نْع ّكاىنس
انتعزقداش الْصئن٘ رزبنٌْ وت أمننا القلنْذ ربنٌُّْ ادتنيؽت وت
حطً أمٍُّ .را ٍْ ميػب ارتٔال وت ال بس الخػسٖ القدٓه قخل
أٌ رؿقلُ اذتكازٗ ّرػرحُ انتدىٔ٘.
ّكاىنس رعننْشِ ا٤ل ناًت أؽٔاىننا للزعننخ مننا ظتننٔؼ حي طننُ
مً فبس ّماق ٍ٘ ّغعْزٍ ّلٔدٍ ،فباٌ ٓزخر مً ارتٔال مطآا
٤غساقُ ّأعطا ا نتعاىُٔ ٌّ أٌ غتطس حخالُ أىنُ اضنزعنل رلنك
ادتنلنن٘ أّ البلننن٘ وت غن مننا ّقننعس لننُ نننن كنننا ٓقننْل ملننناٛ
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الخ٣غ٘ نن ٤ىُ ّاصا أىَنا مطنزعنل٘ وت ّقنعَا الطخٔعنٕ النرٖ (٢
ـتغننص فٔننُ) ّلننْ غننٝس أٌ أضننْ البلننناش رخامننا ءننرا السننس
لكنننا الْقنننس ّمنننا و اذتننندٓطّ ،لبنننيم ضنننبكز ٕ حخكنننا
كلننناش أختننرٍا لننٔ ٣ملنن ٙمنندماٖ ،مننً ذلننك مننا قدمزننُ مننً
قْءه" :أقخل اللٔلّ ،مارس السٓإ"ّ ،مً ذلك "احي٘ ادتخل" ،فنجٌ
ٍارُ البلن٘ ٓطلقَا العسذ ّٓسٓدٌّ ميَا الؿدّ ،ٚأىا أمزقند
أٌ ٍرِ البلن٘ أضخا ّعْ ا وت العسحٔ٘ مً الؿد ٌ٤ ٚانتعناىٕ
ارتٔالٔنن٘ أقننسذ ثؾت ذٍننً اإلىطنناٌ اّ٤ل مننً انتعنناىٕ اذتقٔقٔنن٘،
ّأمزقد أٓكا أٌ ّاقا ٍرِ البلنن٘ كناٌ عتطند أٌ الؿنْش
الرٖ أعاحنُ ؾنْش عئَّن٘ منً حيناش ادتخنال فطنناِ حَنرا ا٢ضنه.
ٍّننل لٓيْب نسل مضننل ٍننرا ملنن ٙمسحننٕ قنندٓه لعلننُ منناؽ قخننل ٍننرا
العؿننس حننت "٢القننسٌّ ّحننؽت أٓنندٓيا مننا ٓٓ١نند مننا ا َّمْٔ لز نُل مننً أٌ
ارتٔال ٓعزر ؽقٔق٘ وت أّل ىػبرُ ّٓ ٢عد خٔا ،٢فنجىم أمنس"
ضننٝل مننً الؿنندٚ
ذتنند ا ٌ٦وت حعننض حننْا ٖ انتنلبنن٘ مننً لننْ ل
٤خر ننن عند ننن أىنُ غنٔطاٌ َٓنصأ حالخػنس ّٓطنخس منً أحينا ٛة و.
ّأمس" وت حعض عَاش ادتيْذ مً ٓطنٌْ الؿند" :ٚؽدٓنداٌ"
ّثذا اضز طنننسرَه منننً (ؽدٓنننداٌ) ٍنننرا ،ىخنننّ١ا أىنننُ غنننٔطاٌ
ٓطننبً ادتخننال ّآ ّ٤ننّ٘ ...مننً ذلننك كلننن٘ "الننسٓإ" فننجىم ٢
أغننك أٌ أؾننل ٍننرِ البلننن٘ كنناٌ الننسّ ّأٌ ّاقننعَا كنناٌ
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انتزغخننسٗ صننه ّقننا فَٔننا
ِّ
ٓعزقنند أىَننا ّاؽنندٗ مننً ا٤زّا ارت ٔنن٘
الزؿؾٔا مل ٙرساخٕ الصمً ؽز ٙأؾخؾس "النسٓإ"ٓ ،ندل ذلنك
أىَه كتعٍْا مل ٙأزّا كنا كتعْا النسّ ٍنرا ادتننا ّأىَّضلنْا
معياٍا كنا أىضنْا النسّ حنل ّأىضنْا كتٔنا البلنناش الن رندل
ملننن ٙمعيننن ٙالنننسٓإ .صنننه أ ٢رنننسٌّ ٍنننرا الزقنننازذ البنننخ حنننؽت
مسا فاش السّ ّمسا فارَا؛ فجىَه قالْا اليطن٘ ّاليطنٔه ّقنالْا
الننني ظ ّالننني ظّ ،لنننٔظ ٍنننرا ؿتطنننزخعد منننً النننرًٍ الخػنننسٖ
القنندٓه ،فننجٌ مننً أضنناق اإلضننبيدٓيا" :أٌ الصّحعنن٘ ثلننُ مننً
ا٦ءننن٘ ا٤قْٓنننآ ٛطننننْىُ" :ةعن ن "ّ ،قنننال رْمننناع كازلٔنننل ثٌ
الخؾننازٗ وت عيننْذ ثىبلنناا حل ٓصالننْا لعَنندِ ثذا أؽطننْا حننْا ز
الصّحع٘ ٓقْلٌْ" :ؽراز! ثٌ ةع قا و".
ّؾن ن ْٗ القنننْل أٌَّ اإلىطننناٌ مكنننطس ثؾت ارتٔنننال حطخعنننُ،
ستزاؼ ثلُٔ حسسٓصرنُ؛  ٌ٤مينُ غنرا ٛزّؽنُ ّقلخنُ ّلطناىُ ّمقلنُ.
ّأٌ اقننطسازِ ثلٔننُ ععلننُ وت ىٌتننسِ اّ٤ل ؽقٔق ن٘  ٢خٔنناّ ،٢مننا
أؾخإ ٓعس" ارتٔال مً اذتقٔق٘ ث ٢حعند أٌ رطنْزش ىٌتسرنُ ثؾت
ٍرِ اذتٔاٗ ّأؾخإ ٓعنس" أٌ اللٔنل ّاليَناز ّالعْاؾنا ّالخؾناز
لٔطننس أزّاؽننا ّ ٢ةءننّ٘ ،ثفتننا ٍننٕ مٌتنناٍس ءننرا اليٌتنناو اإلءننٕ
العزٔد الرٖ ٓطخس كل غٕ.ٛ
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ّلبيُ زغه كل ذلك حل ٓصل جاع٘ ثؾت ارتٔنال ٤ىنُ ّثٌ
أؾننخإ عتننزبه ثؾت العقننل ّٓطننزطٔا الزعننخ مننً خننْا ى طننُ
فَْ حل ٓصل عتزبه ثؾت الػعْزّ ،ضنٌٔتل كنرلك  ٌ٤الػنعْز
ٍْ العيؿنس اّ٤ل منً مياؾنس الني ظّ ،اؽزبامنُ ثؾت الػنعْز
ٓدفعُ ّ٢حد ثؾت اضنزعنال ارتٔنال؛  ٌ٤الػنعْز أَٓنا الطنا ٗ ٍنْ
ذلننك اليَننس ادتنٔننل انتزننندفٍّا وت ؾنندز اإلىطنناىٔ٘ ميننر القننندو،
مافتننا حبفساؽَننا ّأرساؽَننا ،مزسئننا ؿتْٔءننا ّزغخارَننا ،عاٜػننا
حبل ما ءا مً فبس ّماق ّ٘ ،مً قغ٘ ّضبٌّْ .مً ٍرا
اليَس ادتنٔل رزْلد خساٜد ال بس ّحياش ارتٔال ،كنا ىػنبش
"فٔينننٔظ" منننً أمنننْاؼ الخؾننناز الياؾنننعّ٘ ،ملننن ٙقنن افُٔ ٓلنننسرِّلً
للخػنسٓ٘ رننساىٔه اذتٔنناّٗٓ ،ل طِّنسٌْ رعنناح الْعننْ  ّٓ ،بننسٌ وت
مترٕ اذتٔاٗ ّانتْش ّوت معاىٕ ارتلْ ّالعدو.
أعنل! فَننْ زغنه كننل ذلننك حل ٓنصل جاعنن٘ ثؾت ارتٔننال ٌ٤
اللس٘ مَنا حلسس مً القْٗ ّاذتٔاٗ فّ ٣لً رطنزطٔا أٌ رنيَض ننن
مً ٌّ ارتٔال نن حَرا العد ٛالبخ الرٖ ٓسٍقَا حُ اإلىطاٌ،
ٍرا العد ٛالنرٖ ٓػننل خلغناش الي نْع اإلىطناىٔ٘ ّأفبازٍنا
ّأؽ٣و القلْذ الخػسٓ٘ ّة٢مَنا ّكنل منا وت اذتٔناٗ منً فبنس
ّماق ٘ ّغعْز ،حل ثىَا  ٢رقزندز ملن ٙا٢قنط ٣حَنرا اذتِننل
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الضقٔنننل ؽزننن ٙحارتٔنننال ّثفتنننا ارتٔنننال قتننندٍا حقنننْٗ منننا كاىنننس
لزغدٍا لْ.ِ٢
ّكٔا ٓزؿْز مً ٍرِ اللس٘ ارتامدٗ الن ميػنٍ١ا ٍارنُ
انتا ٗ الخاز ٗ أٌ حتنل حؽت عيخَٔنا ذلنك اللنَٔد انتقندع انتزندفٍّا
مننً أحعنند قننساز وت النني ظ اإلىطنناىٔ٘ ارتالنندٗ حبننل مننا فٔننُ مننً
رٍُّْػ ّربلُّا ّقٔاٛ
فَنننل رسٓننندٌّ أٌ رطننننعْا منننً الؿنننخسٗ الؿننننا ٛأىاغنننٔد
انتٜ٣ب٘ أو ٍل رسٓدٌّ أٌ (رْقعْا مل ٙىاٖ مً القؿد أىسناو
ال لك !).
ثٌ اللسنن٘ الخػننسٓ٘ ٤ؾننس لس ّأمغ نصل مننً أٌ حتنننل مضننل ٍننرِ
نٕ ّالزقنندو ٤ىَننا قننٔق٘
ا٤ماىنن٘ الطنننآّ٘ مَنننا حلسننس مننً السُّ ِقن ِّ
ستدّ ٗ فاىٔ٘ ّالي ظ اإلىطاىٔ٘ فطٔؾ٘  ٢ىَا ٜ٘ٔحاقّٔ٘ .ضزٌتل
اللس٘ وت ؽاع٘ ثؾت ارتٔال ٤ىُ ٍنْ البينص ا٤حندٖ النرٖ قتندٍا
حاذتٔاٗ ّالقْٗ ّالػخاذّ ،لبينُ مَننا أمندٍا حنالقْٗ ّالػنخاذ
فطزخق ٙمناعصٗ منً اضنزٔ ا ٛمنا وت الني ظ اإلىطناىٔ٘ منً مننا
ّضع٘ ّقٔا...ٛ
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ّقد قلس مً قخل ثٌ ارتٔال ٓيقطه وت ىٌتنسٖ ثؾت قطننؽت:
قطه اخترِ اإلىطاٌ  ٢للزيْٓا ّالزصّٓا ّلبً لٔز َه مً ّزاُٜ
ضساٜس الي ظ ّخ آا الْعْ ٍ ٍّْ ،را ارتٔال النرٖ ىلننإ منً
خل نُ م٣مننإ ال لطن ٘ ّأضننسٗ ال بنسّ .ىطنننا منً ّزاٜننُ ٍنندٓس
اذتٔاٗ البرٓ ٚلندِّّٖ حبنل مينا ّغندٗ ٍّنْ ٍنرا ال نً النرٖ
ريدمػ فُٔ ال لط ٘ حالػعس ّٓص ّؼ فُٔ ال بس حارتٔنالّ .قطنه
اختننرِ اإلىطنناٌ أّ ٢لٔعننر حننُ مننً ذاش ى طننُ ؽننؽت  ٢ظتنند ءننا
مطنناغا وت اذتقٔقنن٘ العازٓنن٘ ،صننه رطننْز ٍننرا اليننْ مننا الصمنناٌ
فبنناٌ ميننُ ٍننرا اليننْ الننرٖ ىعسفننُ ّالننرٖ أل ننس فٔننُ كزنند
الخ٣غنن٘ ملنن ٙاخز٣فَننا .قلننس ٍننرا مننً قخننل ّلبننيم أز ش أٌ
أقْل ا ٌ٦ثىم أ ٕ ٍرا القطه اّ٤ل (حارتٔال ال م)  ٌ٤فُٔ
ريطخنننا اليٌتنننسٗ ال ئننن٘ النن ٓلقَٔنننا اإلىطننناٌ ملنننٍ ٙنننرا العننناحل
البننخ ّ ،أ ٔننُ (حارتٔننال الػننعسٖ) ٤ىننُ ٓكننسذ عننرّزِ ثؾت
أحعنند غننْز وت ؾنننٔه الػننعْز .أمننا القطننه الضنناىٕ فننجىم أ ٔننُ
(ارتٔال الؿيامٕ) ٤ىُ قسذ مً الؿياماش الل ٌتّٔ٘ ،أ ٔنُ
(ارتٔننال النناشٖ) ٤ىننُ زتنناش ملنن ٙكننل ؽننال ضننْا ٛقؿنند ميننُ
النناش كنننا مينندىا ا ٌ٦أو حل ٓقؿنند ميننُ كنننا مينند اإلىطنناٌ
القدٓهّ .حعد ٍنرِ البلنن٘ فنبٖ ىنْ منً أىنْا ارتٔنال أزٓند أٌ
أجط ميُ ميد العسذ فللخٔال ىْا ٍ كنض ٍٍٗ .نل ثىنم ضنبجط
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مً ارتٔال ال م أّ مً ارتٔال الؿيامٕ ٍّل ثىنم ضنبمس
لنُ مننً ّعَزننُ الؿننيامٔ٘ الخؾزنن٘ الن رزينناّل النناش ّا٢ضننزعازٗ
ّالزػخُٔ ّمخلغ قْٗ العسذ وت ٍرا الكسذ مً الب٣و أو ثىم
ضننبجط وت النناش ّا٢ضننزعازٗ ّالزػننخُٔ مننً ىاؽٔنن٘ أخننسٍ ٚننٕ
رطْز ٍارُ الزَّنغُّصاشِ ما العؿْز ّارخامَا ضي٘ اليػنّْ ٛالزندزؼ
منننً ؽطنننً ثؾت أؽطنننً ّمنننً ؾنننا ثؾت أؾنننلإ ّأصنننس الػنننعساٛ
ّالبزنناذ وت رطننْز ٍننرِ النناشاش ّزقَٔننا ّاؾننطخاغَا حننبلْاٌ
العؿْز انتخزل ٘ ال ازرقس معَا وت ضله اذتٔاٗ ،أو ماذا
 ٢أزٓنند أٌ أمننس للخٔننال مننً ّعَزننُ الؿننيامٔ٘ ٢ ،مننً
ٍارننُ الياؽٔنن٘ ّ ٢مننً رلننك؛  ٌ٤نتضننل ٍارننُ انتخاؽننط ٍْارَننا ّأىننا
لطس ميَه نن ّاذتند هلل نن ّ ٌ٤ك ًّ٣مً ٍارؽت الياؽٔزؽت عامد
عننا"يف وت ىٌتننسٖ  ٢غئنن٘ فٔننُ ّ ٢كتننالّ ،ى طننٕ  ٢رطننن ًٝثؾت
مضنننل ٍارنننُ انتخاؽنننط ادتافننن٘ ّ ٢حت نننل حَنننا .صنننه  ٌ٤مضنننل ٍارنننُ
انتخاؽننط  ٢قتبييننا أٌ ىطزػنناَّ مننً ّزاَٜننا خننْا ا٤منن٘ ّ٢
مػنامس الػننعد ّ ٢ىطننزطٔا أٌ ىلننظ وت عْاىخَننا ذلننك اليننخض
اذتٕ ارت نْ انتنا م حبىخنا ٛالني ظ اإلىطناىٔ٘ ّأٍْاَٜنا ٢ّ ،أٌ
ىعس" مقداز غعْزٍا حزٔاز اذتٔاٗ كعكْ ؽٕ وت ٍنرا الْعنْ
ّأٖ فاٜدٗ مً جط قاٜه ٓ ٢ي ضخٔ٣
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ثفتننا أزٓنند أٌ أجننط وت ارتٔننال مننً ذلننك ادتاىنند الننرٖ
ٓزبػا مً ىَس اإلىطاىٔ٘ ادتنٔل الرٖ أّلُ  ٢ىَآن٘ اإلىطناٌ
ٍّٕ السّ ّةخنسِ  ٢ىَآن٘ اذتٔناٗ ٍّنٕ اهلل .أزٓند أٌ أجنط وت
ارتٔننال مينند العننسذ مننً ذلننك ادتاىنند الننرٖ رزنندفال فٔننُ أمننْاؼ
الصمً حعصو ّغدّٗ ،ريَنصو فٔنُ زٓنا الْعنْ انتزياّؽن٘ زتلغلن٘
آّ٘ عاستّ٘ ،رزعاقد ملُٔ ًتلناش البنٌْ ّأقنْاّ ِ٠أؾنخا
اذتٔاٗ ّأمطاٍ٠ا؛ ذلك ادتاىد الرٖ ٓطزلَه ّٓطزْؽّٕ ،عتٔنا
ّٓػننعسّٓ ،زنندحس ّٓ بننس ،أّ حبلننن٘ شتزؿننسٗ ثىننم أزٓنند أٌ
أجط ميد العسذ مل ٙما ٔزُ خٔا ٢غعسٓا أّ خٔا ٢فئا.
فارتٔال حَرا انتعين ٙالنرٖ حطنطزُ ّملنٍ ٙنرا اللنٌْ النرٖ
ربلنس ميُ ٍْ الرٖ أزٓند الٔنْو أٌ أرلنطنُ وت عْاىند اذتٔناٗ
ال بسٓ٘ العسحٔ٘ ٍّْ ،الرٖ أزٓد أٌ ىزعس" ثلُٔ وت ما أحق ٙليا
أعدا ىا ا٤قدمٌْ مً رساظ زّؽٕ قخه ّصسّٗ أ حٔ٘ قاٜل٘ ؽزٙ
ىعس" ما ٍٕ ملُٔ مً قنْٗ ّثىزناؼ٤ّ ،عنل ٍنرا فنجىم  ٢أقؿنس
جضننٕ ملنن ٙمننا أحقنناِ العننسذ مننً غننعس ّىضننس لننٔظ غن ؛ حننل ثىننم
ضننبعزاش ٍننرًٓ ثؾت قطننه ةخننس ٍننْ كالػننعس ؾننْزٗ مسسٓنن٘ مننً
ؾْز ارتٔال ّلٌْ قْٖ مً ألْاٌ الز ب اإلىطناىٕ وت ّز منً
أ ّاز اذتٔنناٗ .حننل زؿتننا  ٢أغلننْ وت كننض ّ ٢قلٔننل ثٌ قلننس ثىننُ
أقْ٢ ٚل٘ مً الػعس ملٍ ٙرا الكسذ منً ارتٔنال النرٖ عٝنس
28

للؾنندٓط ميننُ .أمننا ٍننرا القطننه ا٦خننس فَننْ ا٤ضنناق ّأمننا أىننُ
أقنننْ٢ ٚلننن٘ منننً الػنننعس ف٥ىنننم أذٍننند ثؾت أٌ ا٤ضننناق ٍن نٕ
البلن٘ اّ٤ؾت ال رْعطَا اإلىطناٌ منً رعناح اذتٔناٗ ّؽناّل
أٌ ٓز َه ميَا معاىٕ ٍنرا الْعنْ انتزياقكن٘ ّأىَنا ٍنٕ الؿنْش
اّ٤ل الرٖ زٌ حؽت عيخُٔ مً أؾْاش ال بس ّأعساع الػعْز،
أّ حعخازٗ أ ى ٙثؾت الرًٍ ثىَا ق ْلن٘ الػنعس وت ق ْلن٘ اإلىطناٌ
ّما كاٌ مؿدزِ الط ْلن٘ الطناذع٘ فَنْ أ ىن ٙثؾت الطخنا ّأ ل
مل ٙالي ظ مً أٖ غٕ ٛةخس ٤ىُ ٓلق ٙحسٓٝا مً كل كل ن٘ أّ
رؿيُّا حعٔدا مً كل شخس" أّ ـتُّْٓ ،ملٍ ٙرا الكنْ ٛالنرٖ
أزعنننْ أٌ ٓننني لينننا ضنننخل اذتنننا ّقتنننص أمامينننا غٔاٍننند الػنننك
ّادتَالن٘ ضتناّل أٌ فتػنٕ وت ٍننرا الندزذ انتزعنسِّؼ انتلزنْٖ لعليننا
ىٌت س خلا ٍرِ الٌتلنناش انتزدعٔن٘ ّالكنخاذ انتسكنْو حػننظ
اذتقٔق٘ الطاقع٘ ّفغس ا٤مل انتيػْزّ ،ثٌ كينس  ٢أ زٖ ٍنل
ثىيا ضيطنا غناغه ارتٔال الػعسٖ وت ؾؾسا ٛالعسذ ّضنيلنإ
قٔ ُ ادتنٔنل ٍاشعنا وت رلنك ادتصٓنسٗ اليأٜن٘ أو أىينا  ٢ىخؿنس
غن ًتٍِّل نُِ راَٜننا حتننس أغننع٘ الػنننظ ا سقنن٘ ّ ٢ىزخننًَّٔ ث ٢ةصنناز
قدمُٔ فْ السمال ّمنً ٓندزّٖ ...لبنً فليؾزقند ملن ٙكنل
ؽال ؽقٔخ٘ الؿر ّا٤مل وت ٍارُ السؽل٘ السامك٘ ّليخدأ ض ىا
مل ٙاضه اهلل.
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هٌامش:

( )9ىسٓنند حاإلىطنناٌ اّ٤ل ؽٔضنننا أقلقينناِ ،ذلننك اإلىطنناٌ الننرٖ
منناشال ملنن ٙفطننسٗ الطخٔعنن٘ اّ٤ؾت ضننْا ٛوت ذلننك مننً أًتلننُ
الدٍس الداحس أّ مً ماشال ٓطزيػٕ ىطٔه اذتٔاٗ.
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اخلَال الشِّعْسِ ًاألسَاطِري العَسَبََّْ

ٓ ٢عننس" الزننازٓخ مننً ا٤ضنناق العسحٔنن٘ ث ٢غننٔٝا ٓط ن ا ٢
ٓطننننزطٔا حاؽننننط أٌ ٓطننننن ًٝثلٔننننُ ؿت ننننس ِ كننننل ا٢قنٝينننناٌ
لٔطننزخلـ ميننُ زأٓننا فاؾنن ٣أّ ىزٔغنن٘ عاشمننٍّ٘ ،ننْ ثؾت ذلننك
مكطسذ كل ا٢قطساذ شتنزلىت كنل ارتلنىت  ٢عتندِ ىٌتناو
ّٓ ٢طْضننُ قنناىٌْ ّ ٢ظتنعننُ كزنناذ خنناف كنننا وت أضنناق
ا٤مه ا٤خسّ ،ٚثفتا ٍْ ىخر مز سق٘ وت كض مً كزند ا ٤ذ
ّا٤خخنناز  ٢قتبنننً كتعَننا ث ٢حعننند عَنند كنننخ  ،حعكننَا لنننُ
ارؿال حعقاٜد العسذ قخل اإلض٣و ّحعكَا لُ ارؿنال حعْاٜندٍه
ّالنخعض ا٦خنس ٓزؿنل حزنازغتَه القندٓهّ .قند كينس أّل ا٤مننس
ألتننل الننْشز ملنن ٙالننسّاٗ الننرٖ اشْ زّْا ٍننرا ال ننً ّحل لٓعْي نْْا حننُ
ميآزَه حالػعس ّا٤مضال اٌ٦؛ فقد أؾنخؾس أمزقند أٌ منا ىقلنُ
ثلٔينا الننسّاٗ ٍنْ كننل منا مينند العنسذ مننً ٍنرا ال ننً ّأٌ العننسذ
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أى طَه ما كناىْا ٓقٔننٌْ ءنرا ال نً ّشىناّ ،لنْ ٢ذلنك ليٌتننْا
أضنناق ٍه كنننا ىٌتنَننا غ ٍننه مننً ا٤مننه القدقتنن٘ كالْٔىنناٌ
ّالسّماٌ ّقدما ٛانتؿسٓؽتّ ،لباٌ غعسا ٛادتاٍلٔ٘ ٓزسيٌْ حَا
وت أىاغٔدٍه ّأغعازٍه كنا كاٌ الػنعسا ٛالْٔىناٌ ّالسّمناٌ
ٓزسيٌْ حَا قخل زتٕ ٛانتطٔؾٔ٘.
ٍّرا الػٕ ٛالٔط الرٖ ؽدصيا ميُ الزازٓخ مً ا٤ضناق
العسحٔننن٘ ٓيقطنننه وت ىٌتنننسٖ ثؾت قطننننؽت أؾنننلٔؽت :القطنننه اّ٤ل
ا٤ضاق الدٓئّ٘ٓ ،يدزؼ حتس ٍرا القطنه منا كناٌ منً قخٔنل
العْاٜنند  ٌ٤أكضننس العْاٜنند ثفتننا ٍننٕ مقاٜنند مزؾغننسٗ ؿت عننْل
النصمً .القطننه الضناىٕ :ا٤ضنناق الزازغتٔننٍّ٘ ،نٕ رلننك ا٤خخنناز
ال ءا ازرخايت حالزازٓخ العسحٕ القندٓهّ .أزاىنٕ حنالسغه منً قلن٘
ا٤ضنناق العسحٔنن٘ ّاقننطساحَا مكننطسا حطخٔعنن٘ الخؾننط ثؾت أٌ
أقزؿس مل ٙالقطه اّ٤ل ٌّ أٌ أمس للقطه الضاىٕ حخؾط أّ
ـتؾٔـّ ،ذلك  ٌ٤غآ مً الخؾط وت ا٤ضاق العسحٔ٘ ثفتا
ٍٕ معسف٘ ؽٌتَا مً ارتٔال الػعسٖ قلن٘ ّكضنسّٗ ،قند ملننزه
مً كل ن الطناحق٘ أىنم أ ْميِنٕ حارتٔنال الػنعسٖ ذلنك ارتٔنال
النننرٖ عتننناّل اإلىطننناٌ أٌ ٓزعنننس" منننً ّزاٜنننُ ؽقننناٜا البنننٌْ
البرّٓ ٚزعنا وت مخاؽط اذتٔناٗ السامكن٘ ٢ّ ،أخنال أٌ منً
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انتعقْل أٌ ْٓعد مضنل ٍنرا ارتٔنال وت ا٤ضناق الزازغتٔنٌ٘٤ ،
ٍننرا اليننْ ّثٌ كنناٌ مننً ؾننيع٘ ارتٔننال ث ٢أىننُ لننٔظ مننً منننل
ارتٔنننال الػنننعسٖ النننرٖ أزٓننند اذتننندٓط مينننُ؛ ّلنننرلك فنننجىم ٢
أمس نتضل ٍارُ القؿنـ الطْٓلن٘ الن ٓسّّىَنا منً مننسّ حنً
مدٖ ّأقساحُ هتنً ختط نزَه ادتنً رعػُّنقا أّ اىزقامنا ّ ٢نتضنل
َّ ّضنطِٔإٍ ّ٢
غننا
ٍارننُ القؿننـ ّا٤قآّننل الن عتبْىَننا مننً ِ
ءارننُ ا٤ؽا ٓننط انتطز ٔكنن٘ مننً أٓنناو العننسذ ّؽننسّحَه ّ ٢نتضننل
ٍارننُ ا٤خخنناز الدمْٓنن٘ الن عتبَٔننا الننسّاٗ مننً قخننٔل قطننه
ّعدٓظ معللؽت حَا فياٍ ٛارؽت القخٔلزؽت.
كنل ٍنرا ّأغننخاٍُ  ٢أمنس لننُ حػنٕ ٛمننً الخؾنط ،أمننا
لنس ثلَٔنا حطنخد
الرٖ ضبجط فٔنُ فَنْ ا٤ضناق الدٓئن٘ ّمنا م َّ
مزِؽت.
ّزأٓننٕ وت ٍننرِ ا٤ضنناق ٍننْ أىَننا  ٢ؽننٍت ءننا مننً ّقنناٗٛ
ال ً ّثغسا اذتٔاّٗ ،أٌ منً ا نال أٌ ظتند الخاؽنط فَٔنا منا
أ ِلننا أٌ ظتنندِ وت أضنناق الْٔىنناٌ ّالسّمنناٌ مننً ذلننك ارتٔننال
ارتؿنند ادتنٔننل ّمننً رلننك العرّحنن٘ الػننعسٓ٘ الن رز غننس ميَننا
ال لط ٘ السك٘ اليامن٘ ر غُّس انتيخنا العنرذ ،حنل ثىنُ لٔعغنصِ أٌ
ٓلل ِٕ فَٔا ؽز ٙرلك ال لط ٘ الػعضا ٛالباذتن٘ الن رطالعنُ وت
33

أضاق اإلضبيدٓيا" .فا٦ء٘ العسحٔ٘  ٢ريطْٖ مل ٙغٕ ٛمنً
ال بنننس ّارتٔنننال ٢ّ ،ـتضنننل مٌتَنننسا منننً مٌتننناٍس البنننٌْ أّ
ماق ٘ مً مْاقا اإلىطاٌّ ،ثفتا ٍٕ أىؿاذ حطنٔط٘ ضناذع٘
غخَٔ٘ حلعد الؿخٔ٘ ّمساٜظ ا٤ق الّ ،حقٔ٘ ا٤ضناق الدٓئن٘
 ٢ر ؿننإ مننً فبننس منٔننا أّ غننعْز قٔننا ّ ٢رسمننص نتعينن ٙمننً
انتعناىٕ الطنامّٔ٘ ،ثفتنا ٍننٕ أ ىن ٙثؾت النٍْه ميَنا ثؾت أٖ غننٕٛ
ةخس ٢ ،أضزضم مً ذلك ث ٢أضطْزٗ اليغْو فجٌ ملَٔا غٔٝا مً
ّقا ٗٛالػعس ّىكازٗ ارتٔال.
فقد مخد العسذ أزحاحا مز سق٘ ّةءن٘ كنض ٗ كس ٍنه منً
ا٤منننه الْصئننن٘ القدقتنننّ٘ ،لبنننيَه حل ٓعخننندّا رلنننك ا٦ءننن٘ حعننند
ر ب منٔا وت ًتْاٍس ٍرا الْعْ كنا فعل غ ٍه مً أمنه
العنناحلّ ،ثفتننا كاىننس مخننا رَه ملنن ٙأؽنند قننسحؽت :ثمننا ربلٔننُ
ا٤عنندا أّ رقلٔنند غ ٍننه مننً ا٤مننه وت مخننا ٗ ةءزَنناّ ،حعخننازٗ
ملنٔنن٘ :ثٌ الخامننط لزلننك العقٔنندٗ الْصئنن٘ وت أى ننظ العننسذ حل
ٓبنً ٍنْ "الزػنخٔـ" أٖ أٌ غتلنا اإلىطناٌ ملن ٙمنا ؽْلنُ منً
ا٤غٔا ٛصْذ اذتٔاٗ ّٓيٌتنس ثلَٔنا كنبزّا ؽٔن٘ ىامٔن٘ رػنازكُ
اذتظ ّاذتٔاّٗ ،ثفتا كاٌ الخامط ملَٔنا (مخنا ٗ ا٤منْاش) وت
ا٤كضنننس ّاؽزنننرا ٛا٤منننه ا٤خنننس ٚالنن ضنننخقزَا ثؾت الزننندًٓ وت
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معزقدارَا الدٓئّ٘ .ارخا العسذ لسن الزػنخٔـ ٍنْ الطنخد وت
أٌ أضاق ٍا حل ربً مػزنل٘ مل ٙغٕ ٛمً ارتٔال الػنعسٖ،
ّلبً قد ٓطبل الطاٜلّ :ما الرٖ فا العنسذ وت ٍنرِ الطسٓنا
ال حعدش حَه مً ارتٔال الػعسٖ حعندا كنخ ا ّادتنْاذ ٍنْ
أٌ ٍرا لُ م٣قزُ حالسّ العسحٔ٘ ال ضبربله ميَا فٔنا رخعد.
ٍّننرا الننرٖ قلزننُ مننً ا٦ءنن٘ العسحٔنن٘ ٌٓتَننس ّ٤ل ٍّلنن٘ مننً
معسف٘ ا٦ء٘ العسحٔ٘ ّا٤ضاق ال ٓسّّىَا ميَا.
فقد مخد العسذ ثضنا" ّىاٜلن٘ ٍّننا ؾنيناٌ شمننْا أىَننا
زعل ّامسأٗ مً علسٍْه فغسا حالبعخ٘ فنطنخَنا اهلل ؽغنسًٓ!
ّثىم  ٢أفَه كٔا لمخِدا ّقد ؽل حَنا ٍرا العراذ ،اللنَه ث٢
لند صنه
َّ
أٌ ٓقال ثٌ العطا ملَٔنا قند اضنزؾال وت الي نْع ثؾت ؽ
ثؾت ثعنن٣ل صننه ثؾت مخننا ٗ ملنن ٙرننْالٕ العؿننْز ّرساخننٕ الننصمً.
ّمخدّا ال٣ش ّالعصّ ،ٚالسّاٗ غتزل ٌْ فَٔنا اخز٣فا كنخ ا:
فنيَه مً ٓصمه أىَنا طتلزناٌ ألََننا العنسذّ ،منيَه منً ٓنصمه
أىَنننا ؾننيناٌ لننسعلؽت ؾنناذتؽت كنناٌ أؽنندٍنا ٓلننسُّ الطننْٓا
للؾغننٔػّ ،مننيَه مننً ٓننصمه أىَنننا ؾننيناٌ عننا ٛحَنننا منننسّ حننً
لؾننّٕ .مخننندّا ميننناٍّٗ ،ننْ ؾنننيه كننناٌ حننؽت مبننن٘ ّالطننناٜا.
ّمخندّا ٓسننْظ ّٓعنْ ّضننْاما ّىؿنسا ٍّننٕ منً ةءننزَه القدقتنن٘
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الن ن ىؿنننخٍْا لقنننْو منننً ؾنننلؾاَٜه حعننند منننْرَه ملننن ٙضنننخٔل
الركس ٚفاىقلخس ثؾت مخا ٗ حطْل الصمً.
ّمخدّا انتػاٖ فقالْا( :مخد انتػناٖ)ّ ،مخندّا الػننظ
فقالْا ( :مخد مشظ)ٍْ ّ ،ا ا٦ء٘ ّشمنْا أىَا رَد ا٤ضياٌ
كتاّ ٢ؽطيا ،فبناٌ ؾنخَٔه ثذا أصسنس أخِنر ضِنيَُّ حنؽت الطنخاح٘
ّاإلحَاو ّاضزقخل الػنظ قآ" :٣ٜا مشظ! أحدلٔم حطً أؽطً
ّلزغس وت ًتلنَا ةٓارك!".
قال قسف٘:
ضنننقزُ ثٓننناِ الػننننظ ث ٢لِضارِن نُِ أضا ّحل ربندو ملٔنُ حب ند
ّقال غ ِ:
أحدلزننننُ الػنننننظ مننننً ميخزننننُ حنننس ا أحنننٔض مؿنننقْل ا٤غنننس
ّأؽطند أٌ ٍارننُ العقٔندٗ قنند اىقلخننس ثؾت منا ٗ ًتلننس ؽٔنن٘
ثؾت منا حعند اإلضنن٣و ّأٌ حعنض العننسذ عنا ٛحَنا ثلٔينناٍّ ،نرا مننا
أملٍّلل حُ ّعْ ٍارُ العا ٗ ميدىا فجٌ كض ا مً عَاش انتنلبن٘
ٓبمسٌّ أق اءه ميد اإلصسناز أٌ ٓ علنْا مضنل ٍنرا ال عنل ّٓقْلنْا
قْ ٢قسٓخا ميُ ٢ّ .أغكُّ أٌ مخا ٗ انتػاٖ ّالػنظ قد أخنرٍا
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العسذ منً ا٦غنْزٓؽت كننا أخنرّا مخنا ٗ رالند ّةقنس ٍّخزنٌْ
ّمػا.
فقنند زأٓننزه أٌ ةءنن٘ العننسذ حل ختننسؼ مننً ذ ْٓيِننك الينننْمؽت
ا٦ى ننؽت :ربلٔننُ ا٤مننْاش أّ رقلٔنند ا٤مننه ا٤خننسّ ،ٚأىَننا ءننرا حل
ربً مػزنل٘ ملن ٙفبنس أّ خٔنال ّثفتنا ٍنٕ أؾنياو عامندٗ ٢
رؿْز لْىا مً ألْاٌ اذتٔاٗ .ؽزن ٙثٌ مػناّش ٍّنٕ ةءن٘ اذتند
ّادتنننال مينند ا٦غننْزٓؽت ال ن كنناىْا ٓؿ ن ْىَا حبىَننا مْقنندٗ
غنعل٘ اذتٔنناٗ ّؽازضن٘ الػننخٔخّ٘ ،الن كناٌ الػننخاٌ ّالعننرازٚ
ٓسرلٌْ أغاىٕ اذتد حتس قدمَٔا ،لنَّا مخدٍا العسذ حاضه مضا
حل ٓعخدّا فَٔا ذلك انتعي ٙالعنٔا النرٖ ٓؿنل اذتند حادتننال،
ّثفتا مخدّا فَٔا ؾينا ٓ ٢سمص ثؾت غٕٓ ٢ّ ٛيه مً فبس.
ّمً أضاق ٍه ال كاىْا ٓدٓيٌْ حؿؾزَا :السْلٍّٕ ،
ؽٔننْاٌ خننساوت ٓصمنننٌْ أىننُ كسٓننُ انتيٌتننس غننئا ارتلقنن٘ ٓننبلا
السنننن اٌ انتْؽػنننن٘ ّال ٔنننناوت انتق ننننسٗ لٔكننننلل الينننناع ّٓلننننَْا
حادتناعهّٓ ،دمٕ أحطاءه أىَه غاٍدٍّا ّؽازحٍْا فاىزؿسّا
ملَٔاّ ،قند أّلنا رنبحىت غنسا حْؾن َا ّالزؾندظ ميَنا وت غنعسِ
ّمً ذلك قْلُ:
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ّثىنننننننننننننٕ قننننننننننننند لقٔنننننننننننننس السنننننننننننننْل رَنننننننننننننْٖ
ٓطننننننننننننننننَد كالؿننننننننننننننننؾٔ ٘ ؾؾؿننننننننننننننننؾاٌ
فقلنننننننننننس ءنننننننننننا( :ك٣ىنننننننننننا ىكننننننننن نْل أٓننننننننن نًٍ،
أخننننننننننْ ضنننننننن ن س ،فخلننننننننننٕ لننننننننننٕ مبنننننننننناىٕ!)
فػننننننننننننند ش غننننننننننننندٗ ضتنننننننننننننْٖ ،فنننننننننننننبٍْ،ٚ
ءننننننننننننننننا ك ننننننننننننننننٕ ؿتؿننننننننننننننننقْل قتنننننننننننننننناىٕ
فبقننننننننننننننننسحَا حننننننننننننننننٍ ٣ننننننننننننننننؼ فخننننننننننننننننسَّشْ
ؾننننننننننننننننننننننننسٓعا للٔنننننننننننننننننننننننندًٓ ّللغننننننننننننننننننننننننساٌ
فقالننننننننننننس" :ملننننننننننندْ" فقلننننننننننننس ءننننننننننننا زّٓنننننننننننندا
مباىننننننننننننننننك! ثىننننننننننننننننم صخننننننننننننننننس ادتينننننننننننننننناٌ
نك مزبٝننننننننننننننننننا ملٔننننننننننننننننننُ
فلننننننننننننننننننه أى ننننننننننننننننن ُّ
٤ىٌتننننننننننننننننس مؿننننننننننننننننخؾا منننننننننننننننناذا أرننننننننننننننننناىٕ
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ثذا مٔيننننننننننننننننننننننننننننننننننناٌ وت زاعٍ قخنننننننننننننننننننننننننننننننننننٔإ
كننننننننننننننساع اءنننننننننننننننس مػنننننننننننننننقْ اللطننننننننننننننناٌ
ّضنننننننننننننننناقا شتنننننننننننننننند ّغننننننننننننننننْاٗ كلنننننننننننننننند
ّصنننننننننننننننننْذ منننننننننننننننننً مخنننننننننننننننننا ٗٛأّ غنننننننننننننننننياٌ
ّميَننا الؿنند ٚأّ اءامننٍّ٘ ،ننٕ قنناٜس خننساوت ٓصمنننٌْ أىننُ
غتننسؼ مننً زأع القزٔننل الننرٖ قننلَّ مننُ ّٓقننا ملنن ٙقننرِ ٍار ننا:
"اضننقْىٕ فننجىم ؾنندَّٓ٘!" ّٓ ٢ننصال كننرلك ثؾت أٌ ٓ١خننر حضننبز
القزٔل فٔخز ٕ الطاٜس صه ٓ ٢عْ  ،قال غامسٍه:
لننننُ ٍامنننن٘ رنننندمْ ثذا اللٔننننل عيَننننا
"حننننننننم مننننننننامس! ٍننننننننل للننننننننَ٣لٕ
ناٜس "
صننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ندٌّ أٌ
ٓعزقن
ّميَننا غننٔاقؽت الػننعساّ ،ٛذلننك أىَننه كنناىْا

لبل غامس غنٔطاىُ النرٖ ٓنْؽٕ ثلٔنُ الػنعسّٓ ،نسٌّّ أخخنازا
كننض ٗ مننً ٍنن ٛ٢١الػننٔاقؽت ،فبنناٌ ؾنناؽد امننس ٟالقننٔظ
٢فٍت حً ٢ؽٍتّ ،ؾاؽد مخٔد حً ا٤حسف ٍخٔند حنً الؿنا و،
ّؾاؽد ا٤مػ ٙمطؾل الطنبساٌ حنً عيندلّ ،ؾناؽد شٓنا
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الرحٔاىٕ ٍاذز حً ماذزّ ،ؾاؽد البنٔس مدزا حً ّاغه احنً
مه ٍخٔد ؾاؽد مخٔد حً ا٤حسف.
ّميَا أضطْزٗ اليغْو ٍّنه ملن ٙخن "٣فَٔنا ،فننيَه منً
ٓقؿنَا ملنن ٙاليؾنْ ٍّننْ" :أٌ ضنَّٔ ٣أخزٔننُ العخنْز ّالسنٔؿنناٛ
كاىس ص٣صزَا زتزنع٘ صه اضتدز ضَٔل ثؾت ىاؽٔ٘ الٔنؽت حعد أٌ
خننا ىَننس الننسٗ ّرخعزننُ ثؽنند ٚأخزٔننُ ؽزنن ٙغنؿننس مٔيَننا
فطنننٔس غنٔؿنناّ "ٛمننيَه مننً ٓسَّٓننا ملننّ ٙعننُ ةخننس ٍننْ "أٌ
ضَٔ ٣كاٌ فازضا كتٔل الطلع٘ ضاؽس انتيٌتس فخاىُ اذتٍت وت
معسك٘ آّ٘ ّزا ٛالسٗ فخسَّ ؾسٓعا ربطِْ الدما ٛال اىٔ٘
فننسا أخزٔننُ مؿننس أخَٔنننا الخاضننل فعننرش ثلٔننُ ثؽننداٍنا ىَننس
السٗ ًّتلس ّاكت٘ ميد زأضُ ّوت ع ئَا مرٗ ؽاٜسٗ :فطنٔس
مخننْزاّ .قعنند حالضاىٔنن٘ الننسش ٛال ننا ّاذتننصٌ انتسٓننس مننً اللؾننا
حبخزَننا فاىَلننس رننرز" النندمْ ؽزنن ٙغنؿننس مٔيَننا الخاكٔنن٘...
فطنٔس غنٔؿا."ٛ
فَل زأٓنزه فٔننا رلْرنُ ملنٔبه منً أضناق العنسذ ّاؽندٗ
رػننس حننال ً ّاذتٔنناٗ كنننا ٓػننس البْكنند حنناليْز ادتنٔننل
ّالْز ٗ حالعطس ا٤زٓػ ٍّل ّعدو فَٔا كتا ٢أكضنس منً ٍنرا
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اذتنندٓط ارتٔننالٕ الْقننٕ ٛالننرٖ ٓسّّىننُ مننً ضننَٔل ّأخزٔننُ
ّكرلك كاىس أضناق العنسذّ ،صئن٘ عامندٗ عافٔن٘ حل ر قنُ
اذتا ّ ٢رنرّقس لنرٗ ارتٔنالّ ،أٍّناو معسحندٗ غناز ٗ  ٢رعنس"
ال بس ّ ٢اغزنلس مل ٙغٕ ٛمً فلط ٘ اذتٔناٗ ...أمنا أضناق
ا٤مننه ا٤خننس ٚفقنند كاىننس مػننخع٘ حننالسّ الػننعسٓ٘ ادتنٔلنن٘
شاخسٗ ح لط ٘ اذتٔاٗ ال ئ٘ الساقؿ٘ وت ًتل ارتٔال ...فقد أخر
الْٔىاٌ كض ا مً مقاٜندٍه ّأضناق ٍه منً ا٦غنْزٓؽت كننا
أخر العسذ أى طَهّ ،لبيَه قخعٍْنا حطناحا ؽٔنارَه ارتاؾن٘
فباىننس زغننٔق٘ غننعسٓ٘ ضنناؽسٗ أكضننس هتننا كاىننس ملٔننُ مينند
ا٦غنننْزٓؽت ،فَنننه أخنننرّا منننً ا٦غنننْزٓؽت مخنننا ٗ ةءننن٘ اذتننند
ّادتنال" :مػاّش" كنا أخرٍا العسذ ميَهّ ،لبنً العنسذ
ماملٍْننا كنننا ٓعنناملٌْ أىؿنناحَه ال ن  ٢رسمننص ثؾت فبننس ّ٢
ـتضننل ماق نن٘ ،فباىننس ؾننينا ؽغسٓننا عامنندا حتغخننُ البتحنن٘
الؿناّ ٛالطبٌْ ا٤لٔه .أما الْٔىاٌ فقد اخترّا ءا ا ا ةخس
ٍْ" :أفسّ ٓس" ّىطغْا ؽْل ىػبرَا أضناق غنعسٓ٘ حل ٓعسفَنا
ا٦غننْزٌْٓ ،فبنناىْا ٓصمنننٌْ أىَننا خلقننس مننً أمننْاؼ الخؾنناز!
ّاخترّا ثءا للؾد ِْ" :ثٓسّع" ّشمنْا أىُ احً أفسّ ٓس ّأٌ
لننُ عيننناؽؽت ذٍخنننٔؽت ّأىنننُ عتننننل أحننندا ضنننَاما ؽنننا ٗ ّمػنننامل
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رلزَد !...أزأٓزه ٍرا العننا وت ال بنس ٍّارنُ الطنع٘ وت ارتٔنال
وت ا٤ضنننطْزٗ الن ن رنننصمه أٌ أفسّ ٓنننس قننند خلقنننس منننً أمنننْاؼ
الخؾنناز أٖ غننٕ ٛأىؿننا مننً أمننْاؼ الخؾنناز ّأقَننس ّأٖ غننٕٛ
أمنا مً الخؾس ّأ ّ ٚمً دتػ الٔه ؿتعاىٕ اذتٔاٗ ّأٖ غنٕٛ
أكتل مً الخؾس وت منقُ ّضبْىُ ّأقْ ٚمً الخؾس وت صْزرنُ
الطاغٔ٘ كرلك ادتنال ،فُٔ منً القنْٗ ّالعننا منا وت اذتٔناٗ
ال أىػبرُّ .كرلك رلخلا زح٘ ادتنال منً أمنْاؼ الخؾناز الن
رزنضننل فَٔننا قننْٗ اذتٔنناٗ ّمنقَننا ّقَازرَننا .صننه أ ٢رننسٌّ ٍارننُ
عننل مننً اذتنند ق نن ٣كتننٔ ٣ىخننٔ٣
ا٤ضننطْزٗ ا٤خننس ٚال ن
أصتخزُ ثفسّ ٓس ٓزبلا وت ميبخُٔ عياؽناِ الطناؽساٌّ ،عتننل
وت زاؽزٔننُ ىخالننُ اذتننا ٗ ّمػنناملُ اليازٓنن٘ أ ٢حتطننٌْ حننبمْاؼ
ارتٔال فَٔا ر٣مد غاق ٞاذتقٔق٘ رسٍ ٚل كاىنس اإلىطناىٔ٘
رعس" اذتد لْ حل رعس" ادتنال ٍّل كاٌ اذتد وت اذتقٔق٘
ّمينند النني ظ ث ٢ق نن ٣مطننلؾا ...لننُ غننسازٗ الط ْلنن٘ ّقَازرَننا
الطنناذعّ٘ ،لننُ قٔػننَا ّ ئَنناّ ،لننُ مػنناملُ اليازٓنن٘ الن قنند
ري ّعِْ الدٍس ّقد حتس ةمال القلْذ
ٍّبرا كاىس ةء٘ الْٔىاٌ ّأضاق ٍه ميَا :ةزا ٛغعسٓ٘
ٓزعاىا فَٔا ال بس ّارتٔال ،فبل ةء٘ زمص ل بسٗ أّ ماق ٘
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أّ قْٗ مً قْاش الْعْ ّ ،كل أضطْزٗ ؾْزٗ غنٔق٘ منً ؾنْز
الػعس ٓقسٍ٠ا الخاؽضٌْ فٔؾطنٌْ أىَنا ؾنا زٗ منً شتٔلن٘ قْٓن٘
ّثؽطنناع فٔننا ٓػنننل العنناحل ّعتننظ حننب أىخننا اذتٔنناٗ.
فبنا أىَه قد ععلْا للؾد ثءا ّللغنال ةء٘ ،فبرلك ععلْا
اذتغننن٘ ةءنن٘ ّللػننعس ّانتْضننٔق ٙثءننا ّلس ن ٍننرِ مننً انتعنناىٕ
ػننعسل
العنٔقنن٘ ّمٌتنناٍس البننٌْ الساٜعنن٘ أزّاؽننا ّؽٔنناٗ رلؾننظُّ ّرل ْ
جٔط كاىْا ٓيٌتسٌّ ثؾت الْعْ منً خن٣ل أضناق ٍه ّىٌتنسٗ
فئنن٘ حتننظ حزٔنناز اذتٔنناٗ ٓزنندفا وت كننل كننآّ ًٜطننزغٔؼ وت
كل مْعْ ّ .ثىم ٤كز ٕ حْاؽدٗ مً أضناق ٍه رنخؽت لبنه
مرٍخَه وت الْعْ  ،فقد كاىْا ٓعزقدٌّ أٌ الؿند ٚعئن٘ منً
حياش ادتخنال ّآّ ٤نّ٘ ،أىَنا كاىنس خ٣حن٘ انتيٌتنس ّاذتندٓط،
فنسش حَا ْٓما "ٍ ا" ّكاىنس ذاٍخن٘ لز ناع ٞشّعَنا منا حعنض
مػٔقارُ وت ثؽند ٚمقاؾن اّ٤ليند ،فاضنزَْاٍا ؾنْرَا ؽزنٙ
فارَنننا السنننس ّفنننسش العػنننٔقاش ثؾت منننتًَّٓ ،فزنلنننك ى طنننَا
السكد مل ٙالؿد ٚفطلخزَا قْٗ الب٣و ث ٢ثما ٗ منا رطننا،
فبؾخؾس مً ذلك اذتؽت ةءن٘ ؽناٜسٗ رزلقنا ا٤ؾنْاش لاععَنا
كبىنناش ا٤حل .رلننك كاىننس أضننطْزٗ الْٔىنناٌ مننً الؿنند .ٚأمننا
َّ
العسذ فخالسغه مً أىَه ٓطنٌْ الؿد" :ٚاحي٘ ادتخل" فنجىَه حل
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ٓ١ل ننْا أضننطْزٗ ميَننا رزسينن ٙحْؽػننزَا ّاى سا ٍننا حننؽت ادتخننال
ّرا م للغاش قلخَا حؽت الس اٌ ّا.٘ٓ ّ٤
ّكننرلك كاىننس أضنناق اإلضننباىدٓيا"( ،)9فخننالسغه
مننً أىَننا عافٔنن٘ كاذتنن٘  ٢ؽننٍت ءننا مننً زقنن٘ أضنناق الْٔىنناٌ،
ّخ٣حزَا ،فجىَنا ربخنر منً ال لطن ٘ ّالػنعس جنٍت ّافنس ،فننً
أضاق ٍه :أىَه كاىْا ٓسٌّ اذتٔاٗ غغسٗ قْٓ٘ زاضخ٘ ركسذ
حعسّقَننا وت هتلبنن٘ انتننْش ّريزػننس ح سّمَننا وت ةفننا الطننناٛ
ّميد أؾلَا وت هتلب٘ انتْش ظتلظ ا٤مظ ّالْٔو ّالسد ٓسٌّّ
عرّزٍا مً الخٝس انتقدض٘ ٍّٕ اٜنا رْز صه رصٍس صه رضننس صنه
ظتننا مننا ملَٔننا مننً ّز ّشٍننس ّ ننس لَٔننْٖ ثؾت هتلبنن٘ انتننْش
ؽٔط ظتلظ ا٤مظ ّالْٔو ّالسد .فَل زأٓزه فٔنا ىٌتنه الػنعساٛ
ّكزد البارخٌْ أمنا خٔاّ ٢أؾد رؿْٓسا للؾٔاٗ مً ٍارنُ
ا٤ضطْزٗ ٍّل زأٓزه ّاؽدٗ مً أضاق العسذ رداىَٔا ضع٘ وت
ال بس ّغصازٗ وت ارتٔال
هٌامش:

( )9ضباٌ عصٓسٗ ضٔ٣ىد ا٤قدمٌْ.
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اخلَال الشِّعْسِ ًالطبَعَْ يف زَأِ األدب العَسبُ
أما ذٍخزه وت ْٓو مً أٓاو السحٔا اذتانت٘ ثؾت حعض قْاؽٕ
انتدٓي٘ ،ؽٔط الرٓ٘ انتَزصٗ الياقسٗ ّالساذ انتْ ِىال ادتنٔنل أمنا
ٓاىننه
زأٓننزه ذلننك الخلخننل ا٤ىٔننا انتزيقننل حننؽت السؿننٌْ انتْزقننَّ٘ ،
حبغازٓنندِ السقٔقنن٘ الػننغٔ٘ أمننا أحؿننسو رلننك القخَّخننسٗ السغننٔق٘
انتزخطننسٗ حننؽت شتنناّ" ا٤غننغاز ّؽننْل مطننازذ اذتقننْل رزسيننٙ
حزلك ا٤ىاغنٔد العرحن٘ الطناٍسٗ أمنا غناٍدو وت قنؾْٗ اليَناز
رلننك ال ساغنن٘ ادتنٔلنن٘ رسفننس" ؽننْل ا٤مػنناذ الخلٔلننّ٘ ،رلننك
اليؾل٘ اءناعصٗ حتنْو حنؽت الصٍنْز الطنبس ٚحنبىْاز اليَناز أمنا
ضاقطس ثلٔبه ذاش ٓنْو ىطنناش انتطنا ٛالْا من٘ ذلنك الؿنْش
ال كٕ ادتنٔل انتزغاّذ وت ًت٣و الساذ
صه أما أؽططزه ثذ ذاا ّأىزه حنؽت أؽكناٌ الطخٔعن٘ حنرلك
الػننننعْز القننننْٖ السننننامض الضَّنِننننل ٓطننننزؾْذ ملنننن ٙمػننننامسكه
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ّٓطزْلٕ مل ٙى ْضبه فٔغعلَا أ ى ٙثؾت ارتلْ ميَا ثؾت ٍرا
العاحل ال ناىٕ ضنزقْلٌْ :حلنّ !ٙلبنً أٖ غنٍٕ ٛنْ ٍنرا النرٖ
ؽننسَّا وت ى ننظ الخلخننل ؽنند اليػننٔد فنناىطلا ٓسننم حننؽت السؿننٌْ
انتصٍنسٗ ّ ،امند قلنند القخَّنسِٗ الؿنس ٗ فاىنندفعس رزسنس زاقؿنن٘
حننؽت اذتقننْلّ ،أصنناز ال ننساؽ فسفننس" حننؽت الػننقٔا ّا٤قؾننْاٌ،
ّأٍنناؼ اليؾلنن٘ فاىطلقننس ردمنندو فننْ أمػنناذ السحٔننا حاؽضنن٘ مننً
زؽٔا الْزّ ّ .أٓقٍت وت أمناقبه ذلك اإلؽطاع انتخَه انتنخَػ
اللرٓر أٖ غٕٓ ٛا رسٍ ٚرِ القْٗ الطناؽسٗ الن رطنبس كنل
غنّٕ ٛرعخننط حبننل غنٕ ٛثىَننا ٍننرِ النسّ اإلءننٕ اليخٔننل الننرٖ
رخؿسّىُ وت الطناّ ٛانتاّ ٛاليْز ّال كاّ ،ٛوت النْز ٗ الياقنسٗ
ّاليطننن٘ الطنناٜسٗ ّوت ؽلنن٘ انتننْؼ ّّمننٔض اليغننْو .ثىننُ ادتنننال
ارتالد انتعخْ النرٖ أؽنظ حنُ أٍنل حاحنل فعخندِّ وت (مػناّش)
ّغعس حُ الْٔىاٌ فقدضِْ وت (أفسّ ٓس) ّاضنز ص قلنْذ السّمناٌ
فنغدِّ وت (فٔئظ) ّأقامنس لنُ اإلىطناىٔ٘ كلنَا معاحند الند
وت أمنا القلْذ...
فادتنال ٍْ الرٖ ىخَُّ الطاٜس فسس ّأٓقنٍت ال نساؽ فؾنَّْو
ّاضننزخا اليؾلنن٘ فطافننس حننؽت السٓننا ّاختننر مننً أى طننبه
ٍٔب ٣غعسٓا رعخدّىُ فُٔ ّأىزه  ٢رػعسٌّ.
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ّادتنننال ٍننْ الننرٖ أىطننا غننعسا ٛالْعننْ حزلننك ا٤ىاغننٔد
ارتالدٗ انتزسئ٘ ع٣ل البٌْ ّزتد اذتٔاٗ.
ّادتننننال ٍنننْ النننرٖ مَننند لنىطننناىٔ٘ ٍنننرا الطنننخٔل النننرٖ
ركسذ فُٔ ّاضزضاز أفباز ادتخاحسٗ مً مساقد اليطٔاٌ.
ّلنننٍْ ٢نننرا ادتننننال انتيخنننط وت مٌتننناٍس البنننٌْ ّقْآننناِ
٢ختننرش اإلىطنناىٔ٘ ضننخٔ ٣ةخننس غ ن ٍننرا الننرٖ رعسفننُ ّذتننسو
العاحل مً از خالدٗ أىزغزَا العقْل...
ّحعد ،فنا الرٖ أزٓد قْلُ مً ّزاٍ ٛرا الب٣و أزٓد أٌ
أقْل ثٌ مضل ٍرا ادتنال الطخٔعٕ الرٖ ٓطز ص كْامً اذتنظ
َّٓص أ أم ٣الػعْز ّالرٖ مسفزه أصسِ وت ى ْضبه كلننا
خلْو ثؾت أؽ٣مبنه حنؽت أؽكناٌ الطخٔعن٘ .أقنْل ثٌ مضنل ٍنرا
ادتنال الطخٔعٕ ٍْ القططاع العا ل الرٖ ٓيخسٕ أٌ رْشٌ فٔنُ
ى طٔاش ا٤مه ّغنامسٓاش الػنعْذ لِنٔعله منا ٍنٕ ملٔنُ منً قنْٗ
ّقعا ّمً ؾؾ٘ أّ فطا ّ ،أٌ مل ٙؽطد منا وت اإلقلنٔه منً
كتال ّزّم٘ ربٌْ غامسٓ٘ ا٤م٘ ،فجٌ كاٌ ّضطَا الطخٔعٕ
حَٔغنا ىكن ا كاىنس غننامسٓ٘ ا٤منن٘ خؿنخ٘ ميزغننّ٘ ،ثٌ كنناٌ
كاذتا مقػعسا كاىس كصٗ زتدح٘ .حنل أشٓند :أٌ ملن ٙؽطند
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ق٣قنن٘ ادتننْ أّ قطْحننُ ربننٌْ ى طننٔاش ا٤مننه ّالػننعْذ ،فننجٌ
كاٌ ادتْ قلقا قؾْكا كاٌ زّ ا٤م٘ م ساؽا مسؽناّ ،ثٌ
كاٌ ادتْ عَنا مخْضا كاٌ زّ ا٤م٘ اعٔنا مبزٝخناّ .نتناذا
ٓ ٢بننٌْ للْضننىت الطخٔعننٕ أصننسِ ال عننال وت ربننًْٓ ى طننٔاش
ا٤مه ّقخعَا مل ٙغسازِّ ،قد حتقا العلنا ٛأٌ لُ ا٤صنس القنْٖ
وت خلا انتصاؼ ال س ٖ ّربْٓيُ
ّثذا فناذا قتبيم أٌ أقْل منً ا٤من٘ العسحٔن٘ ثذا أخنرش
ٍننرا القٔنناع ّقخقزننُ ملَٔننا ىنناًتسا ثؾت الْضننىت الطخٔعننٕ الننرٖ
ماغننس فٔننُ ٢ ،قتبننيم أٌ أقننْل ث ٢أٌ غننامسٓزَا ضننزبٌْ
غخَٔ٘ كل الػخُ حالْضنىت الطخٔعنٕ النرٖ ىننسْ ّرندزَّعس فٔنُ.
فخنننا أٌ ا٤منن٘ العسحٔنن٘ قنند ماغننس وت أز ستسّمنن٘ مننً ٍننرا
ادتنال الرٖ ٓطز ص انتػامس ّٓ١عِّػ ارتٔنال ٤ىَنا قطعن٘ مازٓن٘
قاؽلننن٘ ٓ ٢عنننا العنننؽت فَٔنننا غن ن انتنننْامٕ انتق نننسٗ انتْؽػننن٘
ّالؿننؾازٖ الكننامٔ٘ انتاامٔنن٘ غتطننا وت ؽْاغننَٔا الطننساذ،
ّقنند ٓعضننس الطننس" فَٔننا ملنن ٙزقعنن٘ َٓزننص فَٔننا اليخنناش أّ عنندّل
ٓزنندفا حننؽت السمننال أّ غنندٓس ىنناٜه حننؽت الؿننخْز العازٓنن٘ .ؿتننا أٌ
ا٤من٘ العسحٔن٘ قند ماغنس كنرلك فٔيخسنٕ أٌ ربنٌْ غننامسٓزَا
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قسٓخنن٘ مننً ٍننرِ ا٤ز كننل القننسذ فَٔننا مننا فَٔننا مننً قننٔاٛ
ّثغننسا ّمننً حطنناق٘ ّضننراعّ٘ ،قنند مننسفزه مننً قخننل كٔننا
كاىننس أضنناق ٍارننُ الػننامسّٓ٘ ،ا ٌ٦ىسٓنند أٌ ىعننس" كٔننا
كاىس الطخٔع٘ وت ىٌتس ٍرِ الػامسٓ٘ ٍّل كناٌ ءارنُ اليٌتنسٗ
مً ارتٔال الػعسٖ ؽٍتٌّ ّافس أو حل ٓبً ،فبقْل :أٍه اّ ٤از
الن ٓيقطننه ثلَٔننا ا ٤ذ العسحننٕ أزحعنن٘ :النندّز ادتنناٍلٕ ّالنندّز
ا٤مننْٖ ّالنندّز العخاضننٕ ّالنندّز ا٤ىدلطننّٕ ،وت ٍارننُ اّ ٤از
ا٤زحع٘ ضٔبٌْ جضٕ مً الطخٔع٘ ّؽٌتَا مً ارتٔال الػعسٖ.
أمننا النندّز ادتنناٍلٕ ّالنندّز ا٤مننْٖ فقنند كاىننا خننالٔؽت أّ
كارتنننالٔؽت منننً ٍنننرا الػنننعس النننرٖ ٓزسيننن ٙؿتؾاضنننً البنننٌْ
ّم ارً الْعْ ّٓػخِّد عنال الطخٔع٘ ّضنؾس السحٔنا ،أقنْل أّ
كارتننالٕ ٤ىيننا صتنند وت غننعس ٍننرًٓ العؿننسًٓ غننٔٝا مننً ذلننك
ّلبيُ ىا ز كل اليدّز ،صه ثىُ مل ٙقلزُ ّىدّزِ حل ٓبنً منً
ٍرا اليْ الرٖ ٓػزعل خٔاّ ٢ؽطا ّٓزبلا كتناّ ٢فيناّ ،النرٖ
حتننظ الننني ظ منننً ّزاٜنننُ حيػنننْزٗ الػنننعس ّرلنننَُّد العاق ننن٘؛ ٌ٤
الػنننامس حل ٓبنننً ٓنننركسِ وت القؿنننٔد ٤ىنننُ اضنننزسْ ٚى طنننُ
ّاضننزَْ ٚغننعْزِ ،حننل ٤ىننُ قنند أرنن ٙحننُ كتٔننل الطننٔل ّفننٔض
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الب٣وّ ،لْ ٢ا٢ضزطسا ّضْ اذتدٓط نتا ذكسِ .كاٌ ٓعً
لننُ ّؾننا ستخْحزننُ أّ زاٜؾزَننا فنن ٣ظتنند ّضننٔل٘ ثؾت ذلننك ث ٢أٌ
ٓقْل كنا قال ا٤مػ:ٙ
مننننننا زّقنننننن٘ ،مننننننً زٓننننننا

اذتطننننننً ،معػننننننخ٘

خكنننننننننسا ،ٛعننننننننننا ملَٔننننننننننا مطننننننننننخل ٍطننننننننننل
ٓكننننناؽك الػننننننظ ميَنننننا كْكننننند( )9غنننننس
منننننننن١شز( )2مننننننننً منننننننننٔه اليخننننننننس ،مبزَننننننننل
ْٓمننننننننننننا حبقٔنننننننننننند ميَننننننننننننا ىػننننننننننننس زاٜؾنننننننننننن٘
ّ ٢حبؽطنننننننننننننً ميَننننننننننننننا ثذ ىنننننننننننننا ا٤ؾننننننننننننننل
أّ ٓقْل كنا قال كض مصٗ:
فننننننننننا زّقننننننننن٘ ،شٍنننننننننسا ،ٛقٔخننننننننن٘ الضنننننننننس،ٚ
قتنننننننننننػ اليننننننننننند ٚعضغاصَننننننننننناّ ،مسازٍنننننننننننا()3
حبقٔننننننننننننننند منننننننننننننننً أز اٌ منننننننننننننننصٗ مٍْينننننننننننننننا
ثذا أّقنننننننننننندش حانتينننننننننننندل السقنننننننننننند ىازٍننننننننننننا
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ننس لننُ وت زٓننا العنننس ّاىنننخ٣ؼ
أّ ٓطننزعٔد حراكسارننُ مننا م َّ
الػخاذ مً لرٗ غاٜق٘ ّاغزخايت أمؽت ،صه كٔا مؿنا الندٍس
حننرلك الػنننل ادتنٔننا فبؾننخؾس مسارننا اللننَْ ّمطنناؽد أذٓننال
الؿخا ملعخا مً م٣مند النسٓإ ّملنَ ٙمنً مٍ٣نٕ السحٔنا كننا
ٓقْل مياٗ:
ّلقننننننننننند منننننننننننسزش حنننننننننننداز مخلننننننننننن٘ ،حعننننننننننندما
لعنننننننننننننند السحٔننننننننننننننا حسحعَننننننننننننننا انتزْضننننننننننننننه()4
عننننننننننا ش ملٔننننننننننُ كننننننننننل حبننننننننننس ،ؽننننننننننسٗ،
فاكنننننننننننننً كنننننننننننننل قنننننننننننننسازٗ كالننننننننننننندزٍه
ضنننننننننننننؾاّ ،رطنننننننننننننباحا ،حبنننننننننننننل مػنننننننننننننٔ٘
ظتننننننننننننننسٖ ملَٔننننننننننننننا انتننننننننننننننا ،ٛحل ٓزؿننننننننننننننسو
ّخننننننننننن ٣النننننننننننرحاذ حَنننننننننننا ،فلنننننننننننٔظ حخننننننننننناز
غننننننننننننننس ا ،ك عننننننننننننننل الػننننننننننننننازذ انتننننننننننننننا م
ٍصعنننننننننننننننا ،عتنننننننننننننننك ذزامنننننننننننننننُ حرزامنننننننننننننننُ
قنننننننننند انتبنننننننننند ملنننننننننن ٙالصىننننننننننا ا٤عننننننننننرو
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أّ أٌ عتبٕ ؽدٓضا مً أؽا ٓط ستخْحزُ فٔزعس مسقا
لركس انتْقا الرٖ كاىس فُٔ ميد ذكس اذتدٓط كنا ٓقْل
احً أحٕ زحٔع٘:
قالنننننننننننننننننننس دتازرَنننننننننننننننننننا مػنننننننننننننننننننا ،ٛثذ زأش
ىنننننننننننننصِ( )5انتبننننننننننننناٌّ ،غٔخننننننننننننن٘ ا٤منننننننننننننداٛ
وت زّقنننننننننننننننننن٘ ،قتنيَننننننننننننننننننا مْلٔننننننننننننننننننُ)6(،
مٔضننننننننننننننا )7(،ٛزاحٔنننننننننننننن٘ ،حعٔنننننننننننننند

نننننننننننننناٛ

وت ًتنننننننننننننل اىٔننننننننننننن٘ السؿنننننننننننننٌّْ ،زٓقننننننننننننن٘،
ىخزنننننننننننننس حنننننننننننننبحطإ ،قٔننننننننننننند الضسٓنننننننننننننا)8(ٛ
ّكنننننننننننننبٌ زٓقزَنننننننننننننا ؾنننننننننننننخ ( )9غنامننننننننننننن٘
حننننننننننس ش ملنننننننننن ٙؾننننننننننؾْ ،حعٔنننننننننند قننننننننننؾا:ٛ
"لٔنننننننننننننننس انتسنننننننننننننن ٖ العٔػننننننننننننننن٘ أضنننننننننننننننع س
از حنننننننننننننننننننننننُ! لزقنننننننننننننننننننننننازذ اٍ٤نننننننننننننننننننننننْا"ٛ
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مل ٙأىيا قد صتد أٓكا وت غعس ٍنرًٓ العؿنسًٓ غنٔٝا منً
الػننعس الطخٔعننٕ ادتنٔننل الننرٖ قتضننل مٌتنناٍس الطخٔعنن٘ ّٓؿننْز
الننر ّالسمنند ّالطننؾاذّ ،لبييننا ىقننس ِ٠فنن ٣ضتننظ فٔننُ زّ
الػامس انتلزنرَّٗ انت ْعغِخن٘ ٢ّ ،ىطننا ؾنْرا منً أؾنْاش القلنْذ،
ّثفتننا ٍننٕ ؾننْز مززاحعنن٘ ٓعسقننَا الػننامس مسقننا أمٔينناّ ،قنند
 ٢ختلْ وت مسقَا مً أىاق٘ ّقساف٘ ،كنا ٓقْل امس ٠القٔظ:
قتننننننننننننننننن٘ ٍطننننننننننننننننن ،ٛ٣فَٔنننننننننننننننننا ّقنننننننننننننننننا
قخنننننننننننننننا ا٤ز  ،حتننننننننننننننننسَّّ ،ٚرننننننننننننننندلز()99
فننننننننننننننننا ٚالننننننننننننننننْ ثذا مننننننننننننننننا أغننننننننننننننننغرش
ّرْازٓنننننننننننننننننننُ ،ثذ منننننننننننننننننننا رعزبنننننننننننننننننننس()99
ّرنننننننننننننننس ٚالكننننننننننننننند خ ٔ نننننننننننننننا ،مننننننننننننننناٍسا
صاىٔننننننننننننننننا حسصيننننننننننننننننُ ،مننننننننننننننننا ٓيع ننننننننننننننننس()92
ّرننننننننننننننننننننننس ٚالػننننننننننننننننننننننغسا ،ٛوت زٓقَننننننننننننننننننننننا
كننننننننننننسّ٠ع قطعننننننننننننس فَٔننننننننننننا متننننننننننننس()93
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ضننننننننننننننننام٘ ،صنننننننننننننننننه اىزؾاٍننننننننننننننننا ّاحنننننننننننننننننل،
ضنننننننننننننناقىت ا٤كيننننننننننننننا" ّاٍِ ،ميَنننننننننننننننس()94
زا  ،ـتسٓننننننننننننننُ الؿننننننننننننننخا ،صننننننننننننننه اىزؾننننننننننننننٙ
فٔنننننننننننُ غنننننننننننن١حْذ عيننننننننننننْذ ،مي غننننننننننننس()95
صننننننننننننننننننػ ،ؽزنننننننننننننننننن ٙذا مننننننننننننننننننً ةذٓننننننننننننننننننُ
مننننننننننس

(خننننننننننٔه) (فخ ننننننننننا") فٔطننننننننننس()96

قننننننننننننننننند غننننننننننننننننند ٚعتنلنننننننننننننننننم وت أى نننننننننننننننننُ
٢ؽنننننننننننا آْ٤طنننننننننننل ،مؾخنننننننننننْا ،ملننننننننننننس()97
أّ كنا ٓقْل أّع حً ؽغس:
ثىننننننننننٕ أزقننننننننننسّ ،حل رننننننننننبز معننننننننننٕ ؾننننننننننا !
نتطنننننننننننزبا ،حعٔننننننننننند الينننننننننننْو ،لنننننننننننْا ()98
ٓننننننننننا مننننننننننً لننننننننننر ! أحٔننننننننننس اللٔننننننننننل أزقخننننننننننُ
وت مننننننناز  ،كنكنننننننٕ الؿنننننننخإ ،نتنننننننا ()99
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اٌٍ ،مطننننننننننننننننا فْٓننننننننننننننننا ا٤ز

ٍٔدحننننننننننننننننُ

ٓبنننننننننا ٓدفعنننننننننُ منننننننننً قننننننننناو حنننننننننالسا ()29
كبفتننننننننننننننننا حننننننننننننننننؽت أمننننننننننننننننّ ِ٣أضنننننننننننننن ن لُ
زٓننننننننننىت ميػننننننننننسٗ ،أّ قننننننننننْ ٛمؿننننننننننخا ()29
كنننننننننننننبٌ زٓقنننننننننننننُ نتنننننننننننننا مننننننننننننن ٣غنننننننننننننطخا
أقنننننننساذ أحلنننننننآ ،ي نننننننٕ ارتٔنننننننل ،زمنننننننا ()23
كنننننننننناٌ فٔننننننننننُ مػننننننننننازا ،علنننننننننن٘ ،غننننننننننسفا،
غنننننننعضا ،ءنننننننامٔه ،قننننننند ٍننننننننس حجزغنننننننا ()24
جّنننننننننننننا ؽياعسٍننننننننننننناٍ ،ننننننننننننند ٢مػنننننننننننننافسٍا
رطنننننننننننٔه أٍّ ٢نننننننننننا وت قسقنننننننننننس قنننننننننننا ()25
ٍخننننننننننننس عيننننننننننننْذ حننننننننننننبّّ ،ِ٢مننننننننننننال حننننننننننننُ
ثمغنننننننننناش مننننننننننصٌٓ ،طننننننننننإ انتننننننننننا)26( ٢ ،ٛ
فبؾننننننننننننخإ الننننننننننننسّ

ّالقٔعنننننننننننناٌ هتسمنننننننننننن٘

منننننننً حنننننننؽت مسر نننننننا ميَننننننناّ ،منننننننً قنننننننا ()27
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أّ كنا ٓقْل ملؾ٘ ادتسمٕ:
أزقننننننننسّ ،قننننننننال اللٔننننننننل ،للخنننننننناز الننننننننْمض
ؽخٔنننننننننا ضننننننننننس ٚزتزنننننننننناذ أز

ثؾت أز ()28

ىػننننننناّ ٚمنننننننً اإل ٢ؼ كننننننندزٗ مصىنننننننُ ٓقكنننننننٕ
عننننننندذ ا٤ز

منننننننا حل ٓبنننننننً ٓقكنننننننٕ()29

حتننننننننننننننً حننننننننننننننبعْاش ال كننننننننننننننا ٛقطسارننننننننننننننُ،
كننننننننا ؽنننننننً ىٔننننننند حعكنننننننًَ ثؾت حعنننننننض()39
كننننننننننبٌ الػنننننننننننازٓخ العنننننننننن ٣مننننننننننً ؾننننننننننخ ِ
مشنننننازٓخ منننننً لخيننننناٌ وت الطنننننْل ّالعنننننس ()39
ٓخننننننننننننازٖ السٓنننننننننننننا اذتكننننننننننننسمٔاش مصىنننننننننننننُ
ؿتيَنننننننننننننس ا٤زّا  ،ذٖ قننننننننننننص زفننننننننننننض()32
ٓسننننننننننا ز ستننننننننننض انتننننننننننا ٛذّ ٍننننننننننْ ستكننننننننننُ
ملنننن ٙأصننننسِ ،ثٌ كنننناٌ للنننننا ٛمننننً ستننننض()33
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ٓننننننننننسّٖ العننننننننننسّ اءامننننننننننداش مننننننننننً الخلننننننننننٙ
منننننً العنننننسفػ اليغننننندٖ ذّحنننننا ّاذتننننننض()34
ّحننننننننناش اذتننننننن ن ادتنننننننننٌْ ٓنننننننننيَض مقننننننننندما
كنننيَض انتنننداىٕ قٔننندِ ،انتْمنننط ،النننيقض()35
فقنند زأٓننزه كٔننا أٌ أ ذ ٍننرًٓ العؿننسًٓ قنند كنناٌ ٢
ٓعس لْؾا ميناًتس الطخٔعن٘ ث ٢ثذا منس ثلَٔنا الكنسّزٗ ٌّ
ػخِا القْلّ ،كٔا أىُ ثذا حتندَّظ منً
أٌ ٓطَد وت الْؾا ّٓل ْ
ًتْاٍس الطخٔع٘ أضَد وت القْل ّأقال الخٔناٌّ .لبينُ وت كنل
ذلك ٓ ٢زؾدظ مً الطخٔع٘ حػسا الػامس ّخػْ انتزعخند ،حنل
ٓزياّءا رياّل القنافِّ النرٖ  ٢عت نل عن٣ل انتػنَد أّ كتالنُ،
ّثفتا الرٖ َٓنُ ٍْ أٌ ٓؿ ُ كنا زةِ ٌّ ،أٌ غتلا ملُٔ ؽل٘
مً غعْزِ أّ مخقا مً مْاق ُ.
ّثٌ ءنننرا ملزنننُ انتعقْلننن٘ ،فقننند مننناؽ العنننسذ وت ّضنننىت ٢
ٓعس" ضؾس ادتنال الطخٔعٕ كنا قلسل منً قخنلل ،فلنه ٓزؾندَّظ
أ حَه مً ٍرا ادتنالّ ،كٔا ٓزؾدظ ميُ ٍّنْ ٓ ٢عسفنُ صنه
ثىُ حل ٓزؾدظ مً ًتنْاٍس الطخٔعن٘ حلَغن٘ انتعغند انتنبخْذ؛ ٌ٤
57

الطخٔع٘ حل ختلا ملن ٙأزقنَه منً ىٌتنازٗ اذتطنً منا عتنسا وت
قلْحَه أ َّ ّغاٜػ اذتظ ّٓ نزإ قلنْحَه لزنرّ ألنْاٌ ادتننال...
فٌتلنننس قلنننْحَه مْؾننندٗ  ٢رعنننس" ٍارنننُ اللنننرٗ ّ ٢ر قنننُ ذَّٓننناا
الػعْز .شٓا ٗ منً أىَنه حل غتزلطنْا حس ٍنه منً غنعْذ ا٤ز
اخز٣قا كخ ا مً غبىُ أٌ ٓلطا الطخا ّٓسقا انتصاؼ.
ّثذٌ فقنند كنناٌ ا ٤ذ العسحننٕ وت ٍننرًٓ العؿننسًٓ خالٔننا
مننً الػننعْز عنننال الطخٔعنن٘ ّاذتنندٓط ميننُ ث ٢أؾننْارا قننٔٝل٘
خافز٘ ريطلا مً ؽؽت ٦خس كسنسنن٘ اذتناحل النرٖ  ٓ ٢قنُل منا
ٓقننْلّ .كنناٌ العننسذ ّاق ننؽت أمنناو مػنناٍد البننٌّْ ٢ ،ق نن٘
انتزَٔد ارتاغا؛  ٌ٤مضل ٍارِنُِ الْق ن٘ هتنا كناٌ الخامنط ملٔنُ
ىػْٗ اذتظ ّضبسٗ ارتٔال  ٢حند أٌ ٓي غنس ْٓمنا منً خن منا
رز ننا ملٔننُ القننساٜإ ّالعقننْل ،حننل ثىَننا ّق نن٘ ا٤خننسع الننرٖ ٢
ٓيطاّ ،ا٤من ٙالرٖ ٓ ٢خؿس أقْا ٛاليَاز.
ّكننرلك ًتننل ا ٤ذ العسحننٕ ؽزنن ٙأًتننل العؿننس العخاضننٕ
ؽٔاٗ العسذ ،فباىس ما اش ّأخّ ٣أمصعن٘ ّقخنا  ،غن منا
أ ِلننا العننسذ مننً قخننا ّأمصعنن٘ ّأخننّ . ٣كنناٌ أٌ اؾننطخسس
اذتٔنناٗ اإلضنن٣مٔ٘ حؿننخس٘ قْٓنن٘ مػنناك٘ مننً ؽكننازاش مزٔنندٗ
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مزخآينن٘ ،ربَّْىننس ميَننا ؽكننازٗ عدٓنندٗ مَلَلنن٘ ىامننن٘ ،نننا
كل ما مس" ال سع ّالسّو ّاإلضن٣و منً فبنس ّقخنا ّ ٓنً،
فباٌ ءنرا كلنُ أصنس غن ٓطن ملن ٙاليصمن٘ العسحٔن٘ ادتافٔن٘.
ّكاٌ أٌ أرقً اللس٘ العسحٔ٘ كض مً ال سع ّالنسّوّ ،ىٌتننْا
فَٔننا الػننعس حبمصعنن٘ غ ن ا٤مصعنن٘ العسحٔنن٘ ّأذّا غسٓخنن٘ مننً
قخاٜا العسذّ ،كاٌ أٌ ضنبً ىخسنا ٛغنعسا ٛالعنسذ العْاؾنه
ّانتننندٌ ّاضنننزخدلْا حػنننٌتا العنننٔؼ ّ لميْغلََّٔن نِ٘ الخنننداّٗ غكنننازٗ
اذتكس ّزق٘ انتدىٔ٘ انتاف٘ ،فعاغْا وت أّضايت كتٔل٘ حل رخخل
ملَٔا الطنا ٛؿتا للس حُ مل ٙالْضىت الطخٔعٕ الرٖ ىػنب فٔنُ
أ ذ العؿس ا٤مْٖ ّادتاٍلٕ قخلُ.
ند
ّوت ٍرا الْضىت انتنا" النرٖ رسَّٔنس فٔنُ كنل غنٕ ،ٛغ َّ
ذلننك ال ننً الطخٔعننٕ الْلٔننند ،الننرٖ ٓزسيَّنن ٙحطننؾس الطخٔعننن٘ وت
شتزلننا انتٌتنناٍس ّغننزَّ ٙا٤لننْاٌ ،فبؾننخؾيا ىطنننا مننً ا ٤ذ
أؾننْارا حل ربل َننا أ اميننا مننً قخننل فَٔننا زقنن٘ ّمرّحننّ٘ ،فَٔننا
قّ ّٗ٣ؽ .ّٗ٣أؾخؾيا ىطنا أحا ـتاو ٓقْل:
ٓنننننننننننننا ؾنننننننننننننناؽ َّ! رقؿننننننننننننننٔا ىٌتسٓبنننننننننننننننا
رسٓنننننننننننننا ّعنننننننننننننِْ ا٤ز
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كٔننننننننننننا رؿنننننننننننننْز

رسٓنننننننننننا ىَنننننننننننازا مػنطنننننننننننا ،قننننننننننند غننننننننننناحُ
شٍننننننننننس السحننننننننننا ،فببفتننننننننننا ٍننننننننننْ مقنننننننننننس!
ىٔنننننننننننننننا معننننننننننننننناؽ للنننننننننننننننْز ،ٚؽزننننننننننننننن ٙثذا
عننننننننننننا ٛالسحٔننننننننننننا فجفتننننننننننننا ٍننننننننننننٕ ميٌتننننننننننننس
أقننننننننننننؾس رؿنننننننننننننْ حطْىَننننننننننننا لٌتَْزٍنننننننننننننا
ىننننننننننننْزا ،ربننننننننننننا لننننننننننننُ القلننننننننننننْذ ريننننننننننننْز
منننننننننننً كنننننننننننل شاٍنننننننننننسٗ رسقنننننننننننس حاليننننننننننندٚ
فببىَنننننننننننننا منننننننننننننؽت ثلٔنننننننننننننك حتنننننننننننننرز()36
رخنننننننننننندّ ،فٔؾغخَننننننننننننا ادتننننننننننننٔه ،كبىَننننننننننننا
مننننننننننننرزا ،ٛرخنننننننننننندّ رننننننننننننازّٗ ،خت ننننننننننننس()37
ؽزنننننننننننننن ٙغنننننننننننننندش ٍّنننننننننننننندارَا ّصتا ٍننننننننننننننا
فٝننننننننننننننننزؽت وت ؽللننننننننننننننننل السحٔننننننننننننننننا رننننننننننننننننخخا
مؿننننننننننننننننننن ن سٗ ،ستننننننننننننننننننننننسٗ فببىَنننننننننننننننننننننا
مؿنننننننننند رننننننننننٔنً وت الننننننننننْغّ ٙـتكننننننننننس()38
69

مننننننننننً فنننننننننناقا ،غننننننننننض الػننننننننننخاذ ،كبىننننننننننُ
لززل ،رػنننننننننننننننقا قخننننننننننننن نلل ،صنننننننننننننننه رصم نننننننننننننننس
أّ ضنننننننننننننننننناقا وت لتننننننننننننننننننسٗ ،فببفتننننننننننننننننننا
ٓننننننننندىْ ثلٔنننننننننُ منننننننننً اءنننننننننْا ٛمعؿننننننننن س()39
ّصتد الخؾاٖ ٓقْل:
أرننننننناا السحٔنننننننا الطلنننننننا ،غتزنننننننال قننننننناؽبا
منننننً اذتطنننننً ،ؽزننننن ٙكنننننا أٌ ٓزبلننننننا()49
ّقننننننننند ىخنننننننننُ الينننننننننْزّش ،وت غلنننننننننظ الننننننننندعٙ
أّاٜننننننننننننننل ّز  ،كننننننننننننننًَّ حننننننننننننننا٤مظ ىلَّْمننننننننننننننا
ٓ زقَنننننننننننننننا حنننننننننننننننس اليننننننننننننننند ،ٚفببىنننننننننننننننُ
ٓينننننننط ؽننننننندٓضا ،كننننننناٌ قخنننننننل ملبزَّننننننننا()49
ّمنننننننننننننننً غنننننننننننننننغس ،ز السحٔنننننننننننننننا لخاضنننننننننننننننُ
ملٔنننننننُ ،كننننننننا ىػنننننننسش ّغِنننننننٔا مينيننننننننا()42
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أؽنننننننننننننننل ،فبحننننننننننننننند ٚللعٔنننننننننننننننٌْ حػاغننننننننننننننن٘
ّكنننننننناٌ قننننننننر ٚللعننننننننؽت ،ثذ كنننننننناٌ ستسمننننننننا
ّٓقْل:
أحل رننننننننننننننس رسلننننننننننننننٔظ السحٔننننننننننننننا انتخبٍّننننننننننننننس
ّمنننننا ؽننننناا منننننً ىػنننننس السٓنننننا

انتيػنننننس()43

ّضنننننننننننسماٌ منننننننننننا ّؾت الػنننننننننننزاّ ،ٛحل ٓقنننننننننننا
رطننننننننننننلل غننننننننننننخـ ارتنننننننننننناٜا ،انتزيبننننننننننننس
مسزىننننننننا ملنننننننن( ٙحطٔنننننننناع)ٍّ ،ننننننننٕ كبىَننننننننا
ضنننننننننخاٜد مؿننننننننند ،أّ شزاحنننننننننُّٕ مخْقنننننننننس()44
كننننننننبٌ ضننننننننقْيت ال طننننننننس فَٔننننننننا ثذا اىضيننننننننٙ
ثلَٔنننننننننننننننا ضنننننننننننننننقْيت الل١لننننننننننننننن ١انتزؾننننننننننننننندِّز
َّ ،مننننننننننننً اليننننننننننننْز ،ألتننننننننننننس،
ّوت أزعننننننننننننْاىٕ
ٓػننننننننناذ حجفسىْننننننن ندٍ ،منننننننننً النننننننننسّ
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أخكنننننننننس

ثذا منننننننننا اليننننننننندّ ٚافننننننننناِ ؾنننننننننخؾا ـتآلنننننننننس
أمالٔننننننننننننننُ ،مننننننننننننننً ز ىننننننننننننننض ّ ،عننننننننننننننٍْس
ثذا قاحلزننننننننننننننننننُ الػنننننننننننننننننننظ ز قننننننننننننننننننٔاٍٛا
ملَٔنننننننننننا ؾنننننننننننقال ا٤قؾنننننننننننْاٌ انتينننننننننننْز()45
ّثٌ مط زننننننننننننننُ الننننننننننننننسٓإ قلننننننننننننننس الزِ ارنننننننننننننن٘
(لعلنننننننننننننننْٗ) وت عا َٓنننننننننننننننا انتزعؿننننننننننننن ن س()46
ّأؾخؾيا ىخؿس وت ا ٤ذ العسحٕ مضل قْل احً السّمٕ:
نل حاليننننننننندٚ
ًّتلنننننننننس مٔنننننننننٌْ الينننننننننْز ،رخْكنننننننن ُّ
كننننننننا اغسّزقنننننننس منننننننؽت الػنننننننغٕ ،لزننننننندمعا
حسامٔيَننننننننننننننا ؾننننننننننننننْزا ثلٔننننننننننننننك ،زّاىٔننننننننننننننا
ّٓلؾٌتننننننً أذتاًتننننننا مننننننً الػننننننغْ خلػَّننننننعا()47
ّحنننننننننننننننؽت ثغكنننننننننننننننا ٛال نننننننننننننننسا ملَٔننننننننننننننننا
كبىَنننننننننننننننننا خِنننننننننننننننن ٣ؾنننننننننننننن ن ا ٛرْ َّمننننننننننننننننا
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ّقننننننند قنننننننسحس وت خكنننننننسٗ النننننننسّ

ؾننننن ن سٗ

منننننً الػننننننظ ،فاخْكنننننسَّ اخكنننننسازا مػعْػنننننعا
ّأذكننننننننن ٙىطنننننننننٔه النننننننننسّ

زٓعننننننننناٌ ًتلنننننننننُ

ّغينننننننن ٙمسننننننننم الطنننننن ن فٔننننننننُ ّغننننننننغَّعا()48
ّغننننننننننننننننس زحعننننننننننننننننٕ الننننننننننننننننرحاذ خ٣لننننننننننننننننُ
كنننننا ؽضؾننننط اليػننننْاٌ ؾننننيغا مػننننسَّما()49
فباىنننننننننننننس أزاىنننننننننننننؽت النننننننننننننرحاذ ٍيننننننننننننناكه
ملنننننننننن ٙغنننننننننندّاش الطنننننننن ن قننننننننننسحا ملْقعننننننننننا
ّمضل قْلُ:
ثذا غنننننننننننننننٝس ؽٔنننننننننننننننزم حطنننننننننننننننارؽت عيننننننننننننننن٘
ملننننننننن ٙضلنننننننننْقَا ،وت كنننننننننل ؽنننننننننؽت رننننننننني ظل
ّثٌ غنننننننننننننننٝس أءننننننننننننننناىٕ

نننننننننننننننا ٌ ؿتضلنننننننننننننننُ

لتنننننننننناو رسننننننننننم وت غؿننننننننننٌْ رْضننننننننننْع()59
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ر٣مخَنننننننننننننا أٓننننننننننننندٖ السٓنننننننننننننا ثذا عنننننننننننننسش
فزطنننننننننننننننّْ ،حتيننننننننننننننْ رننننننننننننننازٗ فزننننننننننننننيبظ
ثذا مننننننننننننا أمازرَننننننننننننا الؿننننننننننننخا ؽسكارَنننننننننننننا
أفننننننننننا ش حَننننننننننا أىننننننننننظ اذتٔنننننننننناٗ ،فزننننننننننبىظ
رنننننننننْامض فَٔنننننننننا كلننننننننننا رلننننننننننا الكنننننننننؾٙ
كْاكنننننندٓ ،ننننننركْ ىْزٍننننننا ؽننننننؽت رػنننننننظ!
ّلبً ٍرا ال ً الْلٔد حل ٓبضس كضنسٗ مطلقن٘ وت ا ٤ذ
العخاضٕ! ّحل ٓز ؼَّ فُٔ كنا ر ػَّ ٙوت ا ٤ذ ا٤ىدلطنّٕ ،منا
ذاا ث ٌ٤ ٢الْضننننىت الطخٔعننننٕ الننننرٖ ىننن نسْ فٔننننُ ؽٔنننناٗ ا ٤ذ
العخاضنننٕ حل ٓبننًْ منننً ادتننننال ّالسّمننن٘ كننننا كاىنننس حننن٣
ا٤ىدلظ ادتنٔل٘.
فقنننند ر ػننننٍ ٙننننرا ا ٤ذ الطخٔعننننٕ ادتنٔننننل وت الننننخ٣
ا٤ىدلطٔ٘ ر ػِّٔا مٌتٔنا ؽز ٙكا ٓطٔطس مل ٙغ ِ منً فينٌْ
الػعسّ ،ؽزن ٙأؾنخؾس الطخٔعن٘ ٍنٕ اذتلنه الخَنٔػ النرٖ قتن٥
قلْذ الػعسا ٛوت ضبساش ارتٔالٍّ ،نٕ ا٤غئن٘ انتؾخَّخن٘ الن
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ٓافتنننٌْ حَنننا وت أمطنننٔارَه ادتنٔلننن٘ اذتانتننن٘ ّلٔنننالَٔه العرحننن٘
ال اري٘.
غ أٌ لٕ وت ا ٤ذ ا٤ىدلطنٕ ّحنا٤خـ وت الطخٔعنٕ مينُ
زأٓا عدٓدا زؿتا  ٢رْافقنْىم ملٔنُ ّلبنيم قاٜلنُ لبنه ّلنْ٢
ذلك نتا أملنزبه حُ.
ٓيؾؿس ٍرا السأٖ وت أٌ ال ً الطخٔعٕ وت ا ٤ذ العخاضٕ
أحعد ىٌتسا ّأمنا خٔاّ ،٢أ غنعْزا مينُ وت ا ٤ذ ا٤ىدلطنٕ.
زغننننا منننً أٌ ا ٤ذ ا٤ىدلطنننٕ أؽ نننل حَنننرا ال نننً منننً ا ٤ذ
العخاضنٕ ّغن ِّ ،زغننا منً أٌ ا ٤ذ ا٤ىدلطنٕ أىؿنا ٓخاعن٘
ّأزقنن ٙأضننلْحا ّأ رؿننْٓساّ ،زغنننا مننً أٌ الننخ ٣ا٤ىدلطننٔ٘
أغد كتناّ ٢أمٌتنه زّمن٘ منً النخ ٣الػنسقٔ٘ الن أىخزنس ذلنك
ا ٤ذ العخاضننٕ ادتنٔلنن٘؛ فننجىم ٤عنند مننً ؾنند الػننعْز ّقننْٗ
العاق ٘ ميد الخؾاٖ ّأحٕ ـتناو ّاحنً السّمنٕ منا  ٢أعندِ ميند
احً خ اع٘ ّاحً شٓدٌّ ّغ ٍرًٓ مً غعسا ٛا٤ىدلظ.
صنننه منننا زأٓبنننه أىنننزه أ ٢حتطنننٌْ حَنننرِ اليٌتنننسٗ الخعٔننندٗ
اليافرّٗ ،حَرا ارتٔال القْٖ العنٔا وت حٔس أحٕ ـتاو:
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ىٔننننننننننننننننا معنننننننننننننننناؽ للننننننننننننننننْز ٚؽزنننننننننننننننن ٙثذا
عننننننننننننا ٛالسحٔننننننننننننا فجفتننننننننننننا ٍننننننننننننٕ "ميٌتننننننننننننس"
أُّٖ خٔالٍ أمنا ّأُّٖ ىٌتسٍ أحعد ألٔظ مً حعد اليٌتس ّمننا
ارتٔننال أٌ عتننظ الػننامس حزلننك (النندىٔا) ارتٔالٔنن٘ الساٜعنن٘ ال ن
غتلقَنننا السحٔنننا ّٓزبػنننا ميَنننا الْعنننْ  .رلنننك الننندىٔا الرٓٝننن٘
الطنناٍسٗ الن حل ختلننا نتػنناغل العننٔؼ ّأزعاضننُ ّثفتننا خلقننس
للرٗ "اليٌتس" ّثمزا الي ْع الػامسٗ
صننه أ ٢رػننعسٌّ حَننرا اإلؽطنناع القننْٖ الؿننا
الخؾاٖ:

وت حٔننس

أرنننننننناا السحٔننننننننا الطلننننننننا غتزننننننننال قنننننننناؽبا
منننننننً اذتطننننننننً ؽزنننننننن" ٙكننننننننا أٌ ٓزبلنننننننننا"!
ٍننرا اإلؽطنناع العنٔننا الننٔقٍت الننرٖ ٓبننا ٓطننزنا ثؾت
ؾْش السحٔا
صه أ ٢حتطٌْ حَرا الػعْز انتػزنل وت حٔس احً السّمٕ:
ثذا مننننننننننننا أمازرَننننننننننننا الؿننننننننننننخا ؽسكارَننننننننننننا
أفننننننننننا ش حَننننننننننا "أىننننننننننظ اذتٔنننننننننناٗ" فزننننننننننبىظ
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ٍرا الػعْز الؿا
مسّ البٌْ

الرٖ عتنظ حنسّ اذتٔناٗ الطنازٓ٘ وت

حلنن !ٙثٌ وت ٍننرِ ا٤حٔنناش الض٣صنن٘ مننً منننا ارتٔننال ّ قنن٘
اإلؽطاع عنال الْعْ ما ٌٓ ٢ت نس ؿتضلنُ وت ا ٤ذ ا٤ىدلطنٕ
مل ٙما وت الخ ٣ا٤ىدلطٔ٘ منً ىكنازٗ ّؽلطْنً حل رنسش مضلنَنا
الخ ٣الػسقّٔ٘ ،قد ؾدمزم ٍارُ اذتقٔق٘ ّ٤ل ٍّلن٘ ؾندم٘
قْٓ٘ كا ش رصمص ثقتاىٕ حؿنؾ٘ رلنك اليٌتسٓن٘ الن قلزَنا منً
قخل :ىٌتسٓ٘ (الْضىت الطخٔعٕ) ّلبيم ّعدش حعد ذلك العامل
اذتقٔقٕ الرٖ أصَّس وت ا ٤ذ ا٤ىدلطٕ ٍرا ا٤صس الخعٔندٍّ ،نرا
العامننل ٍننْ أٌ ا ٤ذ ا٤ىدلطننٕ قنند ىػننب وت مؿننس رننْفسش فٔننُ
أضخاذ اذتكازٗ رْفُّسا ميبسا.
فاىسنطننس الي ننْع وت لتننبٗ الػننَْاش اىسناضننا أمنناش حَننا
العْاقننا اءاٜغنن٘ ّأمتنند ىننْاشٖ الػننعْز .فبؾننخإ رٔنناز اذتٔنناٗ
ٓزدفا مً ثقتناٌ اليناع ّمشاٜلنَه ٍّنه ٓ ٢ػنعسٌّّ ،أؾنخؾس
الطخٔعنن٘ وت أىٌتننازٍه ّضننٔل٘ عامنندٗ مننً ّضنناٜل اللننرٗ  ٢ميخعننا
خالنندا مننً مينناحا اإلءنناوٍّ .بننرا أمتنندش رلننك ا٤ىْصنن٘ انتافنن٘
رٍُّْػ الػعس ّقٔا ٛالقساٜإ مل ٙأىَا ٍرحس مً ا٤لطي٘ ّزققس
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أضالٔد ارتطاذ فبناٌ الػنعس ا٤ىدلطنٕ زقٔقنا قلٔنا ّلبينُ
قلٔل اذتٍت مً منا الػعْز.
ّليبخنننر حعننند ٍنننرا وت الػنننعس ا٤ىدلطنننٕ ليعنننس" كٔنننا
كاىس الطخٔع٘ وت ىٌتسِٓ .قْل احً خ اعن٘ غنامس الطخٔعن٘ ملنٙ
ما ٓقْل البض :
هلل ىَنننننننننننننننننننننننس ضنننننننننننننننننننننننال وت حطؾنننننننننننننننننننننننا!ٛ
أغننننننننننننننَّ ٙزّ ا مننننننننننننننً لنننننننننننننن ٙاذتطننننننننننننننياٛ
ا مضنننننننننننننننل الطنننننننننننننننْاز كبىنننننننننننننننُ
ملزعطٍّننننننننننننننن ٌ
ّالصٍننننننننننننننننس ٓبي ننننننننننننننننُ زتننننننننننننننننس

نننننننننننننننناٛ

قننننننننننند ز َّ ؽزنننننننننننً ٙتنننننننننننًَّ قسؾنننننننننننا م سغنننننننننننا
مننننننننننننننننً فكنننننننننننننننن٘ وت حلننننننننننننننننس ٗ خكننننننننننننننننساٛ
ّغنننننننننندش رؾلنننننننننناُّ حننننننننننُ السؿننننننننننٌْ كبىَننننننننننا
ٍننننننننننننننننندذ عتنننننننننننننننننا ؿتقلننننننننننننننننن٘ شزقننننننننننننننننناٛ
ّانتننننننننننننننننا ٛأضننننننننننننننننس عسٓننننننننننننننننُ مزؾنننننننننننننننندزا
مزلْٓنننننننننننننننننننننننا كاذتٔننننننننننننننننننننننن٘ السقطننننننننننننننننننننننناٛ
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ّالنننننننننسٓإ رعخنننننننننط حالسؿنننننننننٌْ ّقننننننننند عنننننننننسٚ
ذٍننننننننننند ا٤ؾنننننننننننٔل ملننننننننننن ٙلغنننننننننننًْٔ انتننننننننننناٛ
ّٓقْل:
ّؾنننننننننننننننقٔل٘ ا٤ىنننننننننننننننْاز رلنننننننننننننننْٖ مط َنننننننننننننننا
زٓنننننننننننننننإ ،رلنننننننننننننننا فسّمَنننننننننننننننا ،معطننننننننننننننناز
منننننننننناق ٙحَننننننننننا الؿننننننننننَخا ٛأؽننننننننننْ ٚأؽننننننننننْز
ضنننننننننننننننؾَّاذ أذٓنننننننننننننننال الؿنننننننننننننننخا ،ضنننننننننننننننؾَّاز
ّالينننننننننننننْز مقننننننننننننندّ ،السؿنننننننننننننٌْ ضنننننننننننننْالا
ّادتنننننننننننص شىننننننننننندّ ،ارتلنننننننننننٔػ ضنننننننننننْاز()59
ن ٣حَننننننننننننا
جدٓقننننننننننننً٘ ،تننننننننننننل اللنننننننننننننً ٙتننننننننننن ًّ
ّرطلعنننننننننننننننننننننننس غنننننننننننننننننننننننيخاحَا ا٤ىنننننننننننننننننننننننْاز
زقننننننـ القكننننننٔد حَنننننناّ ،قنننننند غننننننسذ الضننننننسٚ
ّغنننننننننننننند ٚاذتننننننننننننننناوّ ،ؾنننننننننننن ن ا الزٔنننننننننننننناز
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غيَّننننننننننننا ،ٛألؾننننننننننننا مط َننننننننننننا ّز الينننننننننننندٚ
نا وت عيخارَنننننننننننننننننننننننا الينننننننننننننننننننننننْاز
ّالزنننننننننننننننننننننن َّ
فزطلعننننننننننننننس وت كننننننننننننننل مْقننننننننننننننا ذتٌتنننننننننننننن٘
منننننننننننً كنننننننننننل غؿنننننننننننً ؾننننننننن ن ؾ٘ ّمنننننننننننراز
ّملنننٍ ٙنننرا اليؾنننْ كنننل منننا قالنننُ احنننً خ اعننن٘ وت كتنننال
الطخٔعنن٘ :حسامنن٘ وت الْؾننا ّكتننال وت ا٤ضننلْذ ٌّ .أٌ نند
خٔننا ٢قْٓننا أّ غننعْزا قٔقنناّ .ثٌْ أمْغ ندْ فلطا ٜنن٘ رطنننٕ احننً
خ اع٘ غامس الطخٔعّ٘ .غآ٘ منا أز ٚفٔنُ ٍنْ أٌ وت ى طنُ منٔ٣
ّثٌ وت قلخننُ
ثؾت الطخٔعن٘ غننسلزُ اللننرٗ ّاللننَْ مننً اإلفؿننا ميننُ َّ
غنننس ا حنننالْعْ ك ب ن نُل انتغنننٌْٓ ..ننندل لنننرلك ثكضنننازِ منننً
اذتدٓط مً كتال الطخٔع٘ ّمْاقا ال زي٘ ميَا.
ّٓقْل احً شٓدٌّ:
كنننننننناٌ مػننننننننٕ القطننننننننس وت غنننننننناق ٞاليَننننننننس
ّقننننننننند شٍنننننننننسش فٔنننننننننُ ا٤شاٍنننننننننس كنننننننننالصٍس
رنننننننننننسؽ ؿتنننننننننننا ٛالنننننننننننْز زغننننننننننناّ ،رينننننننننننضم
لزسلٔننننننننننننننننا أفننننننننننننننننْا ٍِ حطٔخنننننننننننننننن٘ ارتنننننننننننننننننس
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ّٓقْل:
ثىنننننننننننننٕ ذكسرنننننننننننننك حنننننننننننننالصٍسا ٛمػنننننننننننننزاقا
ّا٤فننننننننا قلنننننننناّّ ،عننننننننُ ا٤ز

قنننننننند زاقننننننننا

ّلليطنننننننننننننننننننننٔه امنننننننننننننننننننننز٣ل وت أؾننننننننننننننننننننناٜلُ
كبىَّنننننننننننننننا ز َّ لننننننننننننننٕ فامْزننننننننننننننلَّ ثغنننننننننننن ن اقا
ّالنننننننننسّ

منننننننننً ماٜنننننننننُ ال كنننننننننٕ مخزطنننننننننه

كننننننننننننا ؽللنننننننننننس منننننننننننً اللخننننننننننناش أقْاقنننننننننننا
ٓننننننننننْو ،كبٓنننننننننناو لننننننننننرَّاشٍ ليننننننننننا اىؿننننننننننسمس
حِزْينننننننننا ءنننننننننا ؽنننننننننؽت ىننننننننناو الننننننننندٍس ضنننننننننساقا
ىلنننننننننَْ ؿتنننننننننا ٓطنننننننننزنٔل العنننننننننؽت منننننننننً شٍنننننننننس
عننننننننال الينننننننند ٚفٔننننننننُ ،ؽزنننننننن ٙمننننننننال أمياقننننننننا
كنننننننننننننبٌ أمٔلينننننننننننننُ ثذا ماىْٔنننننننننننننسل أزَّقيِنننننننننننننٕ
حبننننننننس نتننننننننا حننننننننٕ فغننننننننال النننننننندما زقساقننننننننا
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ّزْ ٌ رنننننننننننننننننننننبلا وت قننننننننننننننننننننناؽٕ مياحزنننننننننننننننننننننُ
فنننننننناش ا ميننننننننُ الكننننننننؾ ٙوت العننننننننؽت ثغننننننننساقا
ضنننننننننننننننننس ٚحيافغننننننننننننننننن٘ ىٔلنننننننننننننننننْفس مخنننننننننننننننننا
ّضْنننننننياٌ ،ىخَّنننننننُ مينننننننُ الؿنننننننخإل أؽنننننننداقا()52
ّرقْل ثؽد ٚغْامس ا٤ىدلظ:
ّقاىنننننننننننننننننننننننا ل ؾننننننننننننننننننننننن٘ السمكننننننننننننننننننننننناّ ٛا ٍ
ضننننننننننننننقاِ مكننننننننننننننامِا السٔننننننننننننننط العنننننننننننننننٔه
ىصلينننننننننننننننننا ّؽننننننننننننننن نُل ،فؾينننننننننننننننننا ملٔينننننننننننننننننا
ؽينننننننننننننننْ انتسقنننننننننننننننعاش ملننننننننننننننن ٙال طنننننننننننننننٔه
ّأزغنننننننننننننننننننن ن يا ملننننننننننننننننننننننً ٙتننننننننننننننننننننن نجٍ ش،٢٢
ألنننننننننننننننننننر منننننننننننننننننننً انتدامننننننننننننننننننن٘ لليننننننننننننننننننندٓه
رننننننننننننننننسّ ؽؿنننننننننننننننناِ ؽالٔنننننننننننننننن٘ العننننننننننننننننرازٚ
فننننننننننننننننزلنظ عاىنننننننننننننننند النننننننننننننننندز اليٌتننننننننننننننننٔه
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ّٓقْل احً ضَل:
اغنننننيه شمننننناٌ الْؾنننننل ،قخنننننل النننننرٍاذ
فنننننالسّ

قننننند ّافننننناِ منننننا الطنننننؾاذ

ّقنننننند حنننننندا وت الننننننسّ

ضننننننس مغنننننناذ

***
ّز ّىطنننننننننننننسًّٓ ،شٍنننننننننننننس ا٤قنننننننننننننا
كانتطننننننننننننننننننننننننننننننننننننك فننننننننننننننننننننننننننننننننننننا
ّالطننننننن ن غنننننننننا حننننننننناخز "٣الينننننننننْا
***
نتننننننننا زأٓننننننننس اللٔننننننننل أحنننننننند ٚانتػننننننننٔد
ّا٤صتنننننننننه الصٍنننننننننس ٍنننننننننْش للنسٔننننننننند
ّالننننننْز رخنننننندٖ كننننننل دتننننننً مغٔنننننند
***
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ىا ٓنننس ؾنننؾ نننننن ؽنننؽت  ٢الؿنننخا ننننن
قننننننننننننننننننننننننننننننننننننننْ ٢ؾننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسا :
ؽنننننننننٕ ملننننننننن ٙاللنننننننننراش ّا٢ىػنننننننننسا !
الطننيَّ٘ ال ن ازـتٍْننا ٓطننع ٙا ٤ذ ا٤ىدلطننٕ
ّملننٍ ٙننرِ ُّ
كلُٓ :خاعن٘ غكن٘ ىامنن٘ ّرعناح مرحن٘ ىاؾنع٘ ّّؾنا قٔنا
كتٔلّ ،لبً لٔظ ّزا ٛذلك ماق ن٘ ؽنا ٗ أّ ثؽطناع منٔنا.
ش ملنٔبه غنٔٝا منً الػنعس الطخٔعنٕ وت مؿنْزِ
ّاّ ٌ٦قد رلنْ ل
انتخزل نن٘ فبؽططننزه حَننرا ال نناز العٌتننٔه حننؽت النندّزًٓ اّ٤لننؽت
ّحنننؽت الننندّزًٓ ا٤خ ٓنننً وت فتنننىت الل نننٍت ّؾنننٔاغ٘ البننن٣و،
ّغنننعسو حَنننرِ ال نننسّ الدقٔقننن٘ النن حَّٔيَنننا وت ريننناّل ا٤غنننٔاٛ
ّاليٌتس ثلَٔاّ ،زأٓزه غٔٝا كض ا مً الخطاق٘ ّمدو ا٢كااظ
وت الػننعس ادتنناٍلٕ ّا٤مننْٖ ؽٔينننا عتنناّل أٌ ٓؿننا مْاقننا
ال زي٘ ّانت٣ؽ٘ مً ٍرا الْعْ  ،صه مسفزه كٔنا أٌ اذتكنازٗ
العخاضننٔ٘ قنند ؽننَّْزش غننٔٝا غ ن ٓط ن مننً اذتٔنناٗ اإلضنن٣مٔ٘،
فبنناٌ ءننرا الزؾننْٓس مننا ىػنناٍدِ وت الػننعس العخاضننٕ مننً ٍننرِ
السقننن٘ ٍّننننرا ادتنننننال اللنننرًٓ  ٢صتنننندٍنا وت الػننننعس ا٤مننننْٖ
ّادتننناٍلٕ مَننننا عَننندىا وت الخؾنننطّ .زأٓنننزه ضنننع٘ وت الننناش،
ّكتا ٢وت ا٢ضزعازّٗ ،خ٣ح٘ وت الزعخ ّ ،منقنا وت الػنعْز وت
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الػعس العخاضٕ كلنا ؽدَّظ منً رلنك السٓنا ا٤ىٔقن٘ ّانتيناًتس
الخَٔغ٘ ،صه ثىبه أحؿسو ٍارُ السق٘ اذتكسٓ٘ انتَلَل٘ ٍّارنُ
العرّحنن٘ الطنناؽسٗ ال ن ري غننس وت غننعس احننً خ اعنن٘ ّأقننساحُ
ر غس ٓياحٔا السٔنا ّرلقنٕ ملن ٙالػنعس ا٤ىدلطنٕ ؽلن٘ قنافٔ٘
مً الطساف٘ ّادتِدَّٗ كلنا رسي ٙحبّ ٓ٘ ا٤ىدلظ ّزٓاقَا ؽٔنط
رس" ًت٣ل السؿٌْ الْازف٘ ّرزسس قْٔز السحٔا.
اّ ٌ٦قنند ضننس ش ملننٔبه كننل ذلننك ّمننسفزه كننل ٍننرا،
أزٓنند أٌ أرلننْ ملنن ٙمطننامعبه كلنننزؽت لػننامسًٓ مننً غننعساٛ
السسذ :أٍّ٢نا ل٣مسرؽت ّةخنس دتنٔ ؽزن ٙرزخٔينْا ال نس حنؽت
السىنن٘ العسحٔنن٘ الطنناذع٘ الخطننٔط٘ ّحننؽت السىنن٘ السسحٔنن٘ العنٔقنن٘
الدآّّ٘ ،رعسفْا كٔا ٓيٌتس ا ٤ذ السسحٕ ثؾت الطخٔع٘ حعد أٌ
مننسفزه ىٌتننسٗ ا ٤ذ العسحننٕ ثلَٔنناّ ،حتبنننْا حبى طننبه ملننٙ
ؽٍت ىٌتسٗ أ حيا العسحٕ مً ارتٔال الػعسٖ العنٔا.
أعل ،فبىا ضبرلْ ملنٔبه ٍنارؽت البلننزؽت صنه أضنبلبه
جا ما رقدضٌْ وت ٍرا العاحل؛ ٍل دٌّ حنؽت غنعسا ٛالعسحٔن٘
ٍرِ النسّ القْٓن٘ انتكنطسم٘ الػنامسٍٗ ،نرِ النسّ الن ريٌتنس
ثؾت الطخٔع٘ كلَا كبا ًٜؽٕ ٓنا م حنْؽٕ الطننا ٛفٔنض وت
ؽيآننا الي ننْع مننا رننض ِ أىنناش القٔضننازٗ وت ٓنند ال ينناٌ انتنناٍس مننً
ٍْاعا ال بس ّضْاعٕ الػعْزٍ ،رِ السّ الٔقٌت٘ ال حتظ
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ؿتا وت قلد الطخٔعن٘ منً ىنخض خنافا ّؽٔناٗ شاخنسٗ ر نٔض ملنٙ
مٌتننناٍس البنننٌْ ٍنننرا ادتننننال اإلءنننٕ الْقنننٕ ،ٛفنننجذا اذتٔننناٗ
حبضننسٍا ؾننْزٗ مننً ؾننْز اذتنناّ ،ثذا العنناحل كلننُ معخنند ءننرِ
اذتٔنناٗٓ .قننْل ٢مننسرؽت" :ثٌ الطخٔعنن٘ أكننر قطاّضنن٘ اهلل ّأمَننس
مؿنننْزُٓ ّأقننندز غنننعساّ ُٜأحنننس مسئنننُّ ،ثىنننك لزغننند وت منننؼ
العؿن ْز رزينناغ ٙفٔننُ أفساخننُ حتننس زفننس" اءٔبننل النندازع،
ّوت أى اع السٓا رَد مً الخؾس ؽامل٘ ثؾت أ ٓسٗ ادتخل انتق نسٗ
خ نننْ الػنننسا ّأىنننؽت ا٤منننْاؼ ّغينننا ٛالؿنننٔا ًّٓ ،وت الصٍنننْز
ٓيزػس أزعَا وت ال كآّ ٛيزػس ّزقَا ملن ٙالقخنْزّ ،وت ؾندٚ
أقداو الصاٜسًٓ رقا مل ٙمكاعا انتْر ٙمً ٍرا الدٓس ،ند وت
كل ٍرا مً الزقّ ٙالسّم٘ ّالزبص ما كاٌ وت ٍرا الدٓس مينُ
ٍّْ وت ثحاٌ مَدِ ّمي ْاٌ زتدِ!".
ّٓقْل عٔ ( :أز ٚكل غٕ ٛؽْلٕ ٓيخس ّٓصٍسّ ،ؽٔيننا
كيس أحؿس ٍرِ ادتخال انتسطاٗ حبغغاز الدّو منً أضن لَا ثؾت
أمالَٔنناّ ،رلننك آ ّ٤نن٘ انتٌتللنن٘ زتاىَٔننا حالساحنناش ا٤ىٔقنن٘ ّذلننك
اليَننس ٓيطنناذ ٍا ٜننا حننؽت ىسننناش القؿنند انتَزننصّٗ ،رنناا ٚٛوت
عْاىخننُ رلننك الطننؾد ادتنٔلنن٘ انتصعنناٗ وت عننْ الطنننا ٛحيطننٔه
انتطاّ ،ٛأ ا ا٤قٔناز حتٔنٕ حبغازٓندٍا منْاش الساحن٘ كتعنا،ٛ
ّخػنننازم٘ النننرحاذ رنننسقـ قسحننن٘ مسؽننن٘ ملننن ٙأغنننع٘ الػننننظ
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ا٤زعْاىٔ٘ السازحّ٘ ،أزما ا٤ز حخؿسٖ فبز ٚا٤غياٌ قتزـ
غننرا ِٛمننً الؿ ن اٗ الؿننلدّٗ ،الننسو ٓيخننس فننْ ض ن إ ا٤كننن٘
القاؽننل انتسمننل فٔبػ ن اٌ لننٕ مننً ذلننك اليخننا انتقنندع ّرلننك
اذتٔاٗ القْٓ٘ وت حاقً الطخٔع٘ ،أقْل ؽٔينا كينس أزّ ٚأ نا
ٍرِ ا٤غٔا ٛأغعس كبٌ قلن عتنٔىت حَنا ّٓعَٔنا ؿتنا غنٝس منً
ؽسازٗ ّقّْٗ ،كيس أغعس أىٕ أقنسذ منا أكنٌْ ثؾت الزبلُّنُ ؿتنا
ٓ ٔض وت قل مً الػعْز ّاذتظّ ،غتٔل ثلَّٕ أٌ ؾنْز العناحل
ادتنٔل٘ ال خن٘ رزؾسَّا وت ى طٕ فزنلٍ١ا ؽٔاٗ عدٓدٗ.
ـتئْسل وت ذلك الصمً أٌ أقطا أعنْاش ال كناٛ
 ....ةِ ،كه َّ
ملنن ٙعينناؽْٕ ذلننك البسكننٕ الننرٖ ٓط ن فننْ زأضننٕ فننبحلغ
ضنناؽل ذلننك الخؾننس ا٤مٌتننه الننرٖ نتننا ٓيبػننا ضننسِ لنىطنناٌ
٤غننسذ مننً ال٣ىَآنن٘ كبضننا ٍاقننا رخطننىت القلننْذ ّرننيعؼ ا
نتػامس!
ّأغنننعس ذتٌتننن٘ ّاؽننندٗ ،ملننن ٙقؿنننْزٖ ّقنننع ٕ ،حيقطننن٘
سٖ وت مٕ مً ضعا ٗ ذلك انتْعْ الرٖ غتلا كل غٕ ٛوت
ذارُ ّحرارُ).
رلننك كلننن٘ ٢مننسرؽت ّعننٔ ّ ،لطننس ؿتطننزؾل به مننسٗ
أخس ٚأٖ اليٌتنسرؽت ثؾت الطخٔعن٘ أمننا ٍّنل ميندىا وت العسحٔن٘
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مضل ٍارُ السّ القْٓ٘ الػنامسٗ ّلبنم أقنْل كلنن ٍّ ،نٕ
أٌ اليٌتسٗ العسحٔ٘ ثؾت الطخٔع٘ حطنٔط٘ ثشاٍ ٛنرِ مَننا حلسنس منً
العنا ّالػعْزّ ،أٌ رلك البلناش ا٤خ ٗ ال قاءا عٔس ٍٕ
ا٤غئننن٘ ارتالننندٗ النن رس ٍنننا الي نننْع الػنننامسٗ وت أمناقَنننا
كلنا غاٍدش حَغ٘ البٌْ ّع٣ل الْعْ  .أما غعسا ٛالعسحٔ٘
فله ٓعرّا مً مضل ٍارُ اإلؽطاضاش الػعسٓ٘ العنٔقن٘ ٤ىَنه حل
ٓيٌتسّا ثؾت الطخٔع٘ ىٌتسٗ اذتٕ ارتاغا ثؾت اذتٕ ادتلٔل ّثفتنا
كنناىْا ٓيٌتننسٌّ ثلَٔننا ىٌتننسرَه ثؾت ز ا ٛمينننا ّقننساش كتٔننل ٢
رصٓد مً اإلمغاذ الخطٔىتّ ،مضل ٍارُ اليٌتنسٗ ال نازٗ ٓ ٢يزٌتنس
ميَننا أٌ رػننس حارتٔننال الػننعسٖ ادتنٔننل  ٌ٤ارتٔننال الػننعسٖ
ميػ ِ١اإلؽطاع انتلزَد ّالػنعْز العنٔناّ ،غنعسا ٛالعسحٔن٘ حل
ٓػعسّا حزٔاز اذتٔاٗ انتزدفٍّا وت قلد الطخٔع٘ ث ٢ثؽطاضا حطٔطا
ضننناذعا خالٔنننا منننً ٓقٌتننن٘ اذتنننظ ّىػنننْٗ ارتٔنننالٍ ،نننْ ذلنننك
اإلؽطاع الرٖ رػناٍدٌّ أصنسِ وت غنعس النخؾاٖ ّاحنً السّمنٕ
ّأحٕ ـتاو ّحعض غعسا ٛةخسًٓ.
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هٌامش

( )9البْكد ٍيا ؿتعي ٙاليخاش الطْٓلّ ،م١شز :ملزا.
( )2كامل الطْل.
( )3ادتضغاظ ّالعسماز ٍنا ىْماٌ مً اليخاراش الرٓ٘ انتصٍسٗ.
( )4انتزعس".
( )5خلِْ مً الياع.
( )6هتطْزٗ غد انتطس.
( )7لٔي٘ الاح٘ ضَلزَا غ زملٔ٘.
( )8أٖ ا٤ز اليدٓ٘ ٍّٕ م١ىط ا٤صس.ٚ
( )9ضؾاذ فُٔ ضْا ّحٔا .
(ّ )99قنننا :أؾنننل معيننناِ ّفنننسٗ غنننعس اٍ٤نننداذ ّاذتننناعخؽت،
ّاضننزعنلُ ٍيننا لزنندلٕ الطننؾاح٘ ثؾت ا٤ز ٤ىَننا ثذا رنندلس
ّ ىننس مننً ا٤ز كنناٌ فَٔ نا مضننل الْقننا الننرٖ ٓبننٌْ
حْعننُ الننخع  .قخننا :مننه .حتننس :ٚرؿننٔد اذتننسٍّ ٚننْ فينناٛ
الخْٔش.
( )99الْ ّ :رد ارتٔن٘ .أغغرش :ك س .رعزبس :رػزد.
(ٓ )92يع س :ما قتظ الااذ لبضسٗ انتا.ٛ
( )93الػغسا :ٛا٤غغاز .زٓقَا :أّءا.
( )94ا٤كيا" ،ادتْاىد.
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( )95زا  :ما ّقس السّا  .ـتسُٓ :رطزدزِ.
( )96صننػ :ؾنند .ةذٓننُ :مْعننُ .خننٔهّ ،خ ننا"ّٓ ،طننس :أ نناٛ
أماكً.
( )97أى ُ :أّلُ٢ .ؽا :قامس .آ٤طل :ارتؿس .ستخْا :غدٓد
ارتلا .هتس :م زْل ا٤مكا.ٛ
( )98نتطزبآ :سٓد ميُ الر  .لْا  :كض اإلقتا .
( )99نتا  :كض اللنعاٌ.
( )29مطنننا :قسٓننند منننً ا٤ز ٍٔ .دحنننُ :ضنننؾاحُ انتزننندلٕ ثؾت
ا٤ز .
( )29زٓىت :كتا زٓط٘ ٍّٕ انتلؾ ٘ ّما غاحََا.
( ) 22فنناؽـ :قنناٜس ٓ ؾِّننـ الننااذ مننً ا٤ز لٔزخننر فَٔننا
أفؾْؾا.
( )23غطد :اضه عخل .أقساذ :ىْ مً مدّ ارتٔل .أحلا :فنسع
شتطىت حطنْا ّحٔنا ٓ .ي نٕ ارتٔنلٓ :ندفا ارتٔنل .زمنا :
كض السفظ حسعلُ.
( )24مػناز :كتنا مػننسٍّ ،نٕ الياقنن٘ الن مكنن ٙملن ٙلتلننَا
مػسٗ أغَس .عِل٘ :حبطس أّءا ؿتعي ٙمطني٘ٓ ،طلنا ملنٙ
انت س ّادتنا ّانتركس ّانت١ىط .غلسل" ،حكه أّلُ ّصاىُٔ:
مطنني٘ ٍسمنن٘ .غننعط :مسننرَّٗ الػننعس ملخدرننُ .ءننامٔه :غصٓننسٗ
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اللننػت .اإلزغننا ٍ :ننْ أٌ ٓبننٌْ للياقنن٘ فؿننٔل قننْٖ ملننٙ
انتػٕ.
(ٍ )25د :٢مطاخٔ٘ انتػافس ٍّنٕ غن اِ النخع  .رطنٔه :رسمن.ٙ
القسقس :ا٤ز انتطنٝي٘ اللٔي٘ .قا ً :تاٍس ميبػا.
( : ٢ )26كض انتا.ٛ
( )27القٔعاٌ :كتا قا ٍّْ ا٤ز انتطنٝي٘ ال اى سعس ميَا
ادتخننال ّاءكنناذ .هتسمنن٘ :شتؿننخ٘ .مسر ننا :صاحننس .قننا :
ميخطىت مً ا٤ز هتزد.
( )28اذتخ :ٙالطؾاذ الرٖ ٓعا وت ا٤فا.
( )29اليػاّ :ٚالطنباز .ٚالبندز :ٚالطنؾاذ السقٔنا .انتنصٌ:
الطؾد الخٔضٓ ،ؿا ٍنرا الطنؾاذ حنبٌ غْٔمنُ الخنٔض
السقٔق٘ حارس مً ضنساٍا وت الٌتن٣و ـتػنٕ مػنٔ٘ الػنازذ
الضنل.
( )39حتً :رزغاّذ أؾْارَا حقؿنا السمنْ  .قطسارنُ :ىْاؽٔنُ.
الئد :الئا انتطي٘.
( )39الػنننازٓخ :أؾننل معياٍننا قنننه ادتخننال ّاضننزعنلَا ٍيننا وت
أمننالٕ الطننؾاذ لكننخامزَا .الؿننخ  :الطننؾاذ الننرٖ فٔننُ
ضْا ّحٔا .
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(ٓ )32خننننازٖٓ :طنننناحا .اذتكننننسمٔاش :النن ن رَنننند مننننً ىاؽٔنننن٘
ؽكننسمْش .ا٤زّا  :كتننا زّ ٍّننْ انتننا ٛالؿنناوت .القننص ،
قطا الطؾاذ ٓطاحا السٓا الطسٓع٘ ؿتا ُٜالؿاوت انتزدفا
مً غْٔمُ انتز سق٘ الػخَٔ٘ حاليْ ال رسكس ؿتسامَٔا.
( )33ستض :خ٣ؾ٘.
( )34العسفػ :ىْ مً اليخاش .اليغدٖ :انتيطْذ ثؾت صتد .ذّحا :
الننرٖ حلننٕ مننً قدمننُ .اذتنننض :كننل مننا كنناٌ مننسا مننً
اليخاش.
( )35ادتٌْٓ :طلا مل ٙا٤حٔض ّا٤ضْ ّمسا ِ حُ ٍيا ا٤حٔض.
انتداىٕ :الرٖ قٔا ملٔنُ مقالنُ رقؿن ِ .انتْمنط :الطناٜس
وت ا٤ز اللٔي٘ انتسمل٘ .اليقض :انتَصّل الكعٔا.
( )36حتدز :رطبد الدما.
( )37ادتنٔه :ما ٓسطٕ ا٤ز مً ا٤مػاذ.
( )38مؿد :كتا ملؿْخ٘ حكه فطنبٌْ ٍّنْ العؿناحّ٘ .رنٔنً
ّـتكس :رزػخُ حالٔناىٔن٘ ّانتكنسّٓ٘ ،ذلنك أٌ العنداّٗ حنؽت
الٔناىٔ٘ ّانتكنسٓ٘ قند كاىنس مطنزؾبن٘ اذتلقناش ؽزنٙ
اختنر كنل ميَننا غنعازا ،فبناٌ غنعاز الٔناىٔن٘ السآناش
الؿ ن س ّالعننناٜه الؿ ن س ّكنناٌ غننعاز انتكننسٓ٘ السآنناش
اذتنس ّالعناٜه اذتنس.
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( )39معؿ س :ؾاحغ حالعؿ س ٍّْ ؾخغ أؾ س.
( )49الطلا :الكاؽك أّ الرٖ  ٢ؽس فُٔ ّ ٢حس .
(ٓ )49يطٓ :خط ّٓيػس.
( )42الْغٕ :الضْذ انتيقْؽ .انتينيه :انتصخس".
( )43اليػس :أّل ما ٓيخس مً اليخاش.
( )44مخقننس :مبنناٌ خننساوت ٓننصمه العننسذ أىننُ مطننبً للغننً
ٓيطخٌْ ثلُٔ ما ٓعغخٌْ مً كتالُ ّثرقاىُ.
( )45الؿقال :الرٓا الرٖ ٓبٌْ وت الطٔا ّضتِْ حعد ع.ُٜ٣
( )46عا َٓا :شم ساىَا.
( )47ؾْزا :ماٜل٘.
( )48السٓعاٌ :أفكل الػّٕ ٛأّلُّٓ ،سٓد مينُ ٍينا ّاز" الٌتنل
٤ىُ أفكل الٌت٣ل.
( )49زحعننٕ :ىطننخ٘ ثؾت السحٔننا .ؽضؾننط :ؽننسا .الؿننيػ :ةلنن٘ مننً
ا٢٦ش الْرسٓ٘ .مػسما :مػدّ اّ٤راز.
( )59رْضْع :رؿْش ؾْرا خ ٔا.
( )59ادتص  :ميعطا الْا ٖ.
( )52اليافغّ٘ :ما ٛالطنك .الئلْفس :ىْ مً اليخاش.
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اخلَال الشعْسِ ًَاملسْأّ يف زأِ األدَب العَسبُِّ

لقد ملنزه ،كٔا كاٌ ا ٤ذ العسحٕ ٓيٌتنس ثؾت الطخٔعن٘
وت مؿننْزِ انتخزل ننّ٘ ،مننسفزه مخلننغ رطننْز ٍارننُ اليٌتننسٗ ملننٙ
اخننز "٣العؿننْز ّالخٔٝنناشّ ،أ زكننزه ؽننٍت رلننك اليٌتننسٗ مننً
ارتٔال الػعسٖ وت كتٔنا ا٤مؿنس العسحٔن٘ ّ ،عنزه قخنل ذلنك
غننٔٝا مننً ا٤ضنناق العسحٔنن٘ ّمننسفزه مننا ٍننٕ ملٔننُ مننً ارتٔننال
الػعسٖ حاليطخ٘ لس ٍا مً أضاق ا٤مه ا٤خس .ٚكل ٍرا قد
ملنزنِْ ّلطس أىْٖ ثما رُ ّلبيم أزٓند أٌ أريناّل ا ٌ٦ىْمنا
ةخس فُٔ ما وت الطخٔع٘ مً ضؾس ّفنًّ ،منً قنْٗ ّ من٘ ،لييٌتنس
كٔننا كنناٌ ٍننْ وت زأٖ ا ٤ذ العسحننٍّٕ ،ننل ىننال ىؿننٔخا مننً
ارتٔننال الػننعسٖ حل ريل نُل الطخٔعنن٘ ّ ٢ا٤ضنناق أو كنناٌ ؽٌتننُ
كؾٍتٍّ أخُْٓ ٍّرا اليْ ٍْ (انتنسأٗ)ٍ ،نْ ٍنرا اللسنص ادتنٔنل
الرٖ ٓ زيينا حطنؾسِ ّغتزلخينا عنالنُ ،فيزخعنُ منسغنِؽت ٌّ أٌ
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ىطزطٔا لُ ؽٍ ،ًّ٣را اللسص ادتنٔل ٍنْ النرٖ ضيطنزنا ثلٔنُ وت
فه ا ٤ذ العسحٕ ّأىاغٔدِ.
ٓقْل ال ٣ضن ٘ ا٤قندمٌْ( :ثٌ الني ظ الخػنسٓ٘ قند خلقنس
مً ميؿس اذتطً ّعخلس مً فنً ادتننالّ )...وت ٍنرا البن٣و
غٕ ٛمً اذتا غ قلٔلّ ،ث ٢فخناذا رلعلٍّلٌْ ٍارُ اللرٗ الطامٔ٘
ال رػعس حَا الي ْع كتٔعا كلنا غناٍدش منسأ ٚكتنٔ ٣منً
مساٜنننٕ ٍنننرا البنننٌْ الخَنننٔػ ّؿتننناذا ر طنننسٌّ ٍنننرا الػنننسا
حادتنال الرٖ قد ٓؿخإ وت حعض الي ْع رعطػا اٜننا ّؽئينا
ٓ ٢سرّْٖ ،قد ٓطنْا وت حعض الي ْع الػامسٗ ثؾت أفا أمل،ٙ
فجذا ٍْ غٔخْح٘ كلٔ٘ وت ٍرا البنٌْ الخندٓا رطنزسس انتػنامس
ّرطس ٙمل ٙكل انتْٔل....
رلننك ٍننٕ النني ظ اإلىطنناىٔ٘ :فلننرٗ خالنندٗ مننً ٍننرا ادتنننال
العخقسٖ النرٖ ٓز غنس منً قلند اذتٔناٗ ر غُّنس العطنس منً النْز ٗ
الٔاىعنن٘ ،فٔػنننل كننل مننا وت ٍننرا انتلبننْش مننً ؽننٕ ّمٔننس،
ّٓيطغه مل ٙقطناش ٍرا العاحل ّّعِْ ٍرا الْعْ ...
رلك ٍٕ الي ظ اإلىطاىٔ٘ :فلرٗ خالدٗ ،فؿنلزَا ٓند القندز
مً كتال اذتٔاٗ؛ ّلرلك فَٕ أحدا حتً ثلُٔ وت أٖ مٌتَس كاٌ
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ّوت أٖ لٌْ حدا ،فجٌ فقدرُ ًتلنس رخؾنط مينُ حنؽت
ّحؿسٍا ؽز ٙرٌت س حُ.

نا ا٤ز

 ...أمننا العننسذ فقنند ؽلس لمننْا كنننا قليننا مننً قخننل مننً ٍننرا
ادتنننال الطننناّٖ الننرٖ ظتنند مينندِ القلنند لننرٗ اذتننظ ّضننعا ٗ
الػننعْزّ ،حل ٓبننً لنندَٓه مننً مٌتنناٍس ادتنننال ملنن ٙاخننز"٣
فيْىُ غ فً ّاؽد فَْ" :انتسأٗ" ،ف ٕ انتسأٗ ّؽدٍا اضنزطامْا
أٌ ظتدّا ذلك الٔيخنْ الطنؾسٖ انتز غنس منً قلند اذتٔناّٗ ...وت
انتننسأٗ ّؽنندٍا ًت ننسّا حزلننك البننبع السّٓنن٘ ال ن رط ننً ٞتنننب
القلنند ثؾت اذتطننً ّغلنن٘ النني ظ ثؾت ادتنننال ،فزس َّيننْا ؿتؾاضننً
انتسأٗ ّغ َّخخلْا ؿت اريَا ما غا ٛءه الػعس ّالعاق ٘.
عخِل٘ اإلىطاٌ وت العاحل كلُ مير القدو ،فانتسأٗ ٍٕ
ّرلك ِ
اليؿننا ادتنٔننل الننرٖ عتنننل وت قلخننُ زؽٔننا اذتٔنناٗ ّضلطننخٔل
ا خّ٘ ،انتسأٗ ٍٕ الطٔا الطناّٖ النرٖ ٍنخىت ا٤ز لٔلن١عِّػ
ى اٌ الػخاذ ّٓلعلٍّه الخػسٓ٘ قَازٗ الي ظ ّكتال اذتياٌ ،رلنك
ٍٕ انتسأٗ وت زأٖ الخػسٓ٘ كتعا ٛث ٢قلْحا حل رعس" ىعن٘ اذتند
ّ ٢عننننس ىػننننٔد ادتنننننال فٌتلننننس مسلقنننن٘ مْؾنننندٗ كبفٝنننندٗ
الؿننخْزّ ...لبننً العننسذ نناّشّا وت الننزسم حننانتسأٗ كننل ؽنند
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ؽزنن ٙأؾننخؾس ٍننٕ اللؾننً ادتنٔننل الننرٖ رطننزَل حننُ القؿنناٜد،
ٍّننٕ البلننن٘ الطننؾسٓ٘ ال ن ري ننزإ ءننا كيننْش الػننعس ّؽزننٙ
أؾننخؾس مينندٍه كتءنن٘ الػننعس مينند قنندما ٛالْٔىنناٌ ٓ ٢خنندأٌّ
الػننعس ث ٢حيغْاٍنناّ ،لبننً  ٢رزعغلننْا فزؾطننخْا أىَننه أعُّلننْا
انتسأٗ ّىٌتسّا ثلَٔا ىٌتنسٗ ضنامٔ٘ فَٔنا قَنس العخنا ٗ ّفَٔنا معينٙ
الزقنندٓظ ّاإلعنن٣ل كنننا كنناٌ ٓيٌتننس قنندما ٛالْٔىنناٌ ثؾت ةءنن٘
الػعس ؽٔينا ٓياعْىَا وت مطزَل القؿاٜد .ك !٣فجٌ غٔٝا مً
ٍرا حل ٓبً ٌ٤ ،الػامس العسحٕ ما كاٌ ٓلخ ِّنٟ١ل انتنسأٗ انتيصلن٘
الطامٔ٘ ّذلنك انتقناو ادتنٔنل ث ٢لٔزؾندظ منً ملَارنُ الطناؽسٗ
ال ن أل نن ٙمينندٍا مزعنن٘ ادتطنند ّميَننل الػننَْاش ...أّ لبننٕ
ٓ نناخس زفاقننُ مننً أحيننا ٛالخا ٓنن٘ حبىننُ قنندٓس ملنن ٙرؿننخِّٕ قلننْذ
اليطاّ ٛالعخط حًَ لٔظ غ !...
أعل ،فجٌ ىٌتسٗ ا ٤ذ العسحٕ ثؾت انتسأٗ ىٌتسٗ ىٔ ٘ٝضنافل٘
ميؾطنن٘ ثؾت أقؿنن ٙقننساز مننً انتننا ٗ ٢ ،ر َننه مننً انتننسأٗ ث ٢أىَننا
عطد ٓلػزَّ ٙمزع٘ مً مزا العٔؼ الدىٕ...ٛ
أما رلك اليٌتسٗ الطامٔ٘ الن ٓنص ّؼ فَٔنا اذتند حناإلع٣ل
ّالػسا حالعخا ٗ ،أما رلك اليٌتسٗ السّؽٔ٘ العنٔق٘ ال صتدٍا
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ميد الػعسا ٛا٦زٓؽت فجىَا ميعدم٘ حزارا أّ كانتيعدم٘ وت ا ٤ذ
العسحنننٕ كلنننُ  ٢أضنننزضم ث ٢ا٤ىننندز ا٤قنننل ملننن ٙالنننسغه منننً أٌ
أكضسِ وت انتسأٗ.
حل ٓعس" العسذ ّ ٢الػامس العسحٕ رلك اليٌتسٗ ال ئ٘ ال
رعنند انتننسأٗ كقطعنن٘ فئنن٘ مننً فيننٌْ الطنننآ ٛلننزنظ لنندَٓا مننً
الْؽٕ ّاإلءاو ما ركً حُ ٓيناحٔا الْعنْ ّ ...حل عتناّل الػنامس
العسحننٕ أٌ عتننظ ؿتننا ّزا ٛادتطنند ،مننً زّ كتٔلنن٘ ضنناؽسٗ،
حتنل حؽت عيخَٔا ضعا ٗ اذتد ّمعين ٙا٤مْمن٘ ٍّننا أقندع منا
وت ٍننرا الْعننْ  ٢ّ ،حننرلك القلنند اليقننٕ الننرٖ ٓصخننس حننب ٙ
مْاقا اذتٔاٗ ّأغعازٍاّ ،أكتل أؽ٣و ٍرا العناحل البنخ ،
ّ ٢غعس ؿتا حؽت ٍارنُ الطخٔعن٘ البنرّ ٚحنؽت انتنسأٗ منً ارؿنال
ّصٔا ،ؽز ٙكبىَا قلخَا اإلىطاىٕ ،الرٖ عتنل حطنن٘ ال غنس،
ّٓبع الٌت٣و ،ذلك غنبٌّ حل رلؾلنا فٔنُ أعيؾن٘ الػنامس العسحنٕ
ّ ٢ىالزننُ ،حننل ّحل ٓطنننإ ثلٔننُ حؿننسِ الننرٖ أ ِلننا مسنناّزِل اّ٤ؾت
ّكَْفُ الكٔق٘ ...حل ثٌ الػامس العسحٕ حل ٓسفا حؿسِ ثؾت منا
ٍنْ أ ىن ٙمنً ذلنك حبننض  ،فَنْ ثذا ؽندَّظ منً كتنال انتننسأٗ حل
َّ مطزقل مزغس مً ٍارُ انتٌتاٍس انتا ٓ٘ الن
ٓزؾدظ ميُ ك ً
رزؿنننل حارتؿنننس ّالنننس " ّضتٍْنننناّ ،ثفتنننا حتننندظ منننً ٍنننرا
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ادتننننال انتزَننندل (النننرٖ ٓنننْشٌ حالسقنننل ّالقيطننناز منننً الػنننؾه
ّاللؾنننه) كبفتنننا ادتننننال عطننند ٓلغنننظ ّمنننا ٗ رلننننظ ،أمنننا أٌ
ٓزؾدظ ميُ كنا ٓقْل راغْز( :أمطنبس ٓندَٓا ّقنننزَا ثؾت
ؾنندزٖ ،ؽاّلننس أٌ أمنن ٥جطننيَا ذزامننّٕ ،أٌ أىزَنند حقللننٕ
احزطننننامارَا العرحننننّ٘ ،أٌ أرسغننننا حعننننٔم ّمننننٔض أع اىَننننا،
ّلبنننً ،أّاِ! أٓنننً ٍنننٕ منننً ٓطنننزطٔا أٌ ٓطنننلد منننً الطنننناٛ
شزقزَننا ؽاّلننس أٌ أقننخض ملنن ٙادتنننال ّلبيننُ غننا زىٕ غ ن
رازا حؽت ٓدٖ ضْ ٚادتطند ،فاىضئنس خاضنس الني ظ كلِٔلنَا،
كٔا ٓقدز ادتطنه أٌ ٓلننظ الصٍنسٗ الن ٓ ٢قندز ملن ٙنتطنَا
غن ن النننسّ ) أمنننا أٌ ٓزؾننندظ منننً كتنننال انتنننسأٗ ،ؿتضنننل ٍنننرا
اذتدٓط ،فرلك ما ٓ ٢طزطٔعُ الػامس العسحٕ جالّ ،ذلك ما
ٌٓ ٢ت ننس حننُ الخاؽننط وت الػننعس العسحننٕ كلننُ ٢ ،أضننزضم أؽنندا
نا ل نُ ٍّنْ ى نس قلٔنل ،فنجٌ احنً السّمنٕ
غ احً السّمٕ ّمً ل َّ
حتنندظ مننً كتننال انتننسأٗ كػننٕ ٛمطننزقل مننً ادتطنند مؿنندزِ
الي ظ ارتالدٗٓ ،قْل:
لٔننننننننننننننننننننننس غننننننننننننننننننننننعسٖ ثذا أ او ثلَٔننننننننننننننننننننننا
كنننننننننننننننسٗ الطنننننننننننننننس" مخننننننننننننننندّ ٟمعٔننننننننننننننند
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أٍننننننننننننٕ غننننننننننننٕ ٢ ٛرطننننننننننننبو العننننننننننننؽت ميننننننننننننُ
أو ءننننننننننننننننا كننننننننننننننننل ضننننننننننننننننام٘

دٓنننننننننننننننند

حنننننننل ٍنننننننٕ العننننننننٔؼٓ ٢ ،نننننننصال مزننننننن ٙاضننننننننزإ
ظ ٓخنننننننننننننننننننننننندٖ غساٜخننننننننننننننننننننننننا ّٓ ٔنننننننننننننننننننننننند
فالػامس العسحٕ ٓ ٢زبله منَّنا ّزا ٛعطند انتنسأٗ منً رلنك
انتعاىٕ العنٔق٘ الطامّٔ٘ ،لبيُ ملغِٔدٌ كل اإلعا ٗ ثٌ أزا أٌ
عتدظ مً قدٍا أٍ٤ا انتنػْ ّمنً قسفَنا ال٣منا الْضنياٌ
ّمنً ّعََنا انتزنْزِّ انتيكنْز ّم َّنننا ثؾت ذلنك منً رلنك اّ٤ؾننا"
انتا ٓ٘ انتلقاٗ أماو كل زاٜإ ّغا ٍ ّالن عتنظ حَنا كنل اليناع
ثؽطاضنننا مزْاشٓنننا  ٢رٌتَنننس معنننُ مصَّٓننن٘ للػنننامس ملننن ٙغن ن ِ وت
ا٢لز نناش ثلٔننُ ث ٢وت زؾنناى٘ الزعننخ ّ ،كتننال الدٓخاعنن٘ ّخ٣حنن٘
ا٤ضننلْذّ ...لبننً لٔننس غننعسٖ! ٍننل رلننك ٍننٕ ًّتٔ نن٘ الػننامس
ّغآزُ مً ٍرِ اذتٔاٗ ثذٌ ٓنا خٔخن٘ الػنعس ّٓنا ضنخا اذتٔناٗ!
أعننل ٓننا خٔخنن٘ الػننعس ّثٌ كنناٌ كننض مننً الينناع ءننه مقننْل
ٓ َنننٌْ حَننا صننه ٓ ٢صالنننٌْ عتطننخٌْ أٌ زضننال٘ الػننامس أل ننناًت
مينق٘ ىكٔدّٗ ،مخازاش مسؾعّ٘ ،ك٣و مسؾْف!
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ٍننرِ ٍننٕ اليٌتننسٗ الػنناٜع٘ وت ا ٤ذ العسحننٕ كلننُّ ،ال ن
ٓزطنناّ ٚفَٔننا كتٔننا غننعسا ٛالعسحٔنن٘ ملنن ٙاخننز "٣مؿننْزٍه،
ّرخنننآلً قخقنننارَهّ ،ر ننناّلشِ أّضننناقَه ،ضنننْا ٛوت ذلنننك م َُّلنننه
ّفاعسٍهّ ،أّءه ّةخسٍهّ ،قند ٓبنٌْ منً السسٓند أٌ حعكنا
مً ٍ ٛ٢١الػعسا١ٓ ٛميٌْ حاذتد ثقتاىا ضامٔآّ ،كنسٌّ مينُ
وت ى ْضَه أحسأ انتعاىٕ ّأىقاٍا منا امنْا خنالؽت ثؾت أى طنَه أّ
ثؾت منننً عتخنننٌْ ،ؽزننن ٙثذا منننا أزا ّا الزؾننندُّظ منننً انتنننسأٗ حل
ٓزؾندصْا ث ٢ؿتنا ٓزؾندظ حنُ ال اضنا ال ناعس منً رلنك اّ٤ؾننا"
ادتطنندٓ٘ الطننافلّ٘ ،لبنننً لننْ رعنَّننا الخاؽنننط وت فَننه النننسّ
العسحٕ ،لعله أٌ ذلك لٔظ منً السساحن٘ وت غنٕٛ؛  ٌ٤منً قخٔعن٘
ٍرِ السّ أٌ  ٢حتٔىت حس الٌتاٍس ا طْع ،مل ٙما ضنبحئُ
وت ال ؿل ارتاف حالسّ العسحٔ٘.
ّثفتا الرٖ ٓطزدمٕ الخؾط ٍّْ ،أٌ اليٌتسٗ ال ىٌتس حَا
ا ٤ذ العسحٕ ثؾت انتسأٗ ،قد ًتلس حطٔط٘ ،حل ربزؾل حبقنْاٛ
اليغننْوّ ،حل رعنننس" غنن ا٤فنننا اّ٤ل العَٔننندّ ،حل رزنننبصس ؿتنننا
امزْز اذتٔاٗ اإلض٣مٔ٘ منً عنصز ّمندّ ،منً ىنْز ًّتلننّ٘ ،منً
ؾننخد ّضننبٌّْ .زأٓننٕ وت حقاَٜننا شٓننا ٗ ملنن ٙا٤ضننخاذ العامنن٘
ال ضزبرٕ ملَٔا وت الب٣و مل ٙالنسّ العسحٔن٘ ٍّنْ أٌ النرٖ
منل مل ٙحقاَٜا ٌّ أ ى ٙرطْز أّ حتْز ٍْ:
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أٍّ :٢ارننُ ال بننسٗ ادتنناٜسٗ ،الن كاىننس رطننزؾْذ ملننٙ
أ مسنن٘ العنناحل العسحننٕ كلننُ ،مننً أٌ انتننسأٗ مض نلل السنندز ّاللنن١و،
ّخطاض٘ الطخاّ ،ؽط٘ الي ظّ ،خخط الكنن  ،فنجٌ الب نس
الرٖ ٓعزقد مضل ٍرا وت انتسأٗ  ٢قتبيُ جال أٌ ٓخؿس ما ّزاٛ
عطدٍا ،منً ؽٔناٗ مرحن٘ ضناؽسٗ ّمناحل غنعسٖ كتٔنلٍّ ....نل
ٓخؿننس مضننل ٍننرا العنناحل انتػننس انتنني مننً ٓننس ٚأىننُ ميخننا اإلصننه،
ّمطزقس السذٓل٘ ارتاٜي٘ ّٓقْل ما انتزي :
ّمننننننننننننننننً خننننننننننننننننر السننننننننننننننننْاىٕ فننننننننننننننننالسْاىٕ
قننننننننننننننننننننننننٔا ٛوت حْاقيننننننننننننننننننننننننُ ًتننننننننننننننننننننننننن٣و
صاىٔننناٍ :نننْ أٌ انتنننسأٗ حل رينننل وت كتٔنننا ا٤مؿنننس العسحٔننن٘،
قطنطا مننً اذتسٓنن٘ اذتقن٘ ،رننزنبً معننُ مننً ثًتَناز مننا ءننا مننً
مْاٍنند ّملبنناش ننر السعننل ملنن ٙأٌ عتامَننا ّٓخنندل فَٔننا
زأُٓ ،فٔطلا مل ٙما خلنا ادتطند منً شاخنس ّجنس منٔنا،
ختزلنننا ملٔنننُ ا٤مطننناّ ٛا٤ؾنننخا ّ ،ا٤قنننْاّ ٛالٌتلنننناش٢ّ .
لنسىلبه رلننك اذتسٓن٘ انتٍْخنن٘ الن رطنننعٌْ ميَنا فجىَننا لٔطننس
رس َّ
ٍٕ اذتسٓ٘ اذتق٘ ال أحتدظ ميَا ّالن كناٌ قتبيَنا ننن لنْ
ّقعس نن أٌ حتْل ٍرِ اليٌتسٗ القاضٔ٘ ثؾت منا ٍنْ أمنا ّأكتنل.
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ذلننك  ٌ٤اذتسٓنن٘ ال ن ّقعننس وت رلننك العؿننْز ٍننٕ قننسذ مننً
اذتسٓ٘ مزَزك خلٔآ ،عخط حال كٔل٘ ّٓطخس حبل غّٕ ...ٛمنا
أعننندزِ أٌ ٓطنننن ٙاضتطاقنننا أخ٣قٔنننا ،منننً أٌ ٓطنننن ٙؽسٓننن٘،
فٔدىظ ٍارُ البلن٘ اإلءٔ٘ الطناٍسٗ .صنه  ٌ٤النرٖ ـتزنا حَارنُ
اذتسٓننٍ٘ ،ننْ قطننه مننً اليطننا ٢ ،ٛؽننٍت لننُ مننً كسامنن٘ انتننسأٗ،
حبل ما فَٔا مً م ٘ ضامٔ٘ ّقَس كتٔل ٍْ ،قطه منً اإلمناٛ
انتزغئاش مل ٙالسعال ،انتزَافزاش مل ٙاللرٗ ،انتزَالباش ملٙ
ال غْز ،رَالبا ٓبحاِ الدًٓ ّالعقلّٓ ،يبسِ اذتٔا ٛاإلىطاىٕ
العسٓننناٍ ،نننْ ٍنننرا الكنننسذ النننرٖ ٓزؾننندظ مينننُ أحنننْ ىنننْاع،
ّارتلٔاّ ،مً كاٌ مل ٙغناكلزَنا فطنقا ّ منازٍّٗ ،نْ ٍنرا
الكسذ الرٖ ظتد ميدِ خلعا ٛا٤ىدلظ ّزتاىَا ما ٓسسَٓه ملٙ
رعنناقٕ اللننرٗ ّمزاحعنن٘ اللننَْ ٢ّ .أؽطنند أٌ مضننل ٍننرا اللننٌْ مننً
اذتسٓننٍّ٘ ،ننرا الكننسذ مننً اليطننا ،ٛهتننا ٓنندفا ثؾت ثحنندال رلننك
اليٌتنسٗ ؿتنا ٍننْ أز ّأمنرذّ ،ثفتننا ٍنْ ٓٓ١ندٍا حننل زؿتنا شا ٍننا
قطاّٗ ّغدّٗ ،ث ٢فنا النرٖ ععنل ٍنرا ا ٤ذ ال ناعس ارتلٔنا،
ٓز ػ ٙر ػٔا ميبسا وت ا ٤ذ العخاضٕ ّوت ا ٤ذ ا٤ىدلطنٕ،
لْ ٢مضل ٍ ٛ٢١اليطا.ٛ
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ّثذٌ فيٌتس ا ٦اذ العسحٔ٘ ثؾت انتسأٗ كيٌتسٍا ثؾت الطخٔع٘
أّ أ ى ْ ٢ ،ٙفُٔ ّ ٢خٔالّ .ثفتا ٍْ ما ٖ ستنض ٓ ٢بنا
ٓس ٚفسقا حؽت انتنسأٗ ّالنس اّ ٛكنبع منً ارتننس ،فنانتسأٗ رلزخنر
إلغننخا غننَْاش ادتطنند ّالننس آ ٛقننٕ ادتطننه ٍنناعسٗ الؿننٔا،
ّٓنندفا ميننُ ما ٓنن٘ الػننزاّ ،ٛكننبع ارتنننس ٓزلننَ ٙحَننا وت ةىنناٛ
ال سا ! حل زؿتا س ىٌتسٗ حعض الػعسا ٛثؾت ارتننس ،ؽنؽت حل
رطننهل ىٌتسرننُ ثؾت انتننسأٗ ٢ّ ،حتطننخْىٕ مسالٔننا أّ مسسقننا ،فننجٌ
الػننعس العسحننٕ حننؽت أٓ ندٓيا غنناٍد ملنن ٙمننا أقننْلٍ ،نناكه امننسأ
القٔظ فَْ ٓقْل:
ّٓننننننننننننا زلذَّ ٓننننننننننننْو قنننننننننننند (ءننننننننننننْش) ّلٔلنننننننننننن٘
حتىطننننننننننننننننن٘ كبىَنننننننننننننننننا خنننننننننننننننننىت ـتضنننننننننننننننننال
ّٓقْل:
كننننننننننننننبىٕ حل أزكنننننننننننننند عننننننننننننننْا ا للننننننننننننننرٗ
ّحل أرنننننننننننننننننخطً كامخنننننننننننننننننا ذاش خلغنننننننننننننننننال
ّحل أضننننننننننننخب الننننننننننننسش الننننننننننننسّّٖ ،حل أقننننننننننننل
رتٔلنننننننننٕ (كنننننننننسٖ كنننننننننسٗ!) حعننننننننند ثع نننننننننال
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ّٓقْل:
ّحٔكنننننننننننننن٘ خنننننننننننننندزٓ ٢ ،ننننننننننننننساو خخاٍ٠ننننننننننننننا
(ـتزعنننننننس) ،منننننننً (ءنننننننْ) حَنننننننا غننننن ن معغنننننننل
فنننناذا زأٓنننزه ميننندِ ٍنننل شا ملننن ٙأٌ ععنننل انتنننسأٗ (مزعننن٘
ّءْا)ّ ،ضَّْ ٚحٔيَا ّحؽت ال سع الطاحا ّارتنس العزٔا!
ٍّاكه ما ٓقْلُ قسف٘ حً العخد غامس الػخاذ انتس :
ّلننننننننْ ٢صنننننننن٣ظٍ ،ننننننننً مننننننننً مٔػنننننننن٘ ال زننننننننٙ
ّعننننننندا ،حل أؽ نننننننل مزننننننن ٙقننننننناو منننننننْ ٖ()9
فننننننننننننننيًَ :ضنننننننننننننخا العننننننننننننناذ٢ش حػنننننننننننننسح٘،
كنٔنننننننس ،مزننننننن ٙمنننننننا رعنننننننل حانتنننننننا ٛرصحننننننند()2
ّكننننننننننننسٖ ثذا ىننننننننننننا  ٚانتكننننننننننننا" زتيخننننننننننننا
كطنننننننننننٔد السكنننننننننننا ،ىخَزنننننننننننُ ،انتزنننننننننننْز ()3
ّرقؿنننننن ن ٓننننننننْو النننننننندعً ّالنننننننندعً معغنننننننند
حخَبيننننننننننن٘ ،حتنننننننننننس ارتخنننننننننننا ٛانتنننننننننننند ()4
96

فَننل أ عبننه خ ن ا هتننا أ عبننه امننس ٠القننٔظ ٍّننل
ّعدو ميد ٍارنُ الني ظ ال زٔن٘ انتلزنرٗ انتزؾ ٌتن٘ غن منا لقٔنزه
ميد رلك الي ظ ارتلٔع٘ انتاعي٘ ال ناعسٗ حنل ٍنا كنه منا ٓقنْل
أّع حً ؽغس:
ٍّننننننننننل (ءنننننننننننْش) ؿتضنننننننننننل النننننننننننسٜه ،ةىطننننننننننن٘
رلؿننننن اذتلنننننٔه ،منننننسّذ ،غننننن مبنننننن)5( ٣
ٍّننناكه منننا ٓقنننْل مخننند اهلل حنننً مغننن ٌ٣اليَننندٖ قزٔنننل
الؿخاح٘:
ّؽقنننننننننن٘ مطننننننننننك ،مننننننننننً ىطننننننننننا ،ٛلخطننننننننننزَا
غننننننننخاحّٕ ،كننننننننبع حنننننننناكسرم مشْءننننننننا()6
عدٓنننننننننننندٗ ضننننننننننننسحال الػننننننننننننخاذ ،كبىَننننننننننننا
ضننننننننننننننقٔ٘ حننننننننننننننس ٖ ،فتزَننننننننننننننا غْٔءننننننننننننننا()7
فنا زأٓزه ٍل أل ٔزه ميد ٍنرًٓ منا ٍنْ أكتنل هتنا لقٔنزه
ميد قسف٘ ّامس ٟالقٔظ قخلُ حنل رنبملْا مِنَّنا ٓقْلنُ أحنْ ىنْاع
وت غننخاذ النند اإلضنن٣مّٕ ،مي ننْاٌ اذتكننازٗ العخاضننٔ٘ صننه
ىخْٝىٕ ماذا زأٓزه ثىُ َٓزا قا:٣ٜ
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(النن نُل) حننننالخٔض انتنننن٣

ّحقِٔيننننننننننننننننننننننننناشّ ،زا

ٓ ٢ؿننننننننننننننننننننننندىك ٢

ٍننْ مننً ضننبسا ؾننا

ٍّبرا ٓيطلا ٓقْل كلنا ؽدصُ غٔطاىُ مً انتسأٗ.
صه اضزنعْا ٤حٕ ـتاو كٔا ٓقْل:
 ...منننننننً كنننننننل هتبنننننننْزٗ ،ذاذ اليعنننننننٔه ءنننننننا
ذّذ السننننننننننننننناو :فنيَننننننننننننننليف ّميطننننننننننننننبد()8
كاىنننننننس لينننننننا (ملعخنننننننا)( ،ىلنننننننَْ) (حصخسفنننننننُ)
ّقننننننند ٓننننننني ٍّظ منننننننً عننننننند ال زننننننن ٙاللعننننننند()9
صه اضزنعْا نتا ٓقْلُ الخؾاٖ مً حعدِ:
قننننننننند أقنننننننننس السنننننننننا ٗ ،اءٔ نننننننننا ،ٛمقزننننننننندزا
ملنننننننن ٙالػننننننننخاذ ،فزؿننننننننخٔم ّأؾننننننننخَٔا()99
وت لٔلنننننننننن٘ ،مننننننننننا ٓيننننننننننال الؿننننننننننخإ ةخسٍننننننننننا
ملقننننننننننننس حننننننننننننالسا  ،أضننننننننننننقاٍا ّأضننننننننننننقَٔا
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ماقٔزَنننننننننننا غكننننننننننن٘ ا٤قنننننننننننسا" ،مسٍ نننننننننننن٘
غننننننننسحس مننننننننً ٓنننننننندٍا متننننننننساّ ،مِننننننننً فَِٔننننننننا
ّثؾت ٍيننا أقننا خننْ" اإلقالننّ٘ ،أضننبلبهٍ :ننل زأٓننزه مننً
فس حؽت ما قالُ امس ٠القٔظ ّمنا قالنُ النخؾاّٖ ،حنؽت منا قالنُ
أّلٝنننك ّمنننا قالنننُ ٍننن ٛ٢١زغننننا منننً رسُّٔنننس النننصمً ّرخامننند غلنننقِ٘
العؿننْز ،غنن ٍارننُ السقنن٘ الل ٌتٔنن٘ ٍّارننُ اليعْمنن٘ وت الزعننخ
اللزؽت  ٢رعَدٍنا الخداّٗ ارتػي٘ ادتافٔ٘.
ّثذا زأٓزه وت أٖ ميصلن٘ ٓليصلنٌْ انتنسأٗ العسحٔنّ٘ ،حنبٖ رعنخ
ٓعرٌّ ميَا ،فَلنْا ىطزنا ثلَٔه كٔا ٓؿ ْىَا وت أغعازٍه
ّثؾت أٖ ىاؽٔ٘ ميَا ٓعسقٌْ.
ٍرا امس ٠القٔظ ٓؿا ستخْحزُ الخدّٓ٘ فٔقْل:
مَ َ نننننننننننننن٘ ،حٔكننننننننننننننا ،ٛغننننننننننننن م اقنننننننننننننن٘
رساٜخَنننننننننننننا مؿنننننننننننننقْل٘ كالطنننننننننننننغيغل()99
رؿنننننننننندّ ،رخنننننننننندٖ مننننننننننً أضننننننننننٔلّ ،رزقننننننننننٕ
حيننننننناًتسٗ منننننننً ّؽنننننننؼ (ّعنننننننسٗ) ملط ِنننننننل()92
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ّعِٔنننننننند ،كغِٔنننننننند الننننننننسِّٓه ،لننننننننٔظ ح نننننننناؽؼ
ثذا ٍننننننننننننننننٕ ىؿننننننننننننننننزُ ٢ّ ،ؿتعطننننننننننننننننل()93
ّفنننننننننس ٓ ،سػنننننننننٕ انتنننننننننؼت ،أضنننننننننْ  ،فننننننننناؽه
أصٔنننننننننط ،كقينننننننننْ اليخلننننننننن٘ انتزعضبنننننننننل()94
غننننننننننننننننننداٜسِ مطزػننننننننننننننننننصزاش ثؾت العنننننننننننننننننن٣
ركنننننننننننننل العقننننننننننننناف وت مضينننننننننننننّ ٙمسضنننننننننننننل
ّكػننننننننننإ لطٔننننننننننا ،كادتنننننننننندٓل شتؿننننننننننس
ّضننننننننننا كننننننننننبىخْذ الطننننننننننقٕ انتننننننننننرلل()95
ّركنننننننؾٕ ،فزٔنننننننس انتطنننننننك حتنننننننس فساغنننننننَا
ىنننننّ١و الكنننننؾ ،ٙحل ريزطنننننا منننننً ر كنننننل()96
ثؾت مضلننننننننننننننَآ ،سىننننننننننننننْ اذتلننننننننننننننٔه ؾننننننننننننننخاح٘
ثذا مننننننننا اضننننننننخبسَّش حننننننننؽت ز ّزتننننننننْل()97

999

ٍّرا ا٤مػٓ ٙزسي ٙحعػٔقزُ فٔقْل:
غنننننننننننسا ،ٛفسمنننننننننننا ،ٛمؿنننننننننننقْل مْازقنننننننننننَا
ـتػننٕ اءْٓيننا ،كنننا قتػننٕ الننْعٕ الْعننل()98
كننننننننننننننبٌ مِٔزَننننننننننننننا ،وت حٔننننننننننننننس عازرَننننننننننننننا
منننننننننننننس الطنننننننننننننؾاح٘ ٢ :زٓنننننننننننننط ٢ّ ،مغنننننننننننننل
ٓبننننننننننننننا ٓؿننننننننننننننسمَا لننننننننننننننْ ٢رػنننننننننننننند ٍا
ثذا رقننننننننننننننننننْو ثؾت عازارَننننننننننننننننننا البطننننننننننننننننننل
ٍسكْلنننننننننننن٘ ،فيننننننننننننا ،زٍننننننننننننه مسافقزَننننننننننننا
كننننننننننبٌ أمتؿننننننننننَا حالػننننننننننْ ميزعننننننننننل()99
ثذا رقنننننننننْوٓ ،كننننننننننْ انتطننننننننننك أؾننننننننننْزٗ()29
ّالصىخننننننننننننننا الننننننننننننننْز وت أز اىَننننننننننننننا مشننننننننننننننل
مننننننا زّقنننننن٘ ،مننننننً زٓننننننا

اذتننننننصٌ ،معػننننننخ٘

خكنننننننننسا ،ٛعننننننننننا ملَٔننننننننننا مطننننننننننخل ٍطننننننننننل
999

ٓكننننننناؽك الػننننننننظ ميَنننننننا كْكننننننند غنننننننس
مننننننننننن١شز حعننننننننننننٔه اليخنننننننننننس ،مبزَنننننننننننل()29
ْٓمننننننننننننا حبقٔنننننننننننند ميَننننننننننننا ىػننننننننننننس زاٜؾنننننننننننن٘
ّ ٢حبؽطنننننننننننننً ميَننننننننننننننا ثذ ىنننننننننننننا ا٤ؾننننننننننننننل
ّٓقْل قسف٘:
ّوت اذتنننننننٕ أؽنننننننْٓ ،ٚننننننني ض انتنننننننس  ،غنننننننا ٌ
مٌتنننننننننناٍس

ٕ ل١لننننننننننّ ،١شحسعنننننننننند()22
طنننننننن ن ْ

خنننننننننننننننرّل ،رسامنننننننننننننننٕ زحسحنننننننننننننننا لنٔلننننننننننننننن٘
رينننننننننناّل أقننننننننننسا" الرٓننننننننننسّ ،رسرنننننننننندٖ()23
ّرخطنننننننننننه منننننننننننً أنتنننننننننننٕ ،كننننننننننناٌ مينننننننننننْزا
ختلننننننل ؽننننننس السمننننننل ،مننننننـ لننننننُ ىنننننندٖ()24
ضنننننننننننننننقزُ ثٓنننننننننننننننناٗ الػننننننننننننننننظ ث ٢لضارننننننننننننننننُ
أضنننننننننننا ّحل ربننننننننننندو ملٔنننننننننننُ حب ننننننننننند()25
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ّّعننننننننُ ،كننننننننبٌ الػنننننننننظ ألقننننننننس ز اٍٛننننننننا
ملٔننننننننننننننُ ،ىقننننننننننننننٕ اللننننننننننننننٌْ ،حل ٓزخنننننننننننننند
ّٓقْل كعد حً شٍ :
ّمننننننننننا ضننننننننننعا غننننننننننداٗ الخٔننننننننننس ثذ زؽلننننننننننْا
ث ٢أغننننننننننً غكننننننننننٔض الطننننننننننس" مبؾننننننننننْل
ٍٔ نننننننننننننننا ٛمقخلننننننننننننننن٘ ،مغنننننننننننننننصا ٛمننننننننننننننندحسٗ
ٓ ٢ػنننننننننننننزبٕ قؿنننننننننننننس ميَنننننننننننننا ّ ٢قنننننننننننننْل
لننننننننننْ مننننننننننْاز

ذٖ ًتلننننننننننه ثذا احزطنننننننننننس

كبىنننننننننننننُ ميَنننننننننننننل حنننننننننننننالسا معلنننننننننننننْل()26
غننننننننغس حننننننننرٖ غننننننننخه ،مننننننننً مننننننننا ٛستئنننننننن٘
" حنننننبحطإ ،أقنننننؾٍّ ٙنننننْ مػننننننلْل()27
ؾنننننا ٍ
ري ننننننننننٕ السٓننننننننننا القننننننننننر ٚميننننننننننُ ّأفسقننننننننننُ
منننننننننً ؾنننننننننْذ غا ٓننننننننن٘ حنننننننننٔض ٓعالٔنننننننننل()28
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ّملنن ٙمضننل ٍارننُ الطنني٘ ٓننرٍد الياحسننّ٘ ،مننياّٗ ،لخٔنند،
ّمننسّ حنً كلضنْوّ ،أّع حنً ؽغنسّ ،انتنسقؼّ ،شٍن ّ ،غن
ٍنن ٛ٢١مننً غننعسا ٛادتاٍلٔنن٘ ٢ ،غتزل ننٌْ ث ٢وت كٔ ٔنن٘ الزعننخ
مننً ٍارننُ انتعنناىٕ نننن ّزؿتننا ار قننْا فَٔننا نننن أّ وت قلنن٘ اّ٤ؾننا"
ّكضسرَاّ .لْ غٝس أٌ أضزعس كل ما قالُ غنعسا ٛادتاٍلٔن٘
ّاإلض٣و وت ٍرا الؿند ّأرقؿناٍه ّاؽندا ّاؽندا ،أّ مخقسٓنا
مخقسٓا٢ ،قطسزش ثؾت ربلٔا زتلد قخه أرعس" فُٔ أقنْاءه
ّأحؽت مخلغ ما فَٔا منً الز ناّش ّةصناز العؿنْزّ .ثٌ كينس ملنٙ
صق٘ مً أىَه وت ٍرا ال ً ضْا ،ٛأّ ما ٍْ ميُ حطنخٔلّ .لبنيم
حل أز ْ ٍرا ّثفتا أز ش أٌ ةخر مً غعس كل مؿس غٔٝا ليْاحغ
غعسا ،ُٜؽزٓ ٙزكإ ٍرا السأٖ الرٖ أضل س اذتدٓط ميُ.
ّثذٌ فليطزنا ثؾت احً أحنٕ زحٔعن٘ ّمنً معنُ لييٌتنس ٍنل مِنً
فاز ٍ حٔيَه ّحؽت مً قخلنَه منً غنعسا ٛادتاٍلٔن٘ٓ .قنْل احنً أحنٕ
زحٔع٘:
خنننننننننْ  ،ركنننننننننًٕ ٛتننننننننن٣و الخٔنننننننننس ؾنننننننننْزرَا
كنننننننا ٓكننننننًٕ ٛتنننننن٣و اذتينننننندع القنننننننس()29
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زتدلّلنننننننننن٘ ارتلننننننننننا ،حل رْقننننننننننا مياكخَننننننننننا
منننننننل ٛالعينننننننا  ،ألنننننننْ" ،عٔخَنننننننا مطنننننننس()39
هتبننننننننننْزٗ الطننننننننننا  ،مقؿننننننننننْو خ٣خلننننننننننَا
فنػنننننننننننننخا ىػننننننننننننند ميَننننننننننننناّ ،ميبطنننننننننننننس
ٍٔ ننننننننننننا ،ٛل ننننننننننننا ،ٛمؿننننننننننننقْل مْازقننننننننننننَا
ربنننننننننننا منننننننننننً صقنننننننننننل ا٤ز ا" رينننننننننننخا()39
ر نننننننننننا منننننننننننً ّاقنننننننننننإ ا٤ىٔننننننننننناذ مزطنننننننننننا
منننننننرذ انتقخَّنننننننل ،مؿنننننننقْل ،لنننننننُ أغنننننننس()32
كانتطنننننننك غنننننننٔد حنننننننرّذ اليؾنننننننل ،غتلطنننننننُ
صلننننننننننػ حؿننننننننننَخا ٛهتننننننننننا مزقننننننننننس( ،عنننننننننندز)
لعلبه رقْلٌْ :ثىُ فاضنا ّٓ ٢بخنر ال اضنا منً انتنسأٗ ث٢
مضننل ٍارننُ انتْاقننا ال ن ٍننٕ أقننسذ ثؾت ؽطننُ ّأ ىنن ٙثؾت قْٓنن٘
ى طُ .فن اذا رؿنيعٌْ حناليٌْ ٍّنْ ذلنك العاغنا النرٖ ٛالنرٖ
حل ربخر ملُٔ زٓخ٘ قىت ثذ ٓقْل مً لٔ:ِ٣
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ّمنننننننننً أٓنننننننننً للػننننننننننظ انتننننننننني ٗ حالكنننننننننؾٙ
ؿتبؾْلنننننننن٘ العٔننننننننيؽت وت قسفَننننننننا فننننننننا()33
ّأىَّنننننننننن ٙءننننننننننا مننننننننننً ل لٔلنننننننننن ،ٙثذا اىضيننننننننننس
حعننننننننؽت مَنننننننناٗ السمننننننننل قنننننننند مطننننننننَا الننننننننرمس
رخطننننننننننننه لٔلنننننننننننن ٙمننننننننننننً صيآننننننننننننا ،كبىَننننننننننننا
أقننننننننننننننننا  ،عسمننننننننننننننننا( ٛانتساؾننننننننننننننننؽت) أّ لزُّ
ميعننننننننننننن٘ ،لننننننننننننْ حاغننننننننننننس الننننننننننننرز علنننننننننننندٍا
٤صنننننننننننننننننس ميَنننننننننننننننننا وت رساٜخَنننننننننننننننننا النننننننننننننننننرز
ثذا أقخلننننننننننننس ـتػننننننننننننٕ رقننننننننننننازذ خطٍْننننننننننننا
ثؾت ا٤قننننننننسذ ا ٤ىنننننننن ٙرقطنننننننننَا الخَننننننننس()34
أفنن ٣رننسٌّ أىننُ حل غتننالا احننً أحننٕ زحٔعنن٘ وت كننخ ٗ ّ٢
ؾننس ٗ مننا اخننز "٣حننؽت ا٢صننيؽت وت انتيننص ّاءْٓنن٘ ّوت الطخننا
ّاذتٔاٗ لعلبنه رقْلنٌْ :ثىنُ مػنبْا وت ّعنْ ِّ ،قند عنصو
الدكزْز قُ ؽطؽت حبىُ غخؿٔ٘ خٔالّٔ٘ .ما ٓدزٓك لعل قاٜنل
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ٍارننُ القطعنن٘ غننامس قسٓنند حالػننخُ حنناحً أحننٕ زحٔعنن٘ وت انتػننسذ
ّالسّ  .ثذا فناذا رؿيعٌْ عنٔل ٍّنْ غنامس حل ٓػلنك أؽند وت
ندِ منً أحطنال ا٤ضناق ٍّ ،نْ منً
ّعْ ِ ّ ٢أقدو حػنس ملن ٙم ِّ
رعسفننٌْ :م نن٘ ى ننظ ّقَننازٗ ذٓننل ّؽخننا مبٔينناّ ،ؽطنند ذلننك
لننٔ ٣مننا ذكننسِ ؾنناؽد ا٤غنناىٕ وت ادتننص ٛالضننامً مننً أىننُ شاز
حضٔيننن٘ وت خننندزٍا فخلنننغ اليخنننب أحاٍنننا ّأخاٍنننا فزقلننندا ضننن٣ؽَنا
ّامزصمننا قزلنننُ ؽزننن ٙثذا ّؾننن ٣ارتننندز ّاضنننزنعا نتنننا ٓننندّز حنننؽت
العاغقؽت مً ؽدٓط قاٍس ّقْل حنسّٖ ٛلٔنا منً ؽٔنط أرٔنا ٌّ
أٌ ٓط با ذلك الدو الطناٍس أّ ٓصٍقنا رلنك النسّ اليخٔلن٘ ،منا
زأٓبه وت غامس ٍرا ؽٌتُ مً قَازٗ الي ظ ّغنعسِ ٓقنْل منً
حضٔي٘:
قينننننننناٗ منننننننننً انتنننننننننساٌ ،منننننننننا فنننننننننْ ؽقٍْنننننننننا
ّمنننننننننا حتزنننننننننُ ميَنننننننننا ىقنننننننننٕ ٓزقؿنننننننننا()25
ءننننننننننننا مقلزننننننننننننا زٓننننننننننننهّ ،عِٔنننننننننننند عدآنننننننننننن٘
ّكػنننننننإ ،كطنننننننِّٕ الطننننننناحسٓ٘ ،أٍٔنننننننا()36

997

ّٓقْل أٓكا:
غننننننننننننننسا ،ٛمخطنننننننننننننناو ،كننننننننننننننبٌ ؽنننننننننننننندٓضَا
ز حتننننننننننننننننننننننندَّز ىٌتننننننننننننننننننننننننُ ،ميػنننننننننننننننننننننننْز
شتطْقنننننننننن٘ الطنننننننننناقؽت ،مكنننننننننننسٗ اذتػننننننننننا
زٓننننننننننا الننننننننننسّا " ،خل َننننننننننا هتبننننننننننْز()37
 ٢ؽطنننننننننننننننننيَا ؽطنننننننننننننننننً ٢ّ ،كننننننننننننننننند٢ءا
ل ّ ٢كْقازٍنننننننننننننننننننننننننننننننننننا رنننننننننننننننننننننننننننننننننننْق
حل ماذا ٓبٌْ قْلبه لْ اىزقليا ثؾت العؿس العخاضٕ فجذا
أٖ ر نناّش أّ اخننز"٣
ٍننْ كالعؿننس ا٤مننْٖ ّادتنناٍلٕ ٌّ ِّ
اىٌتسّا ما ٓقْل أحْ ىْاع:
ضنننننننننننننننننسحلَا الننننننننننننننننندل صنننننننننننننننننْذ حَغزنننننننننننننننننُ
أشزٍننننننننننننننا الػننننننننننننننبل صننننننننننننننه ز اٍننننننننننننننا()38
للننننننننننننننندمـ منننننننننننننننً ز فَنننننننننننننننا رساكننننننننننننننننُ
ّللقكنننننننننننننننننننننٔد السقٔننننننننننننننننننننند أمٍ٣نننننننننننننننننننننا
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فالطننننننننننننننننننؾس ّالسننننننننننننننننننيػ وت ستاعسٍننننننننننننننننننا
ّاذتطنننننننننننننننً ّقنننننننننننننننا ملننننننننننننننن ٙستٔاٍنننننننننننننننا
صه اىٌتسّا ما ٓقْلُ أحْ ـتاو مً حعدِ:
ثٌ وت خنننننننننننننننننننننٔنَه نت عنننننننننننننننننننننن٘ اذتغننننننننننننننننننننن
لننننننننؽتّ ،انتننننننننؼت مننننننننؼت خطننننننننْيت ّزٓننننننننا()39
ٍّنننننننننننٕ  ٢مقننننننننننند ّ ٍنننننننننننا ضنننننننننننام٘ الخٔنننننننننننن
ٌ ّ ٢مقننننننننننننننننننننند خؿنننننننننننننننننننننسٍا حْصٔنننننننننننننننننننننا
ّكننننننننننناٌ ادتسٓنننننننننننال غنننننننننننٔد ؿتنننننننننننا ٛالننننننننن نن
ّز وت خننننننننننننننندٍاّ ،منننننننننننننننا ٛالعقٔنننننننننننننننا()49
ٍّنننننننننننننٕ كالٌتخٔننننننننننننن٘ الينننننننننننننْازّ ،لبنننننننننننننً
زؿتنننننننننننا أمبينننننننننننس عيننننننننننناٗ الطنننننننننننؾْ ()49
ّما ٓقْلُ أٓكا:
حٔكنننننننننآ ،ٛؿنننننننننسمَا الؿنننننننننخا منننننننننً ىعنننننننننن٘
خنننننننننننْ  ،كخنننننننننننْيت الخاىننننننننننن٘ ا٤ملنننننننننننْ ()42
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ّؽػنننننننننننٔ٘ ،رسمنننننننننننٕ القلنننننننننننْذ ثذا اغزننننننننننندش
ّضْنننننننننني ،ٙفنننننننننننا رؿننننننننننطا غنننننننن ن الؿِّننننننننننٔد
صه ا عْا ما ٓقْلُ انتزي :
كنننننننننننننل متؿننننننننننننناى٘ ،أز منننننننننننننً ارتنننننننننننننننن
ز ،حقلننننننننننند أقطننننننننننن ٙمنننننننننننً ادتلننننننننننننْ ()43
ذاش فنننننننننننننس  ،كبفتنننننننننننننا قنننننننننننننسذ العيننننننننننننننن
ننننننننننننن نر ،فٔننننننننننننننُ ؿتنننننننننننننناّ ٛز ّمننننننننننننننْ ()44
ؽالنننننننننننننك كالسننننننننننننندا" ،عضنننننننننننننل ،عنننننننننننننْ
عنننننننننٕ ،أصٔنننننننننط ،ععننننننننند حننننننننن٣

عٔننننننننند()45

حتننننننننننننل انتطنننننننننننك منننننننننننً غنننننننننننداٜسٍا النننننننننننن
زٓننننننننننننإّ ،ر ننننننننننننا مننننننننننننً غننننننننننننزٔس حننننننننننننسّ
صه ا عْا ما ٓقْلُ الخؾاٖ:
حٔكننننننننا ،ٛأّقنننننننند خنننننننندَٓا الؿننننننننخاّ ،ضننننننننقا
أع اىَننننننننننا مننننننننننً مننننننننننداو الننننننننننسا ضنننننننننناقَٔا
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وت لتننننننننننسٗ الننننننننننْز غننننننننننبل مننننننننننً رل َُّخَِننننننننننا
ّلقكننننننننننننننننٔد ىؿننننننننننننننننٔد مننننننننننننننننً رضئَننننننننننننننننا
ّٓقْل مَٔاز الدٓلنٕ:
ضنننننننننننننق ٙحننننننننننننناذتن ٙا٤منننننننننننننؽت اليننننننننننننناح٣ش
منننننننننننننننننً و أؽػننننننننننننننننناٖ منننننننننننننننننا رػنننننننننننننننننسذ
ّؽٔننننننننننننننننا اذتٔننننننننننننننننا أّعَننننننننننننننننا  ٢رسننننننننننننننننؼ
دتنننننننننننننننننؽت ادتننننننننننننننننننال حَنننننننننننننننننا منننننننننننننننننرٍد
ّمننننننننننننننننا ىط نننننننننننننننن٘ ؽكننننننننننننننننيزَا الطننننننننننننننننناٛ
حننننننننننننننننننبزمً مسقنننننننننننننننننناِ مطزؿننننننننننننننننننعد()46
ّ ٢مطنننننننننننننننننننننب٘ قنننننننننننننننننننننا" مطازٍنننننننننننننننننننننا
(حنننننننننننننندازًٓ) ٓيخننننننننننننننل مننننننننننننننا ظتلنننننننننننننند()47
حبقٔننننننننننننننند مننننننننننننننننً فننننننننننننننننه ذاش الْغننننننننننننننننا
ضننننننننننننننننؾْزا ،حلنننننننننننننننن ،ٙفنَننننننننننننننننا أقٔنننننننننننننننند
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فَننل زأٓننزه أَٓننا الطننا ٗ مننً رطننْز حننؽت العؿننس العخاضننٕ
ّالعؿننسًٓ قخلننُ مننً ؽٔننط ىٌتننس الػننعس ثؾت انتننسأٗ ّميصلزَننا ميننُ
زغننا مننً ا٢خنز "٣الػنندٓد حنؽت انتدىٔنن٘ ّال بنس ّالعْاٜنند وت
ٍارننُ العؿننْز الض٣صنن٘ ألٔطننس انتننسأٗ ال ن ٓزؾنندظ ميَننا امننس٠
القٔظ ّقسف٘ ّمنس حً أحٕ زحٔع٘ ٍٕ ى ظ انتنسأٗ الن ٓزؾندظ
ميَا اذتبنٕ ّالخؾاٖ ّأحنْ ـتناو ّألنٔظ اذتندٓط ٍنْ منؽت
اذتدٓط ث ٢زق٘ وت انتعينّ ٙقن ّٗ٣وت الل نٍت ّريْٓقنا وت العخنازٗ
خننن ٣ميَنننا ا ٤ذ ا٤منننْٖ ّادتننناٍلٕ قخلنننُ ّقكنننس حَنننا انتدىٔننن٘
العخاضٔ٘ مً حعد.
ّثذٌ فليبخر العؿنس ا٤ىدلطنٕ لييٌتنس كٔنا كناٌ مقناو
انتسأٗ وت الػعسّ ،كٔا كاٌ ؽنٍت اذتندٓط ميَنا منً الطننْ
ّارتٔالّ ،لييزقل مً رلك الخٔ ٘ٝالػسقٔ٘ ثؾت ٍارُ الخٔ ٘ٝالسسحٔ٘
ليعننس" ٍننل أ َّصننسشْ مٌتننن٘ الطخٔعنن٘ ّاخننز "٣الاحٔنن٘ ّالْضننىت
ّانتيا مل ٙاليٌتسٗ الػعسٓ٘ ثؾت انتسأٍٗ ،را احً خ اع٘ ٓقْل:
فزنننننننننننننننننننننا الػنننننننننننننننننننننخاذ حْعيزَٔنننننننننننننننننننننا ّز ٗ
وت فنننننننننننس أضنننننننننننؾل٘ ،ـتٔننننننننننند غنننننننننننخاحا()48
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ّقننننننننننننؾس ضننننننننننننْالا عٔنننننننننننندٍا ضْضنننننننننننناى٘
ّرننننننننننننننننننننْز ش أقسافَننننننننننننننننننننا مياحننننننننننننننننننننا()49
حٔكننننننننننا ،ٛفننننننننننا

اذتطننننننننننً مننننننننننا ٛفْقَننننننننننا

ّق ننننننننننننا حننننننننننننُ النننننننننننندز الي ننننننننننننٔظ ؽخاحننننننننننننا
ّٓقْل:
ٍننننننننٕ الٌتننننننن  ،قسفننننننننا أؽننننننننْزاّ ،م٣ؽٌتننننننننا
مساقنننننننننننننناّ ،عِٔنننننننننننننندا أرلعنننننننننننننناّ ،ى ننننننننننننننازا
أفاقننننننننس ملنننننننن ٙمطننننننننا القكننننننننٔد مننننننننٗٛ٣
ّل نننننننننننننس ملنننننننننننننً ٙتَنننننننننننننس البضٔننننننننننننند ثشازا
ٍّرا احً خاـت٘ ٓقْل:
مننننننننننننننننا ٛفننننننننننننننننْ خنننننننننننننننندا أو خلننننننننننننننننْ
ّزٓنننننننننننننننننا منننننننننننننننننا حضسنننننننننننننننننسا أو زؽٔنننننننننننننننننا
ّمننننننننننننننننا احزطنننننننننننننننننس صسننننننننننننننننْز أو أقننننننننننننننننا
ّٓبي َنننننننننننننننننننننا غننننننننننننننننننننن اِ أو غنننننننننننننننننننننقٔا
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ّرلنننننننننننننك ضنننننننننننننياٗ قنننننننننننننْو منننننننننننننا رعاقنننننننننننننس
ع ْىنننننننننننننك أو ٍنننننننننننننٕ ارتننننننننننننننس العزٔنننننننننننننا
لقنننننننننننننننند أمنننننننننننننننندش معاق ننننننننننننننننك اىضينننننننننننننننناٛ
ّقلنننننننننننننن ن ضننننننننننننننننبسٗ مننننننننننننننننا أٌ ٓ ٔننننننننننننننننا
كتالنننننننننننننك متسرنننننننننننننٍّٕ ،نننننننننننننْاا زاؽنننننننننننننٕ
ّكاضننننننننننننننٕ مقلنننننننننننن ن  ،فنزنننننننننننننن ٙأفٔننننننننننننننا
ٍّرا احً ضَٔل ٓقْل:
مننننننننننننننا زأٓيننننننننننننننا قننننننننننننننىت صسننننننننننننننسا .ىكنننننننننننننندِ
أقؾنننننننننننننننْاٌ ،مؿنننننننننننننننسش مينننننننننننننننُ زؽٔنننننننننننننننا
أخنننننننننننننننننرش مٔيننننننننننننننننناِ مينننننننننننننننننُ العسحننننننننننننننننندِْ
ٍّننننننننننننْ مننننننننننننً ضننننننننننننبسرُ مننننننننننننا ثٌ ٓ ٔننننننننننننا
فننننننننننننننناؽه اللنننننننننننننننن٘ ،معطنننننننننننننننْل اللننننننننننننننننٙ
ضنننننننننننننننناؽس السننننننننننننننننيػ ،غننننننننننننننننَٕ اللعننننننننننننننننظ
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ّعَننننننننننننننُ ٓزلننننننننننننننْ (الكننننننننننننننؾ )ٙمخزطنننننننننننننننا
ٍّنننننننننننننننْ منننننننننننننننً أمساقنننننننننننننننُ وت "منننننننننننننننخظ"
ّ ...ا ٌ٦مننا زأٓبننه حعنند كننل ٍننرا ٍننل ّعنندو حننؽت مننً
رلننْش ملننٔبه أغننعازٍه نننن ٍّننه ىْاحننغ الػننعس ّأحطالننُ نننن ّاؽنندا
ٓعخد وت ستخْحزنُ ذلنك ادتننال السّؽنٕ الطند ٢ ،رلنك انتنسأٗ
ال ركه ّرػه صه رزؿنْ ّرنرّٖ حنؽت ا٤ؽكناٌ ال اىٔن٘ كننا
ٓقننْل ٢مننسرؽت أو ٍننل ّعنندو مننً عتنناّل أٌ ٓننزبله حقلخننُ أّ
حعقلُ منَّنا ّزا ٛعطند انتنسأٗ منً غنعْز ناّٖ زقٔناّ ،ماق ن٘
ىدٓ٘ ضاعٔ٘ ّأؽن٣و مرحن٘ مطنزؾخ٘ رزنبلا ضنياّ ٛحَغن٘ ّرػننل
العاحل كلُ حالعطا ّاذتيناٌ ،فٔزَّخنر منً خٔالنُ أعيؾن٘ ىازٓن٘
رسفس" وت ذلك العناحل الػنعسٖ النرٖ رااقنـ منً ؽْلنُ أغنع٘
الط ننل ّقننخاذ الؿننخا ٍ ...ننل عننزه حننؽت ٍننّ ٛ٢١غ ٍننه مننً
ٓزسي ٙجيْ انتسأٗ ّؽخَا كنا ٓزسي ٙالطناٜس السنس ٍنل عنزه
مً ٓزؾندظ منً انتنسأٗ ٍّنٕ معخند اذتند وت ٍنرا الْعنْ كننا
ٓزؾدظ ارتاغا انتزعخد مً حٔس مً حٔنْش اهلل ٍنل عنزه حنؽت
ٍّ ٛ٢١غ ٍه مً ٓزؾدظ مً قلد (انتنسأٗ) ؿتضنل ٍنرا اذتندٓط
ادتنٔل الرٖ رطنعْىُ مً عنراٌ وت أعيؾزنُ انتزبطنسٗ( ....ثٌ
قلنند انتننسأٗ ٓ ٢ننزس مننا الننصمًٓ ٢ّ ،زؾننْل مننا ال ؿننْل ،قلنند
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انتننسأٗ ٓينناش قننّْٓ ٣لبيننُ  ٢قتننْش ،قلنند انتننسأٗ ٓػنناحُ الخس َِّّٓنن٘
النن ٓزخنننرٍا اإلىطننناٌ ضننناؽ٘ ذتسّحنننُ ّمراجنننُ ،فَنننْ ٓقزلنننا
أغننغازٍا ّعتننس أمػنناحَا ّٓلطننخ ؾننخْزٍا حالنندمآّ ٛسننسع
رسحزَنننا حالعٌتننناو ّادتنننناعهّ ،لبيَنننا رخقنننٍ ٙا ٜننن٘ ضننناكي٘
مطنٝيننٌّ٘ٓ ،تننل فَٔننا السحٔننا زحٔعنناّ ،ارتسٓننا خسٓ ننا ثؾت ةخننس
َّ
الدٍْز)...
كنن !٣فننبىزه حل رطنننعْا مضننل ٍننرا اذتنندٓط ّلننً رطنننعِْ
هتً ضلا مً غعساٜيا  ٌ٤مضنل ٍنرا اذتندٓط ٓ ٢قندو ملٔنُ ث٢
مننً أّرننٕ غننعْزا كتننٔ ٣مػننسقا ّخٔننا ٢قْٓننا مزنننس ا ٓ ٢زَٔنند
ا٤منا انتٌتلن٘ ّٓ ٢قيا حالٌتْاٍس الخا ٓن٘ .أمنا الػنامس العسحنٕ
لنبحٔيل لُ وت
فله ٓلْ١ش مضل ٍرا اإلؽطاع ٍّ ٢را ارتٔال مل ٙمنا ض ِّ
ال ؿل ارتاف حالسّ العسحّٔ٘ ،ثفتا كاٌ لنُ ثؽطناع قاؾنس
ّخٔال ستدّ ٓ ٢زغاّش الٌتْاٍس ّٓ ٢طنا فٔننا ّزا ٛانتسٜٔناش.
ّثذٌ فنا الرٖ ٓدمِْ  ٓ ٌ٤بس وت قلد انتسأٗ ٍّْ مطنن ًٝثؾت
أىُ ميخا السدز ّارتٔاىنّ٘ .منا النرٖ ٓدفعنُ ثؾت ر َنه زّؽَنا ّلنُ
مً عطدٍا مسرا شتؿد لػعسِ ّىػٔدِ..
ّحعد كل ٍرا فنا الرٖ أخرىاِ أخرىا أٌ انتسأٗ وت ا ٤ذ
العسحٕ حل رٌت س حيؿنٔد منً ارتٔنال الػنعسٖ ّلنْ كناٌ ٓطن ا
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 ٌ٤اليٌتسٗ ال ىٌتس ثلَٔا حَا كاىس ما ٓ٘ ستك٘  ٢منا فَٔا
ّ ٢قننٔا ،ٛضننْا ٛوت ذلننك كتٔننا العؿننْز ّا٤عٔننالّ .غآنن٘ مننا
قتبننً أٌ ٓ١خننر مننً ال ننس أٌ الػننامس وت العؿننسًٓ ادتنناٍلٕ
ّا٤منننْٖ قننند كننناٌ ؾنننا قا وت مٔلنننُ ثؾت انتنننسأٗ ّغنننس ُ ّثٌ حل
ٓزؾدظ ميَنا ث ٢منً الْعَن٘ ادتطندّٓ٘ ،أمنا الػنامس العخاضنٕ
ّا٤ىدلطٕ فقد قكنس انتدىٔن٘ ال ناعسٗ ملن ٙميخنا السعْلن٘ فٔنُ
فبؾننخإ أكضننس ؽدٓضننُ مننً انتننسأٗ كاذحننا  ٢حتننظ فٔننُ ؽننسازٗ
اذتنند ّ ٢ؾنند اءننْ ٚحننالسغه مننً أىننُ كتٔننل السىنن٘ ،خنن٣ذ
اليطاّ ،ثٌ كاٌ الطننا ٓ ٢عندو منً ؽنؽت ٦خنس ؾنسخ٘ صناٜسٗ
مً ؾسخاش اذتد رزغاّذ وت ذلك الطبْش الػامل العنٔا.
ّءننرا الزخننالا ملزننُ انتعقْلنن٘ فننجٌ انتدىٔنن٘ مننا ر ػننس ث٢
ّر ػنن ٙمعَننا ال طننا ّال غننْز ّرننْافسش أضننخاذ اللننَْ ّالننٌْ
فخنننندش رلنننك الػنننعل٘ الباميننن٘ وت ى نننظ السعنننلّ .منننا النننرٖ
ٓ١عغَننا ّوت كننل ؽننؽت رزلقنناِ حينناش اءننّْ ٚلننداش النند٢ل ،أمننا
الخداّٗ فَٕ وت مبمً مً ٍنرا ارتطنس النرٖ ٓقكنٕ ملن ٙعنرّٗ
السعْل٘ وت السعالّ ،لرلك فَنٕ حاقٔن٘ ٓض ٍنا اذتند ّٓ١عغَنا
السساو.
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هٌامش:

9ننن مَّْ  :كتا ماٜد ٍّْ الرٖ ٓصّز انتسٓض وت مسقُ.
2ننن كنٔس :فَٔا ضْا ّلتسٗ.
3ننن زتيخا :ميؾئا مً اءصال .انتزْز  ،الْاز .
4ننن الخَبي٘ :الػاح٘ السك٘ الػخاذ.
 5ننننن الننسٜه :السننصال ا٤حننٔض ،مننسّذ :رننخَػ شّعَننا ،مبنن: ٣
مبػسٗ ماحط٘.
6ننن مشْءا :متسرَا.
7نننن ضننقٔ٘ ،قؿنخ٘ مننً الننر ٖ ٍّنْ ىننْ منً اليخنناش كالقؿنند.
فتزَا :أفتزَا .غْٔءا :ا ٘ٓ ّ٤ال فَٔا انتٔاِ.
8ننن هتبْزٗ :ملْ ٗٛالطا .
9ننن حصخسف٘ :حصٓيزُٓ .ي ظٓ :سّ ّغت ا.
99ننن أقس السا ٗ :أشّزٍا لٔ.٣
99ننن م اق٘ :مطاخٔ٘ الخطً .الطغيغل :انتسةٗ.
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92نننننن مط نننلٓ :زخعنننُ ق لنننُٓ .قنننْل ثٌ ءنننا ىٌتنننسٗ مرحننن٘ ضننناؽسٗ
كيٌتسٗ انتَاٗ ثؾت خػ َا الؿس .
93ننن ىؿزُ :زفعزُ.
94ننن القيْ ٍْ :لليخل ؿتضاح٘ العيقْ للعيد.
95ننننن البػننإ :ارتؿننس .ادتنندٓل :شمنناو الياقنن٘ .الطننقٕ :الننر ٖ
ٍّْ ىخاش غخُٔ حالقؿد .انترلل :ا سّظ.
96ننن الز كل :غد ّضطَا ح اقل صْحَا للػسل كيآن٘ منً أىَنا
ماف٘  ٢رعنل.
97ننن اضخبسش :اضزقامس ماغٔ٘ .الْل :ز ؾس .
98ننننن غنننسا :ٛحٔكننا ٛؽطننني٘ .فسمنننا :ٛقْٓلنن٘ الػنننعس .العنننْاز :
ا٤ضياٌ ال حعد الضيآا .الْعٕ :زقٔا القدو مً انتػٕ ح٣
ىعل.
99ننن ٍسكْل٘ :كتٔل٘ ادتطه ّالزبنًْٓ ّانتػنٔ٘ .فينا :ميعنن٘.
زو :هتزل ٘ٝأمتؿَا :حاقً القدو.
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29ننن أؾْزٗ :كتا ؾْاز ٍّْ ّما ٛانتطكٓ .قْل ثىَا ؽؽت ريَض
ٓزكْ انتطك ميَا كنا ٓزكْ مً ّما .ُٜالْز  :ا٤لتس.
مشل :غامل.
29نننن كْكنند :مننا قننال مننً اليخناش .غننس ٓ :نناىا .شاٍننس :منن١شز:
ملزا ؿتا أؽايت حُ مً ىخاش كنا ٓلزا حناإلشاز .مبزَنل:
راو الطْل مصٍس ال يً.
22ننن ا٤ؽْ :ٚا ٤س .انتس  :س ا٤زاا .الػا ٌّ :لد الٌتخٔ٘ ثذا
ما حدأ ٓػزد .انتٌتاٍس :الرٖ ظتعل ّاؽدا فْ ةخس.
23نننننن ارتنننرّل :الٌتنن انتزخلنننا منننً القطٔنننا .السحنننسذ :قطٔنننا
الٌتخا .ٛالرٓس :منا قنازذ اليكنْؼ منً نس ا٤زاا .رسرندٖ:
ردخل حؽت أغؿاىُ ؽز ٙرؿخإ ءا كالس ا.ٛ
24ننن ا٤نت ،ٙالضسس وت غن زُٔ نسٗ .انتينْزٓ :سٓند مينُ ا٤قؾنْاٌ.
ؽس السمل :ىقُٔ الدمـ :البضٔد الؿس مً السمل.
25ننن ثٓاٗ الػنظ :غعامَا ٍّرا انتعي ٙمخم ملن ٙخسافن٘ كناٌ
العننننسذ ٓ١ميننننٌْ حَننننا ،أرٔيننننا ملَٔننننا وت "ارتٔننننال الػننننعس
ّا٤ضننناق " .اللضننناش :مْاقنننا ا٤ضنننياٌ .أضنننا :ذز ملٔنننُ
ا ٤د البؾل.
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26نننننن العنننْاز  :منننا ٓلنننٕ الضيآنننا منننً ا٤ضنننياٌ .الٌتلنننه :الرٓنننا.
انتعلْل :انتنصّؼ.
27ننننن غننغسٍ :صعننس .ا ئنن٘ :ميعطننا الننْا ٖ .أحطننإ :مطننٔل
انتٔاِ فُٔ زمل ّؽؿ ٙقٔا .انتػنْل :الخاز .
28ننن أفسقُ :م ٥ؽز ٙفا  .السا ٓ٘ :الطؾاح٘ .الٔعالٔل :فْاقٔا
انتاّ ٛى اؽارُ.
29ننن ارتْ  :الؿخٔ٘.
39ننن زتدّل٘ ارتلا :م زْل٘ غ مطاخٔ٘ ّ ٢مزَدل٘.
39ننن الل ا :ٛقخن٘ ال خدًٓ .ريخا :ريقطا.
32ننن أغس :حكه ف زإ ،حتصٓص وت ا٤ضياٌ.
33ننن فا :فزْز.
34الخَس :اىقطا الي ظ مً اإلمٔاّ ٛالب٣ل.
35ننننن انتننساٌ :غننغس رزخننر ميننُ السمننا اللدىنن٘ اليامننن٘ .ؽقْقَننا:
خؿسٍا.
36ننن عدآ٘ :غصال٘ .الطاحسٓ٘ :ىْ مً الضٔاذ.
37ننن شتطْق٘.
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38ننن الػبل :الد٢ل.
39ننن اذتغ :ٌ٣ارتلخا .ٌ٢خْيت :غؿًّ .زٓا :مْز .
49ننن ادتسٓال :ارتنس.
49ننن اليْاز :اليافسٗ.
42ننن ا٤ملْ  :اليامه اللؽت.
43ننن ارتنؿاى٘ :اءٔ ا.ٛ
44ننن قسذ :خلىت.
45نننننن عضنننلّ :افنننس مطنننْ  .عنننْعٕ :ؽالنننك كاللٔنننل .ععننند :ذّ
امٔد ّرضاٌ.
46ننن ا٤زمًٓ :سٓد ادتخل ّثٌ كيس حل أمضس مل ٙرطنٔ٘ ادتخنل
حَرا الل ٍت ّثفتا أمس" أىُ ٓطن ٙالسمً.
47ننن ٓيخل :غتزاز.
 48ننننن أضننؾلّ٘ :اؽنندٗ أضننؾل ٍّننْ ىننْ مننً الػننغس ٓطننزاا حننُ
كا٤زاا.
49ننن ضْالا :كتا ضالا ٍّٕ مقدو العيا حتس ا٤ذٌ.
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اخلَال الشعسِ ًالقصْ يف األدب العسبُ

قنند ٓ ٢عغننص الخاؽننط وت ا ٦اذ العسحٔنن٘ أٌ ظتنند غننٔٝا مننً
القؿـ الساٜا ال خه ادتنٔل ّأٌ ظتد وت ذلك القؿـ خٔا٢
مرحا مػسقا حالسّ ّاذتٔاٍٗ ،را  ٢ضخٔل إلىبازِ فٔنا أًتً،
ٍّل ٓيبس ٍرا ّوت العسحٔ٘ مضل احنً أحنٕ زحٔعن٘ غنامس الػنخٔخ٘
السصلنن٘ ّادتنننال انتنندل ،ذلننك الػننامس الننرٖ قؿننس غننعسِ ملننٙ
اذتنند ّادتنننال فبنناٌ كتننٔ ٣كاذتنند ؽخٔخننا كادتنننال،
ّكننناٌ أكضنننسِ قؿؿنننٔا زاٜعنننا فٔنننُ منننً ال نننً ّالعرّحننن٘ منننا٢
رطزطٔا ّأىس رقس ِ٠ث ٢أٌ رعغند حنُ ّرطنٔسُ ّفَٔنا مضنل امنسٟ
القٔظ ذلك الػامس الػنقٕ حػنعسِ انتكنؾاا ال نسّ  ،الزعنٔظ
حي طننُ السسٓنندٗ الػننامسٗ ،ذلننك الػننامس الزعننٔظ الننرٖ اضننزَا
حاذتد فباٌ لُ لرٗ ضاٜس٘ وت فغس غخاحُ ّغؿ٘ مسٗ وت مطاٛ
اذتٔاٗ!
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ّفَٔا غ ٍرًٓ هتنً حل ٓزنْفسّا ملن ٙالقؿنـ رْفسٍننا
ّلبيَه قسحْا فُٔ حطَه غ ٓط .
كل ٍرا أ٠مً حُ ّأقنسِ ّ ٢أزٓند أٌ أمنس لنُ حنيقـ أّ
حتْٓسّ ،لبً الرٖ أزٓدِ حعد ٍْ أىيا لْ جضيا وت ما أحقناِ لينا
العننسذ منننً رننساظ أ حنننٕ علٔننل فَنننل ىعضننس فٔنننُ ملنن ٙغنننٕ ٛمنننً
القؿـ اذتا الرٖ ظتدز أٌ ٓطن ٙقؿؿا
ٍل صتند ٍنرا القؿنـ ادتنٔنل النرٖ ٓنسا لي طنُ ك نً
مطزقل مً فيٌْ ا ٤ذ ال رزخر للزعخ منا وت اذتٔاٗ مً ؽا
ّفًٍ ،را اليْ الرٖ ٓ ٢سا ميُ اللرٗ ّاإلمزا فؾطد حل ٓسا
ميُ ثؾت ذلنك فَنه اذتٔناٗ اإلىطناىٔ٘ ؿتنا اغنزنلس ملٔنُ منً خن
ّغس ّمً ؽطً ّقخإ ّمً لرٗ ّأحل.
ٍل صتد ٍرا القؿـ الرٖ ٓقؿد ميُ ضر عنسا الني ظ
الخػننسٓ٘ الدامٔننّ٘ ،زضننه رلننك النندما ٛالدفاقنن٘ ال ن رينندفا ةىننا
حعيا ّقْٗ ّؽٔيا مل ٙزّ ّأىاٗ
صتد ٍرا اليْ القْٖ الرٖ ٓعند ثؾت قلند احنً و ،ثؾت ٓنه
اذتٔنناٗ! لٔؿننْز للخػننسٓ٘ مننا فٔننُ مننً ا٦مننال اليؾنن٘ حبعيؾنن٘
اليغننْو خ اقنن٘ مافتننّ٘ ،ل َٓننا ق ننل الطنننا ٛادتنٔننل ...الننرٖ
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ٓدمْىُ (اذتد) ّاق ا ملن ٙقن ٘ النٔه ٓني خ ىآنُ مطنز صا حيناش
ا٤منا اذتانتّ٘ ..لٔعطَٔا ؾْزٗ غٔق٘ مً رلك العْاقا العزٔ٘
ادتاستنن٘ النن رسغننٕ ّرصحنند ّرؿننط اّ ،رنندّٖ حبننل مننا وت
اذتٔاٗ مً قْٗ ّما وت اذتٔاٗ مً ؾْش صنه رطسن ٙفزبكنل كنل
غّٕ ٛرقكٕ مل ٙكل كا ...ًٜفجذا البل خنساذ وت خنساذ،
ّثذا البنننل قخكننن٘ منننً قنننخاذّ ،ثذا النننٔه ّؽنندِ ٓعنننػ مغنننٔػ
العاؾ ٘ ّٓدّٖ ّٖ السمْ  ،صه ٓقس ّٓطبً فجذا ىط ٘ حاٜط٘
راعإ وت زاؽ٘ انتْش!
ّأخ اٍ ،ل صتد وت ا ٤ذ العسحٕ غٔٝا مً ٍنرا القؿنـ
الرٖ ٓزؿل حارتٔال الػعسٖ أ ارؿال ٤ىُ ٓنز َه اذتٔناٗ ؿتنا
اغزنلس ملُٔ
غ أىٕ أز ٚمً ارت أٌ أزع ٞاإلعاحن٘ منً ٍنرا الطن١ال
ثؾت منا حعند اإلعاحنن٘ منً ضنن١الؽت ةخنسًٓ ،أّءننناٍ :نل القؿننـ
العسحنٕ مطنزقل حي طنُ منً غن ِ منً فينٌْ ا ٤ذ صاىَٔنناٍ :ننل
كنناٌ القؿننـ العسحننٕ مننً ذلننك اليننْ الننرٖ ٓيقنند ّقتؾننـ،
ّٓطر ّعتلل أما الط١ال اّ٤ل فنادتْاذ مينُ ٍنْ أٌ القؿنـ
ثما أٌ ىخؾط ميُ وت اليضنس ّثمنا أٌ ىخؾنط مينُ وت الػنعس ،فنجٌ
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جضيا ميُ وت الػعس ،فادتْاذ أىنُ حل ٓطنزقل حي طنُ اضنزق٢٣
ٍٓ١لُ نتيصل٘ القؿـ اذتقٔقٕ أّ ما ٓقازحُ ث ٢وت غعس احً أحنٕ
زحٔعننن٘ ،ف نننٕ غنننعس ٍنننرا الػنننامس ّؽننندِ قنننازذ القؿنننـ أٌ
ٓطزبنل قْاِ ّلْ أرا اهلل للػعس حعد احنً أحنٕ زحٔعن٘ منً ضناز
مل ٙقدمُ ّقخا مل ٙغسازِ لبينا ىنس ٚوت ا ٤ذ العسحنٕ غنعسا
قؿؿٔا كتٔ ٣عدٓسا حَرا ا٢ضه.
فجٌ الخاؽنط وت ا ٤ذ العسحنٕ لٔطنزطٔا أٌ ظتند لسن احنً
أحٕ زحٔع٘ مً غعسا ٛالعسحٔ٘ غٔٝا مً القؿـ ادتنٔنل ّلبينُ
غ مطزقل حي طُ ،فقد ظتد للنيخل الٔػبسٖ ٍرا القؿـ
الؿس ادتنٔل الرٖ ٓؿا مْق ا مً مْاقا اذتد:
ّلقننند خلنننس ملننن ٙال زنننا

ٗ ارتنننندز وت الٔننننْو انتطنننن

البامننند اذتطنننيا ٛرنننس

فل وت الدمقظ ّوت اذتسٓنس

فنننننننندفعزَا ،فزنننننننندافعس

مػننننٕ القطنننناٗ ثؾت السنننندٓس

ّلضنزَنننننننننننا فزي طنننننننننننسْ

كزننننني ظ الٌتننن ن السسٓنننننس

ّ ىننس فقالننسٓ( :ننا ميخ نن

ل! ما عطنك منً ؽنسّز )

ما غا عطنٕ غن ؽخنن

ا فاٍنننند ٕٜمننننم ّضنن ن ٖ
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ّلبيُ حل ٓبً مطزق ٣حي طُ ّ ٢مطْقا حرارُ ٤ىنُ منً
قؿٔد للػامس أزا أٌ ٓ زخس فُٔ فزيقل وت معاىُٔ ريقنل الطناٜس
انتنندلّ .قنند ظتنند مضننل ٍننرا مينند امننس ٟالقننٔظ وت معلقزننُ ؽننؽت
ٓقْل:
ّحٔكنننننننننننننن٘ خنننننننننننننندزٓ ٢ ،ننننننننننننننساو خخاٍ٠ننننننننننننننا
ـتزعنننننننننس منننننننننً ءنننننننننْ حَنننننننننا ،غننننننن ن معغنننننننننل
نننننننننننناّشش ؽساضنننننننننننناّ ،أٍننننننننننننْال معػننننننننننننس
ملننننننننننَّٕ ؽساؾننننننننننا ،لننننننننننْ ٓطننننننننننسٌّ مقزلننننننننننٕ
ثذا مننننننننننننا الضسٓننننننننننننا وت الطنننننننننننننا ٛرعسقننننننننننننس
رعنننننننننننننننس

أصينننننننننننننننا ٛالْغنننننننننننننننا انت ؿنننننننننننننننل

فغٝنننننننننننسّ :قننننننننننند ىكنننننننننننس لينننننننننننْو صٔاحَنننننننننننا
لنننننننننننننند ٚالطننننننننننننننا ث ٢لخطنننننننننننننن٘ انتز كننننننننننننننل
فقالننننننننننس( :قتننننننننننؽت اهلل! مننننننننننا لننننننننننك ؽٔلنننننننننن٘
ّمننننننننننننا ثٌ أز ٚميننننننننننننك السْآنننننننننننن٘ ريغلننننننننننننٕ)
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خسعننننننننننس حَننننننننننا ،ـتػننننننننننٕ،

ننننننننننس ّزاٛىننننننننننا

ملنننننننننن ٙأصسٓيننننننننننا ذٓننننننننننل مننننننننننسيت مسعننننننننننل()9
فلننننننننننا أعصىنننننننننا ضننننننننناؽ٘ اذتنننننننننّٕ ،اىزؾنننننننننٙ
حينننننننا حطنننننننً ؽقنننننننا ،ذٖ ق نننننننا" مقيقنننننننل()2
ٍؿننننننننننننسش ح ننننننننننننْ ٖ زأضننننننننننننَا ،فزنآلننننننننننننس
ملننننننَّٕ ٍكنننننننٔه البػنننننننإ ،زٓنننننننا انتخلخنننننننل()3
ّلبيننُ كنناّ٤ل ٓ ٢صٓنند مننً أىننُ حعننض قؿننٔدٗ رؿننس"
فَٔا قاٜلَا رؿسفا كخ ا.
ّقد ظتد مضل ٍنرا وت (أٓامنُ) ّوت (أؽناز احنً مننسّ!) ّوت
(أ ٢مه ؾخاؽا) ّظتد مضلُ ميد الياحس٘ وت قؿٔدرُ (ٓا از مٔ٘)
ّوت معلقزننُ ،حننل ّظتنند مضننل ٍننرا مينند أكضننس غننعسا ٛالعسحٔنن٘
ّلبيُ  ٢ظتدِ مطزق ٣حي طُ ٓطزسس القؿٔدٗ كلنَا ٓ ٢ند
فَٔنننا زتنننا ٢لسنن ِ ث ٢ميننند احنننً أحنننٕ زحٔعنننّ٘ .ثىنننم  ٢أكز نننٕ
حقؿٔدٗ ّاؽدٗ مً غعسِ القؿؿٕ البض رخؽت لبه قسٓقزنُ
الػعسٓ٘ وت ضس القؿـ .رلنك الطسٓقن٘ الطناؽسٗ انتسسٓن٘ الن
اضزَْش مراز ٚمب٘ ّغخاىَا ؽز ٙؽسو البنرا ٛزّآن٘ غنعسِ
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مل ٙفزٔ اىَهّ ،ال اضنزَْش ى نظ كتٔنل فقنالٍَٔ :ناش ٓنا أحنا
ارتطاذ  ٢أقْل ّاهلل مضل ٍرا ضغٔظ اللٔالّٕ .اهلل ما خاقد
اليطننا ٛشتاقخزننك أؽنند .ملنن ٙمننا ذكننسِ ؾنناؽد ا٤غنناىٕ ،أمننا
ٍارُ القؿٔدٗ فَٕ ٍرِ:
زا ؾننننننننننننننننننؾ ّ ،حل أؽننننننننننننننننننِّٕ اليننننننننننننننننننْازا
ّقلٔنننننننننننننننننل لنننننننننننننننننْ مسعنننننننننننننننننْا أٌ رنننننننننننننننننصازا
صننننننننننننه ثمننننننننننننا ٓطنننننننننن ن ٌّ وت ةخننننننننننننس اللٔننننننننننننل
ّثمنننننننننننننننننننننننننا ٓعغلنننننننننننننننننننننننننٌْ احزبنننننننننننننننننننننننننازا
ّلقنننننننننند قلننننننننننس ؽكننننننننننسٗ الننننننننننخؽت ،ثذ عنننننننننند
زؽٔنننننننننننننننننننننلّ ،خ نننننننننننننننننننننس أٌ أضنننننننننننننننننننننزطازا
رتلٔنننننننننننننننننل َٓنننننننننننننننننٍْْ ٚاىنننننننننننننننننا مننننننننننننننننن١اشٍ
كنننننننننننننبٌ لنننننننننننننٕ ميننننننننننننند مضلنننننننننننننَا ىٌتنننننننننننننازا
(ٓننننننننننننا خلٔننننننننننننل أزحعننننننننننننً ملننننننننننننٕ ّمٔيننننننننننننا
ٖ منننننننننننً اذتننننننننننننصٌ رَنننننننننننن ٌ٣احزنننننننننننندازا)()4
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(ٍاٍيننننننننننننا فنننننننننننناؽخظ الننننننننننننخع ًٓ! ّاؽننننننننننننرز
زاٜننننننننننننننننننننداش العٔننننننننننننننننننننٌْ أٌ رطننننننننننننننننننننزيازا)
(ثىننننننننننننننم شاٜننننننننننننننس قسٓخنننننننننننننن٘ .قنننننننننننننند ٓعلنننننننننننننن
و زحنننننننننننننننننننٕ أٌ  ٢أقٔنننننننننننننننننننا اؾنننننننننننننننننننطخازا)
قنننننننننننال( :فافعنننننننننننل ٢ ،قتيعينننننننننننك مبننننننننننناىٕ
مننننننننننً ؽنننننننننندٓط رقكنننننننننننٕ حننننننننننُ اّ٤قنننننننننننازا)
(ّالنننننننننزنظ ىاؾننننننننننؾا ،قسٓخنننننننننا مننننننننننً الننننننننننْز
ظتننننننننننننننننظ اذتنننننننننننننننندٓط ّا٤خخنننننننننننننننننازا)()5
فخعضينننننننننننننننا زتسحنننننننننننننننا ،ضننننننننننننننناكً السٓننننننننننننن نن
خ ٔ ننننننننننننننننننننننننا معنننننننننننننننننننننننناّ ا حٔطننننننننننننننننننننننننازا
فبراٍنننننننننننننا ،فقننننننننننننننال( :مٔعننننننننننننننا ا الطننننننننننننننس
ثذا اللٔنننننننننننننننننننننل ضننننننننننننننننننننندل ا٤ضنننننننننننننننننننننزازا)
فبنٔينننننننننننننا ،ؽزننننننننننننن ٙثذا فقننننننننننننند الؿنننننننننننننْ
ش عننننننننننننا انتٌتلننننننننننننه الخَننننننننننننٔه ،فؾننننننننننننازا()6
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قلننننننننننننس نتننننننننننننا حنننننننننننندش لؿننننننننننننؾ ( :ثىننننننننننننٕ
أز نننننننننننننننٕ ميننننننننننننننندٍا لننننننننننننننندٓم ٓطنننننننننننننننازا)
صنننننننننه أقخلنننننننننس زافنننننننننا النننننننننرٓل ،أخ نننننننننٕ الننننننننن
ّيت ،ٛأخػنننننننننننننننننن ٙالعٔننننننننننننننننننٌْ ّاليٌتننننننننننننننننننازا
فالزقٔينننننننننننننننا ،فسؽخنننننننننننننننس ؽنننننننننننننننؽت ضنننننننننننننننله
شّ ،ك ننننننننس معننننننننا مننننننننً العننننننننؽت مننننننننازا()7
صننننننننننننه قالننننننننننننس مينننننننننننند العزنننننننننننناذ( :زأٓيننننننننننننا
فٔننننننننننننننننننننننك ميننننننننننننننننننننننا

لنننننننننننننننننننننندا ّاشّزازا)

قلنننننننس( :كننننننن ِ٢ !٣احنننننننً مننننننننك! حنننننننل خ ننننن نن
ىننننننننننا أمننننننننننْزا ،كيننننننننننا حَننننننننننا أغنننننننننننازا)()8
(فغعلينننننننننننننننا الؿننننننننننننننندّ نتنننننننننننننننا خػنننننننننننننننٔيا
قالننننننننننننننننن٘ اليننننننننننننننننناع حٔيينننننننننننننننننا أضنننننننننننننننننزازا)
(ّزكخينننننننننننننننا ؽنننننننننننننننا ٢رلبنننننننننننننننرذ ميَّنننننننننننننننا
قنننننننننننْل منننننننننننً كننننننننننناٌ حالخيننننننننننناٌ أغنننننننننننازا)
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ّاللٔننننننننننننننننننننننننالٕ ثذا ىاحننننننننننننننننننننننننس قننننننننننننننننننننننننْال
ّأزاٍنننننننننننننننننننننننا ثذا ىنننننننننننننننننننننننْش قؿنننننننننننننننننننننننازا
فعسفنننننننننننننننس القخنننننننننننننننْل ميَنننننننننننننننا لعنننننننننننننننرزٖ
ثذ زأرنننننننننننننننم ميَننننننننننننننننا أزٓنننننننننننننننند امزننننننننننننننننرازا
صننننننننننننه مالننننننننننننسّ ،ضنننننننننننناستس حعنننننننننننند ميننننننننننننا
ّأزرنننننننننننننننم ك ّنننننننننننننننا ،رنننننننننننننننصًٓ الطنننننننننننننننْازا
فزياّلزَننننننننننننننننننننا ،فنالنننننننننننننننننننننس كسؿنننننننننننننننننننننً
ؽسكزننننننننننننننُ زٓننننننننننننننإ ملٔننننننننننننننُ فؾننننننننننننننازا()9
ّأذاقنننننننننننننننننس حعننننننننننننننننند العننننننننننننننننن٣ؼ لرٓنننننننننننننننننرا
كغنننننننننم اليؾنننننننننل غننننننننناذ ؾنننننننننسفا مقنننننننننازا
صننننننننننننننه كاىننننننننننننننس ٌّ اللؾننننننننننننننا" نتػننننننننننننننسْ
"ٍ ،معيننننننننننننن ،ٙحَنننننننننننننا مػنننننننننننننْ  ،غنننننننننننننعازا
ّاغنننننننننننننزبس غننننننننننننندٗ اإلشاز منننننننننننننً الخَنننننننننننننس
ّألقنننننننننننننس ميَنننننننننننننا لننننننننننننندٖ ارتننننننننننننننازا()99
932

ؽخنننننننننننننننننرا زععَننننننننننننننننننا ثلَٔننننننننننننننننننا ٓنننننننننننننننننندَٓا
وت ٓننننننننننننننننننننندٖ زمَنننننننننننننننننننننا حتنننننننننننننننننننننل اإلشازا
صننننننننننه قالننننننننننسّ :حنننننننننناٌ قننننننننننْ ٛمننننننننننً الؿنننننننننن
حنننننننننننننننإ ،مننننننننننننننني  ،لليننننننننننننننناًتسًٓ ،أىنننننننننننننننازا:
(ٓننننننننا احننننننننً منننننننننٕ! فنننننننندرك ى طننننننننٕ! ثىننننننننٕ
أرقننننننننننننننٕ كاغننننننننننننننؾا ثذا قننننننننننننننال عننننننننننننننازا)
فبىزه رسٌّ وت ٍرِ القؿنٔدٗ ىْمنا قسٓ نا منً القؿنـ ٢
مَنند لنن ٥ذ العسحننٕ ؿتضلننُ قخننل احننً أحننٕ زحٔعنن٘ ٢ ،مينند امننسٟ
القٔظ ّ ٢ميد الياحس٘ ّ ٢ميد ا٤مػ ٢ّ ٙميد غ ٍ ٛ٢١هتً
رقدمُ مً الػعسا ،ٛفاحً أحٕ زحٔع٘ عدٓس أٌ ٓطنن ٙأحنا الػنعس
القؿؿٕ ٤ىُ ٍْ الخاذز اّ٤ل لخرزٗ ٍرا ال ًّ ،لْ رعَندىا منً
حعدِ مً الػعسا٤ ٛىػبش ىػب ؽطنيا رعنه فسّمنُ كتٔنا ىنْاؽٕ
اذتٔاٗ حعد أٌ كاٌ قاؾسا مل ٙأؽا ٓط اذتد ّصتْ ٚالقلند،
ّلبً ٍرا القؿـ الػعسٖ قد اضزَل جٔارُ ّاىقك ٙؿتْرنُ
ّحل ٓخعط ملٓ ٙد غامس حعدِ مً عدٓد.
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ّرلننك ؽٔنناٗ القؿننـ وت الػننعس العسحننٕ ٍّننٕ كنننا رننسٌّ
ؽٔاٗ مْعصٗ قؿ ٗ كبمناز الْزّ ّ ...أما وت اليضس العسحٕ فقد
ًت نننس القؿنننـ ثؾت ؽننند منننا ؿتنننا حل ٌٓت نننس حنننُ وت الػنننعس منننً
ا٢ضزق٣ل ّاذتٔاّٗ ،ذلك أٌ ٍرا ال ً حل ٓعسفُ اليضس ادتاٍلٕ
أؾ ٣ليدزٗ اليضس وت ادتاٍلٔ٘ ّ٤ىُ كاٌ قاؾنسا ملن ٙارتطند
ّا ا صنناش ّحل ٓنندٌّ ميننُ ث ٢الػننٕ ٛالٔطن ّ ،حل ٓعسفننُ اليضننس
العسحننٕ حعنند ذلننك ث ٢وت أّاخننس العؿننس ا٤مننْٖ مينندما رسكتننس
قؿـ "ألا لٔل٘ ّلٔل٘" فقد أل نس ثذ ذاا حعنض قؿنـ أخنسٚ
ـتضننل غننٔٝا مننً اذتٔنناٗ العسحٔنن٘ وت رلننك العَننْ ّأقننٔ س ثلَٔننا،
ّلبنننً كزننناذ "ألنننا لٔلننن٘ ّلٔلننن٘" حل ٓخعنننط غنننٔٝا منننً اذتٔننناٗ
القؿؿٔ٘ وت اليضنس العسحنٕ الخلٔنغ ،فٌتنل ملن ٙؽالزنُ اّ٤ؾت ثؾت
أٌ كنناٌ فغننس القننسٌ العخاضننٕ ّثذ ذاا رننسعه احننً انتق ننا مننً
ال ازضٔ٘ حكع٘ كزند قؿؿنٔ٘ ركنسذ ثؾت اذتبنن٘ ّانتضنل ٢
ىعننس" ميَننا ث ٢كزنناذ "كلٔلنن٘ ّ مينن٘" فباىننس ٍارننُ البزنند
فزؾا عدٓدا وت اليضس العسحٕ حعضس فُٔ زّؽا قؿؿنٔ٘ حل ربنً
فُٔ مً قخنلّ .ىػنطس أقن٣و حعنض البزناذ ثؾت العننل وت ٍنرا
الطخٔل فبلا احً فازع أضزاذ حدٓا الصماٌ مقامناش حل عتندصيا
الزازٓخ حػٕ ٛميَا ،صه ألنا منً حعندِ حندٓا الصمناٌ مقامارنُ صنه
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ألا اذتسٓسٖ مقاماِ انتعسّفّ٘ ،مً لندٌ اذتسٓنسٖ اضتنىت ٍنرا
ال ن نً اضتطاقنننا كنننخ ا ّأؾنننخؾس انتقامننن٘ ثفتنننا ٍنننٕ أل ننناًت
مسؾْف٘ ّكلناش مسؾْؾ٘ ٓلزخناٍ ٙحزيكنٔدٍا ّانتخال ن٘ حنؽت
ألْاىَننا كنننا ٓزخنناٍ ٙالؿننخٔاٌ حسؾننا اذتغننازٗ ال٣معننّ٘ ...وت
رلك ال اٗ ال كاىس حؽت الخدٓا ّاذتسٓسٖ ألا انتعسٖ زضنال٘
الس ساٌ ٍّٕ مً خ ما ألا وت اليضس القؿؿٕ خٔاّ ٢مسص،ٚ
ف ٕ زضال٘ الس ساٌ ظتد الخاؽط وت اليضس القؿؿٕ منا ٢ظتندِ
وت غ ٍنا مننً الؿنْز الػننعسٓ٘ الساٜعن٘ ّادتنننال ال نم الخنندٓا،
ّ ٢أمد مً اليضس القؿؿنٕ رلنك البزند الن منً قنساش "ألنا
لٔلنن٘ ّلٔلنن٘"  ٌ٤مضننل ٍارننُ البزنند ٢ؽننٍت ءننا مننً ا ٤ذ العسحننٕ
الخلٔغ الرٖ  ٢أحتدظ مً غ ِ.
ّأما الطن١ال الضناىٕ ٍّنٍْ :نل كناٌ القؿنـ العسحنٕ منً
ذلك اليْ الرٖ ٓيقد ّقتؾـ ّٓطر ّعتلنل فنادتْاذ مينُ أٌ
القؿـ العسحٕ حل ٓبً مً ٍرا اليْ ّثفتا كاٌ أؽند أىنْا
ص٣ص٘ :ثما قؿـ ٓقؿد حُ اللرٗ ّاإلمزا ٍّْ ما صتدِ وت غعس
احً أحٕ زحٔع٘ ّأمضالُ مً رلك ا٤ؽا ٓنط السسامٔن٘ السصلنّ٘ ،ثمنا
قؿـ ٓسا ميُ اذتبن٘ ّقسذ انتضل ٍّْ ٍرا القؿـ الرٖ
قتضلُ كزاذ "كلٔل٘ ّ مي٘" ّما ضاز ملن ٙىَغنُّ ،ثمنا قؿنـ
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ٓقؿد لليبز٘ ا ٤حٔن٘ ّالينا زٗ اللسْٓن٘ ٍّنْ فنً انتقامناش النرٖ
عتنل لْا ِٛالخدٓا ّأضزاذِّ ،اذتسٓسٖ ّمً ؽرا ؽرِّ.
ّحعننند فَنننل كننناٌ للقؿنننـ العسحنننٕ ىؿنننٔد منننً ارتٔنننال
الػننعسٖ الننرٖ ىخؾننط ميننُ أقننْل ٌ٤ ،٢ :ارتٔننال الػننعسٖ ٢
ٓكننننطس ثلٔننننُ ث ٢مننننً أزا خننننْ ًتلننننناش اذتٔنننناٗ ّأى اقَننننا،
ّاضننزط ٣مننا وت خ آننا الي ننْع مننً ؾننْز ّزضننْو؛  ٌ٤ارتٔننال
الػعسٖ ٍْ فاىْع اذتٔناٗ الطنؾسٖ النرٖ  ٢رطنلك مطنالبَا
حدّىُّ ،القؿـ العسحٕ حل ظتػه ى طُ زكنْذ ٍنرا الطنخٔل
السامك٘ انتزعسع٘ ،حل ارخا رلك الطسٓا انتيخطط٘ الْاقؾ٘ ال
 ٢ر ٖ ١ثؾت اللغ٘ ّ ٢اءآّ٘ ّلبيَا ر ٖ ١ثؾت ؾؾسا ٛمندؽْٗ
ٓبخر الطس" ما فَٔا ّ٤ل ىٌتسٗ ...رلك الطسٓنا ال٣ؽخن٘ العازٓن٘
ال ضازش ملَٔا أضاق العسذ ّة احَه.
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هٌامش:

9ننن مسيت :كطا ٛمً ؽسٓس .مسعل :مسضْو حُ ؾْز السعال.
2نننن اذتقنا :السمننل انتطنزطٔل انتػنس" .الق ننا" :انتيعقنداش مننً
السمل ،مقيقل :حعكُ فْ حعض.
3ننن ٍؿسش :عرحس ،ح ْ ٖ :عي السأعٍ ،كٔه :لطٔا.
4ننن أزحعً :امطا ّاليٌْ للزْكٔد.
5ننننن الننْز  :ستننل الننْزّ ّ ،ذٍنناذ العػننا ثؾت مننْاز انتننا ٛلززخننا
اليطْاٌ أّ حعنط ضن ساَٜه ثلنًَٔ لزلقنا ا٤خخنازّ ،قنسذ
انتْامٔد ما ٗ مسحٔ٘ حل رصل ؽز ٙا ٌ٦مزخع٘ وت الخا ٓ٘.
6ننن كنٔيا :كنيَّا ّاضزاىا ،ؽاز :زعا.
7ننن ماز :ضال ّعس.ٚ
8ننننن  :ِ٢حبطننس اءننا ،ٛهلل ز .أغننناز :كتننا غنننس ٍّننْ مننً حل
ظتسذ ا٤مْز.
9ننن ؽاز :زعا ثلُٔ.
99ننن الخَس :قٔا الي ظ مً ا٢مز ٛ٣أّ اإلمٔا.ٛ
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قد اىزَ ٙحٕ الخؾط وت ا ٤ذ العسحٕ ّرزخنا زّؽنُ وت أٍنه
ىْاؽٔننُ ثؾت فبننسٗ غنناٜع٘ فٔننُ غننْٔ اليننْز وت ال كننآ ٢ ٛػننر
ميَا قطنه منً أقطنامُ ّ ٢ىاؽٔن٘ منً ىْاؽٔنٍُّ ،ارنُ ال بنسٗ
ٍٕ أىُ أ ذ ما ٖ  ْ ٢فُٔ ّ ٢ثءاو ّ ٢رػنْ" ثؾت انتطنزقخل
ّ ٢ىٌتنننس ثؾت ؾننننٔه ا٤غنننٔاّ ٛلخننناذ اذتقننناٜاّ ،أىنننُ كلنننن٘
ضنناذع٘ ٢ ،رعننر مننً معينن ٙمنٔننا حعٔنند القننساز ّ ٢ر ؿننإ مننً
فبس ٓزؿل حبقؿ ٙىاؽٔ٘ مً ىْاؽٕ الي ْعّ ،فساغن٘ كتٔلن٘
رسفس" حنؽت الصٍنْز اذتانتن٘ ّ ٢طنس ملن ٙالندىْ منً ضنسا ٓد
ادتخال ّأمنا البَْ" ّا ..٘ٓ ّ٤ؽز ٙثٌ الخاؽط فُٔ لٔغَد
ى طنننُ وت الزيقٔننند منننً ذلنننك ال نننً النننرٖ ٓقنننسأِ ٍّنننْ خاغنننا،
ّٓطنعُ ٍّْ مؿٔخ حبل ما وت زّؽُ مً غْ ّ ،حبنل منا وت
قلخننُ مننً غننسا ،كبىننُ ٓطننزنا ثؾت الننْؽٕ مننً لطنناٌ القنندزٗ
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ا٤شلٔ٘ ،ذلك ال ً الطناّٖ الرٖ ٓػعس ؽؽت قساٛرُ حارطا أفا
اذتٔننناٗ وت ى طنننُ ّحاى طنننا زقعننن٘ اإلؽطننناع وت قلخنننُ ،ؽزنننٙ
لٔبا ٓطنا ٍدٓس العْاقا حؽت عيخُٔ ّخسٓس اذتٔاٗ وت مسّ
البننٌْ ،فٔعٔٔننُ الخؾننط ّٓطلؾننُ الطننعٕ صننه  ٢ظتننم مننً ّزاٛ
ذلك غ ا٤حل انتسٍا ّالٔبع العقٔه.
مل ٙأىم ؽؽت أقْل ٍرا الرٖ قد ٓساِ حعض الياع خطٔ٘ٝ
 ٢رس ننس ٢ ،أىبنننس أٌ ا ٤ذ العسحنننٕ قننند أعنننا أقتنننا ثعنننا ٗ أّ
ريافس ،حل زؿتا فا كض ا مً ا ٦اذ ا٤خنس ٚوت ٍنرا الؿند .
ّ ٢أقنننْل ثٌ ا ٤ذ العسحنننٕ عامننند مٔنننس حل قتضنننل ميننناش رلنننك
الػعْذ الن مناؽ حٔيَنا ـتضنٔ ٣ؾنؾٔؾا ّ ٢قندو ءنا غنراٍٛا
السّؽننٕ الننرٖ رزطلخننُ أٍْاٍ٠ننا ّمػننامسٍا؛  ٌ٤ا ٤ذ العسحننٕ
كنناٌ وت كتٔننا العؿننْز ال ن حتنندصيا ميَننا أ حننا ؽٔننا ؾننؾٔؾا
فٔاقا حبل ما رؿخْ ثلُٔ ةمال رلنك الػنعْذ منً ؾنْز اذتٔناٗ
ّمضلنننَا انتخزل نننّ٘ ،لنننْ ٢أىَنننا ّ ش فٔنننُ انتػنننسذ العنننرذ النننرٖ
رطننزنس ُٜقخامَننا ّرطننٔسُ نتننا امافننس حننُ ّأقخلننس ملٔننُ ذلننك
اإلقخال؛ فقد كاٌ ا ٤ذ ادتاٍلٕ حدّٓا ستكا رطنا فٔنُ زىن٘
الؿننْش الخنندّٖ ا٤عننؼ الننرٖ ٓ ٢عننس" زقنن٘ ارتزننل ّ ٢ىعْمنن٘
انتدىٔنننن٘ الباذحننننّ٘ ،رلنننننإ وت أمطافننننُ زّ الخننننداّٗ انتزْصخنننن٘
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ادتاٜػ٘ ،حبل ما فَٔا مً مصٗ ّا ماّ ،ٛغندٗ الطخنا الخندّٖ
العزٔد النرٖ ٓ ٢عنس" خ كنا ٍّ ٢نْا ّٗ ،كناٌ ا ٤ذ ا٤منْٖ
مل ٙقطنؽت قتنض ٌ٣اذتٔناٗ ا٤مْٓن٘ ـتضنّٔ ٣اقنؾا علٔنا :قطنه
ٓؿننْز ٍننرِ اذتٔنناٗ العاحضنن٘ انتخلنندٗ ثؾت الخطال ن٘ ّاللننَّْ ،قطننه
قتضل ٍرِ اذتٔاٗ ادتا ٗ العاحط٘ ارٕ رزلق َنا اٍ٤نْا ٛالطٔاضنٔ٘
ّالدمْاش اذتصحٔ٘ انتزخآيّ٘ ،كاٌ ا ٤ذ العخاضٕ ٍٔ٢ا ماعيا
خلٔعا وت مي ْاٌ الد العخاضٕ ّغس اذتكازٗ اإلض٣مٔ٘ ،صه
ؽاٜسا مزػببا مكطسحا رعؿا حُ السٓنا اليبند ّالٌتلنن٘
الداعٔ٘ وت أّاخس القسٌ الضالط ّما حعدِ؛  ٌ٤اذتٔاٗ اإلضن٣مٔ٘
كاىننس ؽٔنناٗ زمنند ّغننكّ ،كنناٌ ا ٤ذ ا٤ىدلطننٕ مطننزَاا
مطنننسفا وت اللنننرٗ ّالنننٌْ  ٌ٤ا٤مننن٘ ا٤ىدلطنننٔ٘ كاىنننس ؾنننخٔ٘
٢مخ٘ ـتس حؽت السٓا ّادتداّل.
فبىا ثذٌ ميدما أقْل ذلك مً ا ٤ذ العسحٕ  ٢أشمه أىُ ٢
ٜٓ٣ننه أذّا رلننك العؿننْز ّ ٢أزّاؽَنناّ ،لبننيم أقننْل ثىننُ حل
ٓعد مٜ٣نا لسّؽيا اذتاقسٗ ّنتصاعيا اذتالٕ ّ٤مٔاليا ّزغاٜخيا
وت ٍرِ اذتٔاٗ ،فقد أؾخؾيا ىس ٚزأٓا وت ا ٤ذ  ٢قتضلنُ ّى َنه
فَنا وت اذتٔاٗ  ٢صتدِ ميدِ ّىطنإ حبحؿنازىا ثؾت ةفنا أخنسٚ
حل حتدصننُ حَننا أؽ٣مننُ ّٓ ٢قٌتارننُ .لقنند أؾننخؾيا ىزطلنند أ حننا
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عدٓنندا ىكن ا ظتننٔؼ ؿتننا وت أمناقيننا مننً ؽٔنناٗ ّأمننل ّغننعْز،
ىقننسأِ فيزنضننل فٔننُ خ قنناش قلْحيننا ّخطننساش أزّاؽيننا ٍّغطنناش
أماىٔيا ّأؽ٣مياٍّ ،را ما ٢صتدِ وت ا ٤ذ العسحٕ القدٓه .لقد
أؾخؾيا ىزطلد أ حا قْٓا منٔقا ْٓافا مػازحيا ّٓياضد أذّاقينا
وت ؽٔاريا اذتاقسٗ ؿتا فَٔا مً غنْ ّأمنلٍّ ...نرا منا ٢صتندِ
وت ا ٤ذ العسحٕ ّ ٢ىٌت س حُ؛ ٤ىُ حل غتلا لينا ضتنً أحيناٍ ٛنرِ
القسٌّ ّثفتا خلا لقلْذ أخسضزَا ضبٔي٘ انتْش ،أما ضتً فنا
شليا حعد مً أحيا ٛاذتٔاٗ؛ ّءرا فٓ ٣يخسٕ ليا أٌ ىيٌتس ثؾت ا ٤ذ
العسحٕ كنضل أمل ٙل ٥ذ الرٖ ٓيخسٕ أٌ ٓبٌْ ،لٔظ لينا ث٢
اؽزراّ ِ٠ستاكارُ وت أضلْحُ ّزّؽُ ّمعياِ ،حل ظتد أٌ ىعدِ
كب ذ مً ا ٦اذ القدقت٘ ال ىعغد حَا ّضتامَا لنٔظ غن .
أما أٌ ٓطنْ ٍرا اإلمغاذ ثؾت الزقدٓظ ّالعخا ٗ ّالزقلٔد فَرا
مننا ٢ىطننننإ حننُ ٤ى طنننيا ،لبننل مؿنننس ؽٔارننُ النن عتٔاٍنننا،
ّلبل ؽٔاٗ أ حَا الرٖ ري خ فُٔ مً زّؽَا القػٔد.
ظتنند ملٔيننا أٌ  ٢ىيٌتننس ثؾت ا ٤ذ العسحننٕ ث ٢رلننك اليٌتننسٗ
انتعغخ٘  ٢غ ؽز ٙقتبييا أٌ ىزخر لينا أ حنا قْقتنا فٔنُ منا وت
اذتٔاٗ اذتاقسٗ مً منا وت ال بنس ّضنع٘ وت ارتٔنال ّ قن٘ وت
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الػعْز ،أما أٌ ىزخر ا ٤ذ العسحٕ النرٖ مسفينا خلنِْ منً مضنل
ٍارنُ ا٤مننْز مضليننا ا٤ملن ٙالننرٖ ىيطننػ ملن ٙميْالننُ ،فننرلك ٍننْ
ارتنْل ّذلك ٍْ انتْش الص٠او .لقد أؾنخؾيا ىزطلند ؽٔناٗ قْٓن٘
مػسق٘ ملٍ١ا العصو ّالػخاذّ ،مً ٓزطلند اذتٔناٗ فلٔعخند غندِ
الرٖ قلد اذتٔاٗ ..أما مً ٓعخد أمطُ ّٓيط ٙغدِ فَْ منً أحيناٛ
انتننْش ّأىكننا ٛالقخننْز الطنناخسٗ ...لقنند أؾننخؾيا ىزطلنند اذتٔنناٗ..
ّلبً ليعله قخل ذلك أىيا عٔا منساّٗ ،أٌ رلنك الضنسّٗ الطاٜلن٘
الكخن٘ ال أحقاٍا ليا العسذ  ٢رػنخا عْمينا ّ ٢رطندُّ خلزينا.
لعلينننا ثٌ غنننعسىا ح قسىنننا ّمساىنننا حتسكنننس فٔينننا مْامنننل العنننصٗ
اإلىطاىٔ٘ فط قيا ىعنل حعصو ّقْٗ ما ىطنا حنُ ضنْامدىا العازٓن٘
ّىطعننه حننُ أزّاؽيننا ادتاٜعنن٘ هتننا ضتْكننُ حبى طننيا ّىطننزخسعُ
حبٓدٓيا مً مؿاىا اذتٔاٗ...
فنن ٣خ ن وت أمنن٘ مازٓنن٘ ربننزه فقسٍننا ٢ّ ..خ ن وت غننعد
عاٜا ٌٓتَس الػخاّ ...غ يفنس منً كنل ذلنك أمن٘ رقنزم أصْاحَنا منً
مسنناّز انتننْش صننه ختننسؼ وت ىننْز اليَنناز مزخغؾنن٘ ؿتننا رلننخظ مننً
أك اٌ انتْرّ ٙأكطٔ٘ القخْز!..
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ذلك زأٓنٕ وت ا ٤ذ العسحنٕ ،أقْلنُ حبنل ؾنساؽ٘ ّعنٛ٣
ٌّ أٌ أغنسه حُ أّ أكتغهٓ ٢ّ ،سض منً ا ٤ذ العسحنٕ غنٔٝا
أىُ ما ٖ  ٢غٕ ٛفٔنُ منً مننا ارتٔنال ّقنْٗ الزؿنْز؛ ٍ ٌ٤نرا
ميػنن ِ١الننسّ العسحٔنن٘ الن أمْل نسْ ٍننرا ا ٤ذ ّألقننس ملٔننُ ٍننرا
اللٌْ ارتافّ ،ثفتا الرٖ ٓسض مِيَّنا نننن معػنس الزْىطنٔؽت نننن ٍنْ
أٌ ىزخنر منً ٍنرا ا ٤ذ النرٖ حل غتلنا لينا ّحل طتلنا لنُ غنراٛ
٤زّاؽيا ّزؽٔقا لقلْحيا  ٢ىاغا غ ِ.
ذلك زإٔٓ وت ا ٤ذ العسحٕ ّوت مْق يا اٍُ ،أقْلُ ٤ىنُ
اذتا ّثٌ كيس أمله أىُ ضٔسكد قا ٜن٘ كنخ ٗ هتنً ٓن١صسٌّ
اذتٔنناٗ وت أكيننا" النندٍْز السنناحسٗ ،ؽٔننط الطننبٔي٘ ال ن ٢
رؿه ا٦ذاٌ ّالطخاش الرٖ ٓ ٢طز ص اذتٔاّٗ ،لبنيم وت غئن٘
مً ضخىت ٍارُ الطا ٜن٘ منً اليناع ّمنً زقناٍا؛ ٤ىَنا رقندع
كل ما ٍ ّرعخند كنل قندٓه  ٌ٤ ٢فٔنُ ؽقنا ّىنْزا ّلبنً ٌ٤
ز ا ٛالقدو ٓبطنخُ مَاحن٘ انتاقنٕ ّعن٣ل الزنازٓخ .أىنا وت غئن٘
منً مضنل ٍنرِ الطا ٜن٘ منً اليناعّ ،ؽطن أىنٕ أملينس ؽقٔقنن٘
أزقٔس حَا ى طٕ ّأزقٔس حَنا اذتنا ّذّٓنُّ ،لبنً لبنٕ ٢
ٓخق ٙزٓد وت قلْذ ٍارُ الطا ٘ ٜال ضزيبس ملَّٕ ٍنرا النسأٖ
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أقْل :ىخٝنْىٕ ٓنا ضنا رٕ! ٍنل ندٌّ وت العسحٔن٘ منً عتندصبه
مً رلك انتعاىٕ العنٔق٘ ال ٍٕ أمنا مً انتْش ّأغد ضع٘ مً
اذتٔنناٗ ،رلننك انتعنناىٕ القْٓنن٘ اليننافسٗ ال ن رلننْذ حبّ ٓنن٘ ال بننس
ّغننعاذ ارتٔننال كننّ !٣لبننيبه ّاعنندٌّ مننً ٓطننزطٔا أٌ
عتننندصبه حبنننل أضنننلْذ ّؾنننْش منننً رلنننك انتعننناىٕ الطننناذع٘
ّا٤فبنننناز الداعينننن٘ الننن أحل حَننننا العننننسذ وت حننننداّرَه اّ٤ؾت
ّأ زكٍْننننا قخننننل أٌ رلنننننظ أفٝنننندرَه عننننرّٗ اذتننننا ّرننننرٍد
حبٍّامَه رٔازاش اذتٔاٗ.
ىخْٝىٕ ٓا ضنا رٍٕ ،نل ندٌّ وت العسحٔن٘ منً ٓطنزطٔا أٌ
عتنندصبه مننً ٍارننُ العْاقننا العئ نن٘ ال ن رَننص أضننظ اذتٔنناٗ
ٍصاٍ ،ارُ العْاقا انتزيافسٗ ال ريطلا فٔيا حا ن٘ مطزخػنسٗ
ّا م٘ ،أّ منرمْزٗ حاكٔن٘ مز غعن٘ أّ عاستن٘ مصزتنسٗ ىاقنن٘
كننّ !٣لبننيبه ّاعنندٌّ مننً ٓطننزطٔا أٌ ٓيكنند لبننه مننً
الاشاش الصاّ ٘ ٜالبيآاش انتزبل ٘ ما رعغص منً حعكنُ عنً
ضننلٔناٌ ،هتننا  ٢م٣قنن٘ لننُ حننالسّ ّ ٢زؽننه حٔيننُ ّحننؽت خٔننال
اذتٔاٗ.
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خخِّسّىٕ ٓا ضا رٕ! أٖ غامس مسحٕ ٓطنزطٔا أٌ عتندصبه
ؽدٓضا مسسٓا كتٔ ٣مً اذتد ،منً ٍنرا انتعين ٙالعنٔنا العسٓنا
وت الي ظ اإلىطاىٔ٘ الرٖ َٓص انتػامس ّٓ١عػ ىن اٌ اذتٔناٗ حنل
أٖ غامس مسحٕ ٓطزطٔا أٌ عتدصبه ؽدٓضا غعسٓا ؾا قا منً
ىػننْٗ اذتنند ّضننبسٗ انتػننامس ..رلننك الطننبسٗ ارتالنندٗ ال ن
رطزسس الي ظ ّرزسلسل حَا وت ؾننٔه الْعنْ أٓناٌ ٓنا م اذتنا
ّختس أمْاؼ اذتٔناٗ ّأٖ غنامس مسحنٕ ٓقزندز أٌ عتندصبه منً
ا٤مل ٍرا الببع الطناّٖ انتْز الرٖ راغا ميُ اإلىطاىٔ٘
الزاَٜنن٘ زغنن اش انتطنننسٗ ّضلطننخٔل الْعنننْ ّأٖ غننامس مسحنننٕ
ٓقزدز أٌ ٓؿْز لبه معي ٙا٤مْم٘ اذتاىٔ٘ السّ٠وٍ ،را انتعيٙ
البخ النرٖ ٓيخطنىت كنالخؾس وت مننا ّضنع٘ ّضنبٌْ ...أّ
ٓننسٓبه مننض ٣ؽٔننا مننً مضننل اذتٔنناٗ اإلىطنناىٔ٘ الكنناٜع٘ ،كنناٌ
ٓنننسٓبه مْقنننا الننني ظ الخػنننسٓ٘ منننا حنننؽت العْاقنننا انتزخآيننن٘،
رنندمٍْا ٍننرِ ّرَٔنند حَننا رلبننً أّ ٓننسٓبه ٍغطنناش القلننْذ
ّخلغارَنناّ ،أؽنن٣و الي ننْع الياغنن ٘ٝالْاق نن٘ ملنن ٙمزخنن٘ القنندز
حتله ؿتا خلا السد الخعٔد
ٍل دٌّ ٓا ضا ٗ ّاؽدا حؽت غعسا ٛالعسحٔ٘ ٓطزطٔا ملٙ
أٌ ٓزؾدظ ثلٔبه مً مضل ٍارنُ ا٤غنٔا ٛالقْٓن٘ السامكنّ٘ ،ثٌ
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اضزطا فَل ٓقدز أٌ ٓسضه لبه ميَا ؾنْزٗ مسسٓن٘ ضناؽسٗ أّ
ٓعطٔبه ميَا معي ٙغٔقا كتٔ ٣ؾا قا ٍْ أ ىن ٙثؾت اذتقٔقن٘
هتا ما اِ كن ،٣فنبىزه  ٢ندٌّ مضنل ٍارنُ انتعناىٕ وت ا ٤ذ
العسحٕ جال؛ ّذلنك ٤ىنُ أ ذ منا ٖ ستنض ٓ ٢عنس" منً مناحل
ارتٔال ث ٢أقْا ِٛاّ٤ؾت ّغْٔمُ الياغ.٘ٝ
ّلبيبه ّاعدِّ ّأكضنس مينُ ميند ة اذ ا٤منه ا٤خنس.ٚ
ٍا ٍنٕ ىػنْٗ اذتند الػنامل٘ رنا م وت قلند ٢منسرؽت ،فليطنزنا
ثلَٔا ؽٔينا غنسرُ ح ٔض مً ضعا ٗ اذتد ّغخط٘ القلد ععلزنُ
ٓطزسس وت ٍرا العاحل الساٜا اضزسسا الؿْوت الؿنٔه وت زحُ.
كيس أفزإ ذزامنٕ للنَْاّ ٛانتناّ ٛال كنا ٛكنبىٕ أزٓند أٌ
أمنناىا الطخٔعنن٘ أغننبسٍا ملنن ٙأٌ لننس حبىْازٍننا ّأضننسازٍا
ّؽٔارَنننا ّكتاءنننا وت ٍنننرِ انتنننسأٗ ال ارينننّ٘ ،كينننس أعضنننْ ملنننٙ
الؿخْز ّالػْا ٌّ أٌ أؽظ ّأزكا ملن ٙغن اءآّن٘ ٌّ
أٌ أزّ ٚأزفا ؾْرٕ حالب٣و انتخَه ٓطس ٙملُٔ ؾخد ا٤مْاؼ
اءا زٗ فٔرٍدّ ،أغنْف وت زقٔنا الطننا ٛال٣شّز ٓن٘ حيٌتسارنٕ
الداٜخ٘ الضاقخ٘ ٤كػا فَٔا مً ّعنْ اهلل ى طنُ .أىنا حل أمند
قننىت ثىطنناىا ّثفتننا كيننس رطننخٔؾ٘ ٍاٜننن٘ ّحتٔنن٘ اٜننن٘ أؾننٔإ
ّأغنننم ّأحزَنننل ّأؾنننلٕ ّأذكنننس ّأغنننبس حنننال ٔض ّاإلءننناو ٢
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حاليطا ّالب٣و ،فنػامسٖ ل٘ فسؽن٘ ّى طنٕ ٍاٜغن٘ مسؽن٘
ّعطنٕ ٓيزقل مً ٍآّ٘ ثؾت دت٘ غن ذاكنس ٍٔنْ ٢ّ ِ٢معزقند
حالصماٌ ّ ٢حانتباٌ ّ ٢حانتْش.
ٍّبننرا فغنننس اذتننند وت قلنن ٓيننناحٔا السخطننن٘ ّأٓقنننٍت وت
ى طٕ زاقد العْاقاّ ،عل ٙلعٔم مطاز ارتلْ !
فَل عزه غامسا مسحٔا هتنً رعسفنٌْ ٓزؾندظ منً ىػنْٗ
اذتد ؿتضنل ٍنرا اذتندٓط القنْٖ انتػنزعل النرٖ رطننا فٔنُ زىن٘
الطنننبس ّغيننن٘ الطنننعا ٗ ّغنسنننن٘ الننني ظ الطنننأٍ٘ وت غٔخْحننن٘
اذتله أو ٍل زأٓزه غامسا مسحٔا رزغل ٙزّؽُ وت مضل ما لنس
فٔننُ زّ ٢مننسرؽت مننً ٍننرا الننس ا ٛالطننؾسٖ الػن ا" الننرٖ ٓننيه
منا خل ُ ،ككخاذ الؿخا
ٍل عزه مً فنه الينٌْ أّ قنٔظ احنً ذزٓنإ أّ كتٔنل أّ
ذٖ السم٘ أّ احً زحٔع٘ أّ امس ٟالقٔظ ؽدٓضا ؾا قا لرٓنرا منً
ىػنننْٗ اذتننند كَنننرا اذتننندٓط ثىبنننه حل رطننننعْا مضنننل ٍنننرا
اذتدٓط  ٢مً ٍ ٢ّ ٛ٢١مً غ ٍنه منً غنعسا ٛالعسحٔنّ٘ ،نتناذا
ٍننرا ٍننل ٤ىَننه حل ٓزننرّقْا ىػننْٗ اذتنند ّحل رلعنند حبمطننافَه
لتٔننا الؿننخاح٘  ،٢فَننه رننرّقْا اذتنند كنننا ررّقننُ ٢مننسرؽت،
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ّلبننً الننسّ العسحٔنن٘  ٢رطننزطٔا أٌ ريٌتننس ثؾت ا٤غننٔا ٛكنننا
ريٌتس ثلَٔا السّ السسحٔن٘ وت مننا ّرنّ ٗ ١ضنبٌْ؛ ٤ىَنا ما ٓن٘
رقيعَا اليٌتسٗ العغل ٙال رعلا حالططإ ٌّ ادتٍْس ّاللخناذ،
فننا ٤ذ العسحننٕ قنند حتنندظ مننً اذتنند ّلبيننُ حل ٓطننزطا أٌ
ٓزؾدظ مينُ وت عنٍْسِ ،حنل حتندظ مينُ وت أمساقنُ ّلْاشمنُ،
ّحتدظ مً ا٤مل ّلبً حطسٓقن٘ رٍْننك أىنُ ٓ ٢زؾندظ مينُ،
فقال الػامس الع مً اذتد:
ٍننننننننننننل اذتنننننننننننند ث ٢شفننننننننننننسٗ حعنننننننننننند شفننننننننننننسٗ
ّؽنننننننننس ملننننننننن ٙا٤ؽػنننننننننا ٛلنننننننننٔظ لنننننننننُ حنننننننننس
ّفنننننننٔض منننننننْ العنننننننؽتٓ ،نننننننا منننننننٕ! كلننننننننا
حنننننندا ملننننننه مننننننً أزقننننننبه حل ٓبننننننً ٓخنننننندّ
ّؽاّل احً ال از أٌ ٓزبله ميُ فنا ّفاّ ،اقنطس ثؾت
أٌ ٓلغننب للطسٓقنن٘ العسحٔنن٘ ال ن ضنناز ملَٔننا ةحننا ِ٠اّ٤لننٌْ ميننر
العؿْز الساحسٗ ،أزا أٌ ٓزؾدظ ميُ حس ما ألا العسذ فقنال:
"ٍننْ اذتنند"ّ ...لبيننُ مغننص مننً أٌ ٓزنننُ ملنن ٙمننا أزا  ،فقننال
كنا ألا العسذ أٌ ٓقْلْا:
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ٍنننْ اذتننند ،فاضنننله حاذتػنننا ،منننا اءنننْ ٚضنننَل،
فننننننننننا اخزنننننننننازِ ملكننننننننني ٙحنننننننننُ ّلنننننننننُ مقنننننننننل
ّربله ا ٤ذ العسحٕ مً ا٤مل فقال الطسسا:ٕٜ
أملنننننننننننننننل الننننننننننننننني ظ حا٦منننننننننننننننال أزقخَنننننننننننننننا
"مننننننا أقننننننٔا العننننننٔؼ لننننننْ ٢فطننننننؾ٘ ا٤مننننننل!"
ّلبً الخاؽط قتس حَرا الخٔس ّٓ ٢دزٖ أٌ قاٜلنَا ربلنه
فَٔا مً ا٤مل٤ ،ىُ وت اذتقٔق٘ ربله مً أصسِ وت اذتٔاٗ ،أمنا
مً ا٤مل ى طُ فله ٓقنل غنٔٝاّ .رلنك ٍنٕ قسٓقن٘ ا ٤ذ العسحنٕ
وت الننزبله مننً ٍارننُ انتعنناىٕ العنٔقنن٘ النن رنن ٖ ١ثؾت أمنننا
ارتٔنننالٓ ٢ ،نننزبله ميَنننا وت ؾننننٔنَا حنننل ٓنننزبله ميَننننا وت
أمساقَا ّةصازٍا الخا ٓ٘ انتدزك٘ ،حل ثىُ ٓزخنا ٍنرا الطنخٔل وت
ربلنننُ مننً كتٔننا ا٤غننٔا ٛضننْا ٛميَننا مننا ٓدزكننُ الخؿننس ّمننا
عتغخننُ الكننن ٍّ ،ننرا مننا منناىٕ  ٌ٤أقننْل ثٌ ا ٤ذ العسحننٕ
أ ذ مننا ٖ  ٢ننْ فٔننُ ّ ٢ثءنناوّ ،أىننُ ٓيخسننٕ ليننا ثٌ أز ىننا أٌ
ىيػن ٞأ حنا ؽقٔقنا حنارتلْ ّاذتٔناٗ أٌ  ٢ىزخنا ا ٤ذ العسحننٕ وت
زّؽننُ ّىٌتسرننُ ثؾت اذتٔنناٗ ٤ىَننا حل رعنند ؾنناذت٘ للخقننا ٛوت مضننل
ٍارُ العؿْز ال رزْصد ٓقٌت٘ ّاىزخاٍا.
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نً لننُ مػننَد كتٔننل اضننزخا ى طننُ
فالػننامس العسحننٕ ثذا من َّ
ّاضز ص غعْزِ ،مند ثؾت ز ُ كنا أحؿسِ حعؽت زأضُ  ٢حعؽت
خٔالُ ،فبمط ٙميُ ؾْزٗ ّاقؾ٘ أّ غامك٘ مل ٙؽطد ىخْغُ
ّاضزعدا ِ ّلخاقزُ وت السضنه ّالزؿنْٓس ٌّ ،أٌ ٓبػنا مننا
أصازِ ذلك انتػَد وت ى طُ منً فبنس ّماق ن٘ ّخٔنال ،كبفتنا
ٍْ ةل٘ ؽاكٔن٘ لنٔظ ءنا منً الني ظ الخػنسٓ٘ ؽنٍت ّ ٢ىؿنٔد،
فَْ كانتؿْز ال ْرْغساوت َٓ ٢نُ ث ٢الزقايت الؿْز ّا٤غنخا
ّثًتَازٍا كنا ٍٕ ٌّ ،أٌ ٓسضه معَا ؾْزٗ مً ى طنُ ّلْىنا
مً غنعْزِ ،رازكنا للنػنَد ّؽندِ أٌ ٓنض وت ى نظ اليناًتس منا
ٓض  ،ؽز ٙثذا ما رؿس" فٓ ٣عدّ الزصّٓا ّالزينٔنا ؽزنٓ ٙخندّ
السضه كتٔ ٣خ٣حا ٓطزَْٖ ا٤فٝدٗ ّغتزلد الي ْع .رلنك ٍنٕ
الطسٓقننن٘ العسحٔننن٘ وت ريننناّل ا٤غنننٔاّ ٛاليٌتنننس ثلَٔنننا ،ث ٢أفنننسا ا
قٜ٣نننل غنننرّا منننً ٍارنننُ الطسٓقننن٘ وت حعنننض أغنننعازٍه كننناحً
السّمٕ ّأحٕ ـتاو ّالخؾاٖ ،أما الػامس السسحٕ فجىُ ٓ زإ أماو
القنناز ٟمسننالٔا ى طننُ ل ٓننُ مننا أٍاعننُ حَننا انتيٌتننس مننً ماق نن٘
زاكدٗ ّّعداٌ كنؽتّ ،ظتعلُ ٓلننظ حقلخنُ ذلنك النْرس النرٖ
اٍزص وت أمنا ى طُ فن ٥عْاىخَا حا٤ىساو ّأٍاؼ حَنا ضنْاكً
ا٤ؽ٣و ،صه ٍْ ثشا ٛذلك ثما أٌ ٓؿنا انتيٌتنس ّٓطنخغ ملٔنُ منً
959

ارتٔال ادتنٔل ؽلل٘ قافٔ٘ مػخْح٘ مزبعغنّ٘ ،ثمنا أٌ ٓطنبس
مننً انتػننَد رازكننا نتخٔلنن٘ القنناز ٟاذتسٓنن٘ وت رؿننْزِ ّاىزخنناذ
انتضل العلٔا ثلٍُّٔ .را ٍْ مل٘ منا ضتطنُ منً أٌ الؿنْش السسحنٕ
أقّْٓ ٚا ّأحعد زىٔيا مً الؿْش العسحٕ ارتافس الكعٔا؛ ٌ٤
الؿننْش السسحننٕ ٍننْ ذتينناٌ مص ّعنناٌ وت ة ٌٍ ّاؽنند :ذتننً ٓزؿننل
حبقؿ ٙقساز وت الي ظّ ،ذتً مزؿل عٍْس الػّٕ ٛؾننٔنُ.
أمننا الؿننْش العسحننٕ فلننٔظ مؿنندزِ النني ظ ّ ٢عننٍْس الػننٕ،ٛ
ّلبننً مؿنندزِ الػننبل ّاللننٌْ ّالْقنناّ ،غننزاٌ حننؽت القػننسٗ
ّاللخاذ!
ّالػامس العسحٕ ثذا ما أزا أٌ ٓخطىت فبسٗ منً أفبنازِ
ألقاٍا وت حٔس فس أّ كتلن٘ ّاؽندٗ ثٌ اضنزطا  ،صنه اىَنل حْاحنل
منننً ا٤فبننناز انتززاحعننن٘ جٔنننط ربنننٌْ القؿنننٔدٗ كؾنننداٜا
اذتْٔاٌ فَٔا مً كل لٌْ ّؾيا ،أّ كنا٤ز انتقدضن٘ الن
عتػس فَٔا الياع مً كل أّذ ّؾنْذ ّمنً كنل فٝن٘ ّقخٔنل،
ّربٌْ ا٤فباز ميخض٘ وت ؾعٔد ّاؽد ،مزناضب٘ حعكَا مً
الننسّ٠ع ّالننخعض ا٦خننس مننً ا٤ذىنناذ ،كنننا وت معلقنن٘ قسفنن٘
ّشٍ ن ّزتنَننسٗ منندٖ حننً شٓنند ّ٢مٔنن٘ الطسساٜننٕ ّكننض مننً
قؿاٜد انتزي ّغ ِ مً غعسا ٛالعسحٔ٘.
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أمنننا الػنننامس السسحنننٕ فجىنننُ ٓعنننس أمننناو الننني ظ الؿنننْزٗ
ّا٤ضخاذ ّالعْامل الن ؽسكنس وت ى طنُ ذلنك النسأٖ حؿنْزٗ
غعسٓ٘ حتلٔلٔن٘ ،صنه ٓ ٢لقَٔنا كننا ٓلقنٕ اذتغنس الؿنلد مازٓنا
عامنندا ،أّ كنننا ٓلقننٕ ا٤ضننارٔر رعننالٔنَهّ ،لبيننُ ٓلقَٔننا وت
ؽل٘ ؾافٔ٘ مً الػعس ّارتٔال.
ّلبنننٕ ٓزكنننإ ال نننس حنننؽت الطسٓقننن٘ العسحٔننن٘ ّالطسٓقننن٘
اإلفسصتٔ٘ وت رياّل ا٤غنٔاّ ٛاليٌتنس ثلَٔنا ،فنجىم أزٓند أٌ ةخنر
قؿننٔدٗ احننً شزٓننا الخسنندا ٖ ّأرياّءننا حطسٓقنن٘ حتلٔلٔنن٘ مننْعصٗ
ّأقاحل حٔيَا ّحؽت قطا أخس ٚللػامس اإلضبْرليدٖ (أضنٔاٌ)،
ٓقْل احً شزٓا وت أّل قؿٔدرُ:
 ٢رعرلٔننننننننننننننننُ فننننننننننننننننجٌ العننننننننننننننننرل ْٓلعننننننننننننننننُ
قنننننننند قلننننننننس ؽقننننننننا ّلبننننننننً لننننننننٔظ ٓطنننننننننعُ
صننه ٓيؿننس" فَٔننا ّاؾ ن ا ح١ضننُ ّغننقاّ ِٛمننا مادتننُ مننً
مسالخنن٘ النندٍس ّمؿننازم٘ حبضننا ٛالننصمً ّ ػننه ا٢غننااذ ؽزننٙ
كبىنننُ (مْكنننل ح كنننا ٛاهلل ٓرزمنننُ) ،صنننه ٓنننزخلـ ثؾت حطنننىت
فلطن ٘ القيامنن٘ الخاٜطنن٘ الن ٍننٕ لننٌْ ٍننا  ٟمننً ألننْاٌ الٔننبع
ّؾنننْش خافنننس منننً أؾنننْاش القينننْيت ،فٔقنننْل :ثٌ منننً العخنننط
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ا٢ضاضننال م نا انتطنناما الػننسٍ٘ ّا٤قننداز قنند قطنننس ؽٌتننًْت
الخػسّ ،ثٌ مً (الخسٕ الرٖ ختػ ٙمؿازمُ) ؽسؾك وت قلد
السش ّأىس رعله أٌ ا٤زشا قد ذٍخس وت اليناع ؽٌتًْتناٍّ .نرا
الزخلـ ثؾت رلك ال لط ٘ قخٔعٕ  ٢ربلنا فٔنُ ،قخٔعنٕ هتنً
كاٌ كاحً شزٓا ػه ما ػنه ّزا ٛحسٔن٘ ٓنْ أٌ ٓطنعد حَنا
ؽخُ ّقلخُ فٔزرّ لرٗ العٔؼ ّمرّح٘ اذتٔاٗ ،صه ماقزُ ا٤قداز
ّأؽخطس ضعُٔ ضخسٓ٘ الدٍس ٌ٤ .مً كاٌ مضلنُ ٢حند أٌ ٓنيَػ
أؽنند ضنننخٔلؽتٍ :ننرا الٔنننبع ارتنناىا النننرٖ ٓزٌتنناٍس حالطنبىٔيننن٘
ّارتكْ  ،أّ ذلك الٔبع ادتامإ الرٖ ٓز غنس وت صنْزٗ قاؾن ٘
ّـتس مئا ٓعؿ اٌ حبل غٕٓ ٢ّ ٛلْٓاٌ مل ٙغٕ.ٛ
ّلٔظ ٍنرا منا أزٓند الْقنْ" ملٔنُ منً قؿنٔدٗ احنً شزٓنا،
ّلبننً غسقننٕ ّزا ٛذلننك :غسقننٕ ٍننْ ّؾن ُ لٔننْو الننْ ا ّمننا
ّزا ِٛمننً ؽطننساش امٔنن٘ ّمػننامس حاكٔنن٘ رزْعننا ،غسقننٕ ٍننْ
رلننك العْاقننا ال ن رز غننس وت عْاىنند القؿننٔدٗ مزبنتنن٘ مزرمنن٘
غنناكٔ٘ ،رلننك العْاقننا انتػننخْح٘ حينناز ا٤حلّ ،ذلننك ا٤ضننلْذ
الرٖ ٓبطنٍْا ٍنْ النرٖ أزٓند أٌ ىزعنس" ميَننا مقنداز ال نس
حؽت الطسٓق٘ العسحٔ٘ ّالطسٓق٘ السسحّٔ٘ .حعد أٌ حطنىت احنً شزٓنا
فلط زُ القاىع٘ قال:
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أضنننننننننننننزْ اهلل وت حسننننننننننننندا لنننننننننننننٕ قننننننننننننننسا
حنننننننننننالبس  ،منننننننننننً فلنننننننننننك ا٤شزاز مطلعنننننننننننُ
ّ مزننننننننننننننننُّ ،حِننننننننننننننننْ ِّٖ لننننننننننننننننْ ٓننننننننننننننننْ مم
ؾننننننننننننننن ْ اذتٔنننننننننننننننناٗ ّأٓننننننننننننننننً  ٢أّ مننننننننننننننننُ
ّكنننننننننننننننه رػنننننننننننننن ا حنننننننننننننننٕ أٌ  ٢أفازقنننننننننننننننُ
ّللكنننننننننننننننننننننسّزاش ؽنننننننننننننننننننننال  ٢رػنننننننننننننننننننن عُ
ّكننننننه رػننننننخط حننننننٕ ٓننننننْو السؽٔننننننل ،قننننننؾٙ
ّأ معنننننننننننننننننننننٕ مطنننننننننننننننننننننزَ٣ش ّأ معنننننننننننننننننننننُ
ؿتضنننل ٍارنننُ الخطننناق٘ ٓطنننزعٔد احنننً شزٓنننا رلنننك النننركسٚ
ا٤لٔننن٘ اليأٜنن٘ الن ٍننٕ كننل مننا حقننٕ لننُ مننً ماقننُٔ ادتنٔننل!
ّؿتضل ٍرا اءندّ ٛال نارس ٓزلنْ احنً شزٓنا أّل ؾن ؾ٘ منً مبضناٗ
اذتدّٓ ،ؿنا أّل قعين٘ وت ؾننٔه ا٤منل! ّؿتضنل ٍنرِ الني ظ
انتطنٝي٘ ٓقـ مْقا ال سا حٔيُ ّحنؽت منً أؽند ٌّ أٌ ري لنس
مً قلخُ أىَّ٘ ،أّ ريطنلخ منً ى طنُ غنعل٘ منً غنعل ا٤حل كبىنُ
ٓقـ قؿ٘ حل ٓزصمص ءا قلخُ ّ ٢حتطنس ءا ةمالُّ ،ثفتا ٍٕ
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قؿ٘ ّقعس أزشاٍ٠ا مل ٙغن ِ ّؽلنس ألْاٍ٠نا حطنْاِ لنْ ٢غنٕٛ
مننً انتننسازٗ حتننظ حننُ النني ظ ٓزنػنن ٙوت أعننصا ٛا٤حٔنناشّ .لبننً
اىٌتننسّا كٔننا ٓطننزعس (أضننٔاٌ) رلننك الننركسٓاش انتز غعنن٘،
ذكسٓناش أمطننُ النرٖ رلقنن ٙفٔننُ أمكن ٙضننَه منً ضننَاو القنندز
ّ س أمس ىط ن٘ منً ىطنا العنٔؼ ،اىٌتنسّا كٔنا ٓقنْل ملنٙ
لطاٌ (أشمؽت) نتا رركس مؿس ّلدُٓ:
ٍ ٓا زٓنا ارتسٓنا ٍن ! ّامؿن ٕ فنْ ضنَْل ارتلنيػ
العاحطّ٘ ،اؾدمٕ أٓزَا العْاؾا زّ٠ع الطنيدٓاٌّ ،ا ّٖ ٓنا
ضْٔل الساحّ٘ ،رقدو أَٓا القننس خن٣ل السٔنْو انتنصقنّ٘ ،اؽطنس
مننً ّعَننك الػنناؽد فنناٗ حعنند فنناّٗ ،أمنند ثؾت ذاكسرننٕ رلننك
اللٔل٘ انتسّم٘ لٔل٘ ما امٕ انتْش ّلدٖ فطقىت (أزىدال) القْٖ
ٍّلبس ( ّزا) العصٓصٗ!
ؿتضل ٍارُ البلنناش اليازٓن٘ انتزكنسم٘ الن ٓبنا ٓطننا
مً خ٣ءا شف ّغَٔا ا٤زّا الخاٜط٘ ٓخندأ أضنٔاٌ ذكسٓارنُ،
ّؿتضل رلك الخطاق٘ اءا ٓ ٜ٘خندأ احنً شزٓنا ذكسٓارنُّ .منا أحعند
الػننق٘ حننؽت ا٢صننيؽت! فنناحً شزٓننا ٓ ٢عطننٕ ثؾت اإلىطنناىٔ٘ ؾننْزٗ
ؾننا ق٘ مننً ى طننُ ّ ٢لْىننا ّاقننؾا مننً غننعْزِّ ،أضننٔاٌ ٓلقننٕ
ثلَٔا حبل ما وت ى طُ مً مْاقا ّذكسّ ،حبل ما صاز ؽْل
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ذكسٓارنننُ منننً ة٢وّ ،حبنننل منننا منننػ ؽنننْل قلخنننُ منننً غؿنننـ
ّأّعا ّ .ذلك ٍْ ال از حؽت الي طٔ٘ السسحٔ٘ ّالي طٔ٘ العسحٔ٘،
فالعسحٕ ْٓعص وت انت٣ؽٌت٘ ّْٓعص وت الخٔناٌ السسحنٕ ،ثٌ ٢ؽنٍت
أحنن ٙث ٢أٌ ٓطزقؿننٕ كننل غننّٕ ،ٛثٌ ؽنندظ أحنن ٙث ٢أٌ ٓعطننٕ
ؾْزٗ مً ى طُ وت أفساؽَا ّأرساؽَاّ ،وت قَازرَنا ّ مازرَنا،
ّوت ٓبضَا ّةماءا.
صه ٓرٍد احً شزٓا ٓخط أّعامُ ّؽطسارُ ٍٔين٘ كبى ناع
ق ل ىاٜه رطاّزِ ا٤ؽ٣و انتصمغّ٘ ،كلننا اقنس وت القنْل ث٢
ّخ نننس ؾنننْرُ ؽزنننٓ ٙيزَنننٕ ى نننظ القؿنننٔدٗ وت ٍنننرا الؿنننْش
ارتافس الرٖ ٓعخط حُ الٔبع ّا٤مل ّانتْش:
ملننننننننننن ٙاللٔنننننننننننالٕ النننننننننن ًتينننننننننننس ح سقزينننننننننننا
عطننننننننننننننؽت

نعنننننننننننننم ْٓمنننننننننننننا ّ نعنننننننننننننُ

ّثٌ رسننننننننننننننننننل أؽنننننننننننننننننندا ميننننننننننننننننننا مئزننننننننننننننننننُ
٢حنننننننننننننننند وت غنننننننننننننننندِ الضنننننننننننننننناىٕ ضننننننننننننننننٔزخعُ
ّثٌ ٓنننننننننننندو أحنننننننننننندا ٍننننننننننننرا ال ننننننننننننس ليننننننننننننا
فنننننننننننننننا الننننننننننننننرٖ حقكننننننننننننننا ٛاهلل ىؿننننننننننننننيعُ
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فننننً قنننسأ ٍنننرا انتقطنننا ا٤خنن غنننعس حا٤ضنننٓ ٙزنػننن ٙوت
أعصاٜنننُ عتننناّل ا٢ى غنننازّ ،حنننالعرٗ اذتنننازٗ رنننزخلػ وت أع ننناٌ
الػننامس رزطلنند ا٢ضتنندازّ ،حننالصفسٗ اذتننازٗ حتزننخظ وت ؾنندز
انتبلننْو ٌّ أٌ نند ءننا شتسعننا أّ مياؾننا .أمننا أضننٔاٌ فجىننُ
ٓقْل وت مضل ٍرا انتْقا فزبا رطنا مً خ٣ل قْلُ ؾنعقاش
اذتصٌ ّةٍاش ا٤ض:ٙ
كلننننْىٕ ٓنننا أزّا انتنننْر ٙمنننً فنننْ اءكنننخ٘ ّمنننً أملنننٙ
ادتخل ،كلنْىٕ فجىم  ٢أزرا ّ ٢أفص  ،خرّىٕ أًٓ رلزنطٌْ
الساؽ٘ أوت الس اٌ انتْغؾ٘ ّالبَْ"! أّافبٔه فب٢قٔبه
ؽياىٔك ٓا زذ!  ٢عتننل اءنْا ٛؾنْرا ّ ٢رنس العاؾن ٘ عْاحنا،
أىا ّؽدٖ وت ّضىت ا٢٦و ،أىزٌتس الؿخا حاكٔ٘ حدمْ السناو!
اؽ سّا القر ٓا أؾدقا ٛانتْر ٢ّ ،ٙرَٔلنْا النااذ قخنل أٌ رنبرٕ
(كلنٕ)!
مكس ؽٔارٕ مك ٙاذتلهّ ،ضخا الرًٓ أؽخَه فله أربخس
ميَه ٍيا أزٓد الضسا ٛعاىد ا٤ؽخ٘ ملن ٙقن ٘ ادتندّل اءنا ز
فْ الؿخسٗ!
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ؽٔينا ٓكسذ اللٔل عساىُ مل ٙالزلعّ٘ ،رَند النسٓإ زخناٛ
فننْ ارتلننيػ ،نندٌّ ٍينناا زّؽننٕ مننا اءننْا ٛرخبننٕ ا٤ؽخنن٘
ّرسصَٔه ،فٔطنعم الؿاٜد وت كْخُ فٔ صمُ ؾْرّٕ ،لبنً
ٓ ٢لخننط أٌ عتخننُ ،فننجٌ ؾننْرٕ ضننٔبٌْ مننرحا زخٔنننا وت زصنناٛ
اذتخٔخؽت ،لقد كاٌ كٍ٣نا مصٓصا ملٕ ()9
ٍّبرا كاىس السّ العسحٔ٘ مزبزنن٘  ٢رطننإ للينْز أٌ
ٓ٣منننظ أؽ٣مَنننا ٢ّ ،للٌتلنننن٘ أٌ رعننناىا ة٢مَننناّ ،أمنننا النننسّ
السسحٔ٘ فَٕ مزخطط٘ رلقٕ حبفساؽَا ّأرساؽَا حتس أقداو اللٔل
ّفْ أعيؾ٘ السٓا ....
هٌامش:

9ننن أخرىا ٍرِ القطع٘ منً "فسرنس" دتٔزنُ النرٖ رسكتنُ ا٤ضنزاذ
الصٓاش.
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السًح العسبَْ

طبَعتوا اخلاصْ ًالعٌامل اليت كٌنت فَوا ذلك الطبعً .املؤثسات
اليت عنلت علٓ إبقائى يف خمتلف العصٌز.

لقد ملنزه مً كلناريا الطاحق٘ ،أٌ كل ما أىزغُ الرًٍ
العسحٕ وت شتزلا مؿْزِ ،قد كناٌ ملنّ ٙرن ٗ ّاؽندٗ ،لنٔظ
لُ مً ارتٔال الػعسٖ ؽنٍتٌّ ّ ٢ىؿنٔدّ ،أٌ النسّ الطناٜدٗ وت
ذلننك ٍننٕ اليٌتننسٗ القؿ ن ٗ الطنناذع٘ ال ن  ٢ري ننر ثؾت عننْاٍس
ا٤غٔاّ ٛؾنٔه اذتقاٜاّ ،ثفتا ٍنَا أٌ ريؿنس" ثؾت الػنبل
ّالْقا ّاللٌْ ّالقالد ،أّ ما ٍْ ثؾت ًتْاٍس ا٤غٔا ٛأ ىن ٙمنً
خاٜلَا ،فَٕ  ٢رزؾندظ منً الطخٔعن٘ ث ٢حبلْاىَنا ّأغنباءا،
َّٓ ٢نَنننا منننً انتنننسأٗ ث ٢ادتطننند الخنننا ٍّٖ ،نننٕ وت القؿننن٘ ٢
رزعننس" ثؾت قخنناٜا اإلىطنناٌ ّة٢و الخػننسّ ،وت ا٤ضنناق  ٢رعننر
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مً فبس ضاو ّخٔال فٔا ّ ،ثفتا ٍٕ أٍّناو ٜ٢ػن٘ ّأىؿناذ
عامدٗ.
كل ٍرا ملنزنِْ مً قخل ؽٔينا مسقنس لنُ وت غنٕ ٛمنً
الزؾلٔننل ّاإلقينناذ ّا٢ضننزقسا ،ٛأمننا الننرٖ َٓنننم ا ٌ٦حعنند أٌ
ملنزه أٌ كل ما أىزغُ العقل العسحٕ كاٌ مطخْما مل ٙغنساز
ّاؽننند ّمؿنننطخسا حؿنننخس٘ ّاؽننندٗ ،فَنننْ أٌ ىعنننس" قخنننا النننسّ
العسحٔ٘ ال ؾقلس ميزغارَا ٍرا الؿقالّ ،أزضنلس ملَٔنا منً
ٍرا اللٌْ الرٖ مسفزنِّْ ،أٌ ىعس" العْامنل الن منلنس ملنٙ
خلقَا ٍرا ارتلا الرٖ ّضه كل منا عنا ش حنُ قسعتزَنا حْضنه
خاف.
ًإذن فنا هري السًح ًما هٌ طبعوا اخلاص؟

السّ العسحٔ٘ خطاحٔ٘ مػزعل٘ ٢ ،رعنس" ا٤ىناٗ وت ال بنس
فك ٣مً ا٢ضزسسا فُّٔ ،ما ٓ٘ ستك٘  ٢رطزطٔا اإلنتاو حس
الٌتْاٍس هتنا ٓندمْ ثؾت ا٢ضاضنال منا ارتٔنال ثؾت أحعند غنْيت
ّأقؿ ٙمدّ .ٚمً ٍارؽت اليصمزؽت نننن ارتطاحن٘ ّانتا ٓن٘ نننن اللنزؽت
ذٍخا حَا وت اذتٔناٗ منرٍخا خاؾنا ،كناٌ ءنا ذلنك الخنا الػنخُٔ
حاليؾلنن٘ انتسؽنن٘  ٢رطننن ًٝثؾت شٍننسٗ ؽزنن ٙرسننا ز ثؾت أخننس ٚمننً
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شٍْز السحٔاّ ،لنرلك فَنٕ أحندا ميزقلن٘ ٍّنٕ أحندا ؽاٜنن٘ ،رلنك
ٍنٕ النسّ العسحٔن٘ ّذلنك ٍننْ قخعَنا ّثٌ فٔننا زأٓنزه منً ةصازٍننا
العقلٔ٘ لؿدا نتا قلزُ.
ّقننند كننناٌ ءنننارؽت الينننصمزؽت ا٤صنننس البنننخ وت ثقنننعا"
ملب٘ ارتٔال الػعسٖ وت الي طٔ٘ العسحٔن٘ ؽزن ٙكاىنس ةصازٍنا
مل ٙما زأٓزه؛  ٌ٤ارتٔال مؿندزِ الػنعْز ،فننا كناٌ الػنعْز
قٔقنننا منٔقنننا ثّ ٢كننناٌ ارتٔنننال فٔاقنننا قْٓنننا ٢ّ .قتبنننً أٌ
زنا ارتطاح٘ ّ ق٘ اإلؽطاع وت ى ظ ث ٢ىدّزا؛  ٌ٤ارتطاح٘
رعزننند انتننصاؼ اليننازٖ ّاليٌتننسٗ الخطننٔط٘ ّاإلنتامنن٘ القاىعنن٘ ّ ،قنن٘
اإلؽطننناع رطنننزلصو انتنننصاؼ اءنننا ّ ٟاليٌتنننسٗ الطْٓلننن٘ انتزننندحسٗ
ّاإلؽاقنن٘ الػننامل٘ انتزقؿننّٔ٘ ،ءننرا كنناٌ ارتطخننا ٛانتؿنناقا
ّال ؿؾا ٛانتؿالٔس قلنا ظتزنا ءه ما اللطنً ّغندٗ العازقن٘
قْٗ ال بس ّ ْ ارتٔال.
ّقننند كننناٌ ءنننارؽت الينننصمزؽت ةصننناز أخنننس ٚوت ةزا ٛالعنننسذ
ّأذّاقَه ،ميَا أىَه كاىْا ٓ ٢يٌتسٌّ ثؾت الػامس كننا ىيٌتنس
ضتً لُ ا ٌ٦مً أىُ زضْل اذتٔاٗ ٤حياَٜا الكاٜعؽت حؽت مطنالك
الدٍس ،حل كاىْا  ٓ ٢سقٌْ حٔيُ ّحؽت ارتطٔند منً أىنُ ؽنامٕ
ذماز القخٔلّ٘ ،انتياقل منً أمساقنَا حلطناىُّ ،انتطنز ص ليخنْٗ
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اذتنٔننن٘ وت أحياَٜنننا ؽٔيننننا رنننبش" ا٦شفننن٘ ّظتننند ادتننند .ثؾت أٌ
الػامس ٓيٌته خطخزُ ّا٦خس ٓيضسٍنا ىضنسا ،ؽزن ٙثىَنه نتنا ععلنْا
لػننعساَٜه أزّاؽننا ـتلننٕ ملننَٔه الػننعس ،حل ظتعلننْا رلننك ا٤زّا
مٜ٣بننن٘ أّ ةءننن٘ رطننننعَه النننْؽٕ ّـتننن ٥قلنننْحَه حا٤ىاغنننٔد
ارتالننندٗ ...كننننا كننناٌ وت أضننناق غ ٍنننهّ ،ثفتنننا ععلٍْنننا
غننٔاقؽت رؿننقل لطنناٌ الػننامس ّ علننُ أ ىنن ٙثؾت ح٣غنن٘ القننْل
ّعصالنن٘ ارتطنناذّ ،مننا ذلننك ث٤ ٢ىَننه ٓ ٢ننسٌّ وت الػننامس ث٢
خطٔخا ٓيٌته ما ٓقْلّ .قد ربصس الػعس العسحٕ حَنرا ال َنه النرٖ
كنناٌ ٓ َنننُ العننسذ مننً الػننامس فبنناٌ فٔننُ غننٕ ٛكننض مننً
ارتطاح٘ انتيٌتْم٘...
ّلنننننْ اضنننننزقسأ الخاؽنننننط ا ٤ذ العسحنننننٕ ّحنننننا٤خـ ا ٤ذ
ادتاٍلٕ ّا٤مْٖ لعله أٌ فُٔ كض ا مً ٍارُ القؿاٜد ال لنْ
فبس مً قْٔ الػعس ّأض ا القسٓض لباىس خطخا زاٜعن٘ ٢
ٓيقؿننَا غننٕ ٛمننً زّ ارتطاحنن٘ ّقاحعَنناّ .منناذا ٓبننٌْ غنن
ارتطاح٘ وت معلقن٘ مننسّ حنً كلضنْوّ ،زتنَنسٗ حػنس حنً ؽناشو
ّأمٔنن٘ حننً أحننٕ الؿننلس ّخننداؽّ ،ملؾننن٘ ال ننسش ّا٤خطننل
ّعسٓس ّالسامٕ
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ّلْ غٝس أٌ ةرٕ حبمضل٘ كض ٗ منً الػنعس العسحنٕ النرٖ ٢
فس حٔيُ ّحؽت ارتطد ث ٢وت الْشٌ ّالقافٔن٘ ٢مزندَّ ى نظ القنْل
ّلكننا الننالّ ،لبننم ضننبكز ٕ حقؿننٔدٗ ّاؽنندٗ رنندلبه
مل ٙمخلغ ربصس الػعس العسحٕ حارتطاح٘.
ٍّارُ القؿٔدٗ ٍٕ قؿٔدٗ اذتازظ حً مخا ( )9ال قاءا
طننا ى ْعننل كل ْٔ ندٍ)
نتننا قزننل انتَلننَل احيننُ ج ن ا ّقننال لننُ ( :لح ن ْ ١حِػِ ْ
ٓطز ص اذتنٔ٘ وت قْمُ رتْ غنساش اذتسّذ حعد أٌ امزصءنا
ثٓضننازا للطنن٣و ّؽقننً النندمآ .ٛقننْل اذتننازظ حعنند أٌ حبنن ٙاحيننُ
ّأمس أمُ أٌ رطٔل ملُٔ اليؾٔد:
ءننننننننننننا ى طننننننننننننٕ ملنننننننننننن ٙجنننننننننن ن ثذا مننننننننننننا
عالنننننننننننس ارتٔنننننننننننل ٓنننننننننننْو ؽنننننننننننسذ مكنننننننننننال
ٓنننننننننا جننننننن ن ٗ ارتننننننن ن اش!  ٢ؾلنننننننننلإ ،ؽزنننننننننٙ
فتنننننننننننننن ٥الخٔنننننننننننننند مننننننننننننننً زّ٠ع السعننننننننننننننال
ّرقنننننننننننننننننس العٔنننننننننننننننننٌْ حعننننننننننننننننند حباٍنننننننننننننننننا
ؽننننننننننؽت رطننننننننننقٕ النننننننننندما ؾنننننننننندّز العننننننننننْالٕ
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أؾننننننننننننخؾس ّاٜننننننننننننل رعننننننننننننػ مننننننننننننً اذتننننننننننننس
ذ مغنننننننننننننننننننننٔػ ادتننننننننننننننننننننننال حا٤صقنننننننننننننننننننننال
حل أكننننننننننننننً مننننننننننننننً عيارَننننننننننننننا ملننننننننننننننه اهلل
ّثىنننننننننننننننننٕ ذتسٍنننننننننننننننننا الٔنننننننننننننننننْو ؾنننننننننننننننننالٕ
قننننننننننند

يخنننننننننننس ّاٜننننننننننن ،٣كنننننننننننٕ ٓ ٔقنننننننننننْا
فبحنننننننننننننننننس رسلننننننننننننننننند ملنننننننننننننننننَّٕ امزصالنننننننننننننننننٕ

ّأغنننننننننننننننننننننننناحْا ذ٠احنننننننننننننننننننننن ن حننننننننننننننننننننننننخؾ ا
قزلنننننننننننننننننننِْ ًتلننننننننننننننننننننا حسنننننننننننننننننن قزنننننننننننننننننننالٕ
قزلننننننننننننننننِْ حِػِطْننننننننننننننننا ىعْننننننننننننننننل كلٔنننننننننننننننند!!
ثٌ قزننننننننننننننل البننننننننننننننسٓه حالػِّطْننننننننننننننا غننننننننننننننال
ٓنننننننننا حنننننننننم رسلننننننننند! خنننننننننرّا اذتنننننننننرز! ثىَّنننننننننا
قنننننننننننننند غننننننننننننننسحيا حبننننننننننننننبع مننننننننننننننْش ش٢ل
ٓننننننننننننننا حننننننننننننننم رسلنننننننننننننند! قزلننننننننننننننزه قزننننننننننننننٔ٣
قنننننننننننننند غننننننننننننننسحيا حبننننننننننننننبع مننننننننننننننْش ش٢ل
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قسحننننننننننننننننننا مننننننننننننننننننسحىت اليعامنننننننننننننننننن٘ مننننننننننننننننننم
لقؾننننننننننس ؽننننننننننسذ ّاٜننننننننننل مننننننننننً ؽٔننننننننننال()2
قسحننننننننننننننننننا مننننننننننننننننننسحىت اليعامنننننننننننننننننن٘ مننننننننننننننننننم
عننننننننننننننننند ىنننننننننننننننننْ اليطنننننننننننننننننا ٛحنننننننننننننننننا٤مْال
قسحننننننننننننننننننا مننننننننننننننننننسحىت اليعامنننننننننننننننننن٘ مننننننننننننننننننم
غننننننننننننناذ زأضنننننننننننننٕ ّأىبنننننننننننننسرم القنننننننننننننْالٕ
قسحننننننننننننننننننا مننننننننننننننننننسحىت اليعامنننننننننننننننننن٘ مننننننننننننننننننم
 ٢ىخٔنننننننننننننننا السعنننننننننننننننال حٔنننننننننننننننا اليعنننننننننننننننال...
قسِّحاٍننننننننننننننننننننننناّ ،قسحنننننننننننننننننننننننا ٤مننننننننننننننننننننن ن

ز

مننننننننننننننا ٢ؾننننننننننننننا رننننننننننننننس ؽنننننننننننننند اليخننننننننننننننال
قسحاٍنننننننننننننننننننننننا ؿتسٍ نننننننننننننننننننننننناش ؽنننننننننننننننننننننننندا
لقنننننننننننننننننسا ا٤حطنننننننننننننننننال ٓنننننننننننننننننْو الينننننننننننننننننصال
زذ عنننننننننننننننٔؼ ،لقٔزنننننننننننننننُ قتطنننننننننننننننس انتنننننننننننننننْ
ش ،ملننننننننننننٍٔ ٙبننننننننننننل خ ٔننننننننننننا ادتنننننننننننن٣ل
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ؾْزّا ٤ى طبه أَٓنا الطنا ٗ حندّٓا مْصنْزا ٓندّٖ ؾنْرُ
حؽت قْمُ ؿتضل ٍارُ القطع٘ اليازٓن٘ انتلزَخن٘ٓ :خبنٕ فزناٗ ّٓنبمس
أمُ أٌ رخبٕ ،صه ٓطزعٔد أماو قْمُ ؾْزٗ منً حطنال٘ القزٔنل،
ّٓزلَا ملُٔ لٔطزض فَٔه اذتنٔ٘ ثؾت اذتسذ ،صنه ٓقنْل ثىنُ حل
ٓبً خاٜكا لٌتاٍا لًْ ٢تلنه رسلند ،لٌٔتَنس حساٛرنُ لند ٚقْمنُ
ّثىُ ميؿا ستنا وت الضنبز ٢حينُ ّا٢ىزقناو لنُ ،صنه ٓؿنس فنَٔه
ٍارنننُ الؿنننسخاش اءاٜلنننٌ٘ٓ ،تَنننس ءنننه رسلننند ؿتٌتَنننس الخننناغٕ
السػْوّ ،أىَه ثٌ ضبزْا لتلْا ضلخَّ٘ الدٍس ّذل٘ ا٤حد:
قزلنننننننننننننننننِْ حػطنننننننننننننننننا ىعنننننننننننننننننل كلٔننننننننننننننننند!
ثٌ قزننننننننننننننل البننننننننننننننسٓه حالػطننننننننننننننا غننننننننننننننال
فننبٖ ى ننظ  ٢رَنند ّأٖ قلنند ٓ ٢طننزغٔؼ ّأٖ ؾنندز ٢
رصخننس حننُ طتننْٗ العننصّ ،ضننْزٗ ا٤ؽقننا القدقتنن٘ ؽزنن ٙثذا مننا
ٍند رسلند ّافزخنس حقْمنُ
اضزٔقً منً ؾنخْٗ قْمنُ ثؾت اذتنسذ َّ
لٔ١عػ فَٔه ى اٌ اذتناع ّٓني خ وت قلنْحَه منً زّ الخطْلن٘،
صه ؾا قا:٣ٜ
قسَّحننننننننننننننننننا مننننننننننننننننننسحىت اليعامنننننننننننننننننن٘ مننننننننننننننننننم
لقؾننننننننننننس ؽننننننننننننسذ ّاٜننننننننننننل مننننننننننننً ؽٔننننننننننننال
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ّمننناذا ٓقنننْل حعننند ذلنننك ّقننند أٓقنننٍت وت أى طنننَه لتٔزَنننا
ارتامدٗ فاىدفعس مازم٘ قاغٔ٘ رعؿا حبل غًّٕ ،ٛتل ٓس
ٍارُ البناش مزؾطنسا ةىناّ ،مطزخطن ٣ةخنسّ ،مز غعنا منسٗ،
ّمَٔخا حقْمُ أخسّ ،ٚمل ٙؾْرُ رزياّذ اليراش انتخزل ٘ :فنً
زىنننن٘ اذتننننصٌ ثؾت ؾننننٔؾ٘ ا٢ىزقنننناوّ ،مننننً ءغنننن٘ انتطننننبي٘ ثؾت
ؾننننسخاش ادتخنننناحسٗ ،ؽنننن ٙثذا لعنننند حبلخنننناذ قْمننننُ ّاضننننزضاز
مػامسٍه ،فبؾخؾس مطؾْزٗ ريزٌتس أمسِ لعخس حعط ُٔ طتنْٗ
العصٍّ ،اعنس حي طنُ مْامنل ال خنس انتزبؾنل وت الطخنا العسحنٕ
ك ٓلنَػ
الؿنٔه ،فيطٕ اذتصٌ ّالدمْ ّ ،اىقلد ثؾت فازعٍ فارن ٍ
حخبضُ:
زذ عننننننننننننننننٔؼ لقٔزننننننننننننننننُ قتطننننننننننننننننس انتننننننننننننننننْ
ش ملنننننننننننننٍٔ ٙبنننننننننننننل خ ٔنننننننننننننا ادتننننننننننننن٣ل
صه ىَض حقْمنُ ثؾت مْقنا اذتنسذ ٓسرنل ءنه أغناىٕ الند
القدٓه ّٓعٔد مل ٙمطامعَه أىاغٔد ال ْش ّا٢ىزؿاز:
ضنننننننننننناٜلْا كينننننننننننندٗ البننننننننننننساوّ ،حبننننننننننننسا
ّأضننننننننننننننبلْا مننننننننننننننرؽغاّ ،ؽننننننننننننننَّٕ ٍنننننننننننننن٣ل
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ثذا أرْىنننننننننننننننننننا حعطنننننننننننننننننننبس ،ذٖ شٍننننننننننننننننننناٛ
مب َنننننننننننننننننس ا٤ذ ،ٚغننننننننننننننننندٓد الؿنننننننننننننننننٔال
فقسٓينننننننننننننننننننننننناِ ؽننننننننننننننننننننننننؽت زاو قساىننننننننننننننننننننننننا
كننننننننل ماقننننننننٕ الننننننننرحاذ مكنننننننند الؿننننننننقال
ألٔطس ٍارُ القؿٔدٗ ثفتا ٍٕ خطخ٘ زاٜع٘ ألقاٍا خطٔند
م نننِْ ملنننَٔه حنننبفْاِ الي نننْع أ ٢رنننركسكه ٍارنننُ القؿنننٔدٗ
اليازٓ٘ حزلك ارتطخ٘ ال ألقاٍنا (أىطْىٔنْع) ملن ٙغنعد زّمنا
ٓطننالخَه حا٢ىزقنناو لقٔؿننس ،فامزلننك أٍننْاٍٛه ّأؾننخإ ٓؿننسفَا
كٔننا غنناّ ٛأىنن ٙأزا  ،فننجذا ٍننه مٌتنناٍسٌّ لننُ حعنند أٌ كنناىْا
مزبلخؽت ملُٔ:
ّمنننً ٍارنننُ ا٦صننناز الن ن أصسرَنننا اليصمننن٘ ارتطاحٔننن٘ كضنننسٗ
انتاا فننناش وت اللسننن٘ العسحٔننن٘ كضنننسٗ ٍاٜلنننّ٘ ،منننا ذلنننك ثٌ٤ ٢
ارتطاح٘ ر١صس ال ؿاؽ٘ مل ٙأٖ غٕ ٛةخس٢ّ ،حد لل ؿاؽ٘ منً
مننْز غصٓننس رطننزند ميننُ كتننال القننْل ّحسامنن٘ ا٤ضننلْذّ ،ميَننا
مٔنننل العنننسذ ثؾت اإلظتننناش منننٔ ٣قْٓنننا ؽزننن ٙثىَنننه لٔعدّىنننُ زّ
الخ٣غننّ٘ ،لننٔظ حخعٔنند ميننا خننر ذلننك الخنندّٖ الننرٖ ّقننا ملننٙ
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مد ٢حقْلُ ،فطبلُ ما الخ٣غ٘
خطٔد  ٢عتكسىٕ ا ُ ّكاٌ ًّ
ميدكه فقال :اإلظتاش ،فقالّ :ما اذتؿس قال :منا أىنس فٔنُ
مير الٔنْوّ .منا ذلنك ث ٌ٤ ٢قخٔعن٘ العنسذ ارتطاحنّ٘ ،ارتطاحن٘
ميػٍ١ا ؽدٗ الطخاّ ،مً كاٌ ؽا الطخا فجىُ  ٢ؾر لُ ملٙ
اإلقياذ ّاإلضَاذ؛  ٌ٤الطخا ادتا مزطس مغنْل ،مغنْل وت
ؽبنُ ،مغْل وت فعلُ ،مغْل وت قْلُ أٓكاٜ٣ٓ ٢ّ .نه ٍارنُ
الطننننسم٘ الي طننننٔ٘ ث ٢الطننننسم٘ وت أ ا ٛانتعنننناىٕ ملنننن ٙأخؿننننس
أضلْذّ ،ذلك ٍْ اإلظتناشٍّ ،ارنُ اليصمن٘ ارتطاحٔن٘ الن رن١صس
اإلظتاش ّـتٔنل ثلٔنُ ٍنٕ الن فسقنس وت الػنعس العسحنٕ (ّؽندٗ
الخٔننس) ،فباىننس القؿننٔدٗ العسحٔنن٘  ٢رنندّز ملنن ٙستننْز ّاؽنند
حتٔىت حُ مً كتٔا اليْاؽّٕ ،ثفتا ٍٕ كٌْ ؾس حتػس فُٔ
ا٤فباز ؽػسا ّرسف فُٔ انتعاىٕ زؾا...
صه ثٌ ٍرا الطاحا الرٖ اىطخعس ملُٔ السّ العسحٔن٘ ة احَنا
ّأذّاقَننا السّؽٔنن٘ ّلننٔظ للعننسذ حننُ ٓننداٌ ،حننل ثٌ ذلننك كننل مننا
قتبً أٌ ٓيزٌتس منً أمن٘ ماغنس ملن ٙذلنك اليؾنْ ارتناف منً
انتعٔػ٘ ّوت رلك القطع٘ ارتاؾ٘ منً ا٤ز  ،فقند ىػنب العنسذ
وت زقع٘ مً ا٤ز ضاٍن٘ ّاكت٘ حل س ملَٔنا الطخٔعن٘ زٓػن٘
ال ً ٢ّ ،قسحس ملَٔا ضؾس ادتنال ،فٌتلس ستسّم٘ مً ذلك
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ادتنال اإلءٕ النرٖ ٓسننس الني ظ ؿتنا ٓ نٔض ملَٔنا منً ضنعا ٗ
اذتننظ ّىػننْٗ الػننعْز ،ؽزنن ٙكبفتننا ؽقننس ملَٔننا لعينن٘ اذتٔنناٗ
الياقنّ٘ ،ؽل ملَٔا ضخىت ا٤حد السٍٔد!!
غننند العنننسذ حتنننس نننا ٛقننناؽٔ٘ ؾننناؽٔ٘ ٢ ،عتغخَنننا
ضؾاذ مسكْوٓ ٢ّ ،طاٍا قخاذ كضٔاّ ،لٔظ حتزَا غن
الؿننؾسا ٛا٤حدٓنن٘ الؿننامز٘ النن ٓ ٢عننس" الطننس" ءننا ؽنندا،
ركسذ وت مساكخَا اٜه القٍٔت ّأزّا السٓا  ،مسّمن٘ راَٜن٘
غاؽخ٘ كبزّا قاٜع٘ وت ةحا ادتؾٔه ...فباٌ ءه مً م٣مإ
الؿؾسا ٛالػاؽخّ٘ ،مً قخٔع٘ ا٤ز القاؽل٘ ادتندّذٍ ،نرا
اليؾْ مً اذتٔاٗ الرٖ ماغْا ملٍُٔ ،نرا اليؾنْ النرٖ ٓ ٢عنس"
زغننند العنننٔؼ ّ ٢زّ الطننن٣و ٓ ٢ّ ،قنننُ مننن٘ اذتٔننناٗ ا٦ميننن٘
انتطنٝينن٘ ٢ّ ،غخطنن٘ العننٔؼ السخٔنن٘ اذتانتننّ٘ ،ثفتننا ٍننْ صنننْزٗ
عاستنننن٘ كالسٓننننا ً ،تامٝنننن٘ كنننناءْاعس ،مػننننسق٘ كػنننننظ
الٌتَ ٗ ٢ ،رسرْٖ ّ ٢رػخا ٢ّ ،رطبً ثؾت الساؽ٘ ٢ّ ،ختلد
ثؾت الطبٌْ.
كٔا ٓطزنس ٌّ٠لرٗ ا٤مً الْا مّ٘ ،قد قْؽس حَنه ٓند
القدز وت رلك ا٤ز الػنؾٔؾ٘ انتنطنب٘ الن  ٢ظتندٌّ فَٔنا
مننا ٓنندفا غاٜلنن٘ ادتننْ ّٓؿنند مننً ثقننساو اذتننسّذ ّمننا الننرٖ
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ٓػسلَه مً ثضعاز اذتسّذ ٍّه شتلدٌّ ثؾت الخطالن٘ وت أكضنس
ال ؿننْلّ ،كنناٌ ءننه مننً ؾننؾْ الطننناّّ ،ٛقنندٗ الؿننؾسا،ٛ
ّل ننإ اءننْاعس ،ؾن ا ٛوت النني ظّ ،رلننَد وت الطخنناّ ،ؽنندٗ وت
انتصاؼ.
ّكاٌ ءه مً رلك اذتٔاٗ الياحٔ٘ القلقنّ٘ ،منً ٍنرا انتنصاؼ
انتػزعل ّالطخا انتزْصندّ ،منً ٍارنُ الني ظ الؿناؽٔ٘ انتػنسق٘،
كاٌ ءه مً كل ذلك رلك السّ ارتطاحٔ٘ الضاٜسٗ ال رعؿا
حبل غٕ ٢ّ ٛرلْٖ مل ٙغٕ ،ٛفجىُ مز ٙاعزننا للني ظ ؾن اٛ
القسعت٘ ّؽدٗ الطخا ّىخْ اذتٔاٗ كاىس خطاحٔن٘ ّ ٢زٓندٌ٤ ،
اذتٔاٗ الضاٜسٗ عل ٍه الياع وت ألطيزَه ٌ٤ ،البل ْٓ قنْ
ادتنننْ حلطنناىُ ّخننْ انتعنناما حطننٔ ُّ ،الطخننا اذتننا ظتعننل
البنن٣و ٓينندفا مننً أقاؾننٕ النني ظ اىنندفاما مزطننقا مزْاشٓننا،
ّؾن ا ٛالقسعتنن٘ ٓعننؽت ملنن ٙخت ن البلننناشٍّ .ننل ارتطاحنن٘ وت
اذتقٔق٘ ث ٢اىدفاماش ميقطع٘ ّؽسكاش مزخآي٘ ّأل اًت فخنن٘
زاٜعننّ٘ .كننرلك ربْىننس اليصمنن٘ ارتطاحٔنن٘ وت الي طننٔ٘ العسحٔنن٘
جبه الطخٔع٘ ّؿت عْل الْضىتّ ،كرلك كاٌ السّ العسحٕ
خطاحٔا ؾنٔنا .أما انتا ٓ٘ فقد ربْىس وت أى طنَه  ٌ٤العنسذ
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ننن كنا ضخا ننن حل ٓبْىْا مً خ نض العنٔؼ ادتنٔنل ّغكنازٗ
اذتٔنناٗ اليامننن٘ ّق٣قنن٘ الطخٔعنن٘ ال ارينن٘ ملنن ٙغننٕٓ ٛخعننط وت
أى طننَه رلننك اليصمنن٘ انت بننسٗ النندّ٠ذ ال ن  ٢ر زننب رزْغننل وت
خاٜنل ا٤غنٔاّ ٛأضنسازٍا ٌّ ملنل أّ فزنْز ،أّ ٓبطنخَه رلننك
الطخٔع٘ الطاعٔ٘ الْا م٘ ال ريؿس" ثؾت ما ؽْءنا منً كتنال
الْعْ م بسٗ ملزرٗ غنامسٗ .حل ٓبنً ءنه منً ذلنك غنٕ٢ :ٛ
رلك اليصم٘ ٍّ ٢ارُ الطخٔع٘.
ثذ ذاا غننبٌ أمنن٘ لخطننس مننً ىكننازٗ اذتٔنناٗ ز مننا قػننٔخا
ّماغس مٔػ٘ غك ٗ خكلّ٘ ،ررّقس مً حَغ٘ البنٌْ ّزّاٛ
الْعننْ لننرٗ غننعسٓ٘ ؾننافٔ٘ حل ٓسىقَننا قطننْذ ا٤ز ّ ٢ضننَْو
ال كاّ ،ٛاكزطخس مً كل ذلك مصاعا ّا ما مطنٝيا ّى طنا
خٔالٔ٘ غامسٗ أما العسذ فقد مسفزه ءه قخعنا مزطنسما مغنْ٢
ّأزقنا مسنرٗ كاذتن٘ ٓ ٢صالنٌْ قتػنٌْ وت مياكخَنا مطن ٙأٌ
ظتدّا مباىا شتؿخا رطنْو فٔنُ زامٔنزَه ّـتنس فٔنُ أق ناءه
فجٌ ّعدِّ ؽطخْا أى طَه ضعدا!!!ٛ
ّما أؽطد أٌ مً ماؽ حؽت مضل ٍرا الطخا ادتنْ ّرلنك
الطخٔعنن٘ العازٓننن٘ ؿتطنننزسس وت ال بنننس أّ مزعننننا وت الػنننعْز،
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ّأىنن ٙلننُ ؿتضننل ذلننك ّالطخننا العغننْل عتزضننُ ّٓ ٢دمننُ ٓآننط وت
فبس أّ منلّ ،الطخٔع٘ الباذت٘  ٢حتسا وت ى طنُ انتػنامس
ّ ٢حتٕٔ فا ًٜاإلضاعّ ،لٔس غعسٖ! منا النرٖ ٓنْقٍت اذتنظ
ّٓيخننُ قنناٜس ارتٔننال ثٌ حل ٓبننً ٍنْ ذلننك ادتنننال ال ننم الننرٖ
ٓيطدل مل ٙالبٌْ ّٓيطغه مل ٙما حؽت الطناّ ٛا٤ز
فقد زأٓزه كٔا ركافسش قخٔع٘ ا٤ز ّلٌْ اذتٔ٘ ملنٙ
خلا السّ العسحٔ٘ مطخْم٘ حطخناٜا ارتطاحن٘ ،مؿنخْغ٘ حؿنخس٘
ما ٓ٘ خالؿ٘.
ّلبننيبه ؽس ُّٓننٌْ حعد ٜنرٍ أٌ رقْلننْا :ثٌ ٍارننُ العْامننل ٢
قتبننً أٌ رنن١صس ث ٢وت العؿننس ادتنناٍلٕ؛ ثذ فٔننُ ّؽنندٗ قتبننً
رنننْفس ٍارنننُ العلنننل ّا٤ضنننخاذ ،أمنننا العؿنننس ا٤منننْٖ ّالعؿنننس
العخاضننٕ فَننٕ ؿتعننصل مننً مضننل ٍارننُ العْامننل ال ن ألقننس ملننٙ
النننسّ العسحٔننن٘ ذلنننك النننس ا ،ٛؽٔنننط قننند رسن ن ش وت مضنننل ٍارنننُ
العؿننْز اّ٤ضننايت الطخٔعٔنن٘ ّانتعيْٓنن٘ ال ن منناؽ فَٔننا العننسذ
ّأل ٍْننا .فنننا الطننخد ثذٌ وت أٌ ا ٤ذ العسحننٕ قنند ًتلننس رطننْ
ملُٔ زّ ّاؽدٗ وت كتٔا ٍارنُ العؿنْزّ ،قند ًتلنس ىٌتسرنُ ثؾت
اذتٔناٗ ٍنٕ اليٌتنسٗ اّ٤ؾت الخطنٔط٘ الطناذع٘ الن  ٢رعلنا حسن
الٌتاٍس ا طْع
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ّادتْاذ ٍْ :أٌ ٍارُ العؿْز الض٣ص٘ قد ةصسش مل ٙة احَا
مْامننننل أخننننس ٚقسحننننس حٔيَننننا ّحننننؽت ا ٤ذ ادتنننناٍلٕ وت الننننسّ
ّال بنننننس ّارتٔنننننال ّثٌ حل رقنننننْ ملننننن ٙز م عنننننْل النننننصمً وت
ا٤ضلْذ ،فاخزل س حٔيَا ا٤ضالٔد اخز٣فا حعٔدا.
العامننل اّ٤ل :الْزاصنن٘ ،فقنند كنناٌ العؿننس ا٤مننْٖ مؿننسا
مسحٔا ؾساؽا وت قخعُ ّميصمنُ ّغنعْزِ ،حل ختنزلىت فٔنُ ا٤من٘
العسحٔنن٘ حس ٍننا مننً غننعْذ ا٤ز اخز٣قننا كننخ ا ٓنندخل وت
ى طننٔزَا مياؾننس أخننس ٚغسٓخنن٘ ميَننا ٢ّ ،رخنندل ملَٔننا الْضننىت
الطخٔعٕ الرٖ ماؽ فٔنُ العنسذ اّ٤لنٌْ ،فٌتلنس لنرلك ؽافٌتن٘
نت اصَنا السّؽننٕ الننرٖ ّزصزنُ مننً ةحاَٜننا ا٤قندمؽت ،معزننصٗ حننُ ٢
رخسٕ ميُ ؽْ ٢ّ ٢رسق ٙغ ِ.
ًّتلننننس ة اذ ٍننننرا العؿننننس غننننخَٔ٘ كننننل الػننننخُ حننننت اذ
ادتاٍلٔ٘ اّ٤ؾت ٢ ،أصس للزغدٓد فَٔا ثٍ ٢را الػنعس القؿؿنٕ
الرٖ اى س حنُ احنً أحنٕ زحٔعن٘ منً حنؽت غنعسا ٛمؿنسِ أكتعنؽت،
ّثٌ كنننناٌ عنننندٓسا أٌ ٓطننننن ٙرْضننننعا  ٢دٓنننندا؛  ٌ٤الػننننعس
ادتاٍلٕ حل غتلل مً مضل ٍرا ال ً خلْا راماّ ،لبنً احنً أحنٕ
زحٔعنن٘ قنند حلننغ فٔننُ غننبّا حل ٓؿننلِّْ .ثٍ ٢ننرا الػننعس الطٔاضننٕ
الرٖ أ خلُ الصمنا ٛث خاّ ٢أّعدرُ ؽال٘ ا٤م٘ العسحٔ٘ وت ذلك
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العؿس اذتافنل حبضنخاذ الزينافظ ّا٤ؽقنا  .ملن ٙأٌ ٍنرا الينْ
مننً الػننعس أٓكننا قنند كنناٌ معسّفننا وت أ ذ ادتاٍلٔنن٘ ّلبننً
حاضه غ ٍرا ا٢ضه الرٖ مس" حُ وت العؿس ا٤مّْٖ ،لسس
غ ن الننرٖ ٓننسا ميننُ فٔننُّ ،أمننم حننُ ذلننك اليننْ الننرٖ ٓزنضننل
ّاقؾا علٔا وت معلقن مننسّ حنً كلضنْو ّاذتنازظ حنً ؽلنصٗ،
ٍننرا اليننْ الننرٖ كنناٌ الػننعسآ ٛينندفعٌْ فٔننُ اىنندفاما ميػننِ١
ريناش القخاٜنل  ٢ملنن ٙالعنسؽ ّالطنلطاٌ كنننا كناٌ وت أكضننس
انتياشماش الػعسٓ٘ وت العؿس ا٤مّْٖ ،لبً ملن ٙالػنَسٗ حنؽت
العسذ ؿتا ٓبطد اذتند ّظتلد الد.
ًّتلس ا٤م٘ العسحٔن٘ ستز ٌتن٘ ؿت اصَنا انتعينْٖ ثؾت أٌ عناٛ
العؿننس العخاضننٕ فاخزلطننس ا٤منن٘ العسحٔنن٘ حس ٍننا مننً غننعْذ
ا٤ز ّ ،امزصؼ الدو العسحٕ حسن ِ منً الندما ٛا٤خنس ٚامزصاعنا
مٌتٔناّ ،اضزْقً كض منً ا٤منساذ انتندٌ ّا٤مؿناز ٓزنلنٌْ
كتال ٍارُ اذتكازٗ الياغ ٘ٝادتنٔلن٘ ،فبناٌ ءنرا كلنُ أصنسِ
وت اخننز "٣الْضننىت الطخٔعننٕ ّلننٌْ اذتٔنناٗ ّوت انتننصاؼ العسحننٕ
انتْزّظّ ،كاٌ ءنرا ا٤صنس أٌ ًتَنسش وت ا ٤ذ العسحنٕ ًتناٍسٗ
عدٓنندٗ ٍننٕ الػننعس الطخٔعننٕ الننرٖ حل ٓعسفننُ ا ٤ذ ادتنناٍلٕ
ّا ٤ذ ا٤مْٖ ث ٢معسف٘ ربا ربٌْ ميعدمنّ٘ ،لبنً انتنصاؼ
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العسحننٕ العزٔنند الننرٖ حل ٓننصل قْٓننا غننامسا حي طننُ قنند قخننا ٍننرا
اليْ ادتدٓد مً ا ٤ذ حطاحعُ ارتاف ّأضخغ ملُٔ ؽل٘ قافٔ٘
منننً ىصمزنننُ انتا ٓننن٘ ،فبننناٌ ؽطنننٔا ٓ ٢زؾننندظ ث ٢منننً اللنننٌْ
ّال ػبل ّمنا ثلَٔنا ث ٢غنٔٝا قلنٔ ٣قنٔٝل ا٤صنس ؽناّل أٌ ٓيٌتنس
ثؾت الطخٔع٘ ىٌتسٗ قْٓ٘ ىافرٗ.
ّأما ا٤ىدلطٕ فقند رنبصس حنرلك انتنصاؼ العسحنٕ النرٖ أّزصنُ
ثٓاِ العسذ كنا ربصس ا ٤ذ ا٤مْٖ ّالعخاضٕ منً حعندِ ّلبينُ
كننا ٓبننٌْ لي طننُ مصاعننا خاؾننا لننْ ٢ؽبننه القنندز ،فننجٌ
العننسذ نتننا ذٍخنننْا ثؾت ا٤ىنندلظ مننا قننناز حننؽت شٓننا ّفزؾٍْنننا
أمغخزَه رلك ا٤ز ادتنٔل٘ انتخؿخ٘ ،فاضزْقيَا كض ميَه
ًّتلْا ٓزقاقسٌّ ملَٔا عتنلٌْ معَه أمصعزَه العسحٔ٘ ّم اصَنه
السّؽٕ الؿنٔه الرٖ منلس وت ربْٓيُ العؿنْز ّا٤عٔنال ثؾت
أٌ أؾنننخؾْا ٍيننناا غنننعخا كنننض ا قْٓنننا لنننُ ما ارنننُ ّأخ٣قن نُ
ّقخامُّ ،لُ ما للعسحٕ القدٓه مً أى ٘ ّمنصٗ ى نظ ّؽندٗ قخنا
ّا مننا ٛمسٓنناّ ،لننُ مننا للعسحننٕ القنندٓه مننً رسننً ؿتغنند أضنن٣فُ
ّـتنند ؿت نناخس ةحاٜننُ ،ؽزنن ٙثٌ مخنند الننسلتً الننداخل نتننا قتننه
ا٤ىدلظ أل ن ٙاذتنٔن٘ العسحٔن٘ مػنخْح٘ حنؽت رلنك القخاٜنل ّأل نٕ
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اليعسٗ القدقت٘ ال ىخَزَا ؽْا ظ العؿنس ا٤منْٖ ربنا ريندلا
منننً فزيننن٘ غنننعْا ٛحنننؽت الٔناىٔننن٘ ّانتكنننسٓ٘؛ ؽزننن ٙثىَنننه كننناىْا
ٓزخننا لٌْ الْٓ٢نن٘ كننل منناو لقخٔلنن٘! ّكنناٌ ٍننرا الػننعد العسحننٕ
الينناش الننرٖ حٔنندِ مقالٔنند ا٤مننْز ٓننيٌته الػننعس حزلننك الطخٔعنن٘
العسحٔ٘ ال ري خ فُٔ مً زّ العسذ فزغعلُ مسحٔا  ٢فنس حٔينُ
ّحننؽت الػننعس العسحننٕ وت الػننس مننً ؽٔننط الننسّ ّاليصمنن٘ ،حننل
ّؽزنن ٙا٤ضننلْذّ ،لبننً امزننصاؼ ٍننرا الػننعد العسحننٕ حالعيؿننس
ا٤ىدلطننٕ امزصاعننا غنندٓدا ّ ،خننْل ٍننرا العيؿننس وت اإلضنن٣و
ّاختاذِ اللس٘ العسحٔ٘ أ اٗ للزعنخ منً ذاش ى طنُ منً غنعس ّىضنس
ّؽدٓطّ ،اخنز "٣حن ٣ا٤ىندلظ منً عصٓنسٗ العنسذ وت اءنْاٛ
ّانتػَد ّقخٔع٘ ا٤ز  ،كنل ٍنرِ ا٤ضنخاذ قند منلنس منلنَا
فننننبصسش وت ا٤ضننننلْذ ا٤ىدلطننننٕ ّقخعزننننُ حطنننناحا رلننننك ا٤ز
ادتنٔلنن٘ ّؾننقلزُ حؿننٔقل ذلننك الْضننىت فبؾننخإ أىٔقننا زغننٔقا
عتاكٕ ٍْا ٛا٤ىدلظ لط ا ّزقنّ٘ ،لبنً النسّ الػنعسٖ قند
ًتل حا  ٟحد ٛكنا مَندىاِ وت عصٓنسٗ العنسذّ ،نتنا قنال النصمً
مل ٙا٤م٘ العسحٔن٘ وت ذلنك الخلند ّرنبصسش حنسّ ا٤من٘ ا٤ىدلطنٔ٘
ّقننننعا فَٔننننا انتننننصاؼ العسحننننٕ انتننننْزّظ ثذ ذاا أؽطننننس ا٤منننن٘
ا٤ىدلطننٔ٘ ثؽطاضننا غامكننا حاذتاعننن٘ ثؾت الزعننخ مننً زّؽَنننا
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ا٤ؾلٔ٘ ال رطزْؽٕ مً قخٔع٘ ا٤ىدلظ ّـتزا مً ىَس اذتٔاٗ
ا٤ىدلطّٔ٘ ،أؽظ الػعسا ٛحٌتنب اخلنٕ وت أى طنَه ثؾت رعنس"
ميننناحا عدٓننندٗ للػنننعس ،فغننندّا وت الخؾنننط ّ أحنننْا وت الطلننند،
ّلبيَه حل ْٓفقْا وت جضَه ،فله ٓعضنسّا ملن ٙانتيخنا اذتقٔقنٕ
الرٖ ٓزيند ٚمنا ِ٠ملن ٙالبخند الٌتامٝن٘؛ ذلنك ٤ىَنه جضنْا منً
مياحا الػعس وت قػْز اذتٔاٗ ّأشٓاَٜا ّفزػْا مً ؽقٔق٘ الي ظ
وت فيننٌْ البنن٣و ،فغننند ّا وت اّ٤شاٌ ّحل ظتنند ّا وت النننسّ
ّر ييننْا وت ا٤ضننالٔد ّحل ٓز يينننْا وت ادتننٍْس ّاللخننناذّ .حل حل
ٓعغلَه القدز انتزا لٌت سّا ؿتنا رػنْفس ثلٔنُ أزّاؽَنه ّلبناٌ
وت ا ٤ذ العسحٕ ىْ قنْٖ منٔنا  ٢مَند لن ٥ذ العسحنٕ ؿتضلنُ،
ّلبً عا القله ؿتا ٍْ كاّ ،ًٜأمتد القكا ٛذلك اللغْؼ.
العامل الضاىٕ :ما كاٌ ٓ َه مً ا ٤ذ ميد ىقدٗ اإلض٣و؛
فننجٌ ٍنن ٛ٢١اليقنندٗ كنناىْا َ ٓ ٢نننٌْ ا ٤ذ ملنن ٙؽقٔقزننُ ال ن
ٓيخسٕ أٌ ٓ َه ملَٔا مً أىُ ؾنْش اذتٔناٗ النرٖ َٓند اإلىطناىٔ٘
العصاّ ٛا٤مل ّٓسافقَا وت زؽلن٘ اذتٔناٗ انتنلن٘ انتكنئ٘ انتزعطن ٘
وت ؾننؾسا ٛالننصمًّ ،أىننُ انتعننص" اذتطنناع الننرٖ رْقننا ملٔننُ
الخػسٓ٘ مساصَٔا الخاكٔ٘ وت ًتلنن٘ اللٔنل ّأىاغنٔدٍا ال سؽن٘ وت
ىْز اليَازّ ،ثفتا كاىْا ٓ َنٌْ مينُ فَننا معبْضنا غتزل نٌْ
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وت ربّٓلُ ّٓز قٌْ مل ٙمداّلُ ،فَه ٓز قنٌْ ملن ٙأىنُ ٓ ٢قؿند
لي طُ ك ً عدٖ مً فيٌْ اذتٔاٗ لُ زّؽُ ّأقنْازِ ّىصمارنُ،
لبيَه غتزل ٌْ وت السس مً اضزعنالُ ،أما القدما ٛكعنسّ
حً العّ ٛ٣قخقزُ فقد كناىْا ٓيٌتنسٌّ ثؾت ا ٤ذ كْضنٔل٘ منً
ّضاٜل الدًٓ؛ ٤ىَه كاىْا  ٢قتازضْىُ ّٓدزضنْىُ ث ٢لٔز َننْا
حُ غسٓد القسةٌ ّالطيٍّ٘ ،را ال َه الرٖ فَننْا حنُ ا ٤ذ قند
ععلننَه َ ٓ ٢نننٌْ مننً ا ٤ذ ث ٢أىننُ أل نناًت ّرساكٔنند ّكتننل
ّأضننننالٔد لننننٔظ ّزاٍٛننننا زّ ّ ٢فبننننسٍّ ،ننننْ الننننرٖ ععلننننَه
ٓعزقدٌّ أٌ ا ٤ذ ادتاٍلٕ ٍْ مً خن انتيزخخناش العقلٔن٘ الن
مسفَننا العنناحل كننبٌ العننسذ ٍننه كننل مننا حننسأ اهلل مننً قننساٜإ
ّمقْلّ .قد حَه ٍرا ال بس ؽز ٙرعؿخْا لن ٥ذ ادتناٍلٕ
ّاش زّا ما أىزغُ الرًٍ اإلض٣مّٕ ،ؽطخبه لٔ ٣ما ذكنسِ
ا٤ؾنننعٕ مننً أىننُ علننظ ؿتغلننظ أحننٕ منننسّ حننً العنن ٛ٣نناىٕ
ؽغػ ما عُ اضزدل حخٔس ثض٣مٕ قنىت .فبناٌ ثذا ضنٝل منً
ذلك أعاذ" :ما كاٌ مً ؽطً فقد ضخقْا ثلُّٔ ،ما كاٌ منً
قخٔإ فنً ميدٍه ،لٔظ الينىت ّاؽندا .رنس ٚقطعن٘ منً الندٓخاؼ
ّقطع٘ مطإ ّقطع٘ ىطا" ّنتاذا ٍرا  ٌ٤الػعس ادتناٍلٕ أمنؼت
أّ أغسذ ك ٣فجٌ وت غعس ا٤خطل ّال سش ما فُٔ مً مزاى٘
ّعصال٘ ّوت زعص العغاؼ ّز٠ح٘ مً السساح٘ منا ٓعغنص مينُ غنعساٛ
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ادتاٍلّٔ٘ ،لبً  ٌ٤الػعس ادتاٍلٕ ٍْ النرٖ ٓضقنٌْ ؿتنا فٔنُ
منننً لسننن٘ ٓزخنننرٌّ ميَنننا منننا ٗ ؾننناذت٘ لز طن ن القنننسةٌ ّغنننس
اذتدٓط ّمعسف٘ ما فَٔنا مً ح٣غ٘ ّثمغاش.
ّملٍ ٙرِ ال بنسٗ الدٓئن٘ وت فَنه ا ٤ذٍ ،نرِ ال بنسٗ
الن  ٢ر َننه ميننُ ث ٢أىننُ أل نناًت فخننن٘ عاٍلٔنن٘ حيننْا ءننه ميطقننا
خاؾا غسٓخا  ٢غتلْ مً غرّذ ٍّْ ،أٌ ارت كل ارت ننن ثذا
أزا الػنننعسا ٛأٌ ٓيٌتننننْا الػنننعس! نننننن ٍنننْ أٌ ٓزننناحعْا العنننسذ وت
الطسٓق٘ ال ضازّا ملَٔا وت غعسٍه مً حد ٛالقؿاٜد حاليطٔد
ّالزػخٔد ّّؾا رسؽلَا ّةصازٍا الخاقٔ٘ مً مي٘ مطنْ ٗ ّىنْٚ
ع ٔننا ،أّ ّرنند مكننسّذ ّخخننا ٛميؿننْذ ّماغننٔ٘ زامٔنن٘ ّثحننل
زامٔ٘ ،ؽزّ ٙلْ كاٌ الػنامس منً ضنباٌ اذتْاقنس النرًٓ ٢
ٓعسفنننٌْ الخا ٓننن٘ ّ ٓ ٢قَنننٌْ ارتخننناّ !ٛؽزنننّ ٙلننْ كننناٌ غنننٔخا
مزَنندما  ٢غت ننا قلخننُ حاذتنند ّ ٢رطسحننُ ىسننناش السننصلّ ،مننً
الزْضل ثؾت انتد حامزطا ٛاإلحل الكْامس ّقطا ال لْاش انتاامٔ٘
ّخننْ انتننْامٕ القاؽلنن٘ ال ن ٓننسقـ وت أقسافَننا ا٦ل ّٓلزنننا
الطنننساذ ؽزنننّ ٙلنننْ كننناٌ ن ن ا منننً ننناز انتلنننك النننرًٓ حل
ٓزغػنْا لسٓ٠زُ غ قطنا غناز أّ ميعنسؼ! ّحل ٓ ٢بنٌْ ذلنك
خ ا ّحل ٓ ٢بٌْ ّاعخا
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ألٔظ امس ٠القٔظ قد كاٌ ٓ ٢خدأ القؿٔدٗ ث ٢حالزؾندظ
مننً ستخْحزننُ ألنننٔظ الياحسنن٘ أّ ا٤مػنن ٙالنن عاحَننا حبمننننال
انتطآننا كننبىَه عتطننخٌْ ننننن ضنناستَه اهلل ننننن أٌ زتننس كننٌْ
امس ٟالقٔظ أّ غ ِ منً غنعسا ٛادتاٍلٔن٘ قند قنال الػنعس ملنٙ
ضتْ خاف ٜٓ٣نه قخعنُ ّؽٔارنُ ٓلنصو الػنعسا ٛمنً حعندِ حارخامنُ
ّاقز ا ٛخطاِ ّحبٌ  ٢غتسعْا مل ٙما ضيُ ءنه أم ٍنه الكنلٔل
مً قاىٌْ ّغس  .أ ٢ضا ٛما عتبنٌْ!
ٍّننرا انتننرٍد الل ٌتننٕ ّالنندٓم وت فَننه ا ٤ذ ٍننْ الننرٖ
كاٌ أحْ ىْاع ٓيد ملُٔ مزرما ضاخسا فٔقْل:
زا الػننننننننننننننننننننننننننننننقٕ ثؾت از ٓطنننننننننننننننننننننننننننننناٜلَا
ّزؽنننننننننننس أضنننننننننننبل منننننننننننً متنننننننننننازٗ الخلننننننننننند
ٓخبنننننننٕ ملننننننن ٙقلنننننننل انتاقنننننننؽت منننننننً أضننننننند
صبلنننننننس أمنننننننك قنننننننل لنننننننٕ منننننننً حينننننننْ أضننننننند
ّمننننننننً ـتننننننننٔه ّمننننننننً حبننننننننس ضننننننننقْا مَنننننننن٣
لننننننننننٔظ ا٤مازٓنننننننننند مينننننننننند اهلل مننننننننننً أؽنننننننننند
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 ٢عنننننننا منننننننا النننننننرٖ ٓخبنننننننٕ ملننننننن ٙؽغنننننننس
ّ ٢غننننننننن ٕ قلننننننننند منننننننننً ٓؿنننننننننخْ ثؾت ّرننننننننند!
ّٓقْل:
 ٢رخنننننننننننننننك ز ننننننننننننننننا عاىنننننننننننننننند الطننننننننننننننننيد
ّ ٢حتننننننننننننننننننننننند حالننننننننننننننننننننننندمْ للغننننننننننننننننننننننند
ّ ٢رعنننننننننننننننننسؼ ملننننننننننننننننن ٙلتننننننننننننننننن ٙمنننننننننننننننننسؼ
ّالينننننننننننننْ ٛكننننننننننننناذتْ

حنننننننننننننانت ٣ادتلننننننننننننند

ّمنننننننننننننننننننند ميَننننننننننننننننننننا ثؾت ضنننننننننننننننننننناكسكه
رننننننننننننننننننسحىت حَننننننننننننننننننا خٔننننننننننننننننننن٘ ثؾت ّرنننننننننننننننننند
ّلبيُ حالسغه مً ذلك كاٌ كض ا منا ٓطاقنٕ أىؿناز
ٍننرا انتننرٍد لبننٕ ٓقخلننْا ملنن ٙقؿنناٜدِ ّٓسّّىَننا فٔزخننا ذلننك
انترٍد الرٖ ٓطسحٌْ لُ ،فٔخبٕ السحنا ّٓيعنٕ ا٤ؽخن٘ ّٓؿنا
الياق٘ ّانت اشٗ ٍّْ حل ٓسا ز حسدا ِ كنا فعل وت قؿٔدرُ:
أزحنننننننننننننننا النننننننننننننننخ !٣ثٌ ارتػنننننننننننننننْ لخنننننننننننننننا ِ
ملٔننننننننننننننننننننك ّثىننننننننننننننننننننٕ حل أخيننننننننننننننننننننك ّ ا ٖ
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ّأما الطا ٘ ٜالضاىٔ٘ مً اليقدٗ فَٕ ضلٔل٘ اّ٤ؾت ّزحٔخزَا،
ّقنند كنناٌ زأَٓننا وت ا ٤ذ أىننُ ّضننٔل٘ مننً ّضنناٜل اللننَْ ّرصعٔنن٘
ال ننسا ّ ،ملنن ٙمَنند ٍنن ٛ٢١اىزػننسش رلننك ا٤فبنناز انتطنننْم٘،
ال  ٢ر َه منً الػنعس ث ٢أىنُ ىنْ منً أىنْا الػنؾاذٗ انتيٌتنن٘
نبز حبنل قؾن٘
ّقسذٌ مً قسّذ ا٢ضزغدا ٢ ٛغن ّ ،الن
ّزقامنن٘ أٌ أمننرذ الػننعس أكرحننُّ ،مننً أقتنن٘ ٍارننُ الطا ٜنن٘ ننننن
حبل ا٤ضا ننن ّقئيا احً زغٔا ،فقد كاٌ ٓؿس ؿتضل ٍارنُ
ا٦زا ٛوت غ مْقا مً مْاقا العندّٗ ،كاٌ مً ةصناز ٍنارؽت
الطا ٜزؽت وت ا ٤ذ العسحٕ أٌ أؾخإ ٓ ٢عي ٙفُٔ ث ٢حالل ٍت ّما
مس ثلُٔ مً زتاش ّاضزعازٗ ّعياع ّمقاحلّ٘ ،ثٌ كضسش صسّرُ
الل ٌتٔنن٘ ّقلننس صسّرننُ انتعيْٓنن٘ ،ثذ اىؿننس" الػننعسا ٛثؾت ـتْٓننُ
ا٤ل نناًت ّريْٓقَننا ّ ،دٓنند ا٤ضننالٔد انتزخآينن٘ ٌّ أٌ ظتنندّا
غننٔٝا وت عننٍْس الػننعس ّزّؽننُ ،حننل ًتننل كنننا مَنندِ العننسذ وت
النننسّ ّال بنننس ّارتٔنننالّ ،ثٌ كننناٌ الػنننعس العسحنننٕ كنننرحا
أكضسِّ .كٔا ٓ ٢بٌْ كرلك ّقد أؾخإ منً ال نس ملنٙ
الػننامس أٌ ٓطننزَل القؿننٔدٗ حننالسصل ّاليطننٔد مينند ثزا ٗ انتنند
ّأٌ ٓؿنننس" ٍنَّن ن لُ وت انتننند ثؾت انتخالسننناش الباذحننن٘ ّاإلقنننساٛ
الخسٔض
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العامنننل الضالنننط :مننندو اقننن ٣العنننسذ وت كتٔنننا العؿنننْز
انتاقٔ٘ مل ٙة اذ ا٤مه ا٤خس ،ٚفنجٌ العنسذ حنالسغه منً أىَنه
رسكتنْا منً شتزلنا العلنْو العقلٔنن٘ منا أؽندظ ا٤صنس ادتنٔننل وت
الننرًٍ العسحننٕ حل ٓاكتننْا مننً ة اذ ا٤مننه ا٤خننس ٚمننا عتنندظ
اىق٣حنننا وت النننسّ العسحنننٕ ،فَنننه قننند رسكتنننْا فلطن ن ٘ الْٔىننناٌ
ّؽبن٘ فازع ّملْمَا ،أمنا ة اذ الْٔىناٌ ّالسّمناٌ فنجىَه حل
ٓاكتْا ميَا غٔٝاّ ،أؽطند أىَنه حل ٓاكتنْا ٍارنُ ا ٦اذ نتنا
فَٔا مً اليصم٘ الْصئّ٘ ،لبً ٍنرا  ٢قتينا الػنك ّالزطنا٠ل،
فنا ءه حل ٓاكتنْا أ ذ فنازع ّاءيند ّقند رسكتنْا ؽبنزَنا
ّاقلعننْا ملَٔننا ٍننرا ضنن١ال حل ظتنند ملٔننُ الزننازٓخّ ،مننا ثخننال
الطننخد وت ذلننك ث ٢السننسّز ،فقنند كنناٌ العننسذ معزننصًٓ حننب حَه
عتطخْىُ أىُ ٍْ كل غٕ ٛوت العاحل فله ظتدّا ؽاعن٘ رندفعَه
ثؾت رسكتننن٘ ا ٦اذ ا٤خنننسًّ ٚتنننل انتضنننل ا٤ملننن ٙالنننرٖ حتزرٓنننُ
العؿْز اإلض٣مٔ٘ وت زّؽُ ّأضلْحُ ٍْ الػعس ادتاٍلٕ.
فبنناٌ لعنندو اقنن ٣العننسذ ملنن ٙة اذ ا٤مننه ا٤خننس ٚأصننس
كننخ وت ثحقننا ٛالننسّ الػننعسٓ٘ العسحٔنن٘ ملنن ٙؽاءننا وت كتٔننا
ا٤عٔال شٓا ٗ مل ٙرلك الدمآاش انتزبسزٗ ال قاو حَا قْاٜا
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اليقنندٗ وت كتٔننا العؿننْزّ ،منن ّٗ٣ملنن ٙمننا لتننل الزننازٓخ ٍارننُ
ا٤مننه ّالػننعْذ مننً ذلننك انت ن اظ السّؽننٕ الننرٖ خل ننُ العننسذ
٤ؽ ا ٍه.
ّقنند رتل ننس ٍارننُ العْامننل الض٣صنن٘ ملنن ٙثحقننا ٛذلننك انتننصاؼ
العسحٕ الؿنٔه وت ى طٔاش ا٤منه اإلضن٣مٔ٘ ّملن ٙقخنا ة احَنا
حالطاحا الرٖ اىطخا حُ ا ٤ذ ادتاٍلٕ مً قخل.
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هٌامش:

9ننن ٍْ ضٔد مً ضا اش العسذ ّفسضاىَهّ ،نتا قزنل انتَلنَل احينُ
وت ؽسذ الخطْع عص ىاؾٔ٘ فسضُ (اليعامن٘) ّقطنا ذىخَنا،
ّؽلا أٌ ٓ ٢با مً اذتنسذ ؽزن ٙربلننُ ا٤ز  ،فلننا
أضننس" وت القزننل ؽ ننسّا ضننسحا وت ا٤ز ّأمننسّا زعنن ٣أٌ
ٓبلنُ مً اخلُّ ،حرلك كا مً اذتسذ.
2ننن ّاٜل ،قخٔل٘ مً قخاٜل العسذ.
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ز .حؽ ٓ١جّؼح
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4
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6

اٌممةةةةةح اٌممةةةةة١طج فةةةةة ٟؼةةةةةٛض٠ح
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ز .حؽ ٓ١جّؼح
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ز .حؽ ٓ١جّؼح
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ز .حؽ ٓ١جّؼح
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2008
2008
2008
2008
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19

إٔماف اٌّطأج

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ػ١ؽ ٝفرٛح

2008

20

أحة اٌفاَ ٔ-از٠ا ذٛؼد

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ػثةةةةةةةةةةس اٌمةةةةةةةةةةازض
اٌحمٕٟ

2008

21

اٌرطاب اٌحع ٓ٠تس٠غ حمٟ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

فاز٠ح غ١ثٛض

2008

22

اٌمم١سج اٌسِفم١ح ٚلمائس أذةط-ٜ
ٔعاض لثأٟ
ِرراضاخ ِٓ ٔٛح اٌؼٕةسٌ١ة ـةف١ك
جثطٞ
ِررةةاضاخ ِةةٓ أػّةةاي األز٠ثةةح غةةازج
اٌؽّاْ
ِررةةةةاضاخ لممةةةة١ح ٌألز٠ثةةةةح لّةةةةط
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ز .حؽ ٓ١جّؼح

فاز٠ح غ١ثٛض

2008

ز .حؽ ٓ١جّؼح

فاز٠ح غ١ثٛض

2008

ز .حؽ ٓ١جّؼح

فاز٠ح غ١ثٛض

2008

ز .حؽ ٓ١جّؼح

فاز٠ح غ١ثٛض

2008

ز .حؽ ٓ١جّؼح

فاز٠ح غ١ثٛض

2009
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فاز٠ا غ١ثٛض

2009

ز .حؽٓ حّ١س

ز .حؽٓ حّ١س

2009

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .حؽٓ حّ١س

2009

دمحم حّساْ

2010

الكتب
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لاٌا أحٛاغ
تط١ ٠د ِأؼاج ذّص١ٍ١ح شاخ ذّؽةح
فمٛيٛ٠-ؼف ٔؼّح هللا جس

39
40
41
42
43

ز .حؽٓ حّ١س

فاز٠ا غ١ثٛض
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ظت١ةةةةةةةةط ؼةةةةةةةةٍطاْ
لسٚضٞ

فاز٠ا غ١ثٛض
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ز .حؽ ٓ١جّؼح

فاز٠ا غ١ثٛض
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ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ ةةةةةطاز- ٞػثةةةةةس
اٌؼع٠ع اٌّماٌا
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ػثةةس هللا اٌثطزٔٚةة ٟلمةةائس ِررةةاضج
ٚزضاؼاخ
اٌمم١سج ذثحس ػٓ ٔفؽٙا اـةؼطا
اٌرؽةةةةةؼ١ٕ١اخ ٚاألّٔةةةةةاط اٌفةةةةةؼط٠ح
اٌؽائسج
ِررةةاضاخ ِةةٓ أزب اٌر١ةةاي اٌؼٍّةةٟ
اٌؼطت - ٟضلُ ٠ 004أِطوُ
هللا ٚاٌغط٠ةةةةةة ِررةةةةةاضاخ ـةةةةةؼط٠ح
ؼالِح ػث١س

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

2011

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

2011

ز .طاٌة ػّطاْ

ز .طاٌة ػّطاْ

2011

ف از اٌىحً

ز .شائطظ ٓ٠اٌسٓ٠

2011
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ِا٠اوٛفؽى ٟغّ١ح ف ٟؼطٚاي

ِاٌه لمٛض
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ؼةةةةٍّ١اْ اٌؼ١ؽةةةة -ٝاٌ١ةةةةأغ  :أِةةةةً
٠ؽرٕؽد أٚلافٗ
دمحم اٌفطاذةةةةةةةِ ٟةةةةةةةأذٛشاً تةةةةةةةاٌٛضزج
ٚاٌؽ١ف ِرراضاخ ـؼط٠ح

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ
ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

2011

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ـا٘ط اِط٠ط

2011
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ٔع ٗ٠أت ٛػفؿ حاضغ ا٢مَ

2011
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اٌ طازٞ
ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

حىُ إٌث ٟدمحم ٌ١ف ذٌٛؽرٞٛ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

جةةةةةةةاْ جةةةةةةةان ضٚؼةةةةةةة ٛاٌّمةةةةةةةٍا
امجرّاػ - ٟدمحم ػط١ح األتطـٟ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

تسض ـاوط اٌؽ١ابِٕ -عي األلٕاْ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

57

ح ٟتٓ ٠مظاْ متٓ طف ً١األٔسٌؽٟ

ز .جّ١ةةةةً لةةةةٍ١ثا-
ز .واًِ ػ١از

ِاٌه لمٛض

58

تس ٞٚاٌ ثً ا دمحم ؼٍّ١اْ األحّةس
ػاَ ِ 1968سحح ػىاؾ-

46
47
48

51

ز .حؽ ٓ١جّؼح
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2011
2011
2012
2012
2012
2012

م

عهوان الكتب

تقد م الكتب

اختيب الكتب

سهة
الكتب

59

اتٓ اٌط ِٟٚح١اذةٗ ِةٓ ـةؼطٖ ض1

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

2012

60

اتٓ اٌط ِٟٚح١اذةٗ ِةٓ ـةؼطٖ ض2

ػثاغ ِحّٛز اٌؼماز

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

2012

61

واْ ِا واْ ِ -ثرائٔ ً١ؼّ١ح

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

2012

62

إِةةةطأج ِةةةٓ تةةةطض اٌحّةةةً  -اػرةةةساي
ضافغ

ػثاغ ِحّٛز اٌؼماز

63

ِٓ إٌىثح إٌ ٝاٌّماِٚح ٚاٌر س٠س

64

األػال١ط  -اٌفاػط اٌمط ٞٚضـة١س
ؼٍ ُ١اٌرٛضٞ
ػثةةةةةةس اٌٍط١ةةةةةةف ػمةةةةةةً زضاؼةةةةةةاخ
ِٚرراضاخ

ِاجسج حّٛز

ِاجسج حّٛز

2012

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

2012

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .شائطظ ٓ٠اٌسٓ٠

2012

٠اؼ ٓ١فاػٛض

٠اؼ ٓ١فاػٛض

2012

66
67
68
69
70

حى ُ١اٌس٘ط أت ٛاٌؼال اٌّؼطٞ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

املساض األٚي ٌٍّٛلف األزتٟ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

ػثمط٠اخ اٌؼماز ازضاؼح ٚذحًٍ١

ِاٌه لمٛض

ز .حؽ ٓ١جّؼح

امـرطاو١ح ٚاألزب

ِاٌه لمٛض

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ضتاػ١اخ ػّط اٌر١اَ

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

2012
2012
2013
2013
2013

71

طثةةةةةةةةائغ امؼةةةةةةةةةرثساز ِٚمةةةةةةةةةاضع
امؼرؼثاز

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ٌ١ػ ٌس ٜاٌى٠ ِٓ ً١ٌٔٛٛىاذثٗ

65

ِاٌه لمٛض

2013

72
73
74

ِاٌه لمٛض

ِا اٌفؼط اٌؼظُ١؟

زٔ .عاض تط٠ه ٕ٘١سٞ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

اٌفؼط ت ٓ١اٌفٕ ْٛاٌ ٍّ١ح

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

2013
2013
2013

75

اٌفمةةةةةةةةٗ ٚاٌرمةةةةةةةةٛف ٚاٌّؽةةةةةةةةائً
اٌفطػ١ح ف ٟاٌرالفح

أ .دمحم ضاذة اٌحالق

ِاٌه لمٛض

2013

995
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76

ًً لاٌا اٌؼٍ ٟشائطاً ٚـاػطاً

أ .ز .حؽ ٓ١جّؼح

77

أت ٛاٌماؼُ اٌفاتٟ
ـاػط اٌفثاب ٚاٌحط٠ح

اختيب الكتب
ِاٌه لمٛض

سهة
الكتب

2013

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

2013

78

أٔا ِٓ ؼالٌح اٌمرٛض

زٔ .عاض تٕ ٟاٌّطجح

ِاٌه لمٛض

2013

79

األز٠ةةةةةةةة ٚاٌّفىةةةةةةةط أتةةةةةةة ٛح١ةةةةةةةاْ
اٌرٛح١سٞ

زٔ .عاض تٕ ٟاٌّطجح

ِاٌه لمٛض

2013

80
81
82
83
84
85

األزب ٌٍفؼة

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ِس٠ا اٌظً اٌؼاٌٟ

أ .ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ِؼاضن فىط٠ح

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ٚالؼ١ح تال ضفاف

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

و١ف ذؼٍّد اٌىراتح

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

اٌؽ١ف ٚاٌرطغ

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

2014
2014
2014
2014
2014
2014

86
87
88
89
90
91
92
93

تؼةةس األِةةح اٌؼطت١ةةح ٚضؼةةاٌرٙا إٌةةٝ
اٌؼاٌُ

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

2014

اٌغطتاي

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

هللا

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ػما اٌحىُ١

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

اٌفاضاتٟ

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

األزب اٌصٛض ٞػثط اٌراض٠د

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

اٌّؽأٌح اٌٛٙ١ز٠ح

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ِصوطاخ ِؽرط ّ٘فط

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
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تقد م الكتب

اختيب الكتب

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ضضٛاْ لضّأٟ

ِاٌه لمٛض

ضضٛاْ لضّأٟ

اإلؼالَ ت ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌّسٔ١ح

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

حى ُ١اٌس٘ط أت ٟاٌؼال اٌّؼطٞ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

ـظا٠ا ِٓ ػّطٞ

ـا٘ط أحّس ٔالط

ِاٌه لمٛض

100

ٌّاشا ذأذط اٌّؽٍّْٛ
ٌّٚاشا ذمسَ غ١طُ٘

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

فٓ األزب اجع
فٓ األزب اجع

1
2

سهة
الكتب

2015
2015
2015
2015
2015
2015

ِاٌه لمٛض

2015

اٌسٚ ٓ٠اٌؼٍُ ٚاٌّاي

ِاٌه لمٛض

غاتح اٌحك اأفك اٌرٕ٠ٛط ٚجّاٌ١اخ
اٌؽطز

ٔص٠ط جؼفط

زٔ .ضاي اٌماٌا

ف ٟاٌح١اج ٚاألزب

ٔص٠ط جؼفط

زٔ .ضاي اٌماٌا

إْ األزب واْ ِؽ ٚمً

ِاٌه لمٛض

زٔ .ضاي اٌماٌا

أؼطج اٌّطاؾ األزت١ح ف ٟحٍة

زٔ .ضاي اٌماٌا

ػ١ؽ ٝفرٛح

اٌ ٘ٛط اٌطجؼٌٍ ٟم١ٔٛ١ٙح

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

ؼط٠اي ٚلمائس أذطٜ

زٔ .ةةةةةةةعاض تط٠ةةةةةةةه
ٕ٘١سٞ

زٔ .ضاي اٌماٌا

حضاضج اٌطٓ١

إؼّاػ ً١اٌٍّحُ

ِاٌه لمٛض

ضطٚضج اٌفٓ اٌ ع األٚي

ٔص٠ط جؼفط

ِاٌه لمٛض

ضطٚضج اٌفٓ اٌ ع اٌصأٟ

ٔص٠ط جؼفط

ِاٌه لمٛض

لازج اٌفىط

فٍه حمط٠ح

ِاٌه لمٛض

2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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112
113
114
115

جةةطائُ ذطو١ةةا فةة ٟؼةةٛض٠ا ٚاٌؼةةطاق
ٚاٌح اظ ٌٚثٕاْ

حىّةةةةةد إتةةةةةطاُ٘١
٘الي

ِاٌه لمٛض

ذاضض اٌحطُ٠

إؼّاػ ً١اٌٍّحُ

ِاٌه لمٛض

116
117
118

اختيب الكتب

سهة
الكتب

ػ١ؽ ٝػمفٛض اتالغح اٌثاظٌد

شائط ظ ٓ٠اٌسٓ٠

شائط ظ ٓ٠اٌسٓ٠

ضحٍةةح اٌفةةاَ إلتةةطا٘ ُ١ػثةةس اٌمةةازض
اٌّاظٟٔ
اػّةةةال إٌفةةةٛش ٚذفى١ةةةه امذحةةةاز
اٌؽٛف١١رٟ

زٔ .ةةةةةةةةةعاض تٕةةةةةةةةةٟ
اٌّطجح

زٔ .ضاي اٌماٌا

2016
2016
2016
2017

زٔ .از٠ا ذٛؼد

ِاٌه لمٛض

2017

حىّةةةةةةد تةةةةةةطاُ٘١
٘الي

ِاٌه لمٛض

2017

اٌّصاتا ف ٟأضِ١ٕ١ا
ٔعاضَّ٠اخ...أَ٠مٔٛح اٌحةٚ ...اٌٛطٓ

فٍه حمط٠ح

فٍه حمط٠ح

2017

شائط ظ ٓ٠اٌسٓ٠

شائط ظ ٓ٠اٌسٓ٠

2017

ِاٌه لمٛض

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

119

ِٓ زٛ٠اْ اٌ طح اٌؽٛضٞ

120
121
122
123
124
125
126

هللا ٚاٌفمط

ِاٌه لمٛض

لؽطٕط ٓ١ظض٠ك ِفىطاً  ِٚضذا ً

ػ١ؽ ٝفرٛح

ػ١ؽ ٝفرٛح

جطح اٌٛطٓ

دمحم حس٠فٟ

دمحم حس٠فٟ

فٓ اٌممح ٚاٌّماِح

ٔص٠ط جؼفط

ِاٌه لمٛض

فالؼفح اٌحىُ ف ٟاٌؼمط اٌحس٠س

فٍه حمط٠ح

ِاٌه لمٛض

أـؼة ٍِه اٌطفٓ١١ٍ١

فٍه حمط٠ح

ِاٌه لمٛض

فٍ١ؽٛف اٌفط٠ىح

ز .ذٍف اٌ طاز

ِاٌه لمٛض

998

