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 ��"����	 " 
����)34( :  

 !��� ����� وا���ه�ة: ی�وب.. ا����� 

 �� ������ ���  �����.. 

 �����  ! ����" ��# 

 �$�%��" !$"&! 


		�ات     ��   )'�&		% �$#		�د ذ�		! ا ���		�ع ا�		�ى �
		�� ا�		���� ا��		�دات �����		� ا���		

�	�ل  2	 ا����	�         2
� آ�ن ا����� ا���دات &��0	- أن &�	�- م	�ى اس	�#�اد            . ا����(%  
 �0ات4	� ��

 .و�:9 آ�ن ه�ا ا ����ع 740�% م���% ���م�ع ..  ا��ى ح�د� 

2
� �2�< ، آ�	� ذآ	� 70	C ذ�	! ، $	Bن ا����	� آ�	A   &#�	@ أى ?	< �	9 ا�(	�ب ، و                

وأد�	 وز&	� ا�(�$�	% م(�	� H		�دق أ)	� A	F& @	B أن &7E	� 0	�دة ا�
		�ات          .. ا س	�#�اد ��(	�ب   

 �0دت'	�      .. K أن ت(	�ط $���	�&% ا���م	%      $��(�ب ، �ن ا�(�ب &�    	�  –2	M &#	�ف أح	� ح	� م

 !و���!  �@ &P�K إ��'@ إن &��#�وا .. س��7أ 


�ل ا����� ا���دات إن ��&�% م(�� �Hدق   &�:	9 أن ت�H	R أو ت(	� ، 2
	� آ	�ن            &

 �4	�ب                         	2 C	#2 �	م آ��	ة ، ت��	�T�� %	�$�U�ا %T	V�ا �A  م�? د&�ن  أن &#�$�  2	��P�2 اس

 ..�4ن �7


	�م إ�	 أ&	% م(:�	%               �
	�ل إ)	A مX�	�م أو إ)	A م�4	 ���	A       . أ  ��W م(�� H	�دق  &&  ..

 ����& Y7Hأ A(  A$ Z2���2�آ�)� ت��م� $����C ا��ى 0�C أمA أ$�� و\�K م9 ا�
�ض أن &! 

�� C#2 م(�� �Hدق  ذ�! �#�ف ا��4س أى ��&�% ارت:7'� وأ&% آ�ر[% آ�ن م9 ا���:9  

 �`�� -
 ..أن ت

و��b		A ا�		���� ا��		�دات وأخ�		�ر أح�		� اس		����C ��0		�ا ��م		� ، وس		#� ا�F		�ذ� ر���		�   

 ر�		Mن $�4'�		� خ2M		�ت ���
		% $		�أت أ&		�م ��م�م7		� 2		 ا�:�)U		�           c� .رآ		�ن 		
��& !��و&		

 .واس���ت $#� ذ�! 
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و&#	� س	����9  ت(�آ	W    .  أآ��$� أوR0 إ\	Mق ا�4	�ر    222 ا����% ا���$#% م9 م��ء      

 ا�
4	�ة      ا�
�ات ا��' $�f g��h�ا i���9  م9 ا��وم	- ذ�	! �	@ ت�	��P-     . �د&% ووWT0 وراء 0�2

 .ا�
�ات ا��'�د&% أن ت�خC ا���&� أو ا س������% 

               %	��X#�ا %	���P7�ل ا�	9 ا���	� K	� آ	2 �'��	H�T% ت	9 روا&	:�& %	���
وه�� ا���Pر ا�

 �0مW $'� �0ات�4 ، و�0م $'� ا���ا\�4ن  ا��P�7ء م9 أ$�4ء �2
� آ�ن أهC ا���&� �0 . ?#�47 ا�

و�:j#$ 9 ا���ا\b� ، 9�4 ���'@ أن &��آ�ا  $��ت'@  .. ه��وه� ، وآ��! أهC ا س������%        

 م�Fرف ا���&� . و�0وم�ا وض�$�ا ا�#�و .. ا��'�م%  �� A� ا��P12وح W��د$�$% و��� ت� 

ال إ�	 &�م4	� ه	�ا 2	     و  تb. د$�$��ن  و��$% ��رى إ� داخC ا���&�  ح�P'�  ا���ا\�4ن  

 A�2 W0ى أح�� .آ�� أ)'@ �V0ا �� [M[�9 ��4&� . . م:�)'� ا�

وا�
�&	% ت
	-    " أ$	� خP	�ة   " و��4م� زرت ا س������%  أخ��ا \�W7 ت:�&@ �0&% اس�'�          

و�		@ &�		��P- ا��'		�د أن  . ��		 مF		�رف ا س		������% وH		�W ا��'		� [		Mث د$�$		�ت إس		�ا����%    

   
2 م:�)'�    &�(�7ا ه�� ا��$�$�ت 72 W� .      @هM�. و)(9 )#�ف أن ا��'�د &�(�7ن خ����ه@ و0

   &#�ف أح�        � ت:�$	�وه   .. &�(�7ن خ����ه@ ، ح�و&�	(�7ن   . �آ@ ه ��د ا�Hm$�ت ا�

                 C	X& %	&أرض &'�د 0�Mه@ �س�7ب د&�4% �ن د&	4'@ &
	�ل �'	@ إن ا��'	�دي ا�	�ى   &	�2 92	

 &`C إ� ا�رض  ا�      �وإن آ	C &'	�دي   &	�92 2	 أرض     . �'�د&% &bحR ت(W ا�رض ح

 أه�A و?A7#  إ� &�م ا�
��م%       �� %4#�  CX& %&%    . . &'�د	را[���$ Z	�#�[@ إن ��4ه@  مF	�آC ت

2
	�   . ه	�� ا��F	�آC   ت(	C إ  إذا �	�ف أن ا��4	�ى ق م	�ت وإ  إذا د2	9                      . وا�MPق   !��و�	


�د      T��ا gh��ا K7�$  ة�
 �h	�وا ���'	� 2	 س	�4ء و2	      آ�)W م�FآC ا��'�د آ��hة وم#�ة وا�

 .�40ة ا���&� 

     &F74		�ن ا�رض م�		�#�9�4  " وادى ا��		�ت " و�		��! 2		pن خ�م		�ت ا��'		�د راح		�ا 2		

0�Mه@  �&�
$  س�ق أو ذراع أو أ7H- أو ح�اء أو خ�ذة أو . $��:Mب ا�� %�����7��h#ر ����

2��	� رأ&	C .   W ا�	�$�$�ت   وم- ذ�! �	@ &T�(	�ا 2	 س	(K آ	     .. خ`�% م9 ?#� �(�% أى ��4ى    

     %&�0 �0رت أن ت�2- ه�� ا��$�$�ت �� م4`�ت [	@ &
	�م )`	K    "  أ$� خ�Pة   " [M[� م2 �'4


	W           "  أ$	� خP	�ة     " ت�آ�رى ت:�� K��A أس��ء ?'�اء      
 ح	�، وأس	��ء تF	M�:ت ا�`	��
% ا�

 ��P7�ا C�#�ا ا� ..ه
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T2	q آ�h	� م	9      .. ��	% ا��h)�	%       إن آ��hا م9 ا��ول ا�ورو$�% #2�W ذ�! $#� ا�(�ب ا�#��         

ا�#�اH@  )�� أ[�ر  دخ�ل �0ات وr[�ر ا)�ح�ر �0ات أخ�ى ، و�� ا�F#�ب أن ت�	�C ذ�	!                  

2 أ&�م ا��(9    A$ Wازا $�� �0مb�        . ا�	�� �	'$ 	
وأن م�ا\�$ �4	��P &��	! 740�	% &�و&	% و&�

                   %	��P7�وا %���	F�ل ا�	9 أ��	م C	�#� ، �	ح� %#P
$ Aم��& ��Y  أن ه	�ا  H	( .. ��و� أو ح

و�:A4\�$ A(��&p$ A4 وتA�(�T م9 أ��A ، ه�        . ا���ا\9  &
R وح�� 2 م�ا�'% أح�ث ا�س�(%         

   CP$ 9\م�ا ..    C��
 ح��تs A  ، و��� ه�ا $��P#&ر� �#�و� ، و�H ى�#& A(� .  >	? A(إ C$

C وم9 ه�� ا�����ت  وم9 ه�� ا��P7 ت  ، 0	� س	�  . آ�h ��ا 2 س���ت ا��(9  وا�زم�ت        

 Aوأ?�ف م#�رآ  @X�47  أ�#?! 

�A ا��'		�د  rن &��س		#�ا 2		 ا�Uh		�ة أآh		� وأ$#		� م�		� 2#�		�ا   ��P�2		M .. و�		@ &:		9 2		 اس		

  t		م و�:		9 ا��'		�د ا���		�وا ��		 . و2		 ذ�		! V0		�ء ��		�'@ . اH		�Pم�ا $:2�h		% ا��		:�ن 2		

         b'( وح ا�	ون ا��	آv& ا�	وا  وراح�	9 ارت#&� ا��� �V&وا أ���ام�	% 2	   ا�(�ب ا���T4% ، ا�

. ه	@ H	�اه@ وه	@ \'#�M	$ @	�H 9	�42�T        .. ود��ة ا�'b&�	% ه	@ د�	�ة ا��'	�د أ&V	�            . م`� ز 

      R�Eة ت�hا آ�(�:& @� @'(أ  sا ��)(@    .و	'� �	آv4� %	X)� R
، وأ)�� ه@ 0�%  ت��Z)  م�4 أن (


�ر)�   �W  وإذا آ�ن م9 أ$��4'�  0�% ، و���E$ �`�2 .T  ، وس�ف  ت4�`� $pذن ا�X� .   s@ اح

 أ)0  .. �4�T��p2 ، @'$ن ا�f��7% ا���ح
% م9 ?#�47 �'@ 0��ب م9 ح�&� �� �(�`�وMf ��2 أ)

 ��و)�      �� �`�وه�ا ت�ر&K�& w أن )���A وأن )
��A وأن )#�	�� ، 2	��! ?	�ف              . C70 أن )4

 �4��� K��4 ووا�. 

خ��T	ً�   م�	�ء أن �	�د ا��	�اء س	#� ا�F	�ذ� ر�	�� ا�رآ	�ن                 19و�0 ح�ث 70	C ذ�	! &	�م         

 وا���h		g وأ)		A  $		� أن    . م		���را (�		h�ا i�		��@ وراء ا		ة وأ)'�		Uh�ا و0		�ل �		 إن ا��'		�د 2		

 !)�(K �0ات�4  م9 س��4ء 

آ�R . إذ آ�R )�(K �0ات�4 �ى سK7 .. وآ�ن ذ�! ت`�را م�و�� ، وM� %�0)'bام�% 

ء $#	� ا�`	�م%   )�(7'� $#� ه�ا ا��ى ت(
Z و$'	��  ا�`	�رة ا��ا�#	% ؟ آ�	R )#	�د  إ�	 ا�	�را             

              أذه�W ا��'�د ؟  آ�R )#�� ا��Tح إ� ���ن ?#�47 ، و)P�K ا��'@ أن &7:	�ا ���4	� و��	�ا�

  �$�� أ&�ى �0ات'@ و�0دت'@ ؟ آ�R )#�� أآ�� @'$�H73م� أ  �	�(�&  ؟ �
	� رأ&	W ��2	�    67 إ�

C ود�		�ت إ�		 ا���		�ع ��
�		�دة �4		� م4�`		R ا���		    . &
��		A س		#� ا�F		�ذ� ح��		% م		9 ا��4		�ن     



 - 4 -

ود�		�ت إ�		 ا���		�ع ��
�		�دة �4		� م4�`		R ا���		C  . وH		�رح�$ A		Bن ا�		�ى &
��		A  آ		Mم �4		�ن 

  .و�Hرح�B$ Aن ا��ى  &
��A آMم ��4)

 ا����	 ر���	� �cرآ	�ن            	4U�ا �	اء �7��ا� W4و�� 2 ه�ا ا���م �W�b س#� ا��Fذ� .

 ذ�	! خ�2	� ��	    �)	A �	@ &:	9 م	9 ا�V	�ررى إ�	Mن      . و�@ أ��9 ه	�ا ا�
	�ار إ  $#	� ?	'�&9         

 .ا��وح ا���4#&%  �
�ات�4 ا����(% 

 !b#2ل ا�
�دة وض�ه@ $#j#7$  @'V أس��ب إس�ا��� و��� أس��$�  م`�&� 

 ا����	 آ	�ن ر���		�  �cرآ	�ن م4	� &	�م         	4U�ا �	اء  �7����	219   R		`� أآ�	�$� �4	� م4

C���ا.. 

*** 

 ا����	� ا���	   وأ)� أرى أ)A م9 ا�V	�ورة أن أ�	�د م	9 ح	�9 إ�	 اخ	� إ�	 ا���	�ع           


�ات ا����(% &�م    ��28   �$�� ه	�ا ا ���	�ع  رأ&	W     ..  وآ�ن ذ�! 2	 رمV	�ن       1972 أآ	T2

 .أ?��ء آ��hة آ�)W خ�%�2  �� ت��م� 

 .وم9 ه�ا ا ����ع ت��Tت �0ارات وح�[W ت(� ت  $#V'�  أرو&'� م�ة أخ�ى ا�ن


�	�م $	�)
Mب 2	       و$#V'� س�ف أ��د أ��'� ���2 $#� ��4م� أت(�ث �	9 أول م(�و           ��  %	�

2
	� آ	�ن  م	9 ا��	B��ف ��	 أ&	�م ��	M �7	�             . وآ�ن ذ�! ?��� �f&�7 و�f	� م	B��ف         .. �'�ى  

 .ا��H�4 ، أن &
- ا)
Mب أو م(�و�% آC س�% ?'�ر 

 مW�$ 9 ا�����)�� م(�� م(�	�د     (�h�ا��ول ا 
�د  2#(M� و�0 د��ت  ا����� ا���

 أ0	��2 @	A  م4	� أ&	�م ��	�ل �7	� ا�H�4	�  ، وه	�  $�	W ض	�Z           خ��C ، و$��A م��ور ��7�	q ا�	�ى   

     W		0و C		آ و�		�� �		�� ه�د�		ً�  ، HB2		�ات ا�F		�ارع  وا��4		�Z\  ا���		�ور &�:		9 س		���'� 2		

           . و$�ض		�ح  		� ا�
4		�\� أو ح		2 A		4� ا�		@  $#��		وأ0  A		أن أت�آ وه		�ا  ا�		�ى &		�q4#2 إ�		

و�:q44 رWV2 . د خ��C  س:�4 � و�0 أ?�ر ا�B$ j#7ن أخ��ر $�W م(�� م(��. ا س:�4ر&% 

         �	T)� $Bن &:	�ن مHأو C���ل ،         . ، �ن ا�	أ ح�	أس و�4	�م� رأ&	W ه	�ا ا��7	W م4'	�را  و2	

 A7ح�H ��4�� ا�4(�            آ�ن &�� AحMHp$ م�تB2.. 
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أو أ&	9  .. وآ�ن ا�'�ف  م9 ه	�ا ا ���	�ع ، آ�	� ذآ	�ت آ�h	�ا أ�	�ف م	�ى اس	�#�اد)�                    


�ر  و&�(�د  . ا����� ه� أ�� ه��% ��:�&%   .. )(9 م9 ا��#�آ%    �& K�& �����ا ا�و2 ه

  >? C�0ار ه� �0ر   . آ Cم`�� وآ 2 ه�ا ا ��اء . وآC  آ��% ت
�ل ه C�0 >? Cوآ. 

و2		 م�4		�ول أى أح		� إذا أراد  أن &#		�ف م		�ذا    . وم#		�وف . م�		�C $��:��		% ا��اح		�ة  

 .@ ��ى 2 ذ�! ا���م ا�(�س@ أو ا�(�س@ ا���

وم9 ا��Vوري أ&�V أن أ��د خ�Pة إ� ا��راء وأت`�ر م�ذا ح�ث  م�ة أخ�ى &�م       

     K		ت���ح		��2 : اس		����W  إ�		 اس		��اح% ا��#�		�رة  أر$#		% م		9 ا�EF`		��ت  ا�'�م		% $'		�ا ا�

اس����C م���Fر ا�م9 ا�
�م وم(�� �Hدق  وز&� ا�(�$�% وس	�� م��	 وم�	�وح  س	��@                  

وأخ�Pت'@ $Bن �0ار . اخ��%  وا�����ل �9 ا��
�وم% ا�K��( %�7#F ر��� ا��زراء  ووز&� ا��

 و�	@  1972\�د ا��7Eاء ا���W�2  ا��ى أ�HرتA� %��0  A إذا وH��4 إ� ?'� )	��7�2 س	%4      

 .و�� ذ�! P���2��ب  م9 آC واح�  م4'@  أن &:�ن م��#�ا ت��م� . ):9  ��هb&9 ���#�آ% 


�ات ا����(%  و0��H ��)��  Wدق ، آ�� ذآ�ت C70 ذ�! ،��  أن &��- ا����� ا���

 )	��7�2 �داء م	�   15وان &�PEه@ $
�ارى  $	Bن ت:	�ن ا�
	�ات ا���	�(%  �	�هbة  ت��م	� &	�م                 

7�A ا��'@ م9 م'�م �\. 

2 ا�#��@ ا�#�:�ى     A���( ا م���ارى " وه(m:�&%  " / $��م� ا	ات ا�#��
أى إخ�Pر ا�

        .  )	�B$15    �7�2ن ت:�ن �	�هbة 2		
���و�:	9 �	�� م4#	 ذ�	! أن ت7	�أ ا�
	�ات             .   أى أم	�      �

��ل
 .ا�

  qات����و2		 ه		�ا  "  م		9 ر�		�� ا���'�ر&		% إ�		 ا�
��		� ا�#		�م  " [		@ ه4		�ك  ا�م		� اmس		

 .ا�م� )#�ض  آC ا س��ات���% ا�#�م% 

��ل " و$#� ذ�!  
2 ه�ا ا�م�  ت�(�د  ا����% وا���0
% ���#�آ% " أم� ا�. 

وم9 &
�أ ا���ر&w &�� أن ا��&9 آ��7ا �	9 م#�آ	%           . ة 2 ا�(�وب    وه�ا ه� ا���7-  ��د    

2 ه�� ا�وام�  وت�ت�7'�   M&�\ ا�F0�4رم�)�&� �0 ت�(  .ا�(��Tء  2

و2	 م	�آ�ات ا&b)'	�ور  رد    . وآ�ن ��CF&�F رأى  ، ودارت ح��	A ا��'	�دات آ�h	�ة          

          (�	P&�7�م  ا�	ا�#� �	�م� " ا�:�	K  "  خ	Mف $	�9   و�:	9   . �� م�آ�A7 تC?�F وا[�ر� 2	

 م#�آ	% )�رم�)��	�    " 2	 ت�ت�	K وأه��	% ه	�� ا�وام	�          " ا�#�:�&% أو ا�
�)�ن ا�#�	:�ى      	T2
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��� ا�#�م ��
�ات ا���(��T	%  وآ	�ن ا&b)'	�ور 2	     "  ا�م� ا س��ات��  " ض� ه��� ، �Hر     ��

  W0��ر  . ذ�! ا�H !�ل " [@ $#� ذ��
 .ا��ى وA#0  تC?�F وروز2�W "  أم� ا�

           . وه�ا ��ف ��:�ى  م#�وف        	�� t&�	وح ،  A	��� ت أن�	س �	�7  مV��$ ا�وه

  A
�7P9  &�رس�ن  ح�ب      . ت&� س�ف  &��ون  أ��ا)	�  48 وم9 70�'� ح�ب 73 وح�ب  67وا�

      �'
�7Pر$'� وت�Vار  ا�وام�  وت�Hإ 2  �7E�و�@ &:9 ه�ا ا�	�ى ?	�ه�)��    .. وأ?:�   م9 ا�

       C$ �$ر�Vت �$��وآ	�ن ��	 م`	� أن ت	�2- ا�	9�h وه	��            . ض�$� م��#� ��
	�دة     C70 ح�ب  أآ

 s0`% أخ�ى س�ف أ��د ا��'� ���2 $#� إن ?�ء ا. 

��ل وو#0�A &�م 
 1973 أآ��$� س4% 2واذآ� أ)4 ��4م� أ�W�P  أح�� اس����C أم� ا�

 �V&رة را�#%  وم�و�% أ�H �T(  .ت(�آW  أم�م ��4 و2

وآ	�ن ذ�	! ?	���    . ف وأ��@ أ)4 أخ� �0رى و�0ر مt واs &#�@ أ)4 آW4 أآ�K  ح�      

وإ)�	� أح��	W أن �	M7    . و  أ�0ل إ)4 اس��حW �4	�م� أH	�رت ه	�ا ا�م	�        , ه��M ره��7     

 j		'(أن أ 		��  و\�7		W م		9 اs أن &�		���)		T� آ		��  A		�
		�M  آ		�ن أم		�م ، وأ)4		 ح��]

 ، وأ�7		� H		(�اء ا�#		�ر    وأT0		� وأن أ0		�(@ $		A اس		�(:�م�ت ا�#		�و ، وأ�7		� ا�(		��b ا�     ��		�

 .وا�'�ان

�	�ح  ا�	�ورة  ا س	����4h%      1973 أآ�	�$�  16وأن ه�ا ه� ا��4#	 ا�	�ى 0��	A &	�م        � ا2	2 

 K#F�ا �����. 

 م� أ�0ل ?'�� �� sوا ، W�0/ 

��ه�ت اs ، و��ه�ت:@ �� أ  أتBخ� �X)� 9% أ��ه� م��M	%  ، و  أت
	�م �4'	� ،                  " 

 وا�������% �2دح% ، �:4 أدرآW آ�	� 0�	W              أ�fم�  ، و  أت:     ��Vا�(��$�ت م W(وآ� ، c

  ، ��ه	�ت اs و��ه	�ت:@          	T� آ	�� A	��:@ و�cم% م�ارا  وت:�ارا  إن ذ�	! 0	�رى وأ)	� ح��

  sا�م% دا��� �ح�� ا %
�:@ و[
وح�و�W مE�`� أن أq2 $�����  م�����  ��ن اs  ، و\���7  [

 >? Cآ ��" .. 

�'� )�Xت إ� أح�� اس����C وأ)� أ�0ل  �A &�م'X)�  C$ ، �  : Cاس���� �&. 

 )#@ : �0ل  
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 W�0 : ء�]Mh�9 ا�ن &�م ا)(2 W7��م ا�& sا %��F�$ رب�)(  وس�ف �$�� أآ��$� 6 أآ

 ؟..  أآ��$� 9&�ت�ى  &� أح�� أ&9 س4:�ن  &�م ا�Mh[�ء ا�
�دم 

 Cو�@ &�د أح�� اس���� 

 A�  W�
 . &� أح�� اس�-: 2

   )#@ : �0ل �

   A� W�0 :           أ?�ف ��4 أ�R م�ة أن )��ت م- ��4د)	�  وأن )	�92 2	 أرض س	��4ء ، ��	

 اس�'�         �2 ه�� ا��'�)% ا�  i�#( ب      : أن�	ح M�@ وا�س M�ة       . ا�	40 أ?	�ف �4	� أن )U	�ق  2	

وا���	bق  ا���&� وه م�ؤ)� وأرض�4 م9 أن )#�د  ��(��ة �� ض�Tف ا�C�4 م- ا��ل وا�#	�ر    

    �	4�  %	7
 أن م�� qا���ض T2	q ا���ض	q  د42	� آ	r Cم��4	�  وآ	C أحMم4	� وآ	C         .. وا��X4  إ�

  �4E&ت�ر ..              C7
�وأن ت`	�ق ���4	� ا�#7	�رة    .. و$	��!  ):	�ن ح
	� ?	� �7#	A م	�ض و�	�� �	A م�	

 ت
�ل     ��i وإ)4	� ?	K#  &#	      .. إ)'@ و��وا ��4�`	�وا  وإ)4	�  و�	�)� �'4	bم               : ا��'�د&% ا�[�% ا�

وإن ��4د)�  مb#4م�ن  �)'@ . وإن م#�رآ�4 خKP  ، وإن ح�و$�4 ه��س%   .. و&��ت  $��:Mم    

&� أح�	�  �	�� �4	�ى  م	� ا��0	A          .. ا)'bم�ا ؟؟ وإ)'@ ���bون �9 أن &�Eض�ا ح�$�  أخ�ى           

 Kأ��ا��4 إن س��-  م��  اs ، و���7رك  خ�P)� و��4`�)�  ���� Cآ Cآ��4�2 �T4�و !� .

          A	�T( ن�	� 2 ��ن  ا�#�7 م� دام ا�2 �7#	 s@ وا�`�4 ا�#��40  ا��4% وأخ�H �
و0	� ��و)	�   . �

 s#�و)�  ا���4 ، 2�T(م% .. أM��م- ا. 

��ل 
 .وخ�ج أح�� اس����C�)& C أخ�P �0ار ، �0ار $��

**** 


�ات ا����(% ، وآ�ن م(�� �Hدق وز&� ا�(�$�% 0	          �� � وآ�ن ا����ع ا�����  ا ��

        2 ا�`�7ح ا[9�4 م9 أ$�ا0%  ، ا��Vء  ا����� ا���	 ���وأ)'	 إ�	�'@ م	� 2	 )�T	A      . اس

 ارت�7ط  $�(�� ح�9�4  . �ن م(�� �Hدق �A ارت�7\�ت أخ�ى   . م9 أ2:�ر ا)'bام�%    �� �'2

       �H�4�ل ��7 ا���أ&�م  وم(�� ح�	9�4 ه�:	�  C	A ارت7	�ط      . ه�:C م�آb ا�
�ة ر0@ واح�  ��

�ا2  ا��ى &#�C م���Fرا �r        Aخ� م- م  
�'@ م	9 2:	�  واح	� ورأى واح	�        . #�� ا�	]M] @وه :

 .ه� أ)A   ح�ب  وإذا آ�)W ح�ب  ، b'2&�%  ا���i ا��`�ى مvآ�ة 
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�ء خ�Pب 2 ا�
�ات ا����(%  &vآ� �2'� آ���7Eاء �p$ !�ذ C70 دق�H ��)�0م م !��و�

وأ)A أCV2 ��`	�  . '� ، و  �0رة ��`� ���'� ا���W�2 ت��م� ، أ)A   ح�ب ،  و  ���2ة  م4        

أى أن ت:�ن 2 ح��% . و�
�ات'� ا����(% أن تCX  ه:�ا  2 م(�'� ت��� ، أو 2 )�م'� ت���  


X% وا�M )�م & M�س��4ء .. " ا وت7�C رم�ل . وأن ت�X4  إ� ا�
�ات ا��'�د&%  �� أرض'� 2

 .. � أ�H$'� ا�رض وت(��ق م9 داخ�'�  وت��ت آ��ا �� م       '�وس�ف ت#��د �� ذ�!  و&4

 >? Cد&�ن -" آ  �0�'� م�?� .   ا�#�7رة ا�خ��ة  ه ا�

 :2'� ا��ى أ��9 أن ا��`�&�9 �9 &(�ر$�ا �س�7ب ��&�ة م9 4�$'� 

 : أو� 

 أن         . أ)'@ ا)'bم�ا أآ�h م	9 م	�ة      	�� 9	)( �(�	�2
	� أ��	�دوا  ��	 أن &b'4م	�ا آ�	� أ�

 �`�4(. 

 �����  :و


�4ة      ��  %�0�F�ا %TV�ا وه�ا م	? 9	A(B    . �ن ا��`�&�9 س�ف &#��دون �� و��د)� 2

 .أن &E�Z ��&'@  )��� م9 ا س��Mم ا�c�  C&�Pم� ا��ا0- 

 �`��  %(�E�م`� ، أو ا 2 %(�E�ام�% ود��ت'� اb'( ا م� آ�ن &�&�� أ$�اق  ا� ..وه

ت ا��	�i ا��`	�ى  ، �2	9 ا�	�ى &�2#'	� ؟              وإذا  آ�ن وز&� ا�(�$�% ه� ا�	�ى &(P	@ م�4#&	�           

                      .. وم� ه� ا�T	�ق 4�$	A و$	�9 وز&	� ا�	��2ع ا س	�ا���	�� A	�0ت إن وز&	� د2	�ع ا�#	�و &47	

    �4T#ع .. ض�P�و�@ &:9 .. و�:g7&   A4  روح ا�'b&�% $�9 �0اتA ، إ)h7& A'� $�9 �0ات�4 إن اس


�ر  ا��F&�  ، م(�� 2
� ت� ه� $��%$��4     . 2 ح��% إ� أن &C#T ذ�!       ��A4 ، م- ا�سR وا ح

�ا2 ؟
 !�Hدق  وم(��  ح�9�4 ه�:C وا�

           C�	ا م�� ه	�ا ا ���	�ع ?	�حW ا���0	R ا����س		  $���	- أ$#	�د� وه		2 . Wح�		و?

              W�2�	��اء ا�	7E�اج  ا�	إخ  د�	W إ�	� وا�س�7ب ا�� م9 ا ت(�د ا����2T0إذا  . م� A	(وأ

     ���4:�و�:	9  . ��� $��44 و$�9 اس�ا��C ، 2��� م4#	 ذ�	! أن  )�	�:�9      آ�)W ه�4ك  ��2ة 2 ا�

 �4��V
 .م#��4 أن )�c  ذ�! $��ر&�47  وإ&��)�4 $
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 وأن ه�ا �0ر ���
وأن ا���ت خ�� .  وأ)K�& �4 أن )��Tق  رf@ آC ا��Xوف $��داء ا�

��ل  م:��ب . وأن ا�(�ب   ر&K �2'� . م9 ا�'b&�% أو ا س��Mم �'� 
 .  ����4 وأن ا�

�	�ل ، رأس	W و��م	� ، وآ	�ن ه	�ا ا���	�م            
و��4م�  سW�B �9 م	�ى اس	�#�اد ا����	- ��

    2�	@ أت`	�ر أى ?	< أخ	� �f	� ان ا س	�#�اد ��(	�ب م�	���         . ا�`�م�H ، Wرخ�  2 أذ)	

    bه�� >? Cوأن آ .    �	
.  و���!  ��ء ه�ا ا����م ?��� م��bT إن ه�ا  ه� ا�`	�W ا��ه�	K ح

   ذ�! ؟ و��م  ؟  م� م4#

 .وس�#W ا�#�K . وسW�B ا�
�دة 

وأ��K م� س�#�A م� A��0 وأح� اس�A  ا���اء )�ال س#�� ���0 ا���Fن اmدار&	% ���#�آ	%               

 .           A�آ i����  خ��ة�4$
C ا�P#�م وا� CT:�أى ا���C ا��ى 2 &�� ح��ة آ	C    . أى ا���C ا��ى &

 ذا ت�&� أن ت
�ل &�)�ال ؟م�: 0��2 . A� W��A$  W &�2- &�� و&P�K ا�:��% . ا��4س 

س��دت! 0�W أن ه�4ك ت#����ت أH	�رت'� �	�ز&� ا�(�$�	%            : &� ا�42م  أر&� أن أسBل       : �0ل


�ات ا����(% ��  !B2)�   أ��@  �4'� أى ?< . م� ه�� ا��#����ت . ��7��U'�  ������  ا���

               %	X)��! ا	�ت 	2  4$�	Hى أ��ى أم	�م ا ن   �ن  ا�	 .   &�:9  ��#
C أن &�`�ر م� ا�

���2�		C  ا�		�ى $�		��  إ\#		�م ا��		�i  وإدارة   : ?		< &#�		b ا�#
		C �		9 ت`		�ر�  أو ت`		�&��    

 .م(�آ�ت \���ت'� ود$�$�تA    &#�ف  أن ه�4ك م#�آ%  وأن ه�4ك  أم�ا  $� س�#�اد 

��ب  م4 و&'�� 2	 أذ)	 0	��M       :  وت�WT  إ� م(�� �Hدق      
واs &	� أ42	�م أ)	� �	@     : &

  �'@ أس�ار ا�(�ب أ?B  أن F2ن. أ��� .�ن ه��  ا���K�&  %�B أن ت:�ن \ ا�:

..   &#��'� ا��&9  س��&�ون  ا�(�ب .. \ ا�:���ن ؟ س�&% ؟    &#��'�  �0دة ا����ش 

      A�����ن  إ\#�م ا���i وأس�(&  9&�وإذا آ	�ن  ا�
	�دة   &#��	�ن  ، �2	9 ا�	�ى &�	K أن       .. وا�

 .?<  ���K ��ا ..  &#�@ 

 .ه�4 2
� أدرآW أن ا�م� أخ��h:$ �P ��ا م9 ه�� ا�M7ه% أو ا���Xه� $����ا�% 

7 وآW�X . و�@ &#�  ?���  م'�� أن اس��-  �ح� $#� ذ�! Vf W#��و�:9 آ#�دت ، ا$

  X�f ,    %���$ C�#& �
 �7	� ا��7E	� ،  وه	�    . وراح ���  A%  واح� اس���ا�: K�\ ���و

      �����وأ���P م��% �A�4 وس��رة  وآ�ن C70 ذ�! م�&�ا  ��:�	K ا��F	��              ض�$�  $���#�ش  اس
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أى ���	-  ". �0	@ ا�
	�ه�ة  "��7 ا�(:@ ��م� أ&�م ا�4:�% وأ���P م(�� H	�دق وز&	� ا�(�$�	%        

2 0�K وح�ل ا�
�ه�ة       � ا��PEرة   . ا�
�ات ا����(% ا�'��A أن &
	�م $	Bى        ! م4��P� اس	T2

إ)	A �	�� �	�&�4 س	Mح     : � ض	�$� م	9 م4	�ز�'@ 2
	�ل          وه	 .. ?< 2 أى وW0 إذا \��7ا مA4 ذ�!         

 . و��f م��#�&9 ��(�ب

و�0ل �� ��7 ا���7E ه�ا أ&Vً� إن ا�7�	� إذا أرادت أن ت	�خC ا�(	�ب #2�	 ا�F	K# أن                 

 . &(�م )A�T م9 أ?��ء آ��hة

أى أن ه�ا ا�(�م�ن س�ف &R��V م���K ا�K#F وم4#	 ذ�	! أن ا��	��f i	� 0	�در                 

0 ��f K#F�در م#�4&���:�&� وا� . %HME�ا ا�(�ب: وا� . أ)A   ض�ورة و  م�7ر �'

 * �ًV&أ Cا م���واs إذا )(9 ا$��أ)� ا�(�ب p2ن ا�K#F : و0�A� W $��(�ف ا��اح� وه

         A	�2 2 �س	�ف &#4�P	� ا���7	�ب ا�	�ى &�ت�&	A إذا \�47	��        .. ا��`�ى س�ف &#�4�P ا��
�% ا�

وا�#	��@   &(�	�م إ  ا�
	�در&9     . � ��#��@ أ)�4 0	�درون    وأن )vآ . وا��'@ أن )(�ك ا���R0   . م4'@

و�:	9 إذا )(	9   .. وأ)� �9 أ�2ض �� ا�K#F ا��`�ى م� &#�)�A م	9 �4	�ء و�	�اب             . ا��0&�ء

 م		9 أ��4		� وم		9 أ�		C ا)�`		�ر)� $		Bآ�h م�		� )�&		� وم�		�    )		V& ف�		س K#		F�ن اp		2 ، �		4$ح�ر

�`�ر ( .. 

��ن ا���	�ن  وآ�ن �� ��7 ا���7E و��7 ا�
�در ح�9 م��� �`EF�وز&� ا�(�$�% ه�� ا �

و\�K ��7 ا�
�در ح�9 ا�:��% و�0ل . د2#'�� م(�� �Hدق m?��% ه�� اb'(mام�% 2 ا�����

 M������ل ؟ : م
2 أ&% م�ح�% م9 م�احC ا� W�2���م#�)% ا K�P4إن آ�4 س 

4 ذ�		!** 		Fوأده .  M��		0 ت�		و[ W7		Vfاء   : و�		7E�دت ا�		\ م		� ا�		�ى ت
		�ل ؟ إ)4		

[@ إ)! .. R�:2 أ\��K $#�دت'@ ، أو آ�R ت�`�ر أ)W ذ�! . و�9 &#�دوا �ى سW�2��� . K7ا

و�		�� 0		�ارا . �ن \		�د ا��		�W�2 أو د�		�ت'@ ه		�ا 0		�ار س��س		 . 0		� خ��		W �		9 ح		�ودك  

�&�:�� .     b��#�وأر2	j  . وأ)�   أس�Ch�$ Y ه�ا ا�:Mم. وأ)W ه�4 ت(�ول أن ت�F- ��ا م9 ا�

 A&�:�ا ا��� ا� . .مCh ه

 A� W�0 @] :  أخBPت �2'� أم�م�وآ�)W ا���ة ا�و� و)(9 .. ه�� ه ا���ة ا��h)�% ا�

2 ا����Pة �0دم�ن م9 ����7  ! 
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       R�		H  و$#		� \		�د ا�7E		�اء ا��		�W�2 أن    21972
		� ح		�ث وأ)		� ���		� م		�7�� 9		� 2		

              A	� W	�0ة و���	P�ا 	2 �ر ا�ن �	@ &#	� �	�&:@ أى    : اس����W ��7 ا�
	�در ح�	9 وآ	�ن م#		� .

W�2����7اء اE�اه�. \�دت ا�� . و���:@ ا�ن أن ت����ا ا�������% وأن ت�2#�ا إ� م�


		�ل & A		$ W		���2و : 		2 W�2�		��د ا�		�ورة و�		ض واs &		� ا42		�م ا�4		�س &�:��		�ن ��		

 .. أس�ان 

   A� W�
2 :                . أس�ان ؟ م�ذا ت
	�ل ؟ إن ه	�ا 0	�ار س��س		'�و?	�C آ	C   . و0	� H	�ر وا)

 . ه� $�� ���2 أس�انم`� م9 أو�'� �خ�

 ا�P	���ة و)(	9         : و2 ه�ا ا ���	�ع 0�	W �#7	� ا�
	�در ح�	9            	2 !	� A	�ه	C ت	�آ� م	� 0�

 . �0دم�ن م9 ����7

 . )#@ : �0ل 

  W�0 :      %�	ت س��س���	م�ض 	2 @�:�2
	�ار \	�د ا�7E	�اء ا��	�W�2     .   أس�$ !� Y	Bن ت	

 . أو �f	� �	�هb    . �#�آ%هC أ)W ��هb ��   . و)(9 ه�4 )g)7 ا�
�ارات ا�#�:�&%    . �0ار س��س

 K7م�ة أخ�ى �ى س @'���� .. و��� م9 ا��#
�ل أن أآ�ن �0 \�دت ا���W�2 ، [@ أس

 
� اتW)V ا�`�رة أم�م� .%#F$ رة�H W(. وآ�  �	أ$#�ده W	2�� . و�:9 أح�� اs أ)

 . و��W2 $���% م� ا��ى &�:�� 9�A ورW#2 ا����%

2 ا��ور ا�ول مW�$ 9 م(��         7�و��ء) م(�� �Hدق   .  م(��د خ��C  و)W�b إ� م:

 
W ��ا: وز&� ا�(�$�% &
�ل �&�Vوت W�#T(ح�ث. س��دت! ا ��� Rسr �(أ . 

 A� W�0 :ى��أ�@ ت��- م�  .C70 ا. أ�@ ت��- م��� ��Pا ?< خ� . ه

� آC م� ت�&�          : �0ل  T49        .. &� أ�42م ، )(9 س�ف )�	9 ا [4&�	'$ -��وأ)� أ��@ ت��م� أ)A ا�

 س	��9      : �  و�0ل �'�� $��(�ف ا��اح�   ومcه�� $�� 0  	2 Kه�إذا دخ�W م`� ح�$	� �2	�ف ت	

 ! داه�% 

�	�ل و�)	A آ	�ب       . و$#� ذ�! $��م�9 �0رت �bل م(�� �Hدق      
�)A ��4ى خ��R م	9 ا�

 و�:9 اs –! و�:4'� �0ت�% ��`� آ�'� . �� آ�)W �0ت�% �� ه� �'�)W. وه� ز&� وه آ�$% �0ت�% 

 ! س�@ 
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$�  م9 أن ت�Eج $�0p�% مCh ?#�اوى : إ� م(�� �Hدق ��
�ل �A وأرس�W س:�ت��ى 

W�
� . ��#% ، س�ف أ��9 ا���م أ)! اس

         �'X�ا �#$ R`4�وا %h��h�ا����% ا وإذا �W�b ���0 ا�
�ات ا���	�(% ،       .. وآ�ن ذ�! 2

 ا�وام	�                     . K��2 أ  &:�ن ه�4ك 2	�اغ     	P#& ى��)	A م	9 ا���:	9 أن &(	�ث أى ?	< ، 2	 ا�	

 أ�K�& ، A�b أن أ��9 ���0ا 2 م:�)A �2را . ��
�ات4�2 ا��(X% ا� !�� . و�

 A� W�0ر��� ا�رآ�ن و 2
� اس����W ا���اء س#� ا��Fذ� !�� &� س#� : و�

 . )#@: �0ل 

   A� W�0 :  رت �0ارا�Hات          . أ)� أ�	
�ا إ� وز&� ا�(�$�% وا�
��� ا�#�م ��'$ g#$وس�ف أ

�@ ت#�	�9 وز&	� rخ	�     . ا����(% م(�� �Hدق $B)A م#bول  	& �و�� ذ�! 9�2 ه�� ا��(X% وح

 ا�
��دة ا�#�م% ��
�ات ا����(%���   &:�ن ه�4ك �2اغ. ��W(B2 ، %�$�) ت�وس�ف &Bت�! . ح

و��	 ذ�	! 4�2	� ه	��     . ا��ز&� وا�
��� ا�#�م ا���&� ور$�	� آ	�ن ذ�	! 2	 ا��	��% ا��hم4	% م�	�ء         

W(B2 R`4�وا %h��h�أى ا����% ا ، %X)��ا�#�م $����4$% ا ���
وإذا اح��W . وم���ل أم�م .  ا�

 �2را$ C`تB2 ى �0ار� . 

 ا��		��%  		'�وم		9 . �2�#	�و ��		 أرض		�4 وأم�م4		� . وآ	�ن  $		� م		9 م		Cء ه	�ا ا�T		�اغ 4�$

 . ا���:9 أن &
�م $Bى ?<

 **           K	:ارت �	دق 0�	H ��)% "وا���م أؤآ� أن م	&���"     �	ره�T�f9 ا	:�&   .    �	� وأت�4	

  H ��)م Kا��(:�%  ذه  ا�	�ى ارت:7	A    " ا��	�م "ه�4 2
� &#�ف ا��4س أ$#	�د  . �دق إ�	
�
ا�(

2 م`	�            -
 آ�ن م9 ا���:9 أن ت�2
	� آ	�ن 2	 اس	���P% م�?	      . ه�ا ا���C ، وا�:�ر[% ا�

 �4	�ب �47	�ن             	2 A	�#2 �	م �	'$ C#T& وأن %�$�U�ا %TV�ا 
�م إ�� ا��0	W ا�	�ى    .. د&�ن أن &	2

�(�ث �9 �0ة م`� ووز)'�    (     آC ه�ا ���A�47( �4 م9 ��ا$�4 و���40  ..  ا�#�$ و[
�'� ا�#���

آC ذ�! آ�ن م9 ا���:9 أن &��7د 2	 �(X	�ت $�	K7 م	�             . ودم�4 وح�م�)�4 وه�ا)�4 وتV(��ت�4   

2 حZ م`� و?#K م`�  C���ا ا� .. ارت:A7 ه

 *  .. أذهK ا�ن وا)��X ا��ز&� ا���&� : 0�W ��#� ا��Fذ�

 .. �م ح�ض� &� أ42: �0ل 

 * A� W�0و A�T0�� . &� س#� : وC70 أن &��A خ�ر�� اس
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 .  )#@ &� أ�42م –

 * %�:Fم C4! و$�9 أح�� إس�����$ W(أ ..C&�\ W0وأ)� أ��2'� م9 و . 

 .  ت��م &� أ�42م–

 * A� W�0 : C(�$�% ه� أح�� إس�����م4% وز&�ا ��h�ا����% ا  .. ا��ى س��< إ��! 2

 .ح�ض� &� أ�42م : �0ل 

 * W�0 :Cا�#�م أح�� إس���� ���
 . ت#����ت �! أن ت#�C ر���� �cرآ�ن ت(W ��0دة ا�

 ..  ح�ض� &� أ�42م -

 هC ت�&� أن ت�Bل �9 ?< &� س#� ؟ * 

 .    &� أ�42م -

 .. م- ا��Mم% &� س#� * 

 إ� أ)A   &��� �2اغ و�� ��	�ة [�)�	% واح	�ة               �T( W(B�\و�0 ا .. وخ�ج س#� ا��Fذ�

&	�م أرس	�W 0	�ات    . � ا�MEف $�9 س#� ا��Fذ� وأح�� إس����C ��2�	- إ�	 أ&	�م ا�:�)U	�                أم

ودارت $�4'�� خ�2Mت   . وآ�ن ه�4ك س#� ا��Fذ� وأح�� إس����C     . \�ارئ �� أ&�م ��م�م�7   

وت�آW ه�� ا��2MEت r[	�را ���
	% �4	�         . و\#�7 أن &(�ث $�9 ا��7Vط مCh ذ�!      . وم�Fدات

   � Y��'��   ا [9�4 و�@ &�T`�أو أ)'� رأ&� أ)'� م9 ا��Fة وا�(	�ة $(�	g   &�:	9           . '�� وW0 آ�ف �

�'� . إزا�

 . وه�ا م9 ا���:9 أن &(�ث ا���م و�fا ، �ى ا[9�4 م9 ا��7Vط أو م9 ا��4س 

 **                 وأذآ� أن ا����� ا�م�&: )�:��ن ��4م� آ�ن 2 ز&�رت�4 2 م`� ، آ	�ن ��	

2
		� آ		�ن  . H		�% $��� &		�ت ا���(		�ة        j�		$ا� W		�7��$ A		P$�& ن�		T��ت Aرت��		س 		2 .. أى 2		

�A أن &�`		C وأن &`		�ر أى 0		�ار $		��(�ب ��P�.. 2		��(�ب ا��ر&		%   ت(�		�ج إ  �h		�ان  . اس		

    ����E�ف ا�خ� أ�2ح ا�P��$ أو &(�ث ، �`�وآ	��!  .. وا��ى &�Z7 ه� ا��ى &���P- أن &4


C $'� م9 اس��اح% ا� �4& ���9 آ	�ن $'	�   �#��رة إ� 0`� رأس ا�آ�)W ا����Pة ا�'��:�$�� ا�

  9P4?�2اغ         . ات`�ل م�7?�ة $�ا %X)� أ  &:�ن ه�4ك K�& A(� ..      9	:�&   واح�ة %X)� أى

 .. �2'� ا ت`�ل $���� ا��و�% 
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واس����W أح�� إس����C وه� ا���C ا��vهC ا��ح�� �
��دة ا�
�ات ا����(% 2 ��fب            

 . ��7 ا��4#@ ر&�ض

 أ)	�    و��7 ا��4#@ ر&�ض م   	� $#	�ى وه	                . 9 د#2	�$��4	� أح�	� إس	����C م	9 ا��2#	% ا�

�H�4�ل ��7 ا���دق و��:�ى . د2#%   �Hو A&b(أم�9 و C�ا ر�% 100وأح�� إس����C ه

 .. وآ�ن ا�ول �� آ��% )��H ا�#�:�&% 


