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��	ة ����       ������دات ������� ������ ا������ت اح �ت��� إ��*  " أوراق"$ ���#ال ا��	! � ا

5 آ�ن �2 1ا  .. ا/��ب��6   و	���� �س�6 اوح	���� :>�* ا�2;�* وا2��	ة     .. :� ت��ص 8 ا

   6;���	ة ، أن ا/��ب <�* ح���6 دا!��6 إ�*                .. وا��:=6 ا	�
@ 	ة اوه� �2	ف ���Aر�� ا

     �;� ���	D ن�
���1ث� :� ن��� ، و:� أن�س <�* �@�8 س�;� وE	و<�� و���:���                 .. ��  �� *إ

���8 ح �ت�    � *> ..      ��I ل���J ن��

;�� :���# :�� :��8 ش�L أو               أى :;��1 ت�6�N ، و	: 6�<

   Lش O Pق         .. ت���/��8 ا�Q��O ا	Q< 1اV>� ا Uس ، و�1<�2 ا �Uس إ�* ا$ن�#واء ����S	ًا ا

��1ة <�* ا���ر�W         .. ا�ى أ����   	����دات وأص���ب ا��اه�X ا<Yن�� $ ��2	ف   .. إ$ ا	! � ا

����P ����   و$ �����D\ :;��1 ش��L ������ وض��Z2 ا  . و$ ���2	ف ا$ن��#واء  . ا ��Uس 	I *��> ة��� �

 X:��� .. ن����S>� �� ا[ $ �<P: نY> ، 6� E1ا� �� و� Z<V ��ط.. و�� 

      ���D �� P��� *N� �;
� �س* 1D ا��ى ت��1D Z � ، و����  .. إن ا/�رع اA� وت�1د


;� أ��P أن ه�ا ا����ن �12ن� ��Aن وا�P�2`ت ، وونcA <* .. :>* اbرض ا��ردة <* ا

 .. ا$����ن 

       �� � *> *��� :��� ، آ�ن �12 اP	وش ا	/2� 	�� ��
�ن ر! ��8A .. وD�8 أن �و

وآ�ن زو�� و� � Z و� أث�ث وf 	    .. ح�* أص��Z أر�D � 2	ش�     .. ت;�D ���D	ش� آ8 ��م     

       iا O<Sآ j 2�.. و� أراد ا��Aرة $ ن;��c :> �� ���ب ا�	زق إ�* f �	 ح��D ..               1در :>* أن 

  �
;� ن�ر ن�� �س6    و��	 ، ووس >�� <* ذ5 ا � .. 6��2واNP 6 ا�I; 6 و$ .. وا6�1S ا

 5 .. شf L 	 ذ

 5�Pً� ، آ�ن 1D ا��Vر� D�8 ذ	I ر��S� .. وش�ءت إرادة اi أن 
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 iإن�� إذن إرادة ا– Z� �� ;6 ا���	آ6 ، و�c ا�* ت�n ش	اع ا	
� إرادة اi آ� و

A�� ;6 ا	أس 6 أو ا .. �ن�6 إ* ا/�LI ا

 5
� إرادة اi وح
��� �12 ذ�5 <2>* ا/��ب أن �2>��ا وأن �1Aوا ، و� .. و

 .. <` �Vف :>* ا�ى �2�8 ، و$ :>* ا�ى $ ��1P ا8�b وا[���ن 

�	 س�;6   10 ح��* ���م     1949� :1ت ��اآ	تo إ* ��� آ�ن�Z :> �� ح���o <�* س�;6                 ��;� 

1950    1�� $ �ًs 1ت ش�� ،  8P2
;��� إرادة اi <��ق آ�8 إرادة ، وح
���� <��ق آ��D .       8 او


>�6 ا�Uث�رة ا�* ت�Pل .. ت�1 	 ��1	 ا��1	ون وا�NPء �5�N : وصZD1 ا ! 

 	VJ �s ش �;
� �NDء اi و1Dرة 1D أ:1  ! إن ا[ن��ن ��1	 و

                 ��
���v Q أن ����ر أن ه�ا ا/�ب ا�ى آ�ن ��>��� ت����� س��ف �ن ر! ���  �� ا�ى 

 ���: ��	/: 12� 	�� 6�� أو bح1 :>* ��ل. A���ر 	QS����Sر � ا1Pر �� 	ا $  wث .

      � ��1971 ���� س;6 15 وأن ��Pم ��@�رة :> �� <*    52أن �/�رك <* ث�رة  � OP��� وأن 

          6� �	21��� و��8�N ا�����N ا2	��* ، أ:=�w ان����رات ا6��b ا�وأن �X�;A أ�;��ء   .. و:>* 

8 أن�اع ا�ل وا=>w وا���ان وا��#ع ا��ى :��ش ��� وث��ر :> �� ��Iل :��	� < >�z*                    ��	 آ 

وأن ت
��ن  . وأن �82A ا��Pن�ن س� 1 اv� �A    . ا�P�2`ت و�}�� ا;�س �� ا;�س <` ��S<�ن   

 v �A<�6 ه�اء 	�1��P	اI 6 ه* . وأن ��S>\ ا;�س <* رأ��w و��� �w ا�Pن�ن . ا�Z ا <>

/X2 . ��آw ا�اح1 ا	أي ا�اح1 وا�� X2/< w

8 ا;�س ، وح1��P	اI 6 ح �ة  . وإن�� ا

و:;���1 ح�و�Z دو�6      .. و1D ت�Aوزت :� ا��ان وا���ن6 ا/�S 6 ، �� أ�8 ��	           

 Z >���b ، 6ي س�X ، آ�ن I	د اS�	اء ا	�� ..:=�* أن تP 1 ا[دارة ا

 ض�1هw  1967 وD	اره� س;6  ض1 ا ��د1948و:;��1 ارت
��� Z	 D *>	اره� س;6     

��� ا2>��* واس���1Sا��     1973أ���N ، ���ءت ح�	ب    ����:�1اد وا$س���12اد وا ��P Dن��ذ���� د 

 .. را!b �2ح1ث اbس>�6 

�� :��� ح�* س;6 	/2  .. 1970إن أح1ا $ ��1ق �� ح1ث <* ا

وآ;�1�D Z اش��Z<z    . وآ;�Z أZ� � *�> w �D زو���o      .  آ;�1�D Z ت#و��o�>1949      Z س;6   

�:b��   ة	�� �Z N < ���           . �ل ا 	 @

� أن أآ�X ا��
�� ش� �s <�* داo�<V        . وآ�ن �� او


	 :>* أن أش�8z ت��	ا      ;�� �س�6        . <1�P اتo>1��> .   Z��A وأ�>�* وح ��تo و����تo ��� أ��8 ا


� إرادة اi و���;o           . إ �� صz 	ا   w أت�A ، و o;ل أن�Dم أ� و���  " ص1ق اi اw =2   .. وا
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    Z إذ ر� Z ر�*    ر� iا �

�o         " . و<1P آ�نZ ح
��� تP>�;* <* ا;�ر و<* ا=>w وا=�`م 

     1��/��� ا ��م                . ��Pى :�دي و�Dأن أ v Qه��ا ��� أس�� o1رات�D ��N;ت o�

�� <�* ذ�5    . وو

     ���2� ��وآ��ن  . <1�P آ��ن أث��ث � ��o :;�1 ا;��Aر       : $ أ:	ف �� ا�ى أ<2>��  . ا�ZD آ;Z ت2 

��1دنU� oن;o إذا w أح� �2 ��5 أو س�ف ���ف أد<v إ��Aرا > Z � . >� وأنP>� إ* ا

وأذآ	 أن;o اآ�/�UA> Zة و���رة �	و:6 أن آ � *> �� 8�o ه� ��!� و:/�	ون          ** 

 � ه�ا ا��>� ا�P> 8 sN  . 1949أن;o أت
>w :� أواV	 س;D . 6	ش�  oوآ�ن ��1ر :�ا� .

     8��: `�� o��
� أن أ�1 ن�̀   .. و �� o��و$ أ:�1دت  . و�w أآ�� ت���	ا    ..  ه�1ف  أو أن أ��1 ن�

 5�X : وأ�Dل ا�ن .. ن��b oن أآ�ن آ�
��/U أن أآ�ن ت��	ا �� v و�/�	ى و w iإن ا .. 

           8�: �: o�� <* ذ5 ا�U� ZDن أ��� �Q� Z;أن      .. وآ v Qى أس���و$ أ:	ف �� ا

�	 .. أ:�>�  � o�وأV	ج �� ا� �Z  . :6 وآ8 �� أ1Dر :> � <* ذ5 ا�ZD ه� أن أرت1ي �`�

  6:	�� .   8��2أو أر��1 أن أ��O   .. وا�ى �	انo ه
�ا �S 8 إ � أن;o أر�1 أن أ�O ��ا: �1 ا

و1�D أنc�A <�* إ����م     . وإن�� أن� أوهw ن��o وf �	ي  . وا�6P P إن� $ شL �� ذ5 . اbت�� �  


\ ؟  > o� ! f 	ي ، أ�� إ���م ن�

 Z;وآ–�.  أذهX إ* آ�ز�;� ��Aار آ��	ي اA #ة–#دوج  اس��	ارا <* ه�ا ا[���م ا

��6               . وأ�>�  �
���6    . ثw أن�� �;/�ط وأت�1ث <* ا�> ��ن وأد<�v ا�P	ش ث��� ا�
�و�1�2 ا

���o أص���c ا���ى <��* � ���o ا�ن   �;إ��* ن�����6 اD  ..  1��2	ش��� 118 ث��D – w	ش��� 119: أ���Dل 

  o�;�#ل <�*     وآ>�� ن�P ا��>� ا#ه 1 ا�ى <* � �o ، أح�       .. ا�;�ز 	�V��Z أن <D�o ه�� ا

  o�1D ..      ل�P� o<Vدا *> �s ش �
اش�1ي : أو أردد ا�Pل ا�Uث�ر .. س�ف ت�	ج .. أص�	  : و

   o�	�;أز�6 ت–              iذن اY�� Z��	6 ، ان��Pن�Sه���  ..  أى آ>�� اش�1ت اbز�6 وأح
�Z ح>�Pت�� ا

� oن����X ا��2نo ا�* ت�	دد <* أ:��oD ، ت}آ1 أ���نi�� o ، وأ	D ج	� . ! Uن ا

 **      6>����� 8zأن أش� o 	QVص�� �   . و Z;1 آP> .    o�����6 ��� ن�	D 6>���.. وا

 5� �س6 أو ا�D	اب �� ذ . وه* ص;�:6 ا�2� 	 :� ا;�س وا�Uث 	 < �o�> . w اش��zل ��

      ��Dإن :;1ي �� أ wث .  Z�D�<1�P ش��رآ�ND *�> Z 6 أ�� �      . <1P آ;Z �2	و<� <* ذ5 ا


@ 	     . ، آ�� ه� �2	وف     :@��ن  ثw إن  . و:;1ي ��آ	ات وذآ	��ت    . وآ��Z ا��\ :;* ا

 6��QS
���6 أو ا
`م .. ص;�:�o ه* ا .. أى ص;�:�o ا

� �س�*                      
�ت�X اوذه�Z إ* ص�1�P* إح���ن :��1 ا1�Pوس <�* روز ا �س�\ ، وآ��ن ا

 ZD�� . اbول <* ��	 <* ذ5 ا Z<Dن : و���� إح .. 
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  ..ن�D : w2ل 

 � Z<D : \س�  . أر�1 أن أ:�8 <* روز ا

;��� ن���� ا$ث;�� �  v���أى أن��� $ �
���ن ��o <��* روز .. وآ���ن رد� أن روز ا �س��\ $ ت�

 . ا �س\ 

8 �
��8 ا/;�وى ���
� أن أ:�8 <* اbه	ام و<I�Z إ � أن ��� إن آ�ن �� اUوس– 

�	ح��    iا–         ZD�� �س 6 <* ذ5 ا�ن�ت ا��وات�8 �� إح���ن :��1 ا1�Pوس        .  آ�ن نwA ا

�1ة اbه	ام 	� *> o .. وا:��ر آ��8 ا/;�وى �Uن� $ �
�ن 

               ��N�
� أن أ:�8 < �� أ��وZ�<��D ش�
	ى    . وذه�Z إ* دار ا�`ل أسUل إن آ�ن �� ا

و�Dل �o ا	��8 إن�� :>�* اس��12اد      . ز�1ان أح1 ص�ح�o دار ا�`ل ور! � ت�	�	 ا���ر      

   ���وأV�	نo إن� <* دار ا�`ل $ ����1 س��ى آ�ت�X آ� �	 ه�� <
�	ى           . ر  bن أ:��ل <* ا

وX�<I �;�* أن أآ��X وآ���Z ���آ	اتo       . ��ش� أ��6E ، وأن� <* ح���6 إ�* أآ��ن إ�* ���ار�          

   �وأ��1�Z  . ثX�<I w �;�* أن أ��Dم ����� 8 ���2 ا�;�P ا��* ���ءت <�* ���آ	اتo             . و1Dت�� 

 5�
;� X<I �;* أن أ�>� و. اس�12ادي وآ�ن . أن أآ�X <�را D�8 �@�ل ا���ر >Q�v و

��م ا$ث; �     5و�1�2 :�� �A>��    . و�� :��دت�w أن �Q���2ا ا����ر ���E 1�2	 ذ�5 ا ��م         . ذ

    X2* وأن� أآ�� .     *;� X<I �� Zf	> 6:8      . و�12 ن�\ س�� P> 1ان��Z :�� ش�
	ى زUوس�

o إن� <* ان�=�ري  . 

 2	ف أن آ;Z أن� oن	��S�وأن آ;Z أس�v Q أن أآ�X .  ا�ى أآ�X وw أدرك أن� آ�ن 

�	:6 ا�Q>�ب ودون أن �	ا�v ذ5 أح1 �� ا;�س �� . 

  �>	2��1 أن 	�1�� آ8 �� آ�ن 
�<�Uة     . وتUآ1 �ودار ا��`ل  . ثw �1أ ����1ث ��2* :�� ا

         6�2QPو<���Z <�* ذ�5 ا�Z�D إن��� �	���Qن � �#ان ��w <�*                . <* ذ5 ا�ZD آ�نZ ت�8���2 ��

  	�����2 ;�ن أح�1ا        و�. د $ 	�/�A2�o�; ���     . وZ�s� 1�D �1�2 ا�Z�D ا���1د           .. 12 ه�ا ا w�و

�� � D	ش��         . :	ض�� :>*   �V w1ت����> *�� � *�> *��و�Q>��ب �;�* أن   . و:1دت ا�>�س ا

              Z� �و1�D ان��1ت <�* و���* آ�8 أ���اب       .. أن�O :>* ا� Z واد<v إ��Aر ا/�6P وJت�* �Uث��ث ا

 8�: *> 8�b2�8 أو ا . ا
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�w            وأن آ�  *���1ودة ه* ن��o ا�
� ان ��ب ا2��رة ا�	ة ����ح� :>* ��	ا: � و

 O�	Q�@8 ه�ا ا iا ��P<S� . \<�S� O�	I ��وإن . iآ�� رس��� ا ���: ��	/: 12� o��ون��

 .. واضc �1ا إن�� ��S>�6 إ* أ�12 ح1 

 ** j A��P* أ���o إ$ أن أح�ول د�Vل ا w . إذن 

��س. ذه�Z إ* د              5�>�>�5 <��روق �1�2 ذ �ً�� �I ى آ��ن��و:	ض�Z :> ��   . \ رش��د ا

 oن�
� * . رf��o وأ�>* <* أن أ:�د إ

��س\ رش�د �� 1ر ��ش� وآ�نZ ا$ن����Sت ا1D 6��2 أ�	�Z <* ن���6 س;6            . وأت�8 د 

�	 س�;6            1949��;�وآ��ن ح�� � س�	ى ��ش�� ر! ���           . 1950 و�E	ت <* اbس��ع اbول ��� 

>�زراء .  Z Pان          . ��2 ا[:�دة   و���1�< ����Uت* ��� � س	ى ��ش�� ر!  5<�
��ن  . وإذا �� 

5 �������1ت         أو ���ءت ���� ا�����1ت :��رًا     –:�ز$ � ;� و� � ح
��6 ا�<1 ا�* ��ءت D�8 ذ

          	�� *> 6 �#�� �س6 اوآ�ن ا�<1 <* ذ�5 ا�1�D Z�D      . :>* ا2	ش و:>* ا/X2 و:>* ا

��P �� : �ن ا/X2 راح �1Pم >�>5 ت;�ز$ت ����;#ل  1>� . �ا 6 و�;�� ا1Pر آ�ن ا

      6Pح��
�� آ	اه �6 <�* <��روق         .. وw ت
� ه�� اfb>� 6 ا. ح�� <* ���Q* ا;���س و

 � �12� . وآ	اه 6 <* ا

 o;I�
� <* ن=	ن� ن�� ا/��ب ا ..  <1P ان��* ا�<1 وا�>5 إ* f 	 ر�62 –و

�	 س�;6   10وت�1د ���م   ��;� 1950        6� �	�ود��P� ..  Z�<V>�6 ����1 ح �1ر ��ش�� وز��	 ا


	ت 	 ا�ى ذه�Z إ � D�8 ذP�2� 5` <* س;6            � :>* أث	 س��Pط ��I!	ة   1940ن�� �
�X ا

��w أ��1ا               . :#�# ��ش� ا��	ى    ���. و��ء ح 1ر ��ش� وه� �/���ر �Uن�� ر��8 :; �\ وإن�� $ 

 o;o :� أس�* و�Dل Uوس oنJم : ور	A� 1 . ن ت�ر�5S أس�د و$�1 أ.. أنZ و

 ��2 5 : وآ;Z أ�Dل �o أش	ح  c�ش� اس���2o ا� �� . 

 ! و$ آ>�6 . اس
Z : و��Pل 

- 5 �2� .  اش	ح 

- Z
 .  اس

�� : واس�� ر��ض .. و<UAة ، و� أن�o ه�� ا>�=�I 6ل :�	ي ، ن�دى آ�تw اbس	ار 

 .. ر��ض 

 .  أ<;1م -
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1 د� -� .  ا

- j A��2د إ* ا  .. 

:��د ��QD   .. س�
6 وأZ P <�* ا���ء   .. 1P ردت إ* ا	وح     .. �8 ��2د إ* ا� �ة     ** 

 8P�� Z د�Z < � ا� �ة ، ��>� ا��nت � ��� ����ل ، و<D�� ��8�b ، .. وأ: f 1	س� <* ا

��ء 	�
 ! ورأس� ��

�>6Q : وا1Pر ه;� � دور  .. ، �� دZ<V اj A <>� آ�ن ا�<1D 1 ��ء إ* ا


� ت/�ء إرادة اi أن تA	ى ا[:�دة <* س�2 � دا!	ة ان���S �6 وأن �=�8 ح �1ر ��ش��          و

  6 �	�<أن;o $ أح1�P :>�* ا�<�1 أو :>�*     . وأن أذهX إ � وأن ��1ر أ�	ا ��2دتo .. وز�	ا 

 ..  وأآ	�;o اi وا��1P> ..i 1 أ:�Qنo اi وش
	ا . <> � ا�I *> 1P�o2 . أح1 

  ��;
. و:1ت إ* اj A �	ت�6 ��ز��ش�*     ..  آ�� ��Pل ا��< 6     –ا1Pر  " ت��ر�\"و

     ��Z :;1ي �1  �
وآ��ن  . وw أ�1 إ$ واح1ا �� اN��ط اbح	ار آ;Z أس
� <�* � ���   . و

     oت�� *�1�� س�>�6   . <* ا/6P ا� �;� Z�<Iن ه��       . و��
�1�6 وت/��ء ا����د<6 أن �و���2 ��

16 ه� ���Q* آ��8 �	ا .  ��ز��ش* أ��N �	ت�6�أ�� ا�>�س ا�* <* � �o . ص�حX ه�� ا

��� 8 <* ذ5 ا�ZD أو <�* أى وZ�D ، أن أ<��1D ..    8 ن#Z إ* أر�D � 2	ش�  �وآ�ن �� ا

1U� 6ر�D � 2	ش� � . 

���	ى ��;�* :���رة إ�* ��ارن��         وو��1ت < ��� ش�6P    . و<* ذ5 ا�ZD آ�ن ���Q* ا

1�1ة  � .<Pوان�    ��� ��Uت �Z .       1�2 إ w�
�� اbث��ث 
� w       . و�و�L�A ����ل :��1 ا;�ص�	 و:��1 ا


 w وإن�� ���ل :�1 ا;�ص	 أ:	<�� ���            �وآ��ن :��1   .  :����  19:��	 وw أآ� أ:	ف :�1 ا

 6 �	�
> 6 اw أره� <* اj A و$ <* ا *�
 w :��	 �� ا1<62 ا�* ت> ;o وا� . ا

 .  أن�ر ��: و�Dل o ���ل :�1 ا;�ص	 

- w2ن  .. 	��: w 
� . ه�ا :�1 ا

 ..  أه` وس�` -

-       oD	��N��ط  . و:> 5 أن ت�>z;� ���:1 ا$����ن�ت      .  اس�v أنZ س�8V1 ا����ن�ت ا�>

�ن :�� ا$����ن��ت و:�� ت��� ��� و:�� آ�8 ش�L و� � :> �5 إ$ أن              �s���اbح	ار هw ا

 ! ت�N	 وت
�X أى آ`م 
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��;�w س�����ا أوراo��D ووض���2ا  . ����Z ���� اس���Z2Q  و���8��2 ح��N	ت ا$������ن وآ و

     6� ����
;��� أن أ� ��X :��� ه���� اbس��s>6       . أورا���D أ��V	ى :> ���� ا[������ت ا�� ���
� w��<> .

    12� ����
�	ون�ت ت;/	 و��Vص� أن ت�Qرات ه�!>6 <* س`ح ا[ش�رة ا�ى ��2�1 :>* ا[

���1 ت��Qرات $ ت                   .. ��م   j �A�� :>�* ���ل      و�� ��fب ا[ن���ن س��6 ش���ر :�� ا 	�QS ..

                      �� ���;
� Z�21 ت���D j �Aوس`ح* ه�� س�`ح ا[ش��رة و$ أد:�* أن;�o أث;��ء o��� f :�� ا

 6@�1�� �س 6 .. ا .. وإن�� آ;Z أت��v ، أو ��	و�� �� ����62 اbح1اث ا


�	ون 6 $ح�ZA إ* :/	 س;�ات أV	ى 
o اس��:X ا��Qرات ا[ oآ�ن	ت � .. و

 **  �P<
	ى         وآ�ن ه�ا ا��2���ري ا� `��� ����ل        . ء وه�� ا$����ن�ت ت12�D ��� 8وآ�

 ZD��� أن�ر ن�� �� Q	ون ت���ً� ��N��ط اbح	ار :>* آ8 شL : :�1 ا;�ص	 <* ذ5 ا ..

�5 أ$ ت��Pم ��Uي ن/��ط س �س�o             .. وا�/�ار ا�ى ا��1أت� أن�Z ن��� ��ض��ن < ��             o�� ون��

.. و � ��� ا���>�6 أن �	اD���ا ح	آ�ت� ..           5�b  5ن ه;�ك : �ن� آ@ 	ة س�ف ت	ا�E ..     Dه	  

 ! <;�� <* ا�	اح8 اVb 	ة >@�رة 

***** 

 <1P أ:>� ا�<1 ذ5 <*      1936و�� أهw اbح1اث اQS 	ة <* ذ5 ا�ZD إ�zء ��2ه1ة          

  . 1951 أآ���	 س;6 9

��Qن 6 <* ا�Pه	ة أن ا[�zء ��ء �� I	ف واح	����رة ا . 1و<* ن�� ا�ZD أ:>;Z ا


����6 ا2����ل       � �1�� �U�2رض��6 ت�و���Dل أن س���X ا���Pات   . وأ:>��� ت/	ش��8 ز:�� w ا

��Qن 6 �� ��	 $ ��QV 8Pرة :� س���� �� إ�	ان 	� .. ا


� رد <8�2 إ��zء ا��2ه�1ة :;�1 ا/�X2 آ��ن ه��!`             ��Qن �� آ��ن ص�6�1     . و	� \�Dو��

>;�س  . 

          #� <A2;��د ا[ن� O �N�zء ا��2ه�1ة واY� 6ح	�ت��1ت ش�	ارة ا����س ا��o;I     و�� ا

 ��/1�2�� و:��ل ا����Qن 6 و:;1 ا��Aر وا	�
	ات ا�2��/�z>�ن <* ا ���:;1 ا2��ل ا

 ��	����Qن  � .. وا	�
�ن ا[ض	اب ا�2م :� ا��2ون �v ا> .. 

وان�Z<P أص1اء ه���    . و<* أآ���	 آ�نZ أو* ��2رك ا[س��: > 6 ض�D 1ات ا$ح�`ل          

وارت
��X ا[ن���D Z����D ��1��;: 6��Q<f #�� <Aة ���;�w ����ح�`ل آ����	ي   . ��* ��رس��2 1 ا�2	آ��6 إ

       � �	��وآ��ن ه��ا   . ا�	دان ا�ى آ�ن <* ح���6 اj A ا��	ى و�D>�ا اث; � �� اA;�د ا
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                          *�1�� إ�* س� ;�ء وت��	 :> �� ا��QPرات ا��6��A إ�
��	ي ه� ا	ا�6�Q �� � ا$ن���Pل ��� اا

 j�	2 .. ا

�� ث��w اح���8 ا[ن����وت��Z���D .. و:#���ا �1��2 ذ��6��PQ;� 5 اP;���ة آ>���� . A> ��# ����	ك ا

       ZD�وأح� ا;�س أن ح
��6 اfb>� �6 ا��*   . اbح1اث ض1 ا[نA> # وض1 ا2	ش <* ن�� ا


�� أن ت�2>�� �1�2      : ��� � ;���     . أZz ا��2ه1ة w ت8V1 <* ا:���ره�� أش� �ء آ@ �	ة            ����� ا��ى 

��ن1ة ا/X2 أو ض�� Nf�� ا[�zء <* ��ا��6 ا[نA> # أو� *>  ! 

��1�6 إ* ا[س��: > 6 <* ن�<��	 س;6   . 1951و:�دت ا��2رك ا

 �������	 آ�نZ �2	آ6 ا� . أو* وآ�	ى ��2رآ� . و<* د

�N	��ن ��;�* ���<=�6 ا[س���: > 6 ����1ا<v و���1دون ���#ح\ :>�*                  # <Aو:�د ا[ن

�Pه	ة وا[س
;1ر�6 وXNf ا/X2 وZ��D �=�ه	ات <* ا. ا�Pه	ة  . 

 # <Aا :>* ا[ن	آ>� ث�! X2/1P أص�c ا . �ًN� . وض1 ا�<1 أ


��6 ا�=�ه	ات وأZP<f ا�1ارس وا��2ه�1        �
�� ا�1م �D *�> *�<z>��ب          . و�;Z2 او

وات�1 ا;�س وذا�Z أ<
�رهw ثw ت�>�رت <* . إن ش �s أآ�	 �� اbح1اث 1D �1أ �;�/	 .. ا;�س 

�� Jت* ��w ا$س�2��ر :>* د����ت� – ا$س�2��ر وأ:�ان ا$س�2��ر ضNf :1�6 واح1ة � !  وا

��� أن ت;�/	 ا�=��ه	ات <�* أوا�V	 س�;6            	f �
� w ض�1 <��روق أ���N ، <�*     1951و

 62��A .. وآ�ن ذ5 واض�� و��رزا وbول �	ة . ا/�ارع و<* ا

1��1ة     و1D س8A ا�}ر��Vن أن ا�=��ه	ات ا��* ت��Aه	 ��1�2اء ���روق              ** � Zآ�ن� ، 

   	�� *<: .         6����;1��w أن ه��� ه�* ا���هX ا;�س �2 1ا :;��1 تUآ�1  w 5�<1�P س�ZQP   . و

   5<���ن          . ه �6 ا��� ����� ح�� أو اح�	ا�� ، و$ bح�1 ��� ا �
��12 أح1  wوا<�cN أ�	� و

    	�� *> w
�             .. ا�� ���Q�	ت *���� ;1D 6 انZ2QP آ8 ا����ل ا.. /��LI   وأدرك ا;�س أن ا

 ����N������ ;1���D 6 أ<>����Z ح������� أ����� ;6 .. وأآ@���	 ����� ذ���5 أن أش���	:6 اوأن ا�����ج ت����Z ا


;;�� آ;��     . وا�2اص\ ح��� ، ت�#ه� �2;\      و$ أح1 �2	ف أ�� ا;�Aة و$ آ \ و$ ��* ؟ و

 ! ن2	ف أ�� و��* وآ \ ؟ 

���ن �D 1�!�Dات��� <�* ���                   ��Qن �6 :>�* 	�
���6 ا�	 واس���   و<* ذ5 ا�ZD أ:>;Z ا

��ن رو�	ت��ن   	� :              ، ���� �A	ى <* ش�ارع ��	 أو وراء آ�ا ��� �s ن ، وأن ش�D�� wأن�

 w��ه	� � ! 
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      	���;���        1952واش�82 ا��Pل <* ���8          ..  <�* �1�;�6 ا���� ���2رك <�* ا���و�1�2 ا

  	 �
وأح� ا;�س ، أن ا[نA> # س�ف ���ر��ن إ* أ�12 �� ذ5 آ����Aم :>�* ا��Pه	ة          . ا

��ه��ا إ* أ�12 �� ذ�V ، 5<�� ��� أن �;X�<P ا��b	 ت�����                ..  w �
وت
��ن ث��رة ش�2� 6    . و

  oن���Q�	��w��P –<���[نA> # .. ض��1 ا$ح���`ل ا	��I *��<: –  ب����ن ����=���� ���
����V1>�ن و 

 vا�	�< .. 

       5��
� ا/X2 <* ح��6 إ* أن �	ى ص�رة أV	ى أو ا��1ادا >�>�5 <��روق ، و� wو

  ;>1��2 ه�� ا�b �	 <�}اد             1D ض� ا *�س س�QS وNf�� :;��1 :	<�ا أن <��روق 1�D رزق ���

وآ�ن ه�ا ا� `د ا�2 � ���	ر �=��ه	ات �1��1ة          . ا@�ن* �� زو��� ا@�ن 6 ن�ر���ن ص�دق       

���1ون <��}اد اbول و$ <��}اد ا@���ن* و$ ه��w أص�����ا <��* ح����6 إ��* <���روق اbول     	� wه�� `��>

 	 Vbوا ! 

   ��ا ا X5 و$ ذن�د < �� ح1ث �12 ذ�� .    X2�/< 6��وإن�� � `د� آ�ن ن����b 6 �� و�1ا

 ! وآ�ن ش}�� :>* أ� � وآ8 أس	ت� .. 

 1���1Aوض��1 . وض��1 ه���� اbس��	ة آ>���� .. وت�ا��Z ا�=���ه	ات ض��1 <���روق و�����د� ا

�� أرا��Dا ا���1ء وه���1ا ا� ��ت <�* اP;��ة                        �� أ:�ان�� �� ا[نA> # ، و��� ص�;�!v ا[نA> �# ا

 .. و���:1ون ��#ح\ :>* ا�2ص�6 

              6� �Q� 6� !ل <1ا���:U� ، ي#� <Aا[ن X2�/1��6 أن       . و1D وا�� ا>�
���6 ا�وح�و�Z ا

         c<ت� w ��;

��6 أو       . ت���ى ه�� اb:��ل ا�1ا! 6 ، و�<1P أ<>Z ا#��م �� �1 أى أح1 <* ا

� �س* �	اي أو <* ا/�رع ا .. <* ا

�	 وZ���2D ����ا�c 25و<��*  ����;�1�;���6 ا[س�����: > 6  � *���>  ..  *���<: #��� <A1 ا:����1ى ا[ن��P>

�>�Qت . ا��اI; � ��ح/ � ��O أ��م ا/X2 إ$ أن �	د :>* آ8 ا w�6 و��	�6: و# <Aإن ..

�* وأ��D* در��ت�� <�Uح	�Dا ا��Pه	ة             Dأ XNz��1��6     .. وإ$ أن ��>� اإ�* �VJ	 ا���ص� 8 ا

;� و:> W���Z :  ;� ا�>���6 ا�* ن2	<�� وسA>�� ا��ر�	 س;6 26��م ا�;� 1952 ..  

وD�8 ح	�O ا�Pه	ة ���:�ت ا��;v :��ل ��Qر ا�Pه	ة :� ت�	��� أو ش��� ا��Q!	ات          

��Qن ��6 	�
��� أرf����ا :>��* ا1��2ول :��� ذ��5 .. ا�� <��* آ��8 ا��ا1��D v��D  .. و	��VJ أن 	�� fو

 	�� *> Lج :>* آ8 ش�A2;\ وا$ح� ! اس�Uن��ا ا
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 �1�� آ����ر ض����ط ا/��	6I    و<��* ه���ا ا ���م آ���ن ا����: 	���D *��>��5 <���روق 1��D :���د إ

� �� ا2�	 :/	ة أ���م                 ��.. واj A إ* �Uد�1f 6اء  1Pم �w �� 2ً� و* ا1�2 <}اد ا@�ن* ا

 w� `!�D : *ن�@
w و1ن� وو* :�1ن� <}اد ا  . أه1ى إ

���S ون �	ان ا@��رة             
;��  . وت;�هZ إ* ا�>5 أص�ات اXNz ود��Vن ا�/�U أن   و w�

���ه��ا <�* إV���د ا;��ر                  . ���	ك    w�2Dا�� *أو ��� ا�Uد�6 أو �Uذن >N��ط أن ��2دوا إ

����ر أن ا�ى ح1ث �� ا�1اح6 و�� ا�QSرة :> � و:>* و�1 ه�ا .. <* آ8 �
�ن  w ��>

 1�1A�د ا���;�	ف :� ا1zاء أو :� ا���وة �� �<2A1ر�6 ت .. 

   ��2��U ه�� أ�o�/� �ً�N          أ�� وز�	 داV> 6 ا w�<> ZD�..  ��� ذ�5   ء<1 وس
	ت 	� <* ذ5 ا


�	ا        �� ����
� */�	اء :���رة واح�1 اس��� ت�< �O          .. و$ ذهX إ �< A��و$ ح��* ت�VU	 :�� ت

�6N ���>� ث��ن � أ�� �� اA; ��ت <* ذ5 ا �م 	: .. 

   � Vر{�
o> w ح	��O ا��Pه	ة      – �	ة أV	ى    –و:>* ا���Uن��ا ا�	<��ا ���    2..  أن 

�� آ�ن�ا ��� آ�ن�ا ض����ه� : ا� .. د�Vن�� و� ��� و�/2> �� و�� ا

  �;;
��	:6            – ن�� ا�N��ط اbح�	ار       –و� O�<Q;ح�1اث تb1 أدرآ;�� ا�D  .    وأن :> ;�� أن

��P* إ$ ا�;� �     .. ن12ل :� �QV ا�* أآ�>;�ه� ت����        w<> ..      آ8 ه��� �� �;�1�وآ;� <* ن�N;� أ

 . * ��	 ا�Pى ا���Nر�6 <

 ه�* ا;=�	    – أن ن=	��6 ا����د<6 ت��� 	 أح�1اث ا���ر�W             –و$ أرى �	ة أ�V	ى      ** 


��              .. ا;��ذ� 6  � ���د<b 6ن ه�ا �>�z* ا[رادة ا[ن���ن 6 و W��Z آ8 أح1اث ا��ر bن� 

1�	� وت��1 	�      Pوت iإرادة ا �: *;zت $ ���i��� Z�;�J ا��ى �8�2 ش����      .. ا[رادة ا[ن��ن 6 ن�

�` :�8 و$ أ�8 و � <�* � ��� إ$ �D	وش ، و1�D ض��ZD وان��1ت <�* و���� آ�8 ا���bاب                     

 ���: �� ..وث�!	ا :>* ث�رت�� �	ة أV	ى .. ���c ح�آ�� :>* ��	 �12 :/	

 


