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��رة ا������ ��� ا���� وا��
	�ل    �� .         �ا���� ��� ا�	%�ر$ وا�
	��ل ا���#ان ا�! ��

�� ��وه� 67  آ0 ذ�3 م2 أ01 م�� وم2 أ01 أن .-�, ��� ا�+�� ��� *()�� و�–وا��#م� 

��*� م2 ا���Gد اEص�C إ�� : �	ً@ ب��-�.< ا�+�#ى ا�!�.= ا�>ى .�#ل . ��� *()�� ب�9 ذ�3

 .. وآ�ن ا���Gد اEآ�� ه# ��1د ا�+(H . ا���Gد اEآ��

       �IC�ب ص��2 ب�خ0 م��. �IC�ا�� �Lا<�و�%�2 أم�#ال ا���>ا�L وا�س�
�9*�     . وا�>ى .(M�9 ا�

 M� @ء	2 خ#*� و�I.ر.2 م���!

��P م�� ب	)	� M�@C
� ، واس
IL#(وم2 –و�@ت-�د ا� 

9� أن *
P9 ب�9 آ0 ه>$ ا�-�وب وب)�����     I�Sاً   –ا���ISخ =�T#	0 ا��9G.  .   M�
و.9G�0 م#ا�1

و�	� ذهP ا��>ا�L وم)
!�ر$ م-	� �)+2I هI%0 إ�� �� ا�!	�ت� �L م�� آ��ن     .. �Uور.�  

 3�<� �)I+9#ا��1 ا�	ب� م2 ا�� .. 

�L# � .��ر �Tارًا    . م
#ازن *()Iً� و����Iً  . �دات أ*M ر01 م9
�ل   م2 مVا.� ا���HI ا�)   

 PYCا� �+� . ً��	I�ذا أص�ر$ آ�ن رZL .       ���أ ��L ت��	�ا�! P�-. �ة و#�(�وT��  *E .�-. � M�P ا�

��� ��*�[ م��� ا�%\I��         .. ا�-�P   : ات > �+()�M ش��9رًا      L ، �ً�Y9ب �+�Y9ب P�-. ب وأن��-
أن *

وL�� �T[ م�� ا�
	Vق .. >ى .)
�ر1+� إ�� ا�
	Vق ب)�P ا�-�� ا�>ى ._دى إ�� ا���اع ا�  

 �I+a#ت�� ا���و �L 3%)
 .. ب�9 ا�+%)� ، و��L[ ت)��bL ��� �bL c ، و��L[ ا�

وL��� آ��0 أوراق ا�����HI ا�)���دات ا�
��� روى �IL��� ب	+
���� ا��T��� وا�����ق ، �I1d���ل    

          e.ر�
 ، م�ذا �1ى �M و�1ر ا�#ه	�ا�!�ب� �
� � ت����Y ا����.�ت ا�%�ذب� و. ���� ت�Gر ا�


�I ا�	����.� 7��6 ا�T@9���ت ا��I�I��� ا�	����.� ، وآ���ن L��� آ��0 ذ���3   IL#��(ت ا����T@92 ا���م M��I��

 . *	#ذ1ً� 
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� Eن س�(�ه� ا���>ا�L ت(�ه��       . و�%2 ا���HI ا�)�دات ��� ��دتM ، راح .
G	0 ب������         

 واس��
	�ار ��.��M ا�س��
�9اد ��-���ب وا�-���ب : أ.Y��ً� ، و�%��E 2ن ��.��M م��� ه��# أخS��� وأL���ح  

ا�-�ب وا�*
��ر ��IL وم#ا�1�� مY���(�ت�� ، وب9�� ذ��3 ��@ج م��� م�2 و.�@ت ا�-��ب            

 �� .. وا�-�وب ا�)�ب

و�6 .%2 م�S#بً� م2 ا���HI ا�)�دات أن .>ه�L P ا�
	�ل س ��Lت ا���>ا�L إ��� در1��     

             �Lا<��
�ل آ���#رة ا���I�V ا�	�9�� �L خ�Iل ا���IG�#ش  YIL�i �  : أن .�Gم�09GIL M ص#رة ا�

 �	.Vت_دى إ�� ا�� �S.� خ��	ل .. ا��
� . أى .kخ> رأى ا��>ا�L �L س�I ا�

67 ه��61   . وه�61 م�� ، و��د إ�� م�� آM*k �6 .�ت%P �1.	�         . و�1ء ا��>ا�L وراح    

 .. و�1ء آkن شbIً� �6 .-�ث . ا�lIG ا�\��<

      M
�U�L >ى�ء ا����2 ا�9+�ء مV��1 #�ه �Lا<�� و�%��2 ..����� م���  " ا�#����ة ا��#مI�� "إن ا�

 و�)���� ��LتM و�	��Tت����M . ا�#������ة وا1����P ، أم����� ا������>ا�L �L����HI وا�1����ً� و� .)����
-, ا�9+�����ء  

 �I� .. وM*#+1 ب

�I)[ . �1ء ا��>ا�L إ�� م�� ب�9 أن ��7[ ا�\�Cة ، وآ�ن م-%#مً� ��� ا�\�Cة ب��(!0   

 �IGIات�
�� �)%�.� أو ب�.��I اسI� .  آ	� ذآ�ت م0�T 2–ه>$ أم+�I م��.� ، وإ*	� ه� �

 . و�L ذ�3 ا�#T[ آ+[ ��T �L ا��Sه�ة 

��� آ��ن م�G�Vًا ت	�م�ً� �@ت���ل ب%�0          . وه>ا ا���� T�� أم��ت ب
I�G�o $Vدارة ا�-��ب          L

               i�T#أى م ��L %�ى�0 �)I%�!0 ت�0 ب%�م�� ب �L . م%�ن          ��ه�ة .#1��Sا� ���T 2�ب م��وب���

م�2  وL�� ه�>ا ا����� آ��ن .9	� 0���pL إس�	��0I م)
!��ر ا��T .                E اEم�I م-	� ��� ا�	+69    

 �Cوزراء م� H�Gم M9م� وم#� .. وا�	)��L ب2I ا����.2 م��M م
� . ا�

     =I�ص �L MIL م��Tq� ل ��� ا�+�ص��	ر$ 1�
 �+��م�  1956و��T ا��Sه�ة آ�ن �T اخ


��L M��� م+!���I ا��%���ى Iب ���L ى���Gت ت��@��صoا u��9[ ب��آ�* . �ً�I��U ًا�IC��ص M��
Iن ب���آ ����L 

وارت�c ه�>ا ا����� L�� ذه�2 1	��ل ����         . م�� وiT ا��9وان ا�\@�7 ���      195و�L أآ
#ب�   

و��>�3 آ��ن � .-�P ه�>ا ا����� ب�0 .
!��ءم 1��ًا م�2          . ا�+�ص� ب���9وان وم��Y(�ت ا��9وان 

 MIL م��Toا .. 

��� �1�V تI�G�Vًا I1��اً    . و�%2 و�1ت ه>ا ا���� م+�س��ً� ت	�م�ً� �	�� أر.��        L .    c�وس M�*6 إ�7

 MIL أس
iIS أن أآ#ن ��� ص�� ب%0 ا�+��س  و��a 2., اV�1Eة ا�%\�Iة   . ا���ه�ة وب2I ا�+�س  
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وأ*�� � أa	�L i�� أ�)�2 و�     . و��T �L ا��Sه�ة آ+[ أت��� ت(�ص0I ا�	#T= م2 آ0 ��1   .. 

وآ0 شPG. x أن .%#ن م�2 أ1�0 ا�-��ب وم#ا�1
���             . 67 إ*+� �L ���� ��ب    .. أدق م2 ذ�3    

 yذن اZب ��IL ق#)
 . وإدارت�� وا�

�Sا� ��� . ه�ة ه� � �L�z	��Iت أ7+�ء ا�-�بوآ�*[ �L�z ا�	%
P ب

و��S . 6 ��� ب��� 0�T ا�-�ب أو أ7+�ءه� أن ا���م� س#ف ت�>ه0 إس��ا�0I إ��� ه�>$           

��ت�� ت#از*���   . ا��ر�1Lوأ ��
�� أذه�
�� ورد�L .       ��1ن ��ر#�+Gا� ���I��. �9 أن�
و��>�3 ��6 أس�

  6I���|9�9+� ا����ت ش����6 م9+#.I���S-ت ������
Y����ب ا�9	���, وت-S���U . 6����ب أ�	����ق م����� بL 

إ��� {خ�� *#ب��ت ا�G+�#ن     .. ا�	#اص@ت وت��م ا�G)�#ر وا�	���*i وا�	��ارس وا�	)
!�(�Iت          

E*�� ه�� أ.Y�T �ً�� {م+�[ ب�*k�� T�� �Tم�[ �%��                 . ا�
� س#ف ت����I ب)�P ا��Cور وا��SCس�     

رب	��� آ���ن ��C���ور  .. وت#ه	��[ أن ا�9���ب T��� و����وا �%��� .I9!��#ا م+���Vم2I   .. ت+���� دا�	��ً� 

 أو L��  56 أو L��  48إذا ت�([ ا��I#د إ�� ا�#راء ورأوا م� ��ث L��          اoس�ا���I بu9 ا�9>ر    

إن ا���#رة ب��>ا ا�!�%0 تS9�6�I ا�%\I�� م�2            . و�
� ��وب ا�س�
+Vاف أ.Y��ً      .. 1967س+�  

 �+I�� وا��
 . ا�-, �L أ*�6 ا*

�L�9* 6�c    . و�%+� أرى ، و��-�, وا�*���ف وا�
��ر.e ، أ*+�� أه�	+�� L�� ��, أ*()�+�                   ** 

�M م2 ا�ه
	�م    �%(�ح ا�lIG ا  -
6�L ت%2 م�9رآ+� هVا�6 آ��� إ*	� آ�*�[ ه+��ك     . �	��ى م� .)

�	I|� ت�#Sة وب�IGم =Tم#ا . �+I�� رًا�� ��G��
 .. 6�L ت%2 ا��#رة س#داء و� آ�*[ *

و���>�3 آ�*��[ ا����#ات ا�	����.� م9��>ورة L��� أن ت��+%H رأس���� ، آ�	��� 1���ءت ذآ�.���ت   

  ���	I�Eوب ا���ا�- .. �Iات ا�#���#د.��� تIS��0 أ�+��T��� وت��9L��� وت��9G��� I�z|��� آ	���     وآ�*��[ ا�

..  أى L��z 6�I���ور وص���= �
��� م��i اz "– y��@ظ ا��T���ب"ب��kن ا��I��#د .  وص��(
�� ا�
��#راة 

�� .. وا�
#ارة ت_آ� ه+� ا�	9+� I� . وه# �

و�>�3 ، وأرى أن *�#ل ه>ا E*()+� آ\�Iًا و�I1Eل ا�!�ب� أ.Yً� ، إن ا�س�
�9اد �-��ب                  

ورiL ا��وح ا�	9+#.�� ب�2I آ�0 ا�+��س ص��9ً� ، وz��س اo.	��ن L�� آ��I ..                     0ًا  أآ
#ب� أن �)  

�ًTب ش�#��وأ*� أ��ف ا�%\�I م2 ا�	
��P ا�
� ذآ�ت ب��Y9 ، و�6 .-)2 ا�#T[ ب�9 �>آ� . ا�

 .. وه>$ ه� م�	� ا�	_رخ2I ا�	+�(2I . أش�Iء آ\�Iة م+��

 " �ً��	I|� 3��I�� y0 ا��YL ن���أ" وآ ����L 6I��|9ا� yق ا���*�ص���و*� yا ���#ف . ��*+��وس

�*��+. . �.�T xآ0 ش ��� M*إ .. 
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x0 ش%� ]S
 . و9�� �L�z ]�91	��Iت ��T �L ا��Sه�ة . �T ا�

  0�I+ا���روم ��� ا� �L �وآ�*�[ ه�>$ ا�L�C��    . و�L�z م	���7 ت	�مً� �L ا�ت-�د ا�ش
�اآ

�� آ�ن. ب�.ً@ ���T �L�z 2 ا��Sه�ة إذا م� �Uب
�� ا��Cرات ا��I#د.�        L  ، �ً�	��T �ً�	
 ذ�3 ا�

 . م2 .�رى ؟ 

و9�� �\��7 �L�z ]�91	��Iت �		��وح س���6 ا��>ى آ��ن .
�#�� ا����Lع ا�	��*� وا�	��وم��               

�I�9!ا� . 

      ��Iف ت��د��z آ�*[ ه+�ك 7@ث ��وه�� 1	9I�ً� ���� ات���ل ب�Y9��� ا���u9 وب%�0              . �

 . م%�ن �L م��

 **             ، ��I��* 0�2 آ�>*� م�خk. >ى�د ا���ا�- #�G>ا ا��ه cة    ووس��� وا�-)��ب�ت ا�S#.��� ا�	9

        3-�Yا� ��< ���9�. xث ش�� ، �+� �)I 0 ب�ءوس�� مSت �
ت	�م�ً� آ	�� *G��    . وا��
	��ت ا�

       MI�� إ�� م� آ�ن x67 .9#د آ0 ش �|-� xآ0 ش xYIL ا���ق MTV	. س#دE>ا  .. ا�)-�ب ا�وه

ص���ICًا L��+-2 �+���م� آ+��� *�G���T V��� ا�S���ه�ة �\�*��� ����� 7	���2I* مI%�وL#*��ً�   .. م��� ����ث 

H(G
و�6 ت  0��Gة وا��ة م2 ه>$ ا�	I%�وL#*��ت ا�
�� ت9	�0 ������ إدارة ا�	 ��ب�ات          . ��

و�6 ت�9 ه+�ك  . 1971أى ب�9 أن ص(I[ م�اآV ا��#ى �L  .. 1973آ�ن ذ��L 3 س+� . ا��9م�

������ ا*�9S����[ آ����0 ا�ت�������ت ب����2I ه����>$ .. أ�1����Vة ��
�����+[ و� ت)����IG@ت و� ت������ر.� L

 2Iت وب�*#Lو�%I	ه>$ا� ]+�
 . و�%2 ب�I[ ا�	I%�وL#*�ت �L أم�آ+�� ب@ �	0. أV�1ة ا�

شx مY-3 أن *
H(G ��� آ0 م� .�#�M زوار ا���� و*V�ؤ$ م2 ر�1ل وزو1��ت�6       

 ! �z �Lف *#م�6 ؟ 

 3-U؟ : وت)�ء�[ وأ*� أ $�I	ذا *)#ا دورات ا��	و� ! 

����� L�z���  و�a��P أن *9�S��L .  M��� ذ���3 ا�#T��[ 1���ء*� ا����>اL �L��� �T��� ا�S���ه�ة      

�L 2-+L أ.�م ا�\�Cة ، و�%+PYz M �+�م� ��6 .�� ش�bIً� م�2     . و�6 ت%2 ه+�ك �	��Iت   . ا�9	��Iت


#iT شbIً� م2 ذ�3. 6 .2%� M*ل إ#�خ�#صً� أ*M �1ء إ�� م�� ���aًا وم ��aًا . ذ�3 وراح .

�I��ت  I%L�= � .��ى L�z�� ا�9	       . ب-�IتE Mن ا��I#د آ�*#ا ��� م�ى م��M آ�I# م
� م2 ا���ه�ة          


��ل         �و��*E .  6�U M�-� ب-�Iت�M �+��م� ه��c أرض م���            . وآM9�S* � =I ���� أدق أس��ار ا�

وأ*+�� 1	9I�@. .    �ً�p أ*+� 1	�L �ً9I م�� وL�� �T�P ا����ه�ة وأن أو�دى .�I	�#ن L�� ا�IG�Vة                  

      xآ0 ش �L �+�9أن *!�رك ش PG. .     �-U M*أ ��. دون أن .��� أ    ���� ��وا�1 �I-Y
Eن ا�
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   T وا�-�ب ، iI	Gا�     iI	G2 ا�Iأو�دي           .. � س�وت ب ��ى ����G. س��ى ��� أو�د ا�+�G. وم�

�ًY.أ*� أ . 

   =��T#	ا� M�� ]����3 ش�ذ� i��9دة   . وم�ا�) ���	T ��L 2�ن    . وآ���آ ��م M��� #ت��1 ��T ���+*E �

9
M ��� س�I ا�	�9رك�aأ �+*E أو MI�� �ًYم�z . نE 2%ة"و��C\7[ " ا��� �T .. د#�Iوأن ا�

�+�ة �T *(>وا م+�� إ�� ا�Y(� ا�     �� �Iب�C .   ة�C\أن ا� M� ت_آ� �Lا<�وآ�*[ ا�	�9#م�ت ا�
� ��ى ا�


�� ت�
��i م��� و1�lI م��� وا�+|��م ا�	���ى          � i(
وأن ا�\C��ة ه��   . ه>$ س#ف ت
)i وت

أى أن ا�\C��ة  .. وآ�*[ ا�\�Cة ب�ا.� ا�+��.� ���I#د و*��.�� ا���ا.�� ������ م���           . ب�ا.� ا�+��.� 

 ! وه>ا م� ��ث �I� . @ً9L#د.� ��� ا�Y(� ا��Cب�Iه� إ*��ء �#T iU#ات ا��
@ل ا

                  lI�1و ���	� ��م#
و�%2 م)
!�ر ا��>اL �L�� م��� أآ�� ��M أن ه�>$ ه�� ا�+��.�� ا�	-

 . وأن م�� ، آ	� ت#9T[ إس�ا�0I س#ف تG\# ��� رآ�
��I أم�م ا��I#د. م��

��� آ��ن س��ر�ً� L�� ص�#رة ا�              ** L ح��>ا ا�!�أ7+�ء ه �+� �ً#C!م �Lا<��V.	��  وآ�ن ا�

" ب��#ا ��M ا�
�م��ى    "�L>ا م� M� M��T م)
!�رو$ ا�>.2       . � م-��� . ا�
� س#ف ت��ب ب�� م��    

�� ب���#ا  . وم9+�$ أ*�U 6-%#ا ��MI وب��#ا �M شbIً� � .��ع.. آ	� *�#ل �L ا�
�I�9 ا�	��ى     �

   M��+	7 ن#��U��
$ وه��# س���I9 ب����
�ام ، وه��6 س���9اء ب���>  .. ���M ا�
���ام و� .Vا���#ن �
��� ا�I��#م .

     P9��وش ����	ب ]���-� ���
اEم��#ال ا�
��� ت
����� ,L��6�I ، دون أن .����#ا اL y��� اUE���ار ا�

 . م��، وآ�ن س���� 1+#ن ا��>ا�L وi!1 م)
!�ر.M أو م)
!�ر$

وا�
�L�#ا بk*��� م����Iة   . وا�\C��ة ا�
�� أس��9ت ا���>ا�L ه�>$ T�� أس��9ت ا��I�#د أ*()��6         

��IL 9#اTأم�.%�. و ��
وه� ا�
� ص#رت ��6 م2 ا�G# م#اiT ا��#ات .  ��6وأن ا�\�Cة �T ص+9


�6 ا�	(
�ح ���خ#ل ب2I ا��#ات وا�*
!�ر وراءه� . ا�	��.�Sأ� �
 .. وه� ا�

       �L#�ب � ر��HI م�9�� ا��راس��ت ا�س�
�ات�IGI ،        – ا�. y�	�M     –و�%2 ا�G+�ال ا�(�*)�

: L�� ذ��3 ا�#T�[    �1ء*� �L ا��+��a ا� �I.� و�Tل �� وآ�ن ��U��ًا ر��HI ت-�.�� اEه��ام              

 ً�����S3 م���	أ� ت� P��G. ة���C\>$ ا���ه . ���I*#.V)Iت� ���إ� م�9آ ]��(I� ����*إ ! ����I�� ���Y
�إ*���� م

 ! ب��(!0 ت	�مً� 

�� آ�ن اo.	�ن راس ً� �+�� ا���>ا�L وم)
!��ر$ أن ا�\C��ة س�#ف ت�
��i آ�0            L 36 ذ�zور

 �L ه>$ ا�-�ب و��#    و.�#ل إن أ��ًا �6 .)
!�$    . وأن ا��>ا�L أخ> .��ئ م2 ه>$ ا�\�Cة      . م��

 ه��>ا ا����أي ا�خ��� آ���ن س��GI+�+� ا��V.	��� وا�#T��#ع L��� ه��>$      . اس
!���*�$ �%���ن ���M رأى {خ���  

 ! ا�\�Cة ؟ 
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� ر�HI ت-�.� اEه�ام آ
P م��ً� .MIL �I9 م�� وT#ات�� ا�	)�-�� . ��� M*ل إ#�و.

    c�L ة�+��� �IT�!ا� �)Yد ا�#�I0 ا�
��� ا�
�0    أم�� L�� ���   . أ.�م 1	�ل ��� ا�+�ص� ، ا�L ��*ي أ�

     �ًY.أ �Iب�Cا� �)Yد ا�#�Iو091 ��� ش�9رًا    .. ا� :     �Iدبd� i(9ل م2 س@
وسi(9 ه�>$   .. ا��

      H.#(م2 ا� ��.�T �IدبEم2 دم!, وا ��.�T .       2�ح م��Lأ ��	.V, ه�6 .��� �+�!I1 وم9+� ذ�3 أن

�	.Vه>$ ا�� . #I*#. ب��ب� أس#أ م2 #
  . 1967وأن ��ب أآ

Eا ���ت-�. HI��[ ر���@  و��ت���ا� =��T#	>ا ا���ه ���و�� �ه���ام ����� ه��>ا ا�%��@م ا�*�Vام��

       P9�!وم2 ا� lIGم2 ا� �T@%�.�                    .. أخ�ت ا�9)��I�	9>$ ا��ه M�
��7�6 إ*�M ��6 .%�2 .9��ف م�� �

 . ا�Y 	� ا�	9��ة

وم�2  . ووص(#ه� آ	� �T[ بk*�� وادى ا�	�#ت . و�T ا�
�ف ا��I#د أ*()�6 ب(�ا�� ا�\�Cة    

   �
�Gأ م��
L 2I�� ذ��3 ا�#T�G. ]�� أن ا�G+�#د ا��I�#د آ��*#ا             "ا�+I#زو.3"و" ا�
�م".I%.��مEا 

     ��I�	خ#ن م2 ه>$ ا���. .                ���IL ن#��#�. 2I.���	ا� ��إ� ��ت م#�1��
L� #ن�9L�. وآ�*#ا :

 .. � تSCY#ن ��I+� *-2 *�.� أن *9#د إ�� م�ارس+� وآ��Iت+� .. د�#*� *�i1 إ�� ب@د*� 

        6�L ه>$ ا�-�ب �L ���Sا� �
�� 1+� ا��I#د �L      ة�I��	>$ ا��[    .  .%#*#ا س�9اء ب��0 آ�*�ب

 . آ0 ذ�3 م�9وف وم+!#ر �L آ0 ا��*�I. م9+#.�ت�6 �+� ا��(�

. و�1ءت آ
��6 �2 ا�-�ب ت_آ� أن ا�\�Cة م��P ص+M9 ا��I#د وش�ب#$ �
� {خ�$         ** 

   cI��-* ���+*ة أ���I\ت آ����م+�س ���L ���*[ أ��م� أ��+���+� �ً	I���ن س���آ =��T#	�� 2I.����	ا� �.����وأن ت

 . وأ*�U 6-�.�*� � ش�L 3 ذ�3. آP*�1 0ب���I#د م2 

      ً������ T��ل   . و�L ا����ء ا�
�I(V.#*� أخ�Iًا مi ا���I* HI%)#ن ا�
��ف ب	�� أس��9*� �L :

إ*M �#� ت�خ0 أم�.%� �L ��ب أآ
�#ب� � *(�
� ا��S.�, م�2 أو��M �خ��$ �+�� ت�0 أبI�P أم��م                      

 .. ا��#ات ا�	��.� 

�� *�V� . وا�
�خ0 اEم�.%� م�9وف ت	�م�ً L    l.��9ا� ��L 6ب�ب�ت���ب�ب�ت   .. #ا ب��[ ا��وآ�*

وه>ا ه# ا�
�خ0 ا�>ى ا�
�ف بI* M%)#ن أخ�Iًا ، وا�>ى أوT= ت��م . مVودة ب��#T#د وا�>خ�Iة

PIات+� إ�� ت0 أب#T . 

�� أن م�� ��T�I* M%)�#ن .-
��ج     . و�T ت-�ث *I%)#ن �2 ت��.� ا��I#د ��lIG ا�\��<      
وأ�

�IU#وت �I-09 ذ�3 . إ�� ت�Lا�)�ب, وس#ف أ HIا��� M��T �	� 0أ ا�+� ا�%�م�Tد أن أ�G	ب

 . *I%)#ن
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 **  M��
وم��2 ا�.�C��P ، أو ���HI م��2 ا�.�C��P ، أن .��>هP ا����>ا�L ب9��� ذ���3 و.1#��M إذا�

 M� ل#� ! أ*�u وأش09 ا�\#رة ��� م�� ؟ .. .� lIG�� : >��7 lI1 ا�\��< و.

�T 2�0 �+��م� ��a�P بY�09L #�L     6 ذ�3 م� .. �z HI� �ً9�a.�ً� م2 ا��>ا�L أن .(09 ذ�3      

7�6 ب9�� أن   . �L��+. 6�Vم  . م#1��ت ص�#ت ا�9��ب وإذا��� �I�I�� ت+��k ب���.V	�� ��G�lI ا�	���ى         


-�م"ا*
�� ا�lIG ا�	��ى �L ا��9#ر ، أو م� *)	�L 2-* MI ا�6�9 ا�9)%�ى T�راح " ب� ،

 ! .P�S م2 ا�lIG أن .\#ر ��� ب��$ ؟ 

ب�0 آ�*��[ ه+���ك  ..  آ��L M��� ش���T ا��+���ة   وا���>ا�L � .9���ف أن ا�G�lI ا�\����< ��6 .%��2   

       ً�Y.ة أ�+�
�ن م2 ا�lIG ا�\��< �z �Lب ا�T�L .        ن��
T�)[ ا��2 وآ�*I
T��)د وراء ا�#�Iوآ�ن ا�

�ًY.د أ#�Iا�\��< وراء ا� lIGخ�.�ن م2 ا�Eا . 

و�T ا�
�ف *I%)#ن  �L���L >. ا�
�V)I.#ن اVI�G*oى أ*M ��#� ا�
��خ0 اEم�.%��        * 

و�%+�M ت-��ث ��2 ا�G�lI ا�\���< آ@م�� .-
��ج م+�� إ���                  .. إ��� ت�0 أبI�P       �#ص0 ا�	��.#ن   

�I-ت� . 

� إ���� ز.���رة ا�G��lI ا�\����< وت+���ول   * 
 ذه��P ����� ا�.V9�� V�(��2I وز.��� ا��و���� ا�%��#.

 .. kGL 67ة �Tم ��U�z .. ا��Cاء 

وه��>ا م#T��= ص��P9 وT��� ت#���[ وت#ا���[ ا�+���وات    . وآ�*��[ ه+���ك ا�
(�L���ت وت���اخ@ت 

و*!��ت ه�>$ ا�+��وات L�� ا�9���6      . ���ه�ة و�L ت0 أبPI �!�ح ه�>ا ا��>ى ���ث          ا��L �.�%(9 ا  

M6. و�6 .�9 ه+�ك س�   . آ����Sد ب%0 أخ#�Iف ا��
وH)* �L ا�#T[ . وا�
�L+� *-2 أ.Yً�. وا�


��ار وا���ا��� و�)�2 اEداء وم+
��� ا��T�I�� ا�9)�%�.�          T�. ش�� �+� ا�6��9 ب�    ���3 أص�0 ذ��وآ

 � �Lم�9و �
 . ا*
�� ذ�. ..3	E 2%�� أن .+%�$ أو .+�ل م+M ت�ر. � �7ب

و�6 .%2 ه%�>ا س��آ+� �1م��ا    . وآ�ن أ�	� ب�وى ���T ا�lIG ا�\��< .%)P أر�U آ0 .#م  

M9T#م �L .�I�I� إذا��ت i	(. وآ�ن . 

و�L إ��ى ا�	�ات س	i إذا�� تP�S إ��� ا�G�lI ا�\���< أن .\�#ر وأن .+)�-P أو            ** 

و�z �Tرت بM ووص([ �M هVا�	M ا*
��رًا أ�HI ه>ا شbIً�  .. �	�ذا ؟ Eن م�� خ��
M. .�ت�

     6-
Tا lI1 2� ل��و��رب وا*
�� و�6S م#اiT ا��9و وأم)3 أس��ا$  . مY-%� م V.� أن .

 $�.�-U أ*[ ا*%)�ت .. ورأى lI1 �. M� ل�� .. أ�HI 1+#*ً� أن .

 . ا�� اoس�ا��I�Iه+� دار اoذ: وا*
|� ا�	>.i أن .2�9 . وس	i أ�	� ب�وى ه>$ اoذا��
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 �I�Iذا�� ا��oا ��*kب x1#L M+%و� .. 

   Mت�I� �L 09). 6� �	ب�وى آ �	�ب%� أ .         ��#
وL�� ذ��3 ا�#T�[ آ��ن أ�	�� ب��وى T�� اس�

و��[ ه>$ اoذا�� �L أذن أ�	� ب�وى وم
�س�� .. ��� م� .%(MI 7@�7 أش�� م2 ب+V.2 ا��9و 

��� ���ث أن ذه�P ����     . � دب�#م�س��L �I أ�	�T�M ��ر1�� أ*�M وT�L i�� مS�P آ��د .)��P أزم�                  L

                ��Iب�Cا� �)�Yا� ���� ��ات+#T رة��.V� �
وذه�P إ��� ا�G�lI      . ا� V.V9�2I( وز.� ا��و��� ا�%�#.

و�6 .)
iS أن .�ا�� {داب . و��MI أ�	� ب�وى و�6 .%� .�ا$ �
� ��z ا��م �L ��وMT. ا�\��<

              Eك ا��
��ل ���9 ا� V.V9�2I( ا��>ى زار$ ب9�� L�3 ا�ش�L م���G	رح       ا���أن أص ��أر. yول  وا

�� آ�ن م#T(%6 أ7+�ء ا�-�ب �Iz آ�.6 .. س�Iدت3 L ..M	�Lأن أ iIS
L+-2 . ب0 إ*M م#T= � أس

وآ+��� آ��0 .��#م *Y��I= إ��I��� . وإ*	��� آ+��� رابY��2I ����� أرU��+� ا�	-���رة. ���6 *%��2 م-�ص���.2

2 إذا��
%6  وب�ً� م�2 أن *���� م�   . و�6 .%2 ذ�3 ب��	#T= ا�>ى * 0G م+M. م)��� م2 اEرض    

�� ه>$ اoه�*�ت ا�	
%�رة        �* ، iIG!
وأآ\� م�2 ذ��3 أن إذا��
��a 6%�[ م+�� أن         .. ا�
%�.6 وا�

 . ! أن *\#ر ��� م�� ؟ ب�ً� م2 أن *\#ر ��� ا��I#د . *\#ر

        �I�I� #د ه#��وت��ك  . وا�
�� ه�>ا ا�%�@م إه�*�� ��M        . و�6 .6�) ��� ا� V.V9�2I( أن ا�	

 . �9aم ا��Cاء

ا أ�	� ب�وى أن ��� ا� V.V9�2I( ه�>ا وز.�� آ�#.
� و��HI وز.��ًا �I�I�ً�،          و�+�م� *��# 

���  .. إ*�M �+��م� س�	i اoذا��� ا��I�I�� ب%�� م�2 ش��ة ا�E�6          : و�Tل ��M    .. ا�
>ر �M أ�	� ب�وى     L

 ,I� .. Eن 9a+�ت ا��9و أت#��9T وأ*
|�ه� وأرد ����I .. أ�H أن ه>$ 9a+� م2 ش

       HI��L ,I�أم�م+�� إ� ا���م#ع ا�
�� ه�� ��0 وس�c ب�2I ا���	[         أم� 9a+� ا���., وا�!�

 pICم9ً� .. وا� pICوا� ]	��� P.ه� ت>و �
 ! أو ا�

ب��>ات � .�G " ا�\�Cة"ومi1�. 2 إ�� م� آ
�M ا��I#د أ*)�6 �2 ه>$ ا�-�ب و�2 ** 

�� 09L ا��I#د ذ�3   . أ*�L M ���1 آ��Iة إ�� ا���Lع �+��      L .          ��وا ب����T ��آ�� ���*kا ب#�L�
وا�

iL0    رIإس�ا� �L P9!2    .  م9+#.�ت ا�II�Iس�ا�oدة ا��و�T رأ.+� ب�9 ا�-�ب م� . أو رد ا�
��ر ا�

 . ورأ.+� ��ب ا�G+�ا�ت �L إس�ا�0I. ا�>ى M�9L ا�!P9 ا��I#دي �L إس�ا�0I و�L ا�6��9

ص��ر*� ا��V.	�� وو.�@ت ا��V.	�� وا�+��م وا�9��ر            "إ*+� �6 أآ2 م���C�ً� �+��م� �T�[ إ*+��            

و�%�2  . و��6 أآ�2 ش����ًا م
I+C�ً� م
��هI�ً� ب�*
���ر*�           .  إس�ا�0I ب�9 ���ب أآ
�#ب�      إ��" وا��#ان

.%(� ا��ارسd� 2Iدب ا��I#دي ب�9 ���ب أآ
�#ب� وأ7+�ءه�� أن .���ءوا �T���� ا�!���ن ا��I�#د          


�م� واEرام0     Iت�6 ��� ا�>ى أص�ب ا��I��%#ع       .. وب�دم ��د ه#��Iن ا����_�ء ا�!�ه �����T إن
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�9�2 ب\�#ب 1#���ا م����I ، وص�#ر اEم���ت                   م%\(� وأه�ت م#91�� و    
ص�#ر اEم���ت وه�� .�

آ0 ذ�3 م+!#ر �L ا��-= اoس�ا��I�I و�L   .. وا�ب�ء وه6 .
	)-#ن ب�Gران ���c ا�	�%�       

وإ*	�� آ��ن ب)��P ا��\	2       . و�6 .%�2 ذ��3 آ��M م�L 2��ط ا�)��ور وا�)��9دة              .. آ0 ص-= ا�6��9    

       �Lب� و#
9
M إس�ا��L 0I ��ب أآL#ت  "ا�(�دح ا�>ى د	3   .. ب�(� خ�ص�   " وادى ا��ب0 ذ���.

   ��+
I�L)��[ ا*
����رات . وآ��0 ذ���3 .	%��2 أن *9�#د إ�I��M .. س��9دت+� ب�*
����رات+� واس��
�9دة آ�ام

ب0 س#ف ت���� {�7ره�� ا�+()��I وا�9)�%�.� وا�
�ر. I�� �	b��ت        . و�2 ت%#ن .. أآ
#ب� ب�I9ة �+�    

2I+(ا� .          ً��Y.أ ��ى أ*��2 �+�م ]�(I� ��I�+�� ا�+���د ا�(9�2I.�% وا�	-���2I     وإ*	�� م�2 �  . وه>$ �

 2I_رخ	2 وا�IIGIات�
 .. �س

ورz��6 ه��>$ ا�)���9دة ا�
��� z	���ت م���� وI1!��+� وش���9+� وأم
+��� ا��9بI��� ذه��P م-	���    

���>ا .�L�(��2I+ هI%��0 إ���� بI���وت�� ����I	9-= ا���ا�� ����� ���	رات . .����

-���ث ���2 ا*. 6��7

�#ل أآ
#ب� ب��C ا�(#از.� وا�!	�ت� وا�)(��� ا�@ أخ@�IT دون IL �I	U 2إن ا�-�ب : وازع م

 !  .#مً� خ	)� أ.�م �+� وخ	)� أ.�م ت���� وخ	)� أ.�م ��6 15آ�*[ 

 3-Yم xر        . ش���
وه�# .�9�6 أ*+�� .�#م     . أو ��� اEص� شx .�9�< ���� ا� �Vى وا��

ه�>$ ا� IS��� ب9���  .  أآ
�#ب� أ��I��[ خ�S�� L��� م�G�H ا�!��P9 أى و*-��L 2�� أوج ا*
����ر*�    16

 ! وه>$ ا� �T ��S ش�رك ه# و{خ�ون �L إ��اده� .  ا�-�ب�!�ة أ.�م ب��c�Y م2

أو *()��I ه�>ا ا�	)
!��ر       .. و�%2 ه>ا ا�	#�I�#* =!%. =T ه>ا ا��Sاز م2 ا�+��س           ** 

       ��.. وه� ا�!	�ت� ا��9ر.��  . إ*�� اV�*oام�I ا���I-� .. ا��>ا�L ا�	9�� و�	, ا�!	�ت� وأب�9د ا�-

و��6 .%�2 �     .  أن م��� آ�*�[ م+
���ة        م�i  –ا�!	�ت� �L م�� وlI1 م��� وش�P9 م���           

 ! .م+
�� ا�)(��� .. ا��>ا�L و� م)
!�ر$ س�I9ًا ��� ذ�3 
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 #��" !  أوراق ا��ـــ�دات 

 ا,�+�ع ا���دم إن &�ء ا$ 
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