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راطميفتطبهيزيزعوبلادمحممسابةيسنوتلاديزوبيديسةيالو
ءاطغتحتاوتأايبمولوكنمنينطاوماهنتمىلعةصاخةرئاطيبظوبأ
.»ةيكريمألارتووكالبةكرشباسحلتارامإلايفءانبلاعاطقيفلمعلا«
ٍدلبيفبارغتسالاريثياماهباكروةرئاـطـلاكلـتطوـبـهيفنـكـيمـل
باكرلاةيفلخالوللمعللنيرجاهملافالآمويلكيفهتاراطملبقتست
مهتمدقتسايتلاةكرشللةقالعالف.اهباسحلنولمعييتلاةكرشلاو
»ةينمألاتامدخلا«عاطقيفةماهلاتاكرشلاىدحإاهنإ.ءانبلاتالواقمب
قارعلايفةينمألاتازواجـتـلاعشبأنـمٍددـعـباـهـمساطـبـترايتـلا

تارامألاىلإمهئيجملبقاوناكفةرئاطلاكلتباكرامأ.ناتسناغفأو
اهدالبيفضوختيتلايبمولوكلاشيجلايفةصاخلاتاوقلايفنولمعي

.تاينينامثلاذنمتاباصعبرح
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دوجوبرارقإلالبقةدعرهشألتمصلانويتارامإلانولوؤسملامزتلا
ةيبنجأةدعتاكرشهبئاتكريدتبناجألانييركسعلانمرغصمشيج
ًانايبةيتارامإلاءابنألاةلاكوتلقن1102ويام/رايأفصتنميفف.ةصاخو
ةردقلاريوطتلنويساسأبناجألانيدقاعتملا«نإهـنـمنـيـبـتًاـيـمسر
يفةيتارامإلاةحلسملاتاوقلا«دوهجمعدلو»ةـيـتاراـمإلاةـيرـكسعـلا
رارقتسالايفةمهاسمللةـيـناـغـفألاوةـيـقارـعـلانـمألاتاوـقبيردـت
كلذةيلايروسيفديزياممو.)61/5/1102يسيبيب(»نيتلودلاب
ةينمأوةيركسعتاكرشعمدقاعتللاهتجاحنلعتيتلاتارامألانإنايبلا

رثكألاسرإبهسفنتقولايفموقتاهينابمواهتاسسؤمةيامحلةصاخ
يفةيدوعسلاتاوقلاةكراشملةيركسع/ةينمأةوقيفرصنع005نم
.نيرحبلايفيبعشلاكارحلاءاهنإ

زمياتكرويوين(ةيمالعإرـيراـقـتتحضوأيتاراـمإلامـتـكـتـلامـغر
ةيركسعةوقنمءزجمهنييبمولوكلا»ءانبلالامع«نا)41/5/1102
ةكرشلانإو.»رتووكالب«ةكرشلنولـمـعـيرصنـع008نمةفـلؤم
ةينمأتامدخميدقتىلعديازنبدمحميبظوبأدهعيلوعمتدقاعت
زمياتكرويوينريرقتركذامبسحو.رالودنويلم925لباقمةيركسعو

يفتارامإلانعريخأعافدطخ«ةيبنجألاةصاخلاتاوقلاكلتنوكتس
ايبمولوكنمةمداقلاةعفدلاكلتتعبت.»ةميسجراطخألاهضرعتلاح
ةلوديفرتووكالبلمععّسوتنأدعبىرخأنادلبنمتمدقتاعفد
تاضافتنالاتعلدنانأدعبةصاخاهلةسفانمتاكرشلوخدوتارامإلا
ةيقبىلإريثكبلقأتاجردبونيرحبلاىلإاهريشابتتلصووةيبرعلا
.اهسفنتارامإلاةلوداهيفامبيبرعلاجيلخلانادلب
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نماهريغورتووكالبةكرشعماهدقاعـتنـعتاراـمإلانالـعإلـثـمـي

يفقازترالاةريسيفًةيعونةلقنةصاخلاةيركسعلا/ةينمألاتاكرشلا
ًافلتخمراصهنكلوانهًاديدجسيلينمألاقازترالاف.جيلخلاةقطنم
ىلعهدعبوطفنلالبقةقطنملالئابقخويشدمتعادقلف.هقبسامعًايعون
يفيتأيداريتسالاناكوً.اديدعوةدعةعنملاونمألاداريتسالجراخلا

ةروصلاتايادبتلكشت.لودعمةيئانثلاتايقافتالاودارفألا:نْيتروص
مهتوقبعِضخُييذلاةليبقلاخيشسرحيأ»ةيوادفلا«دارفأنمىلوألا
ناكطفنلاءيجملبق.ىرخألالئابقلامهترثكبفيخيوهتليبقةيقب
اليذلادِّروملامهمهلةليبقالنموةيشماهلالئابقلاوديبعلاءانبأ
ةطلسللجاعزإردصماوناكنيريخألاءالؤهنكلو.ةـيوادـفـلـلبضنـي
لئابقلاخويشنيبتاعزانملارارمتسايفمهرودببسبةـيـناـطـيرـبـلا

بلسلاوبهنلاتاراغبمهمايقورخآلاونيحلانيبمهتالفناببسبو
.ىرقلاوندملايلاهأىلع

يماظنزاهجءاشنإبةيوادفلانمصلختلانويناطيربلاررقاهنيح
يبدوةقراشلايفاهدعبوتاينيرشعلاةيادبيفنيرحبلايفةطرشلل

دعب.باجنبلانممهبالجتسامتنيدنجميرقفلاهدومعاولعجرطقو
يرشبلارصنعلاريفوتيفنويناتسكابلاونويناريإلاشولبلاكراشكلذ
رطقونيرحبلايفًاشويجتحبصأيتلاةيركسعلاتاليكشتلاءانبل
ًادارفأجيلخلاتاخيشمىـلإنوـتأيةـقزـترملاناـك.ناـمـُعوتاراـمإلاو
عفدينمةيامحللتقللًادادعتساوةيدسجتاردقراجيإللنوضرعي
نيحةصاخوًاضيأادارفأةقطنملانورداغيةقزترملاكئلوأناكو.مهروجأ

نوموقييذلاماظنلايضراعمعمةيلعفتاهجاومىلإرومألالوحتت
.ىرخألودعمةيئانثتاقالعربعيهفةيناثلاةروصلاامأ.هتيامحب

ىلوتتنميهنيرشعلانرقلانمتاينيعبسلاةيادبىتحايناطيربتناك
قلعتياميفكلذكلاحلاَيقبو.ةدايقلاوميظنتلاوبيردتلاتامهم
يفتاخيشملاهذهلالقتسانالعإدعبىتحرطقوتارامإلاونيرحبلاب
نْيتروصلانيتاهلديحولاءانثتسالانأىلإةراشإلاردجت.1791ماعلا

يضاملانرقلانمتاينيتسلارخاوأيفنامُعناطلسناعتسانيحثدح
سرحلابيردتل)»دراغشتوولانوشانرتنإ«(ةصاخةيناطيربةكرشب
كلتنإتفشكًاقحالةنلعملايناطيربلافيشرألاقئاثونأالإ(.يناطلسلا
.)ةيناطيربلاةموكحللةهجاوتناكةكرشلا

فصتنميفةيطفنلاةرفـطـلادـعـبطـخـلاىـلـعىرـخأٌلودتلـخد
ناتسكابنمٌلكةيميلقإلالودلانمزربو.يضاملانرقلاتاينيعبس

جيلخلانادلبفلتخمعمةيئانثتايقافتادوقعذنماتدقعنيتللاندرألاو
نمألاىوقبيردتلةمزاللاتاربخلاوةيرشبلارصانعلاديروتليبرعلا

كلـتنإفةرـيـخألارـهشألايفبرستاـمـبسحو.ةـحـلسملاتاوـقـلاو
يعامجلادينجتلاةحلصمليدرفلادينجتلارودًاريثكتصلقتايقافتالا

ًارماغمًادرفقزترملادعيملف.ندرألاوناتسكابيفةينعملاةزهجألاةرادإبو
ةميمحةقالعنمءزجوهلبرصقتوألوطتاهراتخيةرتفليتأي

نيبتدقلو.هيفلمعييذلايجيلخلادلبلاوهدالبنيبايداصتقاوايسايس
نمرثكأنمةنوكمةوقرهشألبقلسرأندرألاناةبرسمقئاثوربع
كلتىلإادانتساو.نيرحبلايفةـمدـخـلـلنـمأطـباضورصنـع005
نمنيديفتسملاةيعونيفمكحتلانمةيندرألاةهجلانكمتتسقئاثولا
ساسدنامدعنيرحبللنمضتنألباقمجيلخلايفةمدخلابتاور
ةيساسحببسبةموكحلادجتفناتسكابيفامأ.ةمئالمريغرصانع
دايدزاوهظحالملانأالإ.يندرألاجذومنلاقيبطتيفةبوعصماعلايأرلا
يفةصصختمةيناتسكابلاعافدلاةرازولةبيرقتاكرشىلعدامتعالا
لكشبنمضياممجيلخلالودىلإةيركسعلاوةينمألارصانعلاديروت

ريغةيعامتجاوأةينيدتايفلخنـمنـيدـنـجـمساسدـنامدـعصاـخ
.ةبوغرم
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اهرودنعىلختتنأةريثكلودىلعةيلاربيـلوـيـنـلاتضرـفدـقـل
قوسلايفلدابتلاةطشنأطبضوةبقارميفعمتجملانعةليكوك
ضرفىلإهجتتةريثكانادلبانيأرو.ةيداصتقالاةطشنألانماهريغو

تاكرشلابةلثممقوسلاىلإتاعمتجملانمأةيامـحتاـمـهـملاـكـيإ
تاكرشلانمعونلااذهومنملاعلادهشو.ةصاخلاةيركسعلاوةينمألا

تاريدقتتراشأاهدحوناتسناغفأيفف.ةيضاملاةنسنيرشعلالالخ
موقتاهنإونيسمخلازواجتتاكرشلاكلتددعنإىلإ)3102(
.ومنلااذهلةدعبابسأةمث.رصنعفـلأةـئمنـمرـثـكألـيـغشتـب
ةيلمعةادأاهناةينمألاتاكرشلاتتبثأةيكريمألاةرادإللةبسنلابف
دعيملتقويفةيكريمألاةسايسلاضرفلاـيساـيسةـفـلـكـمرـيـغو
تايساسحبقلعتتةيلخادلماوعلًانكممرشابملايركسعلالخدتلا
يتلادعاوقلابقلعتتةيجراخلماوعلوةهجنميكريمألاماعلايأرلا
سلجميفوعازنلاقطانميفهتاساكعناويلودلاىوقلانزاوتاهضرفي
تالاجميفقوسلاكارشإلهجوتـلاودـبـيىرـخأةـهـجنـمو.نـمألا
ةيكريمألاةدحتملاتايالوللةبسنلابةيركسعـلاوةـيـنـمألاتاـمدـخـلا

ةيرحقالطإكرابتيتلاةيلاربيلوينلاةيجولويديألاعمًامامتًامجسنم
شيمهتكلذنعمجنولوىتحتالاجملافلتخميفاهطورشوقوسلا
ةيوبرتلاتامدخلانمةدافتسالانماهنامرحىتـحو»ةـنـيـعـمتاـئف«
سيليجولويديألاليضفتلااذهرثأانيأردقو.ةيعامتجالاوةيحصلاو
تاكرشلاىتحولببسحفةصاخلاةـيـنـمألاتاـكرشلادـيازـتيف
ريفستزكارموثادحألاتايحالصإونوـجسلارـيدـتيتـلاةصاـخـلا
.»نييعرشلاريغنيرجاهملا«
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ملف.تاكرشلاهذهاهمدقتيتلاةيركسعلاوةينمألاتامدخلالخادتت

تالضعلايلوتفمدارفأدينجتيفةروصحم»ةينـمألا«تاـمدـخـلادـعـت
نمبارتقالالواحينمنوـفـيـخـيوةـبـيـهيمسرـلابكوملانودـيزـي
يفكتةلوتفملاتالضعلادعتملو.ةسورحملاتاسسؤملاوأتايصخشلا
بضغنموأةخخـفـمتاراـيسرـطـخنـمءاوسلوؤسملاةـياـمـحـل

صاخشأيفًاروصحمهتيامحبولطموـهاـمدـعـيمـلو.يرـيـهاـمـج
تاعمجملاوتاكرشلاةيامحلمشيراصلبمهلئاوعدارفأونيلوؤسم
نم.مهبراقاونولوؤسملاكئلوأاهكلتمييتلاةـيراـجـتـلاوةـيـنـكسلا

يفةيركسعلاتاكرشلااهالوتتيتلاتامدـخـلارصحـنـتالاـهـتـهـج
رغصمشيجريفوتىلعًاساسأموقتلبةيتسيجوللالامعألاوبيردتلا
كلذيفامباهذيفنتلبولطموهامريفوتىلوتيوةيركسعلاهططخعضي
.ةيلاتقتايلمعبمايقلا

تامهمبرتووكالبةكرشفيلكتدقعيبظوبأدهعيلوعقونيح
وأيراجتعمجمءانبلًادقععقوينكيملهدالبيفةيركسعوةينمأ

أوسأنمةدحاويفةوقبتارامإلاجزنلعيرمألاعقاويفناكلبينكس
امبيأعافدلاونمألانوؤشةصخصخيأةيلاربيلوينلاتايعادت
نأتايسنجللةرباعوأةيناطيربوأةيكريمأةصاخةكرشلحمسي
وبأعراوشيفنمألاطبضلةدنلسيأوألابينلانمًادونجمدختست

دادغبعراوشيفرتووكالبةكرشامويتلعفامك.يبدوأيبظ
»روطتلا«تابلطتمنممءالتيهناديازنبدمحمنظامبر.اهتاحاسو
ثيدحماظنىلإةيوادفلاماظننملوحتينأهيبأىلعتضرفيتلا
هانيأرامبراذهلو.ةيماظنلاةحلسملاتاوقلاوةطرشلاةزهجأءاشنإب
امداريتسابيأهوبأاهعبتايتلااهسفنةقيرطلابلوحتلاكلذبموقي
ناكديازخيشلاو.ديلاقتوتاربخوةيرشبرصانعوتادعمنممزلي
كلذردصماهررقـيطورشبالإيمـحـيالدَروـتسملانـمألانافرـعـي
6691يفمكحلاةدسىلإىتأنيحطورشلاكلتلبقدقو...نمألا
مكاحناكيذلاطوبخشخيشلاهاخأنويناطيربلاحازأنأدعب
.اهتقوةخيشملا

يفةيوناثـبسردةـعاـقفـقسىـلـع
ديازتتءادوسعقبءاضيبلارادلايحاوض

يهاذإفةدحاوتصحفرخآونيحنيب
اذهامُتلأسنيح.ءانحهيفدوسأشامق
نكيمل.»تاردخم«ازجوماباوجتيقلت
نمتبلطكلذلايفاكيوفشلاباوجلا
نعةباتكلاءاشنإلاناحتمايفذيمالتلا
يفاهمادختسالاكشأوتاردخملاعاونأ
.ةيوناثلا

ةـئاـميفنـيـمـثزـنـكىـلـعتلصح
ىلإحابصتاذتبـهذـفةـقرونـيرشعو
ةتفالىهقملارادجىلع.اهحيحصتلىهقم
تسلج.»تاردخملالامعـتساعوـنـمـم«
شيشحناخدوجلايف.ةتـفالـلالـفسأ

عطقوءادوسةوهقتالواطلاىلع.فيثك
ةسلجلاتناك.ربـنـعـبهـبشأشيشح

يفو.نيشاشحةعـبرأنـيـبةـيـحاـبص
نعفيثـكينـيدمـجـعـممـهـتاراوـح

.ينذأقدصأال...مونلاراكذأوتاذوعملا
عمسأامليجستعباتأوتفتلأنأبنجتأ

معزلالثميئراقهقدصينلامفذحعم
اماذهو.ابيرقهللالعجيشيشحلانأ
يفيلدكأتوةيفوصلاضعبنعهتأرق
نعةتكنيفلخشاشحلايكحي.ىهقملا
هفتاهىلـعهـتـقـيشعيـّمسييكذجوز
رهظفتاهلانراملكو»ةفيعضةيراطب«
ةجوزلاموقتففتاهلاةشاشىلعمسالا

درلالدبفتاهلانحشبةيـنـلاةـنسح
رمتسيتاكنلايلاوتعم...لاصتالاىلع
اناـخدرـيصتـفشيشحـلاعـطـققرـح
هذه.فرظلامكحبشّشحأينإفكلذبو

مزلملاصاصبلايجولوـيسوسلاةـفـلـك
لدانتيأردقو.ناكملانيعنمةباتكلاب
وـهوشيشحـلانـخدـيباشلاىـهـقملا

ىلعهفكيوطيويساركلانيبصفرقم
دقو.رهظتاليكةـموـغـلملاةراـجـيسلا
.اسفنذـخأاـمـلـكهـبـقارأينأهـجرـحأ

ترداغوتاظحالملانميفكـياـمتلـجس
نمشيشحلاناخدلقتنينألبقناكملا
بحاصنأودبي.يفورحفيلقعىلإيتئر
ْنإةطرشلااهأرقتلةتفاللابتكىهقملا
.ءيربوهفكلذبو.ناكملاتمهاد

نميبنتملاريذحتنميلقعىلعاصرحو
تسلجهبدأوءرملابلببهذيردخملك
ححصألقلطلاءاوهلايفوهبهلىهقميف
ةلبرغدعبةجيتنلامكيلإ.ناحتمالاقاروأ

ةـياـكـحمـكـليكـحألةـغاـيصةداـعإو
.شيشحلا

اذه»ةيواميكوةيبشعداومتاردخملا«
يطاعتأدبيفلحارملانعامأ.فيرعتلاوه

ةيوناثلابروكذلاضاحرميفتاردخملا
كرتومفلابصملاعمرخفبنيـخدـتـلاـب
هذهفنألانمايجيردتجرخـيناـخدـلا

.ةلوطـبـلاوةـلوـجرـلانالـعإةراـجـيس
مث.ةرشعةسماخلانسيفاذهلصحي
تارتفيفاشيشحقوذينألطبلاررقي
ٍطاعتلكعمو.ايجيردتبراقتتةدعابتم
دعبو.ةرثؤمنوكتلةعرجلاةيمكديزت
لكتاردخملاصتمتوانمدمريصيتقو
يرتشيلهـلـهأنـمقرسيدـقوهدوـقـن
.نامدإلاّلذيفعقيوةساردلاكرتيابلاغو

يفتبتكامكةصقلاصخلموهاذه
ةياهنوةدقعوةمدقمنمةذمالتلاقاروأ
:ليصافتلاىلإنآلاو.ةيديجارت

صميامومشيامكانهتاردخملايف
اموبرشياـمولـكؤياـمونـخدـياـمو
ساوحامنيـبقرـطتسهذـه.نـقـحـي
.سمخناسنإلا

عضويهو»ةلاكلا«كانهصملابابيف
ريغصليدنميفدوسألاغبتلاقوحسم
نـمو.ىـلـفسلاةـفشلاتحـتهـعضوو
ديدبتوهابتنالاتيتشتةيروفلااهدئاوف
اهرارضأنمو.سوردلاباعـيـتساةردـق
حنمتيهو.نانسألاةشاشهمثدادوسا
هيتفشنولفةيرصبةزيماهـمدـخـتسمل
.ءاضيبايلعلاوءارمسىلفسلادحومريغ

رالودنملقأصيـخر»ةـلاـكـلا«نـمـث
يهتنينيحو.اهيلعلوصحلالهسيو
لصفلافقسىلعددسيمدختسملااهنم
سأرقوفءادوسطقـنكاـنـهقصلـتـف
.ذاتسألا

يهو.»ةحفنـلا«طـفشيومشياـمـمو
غبتلاقوحسمنمميقتسمطخمسر
ربعقشنتسيمثفكلارهظىلعدوسألا
ساطعاهلعفدرنوكيوةئرلالصيلفنألا

ةحفنلاو.ئدتبملللصحياذهو.ديدش
اهنومدختسيةـفوصتملاناـكو.نـّكسم
ةدام(ويلودلااضيأمشيامـمو.ةرـثـكـب
ةدام(نويسيليسلاو)ةغابصللفاضت
سيـكيفعضوـي)كوشتواـكـلاقصلـل
كلهتسملاهـيـفسفـنـتـيويكـيـتسالـب
ةـحـئارعزـعزـت...ارـيـفزواـقاشنـتسا

نعامامتلقعلاويـلودـلاونوـيسيـلـيس
يلمـجنـمرـيـثـكـلايف.فـنألاقـيرـط

يفاذقلابولسأنمسبقةيـحـيضوـتـلا
ىتح»برشت«ءامةنينقىلعبتكييذلا
.لكؤتال

بوبحيهو»يبوقرـقـلا«برشياـمـمو
ةدايزةبولطملااهدئاوفنم.ءارمحةسوله

اطقدسألاهلرهظيفكلهتسملاةعاجش
.يدلجلاساسحإلاهيدلمدعنـي.اـفـيـلأ

نيكسبهدلجقزميكلهتسملانأىتح

تامولعملاهذهتذخأ...اهنـيـحمـلأنود
يعضوةظحلرابتعالانـيـعـبةـحـلسملا
رارضأنمو.ذيمالتلاضعب)طاقن(تامالعل
مجحصلقتونيعـلاةرـمـحيبوـقرـقـلا
ىضوفلاو)نينذألاءانـثـتساـب(مسجـلا
لـيصحـتوةـيساردـلالوصفـلالـخاد
.ةقحتسمريغتامالع

ديرولاربعةردخمداومنقـحـياـمـمو
ردخي.لقعلادضهسفناهمدختسمحقلي
تامولعم.بيرغلكشبفرصتيلهغامد
نقحلانمثنألةريقفبابلااذهيفذيملتلا

...ءاينغألادالوأىلعركحيهولاع
نمطيلخوهو»نوجعملا«لكؤياممو

زوللاوقيقدـلاعـمشيشحـلاقوـحسم
يفارـيـثـكمدـخـتسي.ةـتالوـكوشلاو
مرحيملهلـلانألرـمـخـلالدـبناضمر
نوجعملادئاوـفنـمو.اـيّصنشيشحـلا
ريغتتفنيعلاايالخىلعرثؤيهنأةيروفلا
نأىريفهلكآاهارييتلاءايشألاماجحأ
ىريهسأرىلـعطـقسيداـكـيفـقسلا
روصيهنأكادجةمخضةبيرقهوجولا
ةداملاوهنوجعملا.رشعةينامثمقرموزب
لمعييذلاعمسلالطعتيتلاةديحولا

رـعشي.ةـعاسنـيرشعواـعــبرأةداــع
هيتأتورئبعاقيفهنأكنوجعملاكلهتسم
ىربكلاةدئاـفـلا...دـيـعـبنـمتاوصألا

كحضوحرـفتاـبوـنيهنوـجـعـمـلـل
مومهليروفجالعنوـجـعملا...تلـفـنـم
تايتفلللوألابابلاوهوسيعتلابابشلا
هنألةيولوألاهلو.تاردخملاملاعلوخدل
ال.رئاجسلاورمخلافالخـبةـحـئارالـب
.لهألاهفشتكي

لاـجملادـيسوـهونـخدــياــمــمو
يدنهلابنقلاةرهزوهوـ»شيشحلا«
طولخملاوقورحملاـدـجنـعاـبأيبرـغملا
انهوـنيفراعلابسحو.رفصألاغبتلاب

ةرثكببسبيعوسومذيـمالـتـلاباوـج
لاقيـتويبلاوعراوشلايفنيمدختسملا

هلضفبوهبنمشيشحلانإملعأهللاو
.ملاعلايفبعشىكذأمهنأةبراغملامعزي

دعاسيشيشحلانأنوشاشحلامعزي
دعب.هاجتالايداحأريكفتلاوزيكرتلاىلع
يذلانوللاشاشحلاىريةديجةعطق
ةلوجبموقيوملاعلاىلعرطيسيهبحي

نعومسي.ةيناثنينامثيفملاعلالوح
تبنياليماساضيأشيشحلا...هسفن
.رحبلاحطسنمرتمفلأعافتراىلعالإ

لصحناـحـتـمالاحـيـحصتتيـهـنأ
مهنألطاقنلاىلعأىلعنوعلطملاذيمالتلا
اـمأ.ةشياــعملاــبشيشحــلانوــفصي
نعنثدحتيفتادهتـجملاتاذـيـمـلـتـلا
سيلعمسنمو.عامسلاىلععوضوملا

.اقحالطاقنلاجازملّدعأسّ.مشنمك
قبسامتضرعاذل.عمتسماضيأانأ

وهوىهقملايفيسيلجىلعفراعمنم
ضرتعاامُتفذح.فقثمقيتعشاشح
.ةرشعلابهيلـعمصبيقـباـموهـيـلـع
ةعـيشوةـنسةساـيسلايفاـنـثدـحـت
علـطـمهـنأحضتا...ادارـكأوغـيزاـمأو
يرجياملكعقوتهنأليفاذقلاببجعمو
يسيلجل.جيلـخـلاوطـيـحملانـيـبنآلا

هاجتاتاذةدينعةششُحمرظنتاهجو
اهلبرستيالةقلطمدحاودعبودحاو
يفقراـغـلااـنأينشهدــياذــهوكشلا
...يبسنلا

يسيلجلخدةليوطتمصةظحلدعب
:لاقشيشحلانـعةـيوـقةـعـفارـميف
ايمويشيشحعطقعبرأسيلريطخلا
ىذأرثكأغبتلا.ايمويةراجيسنوعبرألب
داوملافالآغـبـتـلايف.شيشحــلانــم
دمحلاونيلردخـمشيشحـلا.ةـماسلا
.ةيفئاطلانماررضلقأشيشحلا.هلل
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نباباشلايرصملارـعاشلاقذاـحرـمـعلـقـتـعـُيمـلوـل
مامأتئافلاماعلاةياهنةيجاجتحاةفقورثإةيردنكسإلا
هقيدصاهلضرعتيتلاةيفصتلايفرظنتتناكةمكحم
ناكامبرلةروثلاتايادبعمتاونسثالثلبقديعسدلاخ
ثيحهليجءانبأنمنيزيمملاءارعشلادادعيفبسحفيقب
ولو.ةيملاعوةيبرعتاناجرهميفزئاوجوةيموجنزوحيأدب
دادعيفيقبناكامبرلماـيألـبـقهـلـمـعنـمدرـطـُيمـل
تحارنيذلا)!تاونسثالثبموكحموه(تالقتعملاونيلقتعملا
الواـناوـخإاوسيـلنـمـمرصميفنوـجسلامـهــبقــيضت
مادامف.اهكلسمضقانتمامأتاطلسلاعضياذهو.نييباهرإ
نعو)!ةيرصملا(ةمألانعنيجراخلاءالؤهوهارصح»ودعلا«
لاثمأنمسانأتالقتعملايفلعفياذامفينطولاعامجإلا
ً)اريخأقلطأ(حاتفلادبعءالعامهلبقوأةموددمحأوانرعاش
نوناقةفلاخم«ةمهتبلقتعمفلأ62مهنالاقينممهعمو
ىربكلاةينويلملاةرهاظتلاتهتنانإامّنُسيذلا...»رهاظتلا
قحاللارييغتللتدهميتلايضاملاوينوي/ناريزح03يف
لخدتينأ:ةمهادلاةرورضلاةجحبمايأةثالثدعباهيلع
..يلهأمداصتوينطوقاقشناعوقورطخءردلشيجلا
.يسيسلالارنجلارِّهُظويسرملزُعف
ٍلاعتلكبهذختاهلمعنمرمعدرطرارقنأةيناثلاةقرافملاو
تينُبيتلاةيردنكسإلاةبتكمريدمنيدلاجارسليعامسإ
نامورلااهقرحايتلاةبتكملارضحتسيايملاعًاحرصنوكتل
نيدلاجارسروتكدلاو.رصملارصاعمايراضحاهجومدقيو
ماظنةدمعأنم)!ةيرخفهاروتكد22هيدلودرفراهجيرخ(
كنبلاسيئرلابئانتاونسلوالبقناكامكدئابلاكرابم
مهتبةيرصملامكاحملامامأقحالموهو...نطنشاويفيلودلا
ةحئالبسحبهينجنويلم02نعىكحُي(ماعلالاملارادهإ
تاسلـجلـجؤتاـمـنـيـبيرادإلاويلاملاداسفـلاو)ماـهـتالا
فرصنيدلاجارس.رداقةردقبىرخأىلإةنسنمهتمكاحم
ددحتةبتكملاحئاولنأباملعرهاظتلاةجحبةمدخلانمرمع
ديحوببسك)!ةقرسلااهنمو(»فرشلابلختيتلامئارجلا«
.فرصللزيجم
ليصفت.ليكلاحفْطُتةطقن.ريعبلارهظمصقتةشقةمث
الوةيردنكسإلاةبتكمقحتسترصم.لاذتبالاحضفيريغص
.اهحطسقوفيراجلاتيقملالزهلااذهقحتست

)تنرتنالانم(قارعلامايأرتووكالب

fiªó Hæ©õjõ
cÉJÖ hS°«æªÉF» eø GŸ¨ôÜ

YÑó Gd¡ÉO… N∏∞
نيرحبلانمديوسلاـدنولةعماجيفيسايسلاعامتجالاملعذاتسأ

)تنرتنالانم(



لاـقـتـنالاتاـحـفصنـمةـحـفصسنوـتتوـط
روتسدلاّينبتنعنالعإلاّمتنيحيطارقوميدلا
يذلايضاملاريانـي/يناـثـلانوـناـكيفدـيدـجـلا
ةدايقبيثالثلافالتئالاةموكحهرثإىلعتبحسنا
تاءافكلانمةموكحيـّلوـتةـحـلصملنـيـيـمالسإلا
تاباختنالاّىتحدالبلانوؤشةرادإةمهمّةلقتسملا
ةرتفلاهذهىلعاعيرسرورملازوجيالهّنأّالإ.ةلبقملا
ًاصوصخيسنوتلايسايسلادهشملاتلكيهيّتلا
ةطلسلاىلإّةيمالسإلاةضهنلاةكرحدوعصةهجل
ماهءزجّلتكتلباقميفّةيناملعبازحأعماهفلاحتو
ّيتلا»سنوتءادن«ةكرحلوحةضراعملابازحألانم
ماظنلاتاكبشنمةعساوءازـجأعـيـمـجـتتداـعأ
دهشملالخادّداحيئانثباطقتسازربدقف.ميدقلا
نويسنوتلاهيـمسياـمةرـهاـظتبـعـليساـيسلا
مـيزـلـتـلا«لداـعـميهو(»ةـّيساـيسلاةـلواـنملا«
يفميزلتلا.هـئاـكذإيفاـّيساسأارود)يساـيسلا
راودألاعيزوتىلعموقيداصتقالايفامكةسايسلا
امنيبّةيسيئرراودأبعلطضتىربـكبازـحأنـيـب
ةّيوناثًاراودأاهتفلاحّيتلاّةيسايسلابازحأللىطعُت
يفاهمناـغـميفوةـطـلسلايفةـكراشملالـباـقـم
.لبقتسملاوارضاحلا

Gdù°ôOjqá GdμÈi dàëÉd∞ GŸ©àódÚ
G’ES°Óe«Ú hGd©∏ªÉf«Ú

رمتؤملا«يبزحعمةضهنلاةكرحفلاحتنكتمل
لمعلليطارقوميدلاّلتكتلا«و»ةّيروهمجلالجانم
مكحبةرورضلاهتلمأفلاحتدّرجـم»تاـّيرـحـلاو
تاباختنايفعارتقالاقيدانصاهتزرفأّيتلاجئاتنلا
ملنييمالسإلاّنأةّصاخيسيساتلاينطولاسلجملا
مهدحواومكحيلّةيفاكلاّةيبلـغألاىـلـعاوـلصحـي
ةكرحتصرحدقف.)دعاقملانمةئملايف24اولان(
ةّيدرسراطإيففالتئالااذهعضوىلعةضهنلا

فلاحت«ىلعموقتيطارقوميدلالاقتـنالـلىرـبـك
.»نيلدتعملانييناملعـلاونـيـلدـتـعملانـيـيـمالسإلا
اصوصخفلاحتلااذهقيوستةضهنلاتعاطتسا
زواجتىلعةرداقّةيلـمـعةـبرـجـتـكجراـخـلايف
نيبّةيسايسلاةقبطلاهنمتناعاملاطيذلاماسقنالا
ّةيسايسلاةبعللايفنييمالسإلاجامدإبلـبـقـينـم
ادنتسممهعملماعتلاضفريومهيصقُينمنيبو
يعمتجملاجذومنلانععافدلاةرورضىلإكلذيف
اكيورتلاةـبرـجـتتسكـععـقاوـلايف.يثادـحـلا
لوصحلاّةيمهألمهكاردإونييمالسإلاةّيتاـمـغارـب
نعايداصتقامأناكّايسايسيجراخلامعدلاىلع
بازحألاهذهعمفلاحتلاربعتانامضءاطعإقيرط
عردنيوكتىلعمـهصرـحكلذـكوةـّيـناـمـلـعـلا
مهيقتوراودألاعيزوتلوةروانمللاشماهمهحنمت
مهتارايخبرمألاّقلعتءاوسمهيضراعمتامجهنم
تبعل.ةّيركفلامهّتيعجرمضومـغـبمأةـّيساـيسلا
نييناملعلاونيلدتعملانييمالسإلافلاحـت«ةـلوـقـم
سنوتةروصجيورتيفّايساسأارود»نـيـلدـتـعملا
ومالسإلاةمئاومىلعرداقلا»بيجنلاذـيـمـلـتـلا«
ىلإيلعنبماظنيعاسملةداعتسايفةّيطارقوميدلا
»بيجـنـلاذـيـمـلـتـلا«سنوـتجذوـمـنقـيوست
عمّفيكتلاىلعرداقلاّةيملاعلاةيلاملاتاسّسؤملل

ملعي.اهءازإهتادّهعتبءافيإلاوةفحـجملااـهـطورش
ينعياذكهجذومـنقـيوستّنأادـّيـجنوـّيـمالسإلا
ّةيقالطاوّةيبرغلاةراضحلاةّيزكرمباّينمضرارقإلا
نمثيهّةيعبتلاّنااضيأاّديجنوعيمهّنكلاهميق
ةّوقكمهدوجوعيبطتنمثّلقألاىلعوأنيكمتلا

تاونسلايفدلبلامكحىـلـعةـنـهارـمةـّيساـيس
»رـمـتؤملا«تاداـيـقتدـجولـباـقملايف.ةـمداـقـلا
ةيوقتلةصرفةطلسلايفةكراشملايف»لّتكتلا«و
ّةيسايسعقاومنـمنـّكـمـتـلاواـهـبازـحأدراوـم
اتامتساامهو.اهنمنييصقماليوطاوّلظةيعامتجاو
امهتحلصمّدضربكألاامهفيـلـحنـععاـفدـلايف
ةضراعملامجاهامدنعرمتؤملابزحلعفامكانايحأ
ةلودلاسيئرتّايحالصعـيسوـتـبتبـلاـطيـّتـلا
ةّيذيفنتلاةطلسلاسأرىلعنزاوتلانمعوننامضل
ّدضكلذكو)ةسائرلاعقوملتحيبزحلاناكو(
يفاهنعاعفادّيتلاةيعامتجالاةّيطارقوميدلائدابم
ةيعامتجالاتارايخلاامعدامدنعةّيباختنالاامهتلمح
اكيورتلااتموكحاهّتنبتّيتلاةفحجملاةيداصتقالاو
بايغوّةينويدملامقاـفـتـبكلذةـقالـعيفاصوصخ
تاـكـبشوزوـمرةـنداـهـميفويبـيرضلاحالصإلا

ّفلكملاريزولاوّبعدّمحـمعـفداـموـهو...داسفـلا
ىلوألاةموكحلانمةلاقتسالاىلإيرادإلاحالصإلاب
دعباميفباحسنالاويلابجلايداّمحاهّسأرتّيتلا
هفيلحلهرارقناهتراىلعاجاجتحارمتؤملابزحنم
.ربكألا

اكيورتلايفةكراشملاّةينامـلـعـلابازـحألاعّدصت
اذهيفتدجوّيتلاةضهنلاةكرحكسامتهلباق
تاضقانتلازواـجـتـلةصرـفيموـكـحـلافالـتـئالا
تاقاقحتسانماهفقوماهروحمناكّيتلاّةيسايسلا
ةضهنلاةكرحةطلسلاةبرجتتعضودقلف.ةروثلا
ةساــيسلاتاــباسحّنااصوصخّكحملاىــلـــع
اهزربأناكتالزانتميدقتلاهتعفدىوقلانيزاومو
ثادحأبقعنييفلسلاعـمةـهـجاوـميفلوـخدـلا
طباورتايشيليمنمؤّربتلاوّةيـكرـيـمألاةراـفسلا

ىلإةفاضإلابديعلبيركشلايتغادعبةروثلاةيامح
دّمحملايتـغابقـعينـطوـلاراوـحـلاـبلوـبـقـلا
ةّرمّلكيفىعسرمتؤملابزحّنأةقرافملا.يمهاربلا
ةيامحتاعامجّلحضفرربعبلاطملافقسعفرىلإ
اممغرينطولاراوحلايفةكراشملاضفروةروثلا
ةسائرعقوملشيمهـتنـمرارـقـلااذـهنـعمـجـن
لاقتنالانمّةيـلصفـمةـلـحرـميفةـّيروـهـمـجـلا
ىلإةضهنلاةكرحةداـيـقتعس.يطارـقوـمـيدـلا
اهتارايخريرـبـتـلةساـيسلاتاـهارـكاـبعّرذـتـلا
بزحاهفيلحناكاميفاهدعاوقبضغصاصتماو
يفيمالسإلاهفيلحلّ»طقلابلخم«رودبعليرمتؤملا
نمهتدايقهيلعتلصحاملباقمراودألاعيزوتراطإ
فقاوملاهذهتاساكعنابةثرتكمريغبصانموعقاوم
تلاوتنادعبهـكساـمـتىـلـعوهـتـيـبـعشىـلـع
عّرذتلاسكعيعقاولايف.هفوفصيفتاقاقشنالا
يمانتنييمالسإلاباطخيفةساـيسلاتاـهارـكاـب
تلعجّيتلاّةيعقاولاةعزنلاويتاـمـغارـبـلاّسحـلا
ّيتلاتاقفاوتلاءانبوتاّيوستلايفطرخنتةضهنلا
ىلإاهيعسوةراسخلاوحبرلاتاباسحاهـمـكـحـت
زواجتينيبخانلانمضيرعروهمـجىـلإهـّجوـتـلا
يتلاتامزألانمةضهنلاجورخ.ةّيديلقتلااهدعاوق
عفدبريبكبناجيفّمتمـكـحـلايفاـهـتضرـتـعا

فقاوملاوّةيفالخلالـئاسملاينـبـتىـلااـهـئاـفـلـح
لوؤسملاينطولابزحلارهظمبروهظللةّيووصقلا
.قفاوتلاولادتعالانعثحابلا

يئدبمريغيزاهتناعقومتةديلواكيورتلانكتمل
يفنييمالسإلاجامدإّةيلمعّنأوةّصاـخلـماـكـلاـب
فرعُيامتاكّرحتذنمتأدبتناكيسايسلادهشملا

يفاهتقوأشنفلاحتوهو»5002ربوتكأ81«ـب
نبةّيروتاتكيدةمواقملاهفوفصلةضراعملاّصرراطإ

اناكهبزحورفعجنبىفطصمّنأنممغرلاىلعيلع
هرابتعابكاذنآفلاحتـلااذـهيفطارـخـنالااضفر
تايوتسمىلإماظنلاعـمةـهـجاوملافـقسعـفرـي
تسيلاكيورتلاّنأامك.اهتاـعـبـتلـّمـحـتبعصي
ّةيسايسىؤروأجماربلوحدادـنأنـيـباـفـلاـحـت
قيدانصنمتجرخّيتلاجئاـتـنـلاّنألةـبراـقـتـم
ّنألةفلاحتملابازحأللةتوافتملانازوألاتتبثأعارتقالا
تناك.امامتةفلتخمبازحألاهذهتّايعجرموتايبدأ
ةقالعلعضاخوئفاكتمريغاعّمجتعقاولايفاكيورتلا
نوّيمالسإلاناكّيتلاّةينوبزلاةقالعلابهبشأميزلت
اهّمهألماوعةعومجماهتدّدـحيـّتـلاواـهروـحـم
تادايقلّةيصخشلاتاحومطلاوةـلـحرملاتاـباسح
.ةطلسلاةمينغيفةكراشملاعامطأوبازحألاهذه
ةكرح)نوماّزللاوأ(»نولوانملا«كراشىنعملااذهب
تناك.مكحلااهوكراشيملوةموكـحـلاةضهـنـلا
قفواهعيزوتدـيـعـتاـقاروأاوـناـكوىـحرـلابلـق
ّيتلاةظّحللايفو.ّةيسايسلاةظّحلـلاتاـيضتـقـم
نبىفطصمهميعزنالعإبّلتكتلابزحاهيفدّرمت
لامعأديمجتيسيسأتـلاسلـجملاسيـئررـفـعـج
ىلعاهربجُيوةضهنلاةكرحىلعطغضيلسلجملا
دقاكيورتلاتناكراوحـلاةدـئاـمىـلإسوـلـجـلا
ةطلسلانماهجورخنالعإىـلـعتعـقووتهـتـنا
.ديدجلصفيفّةيلاقتنالاةلحرملالوخدةنلعم
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بازحألاىلعاركحيسايسلا»ميزلتلا«نكيمل

بازحأهيفتطرخنادقلـفةـطـلسلايفةـكراشملا
يفكلذبةمهاسمةطلسلاكاـكـتـفايفةـحـماـط
ةحاّسلاهتفرعيّذلايئانثلاباطـقـتسالامـيـعدـت
لاحاذهناك.مكحللاكيورتلادوعصذنمّةيسايسلا
يباّشلابيجندمحاةدايقبيروهـمـجـلابزـحـلا
يماّمهلاةّمحماّعلااهنيمأةدايقبّةيبعشلاةهبجلاو
راطإيف»سنوتءادنةكرح«عمافلاـحـتنـيّذـلـلا

نعةلزعلاّكفيفكلذبنيمهاسمذاـقـنإلاةـهـبـج
لخادهدوجوعيبطتيفوقـباّسلايلـعنـبماـظـن
ةـثادـحـلانـععاـفدـلامسإبيساـّيسلادــهشملا
ىلعلمعتّيتلاةضهنلاةكرحلّوـغـتـليّدصتـلاو
تطاحا.ةلودلالصافمىلعاهـترـطـيسمـيـعدـت
داعوددجلااهئافلحباهسفن»سنوتءادنةكرح«
كيكفتنمالدبزرفلاروحماوـنوـكـيـلنوـّيـمالسإلا

.كلذباسحىلعودادبتسالاوداسفلاةـموـظـنـم
عورشمالنمنيب«عارصلامادتحاةلّصحملاتناك
ةدوعلاّالإهلعورشمالنموةطلسلايفءاقبلاّالإهل
اذهىدلنّيدتلاتاجابيدنعرظنلافرصباهيلإ
يفرخآلافرطلاىدلةثادحلاتاجابيدوفرطلا
لوقيامك»اهتاراعشوةروثلاىوقعجارـتلـباـقـم
»يطارقوميدلافلاحتلا«ّماعنيمأيدماحلادّمحم
نيينيمينيبزحنيبباـطـقـتسالااذـهـلضفاّرـلا
ةّيراسيلاوّةيطسوـلابازـحألاتناـكاملاـطيّذـلاو
.ميزلتلاةبعلراطإيفهدوقو

مادتحالّةيمتحةجيتنكًاذإيسايسلاميزلتلازرب
البازحأنيباهمناغمىلعوةطلسلاىلععارصلا
ّايبعشادادتماالوهتمزأنمدلبلاجارخإلجماربكلمت
قيدانصربعمكحلاىـلإلوصوـلانـماـهـنـّكـمـُي
رامثينجىلإىعستلباقملايفاـهـّنـكـلوعارـتـقالا
اليوطتشاعنادعبّةيسايسلاةحاّسلايفاهدوجو
ّناةقرافملا.ةّيروتاتكيدلاةمواقميفولبةضراعملايف

ءاهتناباناذيإعقاولايفناكةّيروتاتكيدلاطوقس
ىوقروهظمامالاجملاحسفتلبازحألاهذهّةيحالص
هذهّريغُتمل.ءانبلاىلعوجماربلاةغايصىلعةرداق
ملنايحألانمريثكيفواهتدايقالواهتينببازحألا
قوسيفاهطارخناناكو.اهباـطـخىـّتـحرـّيـغـُت
قمعللاهنادقف.ّايمتحارمأيلّاتلابيسايسلاميزلتلا
اهلعجلبقتسملايفرامثتساللوةّيويحللويبعشلا
يفيسّايسلانمزلابدوعتومناغملادصحلجعتست
ّدضةقباسلااهتالاضنةرضحتسميضاملاىلادلبلا
.اروطيتايوهساسأىلعزرفلادضوةراتدادبتسالا

دهعلاو(دئابلانمزلاةـنـيـهربازـحألاهذـهتناـك
نيماضمكلتمتبازحأللّوحتلايفتلشفو)دئابلا
قوسيفرمألااهبيهتنيللبـقـتسمـلـلعـيراشمو
نمدالبلاةيامحكةعنطصماراودأةصّمقتمميزلتلا
»ّةيبعشلاةهبجلا«(ةئشانّةيـنـيدةـّيروـتاـتـكـيد
ءادن«عماهفلاحتريربتل)»يروهمجـلابزـحـلا«و
ميدقلادادبتسالاةدوعنمدالبلاةيامحوأ»سنوت
ةرتفعضتاذكه.)»ةّيروهمجلالجانمرمتؤملا«(
لبقتسموعيراشملاوبازحألايطارقوميدلالاقتنالا
نوكيةجرحةلحرـمـكّكحملاىـلـعنـيـيساـيسلا
.اّدجافلكماهيفلشفلا
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بتكيامببسبًاقيدصاهيفتدقفةرمرخآتناكىتم..؟كنعاذام«
؟كتروصىلعًافيخسًاقيلعتاهيفتفقلتةرمرخآتناكىتمبتكتوأ

اهبيهابتلالجأنمروصلاذخألقابسىلإتالفحلاتلّوحتفيك
»؟نيالنوألاانلبقتسميفريكفتلابرضاحلابعاتمتسالااندقفىتم.ً.اقحال

حتف.هئاّرقىلعيرصملا»لُق«عقوماهحرطييتلاةلئسألارخآهذه
.عقوملابةصاخلا»نيودت«ةناخلخدتلةركفلوحةباتكلاباب

ىلعنوّميقلالوقيامك»رصميفيأرللعورشملوأ«؟»لُق«وهام
نم»ةرونملالوقعلا«باتكتساففدهلاّامأ.كوبسيافىلعمهتحفص
.تارايتلالك

داصتقاةسايسةفاقثعمتجم:هّتيلومشنعفشكيعقوملابيوبت
يذلا»لُق«بيوبتادعاذه.نيودتويفيتلقريتاكيراكايديمةضاير
يفوصوهيلاب«:»اكيزماييّقد«اهرخآوةصاخلاتافلملاعيمجّمضي
صقرلانعبتكنهتابوركأوصنوةدحاوىلعووجـناـتووـكـنـمالـفو
.»...مهمرتحيبسبصقريبشميللإوتاصاّقرلاونيصاّقرلاو

لوحتامولعموتاداهشوأتالاقمةباتكللُقاعدةقباستافلميفو
ةروثكرياني52ةروث«ىلإ»مهتيرحونيلقتعملا«نمةريثكاياضق
»تّملةيروتاتكيدلا«:ناونعبيلعافتفلمرشنىلإًالوصو»بالقناسيلو
.»ليمجلاةيروتاتكيدلانمز«ىلإةرخاسةيحتك
ّمتعورشمللىلوألاةلحرملايف.ماعلااذهةيادبعم»لُق«عقومقلطنا

امكاذهو.ءانثتسانودنمتارايتلالكليأرتالاقمرشنبءافتكالا
ءاوسهنيعبرايتىلإةيمتنملاريغةيوهلاىلعديكأتنوفرشملالوقي
نولمعيالونييدايحاوسيلمه.نييلاربيللاوراسيلامأنييمالسإلا
ةيوطلس«نمّداحفقوماهيدلعورشملاةركفو»يشامهلكقطنم«ـب
كلذكو.عيمجلاىلعدحاولاتوصلاضرفتيتلا»اهتاسسؤموةلودلا
عمةبسانتملاتاوصألاراتختيتلاةيرصملافحصلانماهفقوماهل
.اهجازم

ةينمأمالعدمحأينارخفلادمحأ:دارفأ6نمريرحتلاسلجمفلأتي
الءالؤهو.ليعامساةبهادنهللادبعدمحمنينححماسركشلالط
نوحومطنوملاحمهنأنمرثكأبًّايـعاـمـجمـهسفـنأنـعنوـفرـعـي
.»لمأوسامحوةروفأنينايلم«

ةئداهناولأ.هيفلّقنتلامكحتتاديقعتاللهسوسلسعقوم»لُق«
ةرهاظةيبابشلاتاسمللاودبت.ةديجةّيوسبروصوحضاوبيوبتعم
ةيعامتجالالصاوتلالئاسوعمطبرلاوأةيلعافتلاةردـقـلاةـيـحاـنـل
ةفاحصلاةيمهأأدبمنمةقلطنملالُقةبرجت.اهعميطاعتلاّةيفيكو
ىلعهتحفصىلعينارخفلااهيلـعدـّكأاـهـمـعدلـكشوةـلـقـتسملا
ةماعلاةيؤرلاعضننحنو«:ةيبيرجتلاةغيصلاقالطإروفكوبسياف
ناكهنيعبرايتلراصتنالانودنمنيبوهوملامضييذلاعورشملل
ميعدتبةرماعلاوةزجوملاهتايحةريسبًارضاحشيورديناهماهلإ
ريوطتلاوأطخلاوةبرجتلابأدبنس.ةـلـقـتسملاةـفاـحصلابراـجـت
.»نحنهنإ..متنأهنإ؟يناهمتفرعله..ةوطخبةوطخرمتسملا
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ءافيهةلوطبنممليفلا.رصميف»حورةوالح«مليفعنُم
يدنجلايلعويرانيسوزـيزـعـلادـبـعحـماسجارـخإيبـهو
اذه.يروتنروتيبيزوجيلاطيإلل»انيلام«مليفنعسبتقمو
عنملارارقلديؤملاباطخلاةّيعوندصروهديفملاً.اّمهمسيلّهلك
ًةيامحنييرصملاسوؤرقوفةأجفتّطحيتلاةّيقالخألاةروفلاو
!مهدالوألبقتسمل
نيغلابللتالاصلايفضورعلاقالطناىلعنيعوبسأدعب
دورودعبهضرعفيقوتًايصخشءارزولاسيئررّرقطقف
؟مليفلاةّصقيهام.»ىوتحملاصوصخبنينطاوملانمىواكش«
ةرهاقلايفةيليللايهالملادحأيفءانغللرطضتةلطبلا»حور«
دعبًاصوصخةريثكبعاتمهجاوتف.اهنعاهجوزبايغلالخ
دهاشملاّامأ.اهبحيفهنطقتيذلايبعشلايحلانملاجرعوقو
يبهوءافيهباصتغا:يهفعنملارارقبتببستاهّنأىكحُييتلا
ءافيهّلبقيهنأملحيةرـمسمساـبيفـطـلدـمـحـملـبـقنـم
ةشداخلاظافلألاضعبنمضتتيفطلوةرمسنيبةرجاشم
نتافمزربيوءافيهناتسفبّقلعتييذلاريخألادهشملاو..ءايحلل
لفطلا»يدونبألاميرك«ةلوطبلايفءافيهكراشي.اهدسج
مايألبقضّرعتمـيرـكً.اـماـع31ـلاهرمعزواجـتـيمـليذـلا
ًابرضهتحربأوةسردملاىلإهقيرطةعومجمتعطق.برضلل
...»دسُفم«و»رفاك«ليبقنمتارابعهيلعنيقلطم
لفطبرض.رصميفنيدسفملاىلعصاصقلاعقوًانسح
الوًايقالخأًايّدعتسيلماعلاءايحلاشدخيمليفيفهتكراشمل
امهّيأيردنالو؟رصاقىلعءادتعاوأسانلاةمرحلًاكاهتنا
اليتلاتاحيرصتلامأمليفلادهاشمماعلاءايحللًاشدخرثكأ
روصنمىضترمكلامزلايدانسيئرلحيرصتاهنموفقوتت
:)بحسناو(ةسائرللًاحشرمناكوريهشلامعألجروهو
.ففخوفنمردصةوالحفقامنإوحورةوالحسيلمليفلا«
رارقبداشأيذلارهزألابرورملابّجوتيدهشملالامكتسا
ةيقالخألايرصملاعمتجملاميقىـلـعًاـظاـفـح«ءارزوـلاسيـئر
»ةبيرغلا«ةيئامنيسلالامعألاهذهلثمًاربتعم»ةّينيدلاهتباوثو
لوقعلًالايتغاويرصملاعمتجملايفيقالخألانمألابًاساسم
تاـقالـعـلاةراشتسميلازـغـلاناـنـحمـث.لاـفـطألاوباـبشلا
لوقتيتلامليفلافقولىوعدلاةبحاصوةيرسألاوةيوبرتلا
ةمظنمًاريخأو.»يرصملابعشلاتايقالخأدضمليفلاةركف«
ونروبلا«ـبمـلـيـفــلاتفصو)؟؟(»باـهرإلادضتاــيرصم«
.»ينانبللا
هاوقيرصملاعمتجملاضهنتسا.ليقاّممةريغصةنّيعهذه
عمتجملاداسفإلةسرشلاةمجهلاهجوب»قالخألا«نعدوذلل
اهيلعتبرتةيرصممالفأبريكذتلليعادالاّمبر.يرصملا
مالفأك)ةعورلقا(وأمتسردنهمالفأكعئاراهضعبولايجأ
فيخسفنانبلرشحامأو.ضيفنمةلثمأيهويدنجلاايدان
باهرإلاوبورحلاو(ءاشحفلانألوقلاهتفيظويرصنعو
تربتعاتاساردلارخآ!ةداعلاك...بارغألانميتأت)..خلا
ّنأوةيبرعلالودلابةنراقمةأرملاهيفشيعتناكمأوسأرصم
ًاعمةلمحقلطنلًاذا..شرحتللنضرعتءاسنلانمةئملايف99
.شرحتلاّدضوتاقرطلايفةيرصملاةأرملافرشلجأنم
ةهافسىلالصتنلف»حورةوالح«مليفةهافستناكامهم
.تاقيلعتوتارارقنمهبطاحأام

!عونمم»حورةوالح«

ينيحرتبنيز
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يتلاةيبرعلاةضافتنالاحايررمتىـتـحتاوـنسثالـثرـمألابلـطـت
زيزعلادبعاهلبقتسا.ةيدوعسلايضارألاقوـفسنوـتنـمتقـلـطـنا
ويديفعطقملليجستربعهينطاومىلإهرودباههجووةيادبيرسودلا

عيزوتبًابلاطمزيزعلادبعنبهللادبعيدوعسلاكلملاهيفبطاخ
فنعلاذاختانعازجاعسيلبعشلانأىلاحملينألبقتاورثلا

هتقاطبيرسودلارهشأعطقملاةياهنيفو.هبلاطمقيقحتلةليسوك
عبرأنملقادعب.هقوقحبةبلاطملانمهفوخمدعنعريبعتكةيندملا
هيفديؤييدماغلاهللادبعنطاومللرخآليجسترهظةعاسنيرشعو
ةقيرطلابمهقوقحبةبلاطملابمايقلاىلعنينطاوملاثحيويرسودلا
تاليجستترمهناىتـحهـلـيـجستيرـيسعـلاثبنأاـمو.اـهسفـن
ءاحنأعيمجنميعامتجالالصاوتلاعقاومىلعمهقوقحبنيبلاطملا
.ةكلمملا

eø OGNπ GŸª∏μá
يرسودلانعجارفإلابالوأبلاطنممهنمف.تعونتنيجتحملابلاطم

نكسلاريفوتببلاطنممهنموامهلاقتعامتنأدعبيدماغلاهقيفرو
ُلختمل.ةيعامتجالابلاطملانماهريغوروجألاةدايزولمعلاصرفو
.لككماظنلاوةمكاحلاةيدوعسلاةرسألاىلعموجهلانمتاليجستلا
ةكلمملالخادنمنوثدحتينيجتحملانأىلإرـظـنـلاـبشهدـماذـهو
لاقتعاللمهضرعياممليجستلكةياهندنعةيوهلاتاقاطبنيزربم
يفنيثدحتملاموجهيهىرخألاةمهملاةطقنلانكلو.العفثدحاماذهو
ترجدقف.هزومرويدوعسلايمسرلاينيدلاباطخلاىلعتاليجستلا
تاعامجلبقنمنييدوعسلانيدلاءاملعةـمـجاـهـممـتـتنأةداـعـلا
ةيركفاياضقحرطبنوفتكينييمالسإريغنيفقثملبقنموأةددشتم
تاليجستيفنكل.مهقوقحونينطاوملانععافدلابةلصاهلسيل
هينيدتاداهتجاوأةيركفاياضقيأنعاديعبموجهلاادبنيجتحملا

نودةلوليحلاوداسفلاوملظللخياشملامعدبقلعتتهتزيكرتناكلب
.هقوقحبةبلاطملاونطاوملا
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نمنكلو.ةطلسلانمةرشابميتأينييدوعسلاىلعسراُمملاملظلا
سانلاىلعىوتفلارثاىدـماـمادـيـجفرـعـيةـيدوـعسلايفشعـي
خياشمدمعاملاطو.ةيضقيأهاجتماعلايأرلاليكشتيفاهتيلعافو
همدخلنيدلافيظوتىلإةيمسربصانمنولغشينيذلاةيدوعسلا
تقويأيفةيداصتقاوأةيسايساياضقحرطنعنوناوتيالف.ماظنلا
ببسبدرطملايبعشلابضغلاةهجاوميفنكلو.بلطلابسحلكشو
ةطحملاىلانايضفينيقيرطءاملعلاذختيةيعامتجالاةلادعلابايغ
يأضيوقتلةيقابتساةسايسنوسراميلوألاقيرطلاءاملع.اهسفن
ساسألانمنطاوملاريدختربعةيعامتجالاةلادعلاقيقحتبةبلاطم
امابلاغمهعيضاومف.هتايولوأهمئاقىلعالصأدجوتالاياضقبهلاغشإو
نيملسملافينصتهيفيكوةيمالسالابهاذملانيبتاقورفلالوحنوكت
برشلاولكألاماكحأواياضقىلعةوالعاذه.ٍدتهمولاضنيبام
خيشلانإلب...هنمجورخلاومامحلالوخدةيفيكوةيرهشلاةرودلاو

ءاملعلارابكهئيهوضعوءاتفإللةمئادلاةنجللاوضعنازوفلاحلاص
ةشهدراثأامم»هيفوبلا«ميرحتبةزيجوةرتفلبقىتفأةكلمملايف
نيذلاصاخشألانعوببسلانعنولءاستيمهلـعـجونـيرـيـثـكـلا
تناكاذإامةساردلهتايحنمتقوصيصختلهعفديامعومهلباقي
!الالحمأامارحهيفوبلا

الف.جاجتحاللرجفيأغوزبدعبمهروديتأيفيناثلاقيرطلاءاملعامأ
نملةرخآلاوايندلايفليولابريكذتلاوميرحتلاىواتفرادصإنعنولكي
ةبلاطملاف.ةينالعحصنلاهلمدقيىتحوأهفلاخيوأهرمأيلوىلعجرخي
ةروثلاو.مارحبازحألاوتاباقنلاءاشنإو.مارحةيروتسدةـكـلـمـمـب

بنذربكيوتامرحملاهمئاقلوطتو.مارحةيملسلاتارهاظتلاو.مارح
ءالؤهديدهتنعامأ.يسايسلانأشلاىلإبرقاتناكاملكاهيبكترم
خيشلاماقدقف.جرحالوثدحفمهبلاطمفقسالعاملكسانللءاملعلا
نعيهنلاوفورعملابرمألاةئيه«ـلماعلاسيئرلاخيشلالآفيطللادبع
ةردقلانودقفيسمهنأبيدوعسلاماظنللنيدقتنملاديدهتب»ركنملا
!مهضارعأاومحينأنعالضفمهتارخؤمةيامحىلع
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ىدمىلعيدوعسلاماظنللةحلسأىوقأينيدلاباطخلاناكاملاطل
نيدلافيظوتحبصألب.مويلاكلذكدعيملهنكلونمزلانمدوقع
بيعالأدعتملو.ماظنلاىلعنييدوعسلابضغلةريثملابابسألادحا
ىلعرمتيدوعسلاينيدلاباطـخـلـليعاـمـتـجالاويساـيسلاقشلا
.تاليجستلايفتاجتحملاىدحايكاملاءاميشتربعامكنينطاوملا
ىلعلوصحلللتاقينمنأاوعيناماظنلايفنييساسألانيبعاللاىلعو
ةريتوتدازاملكف.ءيشىلعةياهنلايفلصحيالامابلاغءيشلك
ءاضعأعمقىلعليوطتقورميملف.بلاطملافـقسعـفـتراعـمـقـلا
ماقىتح)»مسح«(ةيسايسلاوةيندملاقوقحللةيدوعسلاةيعمجلا«
يعامتجالالصاوتلاعقاومىلعاهثبوويديفلاعطاقمليجستببابشلا
لاقتعاىلعنامويرميملو.ةيندملامهتاقاـطـبةأرـجلـكـبنـيزرـبـم
مويلايفو.امهحارسقالطإببلاطينمىتأىتحيريسعلاويرسودلا
دحاالنكلوًارمتسملازامعمقلا.ةروثللبعشلاوعدينمىتأثلاثلا
...»ىضوفلا«ءدبةظحلبهسفنوهيتأيسىتمفرعي
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نيألأستليتليمزتبهذامنيباليتاشّميخميفقاقزدنعرظتنأتنك
كهُنمٍطئاحىلعةعضاوتمةيرادجينتذخأكانه.ينافنكناّسغربقعقي
تطقتلا.»؟مُلحيألونورفاُستس«:شيورددومحملسابتقااهيفبتُك
ًاناونعنوكتنأاهيلعناكةّيرادجلاهذهنأىلإيتليمزلترشأوًةروص
.»4502ماعلايفنحن:ملح«:اهلجألانئجيتلا»يبرعلاريفسلا«تّايلاعفل
.كلذنمربكأوهاملاًناونعسابتقالااذهلّوحتينأعّقوتنملاننكل

لّصفتامةقروعيقوتجرخأنألبقّينماوبلطةملجلانجسبابىلع
ةمهتنأتأرقنيحًاليوطتمستبا.اهتفلاخمبتمهتايتلانيناوقلا
هّتنسيذلانوناقلا-نيللسُتملانوناقبجومبيتأت»ودعلادلبلا«ةرايز
ىلإةدوعلانمنيينيطسلفلانيئجاللاعنمتلتاّينيسمخلايفليئارسإ
اهنأل.اهعضونمىلعبلقنتعمقتلتّنُسيتلانيناوقلاهذه.مهيضارأ
هتاذوهتوريبةرايزيفكملحوكّقحنأكركذتتتابكعدرتنألدب
.ةوربلا-ةّرجهملاكتيرقىلإدوعتنأيفكملحوكّقح
يفاحصلتفتلتاليتلاّةينمألاةزهجألليرصنعلارهوجلايفّكشال
نممهألاّنكل.يبرعهنألرخآايفاحصقحالتامنيبامانوناقفلاخيدوهي
قوقحوةناكمهلينيطسلفّيبرعهّنألـينيطسلفلاّيبرعلاقحوهكلذ

انؤاقدصأوانلهأثيحّيبرعلاهئاضفعـملصاوـتـينأيفـةـيـخـيراـت وهيساسألالصاوتلااذهىنعم:ّهلككلذنممهأوهامكانهو.انؤالمزو
ّةيتاذلاهتّيوهنّوكيذلايّداملاعقاولاعمهتاذعمناسنإلالصاوت
نيينيطسلفلانحنانتّصقنمًالئاهًاردقتلمحتوريب.هّتيصخشو
انتلوفطةليخماوكاحنيذلالاطبألااهيفشاعدقل.ةعونمماهنألًةصاخ
.توريبيفتناكاهلكاهنععمسنلقّوشتنانكيتلاةّيزكرملاثادحألا
ةنيدملاهذهاهيفتناكيتلاةرتفلايفّيخيراتثدح»توريبنمجورخلا« ّيونعملانعلزانتلاةيادباهنمجورخلاناكو.»ّيونعملانطولا«ـلًةمصاع
.ضرأتاتُفىلعةلودتاتُفنعثحبلاولداعلا

انيضامّليختنماننّكمتّةيخيراـتاـماردتكاـحتورـيـبيفاـنـتّصق
انعقاولّكشتّةيسايستاطاقسإتّفلخةّصقيهو.بعشككرتشملا
نأو.لبقتسملاوهلمتكتلةروصلاصقنيامنكلو.مويلاهشيعنيذلا
ىلإءامسلانماهلزنُيوهمالحأبكسمُينأينعيهلبقتسمبعشعنصي
عقاولانيبسامتلاةطقندنعكانهساـنـلانوـكـينأوعـقاوـلاضرأ
مادطصالااودهشيلورضاحلابلبقتسملاماطترااودهشيـلمـلـحـلاو
يتلايهتافزاجملاهذهً.افيخموأًافلكمناكنإوىتحهباوكرتشيو

.مهلبقتسملنيعناصانعمتجميفسانلالعجت
توريبةرايزيفينلّدبينأنكمُيناك.صخشّةيضقّةيضقلاتسيل
مظتنياموهاهتيمهأىلعةيضقلالعجيام.قيفروأقيدصوأليمزيأ
نموّينهميتاسسؤملمعنمهيفةأتأتالدحومفقومونماضتنم دومعلاوه)نآيفيفطاعلاوينهملا(ماظتنالااذه.قداصّيفطاعكّرحت
اهنمرثكأاياضقلمحينأهيلعوّةيضقلكوّةيضقلاهذهليرقفلا
ةّيركسعلاةمدخللدينجتلاتالواحموتويبلامدهرارمتسالثمًاحاحلإ
.ييأربلخادلايفينيطسلفعمتجمكانتاّيولوأيهو
ملوقلقأملويئاقدصأفرعأ.هلّيختأتنكاممىوقأمعدلاناكدقل
مهاسيوهرودفرعيمهنمالكناولئاهلامعدلانمًادكأتمتنك.فخأ
ةلهن.د»يبرعلاريفسلا«يفءاقدصألانأنمًادكأتمتنك.هتقيرطب
لجألمهرودبنوموقينيدـلاسمشمدآوينـيـحرـتبنـيزولاـهشلا
.نانبليفمهنمامهتسملنيتللاةرارحلاوةقاطلاوهتاذمازتلالابانّتيضق
امكنولمعيةلادعزكرميفيئاقدصأويئالمزنأنمًادكأتمتنكو
رهزنسوسويروخيدافديماحممارآنيماحملانا.رثكأومهفرعأ
ينعّكفينأهنكمُيريغصّينوناقليصفتلكشبنلفّقوتنودنولمعي

نمرجاهمموتونسحمحالصنيزيزعلاناونكميامعرسأبديقلا
ةلادعملاعللفشكنتلراهنلابليللانولصيةلادـعـلّيمالـعإلامـقاـطـلا مهعمتفقونيذلاقافرلانأفرعأتنك.اهنععفادنيتلاّةيضقلا
نأنودنمنيزانزلايفًاخأاوكرتينلرهشألبقعراوشلايفمهفلخو
نوعتمتييخأويمأيبأيتلئاعنأفرعأتنكو.هلجألناردجلااوعرقي
هذهبهلّيختأملّينكلاذهلكنماًدكأتمتنك.ةيئدبملاةبالصلالكب
.ةلهذملاةقاطلاوّةبحملاوةّوقلا

ناّةيضقلاقيضت.اليتاشيفرادجلالاق»ٍ؟ملحيألونورفاستس«
مالحألالعجنساننإانلقنإعستتاهنكل.توريبىلإرفاسنساننأبيجُن
.اهققحننأانلنآ.ققحتتنأمالحأللنآً.اعقاوريصتوانضرأىلإلزنت

ةيبرعلاةيلقألاقوقحةيامحلينوناقلازكرملا(»ةلادع«زكرمهعزوصن*
.تنرتنالاىلعهعقوملررحمكلايكدجملمعيثيح)افيحـليئارسإيف
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بئارضلانمةافعمةيبوروألاقاوسألالخدتةيبرغملاةيعارزلاتاجتنملانمةئملايف07
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ينبةليبقو»دوباد«لئابقنمنييبونلانيبتاونسذنمةنقتحمةمزأ
تاءاسإببسبيراجلارهشلاعلطمتددجتناوسأيفةيبرعلالاله
نأنسالتلاثبلام.ناردجلاىلعنيفرطلانمبابشاهبتكةلدابتم
ءاسنلاطقسفءامدلاتلاسمثيصعلاويديألابتاكابتشاىلإروطت
يشاوموءاسنلايلحتبهنواهبليثمتلادعبثثجلاتقرحأولافطألاو
!ةلودلاتجّرفتونئاهرلافطتخاوقرطلاتعطقوتويبلا

N∏Ø«á Gdü°ôG´ hLòhQ√
شيعيرصميفلينلايداوبونجىصقأيفةيبونجةنيدملوأيف
ءانبعورشملماكلاباهقرغأيتلامهدالبنمًارسقنورّجهُمــلانويبونلا
مهناطيتساأدبنيذلاةيلناوسألانمليلقلاعمنيطلتخميلاعلادسلا
اهمظعمدفوةيديعصتالئاعوةدعةيبرعلئابقودسلاءانبلبقةنيدملل
ةقوبسمريغقافآنمهحتفامودسلاعورشميفلمعللناوسأىلإ
لامش(رصمديعصنمًاعوطنيرجاهملانيبنم.رصمبونجيفةيمنتلل
اهيلإاوتأنيذلاةليالهلاوألالهينبةليبقءانبأةنيدملاىلإ)ناوسأ
لكيفمهلةرواجملاةيبرعلالئابقلارئاسنمءاردزالاومصولابنيلّمحم
عارصلانمةدعنورقىلإةليالهلاذبندوعي.جاهوسوانقورصقألانم
ةبقاعتملاةيمالسإلالودلايفرصملةمكاـحـلاكلاـمملانـيـبومـهـنـيـب
.ةوسقلاديدشيعامتجالاشيمهتللغّوسمكيقالخأعينشتلاوضرعتو
ًانايحأاهؤاعدتسامتيةيخيراتةيقوقحوةيراضحةملظمنييبونلل
ضقانتي.ناوسأىلإنيدفاولاببِّحرمريغيوهجويقرعباطخجاتنإل
نوبلاطينيحاهجراخودالبلاءاجرأيفنيرشتنملانيـيـبوـنـلاباـطـخ
مهنمضعبلاباطخعمةيوهلاةقاطببتبثتةيواستمةلماكةنطاومب
ةيناثةجرداهيلإنيدفاولانأو»ناوسأباحصأ«مهنأنورينيذلا
نععافدللًاداضمًايقبطوًايقرعًاباطخاوجتنأدقفةليالهلاامأ.اهيف
ةدياعصلاعمنييبونلاعمجييذلايمسرلاريغفلحلادضمهسفنأ
ًاعيمجنيقفتملانييحيسمنمهيفنمبيناوسألاعمتجملاتانوكمرئاسو
.مهمصووةليالهلاذبنىلع
مهّدجنأونينسلافالآاهرمعةراضحدافحأمهسفنأنويبونلاىري

مهف.بونجلاولامشلانييرصملانـيرـطـقـلادـّحويذـلاوـه»انيم«
اهلليثماليتلاتايحضتلاباحصأورصمبونجلنويلصألاناكسلا
ءانبعورشميفاهلكمهدالبقارغإوًايرسقاعيمجمهريجهتمتثيح
ءانبءانثأىرغصلاتاريجهتلانمةثالثدعب4691ماعيلاعلادسلا

نوريو.3391ةيناثـلاو2191ىلوألاهتيلـعـتو2091ناوسأنازـخ
يفاهلولدمروطتةيمستيهو»ةسمجلا«مهنوّمسيوءاغوغةليالهلا
.يبلسلايطيمنتلاىنعملاب»رجغلا«ىلإبرقأنوكيلرصمبونج
زاجحلانمدتمتةقيرعةيبرعةليبقءانبأمهسفنأنوريفةليالهلاامأ
نومعزيوايقيرفألامشيفاهلوحاموسنوتىلإةيبرعلاةريزجلايف
عمتسيلمهتلكشمنإنولوقيو.مألامهتليبقنيبويبنلانيبةرهاصم
نيذلاديبعلانمنيردحنملاعمامنإونييبونلانمقيرعلالصألايوذ
مهبمهتاواسمتمتونييبونلااوطلاخمثًاميدقةشبحلانماومدُقتسا
.يلاعلادسلاءانبلربكألاريجهتلادعب

GT°à©É∫ Gdü°ôG´ GdμÉeø
.رهقلاةمصاعةرهاقلالبقنمةشمهملاناوسأزكرمنويبونلالثمي
عاضوألانيعلائطختال.شماهلاشماهىلعنوشيعيـفةـلـيالـهـلااـمأ
مومعبةنراقمةليالهلامومعلةروهدتملاةيداصتقالاوةيميلعتلاوةينارمعلا
لخادتنممغرلاىلعناوسأيفميقمرخآيلبقفرطيأوأنييبونلا
ةيلحملاتاياورلايكحتو.ىرخألالئابقلاتويبضعبعممهتويبضعب
ءامتحالابيعامتجالادنسلاتلدبتسادـقةـلـيالـهـلانـمتاـعاـطـقنأ
اميسالناوسأعمتجميفًاحيلستفثكألاوىوقألااوراصفحالسلاب
.ينمأتالفنانماهبقعأاموةروثلادعب
يفةليالهلانمدارفأةيقحألوحفالخلاببسبراجشعلدناماعذنم
ناكويقرعلايلاعتلاوبابسلابنويبونلاأدب.ةيلزنملازاغلابيبانأروباط
نيباشةباصإبكارعلاىهتنافًايندبفنعأ\عقوتملاك\ةليالهلادر
.رابكلاةحلاصمدامرتحتبابشلارانتدقرونْييراننْيقلطبنييبون
هبيرقناقتحادجيملفمئادلكشبًايئزجًاقاعمراصنْيباصملادحأ
مهبايإومهباهذيفةليالهلاهارييبونتيبرادجىلعىوسًاسفنتم
در.يراجلاليربأ/ناسيننملوألايفمـهدضةـئيسمةراـبـعبتـكـف
ثيحةيعانصلاةيوناثلاةسردملارادجىلعةلثامـمةءاسإبةـلـيالـهـلا
.تاكابتشالاتعلدنا

ملوتسعاقتاهنكلًاركبمةمزألايوتحتولخدتتنأةطرشللناك
يفلخدتلاةطرشلاتضفر.نافرطلالوقيناوألاتاوفدعبالإكرحتت
ةكرعمىلإتمقافتفةعقاولاكلتليلاتلامويلاحابصةيسردملاةرجاشملا
ةالصدعبءاوجألاترتوتنيحو.ةريهظلادنعزاغلالبانقبالإضفنتمل
ةحلاصمللبهذيذلاةليالهلادفوزِــُجتحاوليربأ/ناسين4ةعمجلا

ةطرشلانمنييبونلارابكبلط»دوباد«يفةفايضلارادعماجيف
يحلالخادمىلعةطبارملاتاوقلانكلزجتحملادفولاجارخإللخدتلا
.يبلسلادهاشملافقومبتفتكا

فطتخاوةيلآلاقدانبلاصاصربنييبوننيباشوةأرماءامدتكفس
تهتنا.نييبونلاىدلنيزجتحملاةعبرألابهولدابيلًايبونًاباشةليالهلا
.لدابتلاىلعقافتالابنيفرطلانميلاهألانيبتاطاسولاوتالسارملا
جرفتملاعقومىلإتداعمثةلدابملاىلعةطرشلاتفرشأطقفاهنيح
بابشلادشتحاومهالتقاونفدـيـلنـيـيـبوـنـلاراـبـكبهذ.يبـلسلا
فرعتمليتلامهتقطنمجراخنملاجرلاوحالسلانمددمبنينيعتسم
ديسيجمهلارأثلاناكفصاصقلاىوعدباوبهذ.لبقنمحالسلالمح
ةليالهلانمنيرخآًالجر11عمًاقاعموًالفطوةأرمالتقلالواطوفقوملا
ةليلعلاليللاتامسنبعتمتستبيرقلااهعقوميفةطرشلاتاوقتلظو
ًارجفةحبذملاتهتنا.اياحضلاتاخرصوصاصرلاتاخزتاوصأىلع
.ةريهظلايفمهتويبطسوًالزنمنطقتةلئاعنمةليالهلاماقتناناكف
تناكوغلابلجرولفطلتقوةديعقّةنسمامهادحإناتأرماتقرح
اهتاحفصمواهتاعردموةطرشلانويعنمىأرمىلعاهلمكأبةميرجلا
ةطرشلانأبتاماهتالانافرطلالدابتـي.رـتـم001دعبىلعةـطـبارملا
نيذهيفيرهاظلاضقانتلانممغرـلاىـلـعوهـمصخعـمةـئطاوـتـم
اهينطاوملةلودلانالذخنمىوكشلاوهامهنيبكرتشملانأالإنيماهتالا
.ةيامحلاونمألا:فنعلاةيعرشراكتحااهبضرتفييتلايهو

Ohdá e¡∏¡∏á JÉF¡á 
تاماهتالاهجويذلايركسعلاثدحتملاناسلىلعًاريخأةلودلاتقطن
ةيلايخلااهتصقناوخإلاربانمتجسنونيملسملاناوخإلاةعامجىلإ
ًالعتشميلحملاعمتجملاناك.»ةيعرشلا«يديؤمنمةطلسلاماقتنانع
نألكلذالمتحمةيلهأبرحويرانيساوعاطتساامبنوبراحيءالقعلاو
ىتحلينلايداولوطىلعةرشتنمةليالـهـلاونـيـيـبوـنـلاتادادـتـما
ةقفربءارزولاسيئرراط.طسوتملارحبـلالـحاسىـلـعةـيردـنـكسإلا
.ةليالهلانمنيرخآونييبونلانمًاددعاوقـتـلاـفناوسأىـلإنـيرـيزو
رظتنا.مهنولثميالنولوؤسملامهاقتلانمنأنيبناجلانمءارآلاتقفتا
قيلتةجيتننعةرايزلارفستنأرصمءاجرأيفرابخألابنوعوجفملا
ءارزولاسيئرلشفأبنىلعاوتابمهنكلةلودلليذيفنتلازاهجلاسأرب
.نيتليبقلانيب»حلصدقع«يف

مهبراقأبنيفرطلاددمنعليربأ/ناسين6دحألامويقرطلاتعطق
ككسلاتعطقوناوسأةنيدمجراخةظفاحملانمٍحاونيفنيرشتنملا
طقسوةنيدملايحاونيفةيلهألاشيتفتلاطاقنترشتناوةيديدحلا
يلبقلاويفوصلازمرلامداقتلامكخيشلاىتأ.ىلتقلانمدودحمددع
.هالتقفرطلكنفديلمايأ3نمةندهدقعيفهتطاسوتحجنو
يلخأةيداقنلاوةليالهلانيبنيماعذنمعلدنتنأةيلهأبرحتكشوأ
سرادملاةينبأقوفعفادملاتبصنولافطألاوءاسنلااهتادادعتسايف
ةطاسوبالإةمزألاهتنتمل.تارجفتملاوليقثلاحالسلابنافرطلادشتحاو
يفًاذوفنةيفوصلاخياشمربكأيسيردإلافيرشلاديسلانيبةكرتشم
.ناوسأيفةيمالسإلاةعامجلاريمأيصوقلاةماسأخيشلاورصمبونج
نادوسلاىلإهبورهلدهشملانـعيصوـقـلاباـغةـنـهارـلاةـمزألايف
عطقو3102ويلوي/زومت3دعبةيرصملاتاطلسلاىدلبوـلـطـمـك
.مداقتخيشلاهأدباملمكتسيودوعيلتيوكلاىلإهرفسيسيردإلا

ملةمزألافارطأعمةلوطملاتاءاقللاوةفثكملاةيناديملاتارايزلالالخ
.ةصاخلاريغوأةصاخلاتاوقلاراشتنالثرتكيسانلانمًايأنأُدبي
ىلعً.ائيشناوسأيفعمتجملاهنمعقوتياليمهونايكبهبشأةلودلاف
لئابقلافلاحتيلثممنمعومجناوسأىـلإتدـفاوـترـخآلابناـجـلا
حلصللةيعاسةيبرغلاءارحصلاوءانيسورصمبونجنـمةـيـبرـعـلا
ةطاسولادوهجتحجندقو.ةثراكىلإلوحتتنألبقةلكشملاءاوتحاو
رطيسيالو\ددحتمل\ةليوطةدملةندهلاةرتفديدمتيفةيبعشلا
نممئارجلاهذههمزلتستامليفرعلاليدبلايفريكفتلاىوسناهذألاىلع
نعًالضفاهرفوتنأنمزجعأةلودلانأًاينيقيراصةزجانةيئانجةلادع
.ساسألانماهيفبغرتنأ

هنادجوويلحملاعمتجملايعويفةرضاحاهزجعمغرةلودلانكلو
باطخلايفروضحلاةيوقيهامكراقتفالاوداـقـتـفالاـبروـعشلارـبـع
ةبئاغلاكلتنمسانلاتاعقوتضّفخـيعـقاوـلاناـكنإوتاـبـلاـطملاو
ةللعتماهبطونملارودلايدؤتنأديرتالةلودلانأودبيو.ةرضاحلا
لشفدقاهئارزوسيئرنأةقرافملاو.ةدئاسلاديلاقتلاوفرعلامارتحاب
هيلإنوأجليمهنإةيلهألاتاطاسولايفنوسّرمتملالوقيحلصدقعيف
.نوناقلاذيفنتبعلطضتيتلاةلودلااوسيلمهنأل
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قرشبونجوبونجلودنمنهمظعمرطقيفنلمعيةيبنجألزنمةمداخفلأ48
طورشيفنشعينهنإمايأذنمردصاهلريرقتيفةيلودلاوفعلاةمظنملوقتوايسآ

عوبسألايفةعاسةئمنمرثكألنلمعيوةيرزم
ً.انايحأةيسنجلاتاءادتعاللويدسجلاويظفللافينعتللنضرعتيو
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يلع«زربألاهسفانمىلع»ةقيلفتوبزيزعلادبع«ةعبارةدهعلحشرتملاسيئرلابلغتةئملايف18ةبسنب«
.نيبخانلاتاوصأنمةئملايف21الإدصحيمليذلا»سيلفنب

ينيعيفو..هليصخشقفارمههجويةملكبقطنيالكرحتميسركىلعباختنالامويةقيلفتوبرهظ
صقتنتمل..لعفيألةعيرسلاةباجتسالانعزجعهبشهبظحولامكةيدابضرمراثآوظوحجسيئرلا
صخنوـمهتاوصأبهيلعاولخبيملنيذلانييرئازجلاناهذأيفةدوهعملاسيئرلاةروصنملاحلاهذه
نميتأيانهءيربلالاؤسلانكلونطاومنييالم8يلاوحاوناكوـاساسأاوبختنانيذلاانهركذلاب
مهتيوصتلامهلقحينموةمسننويلم93مهددعقوفينويرئازجلا:ةطيسبدجةيباسحةيلمع
بصنملابحاصبمتهياليرئازجنويلم51نأىنعمب..طقفنييالم8ةقيلفتوبلمهنمتوصانويلم32
؟؟ةتماصلاوأةضفارلاةيبلغألاهذهلحمام:انه..اقالطإ

اميردأالو..ةكرحتميساركىلعاننوتأياوحبصأفنآلاامأتابابدىلعنوتأيماكحلاناكقباسلايف
.ةلداُعملاّريغيذلاببسلا

/moc.topsgolb.inassiaramaam//:ptth
رئازجلايناسيعرمعم

هرييغتنكميعضولانأبنيريثكلانيعأحتفسرام/راذآ1تاجاجتحايفثدحامسيلفنبمزهيكرحتملايسركلا
اذإو.ةلمجلابلاقتعالاتايلمعويملسلاجاجتحالاعباتنمسوفنيفكرحتامرمأ
هناالإىضوفوتالفنانميدؤيدقاملريطخرمأرئازجلايفعراشلاىلإجورخلاناك
نيفقثملانمةعومجـممـهسراـم1موياوجرخنـمنأماـظـنـلاظـحنسحنـم
نكل..هيلعجاجتحالاةيفيكوعضولاةروطخلاديجنيكردملاناعجشلانييمالعإلاو
فقثممامأهسفننمألادجينلاهنيحىرخأتائفىلإنيجتحملاةعقرعسوتلاحيف
نمألادجيسلب..»ريبعتلاةيرحيللفكييرئازجلاروتسدلا«نأبهشقانييمالعإوأ
.هعميرئازجلاروتسدلاقرتحيلوًاضيأهسفنقرحيوهقرحينمطسوهسفن
.راذنإالإوهامبيرقلاسمألابثدحام..هعمنموةقيلفتوبىمرميفنآلاةركلا
نكميالوًاليوطمودينلرامدلانموىضوفلانمفئاخلابعشللفيخملاتمصلا
مهناكمإبنأبمهلامآتلعدقونآلامهسوؤرنوعفريسنمكانه.هيلإنوكرلا
اوعيطتسينلومهدحواوسيلمهنأىلإماظنلارظنتفلينأبجيثدحام..اهلعف
.مهلولحيامكبعللا

دومحماصع:ةنودم
/moc.oidutsduomah.www//:ptth

مدنلاعفنيالنيح
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هئالدإدهشمنمنورخسينودرغملاوةيرئازجلاةسائرلاتاباختنابةقيلفتوبزيزعلادبعزاف«
يسركبهتئنهتلموحرملا_اوبختنا#غاتشاهنومدختسيوكرحتميسركىلعوهويباختنالاهتوصب
.كرحتملاةسائرلا

مكحنمفصنودقعلالخهتازاجنإدرسلوأةيباختناةلمحبمايقللةقيلفتوبجاتحينأنودنم
اوتوصيىتحلمعلانعنيلطاعلللاومألاعفدوأتاباختنالاريوزتىلإجاتحينأنودنمورئازجلا
ىلوألاةلوجلاذنمةسائرلاتاباختنابزوفي..كرحتملاهيسركىلعنمكرحتينأنودنموهتحلصمل
.سيلفنبيلعهيسفانمبرقأنعريبكقرافبو

يفةسائرلاتاباختناءارجإنممويلبقفريوزتللةقيلفتوبجتحيملمكحللةرملوأهلوصودنع
ديحولاحشرملاوهىقبيلهلشيجلامعدةجحبنيسفانملانيحشرملاعيمجبحسنا8991ةنس
اوداقنيذلاتالارنجلاهبىتأ»دروتسملا«سيئرلابكاذنآةيسايسلاطاسوألاهتفصوو.تاباختنالل
نيتوصمنيبامنويرئازجلاقرفت.هفلخنمًاماكحمهاونوكيوًاسيئروهنوكيلتاينيعستلابالقنا
سيئرقباسلايفناكوههجويفىوقألاحشرملاسيلفنبلنيتوصموىضوفلانمًافوخةقيلفتوبل
نودرغملادحتااهاودجبمهعانتقامدعلتاباختناللنيعطاقموتاونس3يلاوحلةقيلفتوبةموكح
»...هتوصبةقيلفتوبءالدإدهشمنمنيرخاسموحرملا_اوبختنا#غاتشاهفلخ

تسوبنون:ةنودم
/ten.tsopnoon.www//:ptth

موحرملا_اوبختنا#

عراوشرثكأدحأرصانلادبعلامجعراشَتدصقول
ءارشلجأنمةيويحوًاماحدزاةـيراـجـتـلاءاـعـنص
عاطقناءانثأىرخأةعلسةيأوأتارهوجموأسبالم
عيمجمامأهدجتسًادحاوًائيشنإفيئابرهكلارايتلا
:هفويضبميعزلاعراشباحرتةقيرطهنأكوتالحملا
.»ريطاوم«ـلاعراشيفمكبًالهأ

يف(»روطاملا«ـبنوينميلاهوعدييذلاءيشلااذه
.يئابرهكلادّلوملاهسفنوه)ةيزيلجنالاةملكللبيرعت
ةيراجتلاتالحملامامأهدهاشتملاذإ.ناكملكيفهنإ
يناثنمهثفنيامقّشنتنودلوحتةقيرطنمامف
رعشتملاذإو.ءاوهـلاتارذيفنوـبرـكـلادـيسكوأ
ربعثدحتلاكرودقمبسيلفاهزيمـتوأهـتـحـئارـب
ةرثكللاصتاكيقلتدنعهنيـنرعاـمسوأفـتاـهـلا
.ةيئابرهكلاتادلوملاجيجضةدشو

ةكرشوأىفشتسموألحموأتيبولخيداكيال
نطاوملاةقثمدعىلعليلدحضوأهنإ.»روطام«نم
نميطارقوميدلافرعلاقفووههنأضرتفُيةموكحب
.ةقثلااهحنمي

ةلودلابايغبًايموينـيـيـنـمـيـلا»روـطاملا«رـّكذـي
اهعميبلسلافّيكتـلاىـلـعمـهدـعاسيواـهـفـعضو
عاطقنانأىتحطخسلانـمردـقلـقأباـهـلـّبـقـتو
الوينميلابضغريثيالًايداعًاثدحراصءابرهكلا
سمشلابورغكةعيبطلالعـفنـمهـنأكوهزـفـتسي
.ردقلاوءاضقلاورطملالوطهو

371دعُبىلعخيشوأبّرخم:رمألاثدحياذكه
ىلعءادتعالاررقيلقأوأةمصاعلانـمًارـتـموـلـيـك
هبراقأدحألاقتعاكبابسألانمببسيألءابرهكلا
ءابرقألتقموأةيموكحةبهىلعلوصحلايفًةبغروأ
صاصرةخزقلطيوأةفيذقبّوصيفةيكريمأةراغب
ىعدُيًافاّطخيمريوأيلاعـلاطـغضلاطوـطـخىـلـع
نمًاروفةطحملاجرختفلقنلاطوطخىلع»ةطبخ«
ةينميلاءابنألاةلاكووكرتشمىقلتينألبقو.ةمدخلا
دقةمصاعلانوكتمهفتاوهربعsmsةيرابخإةلاسر
تادلوملاةنحْنحعمسُتوتاظحل.مالظلايفتقرغ
.ةيئابرهكلا

ةفاسمرصانلادبعلامجعراشيفريستنأيفكي
ناديمىتحةيرصملاةرافسلانمرـتـموـلـيـكفصن
نمٍلايجأوٍتالالسىلعفرعتتلهتاعرفتوريرحتلا
ةمداقةيواحلكنأبكُسفنكثدحتو»ريطاوم«ـلا
امنإًاعبطنيينميراجتربعنميلاىلإنيصلانم
ةءاضإتاـفاّشكوأةـيـئاـبرـهـكتادـلوـملـمـحـت
.ةرورضلاب

يفةيهافروفرتةرامأتاونسلبق»روطاملا«ناك
لزنميأنمهتوصعمسُينأيفكي.ينميلاعمتجملا
لجروأةلودلايفلوؤسمامإهكلامنأجتنتسُيىتح
ظفاحمبئانلتقمذنمفلتخارمألانأديب.لامعأ
ةراغب0102ويام/رايأ42يفيناوبشلارباجبرأم
ًايعامجنوينميلابَقاعيةيكرـيـمأةرـئاـطـلةـئطاـخ

ةديبعلئابقنيبةفينعكراعمتعلدنااهتقو.اهببسب
دعبو.شيجلاتاوقويناوـبشلااـهـليمـتـنـييتـلا
قاثيملاودهعلابئاتك«تدعوتةعقاولاىلععوبسأ
ةطحملاتفصقفدرلاب»هيقفارمويناوـبشلارـباـجـل
يفءاعنصتقرغوةليقثلاةحلسألابةـيـئاـبرـهـكـلا
.نيينميلاةايحيفةقرافةظحلتناككلتً.امايأمالظلا

لكشبثدحيءابرهكلاءافطناناكتقولاكلذىتح
يفيمكارتلازجعلاببسبنيتعاسلدعمبوعطقتم
ذنم.ةئملايف9ةبسنبًايونسبلطلاةدايزوديلوتلا
لعفبثدحتًةداعءابرهكلاعاطقناراصةراغلاكلت
نيببرحوزازتباةادأىلإلّوحتوةرورضلابلعاف
ةيكريمألاتاراغلانيبولبلئابقلالاجروةموكحلا
.ةدعاقلاميظنتو
ةراغنعةباينلابترذتعاوةفصاعللةموكحلاتنحنا
لكّثحتامنإكلذباهنأنعةلفاغةئطاخلانطنشاو
برض:هتاذءيشلالعفىلعةلودلاعيكرتدارأنم
ةيبرعلاتاضافتنالاتعلدنالعفلابو.ءابرهكلاةطحم
طاقسإبةبلاطملاتارهاظـتـلاتجرـخوروـهشدـعـب
برضراصفةدعةينميندميف1102علطمماظنلا
تامزألابةرادإلانمًاعونوةيمويًةداعءابرهكلاةطحم
تلوحت.هنعنوقشنملاوماظنلاهنأشبماهتالالدابتي
.يعامجباقعوبيذعتةليسوىلإءابرهكلا

»ةراضحلاةعيرذتحتىربكلابرحلا«هباتكيف
ناغفألانأكسيفتربوريناطيربلايفاحصلاركذي
طوطخىلعءادتعاةيلمعذـفـننـملوأمـهبرـعـلا
يفةيسورلاتاوقلاكرـحـتلـيـطـعـتـلءاـبرـهـكـلا
تلّصأورئازجلاىلإةركـفـلاتلـقـتـنا.ناـتسناـغـفأ
دضاهمادختسالًايعرشاهلةـيـمالسإلاتاـعاـمـجـلا
لامشنيبةدحولاعمو.»ةرجافلا«ةيلحملاتاموكحلا
ةدوـعتأدــب0991ويام/راـيأيفنـمـيـلابوـنـجو
نولمحيمهمـظـعـموناـغـفألابرـعـلانـيدـهاـجملا
ماظنعمقيسنتلابةيدوعسلاوةينميلانيتيسنجلا
ةدرابلابرحلايفهتفيلحوحـلاصقـباسلاسيـئرـلا
دض4991فيصبرحبمهمادـخـتسالنـطـنشاو
.ينميلايكارتشالابزحلا:ةدحولاكيرش
نيبفلحلاّضفـناـفيعوـيشلا»ناـطـيشلا«لـحر
ربمسيد/لوالانوناكيفو.»نيدهاجملا«وةموـكـحـلا

ميظنتنمرصانعقحبةيئاضقماكحأتردص8991
طيطختـلاةـمـهـتـب»يمالسإلانـيـبأندـعشيـج«
دعبميظنتلادر.ةيناطيربلاةرافسلادضتامجهل
ءانثأمهنمةعبرأبيصأاحئاس61فاطتخابمايأ
9991ربوتكأ/لوالانيرشتيف.شيجـلاةـمـهادـم
كلتتناكو.راضحملاركبوبأميظنتلاسسؤممدعأ
.ةدوعاللاةطقن

طفنلابيبانأولوقحجردـتمـلةدـعاـقـلانإرـيـغ
يأ2002سرام/راذآيفالإاهفادهأةمئاقيفةينميلا
تفدهتساةيكريمأةراغلوأنـمرـهشأةـثالـثدـعـب
.يثراحلايلعوبأيلحملااهدئاق

ًارصحةيبرغلاحلاصملافدهـتستةدـعاـقـلاتناـك
فاطتخا-تارافس\جريبملقدنف-لوكةرمدملا(

ةيكريمألاةراغلادعب.)ةيبنجأطفنتاكرش-حايس
بوبنأراصفاهتامجه»ةَنَنْمي«يفةدعاقلاتعَرَش
.ةعورشمًافادهأةيموكحلاحلاصملارـئاسوطـفـنـلا
اهنكلةراسخلايفةلخادنميـلا:ةـثراـكـلايهكلـتو
.»حابرألا«جراخ
نيتراغلدوعتةيلاحلاينـمـيـلاداصتـقالاةـبـكـننإ
بوبنأفادهتساتعّرشيثراحلاةراغ:نيتيـكرـيـمأ
.ءابرهكلافادهتساتعّرشيناوبشلاةراغوطفنلا
-2991نيبميظنتللًاموجه84نيبنمهنأليلدب
ةطحمفدهـتساطـقـفًادـحاوًاـموـجـهنإف9002
تآشنمتفدهتساتاموجهةسمـخوةـيـئاـبرـهـك
رفوتسيركاهدعأيغينراكزكرملةمئاقبسح(ةيطفن
افشىلعنـمـيـلا«باـتـكنـمضتردصكتـيشوـب
.)»ةيواه

تامجهلاتائملباقمةنس71لالخًاذإتامجه6
اهتردقرئاسخب)4102-1102(تاونسثالثلالخ
ةشاشهحضتتانهو.رالودتارايلم7.4ـبةموكحلا
نأكلذ.اهتيبلسوةيكريـمألاةـيـنـمـيـلاتاـقالـعـلا
داكتالتاونسلالـخءاـعـنصلنـطـنشاوتادـعاسم
.ءابرهكلاعاطقيفدحاوماعرئاسخيطغت
ةكيرشلالودلاةعيلـطيفناـتسكاـبونـمـيـلانإ
امهكهتنتنيتـلودرـثـكأوباـهرإلاىـلـعبرـحـلاـب
تادعاسم«نكلملاعـلايفةـيـكرـيـمألاتارـئاـطـلا
رالودنويلم5.72تغلب9002ماعنميللنطنشاو
.»8002ماعناتسكابلرالودرايلم8.1لباقمطقف

ينميلانطاوملالءاستيءابرهكلابرضُتةرملكيفو
ًالدب؟نيبرخملارايطنودنمتارئاطلافدهتستالمل
ةيكريمألاتاراغلايفءايربأونويندمطقسيكلذنم
ًاديقعترومألادادزتفعادريفسرعبكوميفامك
ديزملاةحلسملاتاعامجلاوةدعاقلاميظنتبستكيو
.فطاعتلانم
:ةيضاملاتاونسثالثلالالخةريثكرومأتريغتدقل
ىرخأتّلحوةموكحتلحررخآءاجوسيئررداغ
ريغتوراوحلارمتؤمىلإةيساـيسلاىوـقـلاتبـهذو
نكل...ةبكرمىلإةطـيسبةـلودنـمةـلودـلالـكش
يمويلاهبشءادتعالاوهريغتيمليذلاديحولاءيشلا
ةئيسلاتاداعلاو.ًةداعراصيذلاءابرهكلاةطحمىلع
.اهنععالقإلابعصي

ةردابملاناريغ.ماظنلاطاقسإبةروثلابابشىدان
نمهتمحوهتنّصحةيكريمأةكرابمبوةيجـيـلـخـلا
داكتوأتطقسةيزاغلابرأمةطحماهدحو.طوقسلا
.نميلاداصتقااهعمو
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