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ةيعامتجلا~ارقميدلاةكرحللماعلانيملانم

ىسومنببيكشديسلابانجىلإ

يومنتلاجذومنلابةصاخلاةنجللاسينر

ةركذمعفر:عوضوملا
ماملاانلومدوجوبماتملس

2727رياني3ةعمجلاهمويحابصانلهومتددحيذلادعوملاىلعءانب،دعبو
ةيسايسلارواحملامهأزجوتيتلاانتايهةركذممكبانجىلإعفرأنأينفرشي،
لوحراوحلاءانغايفمهاستاهنأىرنيتلاةيفاقثلاوةيعامتجلاوةيداصتقلاو
يومنتلاجمانربلاعورشم

ةديشرلاةدايقلاتحت٠ابعلاو>لبلاريخهيفاملمكقفووهثامكناعأ
هديأوهثاهرصنسداسلادمحمكلملاةلكجلابحاصل



ةيكامتجلاةيطاتميدلاةكرحلابزحةركذم

يومنتلاجمانربلابةصاخلاةنجللاىلإةعوفرملا

)رم~مرياني3ف_ابرلا(

فرطنمأنيعملايومتنلاجذومنلابأفلكملاأصاخلاةنجللالامعأألودجلةباجتسا
ةنجللاىلإاهناحرنقمميدقتبانتأيهفرنتت،هثاهرصنسداملادمحمكلملاةللج
بابكنلاومامتهلابةريدجاهنأىرنينلارواحملامهأاهللخنمطسبتءةرقوملا

يتلاةبفاقثلاوةيعامتجلاوةبداصتقلاوةيسايسلاانتاهجوتسكعتينلاوءاهيلع
ىلإةنجللاهيلعرهستيتلايومنتلاجمانربلاءانغايفةلاحملمهاستساهنأىرن

حاجنإىلعانماصرح،أينطولاثايلاعفلالكوأيسايسلابازحلاناماهسإ،بناج
نينطاوملاناراظنناوةللجلابحاصتاعلطتقفوبفنرملايومتنلاجمانربلا

لانئماوملاو

لفدم

ىدعتيهلعجامم:ريخلاتاونسلاللخاظوحلماروطتليمنتلا_وهفمفرعدقل
ةبمابسلاوةيعامتجلابناوجلالكلمننيلضحملايجانتلايداصنقلا٠رهوج
لصفملاىقبمداصنقلانألإةبضايرلاوةبنببلاوةينابوهلاوةبفافألاوةبنوناقلاو
هتقحبامنل،تا~اددفنليساسلانماعلاوناسنلاةابحيفيسينرلا
ذيفنثبهئحمس_هوهتاورثنمدلبلاهمكاريوهجتنبامولاحاجننمداصنقلا
أبعمثجمئاتاروصتلا

امهلوأ،نيتنانيروحمنمقلئنيانرظنيفيومتنلاجذومنلاعوضومنإفكلذلو
أيفيكبقلعتبويفبكامهبناثو،هورثلانمجتناممجحبةطاحلايفىلجتبويدام
عمثجملاتانوكمئيبةورثلاهذهعزوت

ةللجه~دكأيذلا27١7ةنسلشرعلاباطخيفأنرضاح~أاكليلاكش7اهذهو
أمرذقبف́´أهبزوبقلانكميلةخراصناقرافمننبعببرغملانأىلعكلملا
ةليصحلاذمدصتأمردقب،.~ر..أودويرافريدفننمولقادصمنماندلبهبىظحب
رشابمربثأناهليتلاةبعافأجلاتلاجملار~يفتازاجنلاعمهاونبءعفاولاو
نينطاوملاشيعفورظنيسحنىلع



ةنسلليعيرشثلاةنسلانمىلولاةرودلاحاتتفاهبسانمبهتللج٠دكأاموهو
لك،فسلاعملمشيلبرغملاهفرعبيذلامدفنلانأهنللجنلعأثيح،27١7

بابشلاةصاخونينطاوملا

تابلاعفلاوةبنطولاثا،افكلاكارشإو»هجلافبثكتىلإكلملاأللجاع>،هيلعو
ثاروطنلاةبكاومليومتنلاانجذومنيفرظنلاةداعل́ا،أيحلاىوقلاعيمجوة>اجلا
،اديدجاسفنهناطعإبةليفك،جذومنلااذهلةجمدنمةيؤرةرولبلو،»بلااهفرعتيتلا
هروطتنيعتيتلاليثارعلازواجتو

لوحينطولاشاقنلاءانغإيفانتأبهنماماهسإو،يماسلايكلملاءادنللةباجتساو
نمدحلاىلعواندلببيشيفملاىوتسملابضوهنلاىلعر»قيومنتجذومن>انب
:داممللانتاحارتثاوان>ارآضرعن،ةيلاجملاتانوافتلاوةيعامتجلاقراوفلا
نينثانلانسنعةباجلاربعكلذويومتنلاجذومنلابلمماخلالنجللاءاضعأ

؟يلاحلايومنتلاجذومنلاتباشينلاروصتلارهاظميهام-
رومنتلاجذومنلامناعدوتاموقمهبلعموقتنأنكمباملانروصنوهام-

؟دبدجلا
روصقلارهاطم~ا

ثاحلصلالضفبادجينطولاداصتقلا>ادأناك،أثلاثلاأيفللاأيادبيف
ةيفرظنمكاذإاديفنسمبرغملااهانبتينلاأيناسسؤملاوهيرادلاتارييغنلاو
لأدب،2779ةنسأيملاعلاأيداصتفلاهمزلاعلدنادعبونكلأيناومأيلو.
يلودلافينصتلايفبرغملاعجارتبأنورقمحطسلاىلعوفطتهشاشهلارداوب
ةيرشبلاهيمنتلاتارشنمبولامعلاخانمبقلعتملا

ةدبمثمر~رغملأد~لليندتملاراسمللللودوأينطوةديدعريرافنتقرمندقى
ةحلفلاوأعأصلالاجميفهصاخ:ريثكتايوتمممىلعتاحاجننمققحتامب
ةيعامتجلاتامدخلاىوتسموننيعلاطمنيندتنمكلذكةرذحمنكل،نافطاو
نطاوملا<ىدل

يندننيبوذنماعاطقلاضعبيفناحاجننمققحتيامنيبنوأفتلامجحلارظنو
ريسيبرغملانأىلعنيعبتتملانمديدعلاقلعي،نينطاومللينننعملاىوتسملا
تاجر.لزنمأنبعمتاعاطثيفةمهمبتارمهبفأوبتبيذلاتقولايففنبثعرسب
نينطاوملاةايحرشابملكشبسمنىرخأتاعائمفيف

أنسليئيبلاويعثمتجلاويداصتقلاسلجملاريرقتردصلاونملااذهىلعف
داسفلاوةماكحلالكاشمببسبيمومعلارامننسلاةيلاعففعضكجم27١~



يعامتجلاداصثقلاعاطقبضوهنلاأيجيتارنسالشفىلإةفاضإ،يرادلا
ينماضتلاو

تحتهردصأريرفتيفدكأيذلايلودلادقنلاقودنصنمروظنملاسفندروامك
عكفلاعمرمئنلىدامللالامسأرلايفرافننسلا٠7ر4رقفأيفبرغملاأ´ناونع
نييبورولاردلهربظنايلاحلداعيةبراغملليننعملاىونمصلانأب،́أيداصتقلا
ةباجتسلاةرورضهجاويبرغنلانأبفبضيو،يضاملانرقلانانينسيف
ىوتسملانمبرتقييشيعمىوتسمىلإعرسألكشبجولولايفبابنلاناعلطنل
امدقترثك7انادلبلا~يننيعملا

جذومنلالحمتلحيثلايهةبعاطفناططخمكانهنأنيبنيتايطعملاليلحتبف
~يتلاتاطئخملاضعبةعاجننممغرلاىلعونوكبنأبجبناكيذلا
نعةرممافاهلعج،ةحضاولاأبؤرلاوماجسنلابايغنألإ،نامكارنلاضعب
طبنرثينلاتاططخملاددعت،كلذىلإفاضنيةبولطملاأيومنثلافادهلانبقحن
تاططخملايغلتو،اهناططخمبيتأثةموكحلكف،ةيموكحلانايلولارمعباساسأ
اهربغنوأأقباسلا

انلعجيامم،ىنكسلاوهحصلاوميلعنلاتارازويفعقيامكلذر~رانمربخو
فقتيلانلابو،ةلصوبنودبئيرطلاطسوفقنوأ٠تاوطخعجارتنوةوطخعطقن
>وشنملامدفنلاوليمتنلاألجع

كيهانءهتجمربوهطيطختمتاملفرعنينلاةساسلاهذهعمعطقلابجياذل
اندلبىلعلامونمزنمهيضيامع

بلصيفديدجيومنتجذومنيفريكفتلاعضيلكلملاةللجبطخت>اجو
نأبجياملاروصتىطعأو،نببسايسلاونببتاسسنملانيلعافلاوةموكحلاتابولوأ
ميركلاىثيعلا~ابلطتموعثاوبذخلاةرورضباركذم،دوشنملاجذومنلاهبلعموقي
ةيلاجملاوةيعامنجلاةلادعلاقيقحتونطاوملل

جذومنلافقوتيلانرظنيف،ةبعافنجلاةيطارقميدلاةكرحلابزحيفنحنو
بجيلب،أفاضملاليداصتقلاةميقلاوةورنلاجانتإيفهتمهامممىدمىلعيومتنلا
ىلإيضفملايعاشبلالدعلانمضبلكننبعمنجملاىئعاهغيزوتلمشينأ
يسايسلارارفنسلا



ريوطتنعلزعمباهميوقتنكميلةيعامتجلاوةيداصتقلاةبراقملانأدقتعنامك
ةيتاسسنملاتللتخلاوباطعلاضعبهفنتكتيذلاينطولايسايسلالقحلا
عمعطافننويهاضتأمدقتمةيروتسدةقبثورارقإنممغرلابكلذوةيريبدتلاو
ةتبرعلاةيطاتميدلالودلايفاهبلومعملاريتاسدلانمدبدجلاليجلا

جذومنلاسسأزجوننأنكمي،ةبعامتجلاةيطارقميدلاةكرحلابزحروظنمنمو
ةبلانلاطقنلايفدوشنملايومنتلا

ةئطولابارحلاءادأمعدويساسملالثحلالهأت-(

يسايسلالقحلا>ومجريثأن~،ةربخلاتاونسلاللختساسلاأحاسلا~اع
رفانتنماهلتاموةيناملربلاوةيعامجلاتاباخنتلايفةكراشملاةبسنيندتبأدب
لشفنعةربعمةيكلملابطخلات»جنأىلإ،ةيموكحلاةيبلغلاتانوكمنبب
ضوهنلاىخوتبأبمنتللدمدجروظنمعضوىلإةيعا>يلاحلايومنتلاجذومنلا
نينطاومللىشيعملاىونسملاب

ةبرجتنأىرناننإف،هيسايسبازحأنودبةيطارقميدلنأأعانقانيدل~اكاذإو
تحبصأثيحيومتنلاجذومنلالشفتزرفأ،نيتموكحيتيلوونيتيناملربنينيلو
جمانربلئارياسمنوكيىتحروتسدلاليدعتيفريكفنلاىلإ:وعدتةيسايسلافافلا
اهليومنديريدحألنكلةيطارقميدلابيدانيلكلانأاملع،بفنرملايومتنلا

معديفرظنلاةداعإنمدبليريطأتلاويوعوتلااهرودببازحلاموفنىنحو
يف2ر(9ربوتكأ(2خيرانبكلملاةللجباطخيفءاجامك،اهليومتوبازحلا
علطتيلكلاو،ةيباختناناقاقحتساىلعنيلبقماننل،ناملربللةبعبرشنلاةنسلاحاننفا
ةكراشملانعفوزعلاهرفاظعمعطقلاونيبخانلانمةعساولاةكراشملاىلإ

تاباختنلاوبازحللةمظنملانبناوقلاىلعتليدعت>ارجإىلإعئئمنتامك
فيسابملادهمثملااهفرعيتلاتاروطتلارياسنىتح،يباخنتلايرادلاعبطفنلاو
ةريخلانينسلا»

ريوطثلبسلوحساقنحنفانيلعمنحننيتربخلانبتبموكحلانينبرجنلانإ
دعاصت،ىرخلاوأنيفلانيبفرعيبرغملاواصوصخأبطارقمبدلاةسرامملا
رودلوحةدعتلؤاستعضبويموكحلاءادلاأبدودحملوحتااجاجنحلا
عراشلابلاطمريطأتنعاهبايغلوحوبازحلاربصمو

ةيعامتجلاوةيداصتقلاتايدحتلا2-

يتلاوبرغملااهنيعيينلا:ريبكلاةفرافملاةجلاعميضنقبىومنتلاجذومنلانإ
أنشهلاورقفلامقافتباسحىلعتاعاطقلاضعبيفلاورثلامكارتيفلثمتت



،نيتعرسبرسيبرغملاتلعجةيعضولا٠ذهو،نينطاوملانمةعماوهحيرشىدل
ةريخلاهبطخيفكلملاللجةدننباهبجن

ىلجتتأيعامتجاوهيداصثفالايدحتهجاوبةربخلانبنسلايفحبصأبرغملانل
نائفلانبةيعامتجلااذكوةخراصلاةبتبطلاتاتوافتلايفحوضوباهرهاظم
:ردتلايندثأجيثن،ةريخلا٠ذهنمبرتقتيتلاىطمولاةقبطلانمبو،ةربقفلا
صاخلاوماعلانعاطقلابروجلافعضمامأراعسلاعاغترا>ارجنمةنارمثلا
رندىمرفوتتليتلاكلتوأ،دودحملالخدلاناذةيعامنجلاأحبرشلاربصمو
ةبحلفلالبصاحملاليخادمبمهتايحطبترننيذلايورقلاملاعلاناكسةصاخو،راق

٠نازابتملانمضعبلا:>افتساوةبساحملابايغيفةونرلاعافنرارشؤمنأامك
لكشتاياضفاهلك،هتارهظمتعيمجيفداسفلاراشتناوماعلالاملاردهألصاومو
ان»بىلعةيداصتثاوليعامنجاتايدحت

بابشلاىدلهصاخأبعامتجلافورظلا٠ذفةأطونمفيفختللانتأهنم-ارتقاكو
نمضتبناحرتقن،تاصصختلافلتخميفتا٠اهشلايلماحنمناعماجلايجيرف
مهثلاطعنعةبلامتاضيوعت>لنهحنميومنتلاجمانربلا

لمةثثملالموهحلاشاروأعمرسث8-

ةبسانمبةملاىلإةللجلابحاصههجويذلايماسلايكلملاباطخلأربنعي
ةهجوملاةطيرخلا،2ر1~رياني3خبراتبةبوهجللةيراشتسلالنجللابيصنت
ةلحرمىلعلبحتهمهمتادجتسمب2~((روتسدهدعبءاجو،برفملابةيوهجلل

هيميظنتلانناوقلاتردص2~ا5هنسيفويلحملاماعلانأشلاريبدتيفهدمدج
هتابضنقممهأنم.ةديدجتايطعموةمهملادجنسماهعمةلماحةبيارتلاتاعامجلل

ةبربرفنناطلسةهجلاىببئرحنمك،ةبطارقميدةبفيكباهنوؤشلةهجلاريبدتطورش
نيبواهنيبةكرتشملاتاصاصتخلاوههجللهيتاذلاتاصاصتخلاددعتبناجىلا
ةماكحلابةتلعتملاروملانماهربغو،ةريخلاهذهنماهيلإهلوقنملاوأ،هلودلا
ةهجلانوؤمثلرحلاريبدتلاأدبمقيبظننمحبو

يفصئاقنهنهجاوةهجلانوناقذبفننيفعورشلاىلعتاونسعبرأرورمدعبنكل
حبصتيذلابولطملاىوتمملاىلإقرنملينلاةيلاملااهنيناوقوةموكحلاجمارب
نمهلمحنامب،ةيمومملاتاسايسلالبزنتليقيقحلايتاسسنملار́أطلاةهجلاهبف
يسامملاكرحملاوةكلمملاقطانمفلنخمبةيومنتلاوةيعامتجلاب_طمللأجلاعم
يقيقحلاليزننلاىلعلاملارببكقلعنانكثبحءبقترملايومنتلاجذومنلل



هبعلتامل،اندلببىومتنلاجذومنللةيساسأأعفاركةمدقتملاأيوهجلاعورشمل
عمتجملابوأنكاسلاباهناقلعو،ةيومنتراودأنمةيبتارتلاناعامجلا

ةيوهجلاليزتنليبسىلعاتئاعتاهجلاضعبلةليئضلاتايناكملالكشتدق
>ادعلابجييذلايومنتلاجذومنلابلصيفيهأيلاجملاألادعلانألإةدوننملا
أسردمنمبرغملانمةقطنملكلةيساسلاتامدخلارفوثننأوهمهلافهل
فرطوىفشتسمو

هحثفياملهب»دتقلانكمبلانمةبيونجلامبلافللديدجلايومنثلاجذومنلايفانلو
ريوطنلأيعونألقننمهلنمياموةدعاوو٠ديدجةيومتنقافآنمجذومنلااذه
أيبونجلاقطانملابةمومتنلاولب٠اصتفلاناردقلا

همومنتباطقأتاهجلانملعجنىتحزيكرتللاريوطتةمدقتملاةيوهجلابجوتستو
اهنيكفنوةعساوتاطلستاهجلا>اطعإيفعمرستلاةرورضعم،ةملكلاىنعملكب
تاصاصنخلالتناذكوةعساوةيريرفنةينابجةطلسنموةب>ام»اومنم
فاثيمجارخإىلعو٠تاهجللةبفاكلاةيلاملاذراوملاوةلهنملاةيرشبلاتا»فكلاو
ةيلحملاتايصوصخلاعمأيمومعلاتاسايمملاأمنلمو،يرا>لازكرمتكلمدفنم

ةيبرقملاةرادلاحتصإ-٥

نأىلعددشو،ليبرغملاةرادلاباطعأىلعهتاباطخىدحإيفكلملاةللجزكر
قيعتيتلالكانملاييبنمنأهتللجدكأونطاوملاةمدخيفةنطاومةرادإنوكت
ىوتسموأ،ةماكحلاتتيحنمءاوسءأيمومعلاهرادلافعضوه،برغملامدفن
زكارملانإف،لاثملاليبسىلعونينطاومللاهمدقتيتلا،تامدخلاهدوجوأةعاجنلا
ةيلآلكشتنأضوع،رامثتسلاأيلمعمامأاقئاعوألكشمدعترامتتسللةيوهجلا
ابلسسكعنياموهو،يوهجلاىوتسملاىلع،نمرمثثسملالكاعننمكحلو،زيفحتلل

نمو،همادعنانمانايحأو،صاخلارامثتسلافعضنميناعتيتلاقطانملاىلع
نينطاوملاشيعفورظىلعرنؤيامم،ماعلاعاطقلاليدودرمينذن

ألودلاماهمبدايتلاونطاوملاةمدخعضبيذلاةطلسللديدجلاموهفملالعفنبجب
ةذاعإىلعوةنطاوملاىلعأيبرنلانمدمزملابلطتياذهوةرا>لاميممميف
ةبساحملابةيلوؤممملاطبرأدبمخبسرتونبقفترمللرابنعلا

يئاحلاماطثلاحكصإ-ى

وأةسرامملابئلعتاميفءاوسةديدعصقاوننميبرغملايبيرضلاماظنلاوكشب
نملعجنىتحاهيلعبلغتلابجب،نينطاوملاوةيبيرضلاةرادلانببهقلعلاريبدتب
كلذو،يسابسلاويعامنجلارارقتسلالماوعنملماعيعامتجلاكسامتلا



فاصنلاوةسلادعانمادبزمكلذكنمضتو،ةيلاعفلانمةبزملانمضتةقيرطب
برغملابديدجلادهعلاتاقاقحتسامهأةماركلاوةيرحلاعمتلكشيتلانيبعامتجلا

ألداعةيبيرضةسايسرارقإنأأيعامتجلاةيطارقميدلاةكرحلابزحربتعبو
2ل(لروتسداهبءاجامكةيطارقميدللةسسؤملارصانعلامهأدحأوهةفصنمو
ةملايلثمملحنمو،ةبيرضلامامأهاواسملاإدبمىلعةحضاوةفصبصنيذلا
بنارضلالاجميفةماعلاةيحلصلاناملربلالخاد

ماظنلاةيدودرمنمعفرلاللخنملإمنينلةيبيرضلاللادعاقيقحننألإ
أقثلاتاقلعءانبوةيبيرضلاةرادلاءادأنيسحتوءاعولاعيسوتربعيبيرضلا
تاءافعلاوتاءانثتسللجردتملاونلقعملاصيلقتلاوةرادلاومزلملانيب
هدافتسابابسأريسيتلةحاتملالئاسولالكةئبعتىلعلمعلانيعتيامك.ةيبيرضلا
ةبعامتجلاوةبداصتقلاقوتحلانمةاواسملامدقىلعتانطاوملاونينطاوملا

أيفافنلاو

نمةلمجهبحاصت٠ربيكةينهاروذعوضومينابجلاحلمعلانأكمنلو
يفلزتختنأنكمبل،ةلخادتملاوةدقعملاأيداصتقلاوةيساببملاتاهاركلا
دعاوقلاضعبليدعتوأبنارضلاضعببسنةعجارملمشتأينفنتارابنخا
ةيداصتقلاةيمنتلاريوطتىلإفدهبايعمتجمارايتخالثمننأبجبلبةبرطسملا
يعامتجلاكسامتلاونماضنلازيرعتو

ىربكلاثاربغتلارابتعلانيعبذخأثنأدبلاهبيداننيتلاتليدعنلانإفهبلعو
نأامك،انلوحنمملاعلااهشيعييتلاأبعامتجلاوةيداصتقلاوةيسابسلاتلوحتلاو
راطإيفنيلعفلاعيمجكارشإبجوتستةيئابجلاةموظنملاىونسمنمناحلصإ
رارقنسلاخانمءاسرإويعفنجلاكسامتلانم

لغشلابدحتعفربيلاتلاببلاطموهو،قوسلاحاتفنارايخىنبتببرغملاف
يدحنلاو،٠>~لأيجراخلاوأبلخادلاهسفانتلاىلعظافحلاردحثو،رامثتسلاو
أمامحلابؤلعتملاماهلايدحتلااريخأو،يمومعلافافنللديجلالامعتسلابنلعنملا
نماضتلاوةيعافنجلا

رفوتعميكنبلاريغلبوفنللأطسوثملاوىرغصلانلواقملاجولونسحتعم
أمئلمهيبيرضنازبفحن

يجاتنلاوننلواقملاجيسنلافيثكتةغب،رافننسللدمدجلاقاثيملاذيفنتبعارسلا
ةيعيرلايعضوقلخىلإةبزبفحتلاريبادتلايدوننأيدافنو



نمةماكحلازبزعنوةسفانملانبنقتعم،تاعاطقلاعومجميفةمماخلاةر>ابملامعد
اتلواقملللبسنلابةصاخقوسلاجولونوذلوحتيتلازجاوحلاةحفاكملجأ
عيراشملايلماحنمبابشلاوةطسوتملاىرغصلاوادجةربغصلا

ضوهنللأيساسأةعفاردعتأيبيرضلاثانيفحنلانأبانثأيهيفربنعنو
نمولغسلاصرفنماريبكادصرانيطعنيتلاةطسوتملاوىرغصلاتلواقملاب
ةفاضملاأيجاثنلاةميقلا

نعةجتانصناقناهباتنثتناكةعبتملاةبيبرضلاةسابسلانأبركذننأانتوفبلو
ةاواسملاولدعلاأدبمبيفتلنلماعت

ةلرعملاداصتقايفرامثتسلاعيجشت-ل

ةيداصتقلالماوعلافلتخمنيبجزمتةيلومشةجلاعمىلعيومنتلاجذومنلاينبني
ةيثارتلاتاموقملاعيمجرابنعلانيعبذخأتو،أيفافنلاوأيسايسلاوأيعامنجلاو
لنميونطولاضرأدادتماىلعدجوامنيأنطاومللةينفلاوةيوغللاوةبراضحلاو
نيوكتيفةيماسأةعفاريدامللاويداملايفرعملاويفاقثلابناجلابمامتهلا
ىلعحاتفنلاخبسرتيفوءللاجملافلتخميفيبرغملاناسنلاةيصخشءانبو
نافاقثلافلتخم

،لصاوتلاوتامولعملاايجولونكثةروفوةملوعلالعفب،مويلاىثيعبملاعلانإ
انوهرم،هتايصوصخوهخبراتهلعمثجمكاندوجولعجبتافاقثلانبباعارص
مامتهلاوأفرعملاداصتقايفرامثتسلانمانلدبلفيفاقثلااندوجوبلولاماتمل-
يفةيبرغمةيصخش>انبلجأنم،افيقننواميلعنوانبوكتوأبيرت،يرشبلارصنعلاب
ىرخلاليملاعلاتافاتنلاىلعحانفنلاخيسرنعم،تلاجمئافلنخم

نيوكتلاوميلعتلاوةيبرتلا

ةسسنميفةيبرتلانمنلطنننأدبل،ملعتلاوةيبرتلالقحنعثيدحلادنع
ىلإب́أبشلافارحناوةيعامتجانافآنممولا٠ارنامنل،ةسردملاكبق:رسلا
ىلعوةعامتجلاةاحلاىلعربيكلكسبرثايذلامارجلاولاردخملايطاعن
ةيبننيف:رسلالثفةجينتناك٠نينطاوملاأحارورارفنسلاونملاصرف
عراشلاىلإمهبيمرلاو>انبلا



ناكمميلعتلاوةيبرتلالقحللعجنأيعامتجلاةبطارتمبدلاةكرحلايفنحنو
ءاجاميلسقلطنملاناكاذاهنل،ةينطولاأيضقللاهعضنامكةيولولاو٠رادصلا
برغملايفاننأوةمماخ،لحيحصلاليبرتلاتاموقمىلعادمثعماميلسلابجلاءانب
ءابلااهيلعىبرنينلاةثوروملاديلاقتلاوتاداعلانموةراضحلانمديصرانيدل
دادجلاو

ءميلعثلاوةيرنلاىلعةبقاعتملاثاموكحلاوةلودلااهلذبتيتلادوهجلاركننلنحنف
بلاطنف،ةئشانللمبلعتلاراسمىلعرثؤنعمتجملايفنارغنلا٠ذهلثمدوجونكل
يرشبلالماعلانملعجبيومتنجذومنعضوبةرسلاوهوقلطنملاةجلاعمب
>انبلاةيبرتىلعريثأتورودهلرسلاننبعىوثسمنل،يساسلازكترملا
مهبطبحملايعامتجلاطسولاو

عمتجملاةمنتلةيساسلاأعفارلالكنتنلمانلااهموهفمبةيمزنلانأادبجملعناننل
ةنامضريخوهادجايمبلعتاماظنناوءنينطاوملاىنيعىوثمممنمعفرلاو
داجلالمعلاميتبضوهنللةادأنسحأويعامتحلاءاقنرلاوصرفلايواستل
بابشلادنعةيلونسملاو

أيتامغودلاةرظنلانعدعتبينأعبمجلاىلعبجيفادهلا٠ذهىلإلوصوللو
ءةبجولويديلاوهبتنلانافلخلاوةيسايسلاتاديازملانعاديعبىقيبىتح،ميلعتلل
ةيوقتىلعادامنعا،جهانملاوجماربلاىوتسمىلعادحاواقبرطلايجللمسرنو
،ميلعتللىلولالجارملانم>ادثباةيبنجلاتاغللاملعتريوطنونينينطوئانيتفللا
فلتخممهتةيلمعوةلاعفةبراقمللخنمذيملتلاىدلةيملعلالويملاعبجمثتعم
ةثيدحلاايجولونكتلاوملعلانبدابم

دبلءةروطتملاابجولونكتلاوملعلاةروفيفروطننمرصعلا٠دهشمامعمو
نل،هتينازيممعدىلعلمعلاويملعلا~أيولولايطعبنأيومتنلاجمانربلل
مهنمديفثستفءألودلاىلعةغمدلاةرجهةيلونمممنمابناجلعجنةفبعضلاهتايناكمإ
دغلالبقمويلامهبلاةجاحلاسمأيفاندلبوللوهسبىرخألود

اذكو،:دعاواندلببعبنصنلاوليغنتنلاقافآنلينهملانيوكتلامعدىلعدكننامك
نعلضف،اهربغولارناطلاوتارايسلاةعانصيفيبنجلارامنتسلاصرف
ىلعدكؤنانلعجي،عاطقلااذهللولاعجشملاءكلملاةللجلةحومطلاتاهجونلا
ىربكلاوأطسوتملاثلواقملا٠رظتنتيذلابابشللينهملانيوكنلابمامتهلا

ةنوكملاةلماعلادللةبرولالودلاضعبنابلطتمعم،لغشلاقوسيفهباعيتسل
أبردملاو

تملا



،تازيهجتلاوةيتحتلاناينبلاىوتسمىلعاندلببةحصلالكاشممكارنعم
أيوهجلاوةيعماجلاوةي>اعلانابفشتسملاوتافصوتسملايفريبكلاصاصخلاو
أينقتلاوةيبطلارطلاو»بطلايفلصاحلاصقنلاىلإأفاضإ٠ةحصلازكارمو
رمنسملانيوكنلاونيوكتلافعضو،نيضرمملاو

يليامحرتقن

يعافنجلايحصلانماثلاماظنجماربذيفتنمامتإىلعلمعلا-
ةيناقولاجماربلاقيبطتويئاقولابطلازيزمت-
أيرابجلارشعدحلاناحاقللابعضرلاميعطنةرورضبليجعنلا-
يفسلطلالابجناكسأصاخبيبطتلايفىورقلاملاعلاناكسةدعاسم-

ةحصلا:رازوفرطنمألقنتمتافصوتسمزيهجتبكلذو،>انشلالصف
أيكلملاأحلسملالاوقلاهبموقثامرارغىلع

ءاملاوهنببلا
ةكرحلايفىرن،٠ابملا:رذنلماوعولنيبلااهفرعتيتلالكانملامامأ
ةئبعتلاجميفدوهجلاةعباتمبةمزلمةموكحلانأةيعامنجلاةيطارقميدلا
يتاسسؤمراطإ>ادعإبكلذو،ةرفوتملاتآشنملاىلعةظفاحملاوةئاملادراوملا
ليعيبطلاثراوكلاوتاناضيفلانمةياثولل

ةلناسلاولبلصلاتايافنلابقلعثنعيراشم>ادعإ-
نينطاوملاكارشاببرشللحلاصلا»ملابيورقلاملاعلاديوقننييحن-

،افرفلاعمرواشتلابوةيورقلاتاعامجلاو
رحصتلاوتاناضيفلاةبراحمناديميفيلودلانواعنلاوأكارمننلادافنعا-
ةرينوعيرستوأنديدجدودسيفلاغنأقلطنايعدنسبدودسلاةمابسحاجن-

برشللحلاصلا>املاعاطفيفتارامثتسلا
ةلبقملالابحلليئاملانملاريفوتعوضومعمرذحوةمكحبلماعتلابجي-

يئاذغلانملابأطبترملاةيويحلاةينطولانايجيتارتسلانمربتعبيذلاو

ءاصقلاولدلا

>اضتلاحلصإىوتسمىلعةريخلانبنسلايفسلذبينلاتادوهجملانمثن
ضرفب»ضقلاللفنساحبصأامدعب،ناسنلاقوقحوةلادعلاةموظنمو
نحلاألودزمزعتيفلاعفلااهرودوألادعلاأيقادصمنعثيدحلادنعهسفن
تايرحلاوفوقحلاأيامحيفهنمرظتنملارودلانم.اضقلانبكمتونوناقلاو
ةي>اصتقلاةيمتنلابضوهنلاوزببرمثتسملاةقثبسكوأيعامجلاوأيدرفلا
أقثلارصنعىلعةينبملاأبعامتجلاو



راطإيفيئاضقلاماظنلااهفرعيتلاىربكلاأيحلصلاشارولانل
دمحمكلملاأللجهدايثتحتةنطاوموةيلوؤسملكبةيكراننتلاةبراقملا
ةبلبقتسمفادهأكانهتلازاموىلولااهلحارميفاهنأكشلءسداسلا
لاجملااذهريبدتيفةعاجنلاوةيفافمثلاوأماكحلاسركتلجأنمهرطم
ماهلارويحلا

يورلاملاعلاةيمتتوةحكقلا

بلغأىدلةايحلابصعربتعيوينطولاداصتقلليرقفلادومعلايحكفلاعاطقلالنمي

ةحلفلالعجيذلاءيثلا،يورقلاملاعلايفةيداصتقلاةطشنلاعونتمدعمامأنينطاوملا

ةرابجةيداصتقا.ويسوستاناهرةيبرغملاةحلفلالثمنثيح،برغملايفيداصتقاطاشنمهأ

ىراجتلانازيملايفو،ىربكلاةيداصتقا.وركاملاتانزاوتلايف،ةمساحةمهامممنماهلامل

اريبكازجعايلاحفرعيءيئاذغلانازيملانأثيح،دلبلل

ةددعتمعاطقلاتاناهرف،ةمادتسملاةيمنتلاوبارتلادادعإويعامتجلابناجلانمامأ

رقفلاةبراحموةيورقلاةنكاسلارارقتساناهر~لوأ

ةيلاكشإ(،ةينانلاقطانملاباصوصخ،ةيوهجلاةيمنتلاوبارتلادادعإناهر~ايناث
)ةيلبجلاقطانملاوتاحاولا،ةمئلملاريغةيروبلايضارلا

ةيئاملادراوملاىلعظافحلابنلعتياميفاصوصخ٠ةمادتسملاةيمنتلاناهر:اثلاث

٠يبرغمكلهتسمنويلمنيثلثقوفيامليئاذغلانملاريفوتوهريبكلاناهرلاىقبيو

ةلداعملانمامهماءزجلكشي،ناهرلااذهوبسانملانمثلابوةبولطملاةذوجلاب

عيراشمبناجىلاةعونتمةيشيعمثاعارزدجنثيحةبكرموةعونتمةيبرغملاةحلفلاو

٠راصتخاوهباعتسابعصياعقاولكشتيلاتلابو٠ةجمدنمةيرصعدج

يعارزلاجاتنلانم،نينطاوملاشيعوةايحلابصعنهارلاتقولايفةحلفلاتناكاذإو

يذلايورقلاملاعلاناكسنأامك،يشاوملاةيبرتنمو،هكاوفلاورضخلاويناطقلاوهعاونأب

ءيشلابقترملايومنتلاجمانربلانمرظتنيملاعلااذهناف،ابهذضيبتيتلاةجاجدلابهبشي

ةيدابلايفةايحلاةشاشهنل،ءابرهكلاوءاملا،قفارمواناكسواضرأهبضوهنلل،ريثكلا

ةيعامتجاراثآنمهفلختامو،اهتمزحأوندملايحاوضبةرجهلاىلإاهناكسنمريثكلاتعفد

نينطاوملامومهىله



~اهتجلاعمنأانتأيهيفىرن،يورقلاملاعلاباهطابتراوةحلفلاتايلاكشإددعتمامأو

ربعرمتنأ

دعييذلامزللاليومتلاريفوتوعومجلايضارألكشمةيفصتبراقعلاتايلاكشإلح>

جاتنلالئاسوةنرصعليساسلاكرحملا

ةقاطلانمرثكأةدافتسلانمحلفلانكمنىتحءاطسولاددعتوقيوستلالكاشملح.

هثعيضلةيجاتنلا

نماندلبلةيامحوةينطولاةورثلاىلعاظافحةيناملادراوملاريبدتيفرظنلاةداعإ-

هايملاةردنءارجنماهثودحنكمييتلاةيعامتجلالقلقلا

يكلملاحرطلاكرابنةيعامتجلاةيطارقمبدلاأكرحلابزحيفاننإ
طبرأدبماهتعيلطيفوةيروتسدلائدابملليمازللاليعفنلاىلإوعدييذلالماشلا
حيحصتو،عاضولاةجلاعمىلعكلذكصنييذلاو،ةبساحملابةبئوؤسملا
ديدجعوننمةريسملوءةعجانةبراقملسسؤبو،تللتخلاميوقتو،ءاطخلا
ماعلانأشلارببدتةيلوؤسملمحتينملكلةربعلاءاطعإو،حلصلااهماوق

ةللجاهنبعينلاىومنتلاجمانربلابةفلكملالصاخلاأنجللاليكشتالاعنفثنو
نيلعافلاعمجعمراوححتفىلإهتللجهوعدوىسومنببيكمثديسلاةسانربكلملا
تانوكملكونييميداكلاونييعامثجلاونببداصتفلاونييباتنلاونييمايسلا
نايللاعضووديدجئاىومنتلاجذومنلاملاعمديدحتلجأنم،يندملاعمنجملا
تاسايسلاداعبأفلتخملةجمدنمةبفرةرولبلةيرورضلانايجينارتسلاو
اهبماقنللايغبنيننلاليعاطفلاوةيداصتفلا

لكهيلإعلطتتيذلاءانبلايلكيهلاعورمنملااذهزاجنإيفعارسلاانمزليهنأررنو
زواجتىلعهدعاسملايفةربكلامآبرغملاهيلعينبيوةبعامتجلاحئا_شلا
ننطاوملانمةعساوحئارشلينيعملاىوثسملايندتوةلاطبلالضعم

راكتبلاوةأرجلانمدبزملامزلتسيماعلانأشلاريبدننأريخلايفدكننامك
لولحلاوةبوجلاداجيإيفوةيومنتلاوةبريبدتلالابلاكشلاحرطيفةعاجشلاو
ةيعامتجلاقراوفلاةجلاعميفونبنطاومللةحلملااياضقلاونلاكشللأمنلملا
أبلاجملاو


