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 استهالل
 
 
وكننو  لحنننرم  نصالنن اهنن    لننُّت جوننجُّالي اًُّكنننوي ك،ننو يُمحنن   إظننو  ُم

نننننو  0991مأحنننننداع ماًبُّ نننننة  نننننني َنننننو   نننننش  ،  2112  َم ضكوهننننننو الوو
ننننُّح  إ ننننو ة إىل أن ال ننننشا    ينتِنننننناخلي يف حنننني الوننننلُّ،وُِّة  ديني النننندَّ  الو 

ننوإ إىل أانن و    الكُّ ننة مضُمتةتننة  مضننو بُمكننر  نن  أماألضكنننة اكنن كش   حكُّ ُيُم
ُِّة  الف  هش صُمنٌع للطةُّبة ضر   اث  : محه هللا حكُّكُّني  مك،و ًوإ ِزا  ًةوين
وق  أ م   .َلى صش    أك،ل  ِم

نند  مى أ أحننند كةننو  الوننن     يُمصنننةح 2121ًننوإ : هننن ا البننو   ًم
 َوضوي. 68ُم،ُمرُم الووش  الدَّاخلي 
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 نننن ميسِ ْب ي أ ًلُّالي 
مالتالثننني  مهنني جلكننز أَجننو    ًولننض  ننر ا ضاننوم،  ا نننة الشاحنند
  ابئبننننة حو ُّننننوط النوننننوء  محننننني النوننننش  اكتزامحننننوط َلننننى  وننننطة  تننننشن

نننت     احنننض جلنننتكب ضننن  البلننن  اكصنننفش ة َلنننى صننن و  ماسنننبة   اخرًت
 ًولض ضُملكُّة سؤاهلو الوريع َلى مسع  تشن صوحةة الةوطة :

 نننن ضو َندك صةغة ابر الُّش  اي خوله؟
 أ و ت و  تشن مهي حتك طر  ا ، و النو إ َلى م ك و األيور :

 وو  تالئُّهنننن خلصش ض  أضت  ُّك جتي اك
ضانننض ضانننوم، جتنننش   ُّ،نوهننننو َلننن  الة نننش  ما ننننوء ماألصننننةو  
 الصغري  اليت جبر  و  تشن الفلوطُّنُّة كل  رت    كل خيتلف َ  سو كه.

هة ننض  يننح اعوننر َلننى إثرهننو ثننش   نننن أ  مضاننوم، ننننمحننني جتننوم   
ضاوم،    ب ض سوً و الةُّاوء الدًُّكة    وجل و اة ون ُمرمي شن يكتبندمن 
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ُّ وي ُمنننر  ضتجنننر لةُّنننع لنننشا   الر نننوإ ضننن  ضلةشسنننوط مأح ينننة ضيبننندِصنننفُّ وي 
 م شا   :
 ننن  وجنة!

را ! )ًوإ التوين(  ننن كن ر ً 
 ننن  ل اا ئة! )ًوإ التولث(

ُّنننننو   الح ًننننرجل   ننننل  نننن ل ك ِننننه َجننننل  يبنننن  الوننننش  كتننننرياي َم
و   أم اكتةا نبوط  الصغرياتن جتدحر ون خلف اكلُّ وط ض  َو راط الًز

 للشاا يران َلى اكتو ر الكريةة.ا
ننننر   َلُّنننننه الصنننننفُّح ما دينننند الصننننند   نننننش  الطريننننق إىل  ُّتننننننو   يتنيفي

أ صننفة ضُمت ننك كة  ميضُم ،لننة َلُّ ننو أكننشا  النفننوايط الشاًبننة أضننو  اكتننو ر الننيت 
كنون جةُّع الةاوَة الرخُّصة  جتوم هنو  ُّنشط حكنري   م بني تلُّنوط خيرِ نة   

ننن ه النن ما   ميطشينننه لنننشن الرضنننوا  م نننجُّ  ال ننو   ضن ننند اي  يف ال نننتوء جلف 
الوننُّو اط يصنننةح أكتنننر صننن ةوي  سنننشاٌط ال جنجننن  سنننشى اعونننو   لانننشء 

 ا ُّو   يف صدم   جدضد  ابلةكوء.
أ  يف الطنننو ق األ  ننني مضانننوم، يف الطنننو ق البلنننش،  محنننني كنننون  

كننننون صننننشط النننن اء يف اللُّننننل ضاننننض َُّنننننو، جت ة طننننون يف ِبننننو   ثكُّننننل   
لل   ن ب  نه  ئنل  ًند  نوء ضتن خراي كبواجنه  ألكُّنض  ةصنر، اجلشا   مك ِه ُي
َيريًهُم اكتبر ج َلى ثُّو نه ِندايَّي مبا  ائ نة انديد  الكراهنة  اكوئع َلُّه  كون 

ن  م ُّتننه  ننري وا   طنننه الزائنند   مكتفننو  اك،تلئنن كنند اجاننح أ أِننه للتننش َننو
تننه  مابلكننوا اك    ننة  كل ننو أاننُّوء ال يرينند جغُّريهننو أم الننت لص ضن ننو  أيكح
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 تح َُّنُّه مث َوا    ري ضت صل  مهش ميُّل إىل الُّوو  حىت سكطض ميننو  
َلى األ ض   بط ض  ائ تنه الكري نة  نبفني  أا كنض أِنه ح يونت ل ضن  
أاي   َوا للتش   بد أن أضاى أ  بنة أاي  يف خمنُّل اجل،وَنوط النيت جتشاصنل 

نننري ي ِفونننه االسنننت ،و  حنننىت ا ن   ضبنننه َننن  طنننر  ضتبننندا   لد  نننة أن حي
 كةننل أ  بننة أاي  مهننش خننو ج إىل ضنن  أمسننوهل لاهخننشانل  سنن لته ضننىت يبننشا 

أصننو به الُّوننرى يف  دوإ النحننر يف  ضننزا ايي ًننشأ     ،ننإال أِننه ح  ةننط  أطنن
اهتنننزا   طنننيء  مهنننو هنننش  ُّتنننه مأاا  أ ه نننر   مخنننرج ملكتفُّنننه اك،تلئتنننني 

 كجُّفة اديد  النتوِة.  يبشا لُّنطرحي 
ح يكننن  يصنننغي إأ  إطالًنننوي  مال َنننوضني مثالثنننة أاننن ر   ما ننني اا   

ُّل اككشع يف الةُّض  لكنط ألفنض حُّنوا ضبنه    نل ضنو جنو ضن  جبوسنة طي
اكب نننر ماكلنننةت ماك كنننل ماك نننر   مألفنننض سُّوسنننته ا ُّوجُّنننة    نننش كتنننري 

ُّد ألضة جكةع خو ج ا دما  جد َ نداي كلالَش ،نو  نوء م  ًةانته يف اهلنشاء ضُمتش
 لووِه   كد مسبته باط لُّل مهش  ئل ينوا، :بكرهو َلى 

 لس ًتلكل مجُّبوي  ال ضكون للُّ شا يف  زير  البر ل
كوِض مجلته ه   جرتا ا َلى لووِه ض  جزم ط  مياي لُّلنةي َنند،  

ملُّلتننني َننند صنن ةه ضنن  أهننل النندَش  ك،ننو أمسننوهل   بنند كننل هنن   اكنند   
شثيت   كنند أضاننى ملننند   ِشضننه ضبنني   نندأط أاننك يف مجننوأ  مأسننتنكر أِنن
تننوي ال ياننو بط إال يوننرياي  ك،اننو بة الكطنننب  ننل أسننشأ  يوننكب َلننني   ًم

ي ككلن   إكتش  ب ُّح  مضو  ن متاي الدًوئق الكالئل حىت ين ي ض   نًش
 طريد.



 
 

16 
 

لننننة  أ ضكنننننه ك نننننر    رُينننننة  ابط   محننننني يةتبننننند ضت،نننننويالي كجت نننننة ضُمرته 
ُمريني الن ،  الة ث َ  أِشثيت أسطش   ل  جكشن  احر نض  صنر، َلنى 

ح أيِت  اجُّع يكت ف أسرا    ميب  جاو يوه َةش  الفوحص  ميفك  
 ضغولُّق الرمح الراًد   ُّه. 

فنننض أضنننو  ضنننرت   ض نننطش    ابلكنننوا   حنننني اِصنننر  باط  ننن ى  ًم
جك ف  و،ي اكرتهل  اِتة ض لكطع الل ل اكوئلنة َلنى م كني  مهنند،  

ًلنننُّالي    ننن ا،  اكت دلنننةالصنننغريي  اكتةوَننندي   م طنننط الزائننند   مضنننؤخرا 
كوِنننض   ي  شط الدهنُّنننة اكتبر نننة  ضونننوضوط سنننوً  ابخلطنننيأيانننوي كنننو   لنننشء

 و نن ة  كنننل هننن   الفاننوئح اجلوننن،ُّة أسنننرتهو  كفطننون انننفو  ميُّنننل إىل 
اخلار   جلةُّةي لل اء  الن ، أاضننض حديتنه َن  اكت  نوط ضن  الكنو راط  

 مأن  َلننيَّ أال   حننني ميانني يف ِبننت    النبننض النن ، أ نن ى لصننُّق لوننوِه 
أج ننة ه جنن  يف اللةننو    كنند أًنبننط أن الةنطننوإ حننرا   مالك،صننون الاننُّكة 
حنننرا   ماللةنننو  الكصنننري حنننرا   مخرم نننني ضبنننه ابلنكنننو  حنننرا   ماخننننشأ 

،لي حرا   مسفر، حرا   حىت الوش   فرا، حرا ين  كندط أصنل إ   َم
ُّننو  حننرا    بند كننل هن   الكوئ،ننة الطشيلننة ضن  اورضننوط أبن م نشا، يف ا 

 مأن ا ُّو  ح ختلق أ. 
خةطنننننض َلنننننى  ايف  نننننوهتز اهتنننننزا  اك ننننندم   لكننننند ابط انننننبش ،  

وي متوضوي  ًر ط إًنوَه أبين  م نة ال خواضنة  إال أين  جرا بنض  ابألِشثة ضُمنتَز
  ش اي كبر يت جبشا ه : اكرأ  ضكوهنو الةُّض.
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ح يكننن  يونننتفزين  نننري الفتنننشى ال ننن ري  النننيت اسنننت،د حانننش هو ضننن  
 اُّخ  أختل  ُّيت أبارطته  مكتُّ ةوجه اكتفج ر   كل ضو يُمبني َلى كر  ا ُّو  :

لال خترج اكرأ  إال ضرجني يف الب،نر  األمىل ضن   ُّنض أهل نو إىل  ُّنض 
  م  و  مالتوُِّة ض   ُّض  م  و إىل اكك  ل.

  أ  ك ض  هشهلو   كوي ي نةه الةكنوء  كل،و ج كرط  تشا  ه   
يتةوهى جو ألهنو  تشى اُّ ه ال ن ري يف ا ني اونوم   بلنك ال نُّخ الن ، 

 أضطر النووء  فتوما  الكرينة ألحكو  التبزير.
سُّ ،ل أيب ِمْ  ي ضو يب  مستل كه اللبنة ك،و  كض ابل اء  خواضو  

جنوابي  ل ُّتنه الطشيلنة مثش نه الصرح اه هويب أين،و كون    يب  يمَّ نط إاي  إَ
الكصنننري  ممتل كنننه ابلنننندي   مكتنننر  حديتنننه َنننن  الزهننند يف الننندُِّو مالط،ننننع يف 
ا خر   ال أِوى اِفراا ضال  ،و حني يراا ال اء مجلتنه الكري نة : الصند  

 اب ق.
َْتُم،و يف ًبر   نل.    لبن ،و يف ِفوي ًوئلة : صُمد
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باط ضونننوء َلنننى  رااننني  كوِنننض  ائ نننة اكنننالء  الصنننفراء  اسنننتشيض
نننر   ِحنننرط إىل مسنننوا  الننن اء كوِنننض ضُمتوننن ة  نننده  انننبر     نننش كتنننري  ضُمنفِ 
االَتنننزا   نتنننر الزينننض الننن ، يةصنننق  ُّنننه ض نننوئ ه  م ضنننش  الننندي  يف َوكنننه 

  أبكننر أين باط اكلننيء ابلكننر   أضننو ثُّو ننه الكصننري   كوِننض جتننري  نن كي
ةط ثش ننِه  كصن رضونوء  اننة  ضُم ًِصين ر لةننو  ِنشضي الفننوًع  لنشن الزهننر   نن َ 

امحرا  َُّنُّه ماستدا هت،و   كل  ره  اد   اةه  ماِتفوخ خديه اللن ي  
 ال يةُّنون ض  ابر  ُّته الكتة   صوح يف م  ي :

ننن جوت زي   ضو أسفل ض  الكبةني يف النو   جةني ااخل النو ؟ ه ، هنوينة 
 اكولوالط اللي اخلفض ا كو كل.

 وستدا  إىل التلفو  الصغري ال ،  نوءين هدينة ضن  إحندى  نو اا 
 دا ع ال فكة  مالتكطه خبفة   ص ض  ه أال يفبل  إال أن جشس لي ح يتننه 

 َ  حتطُّ،ه   أيض كوش   ضنتش     كل أاث  حزين.
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َننوا ضنتصننف اللُّننل  مكنن ن اننُّئوي ح يكنن   كنننض  ئ،ننة مم  نني إىل  
ا ننننوئب  ال أ ينننند   يتننننه  بنننند  بلتننننه الننننيت هننننزط أ صننننون الننننند  يف ًلنننن   
ا ننطجع  ننوِ   مابلكننوا اسننتشى ل نند  اضننتالء أطرا ننه   كنند كننون  نندينوي 
  كل يتري الكر  يف النفت   طنه الزائد  كوِض ج برين ابِبندا  أِنشثيت  

لنش    ةة  بد  ا ديث ضبنه حنىت الصنةوح  انبرط  ُّند  مهني جحوهرط اب
جتنننش    ننن ،  ضننن  خلنننف ًفطنننوين النننرخُّص  جغو لنننض كننن ين ح أانننبر  نننه 

  جر نننننع اًرت نننننض أِفوسنننننه التكُّلنننننة ضننننن  اننننن ،ة أبين  م احنننننض يننننند  الكةنننننري 
حركنننة   كننند اانننتد  كنننوئي ضننن  النننداخل   ةأيننن ًفطنننوين  ح ألتفنننض مح أ ننندِ 

طنوين  فًأن يلت ،نو  َنندهو   بنض ضن   َنز  ماِ طرط  محي إىل ِصنفني
أطلنننق   نننرياي ثكنننُّالي ما متنننى  وِةنننوي  مأسنننل،ض لنننه ِفوننني امن ض نننوَر  حنننىت

مكننن ن  وننن،ه اك،تلنننط صننن ر  سنننكطض ضننن  الونننطح  م اح اننن ري  يبلنننش 
 لد  ة أين ح أمن جلك اللُّلة.

يف  و ى الغد   أيته ضتكئوي ميوح  كطبة الك،و  اخلانراء سنالحوي  
كالانننُّنكش   يتونننع لتالثنننني بخنننري   سننن لته َننننه م ضكنننط  بنننني ضننن  ِنننش   

 سوخطة مح  ُم .
يف اكونننوء  اِنننزمى يف  ر نننة صنننغري  خص صنننت و لانننُّو ة  نننو اا ضننن   

بننننة أل ننننراض   لة ننننو أحنننندهل لننننه يف  ا نننني  أ لننننق َلننننى ِفوننننه  ات كننننوي ًًر
بة   اء  كون صشاتي لكطنع  صندم  خو  ابألح ية الر ولُّة  ح جك  ًًر

صنننغري   م اح طُّلنننة اللُّنننل يننندَش  صنننشط ابك  ضنننرجب   ألصنننكض  حديدينننة
صنند ي َلننى الةننو   مسبتننه ينندَش  نندَوء ضنن لش  متخننر  رينن    طنننض 



 
 

21 
 

ألِفنه مهنش يون   خموطنه الونوًب َنن   كنوء حنو    وهندط لون،و  ضننو 
ميك    ،ه ض  ًُّوضه  ب،ل ك  ا  مسبتنه مابلكنوا مسبتنه يكلن  صنف وط 

َ ننند  ًرأهنننو ضنننرا اي  اكصننن ف ميكنننرأ تايط َننن  اجل نننوا  صنننشط اونننتك  اكتش
م نننفت الننن   اجل وايننة الننيت متل كننض ِفوننه ًةننل صننشجه النن ، طوكننو أضطننرين 

ُّد  للُّ شا مالنصو ى مكل  ة.ض  لُّت َلى هن  اكول،ني الوونَّ   َش
ح يكنن  الغنند كواننفوي َنن  خنن   أم أضننر  ًنند هننتننه   جننوء إلُّننه َصننراي  

ل لننه كننل  ننرت  مأخننرى ال يفصننل ثالثننة ضنن  أصنن و ه النن ي  اَتنندط  اي هتنن
 ُّن ،نننننو أكتنننننر ضننننن  أسنننننةش   مطلننننن  ضنننننط الصنننننبشا إىل  نننننر ا ضانننننوم،  
ماككشع َندهو حىت ينصر  أص و ه  إال أين جحوهرط  ن لك   صنشط 
 ننن ك ل ضننن  ااخنننل حجنننر  الر نننوإ ال ينننريح  أانننبر أِنننه  ننن ك لبنننني  

 جد به أِفت ضرياة ابلدضو  مجش يع اخلرا  َلى الداي .
ي حنننني أ لنننق َلُّنننه م نننُّش ه اب  ا جنننر    بننند أن التكطنننض ِفوننن 

صنبض هلل ال و، مالك ش    بدمط َلى الولل جتو  اب  ضاوم،  كنون 
أن أ  ننل ضننو ينند  ر  هننش مصنن ةه النن ي  ًاننشا انن ش اي َلننى هنن ا الن ننش  َلننيَّ 

بننة األسننل ة الصننغري   مصنننوايق النن خري   ضنن  ا اننش  اكغلننق اكنت نني  كًر
 اكرصشصة.

نننض  ح نننر يننند،  الةنننو   فت نننض ضانننوم، مهننني ج نننري  ُّنننندي و ًَر
سننوئلة ضننوبا َننندهل  أاننرط هلننو  وننةو يت أن جصنن،ض  مأ  أطننل ضنن  أَلننى 
الوننننلل َلننننى اب  حجننننر  الر نننننوإ مأاننننت، ل يف ِفونننني  لكنننن  ضانننننوم، 
ننوي ضوِبننوي     ننُّض أن  أًنبتننط أبين لنن  أ لننح   ننل أيكحننض خننشيف  غنندا طًش
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 ريسنلط إىل ض سنو  لونض يصطواين ال اء مأ  أُم سل مسبي إىل ا ت،نوَ ل 
 حبج، و.
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  اوي كةرياي أن يطل  للةُّنض خدضنة اهلنوجف  الن ، أ ا     ي ال اء 
يف  ُّننننشط اجلنننننو اط ماألهنننننل ماألخنننننشاإ مح أ   يف  ُّننننيت  جلنننننك ا لنننننة النننننيت 
جنةونننب َلنننى ه رهنننو أ  ا   لغنننض اثنننط َ نننر    اي  جتنننيء أَالهنننو   نننكل 
طننشأ مسوَننة حبجننل الكننف ضتصننلة جنن ا اككبنن  َنن  سننلك حلننزمين أُِّننق 

 اللشن.
  الشحد  يف ه   الةُّنض  مابط اخلنرمج أضنراي ابلن  ك،و أين جبةض ض 

التبكُّننند  خونننرط خرم ننني للتننننفت ض نننُّوي يف الونننش  النننداخلي أم لنننزاي   
  و اا ض  اللشاا ِصنب ضحالهت  الك،واُّة أم اخل ةُّة. 

تننه الاننُّكة جنندم ن بكننرايط  يكننع الوننش  الننداخلي  ننر  حو جنننو  أً 
نننة ضننن  ا نننرت الب،نننر  أصنننشاط  الةوَنننة جننند  انننةوك  نننر يت جلنننك األاي  اكنزَم

  وءسنش  النون ِصفه الغريب  كل  حة  اخل    م جُّ  الوُّ و اط يب  
فنننتح ضداخلننننه إىل جُم  للسنننش  ا ننننرماننننبةُّوي  َلننننى جوننن،ُّته، ِتبنننو    مالننن

ال نر   حُّننث جتنننوثر َلننى اننريطه  ُموُمنٌب مطننومالط َننرض  اننبةُّة  لنوننش  



 
 

23 
 

ننة بماط أَ،ننو  ضتفومجننه يننةب  الةاننوئع الرائجننة    ماِت،ننوءاط إًلُّ،ُّننة ضتنش َِ
الرخُّصة  ماكونتلزضوط الةونُّطة كنولة ش  مالكونوم، اك تلفنة  مأخنرايط 

ننننوطًِ كننن كشالط ال نننبةُّة ال ننن ري  كنننوألينننةب  ا  ب مالو،ونننل م بننني اكبج 
او ننش    جطنننل ضنن  خلف ننن    نننوإ النن ه   ماكنننوكني صننغري   ينفلنننق ضننن  
 ُّن و ابجتو  الغر   ر طشينل ين ه  يف َ،نق الونش   حُّنث جتكو نل َن  
مينننني ميونننو  النننداخل طنننومالط الصنننو ة يف  ننن  جصننننُّع مج نننكُّل ا لننني  

 مأخرى لةُّع مإصالح الووَوط الُّدمية. 
فصل ،و طريق َت،ون ل ر  سش  الوُّح اكركز، ييُمكو ل ض    ة ا 

  طريق ض  ضوو ي  لطوكو  كاض َلُّه أحال  الفتُّوط  مالتكض    َفون
َننند  أَننني اوة ننني  مسننكطض ُمر ننه ًلننش  الفتُّننون اهلننوئ،ني  ِوننش  جت،ننو ج 
مجتصوَد أصشاهت    ةبء  يتةب و   ك    اكوئع  َجوئز يندا ي  ضال ن   

ننو يننري   ماننُّخ  ننشإ  ةصننر  يف  ننراط الوننش   تننه الفوئ ننة  رائ ننة  َ،  مأً 
 ال كرايط  مصش  األاي  اخلشاأ.

* * * 
كنننض أًننف َلننى  ونننطة  تننشن  متخنن  ضننو ِكنننص َلننى الةُّننض ضننن   

حو ُّوط  كل بلك كون يتل ابلدَّي   مال ايء  ري الدَّي   لكد خنوط أ 
 ايالي طلةنض  88سبُّد الُّ،وين ثالثنة ثُّنو  ا بنة ماحند  كل فنط كنل ثنش  

ُّوط حىت يبشا ال اء ض   ُّو نه  ميند ع لنه ضنو ضنه جوجُّل و يف ا رت  اكديِش
ُّوط ضنننن   ُّ وا أخننننف ضننننديِش ُّوط   ننننل ًنننند جكننننشن ضننننديِش َلنننني  ضنننن  ضننننديِش
 ضاوم،  اليت ال جتشاىن أن أتخ  إىل طو ك و البلش، ضو  اا َ  حو ت و.
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باط َصر  مالووَة كوِض اخلوضوة ض  يش  اخل،ُّت  ح رط يف  
َننند  تننشن  مكُّوننوي ضنن  الةك ننوإ  كننُّت  لنند، ضتننني حو ُّننوط َدينند  ضنن 

اكالصنننق لل ُّنننوط سنننبُّد الُّ،نننوين  مكُّونننني ضننن  البطنننو   مكنننل بلنننك كنننون 
 اينوي.

يشض و  وء ال اء  بد خرمج يُم     كبواجه  مأِه يف سةُّل الدَش  إىل  
هللا  مالنُّنننل ضننن  الكنننو ري  مالفنننو ري  مالبل،نننوُِّني مالفوسننندي  ماكفوننندي    

نننع كنننل هننن   البةنننو اط النننيت يونننًش  و َلننني  كنننل ضنننو  نننوء ضننن  خمنننُّل  أم جت، 
اَنننش، ك،نننو ينبتنننه َلنننى الننندما   أخ جنننه أين اسنننتدِض ضنننو ُيتنننوج سنننداا  
ُّوط َلُّنننه   ننن   مضاننوم، ِونننتدي  ابمسنننه   َننو الي حنننىت ال جنننرتاكل اكننديِش
ننه   ننل أنَّ أ لننة ل لُّوننشا َلننى َالًننة  ُّنند   ننه    كننل أهننل الوننش  يبر ِش

هل أين  م تنننه   ننن  ى جنننراااي  كننند الححنننض اضتبنننوض الكتنننريي  حنننني أخننن  
 ما  وي يف جوجُّل الدي   مجبلُّق اائل كل ضو  ئض ألستدي  :

 اجلويه ضو ِكةل إال ِكد،. اكر   ت.. ننن هوكرَّ 
يوو   يف سداا كل ضو ام ن َلُّه يف  ُّو ه  طةبنوي  بند  إال  أن ال اء 

ض و راط صغري     ن الوبر  جنت ي  ت  ف أصن و  اكتنو ر  مجننو هلل 
ُّة.  َ   زء ض  اكديِش

يبشا  بدهو ضنتف وي اِتفوخ اكنتصر   ُّنو  يف  رااي لُّلتنني  ملُّلتنني  
لنن ، َنند ضانوم،  ميف صنةوح كنل ينش   لننت َلنى سنفر  اه طنو   زهنش ا

اكصننش     كنض أصنع له خةز اكراهُّنفتنياستطو  حتكُّق البدإ  ني  م 
ضننن  ط نننني الننن  اخلنننولص  مهنننش ضننن  أانننكوإ الر ُّنننف الننن ، يُمصننننع َلنننى 
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طبننوي صننغري  ضنن  الةصننل  اننكل امائننر صننغري . ضاننُّفة َلُّننه  بنني الت،ننر ًم
الةلننند،  يةتلبنننه ا نننتال  الونننةع للفريونننة  مث يننندلق خلفنننه  نننت كوسنننوط 

لُّننن   أسنننكة و لنننه ضننن  إ رينننق انننب  صنننغري صُمنننة  هندسنننُّوي صنننغري  ضننن  ا 
ني األمحر ماأل ُّي.  ابللِش
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  ننل أن  النن اء  ننال َ،ننل  إال أين احننرتط ضنن  أينن  أيا ابكننوإ   كنند  
نو    جرك َ،له األمإ يف التبلُّل   تل  صله ض  َ،له التنوين يف م ا   األًم

ط كتننرياي  ننر اء جغُّةننه ألاي  طشيلننة َنن   ا اننش   حصننشله َلننى اكننوإ ح يننؤً 
  لحط أن ضتدي نوي ضتله ال يوطش َلى ضوإ حرا   مال ينش، حىت ورا النُّ ة.

 نننر يت مأ  إىل أبكنننر  ُّنننداي جلنننك الل حنننة  جلنننك اللُّلنننة النننيت النننف  
َرم     زهو أهل و للُّلنة كُمننضُم أسنري عشهنو أَشاضنوي ك،ن  جصنبد خبطنشاط 
نلل ضن  األَلنى يكنف  هوائة َلنى سُمنلل  ا  وجنه ضن  الن ه   ميف هنوينة الو 
  ل سو  ك،و ِسرطُم إلُّه  كون يف يكُّنط أن   نالي ضنو ينتحنرين لُّن ه  يب 

 ُمر ننننوط ا نننن   إىلإىل اننننر ة ا لننننل  متوضننننوي ضتننننل ضننننو اِتحننننرين هننننش  خنننن   
ا بننننط مأحالضنننني لن ننننش، َلننننى الشاًننننف يف  أ  الوننننلل   إال أنالشاسننننبة  

 البتةوط  نت ط ل أسفله.
جُمغُّاننط أِفوسننه التكُّلننة الننيت ال جتننيء ابللطننف مال  ننو يتننري ا نن    

لبل ننة  ااط حُّننوا َل ننة  هنني أن َالًتنننو ح جكنن   طةننة ابكشسننُّكى مالغنننوء  
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اي  يننش  كننننض  وجننننة ا ننني  أ لنننت َلنننى  كنند كنننون َ ننند، جنننو  بُّنننداي  بُّننند
نوط اكؤاينة إىل الونش   حُّنث  اةوكي  أ حف  بُّنط  الفنوجنتني َلنى الطًر
الزابئ  مالةوَنة مالنونش  ماألطفنوإ  الن ي  هلنل  ائ نة ا ُّنو   أ نةط ل َلنى 
بهنننننوجل للونننننش  كنننننل  حنننننة  مأضبننننن   ةصنننننر، أكتنننننر  مأبين ضصنننننغُّة إىل 

 َةداوُّد َةدهللا  مهش يغط :
يت َليلاستك   ك م دا ترك ًم

 َوا   ضوين كل ضو  و  هش ن
 لُّض ال ، ما اك اي  ي   و ك

 ج ش  َكةك كُّف االاي  سيش نل.
 

ح أمسع أ نُّة  بد أن مجل ال اء حُّوا   لل يرتمن  ضزا ه أب نُّة يشضنوي   
ننل  ،ننه  ل نن   لُّلننة  مح يت،ويننل  ونن،ه التكُّننل َلننى أ نُّننة ضنةبتننة  مح يتج، 

وي   ل ح يُمغ ِ  أ ملش ضزاحوي   كد  و ض األ نوين َن  حُّنوا ض  التلفو  يشض
ابلكل ُّة  م دط َالًيت  ه  ري  طةة اب   مالغزإ  مكُّف يكشن لل   
مالغننزإ ضكننون ضننع ضنن  يننرى الغنننوء حننرا   ماسننت،وَه حننرا   مجداملننه أانند 
حرضننه  لكنند أاننر   نفوننه َلننى إجننال  أاننرطة األ ننوين الننيت  لةت ننو إىل 

ُّننند  حنننىت الةُّنننض  لُّلنننش   ع مسبننني أبانننرطة ال جبنننر   نننري لغنننة الشينننل مالَش
 ال جت رك  غري ضبوين اكشط.  ض ه   التكو ة الكواضة ض  أ كو   ج ر  
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يف الصنننننةوح جرتاخنننننى ال ننننن،ت مكننننن ن   نننننشءهو لنننننزٌج َلنننننى اجلننننند ان 
مالوكش   يب   صنٌُّص  ائنٌد ضن  الانشء لُّفتنق البت،نة  ممينر  ضن  خلنف 

ابلننش     صن ش  ة ة  ُّانوء ًصنري   لتبنش  أ  نُّة الغر ن يجيشاط سنتوئر  انف و
 نننةبء .. ال نننشا   الانننُّ كة .. صنننرير َجنننالط البنننرابط َلنننى األسنننفلض  

رابط ِكل ضشاا الةنوء.  اوحنوط ِكل األلةون  َم
نننرياابط جُمكو ل نننو  نوينننة ضننن  أ  بنننة طشا نننق  ضزامحنننة ابل نننكق    كر ننننو خي

أهنننو أُماخلننض  نن،  ض ننو يع جتوم هنو  نويننة أخننرى أُم لكننض ضنن  أَنشا   ًُّننل 
حكشضُّة َلى ماك التنفُّ   َنند انو   خينكنه الزحنو  مالانجُّ   ضُمتصنل 
 ةنوية اةه كةري  ضرصشصة أضوض نو  انوئع مأضتبنة ًدمينة  مطُّنش  يف أًفنو  
خ ةُّ ة  مأخرى أل اِ   مأخرى  و  ة  ال أ شا   أضوض و  ُموٌب َريانة  

كة  ممج ش  ض  اكتونش ًني صف ض َلُّ و أسل ة  ُّاوء  مأاماط ضنزلُّة َتُّ
  ماكتجش لني مالبو ري .



 
 

29 
 

 ُّننه   كنند  ُمننط َلننى ِحننو  َ،ننراين   يُمونن،ى  أضننو الةُّننض النن ، أسننك ُم 
الصوضض  مهش ضف ش  انب  لندينو ميف أضنوك  كتنري   ضبننو  أن الةُّنض  نال 
 نننوء ابكطلننق  حبُّننث يفننتح اب ننه للننداخل إىل َ،ننق الةُّننض  ننش اي  مهننش  نننوء 

ننننه ضنننن  األَلننننى ضي ضوننننل ح اب دينننند مالطنننن ننننش  ماألمسنننننض  خيرًت شي   م ولةننننوي ننْ
   ت ة ضر  بة جنطلق ض  أسفل الةُّض حىت جفتح َن  نشي يان  هش َةو   َضي 

ا جفنننو  الونننطح ضنننو يكنننو   ِصنننف اكنننرت أم أًنننل  ا تكنننرط هننن   اهلندسنننة 
لتانننن،  الت شيننننة اكنوسننننةة للغننننر  الننننيت جفننننتح اننننةو ُّك و َلننننى اكنننننش  ضنننن  

 أسفل  مك لك أاا ي خلرمج الدخون ض  اكطةخ إىل الوطح.
ا  تنننني حديننننديتني ما  نننة الةُّنننض ينتصنننف و اب  ماحننند  كنننب ضننن   

خاننرامي   اُمَّننض َلُّ ،ننو  ينننة حديدي ننة  لننشن بهنن   جُمزي نننه اننر ة ِونن، ُّ و 
نننه  كنننون َةنننو   نننلل    َننن  طنننو كني  َننن  مينننني النننداخل أياانننبةُّوي :  لكِش الو 

 ُّننه  ننر ا ضاننوم،  بنند  أسننك ي  النن ،يت اكننؤا، إىل الطننو ق التننوين  األمسننن
   ابل  ينة  ضنع هن ا ح أسن له  ما ه ضط   بوضني مأا ر ثالثة   ن   ح ُمنر 

يشضوي أي نو اختو   هللا َكُّ،نوي    نش ضن  جزم ننو يننو ح َن  أتُّنة التبندا  مأِنه 
أصننننل يف حُّننننو  اكوننننل،ني  م ننننرم   حننننىت مإن كوِننننض  ننننري ضلزضننننة لنننندى 
الكتننريي  ألِننه اًتننداء  وننننة أاننر  اخللننق  ملُّتننه  نننر   جنن   اهابحننة َننند  

 حبجل الةبري. إجنو ه لل  ي ة لكنض م دط له َ  اي 
صننوحةوي لل،طننر مالننرايح الننيت ج ننبرين ضكننون الغننرم  يف أاي  اكشاسننل 

أهنننننو سننننتكتلع الةُّننننض  محننننني يت،نننند ا اللُّننننل كغننننشإ  نننن ل خمُّننننف  كوِننننض 
الونن،وء متطننر  بنندهو    ضانني أ كنني حتننض اكننوء النن ، خيننر  ضنن  الوننكف  
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ننض مياننى النن َر يننركي سننريبوي  ننش   يف ًم  ضنتحننر  أن أيضننر هللا الش ننل ابلًش
 يف َحوضي.

ِش ة َطو  ثكُّلة أِفوسي  متال  ممح نى جصنفق  أبكر يش  اختطفضْ 
يف  ونننند،  مأ  أِحننننر إىل ضاننننوم، مهنننني جاننننع الكنننندم  لُّتوننننوًب اكننننوء 
اكتور  ض  ثكش  الوكف  ماكطر ين ،نر  صنشط صنوخ   أجن ك ر ا ن 
 ُّنننداي  احتُّ نننو مال نننكش  النننيت  نينننري يط يف خطنننشط يننندهو ضننن  التبننن   أاثٌ  

 جلرمح ح جلتئل. محراء
لكنند اَتنندط  بنند كننل ضش ننة  ننرا ضننوطر   أن جحننل  حننوأ جتجوبجنننو 

ننننى مالنننن ما  ال حننننوضي   ننننرتاط صنننن ش   تننننونلا ،  جتبوًةننننون َلننننى أطننننرايف َم
ًصنننري   جفصنننل و ِش نننة إثنننر أخنننرى  حتنننش  حنننشأ أطُّنننو  ضتبننند ا  أحننندهو 
طُّننننف أهلننننني النننن ي  ابلكنننننوا ألتكننننُّ ل يف البنننننو   كوِننننض جصنننننلط أصنننننشاط 

ون ضننو جت،ننو ج مجنن م  جُمكل ،نن ط لكننط أَجننز َنن  ضبر ننة أصنن وجو  إب سننَر
 ضبوي  ألًع أكتر يف ا ، ى.

أجنن ك ر كننل هنن ا ا ن  مأ  يف ًلنن  الوننش   اككننون النن ، هدهننند  
 محي حني كون ال اء  ر ح و  بالًة ضتكش ة ض  كل   وهتو  أج ك ر بلك 

ننة  ماًفننة َننند  وننطة  تننشنمأ  ضنن  ً،ننو   راننض   الةوننطة الطشيلننة اككِش
تنننرط  باننن و َلنننى أطرا  نننو  ضنواينننة  صنننشط  َلُّنننه  انننوَت و ال نننبةُّة  ِم

 خمدم  :
 نننن مح الط صد   َطش اط  حالم  جزيل ال بر  اير   بد  أاكوإ.
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ط  بةنو اط خلُّبنة  مانُّشخ ِوش  ُيد ً  يفَّ حبد    مضراهكشن يل  ،زِم
اننننت وء  هنننن ا  شن  بمم بًننننشن حلُّكننننة  أتكلننننط ِحننننراهتل اكلُّئننننة ابالوصننننضُمت

خننننال  كركننننراط النوننننش  اكنةبتننننة ضنننن   كنننن  لةُّننننع الة ننننش   حننننني جت،ننننو ج 
 مجتصوَد أصشاهت   حىت جةل  مسبي :

 ننن ه ، َُّوش  ضو َر تُّ و؟!
يف  يتةب نننو  ننن ك    اكنننوئع   ننن اا ، ضال ننني َنننن  َّ  الَننننة الننن اء 

تننه الفوئ ننة  رائ ننة  خلنند،  أ ننشإ  بنندهو  ةصننر، يف  ننراط الوننش   مأً 
هنننرهت   َجننش  جتةاننع ضنن   وننطة  تننشن  النن كرايط  مصننش  األاي  اخلننشاأ.

 مهي جفتح َلةة اكووشا  صغري   فُّدهتو الكصري  :
 ي اي حرم.كنننن  ت  ت م  هو 

اَتنننندلض  حت ننننو  تننننشن  بنننند أن سنننن ةض َةوءهتننننو َلننننى ً،ُّصنننن و  
ألخاننننننر لتوننننننرت انننننن ل  طن نننننننو اكوئننننننل إىل الُّوننننننو    وننننننكطض ثنننننننالع ا

أسطش ط للغو   ض  حشض سنُّو   ِكنل صنغري   كنون صن  ُينومإ جندا ك 
بلننك مالل ننو  جننو ضتدحر ننة  مإَننوا  حت،ُّل ننو   نندخل إىل الوننش  ثالثننة 
اننننة ون  ضننننراهكني  ض ننننرملني  يلبنننن  اثنننننون  بلنننن  الوننننف  أ  الز و ُّننننة  

اثلت ل  ح  لوشا يف ضكنون   نل هلنشا ماًفنني  مضوة ة صفراء جدم  يف يد
ًر  حوِشط  ُّع اكوتلزضوط الر ولُّة  ميوك اثلت ل  د  ة الةو   ماثنون 
ش نننوي َلنننى  يننند َُّون التةا نننع  ألكنننشا أَُّنننن ل سنننريبوي إىل النونننش  اكت ل كنننوط ًم
 وننننننطة  تننننننشن  م نننننن كشا توننننننوي   تنننننندحر ض أَننننننني النوننننننش  إلننننننُّ ل يف 

 بنند أن حتووننض أبصننو ع ينندهو الُّ،نن  خنند هو اسننتنكو    كولننض البجننش  
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األيور  م غطض ًلُّالي َلُّه  طنو ط تهنة ثكُّلنة ضن  حلك نو   رهنو ي َلنى 
اكنراهكني    انو ط هلن َّ أن ين ان    َني ةة  مث ألكض َُّنُّ و أبلت ت و اكلت

 ن انن   ات كنننوط خلف ننن  الةاننوئع ضلكنننو  أبكُّوسننن و الرايئننة َلنننى  ونننطة 
  تشن.

لكد جشط دط َالًيت  فتشن ض  لكُّت و أمإ ضر  َند  ل صنغري لةُّنع 
ال وم ضو  الكري  ض  او   اخلُّوطني  كوِض ضن نُّة َلى اةوكه األكنُّش  
اك،تنند ِصننف ضننرت إىل اخلننو ج  اسننتد  ت و يف ا ننديث ضبنني  كوِننض هنني 

ضننن  أحنننزان ال ننننبش    وي اكنننر  األمىل النننيت أ ى يف َُّنُّ نننو الصنننغريجني ات خيننن
   بند 0982 جط  بد أسو ُّع ض  َالًتنو أهنو هر نض ضن  سنش ية َنو  أخ

جمننز   محننو  الننيت ا تلبننض   هننو الكتنننريي   حننني سننب ر النحننو  ا ننوكل  ُّ نننو 
 أكتر اجلرائل   وَة.

و يف محنو     ني ضن  كوِض جرم، أ  حوَنة الفجُّبنة النيت حل نض جن 
م مط كُّنننننف   لونننننطُّط  لكُّننننو حتف ،نننننو يف جلننننك اونننننز    أ  سننننش ية مأ   

جد  رط م ب و ضع سنوئق انوحنة سنبشا،  اسنتطو  هترية نو حنىت أمصنل و 
إىل ا نندما األ اُِّننة  هنننوك م نندط   ننالي ضنن  ابايننة األ ان   بنند ضفوتننة 
متننض  ُّنننه م ننني سنننوئق ال ننوحنة الوننبشا،  سنن  ل هلنننو ضنوخننوي  ُّننداي لفنننرت  

ن  جتنننوم ط ال نننن ري   اسنننت ر ض  ُّ ننننو أم اًنننو ثةشجُّننننة ضننن  حكشضننننة األ ا
مضن ت ننو  رصنننة ضزاملنننة حُّوهتننو ضننن   ديننند   بنند أن كنننواط أن جنزلنننق  نننني 

  ك ي اوز   اليت الت ،ض ضدينة محو  جلك الونة.
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م بنند  ط ننوط ضنن  التةبتننر  ما ننري   ماألضننل الاننُّق  ضن  ننو الكنند  
اوطننننة الننننيت اننننو لت و َنننن  كننننشا ُّت اوننننز   الننننيت خطفننننض أهل ننننو مجُّبننننوي  

و  لل و  ني ض  ألونة ِرياِه   ةوجنض  ونطت و م د اط خموم  ضالحكة النح
ضركننزاي لتةانننع ِونننش  ا ننني مضنننو  نننوم   ضننن  حنننو اط صنننغري   ِونننوء الكةوئنننل 
مالبشائننل الننيت جوننك  ُمننر  الونننش  الننداخلي   بلنن  ضنن   وننطت و ِكطنننة 
ننف حننني  ننئ  للتةا ننع صننُّفوي ماننتوءي  مصننو ط  تننشن جكنند   نن   اِتكننوء  جًش

 ننننو النوننننش    تلنننننف طلةجط النننننالا اط ماكتطلةننننوط ما و ُّننننواكوت اننننر 
نة اختُّو اهتنو   ض يف     أِحنو ه  إىل  َم أَ،و ه  مأضز ت     كد  َر
ماًة َر  و لةاوَت و  محُمو  جشاصل و ضع  ابئن و  حىت  ندط تينة ضن  

 تايط الوش  الداخلي.
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  اوُّطة ابلو ش  النداخلي  حني جار  البت،ة طًش و َلى ال شا  
ننة الاننُّكة  اكرتاص ننة َلننى اضتننداا   ُم ميوننكُم  الوننكشن  ننش  األسننطح ماألً 

كنننل َر نننة جبننن    حنني الونننلُّ،وُِّة  يتنننشا ى كنننل صنننشط صنننوخ   مجن نننر 
ة  مخيي  ،ننننل   نننند اكتةا ننننبني  مجنننننري ضصننننو ُّح اكتننننو ر ضننننو أضوض ننننو  ضوننننَر

ُّن نننو  ننننوايط أكل نننو الِكننندي   صنننغري  ال نننةو ُّك  جمننندم   الطنننالء  جفصنننل  
   مك هنو باكر  ال جنطق لغري اكو ي .ثكُّلحُمف ض  غة  اشا    ُّ كة 

 نندأ اكوننوء يكنن  اننُّئوي   ننُّئوي  ابَننة  ش الننشن خننوئرمن يف الونننشاط 
الطشيلة اليت جتكل َحوض ل  ض  م شه ل ين   التبن  مال نكوء  ينرمن أهننل 

مينر   نو    اُّخ كةرييف ص ة و  مير  ض   ُّن ل  رابء ض  أمجلت ل ا ُّو  
 رير  عُّل  وضي  َلى ه ر  حكُّةة ض  الصفُّح  يتشً نف َنند ضندخل 

 ال و    ضطلكوي صرخة طشيلة :
 ضو  ُّه سُّو   جشا يط البوص،ة؟! نننن
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ننة األبايإ هزيلننة الح ننش   جننرام   جطننش   وننوًُّه ًطننب صننغري  ضر َش
 بانن و  م ننع حكُّةتننه الصننفُّح  حُّننث ال ننو   ِ ننب   كننل حركننة  حننك  
ةتنننه ضطنننُّالي النحنننر  ح يت ننند ع ضنننع  أ، إِونننون ك،نننو لنننش أن الونننش   نننال   ً
أحد   كى  صشط ابئت   و    أحدهل يُمنواد  الوكشط  أحل َلُّه أن 

ضنن  ضوننوَدجه  إال أِننه اسننت،ر يف الةكننوء مكنن ن  ُيكنني ضننو  ننه حننىت يننت،ك 
نننض ضننن  اووملنننة اسنننتجو  سنننوكتوي  مث ، الننندُِّو ًننند  وً  نننو الة نننر م بننند ًم

اِطلننق ي ننتل ضوننت دضوي ألفوهننوي يف  ويننة الف نن   اخننرت  صننشجه مسننع ضنن  
ه جوكب  ةبء م ك ايء َنُّد  مث أاا  ه ر  للوش  ضد راي.  حشله ماضَش

  سنننش  الر نننوإ   تنننداي ضننن  انننو   أضنننو انننو    رينننر   طشينننٌل خينننرت 
اخلُّننوطني الننوالي  حننىت يُمطننلو َلننى طريننق اكلننك سننبشا  نننشابي  جتكو ننل َلننى 
طشلنننه ضتنننو ر جةُّنننع كنننل ضنننو خينننص الر نننوإ ضننن  ضال نننت مض نننوحل مخُّوطنننة 

ط  مجفصُّل مأح ية مك،ولُّوط ماكووشا اط  مير  ض  أضوض و ِوش  ًنرماي 
ط   ولط    َر ُّننننوط مأَج،ُّنننننوط  م تُّنننننوط ضلفتنننننوط ختنننننمأخننننرايط  ننننندماي 

مجننننُّالط مأًننننل ضنننن  مجننننُّالط  كننننون اننننةو  اكدينننننة ينوننننجشن َلننننى هنننن ا 
ال نننننو   الغراضُّنننننوط البريانننننة النننننيت جتجوبجنننننو األَنننننني  ميؤكننننندمن أضنُّنننننوط 
ننوي يننش  التكننض اب ونننوماط اللننشاا ينن َ   الوننش   ننرط ميهلي الكلننش  الننيت جفج 

بنننون الحةنننوء  مأخنننرايط  يتنوسنننل  ضتةانننبوط  مهننن   يتفنننر ً  مجوَنننوط ككط
َوئننداط إىل ا ننو اط الكريةنننة ماكالصننكة للونننش   أَنننٌي جنحنننر ضنن  أ نننشا  

 ا كوايط البتُّكة.
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ُّة مالغر ُّننة   هنننوك اننو   اخلُّننوطني ال نن ري اك،تنند إىل اجل تننني ال ننًر
ُّة للوش  الداخلي إىل ًو،ني : الوأ م نشيب   مال ، يفصل اجل ة ال ًر

طني جتكو ننل  ضرجفبننة كل ننو َنن  ال ننو   ضكنندا  َتةتننني  ُّن،ننو اننةو ُّك اخلُّننو
إىل ثننالع َتةننوط ضنن  الوننلل األمسنيت كننون أيخنن  ضونن،ُّوط اننبةُّة ابلغننة 
يف الونن رية : اننو   اكننؤخراط  اننو   اكطئطننوط  كننل هنن   التبننو ري كنويننة 
َننننن  اعننننننوء النونننننش  َلنننننى انننننةو ُّك اخلُّنننننوطني   تننننن   ضفنننننوجن   محتدينننننداي 

ير ةننه ضن  ضنشايالط مألنشان كال ون   اللنشاا ضؤخراهت   مه  ي رح  ضو 
 يلتزض  إبحاو  ضكو  خو   يةط َلُّه اخلُّوط التش  اجلديد.

أضنو اخلُّنوط سنبُّد الُّ،نوين   نال َلنل لنه   نيء  ملنُّت َلنى اجصنوإ 
أبحنند  مح يلتننِق أبحنند إال حننني أيجننني لتفصننُّل ثُّننوج  الطشيلننة اكطننر     ننو 

 بني ا و ُّنوط ماكن كشالط اخلفُّفنة يافي َلُّ   كوة مكبة  أم ل راء 
ُّنننننو  الصننننغرياتن  ضنننن  الةك ننننوإ اوننننوم  لننننه  كننننون يننننرا  ِبنننن  الوننننش  كتننننرياي َم
جتنندحر ون خلننف اكلُّ ننوط ضنن  َننو راط اننو   اخلُّننوطني  أم اكتةا ننبوط 

 اللشاا يران َلى ا شاُِّض الكريةة ض  حوِشجه.
ننند جتنننوم  التوضننننة َ  نننر  َ،نننل يف الونننش  النننداخلي مهنننش صنننغري  ًم

أبا ر  كنون ًند جنرك حانرضشط يف هنل أم نو   ال جونر    نش أصنغر ضن  
أجنةنننننت ل أضنننننه  أ  نننننع  ننننننوط مهنننننش اخلنننننوضت الننننن ، جونننننة  يف جلنننننف ًننننننو  
ت ننو إىل اًتالَ ننو خ ننُّة َلُّ ننو ضنن   اهخصننو  َننندهو لُّاننطر األطةننوء ًم

 التورط  ال ، ِةتض  تش    ج  .
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 ر ننش أثتتننه  ل أ ننر  ا ننوِشط النن ، يُم ننو  أِننه اسننتدان ضةلغننوي يكفنن
ًصنننري   نننال أ نننشا    ت وهتنننو إىل أَلنننى  جبوِة نننو طوملنننة خ نننةُّة ضالصنننكة 
لل ةوك ال ، جطل ضنه أَني النووء ض  خلف ال اًع مالنكوابط النيت هني 

يف  لُّنننون  وناكنطكنننة  أَنننط جنننند   كننند كنننل أاننن ر ضننن  أن يُمبنننر  جنننو أهننن
ننه   ننل ضننرم  ا ونننوماط َلننى ننض ال يفكننر  غننري  ً  ًلةننه  ال ننةو   ميف ًم

 ًةل اةوك حوِشجه.
جرجول  كبة ااكنة أسنفل َُّننه الُّونرى ضنن  الصنغر  ونة  اجلند ، 
ال ، أصو ه مأَوا ج كُّل  لد  م  ه ًةل أن يكف َلى  شا ة اكراهكة  
الننيت ا بتننه إىل َننوح النوننوء  ماكبوكوننوط التلُّنند  يف ضطننو ح كتننري  يف هنن ا 

 الوش .
 بند أن جبنر  َلنى     إال  داينة َ،لنه جلنك الفنرت ح أيلف ا ُّنو  يف

ة ض  البنوضلني ا انو   يف الونش   دأ أيخن  َلنى اكننوخ مالطةُّبنة  م جم،َش
ا ُّوجُّة هنو   كد استطو   فانل ل أتضنني سنكنه الصنغري  مإَنداا ضنو يلنز  
ننننر    ُّنننه  حننننىت صننننو   بنننند أانننن ر مك ِننننه َ،نننند  الوننننش    كنننند حفنننن  َم

وًوي. وًوي ً   جفوصُّله حجراي حجراي  ً 
َلى حتركنوط ضن  يف هن ا الونش  الن ، َل،نه الكتنري ابط ال وهد 

َ  حُّو  أهنل الونُّح مطةنوئب ل مطنرائك ل يف اكنوسنةوط البوضنة ماخلوصنة  
 ل  بد أا ر  ندأ لونوِه يبتنوا َلنى الل جنة اولُّنة إىل حند يطنو ق طريكنة 
النطق  مضوو ة الصشط اليت جت كل ضنه البةنو اط ال ن ري   مالنيت جونكب 

 ووء.يف مسبه صةوحوي مض
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هننننو يف هننن ا الونننش  طُمشينننض أكتنننر أايضنننه  مهنننش ضونننت،ر يف حوِشجنننه 
يزحننف حنُّنننه   اكرجننه إىل حو جننه يف حاننرضشط  جصننله ضكوجُّنن  صننغري  
ض  أضه مأخشاجه  ميف اككو ل يرا َلُّ    و تلض َلُّنه حولنه اكونتكر  هننو  
ضبلنننالي طنننشإ  ُّو نننه  ن نننوط الب،نننل الننن ، جتنننوم  اك،تنننو    كننند صنننو  َلنننى 

كوضننل لل جننة النجدينننة   ننل اختال  ننو  نننري الكةننري  ننني حو نننر    اسننتُّبو 
 ماباية.

ًند ا تبنض  ننضابلفانة  كأجُّته أمإ ضر  ألخُّب ثشيب األ    اكرً ب 
نننة َلنننى أكُّنننو   ط ُّننننوي أمسنننري مانننُّئوي ضننن  ا ننننوء م بننني اككونننراط اكشَ 

ي الكتننننري ضنننن  صننننغري  حبجننننل الكننننف  لكنننند أحووننننض أِننننه  أى يف ضال نننن
لننه ضنن  َُّننط يننش  كنننض أاننرح لننه جفوصننُّل خُّوطننة  ا نند اهتننوإ الننداخلي 

ً نع ضنو ه ننر ضنط حفوهنوي َلننى ثنشيب  ضن  صننشا انبر أين ضُم د ضنة الننرمح  أُم  
نض الن ، سنُّ م  يف  ُّنو  ا ن  َن  َالًنيت  ةأِشث ًد جتاوءإ ضنع الًش

 ابل اء.
الغ،شض ال ، يدم  حنشإ الن اء  كتنر ا نديث َننه  مالح يف أ نق 

ه حوضنل لفنويرم  الفكنر اجل نوا،  مالنحنر  الونشااء اكبلش  اال ت،نوَي أِن
كو يف ا ُّو  ض  جر  م  وهُّة مجولُّة  يوةك و ِحر  كئُّةة لكل ضو ي نكِ لُم 

كننننل ضنننن  يف الوننننش    اضنننن  حو ننننوط الة ننننر يف َصننننرهل   كننند  نننندحو نننة 
ته  ضتةا بوي أم َو راي.  يتجن ةه حني يب   راط الوش  مأً 

النوننش   يشضننوي   بنند أن صننرخ يف الننف النن اء َلننى سننبُّد يف حوِشجننه 
  :هالشاًفوط َلى اةوك حوِشج
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   حط    نلكنننن جورتن مهللا اِ
 هننو مكتفننو  ي تننزان   ننكل ضرينن   مخوطةننه  صننشط  صننوخ  كننون يُمكر ِ 

  و   :
 ُّنننك م ننني ال نننةوك ماِننض اتخنن  مجبطننني ضننع ا ننرم جنننراك  هنننننن اجننرك ضونننو 

وس  َلى النحر  ا را .   ُم
جصننر   ض ننو   ًنند يكننش   ننه ا تلننع سننبُّد  يكننه اكننر  خش ننوي ضنن  أ،  
  ةد اط خش ه أصشاط النوش  اكتبج الط َلى اةوكه :ال اء  

 نننن اي سبُّد اخلص َلُّنو أتخرط ثُّو نو
جونن، ر يشضننوي حننني  تين ًواضننة  صنن ةة النن اء  كوِننض جلننك هنني اكننر  

يب الننن ه  اكطنننر   الشاحننند  مالشحُّننند  النننيت  تين  صننن ةته  طلننن  الننن اء ثنننش 
ابأل ُّي  م بد إ وح انديد ضننه لنُّ ف ي ضن  سنبر خُّوطتنه لتنشيب  ما نق 
ضُمكرهوي   كد اختطنف أكتنر ضن  ِصنف ًُّ،نة   ند  يف خُّوطتنه مإخرا نه 

 يف حلته الة ُّة اليت  تهو.
ُّكنننع  بننند  الطنننشاحني  أض نننو انننو   الطنننشاحني  مضنننو أا اك ضنننو انننو   

تني  ميتند ضن  ال نر  إىل الغنر   مسش  الن ه   ننشابي  ةننوي نووءسش  ال
حننىت ياننُّق ًلننُّالي  َلننى اضتننداا  جننرتا   نننوايط ضنن  طشا ننق َنند   مك هنننو 
جدا ع  با و  مجتنوثر َلى اضتداا    كل اريطني ضتكو لني  وإ  لُّبة 
يف جكننندم الط نننني  كنننل أاننننكوله  جتوم هنننو اكنننوكني اونننوضص اكتجننننوم    

ننة   د يف َر ننه الاننُّ ق لغننب الب،ولننة يتصننوَج ننو ك و  ننوإ البطننو   اكتنَش
ا سنننُّشي ة النننيت لنننُّت ضننن   طرهتنننو الت ننند ع  صنننشط هنننوا  أم ضنننن في  
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اللغنننن  أصننننشاط الن وننننش  الكننننرمايط مالةنننندمايط اللننننشاا  اجتننننداخل ضننننع هنننن 
يفوصنننل  يف األسنننبو   جلتكننني يف هنوينننة هننن ا ال نننو   اكنننوكني صنننغري  جةُّنننع 

خوصننننة لةُّننننع  اكال ننننت مالك،ولُّننننوط مألبننننو  األطفننننوإ  م بنننني اكننننوكني
 البةوايط  كل أاكوهلو.
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َلنى أ كنو  حركنة    جتل،ن  الن اء0991حنىت أمائنل 0989أماخنر 
طولةننون  م نندط َلُّننه اكالضننح اجل وايننة الننيت ال أتو  غننري ًطننع   م  كننل 
ض  خيولف و أم ين ر  َ  ضةوائ نو مضفوهُّ، نو  مخننق ا ُّنو  اال ت،وَُّنة 
حنننىت ال جكنننوا جتننننفت   كننند جونننر   إىل جفكنننري  كنننل ضنننو تضننننض  نننه هننن   

َنن  أ كننو هل  ا ركننة  مابط الطولنن  اكطُّننع خلطةننوئ ل  ماكنو ننل الفحُّننع
   كنند كوِننض شاط الوننض الننيت سننةكض  ما ننه يبمأهنندا  ل  ح جغننري  الوننن

جلك األ كو  جك   ميداي  ميداي  ابط الفكر ال ، جغ ى َلنى كُمنر  ا ُّنو  
هش التكو ة اليت جُمصد  هو اكنو ر  مج نجب و األانرطة النيت ينتل جش يب نو جمنو ي 

وك ضنو ي نةه اخلنالاي النيت َند إاو اط اكنرم   مضنداخل األسنشا   ابط هنن
 ج تغل لكوَد  كةري  خلف ا دما.

النننن اء سننننُّفوي ضُموننننل طوي َلُّنننننو   ننننل أ سننننى يف  ُّتننننه اكنكوننننل إىل  صننننو 
 سننةُّل الَّ ت نندا الننديط  كو ننة ضوننتشايجه  مأطننو كني كننل ضننو ينندَل ضف ننش  ال

لغري اجل وا  مال مسُّلة  ري الوالح مالبتوا لدحر األَداء  مأ، أَداء؟! 
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ال أحننند يبنننر  ضننن  يريننند  ضنننر   يكنننشإ الُّ نننشا  مضنننر  يؤكننند أهننننل النصنننو ى  
مأخرى ي ه  َلى أهنل أص و  الداي ط الش بُّة  ميف الن وية اًتصنرهو 
َلننننى مجوَننننة ينبننننت ل ابلبل،ننننوُِّني  مأن ًتننننوهلل ابط  ننننرم   ضل ننننة لنصننننر 

نه ضكنون األضنة اككصنشا   األضة  مأ، أضة؟! ح يبر  أ،ٌّ ض  ال ي  خيولطِش
شا.  ابلنصر اكَش

جرك َ،له يف التبلُّل  بد  ما ه يب  بو  مأا ر ًلُّلة  مث أجته  رصنة  
تنوي كتنرياي حنىت ًنوإ أ  و   إال أِنه ح مينِي  ُّ نو ًم الب،ل يف  ر  م ا   األًم
أِننه جغُّ نن  َنن  الب،ننل  صنند  ًننرا   صننله ِحوضننوي  كننون كتننري اجللننش  َننند 

 تش يننع أاننرطة     مضفتننش ي كننل ضننو هننش مجُّننل يف ا ُّننوضنننو ر الت ننريي  نند  
اخلطةوء ال ي  است شبما َلى إَجو نه  نن   أصنشاهتل  مأسنولُّة ل يف   اَنة 
الكننر  يف النفننش    كنند اسننت،وط يةنن إ   ننداي خرا ُّننوي يف جش يننع أاننرطت ل 

لى ض  يب  ض  اكو  .  مكُمتُّ ةوهتل َند إاو اط اكرم   َم
 ننننرا   مُمنننندِ   يننننرى أن كننننل اننننيء يف هنننن   ا ُّننننو  حننننرا    ونننن ِ ، اب

اب را   مالنَُّّة ضُموةكوي كوِض ض  ال رِ  مال َّرُم حرا   كل ه ا َو  الكوَد  
النننيت  ننن  َلُّ نننو َالًتنننه ضنننع الة نننر   نننو  نننُّ ل أ  مضانننوم،  مأهننننى َلُّ نننو 
أحالضنننو  مأضنُّوجنننو  حننىت التفكننري ابلفننرح  مأا  يف أِفونننو  مأِوننو  ضبنن  

جطةُّننق   إىلالفكننر  مسننبى  وهننداي ح  مسننرحون حريننة النننفت  مججننة الننرم 
نننننه كنننننزمج   ننننن   مضانننننوم، ِونننننري خلفنننننه كنبجتنننننني  كنننننل ضنننننو يننننندَل حكًش
ضرياننننتني  أا كننننض  بنننندهو ضنننندى اسننننتف وإ األ كننننو  اجل وايننننة يف  أسننننه 

 اكن نكة  ني كتفُّه اك،تلئتني. 
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* * * 
ضنننو  لنننض حنننىت الل حنننة  احنننتف   رسنننوئل ضتةوالنننة  ُّنننط مضانننوم،  

النننن اء ضوكتننننوي يف الةُّننننض ال خيننننرج لغننننري ا و ننننة خنننالإ أاي   ًصننننري  ًاننننوهو 
اكل  ة  أخفُّت و َنه يف حكُّةة َتُّكة ضرضُّة يف َ،ق      ضغلكة ابلطش  

 البو ، ض  األمسنض  الكوئل يف سطح الةُّض :
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(5) 

 
 ضاوم،  ولُّيت 
 ري ضنتحل  يتصوَد لألسشأ مين في لل ما الكوجل  ضو  ضزاج ال اء

داي  كتل األَداء  األَنداء   اإ ك،و هش ي  ، أثنوء ِشضه  مُير ك يد  ضتَش
 ال ي  ح ِرهل حىت ا ن     أكت  ه ا الوطر مأ  أ  ك   د .

َ  يط االبجل   جري  أن الكد  سوًنو االثنتني اريكتني يف ه ا أال
ج نةُّه الن اء ابلبجنل أ ن ك   نكل هونتري،    نش  إىل    كل،و  ئنض 

 ابلفبل ال خيتلف َ  البجل يف ض ُّه ممتويله مضال ه.
جبل،ننننني ضنننندى  ننننبفنو االثنتننننني   نننن   ًةلننننك اباط كننننل  ننننومالا 

 ااا خش نوي ضن  البوًةنة   كن ين أل ضبه  محني أ كر ابالِفصنوإ َننه ابلف 
وإ ًند ال يكنشن أبحون  أ ال الص  َلُّه  ألن ضو سنُّجيء  بند االِفصن

   و أ   ُّه ا ن.
 أختك َُّوش 

 هن0109/ 7/ 20ضووء األحد 
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(1) 

 
  ولُّيت َُّوش  

أانبر  نند  كةنري َلننى  ما ني ضن  الن اء  جنن كري  ينش  حند ثتك َنن  
 م ي األمإ ضشسى  يش  خطفته ضط حر  حترينر الكشينض  ح أ كنر  تنواتي 

  م فنننر هللا هلنننو  لكننند ا بتنننط إىل ابلننننش  ضنننع  مج   ديننند  سنننوضح هللا أضننني
ن ح يفنو   صنشط َلُّ نو  ملونض ضانطر  هلنو  حنىت ا  حُّو  لونض جمن  ي 

َنن  ة ة ُّنجغنر  ضال ننه الح ضشسنى مسبنني  مح جنرتك  ائ تننه الفوجننة أِفنني  م 
 َُّط  الدَجومي  ا زينتني ض   بد .

النننيت كوِنننض ًةنننل الننن اء   كننند صنننرط أاا  يف  جلنننك ضانننوم، ح أَننند
ن نو  ننوط أ كنو  ض نوئ ه ال نوبي  َمضووحة  ُّ كة ُي نر  ُّيد    و هنش ، 

و ر.  طةُّبي  مكل ضو هش  طر،  مكل ضو هش س ل َم
 

  ر جك ضاوم،
 ه0109/ 7/ 22  ى اهثنني 
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(3) 

 
 ضاوم،  ولُّيت 

أَلنننل مجبل،نننني أن َالًتننننو ال انننةُّه هلنننو يف الشاًنننع اخلنننو  ابلانننرائر 
اللشاا يب   ضع  با    يف َراك ي ةه َراك الكطب  حنني  نوحتط الن اء 
 زما ه ضنِك مأِه سُُّمْوِكنُمِك يف الطو ق البلش، ك،نو أسنلف  كنوا ًلن  أن 
  ينفجر ض  ض وَر الةغي اليت ج بر جو كل اضرأ  جتيء َلنى  أسن و  نر  

ج نننو ك و  م  نننو  مإن كنننون الننن اء ال ميلنننك ضنننو  بلنننط أ تنننوض أم تسنننف 
،نوي يف حُّنو  ضتبند ا  ض نشم  ابلنونوء  َلى اًرتاِنه  غنري،  م بلني أَنُّ  ً 
ال  ننننري  إال أين أاننننكر هللا أن  ما ننننه التننننوين ح يكنننن   غننننريِك   كنننند  ننننوء 

 أبخض أ ح جلدهو أضي.
ايي لُّكنننشن َننن   ثكننني اي ضانننوم، أن الةوطنننل سُّونننكب سنننكشطوي ضننندم 

حة ك  سُّ ا  بد   مك  يفك ر أبن يفبله  بله.  َم
 

 أختك َُّوش 
 هن0109/ 7/ 22ه ري  التالاثء 
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(4) 

 
  ولُّيت َُّوش  

الةو حة يكنوا يون،به ضن  يكنف يف أًصنى الونلُّ،وُِّة   ا ري ال اء
ال أَلنننل ضنننىت ينننت لص هننن ا البجنننل ضننن  َواجنننه اللبُّننننة هننن    اسنننتُّكحض 

نه يف   الةو حة ضرا اي َلى َلش  ا ري   ممتت،وجنه أبمسنوء صن ةه الن ي خيولطِش
اك نننُّل الننندَش، ك،نننو أمسنننو   ختُّلننني  ت،نننع كنننل هنننؤالء البجنننشإ لُُّمنوً نننشا 

من النوننوء  ابلطةننع هننل لنن  يُمنوً ننشا حكننش  النوننوء ا ننُّي مالنفننو   ماننؤ 
ُّة  هل  كب  ت،بشن لُّ دثشا ًُّشااي  ديد  َلُّننو  متنُّنض  ُّة مالكوِِش ال َر
لش أهنل ا ت،بنشا يشضنوي ال تكنو  ضنو ينفنع الننو   أم اخنرتا  ضنو يُمنريح اوت،نع 
يف جبوضالجه البوض ة   دال ضن  جركنه  هنني جبنوضالط جكلُّدي نة ضريانة ابلنةبء 

ل ة اهجنو .م   الت خر ًم
 

  ر جك ضاوم،
 هن0109/ 7/ 21صةوح األ  بوء 
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(1) 

 
  ولُّيت َُّوش  

صننةوح الُّننش  جنننومإ النن اء إ طننو   يف صنن،ض  ح يكل،ننط الةت ننة  اننر  
ُّننننو  جونننرحون يف خُّنننوإ   بُّننند ك،نننو  ننندات أ   يف ضاننن  إ طنننو    نننةبء  َم

   مإصننرا   َلننى أال سنن لته ضننو سننر   كوئننه اكفننو ط يف الةُّننض هنن ا االسننةش 
ِلتكي التالثة    ع يد  ض رياي إأ ابلكف َ  سؤاإ ك  ا  مأاو   ك سه 
الصننغري  إىل إ ريننق ا لُّنن    وننكةض لننه ضرجةكننة حننىت اضننتأل م ننوض َلننى  

 كفه مأحًر و   صوح ضت كوي : َ،ُّو ضو ج ش ني.
ة ضنن  َننند الانن ى وِصننر  ضنن  َننند،    مهننش يفننرك كف ننه اكلوننَش

حرا   ا لُّ    بد أن أخن ين أِنه سنُّنو  الح نري  َنندِك  مث يكاني اللُّلنة 
 َند،.

 
  ر جك ضاوم،

 هن0109/ 7/ 28َصر اخل،ُّت 
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I 
 
 

 م تنننه األمىل جكننن ين  تالثنننة  كننننض التوُِّنننة  ماألصنننغر ِسننننَّوي  َُّونننش 
أَنننشا    كةنننل النننش  الننن اء  ُّنننوا َ نننض ا ننننة َوًننند لألِك نننة كون أيب 
يةتكنر أسنولُّ  خةُّتننة يف جنزمي  الكوصنراط  ميف إًنننو  اكطلكنوط ماأل اضننل 
 تكرا  الزماج  بند جتنو ج  األمىل  لنُّت حة نوي  نُّ    نل ط،بنوي يف الكون  

ُّندهو الرمسني  ض  م اء َكشاه  اليت ال جُمشث ق مجبت ،د   كل و النحنوضي  ًم
إال  نكننند اكنننوإ ًةنننل أن يانننع النننزمج إضانننوء  َلنننى سنننجل البكنننشا الكةنننري 

 اكفرم  يف حا  أيب.
ضُّشإ أيب اجل واية  مإميوِه الكوضل أبن ال ضكون لل،رأ   ري الةُّنض  
ا بننط  ةوننوطة ألكننشن  م ننة للننن اء   ةبنند أسننو ُّع ضنن  اه ننوح مالانننغب 

 سُّبش  ه   نل    نل أن  ِتنشءاط ضنشط  م ني األمإ ح هًنوَي أبن   الي 
جنننن ح  محنننني  بنننند  إال أين استوننننل،ض لاننننغشط أيب الننننيت ِوننننفض حُّننننوا 

 ا ن.
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ند ُمتننل لضشسنىل  م نني األمإ  ملندط ِم نن ط محُّند  أض نني مأيب  ًم
  يف ضبركنننة اخلفجننني لت لُّصننن و ضننن  اَتنننداء 0990يف هنوينننة يننننوير َنننو  

احنننتالإ البنننرا  للكشينننض يف أ ونننطت الكنننشاط البراًُّنننة   نننوء بلنننك  بننند 
    كنننننند كننننننون ضشسننننننى  نننننن،  اخلننننننب البوننننننكر، األمإ لكنننننننشاط 0991

نننة ضننن  َننند  امإ  كُّنننوا  اك،لكنننة البر ُّنننة الونننبشاية  ينننش   الت نننولف اككِش
جزم تننه ح أكننن  َلننى  ُّنننو  ات  َنن  أضنننش  النوننوء  كننننض أسننةح يف َ،نننر 

ش   ننوءط التوضنننة َ ننر   ًةل ننو ح أ طنن  كننو  ننر، يف حجننر  الاننُّش   ينن
ة لض  ةُّط ًوئلة :  أضي ًم

ك. ننن  ض مك اي  نُّيت  دييت ضيري   م ُّكشن يف حُّوجك   وإ  ختدضُّنه  بُِّش
ح أك  أَر  ضو هي اك و  اجلديند  اكنوطنة يب  إال أين   ،نض أِنه  

ح يبنند  شسننبي النننش  يف  ُّننض أ ننش،  ك،ننو يف الوننو ق  أخنن ين ضشسننى  بنند 
ه للند و  َن  النةالا  بند هتدينداط النحننو  ان ري  ضن   ما ننو أِنه س إ سنول

البراًننني كديننننة اخلفجننني الشاًبنننة َلنننى ا ننندما الونننبشاية الكشيتُّنننة  محنننني 
   إال أن يسنننُّبشا  بننند أسنننو ُّع .. اننن ر .. اننن ر   نننوا ين ح يبننند  هننتنننه

االجصنوالط النيت ختوجنل هنوجف  ُّنض أضني ح جكن  جتنيء خبن   َندا اجصنوإ 
  0990وء يف  جر ضن  أاي    اينر َلى هوجف  ُّض خوليت أ  ضشسى   

حني  ن هوجف الةُّض  ح جص،د خوليت أ  ضشسى أضو  اكتصل الن ، ِكنل 
هلو خ  است  وا ا ن نو  َر ننو  ُّ،نو  بند أن اكتصنل َونكر، كةنري ي نغل 
 ضكننو ي حووسننوي يف جلننك ا ننر  الننيت تبط اكنطكننة مأاننغلت و ألانن ر ك هنننو

 .سنشاط َلى ًلش نو
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  ضشسننى  كنند  ضننو اننبرط ابخلننش    ننو حننل  يب  ح أحننزن َلننى  ننرا 
 لننننل يكتنننن  هللا  ُّننننط م ُّنننننه  محننننه هللا ب ي ننننة  مح يكنننن  يف جلننننك ال نننن ري  
اكو نُّني هُّ نننو   ننل كنون حننني ينندخل إىل  رااني ينندخل ك َصننو  َنُّننف  
ننند أ ا  ضنننو َلنننق يف   نننر  كنننل انننيء أضوضنننه  مال خينننرج ضننن   رااننني إال ًم

ري  البنُّفنننة ح جت،ننر اب ،نننل   نننل ح ضزا نني ضننن    ةنننوط  إال أن  كننل أَوصننن
ر ك أح وئي أب، اِتفوخ  به  ضشسى ض  حُّوا  مكنل ضنو ًانو  ضبني  حتُم

 هش ا ران  ضر ا ك هن،و يشضون.
* * * 

أن أ نننع ِكطننة َلنننى  يفم بنند أن طشيننض أاي  حنننداا،  ا ت نندط 
نننض سننت ة أَنننشا   اخننل الننن اء  سننطر أخننري ضننن  جتر ننة ضانننض  م بنند أن ضًر

ر  ابسننل التنندي   حُّننوا ضنن  ابجننو الشاسننع  ضن ننه أيب صننك النندخشإ اكةوانن
 ضتُّننل هلننل يف حُّوجنننو  مأهنننل ا صنن  ا صننني  مال أِننز  مال ال  ماكتنندينني  مأ

 اي ًصننري  أصنند  ضننن ل   جننرا أن ياننع الننديكش  ال نن ري :  ُّننة طشيلننة مثننشابي 
ةنو اط اختصنشا يبتلكه ك،نو يبتلنك الةبنري أسننوِه  ضُمرا نوي بلنك  ب وي مضوشاك

 أِفو ل جو.
ح يك  ال اء ا صوي َنواايي  ك،نو ح يكن  ضت،ُّنزاي  ضانض األسنو ُّع 
األمىل ضن   ما نننو يف صنن،ض  هُّن   ينندخل مخيننرج  صن،ض  يطلنن  ضننط  
كنننل انننيء  صنننشط خو نننض هنننوا   يننننو  ضبننني   نننكل ضتكطنننع  لد  نننة 
ابرط  ُّ و أين ضتزم ة ض    نل تأ ال ضن   نل ما   أجونوءإ كتنرياي َن  
 ج ِفوي يف   ة ك     يش   كدط ضشسى ًتُّالي  ضكتنض  بند  ال أِنش، 
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ويتننننو  البننُّ  يف كننننف   ننل   ،نننو َننوا هننننوك   ننوإ يونننت كشن  ةتنننو مَ 
هلنل  يف جلنك الفنرت  هة نض ضش نة الت ندا النيت طولنض كنل انيء  ماخلنض 

و كننل  ُّننض  مم ننبض  ُّانن و يف كننل  كنن  ضنن  حُّننو  أهننل اكنطكننة  هلننأ بو
اء أسننكنط يف الطننو ق البلننش، للةُّننض البتُّننق النن ، م ثننه   ننني جننزم ط النن  

َنن  أ ُّننه   ُّن،ننو كوِننض َُّوننش  ضكُّ،ننة يف الطننو ق األ  نني  لكنند أضاننُّض 
 لُّوإ  أمسع صراخ ،و.

نننوي أبين  َنننرم  للتنننش   كنننون يننننو  لُّلنننة َنننندهو ملُّلتنننني َنننند،   تج 
ة   ة،جرا أن يص ش صةوحوي حىت يلتكب ِفوه مينطلق  ملكنه ِش  كولوًر

حبلكوط ال كر  مجمولوة الصو ني  مكل ضو ك  ض لنه أبين  و ضو يو، ُّ إىل
لُّه اككشع ضبي  يوتبُّ  جل،ُّ ي إلُّه.  َرم  َم

  نننل جبننندا الزم نننوط يف حُّنننو  الننن اء ًةلننني إال أِ نننه ح يحفنننر  شلنننشا 
ماحنند  مهنن   ضنن   محننة هللا   كننل سننُّكشن ض سننومايي حننني يلنن  ضشلننشا إىل 

حبرضوِنه ضن  ِب،نة اهجننو   كوِنض م اء مت ني  حُّو  ك     ضبنو   الن اء
َكد  الشلد يف ِفوه   كند ابط يتنزمج ميُمطل نقُم جةوَنوي ك،نو لنش أِنه يتةنض يف  
كننل جتر نننة سنننشء حولتنننه يف اهجننننو   لكنند أ طننن  يت،ننن  جمنننيء ا ننن   لُّوننن،ُّه 

نننننو   ننننندا  اي ميُمل كنننننه ابووهننننندي   لكننننن  َ،نننننو   اي َ،  ح  نننننط .. ملننننن   نننننط  َم
 ولة البكل جتان ل َنند الن اء كنل ينش   متوضنوي ضتنل اووهدي  سُّتاوءإ   

 ضو جتا ل يف ِفوه َكد  الكُمر  لل ُّو  مالنو   مك ولفُّه خوصة.
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أضاى  ضنوي يرى سُمنة التبند ا ضن  أَلنى اكراجن    ن كض  ن كوي   
ُّنني الكتنري ضنن  الفننرمض مالشا ةننوط الفوئتننة  كولةكنوء  ألن النن اء  وجننه أن ُيُم

 ،وبا ابلوون ؟!.ماليت ح جُمفبَّل  بد   
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ُّ ننننش  يف الطننننو ق األ  نننني  يف حنننني  أسننننك  يف الطننننو ق البلننننش، َم
الولُّ،وُِّة الصغري  ال ، جتالصق ضننو إ سنكوِه   نكل انب  ما نح يف 

وجننه الاننُّكة الننيت جنةبننث ضن ننو  ائ ننة ا ،ُّ،ُّ ننة األصننُّلة   طريكننة  نوئننه  مطًر
أ ل  سوكنُّه ض  أصشإ جندية خولصة  َندا النةبي ضن  ضننوطق أخنرى  
كو جنننو  مهتوضنننة ماألحونننوء مالنننوإ اجلزينننر   م بننني األسنننر الفلونننطُّنُّة  
ما انننرضُّة  ح أجغلغنننل   نننكل  ُّننند يف  داينننة حُّوجننننو هننننو إال  بننند أاننن ر 
ُّننش  جنننيء  وننش  أخننرايط  حننني كنننض َم ًلُّلننة جبر ننض  ُّ ننو َلننى  تننشن ِم

ت و كون ال اء يف سفر  كبواجه.إىل   الوش  الداخلي مك ِنو ضالحكتون  ًم
ننننن َّ أيجنننننني إبا ال نننننفق  نننننو   حوننننننوماط  ِونننننش  كزهنننننش  األ ض  كُم
ضلُّ ننننننوط ال يصننننننط نب طفننننننالي كةكُّننننننة اكتةا بوط ج ننننننغل َلننننننى النننننندما  
ننواه   الة ُّ ننة أ صننو  ا ُّننو ى  مكُّننف يننزااا ال ننُّخ ِصننةيوي حننني يلننت ل  أ يوي

فو   أَُّن  َّ الدَجوماط أَني اهلوئ،ني   نحراهتل الون ُّة ح ج ج    صر  
 إلُّ  َّ ال جغُّ .
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ل ننشا   اوُّطننة أ طنن ط كننل لُّلننة أ ى كُّننف يةنندم هنندمء ا ركننة يف ا
لنننض أصنننشاط سنننوَة ابلونننش  النننداخلي   أطفننن ط ا شاُِّنننض أ نننشاءهو  َم

بنننة األًفنننوإ ا ديدينننة يف أ نننشا  اننند   ط لُّننن ض  الةوَنننة َلنننى  انننوئب ل  ًًر
وش  فنو متركزهل يف أ ل  ا شاُِّض  ِِ أصشاط ا او   ال ي  أل جداخلضم 

يتنوسنل  َوئننداط إىل ا ننو اط الكريةننة ماكالصنكة للوننش   أَنننٌي جنحننر ضنن  
  أ شا  ا كوايط البتُّكة.

جننر طط ابلنن اء صننلة ًرا ننة  بُّنند    نن   مهننش ِلتكنني يف اجلنند الوننو ع  
هلولنك َلنى طرينق ا جنو  ملك  ه   الكرا ة مه ا التالًي يف بلنك اجلند ا

ه   نل  يف  ض  ضاى ح جنفع ال اء   ر ة ضوء   كد كون كل أًرابئه يتجن ةِش
نننشا حريصنننني َلنننى اَشجنننه إىل ضنوسنننةوهتل اخلوصنننة مالبوضنننة  ألِ نننه ال  ح يكِش
يتننش    َنن  إضطننو هل  شا ننل ضنن  الننَش  ماالست نن وا ماالسرتسننوإ يف سنننرا 

 طشيل َ   رضوط ا تكرهو ض وئ ه.
اء محُّننند أ نننشي  ًنننرميَّني  م ع ضننن  أ ُّنننه صنننبش ة اهجننننو    كننند الننن   

نو ح  حةلض  ه أُمضه مهي ا نة جوع  مثالثني  مأ ش  ا ن  أ  نع  م ونني  إال أهن 
ننفْ هتننن   ننه  مح متطننر َلُّننه أبضشضت ننو   كنند ضوجننض مهنني ِني  وء  مأهنن  أن هللا وي

ُّنو  مالننو    مح و  شهتو ًةل أن جرى ال اء مهش يتكل   َلى    كُمرهه لل 
لكد َوِض يف  رت  النفو   يف  ض  كون الط  لُّت ج   الكش  ما اش   
 بنند أن  تكننض ا ال  أب حوض ننو مجف  ننض يف  طن ننو  مك هنننو متًز ننو متزيكننوي  
 كون اكشط لُّلت و يف طريكه إلُّ و  لُّجدمهو يف الصةوح ضُّتة مال اء   ُّع 
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ندا األَنداء  ننري  شا هنو  ميندا  جت ر كنون يف اهلنشاء  ك،ننو جت ن رك ا ن ضُمتَش
 اكرئُّني. 
يف  ُّننض  يبِ ي  فكنند أضننه  أ  ننبته  م ننة خولننه  م ُم مكنن ،   ننُّع يُمةلننى  

خوله أحد الةُّنشط الكدمينة يف ا ني  الكنوئل َلنى طرينق ال يتجنوم  َر ن و 
ماِغ،وسننه يف أ كننو  لُّوننض  ةبُّنند سننتة أضتننو   هنننوك كوِننض ِ نن   النن اء  

ننَ ننر يف اللبنن  ضننع أطفننوإ ا نني و هنني َلُّننه ا ن  ًُّننل أِننه ح،   يكنن  يفك 
ال ي  يُمكترمن اللب  ًر  اب  خوله  حني خيط شن أ الَوي َلنى األ ض 
ننض   لتكنشن حندماهل للبن  الكنر   أضنو خولنه   نش أحند خطةنوء بلنك الًش
ُمننر  أِننه كننون َلننى سننشء   ننل لل ُّننو  ك،ننو هننش النن اء ا ن   كنند  مالنن ، 

غنن  ، الننرئُّت أل كننو  النن اء الننيت  ميننض لنننو ا كننوايط الكتننري  أِننه كننون اك
 جتل،  َلى  دمإ خوله ا ُّوا.

ض  اكنرمايط النيت أكنوا اختننق  ن كوي حنني جُمنرمى  أن خولنه حنني  
ات كنوي   ضن  الُّنش  التنوأ  انش  ا   اينطجزمج  بهن  يف الصنةوح الةنوكر 

َرمسه محُّد  يف الةُّض  كنوِشا ينرمن يف جلنك الند م  كنل انيء  لد  نة 
تنننو ر  مضرا طنننة يف اكونننو د ماجلشاضنننع َلنننى انننكل مجوَنننوط  بلنننت ل يف ض

لننى م نو  ات   ماِوننُّو  َجُّنن  خلننف ضنن   ضتكُّ فنة ضننع أ كننو   بانن و َم
طرمهنل ابلد م  اليت ضو  تئض جُمفرخ لكر  ا ُّو  ًد  اجل د اكة مإ.  ميُم

ميف كننل ضرحلننة جتننيء ِفكنند  ننزءاي ضنن  أًو  نننو  وننة  جبن ننض النن اء   
واينننة   تننننشاىل  نننرت البالًننننة ضبنننه ك،ننننو جتنننشاىل أسنننننون مجموهرجنننه أب كننننو   اجل 

اكن ننننو  يف ًلنننن  الل ننننشح حننننىت ينكوننننل ِصننننفني   كنننند صننننرط ابلكننننوا أ م  
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أهلنني  مح يكنن   تلننك الونن شلة   ،ننو تإ إلُّننه النن اء ضنن   ،ننشض مجغُّ نن  
ابألاي  َننن  الةُّنننض   بنننل أهلننني ال يفكنننرمن أبن أيجنننشا إأ إال حنننني جكنننع 

وئع الكةو  اليت يكشن ا  ل اء الطر  األ ر   ُّ و.الًش
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هل ض ِف وط الوش  الداخلي الةوَث الشحُّد لنوُّون جبوسيت ضع  
  مأُم ولون و  كتنر   حنىت  ندط ال اء   ِصرط أاخله ًوصد   ونطة  تنشن

ضرجبننوي للفُّننف ِوننش  كتننرياط   ئن ننو ماجلننوط  ضنندخل الوننش  ال نن،وأ  ح 
جغنننبِ  م   نننو   ك  نننو الونننفلي جلنننشح َلُّنننه مانننش  صنننغري  ضتننننوثر  إىل ُمنننر  
َنك نننو  مانننفت و اًُّكنننة صنننغري   ميف َُّنُّ نننو الصنننغريجني ات ينننخ ضننن  سنننن  و 

جتنننندا اضنننوء  وننن، و اكرهنننق  بنننندا الكةنننري   إال أن جفوُِّ نننو مت ت نننو كوِتنننو 
الوننننشاط  هننننداهو ضت ننند الن إىل  طن نننو  َلُّ نننو ضوننن ة  وضكنننة  هننننو َنننند 
 ونننننطت و يتجنننننوب   أخةنننننو  ا ننننني  مضفو نننننّ  الونننننش   مجتنوًنننننل ألوننننننت    
النُمكننننوط اخللُّبننننوط  مجتنوسننننل ضننننع كنننننل اِتكننننوإ  حننننىت خيننننت،  حنننننديت   

  ك.  ا ك ُيُّل أَُّن   الشاسبة إىل خطشط سشااء ض  اد  الا
الةنوايط البتُّكة أمسب حي الولُّ،وُِّة  جُمكو ل الوش  الداخلي ض  

ابجتننو  الونننش   جلفبننه البت،نننة  ال ننر   جكنننع َلننى طرينننق  ننُّ ق ضلتنننش    ننة 
مجتكنننوثف َلنننى أ صنننفته  انننةه  كنننو   مك ِ نننه ض جنننش  جتصنننوَد ضننننه  ائ نننة 
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الِكندي   مجصنرخ يف أطرا نه أانةوح ضنن  ًانشا  بند أن سنكنش  لبكنشا  أَولُّننه 
البت،ننة  ا ن  اكننو إ الننوئل أهل نو  مضن  النوإ الطرينق خنالء حنىت جصنطد ِش 

ض ضةك ر ض  كل ضووء. تو ر كةري   اَتواط اه   ال  يف ًم
يبنننُّ  هننن ا الونننش  َنننو اي ك،نننريي ابجنننض ضانننو   الكننني جتجن ةنننه 
مك ن  ال  دمى ض  جط ري  ابلنو    ،و َواط  ر اجه حتت،نل هلن  الصنُّف 

ئي  أضنو الرضلُّة اليت جفر  صُمفرهتو َلُّه   كل َ شامال اِد و  البشاصف 
يبنننُّ  هنن ا الونننش  اُمضُّنننة جُمكل ة ننو أكنننف الننن ا  حننني ميُّنننل طننر  ال نننتوء  
 مجل ش جو  زا   األضطو .

أضو  ُّتنو  بةو   َ   ر ي  َند اخشله  أ  يف الطو ق البلش،  الن ، 
من يتكننننش ن ضنننن   ر ننننة  لننننش   يُمكو ل ننننو محننننو  م ر ننننة َةننننو   َنننن   ننننرا  ا

اراانف  جمنر ا  طنوء ضطنش،  َلننى انكل يونوَد َلنى االسنتلكوء  جبوِةننه 
 طوملة خ ةُّ ة ضوتطُّلة ًصري   مسجوا  ماحد  ضطشية  وِةوي.

ش     سنننفل ضننننه ًةنننٌش  تننند أضنننو الطنننو ق األ  ننني الننن ، جونننكنه َُّوننن
سنننت د  ك، نننزن للطبنننو  م راضُّنننل خمص صنننة لل انننو  مالفشاكنننه  اطشينننل  

 كننر  ا تكرهننو أهننل اكنطكننة يننش  اا ط  حننى مأكُّننو  الط ننني  كننون جلننك 
  .0990ا ر   ني البرا  ماك،لكة البر ُّة الوبشاية 

بننوط صنن ةه  كنننض حننني يتنن خر النن اء يف َشاجننه ضنن  خمُّ،ننوط مجت، 
اكتندينني  أُم نر، َُّونش  كتنرياي ابلن هو  إىل الونش  النداخلي  مضنع هن ا ح 

تُّجننننة  لكنننن  َُّوننننش  يوننننبفط إ رائنننني هلننننو ابلنننن هو   مح أيِط جكننننرا ،  ن
ُّننند الننن اء  بننند  خرم ننننو امن َل،نننه  مأن بلنننك ضننن   أضانننض جننن ك رين  َش
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اكفوسد مض  اورضوط  ميدخل يف حكل خرمج الزم ة امن َلنل  م  نو  
 تطوهلننننو النبننننشط اللبُّنننننة   وسننننتجةض خلش  ننننو  مصننننرط أُمحبلننننق  صننننر، يف 

 الرائ ني مالداخلني ماخلو  ني ض  الوش .
ُّوش  ضع ُمكينِد  اكتزايند    جكَُّّفضُم َم أ كو  ال اء كترياي  ممتوهُّننو ضنع 

ننشِ   ككنن م  م ننبُّف  مضننو بِنن  ا ُّننو  لنكره ننو؟  لكنند اسننت،ر النن اء يُموي
األحوايث  ماألًشاإ ماك ثشاط اليت حت جل يف ِفشسنو أتُّة ا ُّو   مجكنش ض 

ك ر  ضبنوهننننو يف أَُّننننننو  م ريهننننو مجتبل ننننو صننننغري   هننننوضنننن  الت ننننةُّ وط الننننيت حتُم
ا     غنننندم  اننننةه اضُّتننننني جت ركننننون حتننننض ضكوسننننوط  جنوننننج و أ ننننش مات  ننننة

نه ضن نو هنش كُّنف جنُّند اخلطةوء ماكنتونةني للتندي  تِن  اك   كند ابط ضنو ي ، 
ر   مجغطُّة م شهنو مأكف نو  مأًداضنو.  إحكو   ُم

م بننند أاننن ر ا ااا ا تبنننوا  َننن  الةُّنننض أكتنننر  لد  نننة أن  ج   ننننو يف 
ي ضرهننق  حننىت يننش  لكُّنننو  ابلكننوا أًنبنننو  أبن اِتحننو  اائننل  ماِ ننغوإ ِفونن

ِتنند  ر اننؤمن الةُّننض يف  ُّو ننه  مبلننك لكننر  الوننش  الننداخلي ضنن  ا نني  
بلُّنق ال تنة ً،وانُّة َلنى الوش  ال ، ًوضض مجوَة  ننفت أ كنو  الن اء  ت

ي  ضُملئنض  ننشااي طشيلننة َن  أحكنو  لةنو  اكنرأ   ميف حننوإ ح  هضدخلن ال نًر
ط ماكو ننوط  لكنزجط ض ابلكنو راط مالفنو راجطة ق بلك جكشن ًند ج نة  

 حني ًرأط الةنشا اكدم ِة َلى الك،واة البرياة : َُّوش 
ولشا : مأن يكشن كيفينيوي.  نننن إال م ى ضو خت،ش ارمط ل ًم

ي َلنى  ن كة هونتريية ضن  اند هتو كنواط م صبش ة أحك،ض  ك  
 حتطل ثنُّ يت لل رمج ض   ،ي.
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أِنشثيت  لكنط أصنو   ضنو ي نةه االسنتنكو  ح يز ين انك يف ضونتشى 
اك،زمج   يء ض  االِكوو    ِكصنر ًنوضيت كنون مين نط انبش اي ابلطفشلنة  

أبين  يف ضنت ى  مك ِط لوض اضرأ    جة لك  بلك أياوي ح مينع ابش ،
 ننر يت  ننرت  جُمبُّنننط َلننى أتضننل ضفننوجط ضتننل ضننو كنننض أ بننل   األِشثننة  ح حتنن

ضننننرت  َُّوننننش    تةوهُّننننض أضوض ننننو   اهُّننننة  تكوسننننُّل ًةننننل الننننزماج  اسننننتبرط 
 و،ي ال كي  ًصري   عُّلنة  هنندان ك هن،نو  ضوِتنون   طن   ائند  ًلنُّالي  
ابر، الشاًع أَلى ض  كتفي  وننت،راط ضتشسنب النبشضنة   ا نون صنغريان 
و يد   ل  بد  استد ط أضو  اكرت  ام   كوضلة  مث خطشط عش  ح جيص يرتُم

 بم ا ننزا  الرضننوا،  ال ننةُّه ابلصننندم   ما بننض يف   ننو  اكوننجل الةننط  
حلكه اريطوي ا تبته ًةنل  ما ني أباي   مجركتنه يندم   ولةنوي األ نُّنة األحن  

 َلى ًل   صشط  ،د َةد   مأ  ضو ُّة يف ً ص  جي :
 لأ ثالع أاي  ضو وين خ 

 ماَنو ًل  اكشلع ماَنو  .. ماَنو ًل  اكشلع ماَنو 
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 تتتتتتت 
   النو  للبواق ا رك  يش 

 ال سال  مال كتو  مال مصو 
 تتتتتتت 

 اجص  اي ضبني اللي ص 
 ماحترى  وية الكل  مضنو 

 تتتتتتت ل.
صننني   لنننى مهننن  هننن ا الغننننوء الزكننني  كننننض ألتفنننض إىل جفوصنننُّل ً  َم

الوننننريبة ماخلفُّفننننة   هننننر  إىل ِفونننني  زهننننش ال ِحننننري لننننه   تنننننة ضنننن   ننننو  
األ ض  جت،ويننل حتنننض سنننكف َتُّنننق  ي واي ننو  نننشء الاوننن ى اكتننند  ق إىل 
الغر نة كن نر بهن    لكنن  اِونجوضي هن ا ح يند  لنندًوئق   يكند ًيطينعي جأللننط 

 داء َُّوش  ض  أسفل الولل :باك الن ر ِ
 ضاوااام، ننن ضاوااام،

 أًفلض صشط اكوجل مأ ةض سريبوي :
 نننن مافُّك َوى ضو ار؟!

 نننن ال  ي ال اء ا ني ميو،ع األ وين
ن ايُُُّّّه َوا هش  وهز اب كي كط امسع صشجه ض  امإ الوُّ  : حرااااااا  ننن

 اجق هللا اي أضة هللا
ضن  أسنفل الونلل  ألَو  ن و  ان ك أكتنر   تبوىل   ك َُّونش 

 ص ةوي  مث أَدط   و  اكوجل إىل ص،ته ض   ديد.
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مسبتنننه باط لُّنننل يةكننني   كنننوء الطفنننل أم أاننند   جونننلل  كنننو   ضننن  
َ،نننق الغر نننة اونننوم     وِونننللض ضننن  ا ء  رااننني ماجت نننض عنننش الةنننو   

 طع يتلش :مكل ي تبان جفش  صفوء الصو ُّة  جاوَف  كو    مصشجه اكتك
لننى سُمننر    نننن ما بلننط ضنن  الننداخلني إىل  نوِننك مالفننوئزي  اب ننش  البننني َم

 ضتكو لني.
اسننتفز ين كتننرياي   نند بض الةننو   ننةبء امن صننشط  ألَطنني  صننر،  

 ت نننة ك نننفض حولنننه النننيت َلُّ نننو  كنننون اهتنننزا  كتفُّنننه سنننريبوي يد بنننه  كنننوء 
ثكُّننل   ااخلني اننديد  َنندهو  ننر  كف ُّنه الانن ،تني  م اح يندَش  لوننون

م أسه اديد  االخنفوض  ح ي بر  ش نشا،  لكند جةوطن ط َزلتنه يف جلنك 
نننة ال  الغر نننة الصنننغري   ابجنننض  ائ ت نننو حنننني يغوا هنننو انننديد  النتوِنننة  خمنًش

 و الاُّ ق اكش نشء أب كنو   ئ  هتو  مال جبشلة لل،ة ر  يف  اويو،ح  فتح  
 اجل واية البلنُّة.
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ط ا ننش  البننني  مكُّننف محننني يصنن ش يف الانن ى يةنندأ  وننرا صننفو 
أن هللا مهة و لبةوا  اك لصني  مأبن اهخنال  ال يكنشن إال حبنر  َلنى  

 كل ض  لُّت َلى ايننو مال َلى طوئفتنو مال حىت َلى هنجنو ا ُّوا.
ابط يُمغُّحط كترياي  تغزلنه اكونت،ر اب نش   م  ةتنه اكونت،ر  اكدَشضنة  

وي للحفننننر جنننن     كنننند كننننون كتننننري أب كننننو   اجل وايننننة الننننيت يراهننننو ضُمنننن   ا  ئُّونننن
الت نننك ي ضننن  م نننشا  نننري اكونننل،ني يف اكنطكنننة  مالننن ي  كنننوِشا يف أضنننوك  

 ضتفر ًة ضتنش َة.
باط لُّننننل َننننوا ضنننن  َننننند َُّوننننش   م ،ننننه يبتلننننك اننننتوئ،ه   طنننننض  

نننلل مهنننش يكفنننز  ا  تنننني ا  تنننني  طنننر  ابيب يف الطنننو ق  خلطشاجنننه َلنننى الو 
ل،نني أ ِننه  ئننل أسننفل َننند َُّوننش   كوِننض البلننش،  ح جكنن  جلننك لُّلننيت  َم

وجننه لةننويب  طُّئننة ضنن  خلف ننو  ،ننه الشاسننع ينطننق ابلنندَوء  ننةبء  سنن لض  طًر
 ًريةة ض  الةو  :

 نننن ض ؟
 نننن أ 

الغلننننُّ  ضننن   ُّنننن  ثش نننه البلننننش،   أا ط يننند ابيب ماسننننتل ضونننشاكه
مأمجلننه  ننني  كُّننه البرياننني  ماخننل إىل أن مصننل  ننر يت  ضُموننتنكر  جمُّئننه 

  وللُّلة لُّلة َُّوش    كوإ أ :
ننننن م  اجلديننند .. اهانننو   محنننرا. )مجلنننة سنننوخر  جبنننط أن الننندم   ال ننن رية 

 ماًبة(
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 ا كض م  كض حىت كدط أسنكب َلنى ه نر، ضن   نرط ضنو 
 خوجلط ض  س رية :

 ننن م و، م  ج  َند،؟ن
ةنط   نل جنن    ضن  سننؤاأ  مكنل ضننو  بلتنه جلننك اللُّلنة أن حننر  ط   ح  ُم

ي ك،ننو يوننكب  ِفونني ضنن  ًفطننوين الننرا،ء مجركننض لننه حريننة الوننكشط  ننًش
جلنشك َ ن  ال ينة يف  هنش  مضنو هني إال ثنشان  حنىت   ًنة   ج   َلى  ةبريال

  وا ين ككل  سوئ  ُيك  ر ه اكلتصق جبلد .
يف  نننن ى الغنننند   ننننوءط إأ  َُّوننننش   مهنننني جوننننتل اللبنننننوط ضنننن   
 .صد هو

 وهنننندط ينننند، الُّ،نننن   ،نننني حننننىت ال جفلننننض  نننن كيت الوننننوخر  
ض مأ، ضكون.  مجصل إلُّه    ش كوألاةوح ًد خيرج يف أ، ًم
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VI 
 
 

اكوت،ر َ  الةُّض أًلكنو ع  االثنتني  ضو َد  ِبر     ُّو  ال اء
كُّف ِتزم ا حبو ُّوجنو  مال اسنتطبنو اخلنرمج للتةانع حبكنل ًلنة باط الُّند  
 كننال  ال جب،ننل  ماكنننوإ ال ِكوننةه  نننل كننون ضنن  ض نننو  الر ننل يف حُّوجننننو 
نض الننش  يةبنث  جلك الفرت . لكد ابط جغُّ  ال اء َن  الةُّنض خصشصنو ًم

  هةطض إىل الطو ق الن ، جونكنه َُّونش   سن لت و َننه  ال ك يف ِفوي
إن كننون  ئ،ننوي َننندهو  إال أهنننو سننن لتط ِفننت الوننؤاإ  مضننو أن ِتننر الك،نننر 
ُّنند  اكبتننوا  ماننت،ه  ح يف َم  ننشء  الفانني َلننى اننةوكي حننىت الننف يننرِت
دحه يف  ري اكول،ني  أخ ين باط لُّلنة أِنه سنُّ ه  لونفر طشينل ًند  ًم

 اي  :يصل ألسةش  أم َ ر  أ
ضانننطر أ   َنننندهل  ه ُّ،نننوط الكريةنننننننننن يف ضلتكنننى اَنننش، يف خمنننُّل ضننن  اك

 سةش  أم أًل.ا
 نننن ملُّ  جنو  يف خمُّل مأِض َندك  ُّض!!.
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ننندماط  ننننننن ال نننُّخ اللننني ض نننر  َلنننى اكلتكنننى ضونننش،  ننندمإ  و نننراط ِم
 .هاَشي مأِ طة

 اا يض   كي َلى ًشله إال أين ابلكوا ًلض ض  اد  الا ك :
شن ضركةة  اوءنننن أِ ط دماط م و راط يف اسةش  لُّه  ت رَت  ة ِم

  وِتفخ م  ه م  حض َُّنو  الصغرياتن :
 !.هنننن جوت زي   نو  حتف ل اكالئك
لنننننه  هنننننننن ملنننننُّ  ضنننننو حتفكنننننل اكالئكننننن َنننننند ِونننننشاِكل؟ ات كنننننني  ُّنننننشجكل ض ، 

 مضتكو لني يف هوك ُّ،وط َلى ًل سنع.
 ضو  ُّ   ويد . كي ضبكنننن ا 

  ُّد، :أارط 
  الحننوهر ضننوأ  وينند  يف حُّوجننك إال ان كننون ج ننش ط طةوخننه ماال اننننن ضننري 
 اغوله.
َنننند َُّونننش  ما  ضنننوين ضطنننشإ اسنننةش  مال اِنننتل يف ضكطبنننه حنننىت  كننننننن خلُّننن

 ج غلشن اِفوكل.
ننننن طُّنن  ااننةك لنننو التلفننشن اننلشن ِبننر  مينن  اِننض ام َلننى االًننل اجصننل 

 َلى اهلي.
 .هايهللا ضع الوالض..  م ايهللانننن التلفشن ضو يصلح لل ر 

ة  م بننني األكُّنننو  ثكُّلننن  رصنننة الونننؤاإ  مالنننتكب حكُّةنننة ح مين نننط
 الةالستُّكُّة اكنتف ة  لشا   ال أبكر أين  ا نت و  ل ح أ هو ض  ًةل.
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نش  مامن أن ينشاَط أم حنىت ي نبرين أبين  م نة   وا  كبجل ضَر
 ن وضت ،و  ات كنوي يف سُّرتك و ألاي    نوا  مخلنةب أ  لنه  نجُّ   ونة  

 ِفوي أسئلة ج ةه اجلرمح اليت ال جُم  هو األاي  الطشاإ.
اِطلكننننض إىل   نننن ا  م ت ننننض ًلننننُّالي ضنننن  الد  ننننة  ضُمرسننننلة  صننننر، 

صو  التُّو   ري  النحراط  خلفه  أل ا  يت دع ضع اثنني ض  اك،تلئني ً
وك َلنننى ا جةننن تُّ ،نننو   نننكل ضتكنننر  ضتكطنننع  النننُّالي ُّن يننندي ،و يف  ش اليُمننن

فبض  ُّه أصشاهتل مخفتنض  ح نر ضلتش  حبديت ،و  م بد حديث طشيل ا ج
تكُّلنننة يف ضننؤخر  الونننُّو    م كنن   ايفنننو هل،ننو  ماِطلكنننشا ألانننوهد ال تننهحكُّة

واإ حبد  .   أسه ميدا  جت ركون مك ِه  ُم
الكلننق النن ، أيكننل ح جت ننر   أصننو بي الب ننر ضنن   بانن و ضنن  هننشإ  

ن إ   ألحكننني ضب نننو   ننن ِه  مضنننو َُّونننش  لننننزمإ إىللجفكنننري،  ا نننطر ط 
استشى الاو ى َلى صف ة ا ي حىت كوِض يف صولت و الصغري   ولوة 
د م نبض أضوض نو صنُّنُّة  انُّة صنغري  َلُّ نو  نجنوإ صنغري   الكر صوء  ًم

أان ر الت،نش  يف    أحندجبوِةه صن    ُّانوم، صنغري  تلنط  ت،نر اخلنال 
مال ننة صننفراء صننغري  ضفتشحننة اجلزيننر  البر ُّننة   نن ا  اللننشن   ننوج  اكنحننر  

الفل إال ًلُّالي  جبب  ضن و  ائ ة الك ش  البر ُّة  مالت الاون ى جن نر  كنع 
الاننشء َلننى أ  ننُّ ة صننولت و اكفرماننة  فننر   َلُّ ننو أاننكوإ هندسننُّة  لننشين 

 األسشا ماألمحر.
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 ايننننض َننننند ا  ننننة ابجننننو اكفتننننشح َلننننى الوننننلل اكننننؤا، إىل الطننننو ق  
ننننندضو، جطنننننّن  كنننننع  نننننشء البلنننننش،     نننننو ط صنننننشهتو   َونننننوي  اخلنننننض ًم

 الا ى اكن ش   َلى الفر   م صبش ة س لض :
 نننن جد ي  َ  ال اء؟

 لُّ  م   ُّه؟ ا ، َنه ..اا ، َنه مال أيب انننن ضو 
 يكشإ  ُّنو  حشإ االسةش  يف خمُّل اَش،.   كةري   هننن طلع الةو ح مضبه انط

 ًولض  ت  ف خيولطه الكتري ض  االالئزا  :
ه اام. نننن و  َُّد  بل ل ايخ ِم  ضكال   د، .. اي  نض ا الإ  ًر

 الكض  نجوهلو يف  ش  و مأ و ض :
   ًةلك اكُّض لني اكُّض.اهو اضي ال جدم ي  م ا   نننن ِصُّ ه
ضكنبننوي   ننل مخمتصننراي ل ننكوء  كننون كالض ننو   ننل اسننت وِته أبضننر النن اء 

شضنننه ابللُّنننوأ خنننو ج  ًننند جة لنننه ِفوننني مبهنننط م اء   نننل خرم نننه الكتنننري ِم
 الةُّض  َندهو ح يبد ًلكي ك،و كون.

ضانننُّض انننو ا  امن أن جكطنننع َُّونننش  حةنننل أ كنننو ، الننن اه  يف 
ت نو  نري صنشط اجتوهوط اىت   ح  انفوهتو الونريبة  يكن  يطن   يف مسبني ًم

 كف  و الةا ة.  لفنجوهلو الغوئص يف
،  مجكل ةنننض طنننو ق البلنننش،  ضونننوء   كنننل صننن  الميف صنننبشا، إىل 
   كننل ضننو ضولننض جب،ونن و أم حر كننض َاننشاي  طننرأ ئَلننى  راانني ككوننري   جنن

كنل ضنو م حنل  كنو عن   ُّنه  َلي أن أِنزإ إىل َُّ نش  مأ وحت نو ابلة نث َن  
لن اء  ج كرط استوالض و  م رماهنو الن ، أم ثتنه هلنو خُّةوهتنو البديند  ضنع ا
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ننة ضنن  ا ننرت ضد سنني أجرا ننع مي نندأ محوسنني   ،ننو كننون إال أن اِتز  َننض مً 
يف  ننر يت ضنن  أانن ر  كننون ضوننوحة أُم ننر   ُّ ننو ضننو يوننت ق أن  ًنندم ضلكننى

أكتةنه ضنن  يشضُّننوط  مضننو أخر  ننه ضنن   ضننش  م سننشضوط مأاننكوإ هندسننُّة  
دع أضرا :   رتكض  سوليت لبُّوش   مبهةض إىل  ر يت أل    لبل   سوليت حتُم
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(5) 

 
  ولُّيت َُّوش  

أضنننو جنننري  ا ولنننة النننيت ِبُّ ننن و االثنتنننني ضنننع الننن اء يف ِفك نننو الانننُّق 
نن ؟! .. صنن،تنو هنن ا لنن  ينفبنننو يف هنويننة الطريننق  ضننو يكننش   ننه  اكبننتل اكَر

ط   نل ح أَند ماثكنة أب، انيء ًنوا  سنُّكشن ُيال اء ه   األاي  ح يبند ينر 
طر ننوي أسوسننُّوي  ُّننه  إن  م ننوي ك نن ا ضنن  اوننوإ أن ِةكننى  كُّننة سنننُّننو  النن اء

اكريبننة  ح ال ِبُّنند التفكننري  طه اكتننشجر  اكلغشضننة  كننل اكفو ننّ نن،  حُّوجنن
يف حولنو ه  ؟ أستطُّع أن أجنش  نفوي مأكو د اكر  حىت أًتلع ِفوي ضن  

 حُّوجه اًتالَوي ملش كل فط خوران الكتري.
ننر،  ننر، ..  كِ  َُّ ننش   أِننض جُم ننبرينط اائ،ننوي  كتننري ضنن  الفتننش    كِ 

ل صوي مال ًو ُّوي َلى ضبو جنو.   تش ك ال ، ضو ِ ضو أ ا  خمُم
 

  ر جك ضاوم،
 ه0121/ 00/ 02  ى اهثنني 
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(1) 

 
 ضاوم،  ولُّيت 

الكشينننننة الصنننننو ر   هتنننننومط ًنننننشا   ال جزينننننديط   ،نننننو َننننندط َُّ نننننش 
ي  مجةداط كل ا لشإ اليت  رانت و أضنوضي ًةنل سننشاط   ر ت نو كل نو  حنال 
ي   ننل مكننر ط  وملننة هنن   ا لننشإ أكتننر ضنن  ضننر   النن اء ميلننك حصننوِة  حننال 
ا ت،وَُّة ال ظلك و عض االثنتنني  م فنشٌ   ندما ع ضبنشينة هوئلنة  م ر هتنو 

ويننننة الكننننش  لننننه الحننننرم   مهَُّّ هننننو لننننه النننننو   اوُّطننننني  ننننه   ننننل هننننش يف َ 
 اال ت،وَُّة َلى كل ضووحوهتو مضوو اهتو.

،  ال أِصنننننن ك ابهًةنننننوإ َلننننننى أ، ضغننننننوضر  ًنننننند م  حنننننومأ أن جننننننرت 
جكل فنننننننك ضنننننننو ح يكننننننن  يف حونننننننوابجك  مث ال يتغنننننننري انننننننيء يف حُّوجنننننننك  

 مجصة ني ًد صةةض الزيض َلى النو   ُّغ ُّك ا جفوَ و.
 
 أختك َُّوش 

 ه0121/ 00/ 02 صةوح التالاثء
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(3) 

 
  ولُّيت َُّوش  

لنن اء؟   ك،ننو جننري  هننش ال ضنو ضبنن  ا ُّننو  حننني ِوننت،ر ك نواضتني ل
كننش، لننه ِو  ننري أن ِصنننع لننه طبوضننه  م يرينند ضننن غوننل ِم كنند  لننه اننرا ه  ِم

امن أن ِون،ع ضننه كل،نة  ثُّو ه  مهنُّط له  رااه  ضو ًُّ،ة كنل هن ا الن   نه
ةل كل هن ا أن ِكنشن  مجُّلة؟ أم ِرى ضالطفة  راضُّة؟ أم  و حة َو ر ؟ ًم
يف َُّنُّنننه اضنننرأجني ضلكتنننني  أم سنننُّدجني  و نننلتني يف ًلةنننه  مث ضنننو  ننندمى 
ا ُّو  حني حُمرضنو ع  االثنتني  رينز  األضشضنة؟ ماِحنر، طنشإ صن،تنو َلنى 

 إضَّننوالًتدِننه إىل اب  اوك،ننة   ِوننوء  ننري  وَك،ننه مصنن   َلُّننه  ملننش كنَّنن
 إضووك  برم  أم جوريح إبحوون.

ال أخفُِّك جُمتكلط ا ري  ضتلك  مس جرك لكوا  األاي  ضو ستجيء  ه 
 ض  ا لشإ امن  سل  أم حبث ضن و.

 
  ر جك ضاوم،

 ه0121/ 00/ 01ه ري  األ  بوء
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ُّوننش  أن ِوننتغل  ح يبنند م ننشا النن اء أم  ُّو ننه ضننؤثراي   كننر  ط أ  َم
اللُّننوأ الننيت يط ننل َلُّنننو  ُّ ننو انن ر ِننش ،   ماكننرم  َلننى الوننش  السننتةداإ 

و  يصةح بلك ضغرايي د البت،ة اليت جُمالحق ضزاج كل ضنهشاء صدم    مجةدي
حني يةدأ اللُّل أبكل ا صة األك  ض  الُّش   م يء النونُّل  بند الب نوء 

ضنننرٌح َنننوئل  ُّنننه كنننل النننزابئ  : أصنننشاط مم نننش  ضت،و  نننه  م مائنننح  ضنب نننوي 
تننه سننوحر  اكتةا ننبني  ض لش ننة م ننري ض لش ننه  ضنةبتننة ضنن   راجننه مضتننو ر  مأً 

ن  دما ض  إضني كبوكوة اجل،ُّالط  ال ي  ضو ماكتوك بني ماكو  ي  مالكوا
حنىت  جوتجُّ  لغ،زاهتل ممتلُّ وهتل إال مينووًشا يف إثرهو ككال   وئبنة 

يُمفود َلُّ ل   الن مارطي ض    و  هُّئنة األضنر ابكبنرم  مالن ني َن  
 اكنكر  اليت كون هلو سطش  كو ديد يف هنوية التوبُّنوط م داية األلفُّة.

ننف الننزض  اننوهداي َلُّ ننو  كننون اكغُّنن  ي  كطننر  ننرط اكصننوئر الننيت ًم
ُّننة مالةالسننتُّكُّة   ُي،لنن  أكُّننو  التةاننعَلننى أسننكف ا نني  النوننش   الشً 

  GMC مامن بلننك  مسننُّو    ينندي   صننةُّة ح يةلغننشا الوننةعميوننك  أب
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نننة النننيت حتنننُّ ب يبتلُّ نننو ثالثنننة  ا ب نننل َونننكر،  جتنننش  كنننل ال نننشا   ماألً 
نننننوط  ابلونننننش   جتنننننو ع َ،ل نننننو يف ضالحكنننننة البصنننننو  مإ نننننال  اكتنننننو ر أًم

 الصلشاط   ُّن،و يصُّح أحدهل ابست،را  :
 جغط ي اي ضر  نننن جغط ي اي ضر  .

يتةبننه صنننشط ثكُّننل تخنننر ضنن  سنننُّو   جمننوم   ضُمننننواايي ابلصننال   حُّنننو  
جتننشاىل َلننى ِفننت ال ننكل مالطريكننة  مهنني جنتحننر الكننرن الشاحنند مالب ننري  
الن ، ابط ًريةنوي ضن  حُّنو  أهنل هن ا البصنر  ابجنض اك نوهد جُمبُّند ِفونن و 

نف أضنو أضوضنو   ند ًم ككو لنة لونش  الكنو ترياي ا  ىت يف الب نرينوط   أيتنه ًم
  ه ر  ضغلكو الةو  ا ديد، خبفنة النواإ ا سُّش،  ًد أاا   حُّثنووءال

 س له الفىت :
 نننن لُّ  ًف لض؟!
 نننن صال  صال 

ض الصالنننن مكل   !؟ الدكوكني جكفل ًم
 نننن ايش 

 نننن حىت الكو ُّترياي؟
  :ةًولض   ِش

 نننن ثنني اوم ضو
 أ وجو النواإ :

  بد صال نننن ا ني صال  .. 
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   مأطوإ النحر    وجله صشط أ    ًري  :ةحر الفىت حب   إىل الز ِشِ
 نننن جبوإ

 جطلع إلُّه    با آبخر  وء إلُّ ،و :
 نننن جبوإ

وإ األمإ : و   ُّق ااخل الوش   ًم  اِبطفو  ه إىل ً 
 نننن ًف

 ًوإ التوين :
 نننن ا  ع يديك

ا  ننة  ت وننت  ونن،ه  ُّديننه الكةريجننني ضنن  أَلننى إىل أسننفل  إىل 
أن  الفىت كوا أن يُمطلق   كة صوخةة حني ضر ط يد الر ل َلنى إ طُّنه  

 ًوإ األمإ :
 ؟نننن مي    ُّكك
 نننن ض    ُّكي؟!
 ًوإ التوين :
 نننن الشن؟

 نننن ضو اَر  م  ًصدك؟
 ًوإ األمإ :

 نننن ِبل
 ًوإ التوين :
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 نننن ضبك ام ا  ثةشجُّه؟
 نننن ِبل

ر ن و َلُّنه  جطل ن ع  ُّ نو مث يف م نه الفنىت    خرج  خصة الكُّوا  َم
 م بد أن سبل س له :

 نننن ض  الوُّح؟
 نننن ِبل

ض الصال   نننن ال َوا ااش ك ماًف هنو ًم
 نننن ا  ر ا  ر

ضن ،و   كد هن   أِنه سنُّكع  ن ُّة سنشء   نل  ُّننه  وح يصد  أِه جن
 الف  بدهو إىل الو ش  ابجتو  ال ر .م ُّن ،و  
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نند اي يننقي  ننشء  َلننى   م  الةنننوايط الصننغري   ضُمةكننراي أ ى   الن ننو  ًم

َيلينننى صننننشط اكركةنننوط الصننننغري  الغوايننننة إىل ضكوصننند سننننوئكُّ و  مجبولننننض  مي
وَنوط ضتفر ًنة   أينت ل ضن  أصشاط طال  اكدا   مهل يكطبنشن ا نو   مج

الد  ننة اخل نن   كننوِشا  تُّننو   ُّاننوء  بانن ل ُي،ننل حكُّةتننه  ،اننةوكي ب
ن ُي،لشهننننو أبيننندي ل  م  ل متخنننر  بلشهننننو َلنننى أكتنننو ن م ه نننر  متخنننر  َلنننى

ننننني ا نننني  ننننف حننننىت يتجننننوم من الوننننش  خمرًت م نننن ك ل محننننديت ل ال يتًش
 ابجتو  ضدا س ل.

 بننني الةوَنننة  اواائ يف سنننوَوط الصنننةوح األمىل  َننندالونننش  هننن ا ننند 
 ننوهتل البتُّكننة  أم االنن ي  يكشضننشن   نن    بنني الةاننوئع اخلفُّفننة َلننى ا  

ككنننننون  تنننننشن خولُّنننننوي ضننننن  ل الصنننننغري   اِتة نننننض يف أحنننننشاض َنننننرابط النكننننن
يف الاوننن ى  حنننني جن نننب  اي  ًننند أتاأ أهننننو ال أتا ابكنننر  ن ونننطت و  اب

 ا ركة يف الو ش  ميةدأ الوكون ابلتةاع صةوحوي.
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أكتننر ضنن  َننوضني هننش َ،ننر  ما نني  ننه  أُمحصنني اللُّننوأ الننيت  ض ننو 
ننل  ابسننت،را   خننوئٌف ضبنني ك،ننو لننش أِننه يُمننؤا، ال ضننوي ابهكننرا     ننش ضُمتبج 

 ابست،را   مك ن هنوك ض  يرتصد  ميتبك  أثر  أين،و به  محُّث حل.
 بنند أاي  ًلُّلننة اننو لط اننك كةننري أن النن اء ال يتننش    َنن   بننل أ، 
ًنننةح كةنننري حتنننض ب يبنننة الننندي  النننيت الححت نننو َلُّنننه ضننن  جزم تنننه  إىل حننند 

 نننةه  بلنننط أخ نننى  رينننر  ًننند أيا جنننو ضنننع اككنننةالط ضننن  اللُّنننوأ النننيت ج
َجلتنننه يف كنننل انننيء   كننند كنننون كتنننري االَتنننزا  إبِكنننو   كف نننش  النننشط   

ني ماألَنداء  مأِنه ُّ التغنريةماَتكوا  الكوضل أبن الشطنُّة ضف ش  جور   َن 
دي   ننشط  ألحنند  مال يننؤض   كننل اكبننوين الننيت ضكصنندهو الننشط    ننل ال ينن

هلني  مأِنه ا ااا ج نجوي مصو  يرم ج أبن الشطنُّة ضف نش  خمنولف للت نريع اه
مسننُّلة هلنند  التنندي   يف ًلننش  النننو   مأِننه أحنند أهننل الطننر  الننيت اختنن هو 

 البل،وُِّشن ال ي  أمسع جل مح أ اهل حىت الُّش .
 ننننني أن أ كننننر حنننننىت يف ضاننننض أاي  ح أخننننرج  لننننرتا ا حنننننوإ  ُّننننط م 

َلنننى أ شا نننو  حنننىت صننو  ميننننح كنننل  ن جفر ًننض  اي اط الننن اءإاخلننرمج  مضنننو 
ماحد  ضن و لُّلتنني ضتشاصنلتني  جةندأ ضن  الونةض مجنت ني األ  بنوء   ُّ تفني 

ند  ندط أيانوي بة اخل،ُّت ماجل، ييشض    نال ِنرا  إال ه نري  ينش  الونةض  ًم
لُّننه تاث  الكننوا  ضنن  سننفر  بُّنند  م بنند أسننو ُّع  َلُّننه ضننو ي ننةه الغْة ننة  َم

ط حوله  صو   يء لُّلة َن د كل ماحد   ميغُّن  أ  بنة أاي  ضت صنلة  جغري 
 ال يح ر إال يش  اجل،بة  لكد كون مينح اك ُّ،وط ماكلتكُّوط اليت أمسوهنو 
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اَشيننة ثالثننة أاي   ضنن  األسننةش   مأ  بننة أاي   لنننو االثنتننني  ابجننض اكلتكُّننوط 
 حح وي ضن و. ط محلكوط ال كر ك،و يُمو،ُّ و أم رماك ُّ،و
اي صنننو  انننديد الغاننن    بُّنننداي كنننل  بننند أاننن ر ا اااط حولنننه سنننشء 

نو كزم ننوط  يف  ُّشجنننو  الةبنند َنن  ماًبنننو اكبننو   ضنفصننالي متوضننوي َنن  اننؤِم
نننننر   م نننننشا التلفنننننو   عننننن  االثنتنننننني ًنننننو   تنفُّننننن  ضنننننو اكتونننننةه ضننننن   تنننننوم، حتُم

  جو  مالل نش الن ، بل كو ة أاكوهلو  ماألم ا  اليت يُم ماكوجلة  مالصش  
و  كتنري الونؤاإ َن  َندا ضنر اط خرم ننو يُمول ي  ه الننو  أِفون ل   نل صن
 حني ينو  أ  ع لُّوإ  خو ج الةُّض.
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مسبننض صننراخه اكنةبننث ضنن    2110يف لُّلننة اب ا  ضنن  اننتوء َننو   

  كون صراخوي ِ و اي أياوي    كض يف ِفوي سوخر  ضن  ش ضوك  َُّو 
ه لألًنننشاإ مالبةنننو اط النننيت جكنننش ض ضكوِنننة اكنننرأ  يف ا ُّنننو   اسنننت،وجته  سنننًش
الد م ننة َلننى حتجُّ،نننو عنن  االثنتننني ال ينكطننع  تننواتي  حننىت صننر  ِوننتنكر 

  ُّو  َةو جه ه    حني مير يشٌ   دمهنو.
الصننغري  كنننض ًنند    ،ننو مسبننض  مالفننض إىل محننوضير ض بهننط َصنن 

م بض ضرت  ض  ِصفني ضنر بني   نكل طنشأ ضُمبل كنة َلنى اجلندا  اككو نل 
لصننننةش  االسنننت ،و   خر نننض ضننن  ضال وننني سنننريبوي  ممتويلنننض أضنننو  اكنننرت  
أات نع أخةنو  ضفنوجط النيت اض رهنو النن اء  ونشء   ،نه هلنو  لكند  ندط أ  طنن  

محننراء  ُّ ،ننو  تننش ٌ هننندا، الصننغريان ِةتننض َلصننغري   بنند ضننو كنننض  ننوضر   
ضتنننننوثر   ح يب ننننداهو ضنننن  ًةننننل  مكتفننننو، الن ننننُّالن صننننو ا ضننننوئلني ًلننننُّالي  

  وي ضنوئالي أياننوي  مكنن ين  ا نننة سننتني َوضنن أضوننىيونتجُّ  هل،ننو ه ننر، النن ، 
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أصنو ط انؤ  جلننك الل حنة ال أصنند  أين جلنك الفتنو  الننيت جُمة رهنو ضفوجن ننو 
 يف ضرتهتو ًةل أَشا  ًلُّلة  داي.

ًطع أتضلي صنراخه ضنر  أخنرى  كنون يتلبنتل يف انتوئ،ه مهنش خنو ج  
ط يف   إ ثكُّلنة َلنى األ ض خو  نوي  اسنت،ر ض  اب  َُّوش   مخطشاجه جننز 

جفكنند ضفننوجط األمىل  اِتة ننض ل ننبر،  كنند الح صننلٌع صننغري َلننى هننوضيت  
مانننبراط ِطنننشاإ سنننكطض ضننن  انننبر،  نننال سنننة  طةُّبننني أم  نننري طةُّبننني  

  نولط كُّنف ِةتنض َلُّ ،نو جبر  نوط حنطُّ نة  ِحرط يف سوًو، م   ا، 
 ا م ت ننننض صنننننةش  االسننننت ،و  اهنُّننننة ج ننننةه اخلننننرائب  جنوسننننُّض كننننل هنننن

ض حتض صراخ ال اء اثُِّةي ضع َُّونش   مالكنوا  ضن  أسنفل  كنون ،ماست ،
نننننض اسنننننت ،وضي جلنننننك اللُّلنننننة يصنننننلح أن يكنننننشن مسنننننُّلة ضننننن  مسننننننوئل  ًم

 التب ي .
 با  ننه ًنند الننف إأ ملوننوِه محننني أهنُّننض اسننت ،وضي  مخر ننض  نن        

التكُّنل ال يتنش    َن  انت،نو ضبنوي  ااَ،نوي بلنك  ندَوء  كنشن أبمسنوء اكنشط 
مجفوننرياجه   وننكب َلننى  راانني امن أن يغننري  ضال وننه   ،نن  جزم تننه مأ  
أ ننن إ   ننند، لتغُّنننري  إىل ا صنننُّة جب نننق ا ُّنننو   لبل نننه يغنننري  ضننن  سنننلشكه 

تفوَنل ضنع ضنو يف ا ُّنو  ضن  مجفكري  اك ن شن خبطنب اكنشط  إىل سنلشك ض
 مجوإ  إال أن  بلك ح يك .

 

 

 



 
 

85 
 

 

 

 

 

X 
 
 

ةننل ضنشط الن اء أبان ر  َننوا 2112يف لُّلنة  ضن  لُّنوأ صنُّف     ًم
ال ضةكراي  ا ري   ج    اِتة ض  بد  حنوط  ُمةُّل الب وء  متد ا  وِ  َم

لف،نننه مهنننش مياننن  كالضنننوي يريننند ا بنننه َلنننى لونننوِه   بننندهو  نننوءط حولتنننه 
َ ننندزائنننر   ال   ميُمننننوا، للج نننوا ماحنننر البننندم  اخلصنننش  مضانننى يصنننرخ ميتش

فك ض َ  جفكنري  اكصند   هلنو  هلشسوط ختتلب مجت،و ج  بةو اجه اليت ضو اِ
يوبل سبوالي حوا اي     جبط ا جطوضه  غولة اكوء  اككو لة لصوليت  و ص 

كننه الصننغري   مهننش يُمفننر ُم ضننو يف ضبدجننه  صننشط ضُمتنن ح ِ  صننو خ  اضتننزج صننشط أ
 ةكوئه  مأ  أًف خلفه حوئر  ضو أصننع  هنل أطلن  النجند  ضن  َُّونش   
أ  أسننو   يف طلنن  اهسننبو  ضنن  أ، هننوجف ضنن  هشاجننف اكتننو ر الكريةننة 

و  يطلننن  طةُّةنننوي  كنننوا اكنننشط أن ضن نننو   نننر   حت نننو  ركةتُّنننه صنننال ة الكننن
 ق  محه  ما ، ى جنغر  يف َحوضه كولوك ني  مهش يراين أام  حوئر    يو
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كننننوا أن يكننننشن بلننننك  بنننند  نيننننشياط ا ُّننننو   إال أن َُّوننننش  جنننند  رط األضننننر 
 مهوجفض اهسبو  ض  هوجف الةك وإ اكالصق لل ُّوط سبُّد الُّ،وين.

يف اك ننفى  م بنند حولننة إسننبو  ااضننض لوننوَوط ًلُّلننة  ُمِكننل إىل 
نننر   ُّ نننو سنننرير صنننغري   ننندأ طةُّننن  تخنننر  حجنننر  جفنننشح ضن نننو  ائ نننة اكط  

أتمي    ند    مث جنيكيُّ ن   نه  محني ميصيلي إىل ضكون األضبوءضبوينته  جنيلي، ت  ط
   اى الطةُّنننننن  اك،ر  ننننننوط ميأيضيننننننرهُم   أبن ييايننننننْبنيه يف  ر ننننننة سوئاليأصننننننفر

 جموم  . أُمخ  سجل ه مكُمت  َلى  طوًته اكر ُّ ة : ضريي ابطنة.
كوِنننض الغر نننة صنننغري   ُّ نننو سنننرير حديننند،  مخزاِنننة طشيلنننة  ُّانننوء  

اائري ة   كر ه ضناد  كالسُّكُّ ة  م أسه َلى الشسنوا   ضنر   مطوملة ًصري  
ننه ضت ننو كة  ننش  ه ننر  رًم ينند  َلننى  طنننه  مث  كُّننض ب اَننو   نندمااتن َم
يننند   يف ضبصننن،ه األيونننر ضولنننض سنننوَة الُّننند   ننن   الةطو ينننة  ميف  نصنننر  
خننوس  انني  بم  ننص  أسننشا ضبننني   ميف ب اَننه الُّ،نن   ُمننر ط إ ننر  ضشصننشلة 

ُّننه سننوئل  ننال لننشن  جتنند  ق ًطراجننه ضنن  كننُّت  السننتُّكي   أبِةننش   ننر،  
  رانننف أ نننُّي طشينننل  ُمل نننق ُمنننر  الونننرير يف األَلنننى  م وننند  ضُمغطنننىي 

 .ةأطرا ه ضُمت و 
نننفيتيو  ضنفر تنننون  مم  نننه كش نننه ال نننو ا  أطنننوإ ينحنننر يف الكنننُّت  اي
الةالستُّكي  مهش َلى ماك أن يد ق تخر ًطراط  ُّنه ًطنر  جلنش أخنرى   

 أ كترياي  أًةلض إلُّه اك،ر  ة  كش  ضوء محة ة اماء :كون األح ًد هد
 نننن خ  ه ا الدماء

ولض ضةتو،ة :  ا تلب و  ًم
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 نننن يف حولة احتجض إىل ايء ا غب َلى اجلر 
 مأاو ط إىل     أخار ضر  ع جبشا  .

ننند  كننني  ْصنننل يف كنننُّت ا كننن  ًم
ي
 بننند سنننوَوط أضانننى ينحنننر إىل اك

الكلُّننل  ُّننه  َننواط  بنندهو ضال ننه ضنن  اجلفننو  إىل ا ُّننو   كوِننض اننفتو  
ضُمْز ً تون  م  رجه طيليت نو سن نة انوحةة  ميف َُّنُّنه ِحنر  كيِد  . بند ضكشثنه 
وي يف اك فى  مصلنو الوجل الورير، ال ، حر    الطةُّ  اكبوجل :  أسةَش

 
 ثالاثء:ال

أح خننننوِق يطنننننش   ضال نننننه  أانننننو ط لنننننو ِتُّجنننننة الت طنننننُّب اخلنننننو  
 ابلكل  أِ ه ًد يُمصو   نش ة ًلةُّة.

 
 األربعاء:

جدىن  ابش   ابألح     يشضون ضتشاصنالن  يت ل ل ،نو إ وًنوط ًصنري  
 ابلغة يف َنف و.  وًوي له  ميرا ا َةو اط  يصرخ َ هو  مينوا،

 
 اخلميس:

يف ال نرايني  مضن  خنالإ حتلُّنل الةنشإ ه نر احت،وإ م شا جصنل   
 أِ ه ضبك ر م ه ضو ي ةه الزالإ.
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 اجلمعة:
تال  َصنننُّ ة ًصنننري  ضنننرط  نننه  مث أحنننت  بننندهو ابال جُّنننوح   بننند أن 
ننض ِفوننه  ح يطننرأ  بنندهو أ،  جغُّننري  ئننة مضُمبو لننة يف الًش جنننومإ أًراصننوي ض د 

 َلى حولته   كل َو .
 

 السبت:
أخن  ًُّنو  ا  نة حنرا   الصنةوح  م  اهن  جنومإ اكريي طبو  إ طنو  

 ضوتكر اي. ال الد   م دختطُّب الكل   محتلُّأ ر، اجلول  م 
 

 األحد:
الط  ا   ميُّنل  نغب الند  و غب الد  مالننةي ضنتح،نون  ميف حن 

 إىل اال جفو .
 

 االثنني:
 ُمكننننع سننننض َلننننى   ننننوء  ضنننن  صننننش   األاننننبة صننننةوح الُّننننش   جةُّ نننننض

الننةط   مجكل ننص يف  بنني األم ا  الصننغري    ُّن،ننو يكو ل ننو حتونن  كةننري يف 
 حولته البصةُّة البوضة.

* * * 
ُم،نننر  أِنننه  بننند أاي  َنننوا ييرانننإال  َيريًنننوي  ضُمرتاضُّنننوي كوكُّنننض  ضُمتننن ك راي  حُم 

اكورم  ض  أ كنو  ختط فتنه مضانض  نه يف أِفنو  الحنال  الطشيلنة  مهنةنض 
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 بلننض التطننر  ضن ج ننو  مكننر  ا ُّننو  ضةنندأهو  أ طنن  مهننش  جت،بننوطأايضننه 
اننوخص الةصننر إىل أَلننى   ا ننف اننوح   ماننفتو  ضنفر تننون َنن  ثنُّ ننة 
نننى  اِكلننن  إىل  نننه جفنننشح اب ،  رًم َريانننة  يننننز  ضننن   ،نننه لبنننو  ثكُّنننل  َم
 ننن  مجكُّ نن  طننشيالي  لكنننه ح يفلننح يف اسننت راج اننيء ضنن   ش ننه  سننكته 

 له.  لكنه لفحه ك،ر ة اراابي سوخنوي اك
ُّنن ن  ندات ضن َش جني    الصنغرياتواست وإ م  ه كوكشط اوحةوي  َم

كني    ه ِةوح كنال  أسنفل    جنه باط الونتوئر اكوندلة  مصنشط ضنراه
ح ينننبل  نننش  طُّلننة الةو حننة  أخنن  ضلبكننة امائننه  يكنن  شهنو  بلنن  النفننوايط  

 نر م  أصنو به ..  مضد  يداي أهراهو اال جبو    بد أن  ينتَّ م  نه النداضع
ننةي صننفراء باط ثالثننة أسننطر   وسننتكر  ِحننر  َلننى سننطر   أًرأجننه اك،ر  ننة مً 

ة  لُّكرأ أبِفو   ًيِلكة : ضريٌي ال يُمر ى  ر  .  صغري ُيتلو  امية الشً 
 بد أسو ُّع ا ااا ابش   ابخلُّةة أكتر  ينحر يف اك،ر  وط ماألطةوء 

ُّننننني كئُّةتنننني  كننن ن ال نننُّ شخة  خوجلتنننه ابكنننراي   يزيضينننض  ش نننه ضننندهش  َم
ننز َلننى بكننرايط  ًيايننلي اكننرض أكتننر ضنن  ِصننف و   و تكنند    ونند   لُّتنيبيك 
اك،ر شن ماكر ى يف لُّلة  ضوطر      سلشا ابحتني َنه  لُّفو ئشا  نه اي ونوي 
فاننوي  أسننه  حتننض ضحل ننة خ ننةُّة اننُّ دط َلننى األ ض اككو لننة لل، ننفى  خمُم

 ميُمكل ل طُّفوي ال يُمرى.
ضننه  لتصنري  ض مطن   األح  يُمت،نتل مكن ن  النطنق جبط نللكد هتومى حتن
  ال هل  هل،و إال حرع خُّةته م ن  هو ضن  ني طشيلنيالشحد  ماهلدمء  لُّو

 دينند  إال أن  هللا أِكنن   يف  اننشن أاي  ًلُّلننة   وسننتبوا َو ُّتننه  ماسننتبوا 
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ضب نو ِحوضننه الُّننشضي النن ، مأا  ننه َو ُّتنننو ما ن   ننه   ةوجنننو  أبكننر أِننه  بنند 
كته الص ُّة الكوسنُّة  ًنوإ أ باط صنةوح أِنأن  لُمنلي يف  ،نر  حي  هجتوم  َم

د   ُّب  ه ً ااكرض : أِ ه  ُم ةَّتنون خانرامان  مضن  خلفنه  ني حبري  أمحري   حتُم
وء متتيدو مختطفهِوش  ينينُم  ي ميينيْ رُما ي أَجو ه َّ  مإبا  ُّي   .ِد اُّطون   ً 

ر ل لك أ، ضب      .ة أسي صوضتكل ضو  بلته أين  هز ط ح أَُم
مض  الغد  و  ألاي    لل يُمبلنل َننه انيء  مطولنض األاي  م ندط 

 ُّنننة اه هو ُّنننة النننيت اسنننت د ضل، ُّع حنننىت  نننوء ضننن  يؤكننند ضشجنننه يف البأسنننو
  لكد جرك خمتلفة  ولُّوطض  ئوط اكه وكن وُّو   ضف  ة جم،بوي سكنُّوي ي

ننة صننغري  اك ًننوس  ضُمتبننر ج  ينندإ   ت ننفت و َُّوننش   ام هنننو خبننب  أمحننري النن اء مً 
 َلى ًلق  صنبته ُِّ ة ال هو  ال ، ال جبكةه َشا  :

لأ  أيب اجلنننه  ماجلننننه ضنننو جتننني مأ   ننولت َنننند حرميننني  أيب ا نننش  
د   ُّ و    حش يه ينتحرمين أضشط ا ُّدل. 72البني اللي هللا َم

لننننى ًنننننديل عوسنننن  ي  ابلكننننوا  ننننشء  يُمنننننري  جالًننننض ميف اكوننننوء  َم
ننه البننريي َلننى و  االثنتننو أسنن ُّوننش   كننون ا ننداا ًنند  ننر  طًش ن  أ  َم

 ًلةُّنو  ماستدا  الدضع َلى أ فوِنو التكُّلة  ًولض َُّوش   لوون ثكُّل :
 نننن أضوجط ًةل ضشجه

 أ فض :
 يف حُّوجه  ملش َط يف  وجهنننن لش َط 
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أ  بنننة أاننن ر َم نننر  أاي   هننني  نننرت  ا نننداا النننيت ًانننُّنوهو يف هننن ا  
جنو   كننند كوِنننض  نننر   الةُّننض  حزيننننوط أم ِننند َي ا نننزن  حنننىت ِكاننني َننند 
 االثنتني أال  ِتزمج  ر ل  ُيلل ك،و ُيلل ال اء. حداا  أن ًر   

 بننند ًانننوء ا نننداا  مجلننننو حُّنننو ي خوصنننةي  بُّننند ي َننن   ينننةيِ  اكو ننني 
َيكيد  النُّنة أبن ِةُّنع  ُّنض الن اء البتُّنق  خالصنة ضنو  م ةو  ضّسُّه  يشض و 

ضننو م ثننننو  ضنن  كُمننر  ا ُّننو  ك،نننو كره ننو هننش ًةلنننو   بننند أن  م ثنننو  ضنننه  ضننع
 مجبتنو سنشاط َجو   مبكرايط  أثرهو ال ميُم ى.

ل،نننننو أن سننننبُّد ُمننننةي َلُّننننه  اضننننر   ابلوننننش  الننننداخلي  َم الُّ،ننننوين 
ةننل بلننك أبسننو ُّع   ت ،ننة التوننرت التجننو ،  لُّننتل جرحُّلننه إىل حاننرضشط  ًم

ت و الصنغري  يف إحندى الةنننوايط ُمتِنري َلنى  تنشن الفلونطُّنُّة ضُمتش نو  يف انك
الكدمينننة انننر  ا ننني  كوِنننض تخنننر ضنننر   لكُّت نننو ًةنننل أاننن ر  كوِنننض ابلكنننوا 
مت نني حتننض الننت الرا بننة َصننراي   ونننشاهتو الوننةع مالوننتشن أ هكت ننو كتننرياي  
 اا بلك َلى حزهنو  بند م نو  ا ن نو الشحُّند يف حنواع سنري  َنند اهانو   

ون  مطريننق اكلنننك  ُّصننل النننوإ الننيت يتكننوطع َلُّ نننو طريننق َت،نننون  نن  َفننن
الوننش   ماوننوب، لطريننق اكلننك سننبشا ضنن   نننش  الوننش   مبلننك هنويننة 

  .  0999َو  
ًننننند جالانننننض اكالضنننننح األمىل م    2121هنننننو هنننننش ضنتصنننننف َنننننو  

للوننننش  النننند اخلي   بنننند أن طولننننه الكتننننري ضنننن  الرتضننننُّل مالت وننننُّنوط الننننيت 
ُّننننننة  م بنننننند أ ننننننه الرئُّوننننننُّة مالفَر سننننننض ا الط ن ا رت أَننننننواط صننننننُّو ة طًر

َيلن قي  ُّننه ضن  بكنرايط  ماسننتُمةِدليض حشاُِّنض أبخنرى  مضؤكننٌد ا كشضُّنة ضنو 
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أن الكننوا  ضنن  األاي  سننُّ ُّل ضننو  كننني ضنن  ضالضننح هنن ا الوننش  إىل ألةنننش  
 بكرايط.

ُّة مالغر ُّنننة  إال ال ننن شا  مضنننو َتةنننوط هننن ا الونننش   مضداخلنننه ال نننًر
تنه النيت  البُّون َلى ضو  نوإ مسنُّجشإ   ،،ر اجنه الانُّكة ًةنل الشاسنبة  مأً 
ت نو األاي  ضنو  جالًض  ُّ و األَني البوانكة ًةنل اخلوئننة  مالص ند  النيت  َ 
لننش  ابجننض جنندا ،   اإ هنن ا الوننش  ُيننتف  جننو  م ننش  جبننر   بانن و  ًم

اللكوءاط البو ر   م تُّة يوتبريمن األ وين ال بةُّة كغو لنة ا وننوماط  مخز
ه. ته ماشاَ   اللشاا يب ن أً 
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 وتعرررر    ،تتشررررمصا ممهررررم  لم رررررلد ا ت رررر    ا رررر  ي، امرررر    
اجل معرررررمن  ل  أبفكرررررم رزهرررررر را زوجرررررمن، وا تحلرررررمه ا ررررر ،  وج  رررررم ا 

، كرررم  ج ررر    م إم  رررمة، وامل رررلول س ء رررمه م  ررر   مء املتشررر   
رررررررم   م إىل اجملمهررررررر   ، ضرررررررو ء ،ا   ءتظررررررر      لررررررر  ه صل ررررررر    ل ررررررر     ع  

جت  ا سرثتني ع  سعم هت م يف ت  علق   ف  ا اي   ص ء  م  كتشحلم 
 ا حلل   ء ة. فتل    قَّة ا  ُّله ا  اخلي عء 

 .  صني ا لاقعي واخل ميل كبٌَّة م  خل ٍط  تلا  مل  وا  ٌة ريٌة س  
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