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 اإلهداء
 
 

عن الوطن    إلى كلِّ من فرد ق امته دف اعا  
 وعن عروبة ف لسطين، واستشهد.

 
 

 كماؿ
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أقػػػدامفـ لػػػ  ألفػػػاث ا،رض نكػػػالفي أندزألػػػؽي ألػػػ  أاػػػدافـ األمن  ػػػ  ي أ اداػػػد 
ـ  مدفػػػا رامحػػػ  مػػػرارة األ عػػػري أاألػػػدـ  األحصػػػاد األمنأالػػػب ألاػػػدا ؿ األعمػػػفي أاأل ػػػراري ا ػػػ

ألُم لَّعػػػػػ ي  مطارقفػػػػػا أاألعػػػػػرأحوو  اػػػػػأنفـ األطاداػػػػػ  األأاطمػػػػػ ي ذات ا، ػػػػػأاب األ  ػػػػػ ا  ا
األ رأدزاػػػػػ  األ،عالػػػػػ ي ندػػػػػص   األرداػػػػػد مػػػػػف ا،ط ػػػػػاؿ األح ػػػػػاةي األ ػػػػػاكافي األصػػػػػار افوو 
األم ػػر،  األ ػػرري األ ػػاح،اف  لف ػػ  ،ػػف األ ػػ بي أقطرػػ  األحلػػأفي أكػػرات األمػػرحي لػػ  
ا،زقػػػ  األمد ػػػرة نػػػارةي أاألمأحلػػػ  لػػػ  مرظػػػـ أاػػػاـ األ ػػػنا  نػػػارة أ ػػػرفوو ان ػػػأؿ لافػػػا 

 رضواألذ ابي أاأل رأضي أاألم
أاألمأت األمنرطش دأمًا ،راأح األصػداري اػنعحـ لػ   ػرا ة األلاػؿي أ،دػد أمػاض 
ي أصػػأت األمطػػري أ،أاػػؿ األراػػاحوو احصػػد األ عػػرا  األمنر ػػاف لػػ   ػػذ  األعػػرف  األد ػػـأ
األ اماػػػػػ ي األمندػػػػػا،رة ،لػػػػػل األكنػػػػػؼ األ ػػػػػرق  ألػػػػػأاد  األرقػػػػػادوو حاػػػػػث األداػػػػػأة   ن ػػػػػدؿ 

 اَا  و) رأ فا( األمفنرم  األاأدا ي األمداِا  ي ألكؿ مد
أاػػد  األصػػ ااا األمصػػ أح   األحدػػا ي مػػف أ ػػؿ طعػػأس احن األاػػ ي ألزلػػاؼ اػػاذج 
قار ي اد ؿ ل  ماامات ،ذا ات صراع لض األ كارةي األمرلف  األزحاراػد األمحن ػدة 
 ػػارج األ ػػابي أ،لػػل األرن ػػات األم ّلرػػ ي أصػػرا،ات داػػؿ األلعمػػ وو أادفاػػارات ا،حػػ ـ 

دػػػػا  إألػػػػل مػػػػزاب مػػػػف أألػػػػأاف ق احػػػػ  األمنأالػػػػر  لػػػػ  ا،زمدػػػػ  األصػػػػر  وو لندعلػػػػب األح
األرامحػػػ وو ا حفػػػا رأث األ عػػػري مػػػف نحػػػت أدػػػاملففي أ ػػػف اصػػػدرف مػػػف األز ػػػؿ أرح ػػػ  
أل ػػػدؽ األ ػػػنا وو لػػػأحش األصػػػعابي اػػػاع ؿ مػػػزرؽ األ ػػػ ا وو الاػػػب ا، اػػػاد  اػػػااط  
األ رقاػػػ ي األم رقرػػػ وو لنصػػػ ف أ ػػػأ  األ ػػػ ابي مصػػػاطب ألاػػػاحات صػػػا     ػػػاألف رة 

اصػػؿ األمػػدف األك ػػرفوو نفػػرس ظفػػأر ـ  ػػرادع األرناألػػ ي األمنأاصػػل ي األماػػالرةي إألػػل م 
أناػػلؽ األاػػػعا تي أاألنػػدر ف ،دػػػد مصػػاطب األدػػػاـوو ند ػػر أاػػػدادفـ ،لػػب األاػػػرداف 
األزد ػػ ي أنػػد و  طػػأدفـ أقػػراص األ  لػػؿ األمناػػ    األزاػػت ا،اػػأد األمحػػرأؽي أن ػػف 
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 ألأا فـ  دنف ح،ا ت األن غو
اماػ  )،ا ػداف(وو حلػـ  ز ػازة  فأر طأال  أصػا ن   اققاػا  مػف  ػذ  األعراػ  األ 

ارػػػازات األنػػػدرابي أم ػػػاكؿ ،اػػػكرّاا  األنػػػ     ااػػػنراف لافػػػا مػػػف ،دػػػا  ا،أامػػػري أا،
 ندنف و

األر ػا  األػذ  نعطَّػػر مػف كلمػات أاألػػد ي األػذ   ان ػػ  مدػذ أاػاـوو ل ػػر لػ  صػػدر  
حدادًا إألل  اد األمداد ي أ أار،فاي أزحامفاوو اند س لافػا ا،كاػ اف األم ػ ب  دػاز 

األمد رػػػث مػػػف ،ػػأادـ األاػػػاارات األمنراكلػػػ وو انػػػدالب لػػ  األ ػػػأارع مػػػب األأ ػػػأ  األ حػػـ 
 األمكنظ ي األ مر ي األمد أد   األداـو

ألعػػد ا اػػػن  األأحػػػدة األمأح ػػػ  لػػػ  ا،زقػػ  األلػػػاع ي األمنرر ػػػ ي األصػػػامن ي كأقػػػب 
األلأ  األمدزألػؽ لػ  األ ػراغ حػاف ا مػس صػدر ا،رض األرناعػ ي األنػ  ، دػت نرا فػا 

 دمأع األاما و
حػػد  ارالعػػ وو اعصػػري انطػػاأؿي ا ن ػػ ي اػػدكمشي ااػػرعي انأقػػؼي اندملػػ  ظلػػ  أ 

لػػػ     ػػػ ي   ااػػػمب لاػػػ  إ  حػػػأارًا ذاناػػػًاي ماألحػػػًاي   طرػػػـ ألػػػ ي أ  ألػػػأفي لننكػػػأر 
األكلمات ل  لم  لعا،ات صػا أدا وو نلػذع حد رنػ وو ناػنداري أنرلػأ م نرػدةي ند ػذ 

من،امبي لادػرؽ لػ  أحػ ـ أد،أاػ  أ كاً  م فم ي أنن رؽ من  ا  مب م    األلاؿ األ
ندمػػػػػػر وو لاصػػػػػػحأ مػػػػػػب ا ناػػػػػػام  األ  ػػػػػػروو نلػػػػػػدط  األ ػػػػػػدراف األنأنااماػػػػػػ  أل راكنػػػػػػ  
األراكرا وو  اردةي من مػدةي لنن ػلؽ صػعارًا مأح ػًا لػ  ذألػؾ األ ػنا  األػذ  ألػـ ااػ ؽ 

 أل  م،اؿ مدذ ادأاتو
ا،لػػؽ األصػػ اح  ألػػـ ارػػد ألػػ  أ ػػأدوو اػػنامر األلػػ اب نلػػؼ كػػؿ  ػػ  وو حػػاأؿ 

لػػذة  راكنػػ  رؤاػػ   ار فػػاوو حنػػل أ ػػ ار األكادػػا األ ااػػع ي األمن ػػام    ادنظػػاـ مػػف دا
،لػػػل األصػػػ اف ،دػػػد مػػػد ؿ مكن ػػػ وو ا ن ػػػت  ػػػاف األػػػذرات األمرلعػػػ  لػػػ  األفػػػأا ي ألنلػػػؾ 
األر ا ة األددا ي األ مر ي األ الا وو األن  نرلف ،ف قدـأ اػـأ دالػ.وو ان ػرؽ  ماػ  

مػػػػاع األصػػػػ اح  إألػػػػل مػػػػا  رػػػػد  رػػػػد قلاػػػػؿ كمػػػػا  مػػػػفوو أ،طػػػػل أأامػػػػر   زر ػػػػا  ا  ن
 ا دع اعوو ارندف ،اا  ي أ رج منرالًاو

مػػر   اد ػػػ  كاألصػػ رة األمنحػػػدرةي أ ػػأ اد ػػػروو ألػػـ ا صػػػل  ،ػػف ا،ذف األر اػػػب 
اػػػػأف ذراعوو  ػػػػرحـ األلػػػػ اب األػػػػذ   ػػػػدأ الملػػػػـ أطرالػػػػ ي أاداػػػػحب  فػػػػدأ وو نا رػػػػ  

ل كنػػؼ  دظرانػ ي أ ػػأ ا ن ػ  لػػ  ظلمػ ك من ػػا ك ك مػػف د نػات األعصػػب األمناػامع  ،لػػ
 األأاد و
 كاد أف اعنلؾ ذألؾ األ دزار األ ر و!!-
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 ػػػرج  ػػػأ أالػػػًاي أ  ػػػكؿ م ػػػا . مػػػف  ػػػاف األر ػػػا ة األدداػػػ ي األم ػػػ أك   ددامػػػؿ 
األاما وو حامً   ددقان ي مرلعًا  رق ن  مدظارًا معرِّ ًاوو نا ب اار ي أحاب  ػ ؿ أ مػ  

 مف أ  ار األزانأف األمرمرةو
 ػػػأ  عامنػػػ  األ ار،ػػػ ي أ،اداػػػ  األك اػػػرناف ، ػػػر األ دزاػػػر األ ػػػر  ذاكرنػػػ وو أ عػػػ  

األلػػاحكنافي أ ػػػرر  األمانراػػػؿ ،لػػل كن اػػػ  ك ػػػرر األداػػا ي أ زنػػػ  األممأ ػػػ   ػػػاأل عب 
 األ لرا ي أاألص را ي أاأل دا و

ادعلػػػل األدفػػػارووو ادطلػػػؽ ان ػػػ ط لػػػ  ألاػػػؿ أح ػػػ ي مأحػػػؿي ار ػػػد  مصػػػ اح 
ملاػا  كاأل لاػد ادأ ي ك    انر،ر  األص أر األمن فم ي األ ػاردةوو األ  ػد  حادػًاي أاأل

حادًا آ روو اعؼ  رلفا مناػمرًا أاػط ذألػؾ األػدرب األنرا ػ ي ا،لرػأاد  األلػزجي األػذ  
اد ػػػذ  لػػػ  إحػػػدف ن ر،انػػػ  ألند اػػػذ مفمػػػ  األندكػػػد مػػػف اعظػػػ  دعػػػاط األحرااػػػ  اقدذاراػػػ و 
األمدن ػػػرةي أاألم ػػػرل  ،لػػػل األػػػأاد  األاػػػحاؽي األنػػػ  نعػػػؼ ،لػػػل لػػػ ن  األدر اػػػ  د ػػػـ 

 ،لل صدر األفل   األ أ دا واألصفااد  األ ا،م  احن ً  
،ػػاد مدفكػػًاووو األاػػار األزألػػؽ ،لػػل  ػػ   األػػأاد وو ااػػنأ ب األحػػذر األ ػػدادوو إف 
أ  نر،ر امكف أف اكأف مفلكًاوو أف ناعط كما اعط األرأماف ل  أاقأصػ  األارمػأؾ 

 أمر ُار ؼ األعلأبو
 أة م ا    رمؽ اعػارب األممػ  منػري ان ػلو األ اػد لافػا ،لػل أداػاب األصػ أر 

 األح ارةوو مان  ارللفا حنل مف قرر ا دنحارو أألراس
زألعت  عرة مدذ أااـوو   ط ماألكفا إألل األعرري للـ اصػرد إ   عطػب مػف  اػد ا 
األمندػػا،روو ألنػػل إمػػاـ األ ػػامب  حرمػػ  ألحمفػػاوو إ  أدػػ  رلػػض األ نػػأفي أأطرػػـ األلحػػـ 

 أل طأف أط األ  األ امر و
األحػرس أف األم نػار اطلػب نمدد ،لل ارار وو األاػا،  نعػارب األ،امدػ وو أ،لمػ  

 معا لن و قرع األ اب ماندذدًاي أد ؿوو صالح  مرحِّ ًاي أأ ار أل   األ لأسو
اا اادداوو أ،لػـ أدػؾ نرػبي كدػت لػ  مفمػ وو أألكػف قلػت ألد اػ وو ا ػب أف -

أ،لمؾ  ؿ رأان ؟! مدذ اأمافي أ ػأ ان ػأؿ ،لػل أطػراؼ األػأاد وو ا  ػ  د اػ ي ،ػـ 
،لػل كرااػ   ػامًا مػاوو لػ  األ، ،ػاف مػف األرمػري  ادظر  مدظار  دحأ األردأي أااػ ؿ

 ػػرر  م،ػػػؿ األداػػا !  ػػػؿ امكػػف أف اكػػػأف  ااأاػػًا؟! إدػػػ   ااػػأس   محاألػػػ !! أا،  
مػػاذا ا رػػؿ  دػػا ،لػػل  ػػط األدػػار؟! ا ػػدأ  ػػاألن أؿ مدػػذ مطلػػب األ  ػػروو   اكلػػـ أحػػدًاي 
  األعرا  كلفػا ننحػدث ،دػ ي أ صػ ن  م نػار األعراػ ي  ػككت  ػدمر   ػاألرحـ مػف اػ را

مرلـ األمدرا ي األذ  قاؿ أل : ) أ  األحك  اا أ ا محمأدوو كّ ر ،علػؾو!( أحػادرد  
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أم ػػػل لػػػاحكًاو ألػػػحؾ األدعاػػػب أم ػػػد  ػػػدأر ووو ادػػػن ض أ ػػػأ محمػػػأدي ،ػػػـ نرا ػػػل 
 مصدأمًاي أأ ذ ااأ   اف أدامل  اا ارن  األلؼو

قػػػػرأ مػػػػف  ػػػػ ؿ دظرانػػػػ  أن ا،اػػػػد أ فػػػػ  األاػػػػ رادا وو كنا ػػػػًا م نأحػػػػًا ألل اػػػػاط  
ذا  ي أ،دـ األعدرة ،لل نحلاؿ ا،مأر نحلاً  مدطعاًاي  ؿ أاألد ػا  األدالػف ،رقػًا أاألا

مػػػف   ػػػاف  ػػػذا األر ػػػأزي األػػػذ  أألف نػػػ  األمػػػدلدة األمند  ػػػ  لػػػ  زاأاػػػ  األدرلػػػ  أا،ماػػػ  
األمر  ػػ  لػػ   ػػراااف أن ػػاأاؼ دماحػػ ووو األمرادألػػ  حاػػر منأازدػػ وو إف أ ػػا محمػػأد 

لدن وو مف زأاجي أط ؽي أ ػ اري أ اػبي قادر ،لل حؿ أا  م كل  اعب لافا أ ؿ  
أ ػػػ ؼ ،لػػػل حػػػدأد قطرػػػ  أرضي  ػػػؿ أمررلنػػػ   ػػػدحأاؿ األطعػػػس أ صػػػأ   األاػػػد ي 

 أاانطاب ند ؽ األمطر مف ماالات  رادةوو قاؿ أل  مرة:
)إدد  أقرأ رماس األم  ر مف أأؿ ألعػا   اددػاي أأ،ػرؼ لامػا إذا كػاف دزافػًاي أأ -

أا،مفػػػاتوو أف نرلػػػاـ األ دػػػات لػػػرأر  كمػػػا مرن ػػػاًاو(  ػػػؿ أااػػػنطاع إقدػػػاع ا  ػػػا ي 
 األص اافي أ،ددما أقؼ مأد،ًاي  رد أف أدفل  رب كأب األ ا ي قاؿ مندااًا:

اػػػا  دػػػ وو أدػػػا   ألفػػػـ لػػػ  األااااػػػ ي أألكػػػف أ  ردػػػ ي أحنػػػل   ااػػػ ر مدػػػ  -
 ا،اناذ ،ادا وو  ؿ ظد  ل  محل ؟  ؿ نررل ؟ إدد  ألـ أر  رر ر ؿ كفذا!!

  رر وو إد  لدام وو اا م ناروو لدام  للاطاد و مؤكد أف األم كل  ل -
لػػدام   دػػا؟! ألمػػاذا   اػػد ؿ أرلػػ ي أاعانػػؿ ،لافػػاي األحػػرب - ػػز رأاػػ  قػػامً : 

مػػػف  راػػػد   ن،مػػػري أ  نر ػػػب حعػػػًاوو مػػػرة د ػػػؿ حػػػدش دار ي لن رنػػػ ي أ،دػػػدما أألػػػب 
 إحدف األدرؼي ادعللت ،لا ي أقنلن و

 ا،مر م نلؼ اا م نارو-
! لػػػّ ـ ا،مػػػأر األصػػػدارةي نصػػػ ف قلػػػا  ك اػػػرةو أألػػػاس لػػػ    ألػػػاس م نل ػػػاً -

د ػػػأؿ األحػػػدش إألػػػل مدزألػػػ وو كػػػد أؿ األصػػػفااد  إألػػػل للاػػػطاف؟! كػػػؿ أمػػػر إذا ألػػػـ 
نراأل ػػ  لػػ   داانػػ  اك ػػري أاك ػػري أنصػػ ف مأا فنػػ  أصػػربوو األنصػػماـي أاألمنا رػػ  

 األمن صرة أ،دـ األادسوو األا اؿ أللد احو
درؾ أف األر ػػؿ ألػػاس كمػػا ظدػػ وو ألعػػد اػػ ر مػػف قرا نػػ  األاػػا ع  ألفػػذا األ ػػاوي أأ

،ركنػػػػ  األحاػػػػاةي أصػػػػعلن  األن ػػػػاربي أقػػػػرري أمدػػػػذ نلػػػػؾ األلحظػػػػ وو أ  ادظػػػػر إألػػػػل 
 ا  راف مفما  دأا  اان  اؼي أ،ـز أف النع   ذا األ دام و

 ووو
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األ  ػر ا ػػدأ أحػ ش األ  ػػافوو لزط ألنػ  مػػا زاألػت لػػ   دااػ  ااػػناعاظفاوو صػػااح 
رػػ ي أكػػذألؾ األػػرذاذ األدػػا،ـ مػػف األداػػث األماػػالر مػػف األداكػػ  امػػا للػػا  األعراػػ  األفا 

ا أح األداـأ األ الا وو انفطؿ معّ ً  أأراؽ األ  ري أأ   األص أر األزرقػا  لاداػؿ 
،دفػػا ن فمفػػاي ألنن مػػب م ناػػم  ألل ػػرح األدػػازؿي األرػػار ي أ ػػ  ن ادألػػ  األُع ػػؿوو رامحػػ  

منأ، ػ ي نداػر ا،رض نما صدر ي لن رػث لػ   اػد  د ػاطًا منػدلعًاي أحاأاػ   ػ ا ا  
 لا  ذكرف ط أألا :

 ادفض أافا األأألد األكاأؿو-
 آ وو  د وو انركد وو أراد أف أداـو-

أ،دػػدما ادػػزع ،دػػ  ألحالػػ وو اػػدفضي أاداػػؿ أ فػػ ي لا ػػرر كمػػا ا في كػػـ  ػػأ 
 ا اناعاظ ل  نلؾ األلحظات األم كرةوو رامرًاو!

 األ  ري أاألراف األ  ا  ي دلرن  ألل رأج منرالًاو
اد  األدعابو قاؿ األرقاب األمدػاأبي أ ػأ انعلػد  ددقانػ ي أمدظػار  ادرالعؾ اا ا-

 اندر ف ،لل صدر و
ألػػػـ اكػػػف ارلػػػـ أف األطلعػػػات األمدػػػادرة األنػػػ  ردد األػػػأاد  صػػػدا اوو ،لػػػل امنػػػداد 
ا ػػػأؽ األماػػػال  األنػػػ  قطرنفػػػا مػػػرات ،ػػػدةوو اػػػنكأف األرصاصػػػات األ طػػػدوو أللر ػػػؿ 

 األ طد!!
ةي أمػػب أف األػػزمف الرػػب ألر نػػ  ،ادػػا  امنػػدنا ، ػػر اػػأاحؿ األدػػدـوو ألاػػدأات ،ػػد

األما رةوو األدااافي أألكد  ااػمف  ػاف األ ادػ ي أاأل ادػ  أللحػدث أف ااػناعظي أاأقػب ألحدػًا 
 دادمًاوو ألماض دن ال  قد ماتو

 ظؿ اداقش  ذا ا،مروو ألأقت طأاؿوو  ؿ ر ما   ازاؿو
 ػػؿ كدػػت مناػػر،ًا؟!  ػػؿ كػػاف األ رػػؿ األمدطعػػ ؟! األ اػػار ا،أحػػد؟!  ػػؿ األلػػـأ -
 لل األالط  ا،،للي األن  أرالت إ، مفا ق ؿ األحدث  اا، ؟!اعب ،

 ػػؿ  ػػأ ،امػػؿ األ رقاػػاتوو ذألػػؾ األ دػػد  األػػذ  نػػد ر  ز، مػػ ؟!  ػػؿ  ػػأ كػػ ـ 
 األم نار األذ  زرع األ ؾ لا ؟!

لػػ  األ دااػػ  ألػػـ ا حظػػا  ػػامًاوو كادػػا اع ػػاف ،لػػل حالػػ  األػػأاد ي انػػدم ف األلأحػػ  
رأ،نفػػا أ ػػ  األ  ػػر األألػػا ي أ ػػأ اك ػػؼ األ دارػػ  األنػػ  راػػمنفا األط ارػػ ي أزاد لػػ  

 انارة األظلم  ،ف  اد األأاد  األ نافي أأ،أا   األملأد  األمزرك  و
-ادظػػر  دػػاؾ اػػا اػػاد و أأ ػػار األرقاػػب إألػػل األاػػ ف األمعا ػػؿو أنػػا ب قػػامً : -

  داؾ اماف ذألؾ األ ؽ األص ر   زص بو
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 ألمدظاروا،طد  ا-رلب ق ل  اد ي لاِردًا ا ا نفا  ان ا  ما أ اروو أرآ : 
كاف  ػرر  األمانراػؿ ا  ػؽ كرااػ  مؤكػدة ا دنمػا ووو األد ػم  اقاػرامالا  لأقػ  

 نمامًاوو ، ر دقامؽ مف األصرأدي أاكأف ،دد ـ!
إدػػػػ  ذا ػػػػب إألػػػػل األرػػػػدّأّع  ػػػػذا ألػػػػاس ااػػػػنط ،ًاوو أمػػػػف األمحػػػػاؿ أف اكػػػػأف -

   أمًا!! إد   م رد ووو إذًا أ،طد  األ ددقا  أافا األرقابو
 و؟!!ااد وو  ؿ انطلؽو-

 قطب األنااؤؿ األماَندِرب ألمرالع  قامً وو أ صأت حادي مزم ر:
أافػػا األر ػػؿ األرػػار  األػػذا ب إألػػل  دػػاؾوو ألػػف ااػػنرؾ ،ػػأب لػػ  األرػػاألـوو ألػػف -

ن ػرج مػػف  ػػط ناػػداد ي أألػػف ن لػػت مػف  ػػاف أصػػا ر  األملنف ػػ   األحعػػد ،لاػػؾوو لػػ  
 و،اد  ان أؿ األأطفي أل  راحن  ندمأ ،زام  اقصرار ،لل در  األ طر

 رر  األرح   األ داما ي األمنأح   ألإلدااف ا،أؿ األمدطلؽ ألصػاد لرااػن وو كػاف 
راماًا ما رًاوو حاز ،لػل ماػداألاات ،ػدة لػ  األم اراػاتوو قػدَّر األماػال  ا،لعاػ   ممنػ  

 منروو ألف اعنل وو اراد  حاًاي أ،ددما احؿ األظ ـي اا ر  ككاس ز األ و
ي ألػػػدط ،لػػػل األزدػػػادوو ر ػػػ   ا نػػػ  األلحظػػػ  األم،لػػػل ألإلطػػػ ؽي حػػػ س د اػػػ 

 قصارةوو أر ر  طلعاتوو مرقت نمزوو  ارق   أا  األأاد ووو أاعط األفدؼو
األ مس ن رؽ مف ،ادا وو أمالفا ا طػؼ  صػر وو األ،ػأاد  نناػطفوو نك ػري 
ن،عػػؿ نصػػ ف أطدادػػًاوو نر مػػ   األد  ػػ وو حرامػػًا صػػارتوو قػػانً  اطردػػ  لػػ  صػػماـ 

ر لػ  رأاػ وو مأنػًا  طامػًاي مػ،عً   ػاألمرارةي أاأل ا ػ  لؤاد و أاألطلعات نرأد إألاػ وو ناػنع
أاألػػذ أؿو!!وو ،دػػدما رآ ػػـ اع ػػػزأف مػػف  ػػاف ا، مػػػاتي أاألصػػ أري أر رػػ  ر ػػػاؿوو 

 نحدرأا منرا راف  ع زات  دأدا و ،اد ا،داف إألل رلاعفـ األمصابو
ااػػناعظ األرػػدأوو دلرػػات  اػػنارا  نعػػذلفا ر ا ػػان  األ،عالػػ وو نأألػػأؿ ،لػػل طػػأؿ 

 األأاد وو
ُ َصؿ مف  رر األرافوو ن نرؽ  زن  األراالا و اػدأس رمػش ا،رضوو امػرؽ 

  اف ا،  اري ألأؽ األص أر مدطلعًا كعذا  وو  ان ا  مرصد و
 نلعا   دد  األ رقاات  أ    احبي أاد مرن   :

 ااد وو أصلت  ذ  األ رقا  ق ؿ اا، و-
 ألب كؿ حل   ل  صأن ي أصاح   :

 ؟!!ألماذا ألـ نرلمد  أافا األد  -
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اػا اػاد وو  رػد أف لككػت األنرماػزوو  مػػت إألػل مكن ػؾي أألػـ أ ػدؾي أ ح،ػػت -
 ،دؾ طأاً ي أألـووو

اك ػػ و قػػرأ لػػ  ، األػػ وو إألػػل قامػػد األاػػرا  األ،اداػػ وو اػػنعـأ -أ ػػار ألػػ  حالػػ ًا: 
بي أذألػػػػؾ لػػػػ  نمػػػػاـ  9م مأ،ػػػػ  مػػػػف األ ػػػػدامااف  مفا مػػػػ  األمدرػػػػ  اقاػػػػرامالا  رقػػػػـ 

و كػػف 0972 ب ، ػػر مػػف كػػادأف األ،ػػاد ي ،ػػاـ األاػػا،  األ اماػػ  مػػف ل ػػر اػػـأ األاػػا
 مانردًا ألد،مفـ  األداراف ،دد األعااـ  األند اذي أاألماا،دة   ؿ اداحا فـو

 ووو
األلػػاا  األػػذ  كػػاف امػػرج لػػ  األراػػأفوو نل ػػب  األػػد افي أاألد ػػاري أاأل عػػب األداراػػ  
األملنف ػػ وو األنػػ  اػػر،اف مػػا ناػػَأد ي أ ػػ  نن ػػظل ،لػػل صػػدر األػػأاد ي أاألرصػػاص 

دؿ  اف األطرلافوو ارف ،لل حدأد األص ري أأ اصػ ر ممزقػًا أأراؽ ا، ػ اري األمن ا
،ـ اعنحـ األنرابي لاد،ػر  ح ػارًا لػ  األفػأا و حالػ ًاي مدمػدمًاوو اػدن  مرِلدػًا أف األمػأت 

ي األحزافي األكاألف األاحد و  احـأ حرا ًا ل  األ  ر األمصدـأ
 اا أم د؟!ما  أ األمأقؼ -رد ،لل األفانؼوو صأت األعامد ادنا  دزقًا: 

 األ مس  زحت اا ااد و-أأ اب  األنرماز: 
 ا دأ أف األرملا  ُكِ َ توو أنا ب مر :-امر  افمس ،حد   اد  : 

 حادًا ما    طل انؾ اا قامد األارا ؟-
وو قػػاؿ  ػػذا 01أطلػػب اػػنارة د اداػػ  مػػف رمااػػات األمدلراػػ  ،لػػل األمر ػػب رقػػـ -

كرا ي األم ػرأدة أمامػ  أنػا ب أالرًا إصػ ر  ،لػل األمكػاف األمحػدد لػ  األ راطػ  األراػ
أأطلب رمااات م ا رة مف لصال  األد ا اتوو ،لل مزاحػؿ األد ػم  األمراداػ  -قامً : 
 بوو ،ف رمااانفا مؤ،رة ،لل اداحاب األ داماافو 8رقـ 

،ػػػف امادػػػ ي أمػػػف  ل ػػػ ي ارنػػػب األػػػأاد   ا د  ػػػارات األمدأاػػػ ي أأراػػػلت األعدا ػػػؿ 
دي حا  ػًا األاػ ف األمرػاد  أللػأاد  األفػادر احا    امل  مف األػد اف األ لػ  األمنصػا،

أاػف  ػـ؟!وو آ  إدفػـ  دػاؾوو لػ  - األل ابووو  صر  ا نرؽ األأاد وو ان أؿ لاػ : 
  داا  األا ف األصداؽو

دقػػؽ األرؤاػػ   مدظػػار وو  ػػا  ػػـوو ، ،ػػ ي أاألرا ػػب محمػػأؿ ،لػػل ظفػػر أحػػد ـوو 
ي أ ػػػػـ أاػػػػف األ ػػػػدام  األ ػػػػامس؟!! األػػػػد اف ألػػػػـ ارػػػػد ااػػػػنر ـ!وو ااصػػػػطاد ـ األرػػػػدأ

 اصردأف ا،رض األصداع و أنا ب قامً :
وو 00ااد  األمعدـوو أطلب اػنارة د اداػ وو ،لػل األ ػط األ ػرق  أللمر ػب رقػـ -

  رد قلاؿ اادك  أف أللردأو
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أمرة أ رفوو  دراف مف األعدا ؿ األد ادا وو ننصػا،د ،دػد أقػداـ األ ادػب ا  ػر 
 ألا ف األأاد و

ؼي أحَمَلػػػ  األدعػػػا تي أادطلػػػؽ مػػػ ـز أحمػػػدوو  ػػػذ  ما،ػػػ  د،ػػػـي مػػػب األُمْاػػػرِ -
 ألم قانفـو

 ووو
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األ ارحػػػ  ،دػػػد األدػػػرأبي ألػػػأؽ حصػػػف  ػػػ رة م ػػػاأرة ألمكن ػػػ وو در ػػػت مػػػرناف 
أ،دػػػػدما دظػػػػر إألافػػػػاوو نرا ػػػػعت األراػػػػأف  ػػػػاألُكر !وو لػػػػردت  داحافػػػػاي أرلػػػػت محلعػػػػ  

 م نردةي م ل   ل  لؤاد  نأ اًا من اممًاو
 ػػػ  معػػػدمات مرلػػػا وو احن ػػػا  اػػػدناف مرنػػػا ،لػػػل ألػػػاة أاألدنػػػ وو كػػػاف اأمػػػًا 

صػا،ؽوو أنأقػؼ األعلػب األمحػػبي األمرطػا و أألكػفي أكمػػا نػذكَّر ا فوو أق ػؿ اػػأماف 
 مف رحالفاوو ،ددما أطلعت درا فا األم ؤـأ لأؽ اطف األدارو

، ث طلعػات مػف أر ػب أافػا األدعاػبو!وو أ دمػؾ ،لػل دقنػؾ لػ  األرمااػ وو ألعػد -
ي أحزدػ ي ،ف األرملاػ  ل ػلتي ألعػددا ،لمُت  ما  رفوو ألات حال ًا مدػؾوو أاػ  

  فادًا مف حار قناؿ!
 نعدـ مد وو قّ ل  ل    اد ي أقاؿي أ،ادا  نن مب لافما األدمأع:

ـُ ا،نذار ي أأر أ ألؾ األ  ا  األرا ؿو-  ُأقدِّ
طلعػػ  لػ  األر ػػؿ األااػػرف كاػػرت -قػاؿ ألػػ  األممػػرضي ،دػػدما ادنحػل  ػػ   اد ػػًا: 

    كاأرو ،ظـ األااؽي أطلعناف ل  ل ذ  ا،امف
 نعدـ مد  مأد،ًاي أ ـ الرأد  ل  ،ر   اقاراؼ:

 ادزأرؾ ل  األم  لوو إف امحأا أل و-
حا ت ،ر   األ رافي أَقِدـ األُحْزفووو  لس ل  ،عل ي أقل ػ ي  ػرر  ػدف األػأاد  
 كؿ مداأر ي أقص  ي أأ  ار األدلل ي أاألرلاػؽي أماا ػ  األمنحػدرة إألػل األارمػأؾي  ػؿ 

،لػػػل حأالاػػػ وو كما ػػػ ي نفػػػا ر دازلػػػ  لػػػ   اػػػد ي نمػػػا  أكػػػؿ األاػػػفأؿ األنػػػ  ند اػػػط
ماالات ا، طا  اقداادا  األصدارة أاألك ارةي  األصأت أاألحركػ  نكنػب أاػما  ك،اػرة 

 ُقنلت ،لل أ   ا،رضي  را  األنارع أ،دـ األنرعؿو
أما ذألؾ األ فاد األمرلع  ،ادا  لػ  األاػما  األزرقػا  األ مندا اػ ي األمداػأأل   ،نػ  

ؽ أللأاد ي  أ ب األدـ األما أح مف أ ؿ ااػنرادة األحػؽ األماػن اح مػف ل  األعرر األرما
أاػػد  األطدػػاةوو لػػ   ػػد مػػف اػػـأ اػػدن وو نكػػأف لاػػ  ا ناػػامات األدصػػر مرماػػ  م ػػرق ي 

 كاألردؿو
كػػاف األمحعػػؽ ُمن فِّمػػًاووو األاػػ ف ألمػػدة  ماػػ  أأر رػػاف اأمػػًاي مػػب نػػد ار نرلارػػ  
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 : األا ف ألمدة  فر أاحدوان  أ فرووو أما األ دد  ،امؿ األ رقااتوو لحكم 
أانفػػا األ ػػـأ األم ػػؤأم وو أمػػب ذألػػؾ كدػػت رحامػػ   ػػ   ػػذ  األمػػرةوو  ػػا  ػػأ األحلػػـ 
األصػػػػػدار  اق ػػػػػازة ا ،ػػػػػأ ،لػػػػػل رك ناػػػػػ  األمنر نػػػػػافوو انمػػػػػدد  ػػػػػاف  ػػػػػدراف األاػػػػػ ف 
األم ّصػػػص ألللػػػ اطوو انأاػػػد ذرا،ػػػ ي أاد ػػػأوو إ  أف لػػػمار  اراػػػؿ إألاػػػ  أح مػػػًا 

ألم ي ننرؾ ل  رأح   راحًا طأالػ ي أ،ماعػ  كرمػؽ ألالا  اأدا ي أاااطًا  ار ي مؤ 
 األرقادو

ألػػـ ااػػنطب زاارنػػ  لػػ  األم ػػ لوو ألعػػد اػػاقأ  مأقألػػًا  رػػد أاػػاـ قلالػػ وو إ  أدػػ ي 
أق ػػؿ ذألػػؾي أرحػػـ األ طػػر األمنػػر صوو دػػزؿ إألػػل األػػأاد  مػػب م مأ،ػػ  مػػف  دػػأد ي 

 ربوأأحلر  ،  األ فادو ألعد صمـ ،لل حمؿ  ،ماد  األ اردي ،دد ا رنعا  ا،ص
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األعػػذارة لػػ  مف ػػب األاػػ في األػػذ  احػػأ  ، ػػرة لػػ اطي أ،  ػػـ رن ػػ  دعاػػبووو 
  رلت أ،صا   أأنارًا م دأدةوو امكف ألفا أف ندعطب ل  أا  ألحظ و

 ذا ما حصؿ لرػً وو ألعػد اصػطدـ  دحػد األدع ػا وو األػذ  مػف ،ادنػ  أف انػرؾوو 
 ا ان ؽو! عااا طرام  ل  أأ،انفاي أارم   د،عاب ا امر  كا م

لا ط آ ر قزز   األرامح  األكراف  األن  ن حفػا قػدما ي أ أار ػ  األنػ  ألػـ اداػلفا 
 أألأ ألمرة أاحدةو!

اانطاع  رد أااـي أ ماا،دة  رض األمفنمافي مف األن  اػؼ مػف  ػذ  األأاػا   
 أ اؿ إألا  أف ا،مأر  رت   كؿ أللؿو

ااػػنطاع دارت دعا ػػات منرػػددةي أأحاادػػًا حاماػػ ي ألػػ  م نلػػؼ األمألػػأ،اتو 
أف انلمس ل  األراأفوو مػدف مػا قدمنػ   أاانػ  األمح  ػ  إألػل قل ػ وو األمطاألرػ ووو ُمػذ 
كػػاف طاأل ػػًاووو ل ػػدا ألزم مػػ  لػػا طًا ،ارلػػًاي ملمػػًاوو ألعػػد  ػػارك  لػػ  ذألػػؾوو لػػا طوو 
آ ر حاز ،لل إ، ا  ي ألد ا ن ي أقدران ي أدقن ي أمألػأ،ان  لػ  طػرح األماػامؿوو 

 األم ـز ا،أؿ  فادوو أقرر ل  د ا وو إد  منمازو! أنحلالفاوو  ذا األلا ط كاف
 ووو

 نحد،أا ،ف األرعادة األ رقا  ل  األعناؿو أ دف األدعاب أم د رأا  قامً :
ألعد أ ذدا ا مَعْأأل  ي أط عدا ا   داأا ي أكاف مف ا، دف ألػأ طأردا ػا   ػكؿ -

  أرلػػدا أ  نػػن  ـ أط ارػػ ي أد اػػا  األمعانػػؿ األرر ػػ وو أ حاػػب إمكادااندػػاي أ درالاػػ
 ػػد ألػػ  مػػف األعػػأؿي أف ناػػااس األ ػػاش أ رػػد األعػػادة ،ػػف ا  نمػػاـ  ػػدمأر ،داػػدة مػػف 

 األماامؿ األندرا ا و
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دعاػب أم ػدوو إف األ ػاش األػذ  - األ   ل  رأا  ل اط آ ػرأفوو قػاؿ أحػد ـ: 

اؤمف  رعادة )أاداأألأ ا (ي اكأف ا،قدر ،لل األرؤف األااااا ي أا،قػدر ،لػل نح اػز 
نكػأف األمررلػػ  أ،مػؽ  علػػااا ا،مػ  مػف  ػػ ؿ درأس األن،عاػؼ أاألنأ اػػ  األمعػانلافي أ 

األااااػػ و  ادمػػا أكػػد لػػا ط آ ػػر أف اقامػػاف  حػػب األػػأطفي أ األأحػػدة اك ػػ  أل ػػحف 
األ دػػػػد  ػػػػرأح األعنػػػػاؿي ألػػػػرب ،لػػػػل ذألػػػػؾ أم،لػػػػ ووو لاألم ا ػػػػدأف لػػػػد ا اػػػػنرمار 

اكأدػػأا ادنمػػأف  األر،مػػاد ي أاأل،ػػأرة األاػػأرا  األك ػػرفي لػػد األماػػنرمراف األ رداػػاافي ألػػـ
اػػػراماؿي أاألم ػػػرأع  ،  حػػػزب ،عامػػػد و أطرحػػػت أللمداق ػػػ  األعلػػػا  األ لاػػػطادا ي أا،
األصفاأد ي أاألم رأع األعأم  األرر  ي أدكا  حرب حزارافوو قػاؿ أم ػدي أاألكلمػات 

 نددلب مف لم  حارةي مندلع :
ألعد أ َّ  ا انرمار األدر ػ  لػر   قاصػم  أللحلػـ األعػأم ي أآماألػ  لػ  األأحػدة -
 اكػػأوو( ألعػػد أصػػ حت ا،مػػ  أقطػػارًا مندػػاحرةي أ،لػػت  - ػػ ؿ ان اقاػػ  )اػػااكسمػػف 

األمصػػػػلح  األعطراػػػػ  ،لػػػػل األعأماػػػػ ي أ،معػػػػت  ػػػػرأ فا ا،دظمػػػػ  األحاكمػػػػ وو حاػػػػث 
ا،أألأاػػ  ،دػػد ا ألاػػدة األحكػػـي أندااػػب قػػرارات  ػػرأ فاي أاأللرػػب ،لػػل األح ػػاؿوو مػػرة 

ًاي أمػػػػػػرة  ػػػػػػاألأ،أد ) األداماحأ اػػػػػػ (ي أمػػػػػػرة  ا اػػػػػػنعأا   ػػػػػػا، د   مصػػػػػػلح ي أقفػػػػػػر 
إف قصػػػ  األحمػػػاري أاأل ػػػزرةي  ػػػ  األأاقػػػب األػػػذ  -أاأل ػػػرارات األ راقػػػ وو أقػػػاؿ مؤكػػػدًا: 

احكـ األداسوو أ،ددما نصػ ف األلر ػ  مك ػأل وو اكػأف األعمػبي أاألم حعػ  أكػـ ا،لػأا  
  أ األحؿو

أاد   رلفـ  نح ظي أحػذري أكادػت األر مػ  األك ػرف أللمداق ػات دكاػ  حزاػراف 
 ا ارلمأف مف   ااا او اد رف أحد األل اط قامً :أا ا فاي أ رض م

 ػػرحـ أف ا نحػػاد األاػػألاان وو قػػدـ األك،اػػر مػػف األماػػا،دات ألدػػا اػػأا   األػػد،ـ -
األمػػػاد ي أاألراػػػكر ي أاألمأاقػػػؼ األااااػػػا  إ  أدػػػ  ُ ػػػِدع مػػػف األدػػػربوو أ اصػػػ  مػػػف 
أمراكاي ،ددما أصر ،لػل  مػاؿ ، ػد األداصػروو أ  اكػأف األ ػادئ لػ  األف ػـأ ،لػل 

اراماؿوو أ اص  ل  ا ح األ أوو كذألؾ ألـ اعػدـ أللرػرب ا،اػلح  األمنطػأرة كػاألن  إ
قػػدمنفا أمراكػػا  اػػراماؿووألذألؾ ااػػنمر األن ػػأؽ األمرػػاد  ماػػاطرًاي أ اصػػ  أف األػػدأؿ 
األرر اػػػػ  ألػػػػـ نلػػػػب قاػػػػد األند اػػػػذ أاػػػػ  ااػػػػنرانا ا  مأحػػػػدةي أأف قصػػػػ  األػػػػدلاع األرر ػػػػ  

 األم نرؾي  رال !!
 

لاػػ  األ ماػػب  حماماػػ ي  ػػأ حػػداث األحػػبوو ألعػػد اػػرد  األحػػأار األػػذ  كػػاف ا ػػارؾ
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األرداد مدفـ مدامران ي أحكااا ، ع ي أآرام  ل  ا ناار  راك  األرمري أ اركفـ لػ  
 ذألؾ األمنزأ أفوو األذاف دصَّ أا أد افـ ك  را  ل   ذا األم اؿو

أر عنػػػ  أاػػػمل  األلػػػ اطي أمحػػػاأ نفـ األماػػػنمرة ألمررلػػػ  اػػػ ب نأقا ػػػ وو إ  أدػػػ  
 رة  راػػا ي أ ػػاألرحـ مػػف أف األكلمػػات كادػػت ن ػػرمب لػػ  صػػدر  أ،لػػل نمنػػرس كصػػ

ألاػػػػػاد وو أكػػػػػـ أد ألػػػػػأ اد،ػػػػػر ك مػػػػػ  مطػػػػػرًا لػػػػػأؽ رؤأاػػػػػفـوو لاداػػػػػاب لػػػػػ  آذادفػػػػػـ 
كاألطألػػافوو أألكدػػ  لّلػػؿ أ  ا اػػب قصػػن  م ادػػًا ،دػػاس اػػادادر ـي أادادرأدػػ   رػػد 

 حافو
 ااػ  كػاف أما األحلأر ا،ص لي أا،قػرب إألػل رأحػ  مػف كػؿ  ػذ  األأ ػأ  األح

ف كادنػػػػا ماػػػػكأدناف  ػػػػاألحزف  أ ػػػػ   فػػػػادووو ،ادػػػػا  األ راقنػػػػافوو ن ػػػػنر ف ذكػػػػا ي أا،
األصػػػػامتوو ن ػػػػراف قػػػػدرًا ك اػػػػرًا مػػػػف األنر اػػػػر األصػػػػأل  األرماػػػػؽوو  ػػػػادئ األم مػػػػفي 
دا،مفػػػاوو  ادمػػػا انػػػدلؽ  لػػػؼ اػػػفأب صػػػمن ي أ ػػػ اؼ رقنػػػ وو  ػػػ ؿ مػػػف األدػػػأروو 

أاألمػرأ ةوو ماػنرد ألنعػداـ  دمانػ   اأحؿ  األحاأا ي أاألأ،ػدوو  اػد  ا ػنرؿ  األد ػاطي
ألزم مػػػ  لػػػ  أ  أقػػػتي أ ػػػ  مدػػػداة  األنأالػػػب األ رأاػػػ  األد اػػػؿي أقرا انػػػ  ألػػػ وو أدػػػ  
 اب م دأد إألل حعامؽ األحاػاةي أأاقرانفػاوو لػ  ندػاحـ ،ملػ وو مػب أألػأاف  ااألاػ وو 

 ألاات صار   ا ماؿي أممكد  األنحعاؽو
لػػػ  لػػػ  األعلػػػأبوو لنعػػػرع انرػػػاطؼ األحػػػزف اقداػػػاد ي أناػػػطب األرػػػذا ات األدا 

أ ػػراس األصػػداق  لػػ   ػػداؼ األعلػػأبي أمػػيق  األراػػأف لػػ  ) ػػارمأد ( مػػف األم ػػا،ر 
األم لصػػ و  ػػذا مػػا حصػػؿ لػػ  ألالػػ  معمػػرةي دالمػػ ووو  لاػػا ،لػػل معرػػد   ػػ   لػػ  

 حداع  األا فو قاؿ أل :
ـَ ننػػأارفي أن لػػس أحػػدؾ ماػػكأدًا  ػػا،ألـو؟! ازرع حزدػػؾ لػػ  - أ ػػ   فػػادوو أِلػػ

 ل  دم وو لكلدا ل  األدفاا    ري أ   د ألد ب ا،ألـ مف األ الافوصدر ي أكلمانؾ 
  ذا ك ـ  ا،روو  ؿ نكأد ؟!-
 ل   رض أأقات األ راغو-

دظػػػر إألػػػل األاػػػما وو  ر ػػػت مػػػف لمػػػ  ندفاػػػدة حػػػّرفي أارناػػػمت ،لػػػل أ فػػػ  
 ا ناام  صدارةي أقاؿ:

ف كدت ما زألت طاأل ًا ل  األكلا  األحر اػ ي ،دػدما حصػلت دكاػ  حزاػرافوو كػا-
أاألػػد  رمػػاس م  ػػر  ػػرط  لػػ  محالظػػ  راػػؼ دم ػػؽوو أ ػػأ ار ػػر األطراػػؽ  ػػاألعرب 
مف مطػار األمػزةي  ػدأ األطاػراف األمرػاد    أمػ وو أصػا ن   ػظا  أأدت  حاانػ ي أمػا 
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أمػػ ي أأ ػػأا ي أأ نػػ وو كػػادأا اعطدػػأف  اندػػا لػػ  قراػػ  م ػػدؿ  ػػمس ،دػػدما احنلفػػا 
نفـ األرداػػدة ألزاػػارن ي إ  أدفػػـ األصػػفااد وو ألػػـ أر ػػـ مدػػذ أر ػػب اػػدأاتوو أرحػػـ محػػاأ 

ل ػػػلأاوو دنأاصػػػؿ  األمرااػػػل  ،ػػػف طراػػػؽ األصػػػلاب ا،حمػػػرو أمػػػا ،مػػػ  األػػػذ  كػػػاف 
م ذ ـوو لعد أأد،  اقارامالاأف األا ف ألد اط  لد ا حػن ؿ أألػـ ا ػؽ ألفػـ اػأف 
 ػػد وو األػػذ  ن ػػاأز األاػػ راف مػػف األرمػػرووو مػػا رأاػػؾوو  ػػؿ ن ػػد ا،مػػر محزدػػًاو؟وو 

 و ،لل ا،قؿ  األدا   أل وو أر أ أ  أكأف قد أ،علت ،لاؾ؟إف ذألؾ مؤألـ  دًاو
،لػػل أاػػ  -أ ػػرج اػػا ارةوو أ ػػرلفاي أد ػػث مػػب د ادفػػا زلاػػرًا طػػأاً ي أنػػا ب: 

حػػاؿ أ ػػأد  لػػ  األأحػػدات األ اصػػ وو اراحدػػ ي لاألنػػدراب األماػػنمري أاألرداػػؼ حنػػل 
 واقر اؽ حاأل ًاي أددرة أأقات األ راغوو ا دلد  ،ف األن كار األمانمر  فـ

 أا ب األرعأ  ؟-قاؿ أل  مناامً : 
  وو إد  أمر ،اد وو   ار مب رن   أ،للو-

،دػػػدما دفلػػػاوو كادػػػا اررلػػػاف  رلػػػفما أك،ػػػرو مػػػف األمؤكػػػد أف را طػػػًا صػػػداقاًا 
حمامػػػًاوو أألػػػؼ  ػػػاف قل افمػػػا  دػػػ ض رأحػػػ  مػػػرافوو ألعػػػد اػػػ ؿ كػػػؿ مدفمػػػا أااػػػط  

 ا نصاؿ األ راد ي أاألفان  و
 ووو
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   ػػأؼ األ ػػارع  ل ػػ ووو أأمامػػ  ن نرػػد  طػػأات ماػػر،  صػػأت  طػػا  ننػػدأ  لػػ
لػػ  أح ػػ  صػػامن وو مػػرت اػػاارة ماػػر، وو د،ػػرت ماا ػػًا مطراػػ  منحعدػػ  لػػ   ػػأؼ 
األ ػػػارعوو نلػػػأث دصػػػ   ا،اػػػ ؿوو دظػػػر إألػػػل د اػػػ وو أ ػػػد ا،مػػػر محػػػنمً وو نمػػػنـ 
  ػػػنام و دصػػػؼ اػػػا،  مػػػرت ،لػػػل امن كػػػ  حرانػػػ و مفمنػػػ  نؤكػػػد األنحاقػػػ  األ ػػػأر  

  أد  صمـ ،لػل رؤاػ  أ لػ ي أألػأ ألػدقامؽوو ،دػدما دألػؼ إألػل األناكاػ وو  أحدن وو إ
أحػػػػػػس  األػػػػػػدؼ  احلػػػػػػد وو مطػػػػػػر   اػػػػػػؼ ادزألػػػػػػؽ    ػػػػػػؿ ،لػػػػػػل ز ػػػػػػاج األاػػػػػػاارةي 

 أاألمااحناف نك طاد   رنا   كاأأل و
اػػاادة األدعاػػػبوو اعأألػػػأف أف ،ػػػدد األعنلػػػل مػػػف األلػػػ اط لػػػ   لػػػدة دػػػأف ن ػػػاأز -
 األر رةو
 منل حصؿ  ذا؟!-
 ألدارة األ أا  ،لل قاادة األلأا وو أألـ نرلـو؟!األ ارح وو ل  ا-
 اا إألف وو إد  ألأام و! قاؿ ذألؾ  ماًاي أنا ب  صأت ،اؿ:-
  وو كدُت ل  إ ازةو-

أ ازاب لرحوو زحرأدة أطلعنفا أ ن  األك رفوو احنلدن وو إ أنػ  ااػنع لأ    ػرح 
 فـ حػػاأؿ راقػػصوو إدػػ  ا،ك ػػر  اػػدفـو أمػػا أاألػػد وو األ دػػد  األعػػداـي لعػػد رحػػب  ػػ   ػػن

 إ  ا  ي أ،ددما ا نلل   وو قاؿ زا رًا:
أِاػػْ فف لػػ   ػػد  حاانػػؾ األراػػكرا و؟!! ا ػػب أ  انكػػرر ذألػػؾوو ألعػػد أملػػات -

أك،ر مف ، ،ػاف ،امػًا لػ  األ ػاشي أألػـ اػدأف لػ  اػ ل  اػأف ،عػأ ناف ،ػادانافوو 
 إد  ،ار أافا األدعاب ما حصؿ ألؾوو!

 قلاً وو إ  أد  ،لَّؽ:  ر األ   رح ألأاألد  األمأقؼوو اد اطت أاارار 
 أمب ذألؾ كاف قرارؾ منار،ًاوو ألعد رحمأؾو-

أ ػػػارت األاػػػا،  إألػػػل األحاداػػػ  ، ػػػرة صػػػ احًاوو ،دػػػدما حمػػػؿ حعا نػػػ  مأد،ػػػًاي 
 أحادر ملنحعًا إألل ،مل و

  ؿ زاارن  األعصارة ألذأاػ وو حػاأؿ مػرناف أف ااػدؿ أ نػ  األك ػرف ،دفػاوو إ  
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ع  حارًاوو انررؽ   ً  لػ  لمػ وو )قمػر( حلػـ أف صأن  ألـ ار ر   نا وو أاألاؤاؿ  
انك،ػػؼوو انفطػػؿ لػػ  لػػؤاد وو كنػػراكـ األدػػدف ،لػػل قمػػـ األاػػ أح أأ ػػدا فاوو أان مػػبوو 
ألانػػدلؽ دفػػرًا مػػف األ ػػأؽوو ناػػ ف لاػػ   اا نػػ و األدالػػذناف األمنعا لنػػاف لػػ  مدزألافمػػاوو 

 العػػ  لػػػ   نندا اػػافوو ندػػردافوو نراػػ ف اق ػػارات األمدػػداة  رحاػػؽ األ ػػ ا وو نحلػػؽ
األ لػػا  األ اصػػؿ  ادفمػػاي أاألراػػامؿ األصػػدارة األر أألػػ ي األم ن مػػ   داػػاد  ا،ط ػػاؿوو 
نػػػد ؿ حرلنافمػػػا مزقزقػػػ   األكلمػػػات األحدأدػػػ ي األرقاعػػػ وو زار،ػػػ  ا،حػػػ ـ لػػػ  األعل ػػػاف 

 األ العاف  األحب األمنرع  األلف   أللعا و
 ،دػػػػدما ا نمرػػػػا ،أؿ مػػػػرة لػػػػ  دػػػػاد  )األكراػػػػز  كػػػػات( أاحنأنفمػػػػا ا،لػػػػأا 
األ النػػ وو ألػػـ انحػػد،ا  ػػ ؿ األدصػػؼ األاػػا،  ا،أألػػلوو ،ف  ػػ ا فما أ ػػرلت حراعػػًا 

 ملنف ًا مف األُع ؿ األظمدف ألرحاؽ األر ؽو
 ألماذا ا نرت األحعأؽوو اا قمر؟- دأ حدا،   داًا: 

 األحعأؽ اا أم د ) أكر( لرأع األ امر وو إد  ا،قأفو-
ا،نػػػذر ،ػػػف نصػػػرل  لػػػحؾ أللن ػػػ ا   عفعفػػػ  ،األاػػػ  أل نػػػت ادن ػػػا  األحالػػػرافوو 

 أما    م ططانؾ األمانع لا ؟-أأردؼ قامً : 
 حلم  ا،ك ر أف أص ف محاما و-
األمحامػػاة أللمػػرأة ،مػػؿ ألػػـ انع لػػ  م نمردػػا  رػػدي أاأل،عػػ  لػػ  قػػدرنفا  ػػأض  ػػذا -

 األم اؿوو منأالر   دًاو
 األ،ع  ا دافا اقدااف   د ي أنصمام  ،لل إ، ات ذان و-
 صحاف أألكف أللداس رأ  آ رو-
األدػػػػاس نحنرمػػػػؾي أنرنػػػػرؼ  ػػػػؾي  رػػػػد أف ن ػػػػر ف أدػػػػؾ ا، ػػػػدروو إف أقػػػػأؼ -

محاماػػ  لػػ  قا،ػػ  األمحكمػػ  مناػػلح   ػػاألرلـي أاأل صػػاح ي أاألحلػػأر األعػػأ ي ارطافػػا 
 مفا   أاحنرامًا ا أؽ األر اؿو

 أ،دل ،لل طمأحفاي أحماافاي أزاد ذألؾ مف نرلع   فاو
 د  م ػػأ ًاوو أمػػب داق ػػا  ططػػًا ماػػنع لا وو كػػاف  ألػػ وو أف اصػػلفا   ػػر اػػ

 ذألؾ ألـ ا  ر ا  حعاع  ما  رفو
 ووو
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وو كػاف ااػنرراض األعػأةي أاألػ طشي احػـأ  ،ددما أصؿ أحدن  ،صر ذألؾ األاـأ
لػػػ  األاػػػما وو رلػػػاف مراداػػػاف مػػػف طػػػامرات األماػػػراجي أاألماػػػناري افػػػدراف لػػػ  للػػػا  

 األمدطع وو أا نرقاف  ط األ  ف و
كاف  ػذا ألع ػ  ،دػد ـو أاػلأب قاادنػ  اانع لن  اران   ا نفاجوو  ا  )األحد ل ( 

حػػداث مرؤأاػػا  طالػػ  حاا ػػ وو مػػدحأا ا نمامػػ  األ ػػداد  ػػرأحفـ األمردأاػػ وو أقناألػػ  
األرداػػد مػػب األاػػلط  ا،،لػػل ،دػػد أ  نعصػػار  حػػؽ اػػران وو أنحملػػ  ماػػؤأألا  قػػرار  
أندػػػػدرأا طػػػػػأاً   ػػػػدأامر  األنػػػػػ  اصػػػػػدر ا اػػػػاألًا قاطرػػػػػ ي ن نػػػػػر كػػػػؿ م األ ػػػػػ  مفمػػػػػا 

دلػػػػ اطوو أاحنػػػػراـ األأقػػػػتوو أاألنػػػػدرابو األ لػػػػت لػػػػ    صػػػػان  صػػػػدرتوو لػػػػ  ا 
 حرص  األ داد ،لل أداقن  ل  كال  األظرأؼو

ألمػػدة اػػأمافوو قػػاـ  ن عػػد كػػؿ  ػػ  وو  ػػكر دام ػػ ي ألػػ اط  ،لػػل ا نمػػامفـوو 
أألعػػل كلمػػ  لػػ  ا  نمػػاع األصػػ اح وو إ  أدػػ  ألػػـ انرػػرض ألمػػا حصػػؿ ،دػػد األػػأاد ي 

ل األنػػػدرابي أا، طػػا  األنػػػ   حظفػػا إ ػػػاف  ركػػس مػػا نأقرػػػ  األ ماػػبي  ػػػؿ ركػػز ،لػػ
ا  ػػن اؾ مػػب األرػػدأوو أ،دػػل ،لػػل األراػػكرااف األػػذاف د ػػذأا مفػػامفـ  ك ػػا ةوو نفللػػت 
أ أ فـ أنأردت كدرح ػ    ػز طاز ػ وو  ر ػت ألنأ ػا مػف دػار األ ػرفوو ،دػدما أمػر 
 مػػػدف األم اػػػداف إ ػػػازات مػػػب األنعاػػػد  داػػػب األداػػػابوو أقػػػب إ ػػػازات أل،ماداػػػ  مػػػدفـوو 

 أ دح  األ رحوو لطارأا مف األمراكر  رل  ،افو حملنفـ
ادنفل األرمؿ األاأم وو د ػؿ  راكنػ وو  ػدأ  نأقاػب األ راػدوو ادنا ػ  درػاس مر ػؽي 
 ػػأ أالػػًا  ػػرر  األحا ػػ  إألػػل ا اػػنراح ي  رػػد نلػػؾ األمػػدة األنػػ   راػػن   ػػاف األ ػػدراف 

ر إ  األمرنمػػػ ي أاألدأالػػػذ األدامراػػػ  األصػػػدارةوو األنػػػ    ناػػػمف ، ػػػر  األ ػػػمس  ػػػاألمرأ 
  أاز ا ر مؤقتوو احمل   ػراع مػراضوو مػا   األلػاؽي أاألكي ػ و قػرر أف اعا ػؿ 
قامػػػد األكنا ػػػ وو اااػػػندؿ أ ػػػأد  مداأ ػػػًاي أاػػػزأر   ػػػذا األماػػػا وو  ماػػػ  كالػػػأ منػػػرات 
ن صػػل  ،دػػ وو ألااػػت م ػػكل وو اػػا د أاػػال  ندعلػػ  إألاػػ وو حنػػل ألػػأ الػػطر ألعطرفػػا 

 ،لل قدما و ،ددما  ان  وو لأ .    اعأؿ:
أ،نعػػػد أف ،ماداػػػ  أاػػػاـ كالاػػػ  ألنداػػػاؾ مػػػا  ػػػرف اػػػا أم ػػػدوو قػػػا لد  حػػػدًا ،دػػػد -

 األأاحدة ظفرًاوو مب نعرار ،ف ألب أحدنؾي أان د إ ازنؾ  ادنظارؾو
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قدا،ػػػاتي أرؤف م ػػػنرك وو ر طنػػػ   فػػػذا األعامػػػدوو صػػػداق ي أاحنػػػراـ من ػػػادألافو 
ف  األ داػػػػ  أاألػػػذ  أطػػػػد ذألػػػػؾوو حرصػػػػ  ،لػػػػل إ عػػػا  لػػػػارؽ األرمػػػػري أاألرن ػػػػ ي منػػػػأَّ ا

 أا دل اطي أألـ ا كر مرة  ا نراؽ  ذ  األعا،دةو
اػػدأل  مػػرة أحػػد األػػزم   األػػذ  دعػػؿ حػػدا،ًاي كعامػػد قحػػدف األاػػرااا ،ػػف رأاػػ  لاػػ  

ف رأاؾ  م ردؾوو ،ف األمعدـ محمأدو-أ ا  :   مف األم لؿ أف نكأِّ
مػػف أ فػػ  دظػػر وو إدػػ  قامػػد اػػؤمف  ػػاألحأار -أ،دػػدما أصػػر ،لػػل ذألػػؾي قػػاؿ: 

 وو   ان ػػػذ قػػػرار  مناػػػر،ًاوو احكمػػػ  األمدطػػػؽي ألكدػػػ  ،دػػػدما اصػػػدر أمػػػر  األػػػدامعراط
 اص ف   ً    انزحزحو

دعاػػب أم ػػدوو ألػػأ -،دػػدما حاػػا  مأد،ػػًاي أا، ازنػػ  نزحػػرد لػػ   ا ػػ وو قػػاؿ ألػػ : 
كدػػت مكادػػؾي ألػػ  األظػػرأؼ ،ادفػػاوو  ن ػػذت د ػػس قػػرارؾوو مػػب األرلػػـ أددػػ  ألاػػت 

 ل  مفارنؾ ل  األرم و
 ألكف مردأاان     دس  فاو! كرًا اا ااد وو -
مػػا أقأألػػػ   ػػأ األحعاعػػ ي أأدػػا   أ امػػؿ لػػ  أمػػأر كفػػذ وو أأدػػت نرلػػـ ذألػػؾوو -

 ،لل أا  حاؿوو ألات من ردًا ل   ذا األرأ و
كػػاف قػػأؿ قامػػد  مد  ػػًاي  ػػؿ رامػػب األد  ػػ ! أزاح ،ػػف لػػؤاد  األك،اػػر مػػف أ،عػػاؿ 

ادة األلػأا ي أأكػد األمعػدـ األ رأر  األذدبي أاقح اطو نحػد،ا ،ػف األدػارة األ أاػ  ،لػل قاػ
محمأدوو أف األمكافي أ مػا ا ػر  لاػ وو كػاف مك ػألًا ،،ػاف األرصػد األمرػاد ي أأدػ  
د ػػاي أم مأ،ػػ  مػػف األلػػ اطوو حػػاف نػػد رأا ،ػػف األػػد أؿ إألػػل األعا،ػػ  دقػػامؽ ،ػػدة 

 كأدفـ مف األمد دافي أقاؿ مازحًا:
 أانحد،أف ،ف مااأئ األند افو -

 ووو
، ػػػر اأمػػػًاوو حصػػػؿ ،لػػػل دعا ػػػ  ألمػػػدة اػػػا  ر ،ظػػػـ اػػػاق   ػػػ ؿ  ماػػػ   -

  فر أما أاف ااعلافاي لفذا ما   درلم و
 كػػذا قػػاألأا ألػػػ  لػػ  األم ػػ ل األحكػػأم ي  مدادػػ  در،ػػاي ،دػػدما ،ػػرج ألزاارنػػ  ق اػػؿ 

 ادط ق  إألل دم ؽي ألعلا  إ ازن وو أاؼ ك،ارًاوو ألكـ أدَّ ألأ رآ و
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مػف  ػدة األػذ أؿوو أ فػ  نحػػأؿ صػرد األػدـ إألػل رأاػ ي أازدادت ،ادػا  اناػػا،ًا 
 إألل ألأح  م دأ   األم مفو

األ ػػاؿ األصػػأل  األرقاػػؽي األمزحػػرد  ا  ناػػام  األ الػػا  األم ػػرق ي أاألػػذ  طػػأؽ 
،دعفػػا   ػػااك وو ألػػـ ااػػنطب إ  ػػا  نعػػأارة األكدػػزة األحمػػرا ي األنػػ  ن ػػرز اػػ ح  دفػػدافا 
افا األرػػػػا ااف األمػػػػأردافي أندأرنفػػػػا )األماكرأ اػػػػب(وو اد ػػػػمرت كا ػػػػ   دصػػػػؼ ل ػػػػذ

األمكندػػزاف  حمػػرة منأ  ػػ وو ان مرػػاف نحػػت  ػػرا اف مػػف )األدػػاالأف( األ ػػ اؼوو  لػػأف 
 األ ف األمحمصو

ألحظػػات مػػف األصػػمت األ ػػا،ـ ،لػػل  ػػ نا  أرطػػاً وو مدرنػػ  مػػف األنرحاػػب  فػػاو! 
صأن  ، ر األفأا   رد حافي أ أ اصالف اد ا األحارة  ػدلؽ مػف دـ اػا في حػض: 

 أ ً  )قمر(و-
 ي أد ػػػ  لػػػ    ػػػأت ملػػػأف ألمصػػػا اف األدػػػأري ألػػػ اب   طػػػا األػػػدر ات األعلالػػػ

د ػرن  األاػػ امر األمنأ  ػ  كد ػػـأ صػدارة ن ػػب  دػػاي أ دػاؾ لػػ  للػا   ػػذا )األدااػػت 
 كلأب( مف  رد ظفر اـأ ر ار  دال.و لا د ا  اؤاأل :

 أألـ نداأل  ك،ارًاوو أدت دصؼ ،ارا و!!-
و أدػػؾ   ا ػػدأ أأدػػت نراػػكر لػػ  نلػػؾ األ عػػاع األ الػػ ي األ راػػدة ،ػػف األحلػػارةو-

نرػػػػاش األرصػػػػرو! إدفػػػػا األمألػػػػ  اػػػػا صػػػػداع وو أأ أدػػػػؾ إداػػػػاف ر رػػػػ  األن كاػػػػروو 
 أحاأروو!

رحـ نح ظ  ،لػل مػا نرنداػ وو إ  أدػ  ا،نػرؼ  اػرارن وو أدفػا ن ػدأ أك،ػر أداقػ  
،ارة ،ما كادت ،لا  ل  ألعامفما األاا ؽو  أا،

 ًاونحد،ا ل  مردل األنحرري أاألدافي أأحكام  ل  األمرأةوو الأكًاي أ،اا 
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إف األ نػػاة األمحصػػد   ػػاألرلـي أاألرعػػؿ األػػرا في أاأل لػػؽي   -قاألػػت  كػػؿ ألػػأح: 
ل  األ امر  ك،ارات  ػف األ ناػات األلػأان  لػرض ،لػافف -ارا فا ما نرندا ي أأردلت: 

ا، ػػؿ مػػا ارندادػػ وو نػػارة  ااػػـ األ ػػػرعي أنػػارة  ااػػـ األ ػػأؼ مػػف األم نمػػبوو أحكػػػ  
ا  اف األمأا ف ي أاألنصرافوو أل  ا دػ  األداسو ل  قرارنفف ألاف  معندراتي أألكدفف 

 األ  ما إف نص ف  رادة ،ف حافا ن لب ح ا فاي أن  اػ  لػ  حعا نفػا أم،لفػا ن رػؿ 
األر ػػراتوو ألعػػد ملػػل ،صػػر األحػػراـ اػػا صػػداع !وو إددػػ    أ نلػػؼ ،دػػؾ معػػدرةي 

ألػػػأ  -أ،لمػػػًاووو أدظػػػر  دػػػاؾوو أأ ػػػارت  رادافػػػا إألػػػل لنػػػاة  األاػػػ   ػػػاألعرب مدفمػػػا: 
افػػػا أل لنفػػػا  ػػػا ًاوو   ػػػرر اي أ،اا فػػػاو أ،دػػػدما أ ػػػابوو أف األ ػػػرع ألػػػب األحلػػػؽ  دذد

حػػدأدًا ألرػػأرة األمػػرأةو ادن لػػت قاملػػ : مدػػذ قػػداـ األزمػػافي ارنػػدف األ  ػػر ،اػػا فـ حاػػب 
 األ درالااو

لنحػػػت حعا ػػػ  اػػػد اوو نداأألػػػت ،ل ػػػ  ن دفػػػاوو أ ػػػرلت اػػػا ارةوو د ،ػػػت د ادفػػػا 
اػػػؤاألفاوو طلػػػب لد ػػػاداف مػػػف   فػػػدأ ي أ ػػػ  نرمعػػػ  مانك ػػػ  و  ػػػا  األدػػػادؿوو  رػػػد

أمػػػػا ، قػػػػ  األ درالاػػػػا -األعفػػػػأةوو ناػػػػلؿ األػػػػد اف إألػػػػل ،اداػػػػ وو لركفمػػػػاي أناػػػػا ؿ: 
  األ،ااب؟!

 د،ؾ مف  ذا  رح  اطأؿو-قاألت من رم : 
 أحس  ادز،ا فاي أألكد  أ،اد األاؤاؿ قامً   زصراري أا را  م طد :

 مف ِ،ْلِمؾ دان ادو!-
لدد ػػػػذ األصػػػػحرا  مػػػػ،ً وو أ ػػػػر  األ ػػػػمس األ درالاػػػػ  نردػػػػ  أالػػػػًا األمدػػػػاخوو ل-

األمحرق  الطرت اقدااف ألأقاا  رأا   دطا وو األر ؿ كما األمرأةوو أاأل،ػأب األطأاػؿ 
ا، ػػاض األلػػأفي أاأل لػػ اضي اركػػس ا، ػػر ي أااػػمف أللفػػأا   األػػد أؿ إألػػل األ اػػد 
ألا عػػل رط ػػًاوو أ ػػا  األل،ػػاـ  م،ا ػػ  األكمامػػ   نعػػا  األد ػػاري أاألرأاصػػؼ األرملاػػ وو أمػػا 

قداػػػاف اقلراعػػػ  لعػػػد نحػػػرر مػػػف ،اا ػػػ وو أأ  ػػػا،حرف ألػػػـ ارنػػػد مدفػػػا إ  مػػػا ااػػػنر ا
،أرنػػػ وو أ اصػػػ  مػػػف كػػػاف ارػػػاش  عػػػرب  ػػػط ا اػػػنأا وو األحػػػرارةي أاأل ػػػأ األم ػػػ ب 
 األرطأ ػػ  األنػػ  ناػػ  فا ك،ػػرة ا،مطػػاري أاألدا ػػات األنػػ  لرلػػت ،لػػل  اػػد  أف ا عػػل 

،م،ل وو أ ذا  ػرف ق ػؿ أف نعػأؿ د عًاوو أ ذ ا،اكامأي أطراز أل اافـوو إألل آ ر ا
 ا،دااف كلمنفا  ي ؼ األادافو
 إ ـ نفدلاف ل  األدفاا ؟-قاؿ أ أ احدِّؽ  رادافا: 

أف نعرأدػػػػ  قػػػػػرا ة أالػػػػػح ي  ػػػػػ ال وو إدػػػػػ   دػػػػػا أدالػػػػػب ،ػػػػػف األ ػػػػػمسي ،ػػػػػف -
 م ػػػرأ،ا  األلػػػأ ي ،ػػػف األألػػػأحوو لددػػػا ،ا ػػػع  أللدػػػأروو أكػػػر  األظلمػػػ وو  ػػػؿ نرلػػػـ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 27 - 

 
 

األحؽي  األرػػػدؿي  األحراػػػ ي  األماػػػاأاةوو ناػػػأد م نمردػػػاوو أحلػػػـ  مػػػاذا أحلػػػـ؟ أحلػػػـ  ػػػ
 اػػاارة  الػػا   مدػػزؿ مػػد أف  ػػاأللأف ا، ػػاضوو م ػػرأش  د،ػػاث أ ػػاضوو ،ف ذألػػؾ 

 ا    ألأف رأح و
لػ   ػػ ؿ ك مفػػاوو  فػر  ا،ألػػؽ األػػذ  ا ػػب صػراح ي أصػػ ا ي أ مػػاً وو أ،ملػػ  

ااف كاد ػػػأع دعػػػ  ، ػػػؽ ،طر ػػػاي أا،نػػػرؼ لػػػ  اػػػر وو أف مدطعفػػػاي أن كار ػػػاي صػػػال
األنػػػدلؽو أراد لػػػمفاي أمرادعنفػػػاوو إ  أدفػػػا ا نرػػػدت ،دػػػ     ػػػ وو د ػػػش ألنصػػػرلفاي 

 أ رر كددما  دارًا ل ا اًاوو  ارد األملمسي لصل  ،دفاو!
ل  دا ل وو أ الن   رأنفاي أصراحنفا األعاطر  كحد األاػاؼي أ، ػعفا ألحرانفػا 

 األمن  ر ك ركافو!
ألػػػػأف مػػػػا   ا رلػػػػأفي أاؤمدػػػػأف  مػػػػا   لػػػػ  م نمراندػػػػاوو مرظػػػػـ األدػػػػاسوو اعأ 

اصػػرحأف ألرلفػػا األنر اػػ  األ طػػدي أاألنرلػػاـ األ طػػدي أاألكػػـ األفامػػؿ مػػف مػػأرأث األ ػػأؼي 
أاألنرصػػب أاألنعاألاػػدي أاألرػػاداتوو األنػػ  نحكػػـ رقا دػػاوو ألكػػف  ػػذ  األ نػػاةوو  ػػ ؿ  ػػادر 

 مف األألأحي أاأل  الا و!
أ ػ  م،ػؿ  ػذ و؟؟ لكري أ أ اندملفاوو  ؿ ا رؤ ،لل نحػد   ػذا األأاقػب مػب ز 

الأك  ا  نما، ي األراكر وو األمراقب  دق  مػف أاػرن ي أقار ػ ي أ ػؿ حاػ ي ط ارػ  
،ملػػػ ي ،أؿ مػػػرةوو أحػػػس أدػػػ  ا ػػػ ف أمػػػاـ اقنحػػػاـ ،األمفػػػا األ اػػػافي أ حر ػػػا األفػػػامب 

 ا،مأاجي أامامفا األم نرل    فب  رأنفا األمنر  و
مػاأج لػ  لكػر ي أقل ػ و  مازاف إحااس األمرأةوو ألمات  زات األنردد األأ لػ وو نن

اػمرت أدػؾ قلػات مػدة لػ  األاػ فوو -أرادت أف ن رد  ،ف األمألأعوو ناا ألت: 
 األا بوو إذا ألـ اكف ذألؾ محر ًا؟

نػػػد رت  د ػػػدة لػػػدام   ػػػرافوو أصػػػا   األصػػػفااد  لػػػ  -ممأ ػػػًا  أا ػػػ ي قػػػاؿ: 
 ااق و
 آ  اا إألف وو ألرل  )ألا( قرا  وو إد  اعل  دعا   ل  مدزأل  أللا ب ،اد و!-
ؿ ،دأادػ ي أرقػـ  ان ػ ي أقػاؿ ألفػاوو أدػ  اػأؼ - أأاف اعطف قرا ػؾ  ػذا؟وو اػ َّ

اعـأ  راادن و  عاا صامناف أل نرةوو  دت أكدف كؿ مدفما اراش ل  ،األمػ  األ ػاصو 
 لا دن   عأألفا:

ااػػػمب اػػػا أم ػػػدوو ألعػػػد ااػػػنطرت أف ند ػػػذ حاِّػػػزًا مػػػف ،ػػػأاط  وو أكػػػاف مػػػف -
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د وو أألكػػف مػػا  ػػدا ألػػ  أدػػؾ ألاػػت األداػػر األممكػػف أف نرنعػػ  إألػػل ر ػػاط مػػف األحػػب أ ػػ
األذ  أحلؽ   داحا  إألل ا،مدا  األن  أ، ػعفاي أألاػت األمعانػؿ األصػلب األػذ  احطػـ 
منػػػػاراس األن لػػػػؼي أألاػػػػت إ  ،ر ػػػػ  معرأدػػػػ   عطػػػػارات مفنرمػػػػ  نر ػػػػر ماػػػػالرة إألػػػػل 

 محطات  ل ا و!
 دالب ،ف آرام وو حاأؿ إقدا،فا  كؿ ح   ممكد وو قاؿ ألفا:

 أ،ادانداوو األك،ار مف مااحات األز أر األرامر ي األ أاح و ل  دمط الأكداي-
ألرػػؿ لػػ   رػػض مػػا نعأألػػ  حعاعػػ ي أألكػػف األماػػا  األ اراػػ ي األمنداػػرةوو   نداػػف -
 أ دًاو

حادًاوو للدنرؾ ألرأاط داي أن كاردا لرص  أك ػر أللعػا وو أ،نعػد أددػا لػ  األدفااػ  -
 اأؼ دصّب ل   لاب أاحدو

مطأا،ػػ وو ن  لفػػا أداملػػؾ كمػػا نراػػدي إف  أرف أف ن حػػث ألػػؾ ،ػػف لنػػاة ألادػػ ي-
كدت ل  ، ل  مف أمرؾوو أا،  للددع ألاااـ األُحْكـ  ادداوو أحػادرؾ ا في أصػداقندا 

 مانمرة  األ  عافوو مب داامـ ا، أةو
أ فػػش أ فػػ   ػػاألحزفوو اػػد ا نركػػت اػػد وو دلرػػ  أاحػػدةوو مرلدػػ  دفااػػ  قصػػ  

 حب د نت أأراقفاي أألـ نز رو
 ووو
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نرراؼ ،ػػف د اػػ ووو األصػػأت ذأ األلكدػػ  ا، د اػػ وو األػػذ  اػػمر  ، ػػر قػػاـ  ػػاأل
مدػػزؿ األاػػاد -األفػػانؼوو أد  ػػ وو  اػػؿ إألاػػ  أدػػ  أ طػػد األػػرقـوو أ،ػػاد األاػػؤاؿ مؤكػػدًا: 

 درـوو ألات م طمًاو-)ألا(؟وو أ ا   األ أاب: 
لػػػ  األأقػػػت األػػػذ  -أرحػػػب  زاارنػػػ  أل طممدػػػاف ،لاػػػ و لنػػػرة صػػػمت مػػػرتووو -

 ازةواداا كـوو إدد  ل  إ 
درحب  ؾوو األاادا  مف ماا  األددوو ،دأاف األ اتوو نررلػ وو حاػدًاوو أ ػً  -
 أافً و

 ؿ ارالعػ  أحػدوو صػداؽوو قراػبوو لكػر  ا نصػاؿ  ػاألم ـز أأؿ  فػادوو ،ػاد 
 أحـز أمر وو ألف ارالع  أحدوو ارندف  زة مددا ي أادطلؽو

مػػػػ  لػػػػ  م ػػػػاـ للاػػػػطاف لػػػػ  دم ػػػػؽووو أزقػػػػ  لػػػػاع ي منرر ػػػػ وو ننػػػػدا ؿ مرن
إقاػػػػأمات ،ػػػػدةووو   امكػػػػف أللمػػػػر  أف اػػػػرف دفااػػػػ  ألفػػػػاو رأف لافػػػػاوو كػػػػؿ نرر ػػػػات 

 أظلم  قلانفـي أصرا،فـ مدذ حؿ األصفااد   أطدفـو قاؿ محد،ًا د ا :
 ؿ إددا  مارًا داار ل  درأ فا األػأ،رةي األ ػامك ي األملن ػ ي كمنا ػ وو أراػد ألدػا -

 دداي أندمانفاوأ  د رج مدفاوو حنل د عد األعدرة ،لل نطأار   
ػػبوو دفػػضي صػػالح   حػػرارةي أقػػاؿ مأ فػػًا األكػػ ـ ألفػػا:  لا ػػد  ا اػػنع اؿ األُمرحِّ

  ذا  أ األ اد  األذ  حد،نِؾ ،د و-
أاأل ػػرأر  األػػذدب مػػا زاؿ انػػد س لػػ  صػػدر وو دػػاظرًا إألػػل اػػدافا كػػ    ا طػػ. 

 أ ؿ آدان وو أدا  أو-األ طاب: 
مرماػ   د أا فػا األم ػر، و األ ػرش ألـ ا حظ اأا ما ل  األمدزؿوو األدرؼ األ، ،  

 اػػاطي ،لػػل ِ دنػػػ ي أأداقنػػ وو  رػػض طاقػػػات األػػأرد األنػػػ  ذ ػػؿ قاػػـ مدفػػػا مػػا زاألػػػت 
نحمػػػؿ  طاقػػػات إ ػػػدامفاوو نداأألػػػت مدػػػ  األػػػأرد  ػػػاكرةوو ألعػػػد حػػػرص ،لػػػل أف نكػػػأف 

 ل م ي أمل ن و
مػػا زاؿ كمػػا  ػػأ   ػػرر  األطأاػػؿوو األمرنػػاح ،لػػل كن اػػ وو أاػػأد  مرػػًاي ك ػػدف 

  رادا  األأاارنافي األ راقنافي أ  اد  األمن اموي األر اؽواألدرابي أ 
أ ن  ألاللوو مدرا  أدب ادكلاز وو قلت ط أألنفاي أصػ ا ا مػب -قدَّمفا أل : 
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أمفا األ راطادا  ا،صؿ ل  ألددفوو أ رػد ألػاة أمفػا مدػذ ،ػامافوو قػررت األرػأدة إألػ  
  دا ل  اأرا و إدفا نحمؿ األ داا  األ راطادا و

منل ل ًا ل   داا  حدا، ي أألكدػ  ااػنراد اػاطرن  ،لػل ك مػ    دا األدعاب أم د
أاانراػػؿ مألػػحًا مػػا  ػػرف   ػػكؿ مدطعػػ وو معدػػبوو أ رػػد نػػردد أ  ر مػػا أف ،عػػاب 

 لمار وو كاف أ د مف ا د و
ادط اع مػراف حلػؼ أ فافمػاوو أ ػب لػ  دظرانفمػاوو مراػً  إألاػ  ن فمػًا أق ػأً  

مكادػػػػػ   اػػػػػدفـ  اد را ػػػػػات طرا ػػػػػ ي أدأدًاو  ػػػػػ ص م نػػػػػار قراػػػػػ  ،ا ػػػػػدافوو أ ػػػػػذ 
 ملحك ي إ  أد  أ،لف ألفما  ،ع وو أف رلع  ذألؾ األر أز م ادةي أممنر  أمالا و

اػػأؼ أزأر ذألػػؾ األم نػػار  رػػد ،ػػأدن  -قػػاؿ ألػػاي أ ػػأ املػػغ قطرػػ  ن ػػاح: 
 إألل األعا،دةو قدَّر أف ألا قد ن اأز األ، ،اف مف األرمروو ناا ؿ مانألحًا:

وو ألمػػاذا ألػػـ ننػػزأج حنػػل ا ف؟! قػػاؿ ذألػػؾ أ ػػأ ادظػػر أر ػػأ أ  أكػػأف مػػنط  ً -
ألعد نػزأج األعلػا و! -إألل ادا  األلناف  لنا مف أ      المبو ردت ،لا  لاحك : 

أ  نػػػرف أف األػػػزأاج ألمػػػف كػػػاف ،لػػػل  ػػػاكلن  حااػػػ  لػػػ  -دظػػػر إألافػػػا مؤد ػػػًاي أقػػػاؿ: 
األصػػرأ  ي ،لػػل ا،قػػؿ ألمػػف اػػن نل   ػػ وو! ،لػػل أاػػ  حػػاؿ ألدػػا  ػػدؼ صػػممدا ،لػػل 

ملػػػ  إألاػػػ ووو  ػػػأوو أرض  ػػػربي أكرامػػػ   ػػػربي أحػػػؽ  ػػػربي أمصػػػار أمػػػ  األ
 حالل وو أأدا   كؿ  اص أل  ،در ك ارو

دػػادرة  ػػ  ا،اػػر األنػػ  ألػػاس ألفػػا ،ػػدر ،دػػد األرػػدأ -قػػاؿ أم ػػد مرمِّمػػًا ا،مػػر: 
 اقارامال !
صػػحافوو ألكددػػ  نركػػت أمػػ ي أأ ػػ   دػػاؾوو ،دػػد ط راػػا  ػػفاداف ألػػـ اػػدلدفما -

 أاارو!!أحد أصارا طرامًا أللك
 إدد  آاؼ  دًاوو ألعد ذّكرنؾ  دأقات حزاد  مؤاا و-

أقؼ ألاي أدظػر إألػل صػأرة مرلعػ  ،لػل األ ػداروو لافػا ر ػؿي أامػرأة أط ػ ف 
كدػػػت اػػػػـأ ذاؾ لػػػ  األ اماػػػ  مػػػػف -الػػػحكافي أ مػػػا لػػػ  حلػػػػدافماوو قػػػاؿ ألػػػا: 

،مػػػػر ي أأ نػػػػ  زمػػػػردة لػػػػ  األاػػػػا ر وو أ ػػػػ  منزأ ػػػػ  ا ف لػػػػ  ا،ردفوو ط ػػػػ ف 
و ارن  اف  ألًاي أ لرًا  اف األص أروو أاق اف ا كاػافي أألػاس ألفمػا مرػافوو  امرافو

ادنظػػراف أحاػػداف ،ػػأدة أمفمػػا األنػػ  ر رػػت  ػػاألزأرؽ إألػػل األ ػػاط. األ لاػػطاد ي ألندعػػذ 
زأ فػػاوو أألكدفػػا ألػػـ نرػػدو!وو ،طػػؼ ،لادػػا األ  حػػأف األاػػأراأفي أأدعػػذأداي أحعا نػػاف 

 ددلا،  ل  ارد آ م و ،ـ إألػل  آاؼ- ما كؿ ما دملؾو دظر إألل لا   قامً : 
 ألالل قفأنفا ممازةوو ما رأاؾ؟-أ ن  قامً : 
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 ،لل  رطوو  األمداا  ي  ؿ أص حت قادرًا ،لل األماارو؟-
 أ ؿي أألكف ألماالات قصارةو-
حاػػػػػدًاوو ا ػػػػػرب األعفػػػػػأة إذا ق لنمػػػػػا د،ػػػػػأن  أللدػػػػػدا ي أأ األر ػػػػػا  لػػػػػ  دػػػػػاد  -
 األل اطو
 ف ، ا وو ألالل نفأف األلاؿي أاألافروحادًاوو أافا األرلاؽ األدعابوو ألاك-

نم  ػػػػا أ ػػػػ  قادمػػػػ   ػػػػاألعفأةوو ،ادػػػػاف ن ػػػػراف أمالػػػػًا ،ماعػػػػًاي آاػػػػرًاو  مػػػػاؿ 
 ػادئي رزاػف لػ  األأ ػ وو ألكدػ  ااػ د م ػدأ ًاي  ا ػرًاي أمػاـ األنػدلؽ األصػا ب لػػ  

 األ اد األمندااؽي أاألعد األمامدوو األ،امري ل  األصدر األمنأ،ب األدفدافو
 مذكران  كنب: نلؾ األلال ي أل  دلنر

 ألاللوو أانفا األد ل  األم لل   األصأت األرذبوو
 األمندأد   ً  مف رلاؼ األمأااعلوو

 أانفا األحعأؿ األذ  ا وو األمنماأ   ك ص ت  رر اوو
 أافا األ  ر األم ناـوو أل طأان  األمعنر   مف محرا فاوو

 ػػذأد ي أازر،ػػأا قل ػػ  اػػد ل  ،ط ػػل أللحػػبوو لػػ  اػػ أح دفػػدافا األمنػػدلعافوو 
 رصار األراؿو 

 لات  عر  وو مدػارة مناألمػ   ػا،ألأاف األزا اػ ي أ ػ  نطػؿ  ػعرا ي م ػر  ،لػل 
محاط  ػرق  أاػمروو حعػؿ قمػف قطػؼ حزمػ  مػف دػأر األ ػمسي انػأِّج رأاػفا أ حػر 
م مل ي م  ري اراـ  لا ًا مرمراًا ،دد صدر اي نن،دل ،دػد حأالػ  أمػأاج منكاػرة 

ا د ػػػػـأ ذ  اػػػػ  صػػػػدارةي  راقػػػػ ي أذرا،ػػػػاف مػػػػف األػػػػدادنا  األاػػػػأدا ي ندػػػػا،رت لػػػػ  ألالفػػػػ
نافي مأردنافي نحررنا  دداق ي أألاأد    ؿ األم مؿ األدا،ـو   لَّ

اػػػفاـ اق، ػػػاب نر ػػػؽ األمامػػػدة األ، ،اػػػ وو نندػػػا،ر مػػػف  راػػػدي أقراػػػبي  ان ػػػا  
األدػػادة األم ػػرق و نرمػػد األرداػػد مػػف زم مػػ ي أمرارلػػ  نحانػػ   ز ػػارات ملؤ ػػا األداػػرةي 

 األ اند وأاألحاد ألفذ  األصح   
نحػػػػد،أا لػػػػ  األمأاػػػػاعلي أا،دبي أاألراالػػػػ وو  رػػػػد أف ر نفمػػػػا ا  نرػػػػاد ،ػػػػف 
األاااا وو أ  رن  ،ػف ط أألنفػاي أحاانفػاي أ أااانفػاي أ،ػادات األم نمػب األ راطػاد وو 
ح ػػػ  أللدظػػػاـي أدقنػػػ  لػػػ  األرمػػػؿي أأدا  األأا ػػػبي أاحنػػػراـ األعػػػادأفي أحراػػػ  اقداػػػافي 

 ل  كؿ مكافوأاألدظال  األن  احرص ،لافا األ ماب 
ألعد أد دنفا أمفا األ مال ي ،لل ، ؽ األلدػ  األرر اػ وو كادػت ننكلمفػاي أنكن فػاو 
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 ر نفا ،لل حب األ رؽي أألكـ حد،نفا ،ف دلم ي أاحر ي أحلارن و
أ  رن  ،ف )صاألأف( مدزألفػا لػ  ألدػدفوو أن ا افػا أمػاـ أصػدقامفاي أصػداعانفا 

األعرب مدفػػػػا صػػػػأرة ألػػػػزأج أمفػػػػا  األصػػػػأرة األ داراػػػػ  األ  مػػػػ  ألأاألػػػػد ا األ لاػػػػطاد ي أ ػػػػ
 األ راطاد ي األكا نف )لالاب( األذ  نن مب ،لل صدر  ا،أام  األراكرا و

ألكػػػف حػػػدا،فا ألػػػـ اكػػػف از ػػػأي أان ػػػنف لػػػ  ،ادػػػ  أمفػػػاوو  راعػػػًاي مندألعػػػًا  األ ػػػأؽ 
األ ػػػالؽي األحػػػزاف إ  ،دػػػدما نحػػػد،فا ،ػػػف أاألػػػد ا )أ ػػػأ األألػػػا( ألعػػػد مدرػػػت األحكأمػػػ  

ة إألػػل للاػػطاف  رػػد معنػػؿ زأ فػػا األكػػا نف لالاػػبي األمػػنفـ األ راطاداػػ  أمفػػا مػػف األرػػأد
 األنراطؼ مب األ لاطادااف حنل رااملفا إألػل ح ا فػا أ ػأ األألػا ح  ػتي أاألحعاعػ  أف 
األصػػػػفااد  كػػػػادأا  لػػػػؼ ذألػػػػؾ ادنعامػػػػًا مدفػػػػا  رػػػػد أف اكن ػػػػ أا ، قنفػػػػا  األ لاػػػػطاد  

 األ اموي األذ  رلض أف اكأف ،ماً  ألحكأم    ألنفاو
 س اا م ي أ   نحدؽ  صأرن :كادت أم  ن ل

ماذا أ  رؾ ،د  اا  دن وو صأن  األذ  انأزع ل   ػراااد و ،د أادػ  األمنػدلؽ -
ك ػػػ ؿ لػػػ  حعػػػأؿ  اػػػد وو  حػػػار صػػػ    األفػػػادرةوو صػػػمن  األمنػػػدأل  مػػػف   ادػػػ  
كاألنرػػب األانػػاـوو إدػػ  أ ػػـ   اػػزأؿي ُطِ ػػب ،لػػل  ػػداؼ قل ػػ وو حػػب أ ػػد  ألررزاألػػ ي 

ماك  األمنعالزة ل    اك ي ،دد  اط. ط راػا األنػ   ػفدت ألزأرق ي ألنراب   د ي أ،ا
 أ دة ح  و

حػػداث ألالػػلوو  ػػذ  األدػػادة دصػػؼ ا،أرأ اػػ ي أرؤاػػا  ألفػػاوو أاعظػػت لػػ  ذاكرنػػ  
اداف  لتوو لنػاة "داراػ " اػمرا  االرػ ي اادرػ ي ك،اػرة األ ػ    فػا قػدًا أ مػاً ي أاألنػ  

دة حل ي ااذ  ي أحرلػت لاػ  لّنحت لا   أاكار األر أأل  األدامل ي األمندلع ي  أ 
ح ػػػًا أللمأاػػػاعلي أا،دبي أ،لػػػل قمنػػػ  ا،دب األرأاػػػ  األػػػذ  نر ػػػرش لػػػ  أ دادػػػ ي 
أ،عل ي كز ات مطرا  دا،م ي لدمت ل  رأح  راالػًا إداػادا ي رامرػ ي ،ػف األحػبي 

 أاألأطف أاألط ار ي أاألنلحا ي أاألحبو
 ووو
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افػػػا رأامػػػف ح ػػػا أ ااألػػػ  اطػػػارد طا فػػػا لػػػ  مػػػرأج  ااػػػر ي م لػػػرةي نفػػػب ل
،طرا ي آاػرةي أنصػدح لػ  أمػدامفا راػف طراػ ي دا،مػ ي نرػزؼ أألحادفػا ،لػل قا،ػارة 
اػػحا   م ناػػم  أل ػػراع األ ػػ ؽو ،دػػدما ااػػناعظ نمطػػل ق األػػ  دالػػذة )قمػػر( األم ػػر، و 

طػار إألػل -رآ اي حاا ػا كرادنػ و د لػت أ نػ وو اػدألت: كاػؼ حػاؿ األدػراـ؟ أ ا فػا: 
 ز رة  عرا و

 كـ ن عل مف إ ازنؾ؟-ؿ أاألد : ،لل مامدة اقلطاري قا
 أر ر  أااـو-
 ) أ رأاؾ(وو  رحل  ألصاد األح ؿي إد  مأام و-
 منلوو أأاف؟-
 إألل األل اةي أ اص  أدؾ ألـ ند لفا أ دًاوو حدًا مب األ  ر دكأف  داؾو-

 ند ر أاألد   ددقا  صاد ،ادا و ،ددما داما كاف كؿ      ا زًا  دط ق  األددو
فامػػؿي األمنػػأحشي األمن ػػردي مػػف األحمػػـ األمددلرػػ  مػػف ألػػأا  األل ػػاة  ػػذا األركػػاـ األ

األ  ػػػاؿي أ اصػػػرانفا األمحنعدػػػ   األدلػػػب األ حامػػػ ي األنػػػ  راػػػمت لػػػ  األمػػػدف أمدػػػذ 
 آ ؼ األادافوو ألأحات األأ،ر األمذ ل ي األعااا ي األمنأ ح   األر   و

ماػػػػػػػاطبي أمػػػػػػػدر اتي أ ػػػػػػػع افي أحعػػػػػػػاؼ ملنأاػػػػػػػ ي منعاطرػػػػػػػ   األماػػػػػػػا ت 
دأد اي أ  ا فػػا  األطحاألػػب األم رأ ػػ   دألأادفػػا األمنرادعػػ ي أاأل ػػرأؼي أقػػد نلأدػػت  ػػ

أاألن  نز أ  ع ؿ مف  راع األ مسو أقد  رزت مف   ا  األص ر األد ناتي أا،ز ػار 
األ را  األمدداةي أنػا،ت لػ  ،اأدػ  ماػا   ػ ال   ل فػا األمطػروو ننر ػرج   رػؿ   ػات 

واألدااـ األ اردي األمدرشوو ل  نلؾ اق راق  األر ارا  ألذألؾ األ  اـأ
 د    طف األأ،روو ألـ ارد ارا ي ألكد وو  رد مدة امب دأ  طلعن  ا،أأللو

 ػػ ط مدحػػدرًا قااػػاًاوو أ ػػذ  إألػػل مد اػػط دامػػر  أااػػبي األنف ػػت  ػػدأد   د مػػات 
داراػػػ  مػػػف ز ػػػأر  ػػػعامؽ األدرمػػػافي نطػػػؿ منماالػػػ وو مػػػب دلعػػػات األػػػرافوو مػػػف  ػػػػاف 

ر ،األاػػػ  كا،اػػػأاري ا،، ػػاب األدداػػػ  األ لػػرا و أناػػػامعت حػػأؿ األمد اػػػطوو صػػ أ 
أقد مانفا األ عأؽ األرماع وو كؿ  ؽ اناب أل مػؿو! إدفػا قلرػ  مػف األصػ ر!وو قػاؿ 

 منر  ًاو

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 34 - 

اػػمب  ػػعرق  طاػػأر األح ػػؿوو نػػر صوو نعػػدـ حػػذرًاوو مػػف أمامػػ ي أمػػف ماػػال  
قرا  وو طار رؼ ل  نحلاؽ مص ؽي م ػا .و صػأَّب ،لػل أك،ػؼ ن مػبوو أطلػؽوو 

 ػ  ،دػا  األػنعط ا،دػافو أمػا األ،األػث لعػد أ ػد   رػد  اعط ، ،  طاػأروو صػرخ لرحػًاوو
  فد من  اًاي مكاأر األ داحي نحت د ن   اف ك، و

كادػػػا قػػػد ان عػػػا ،لػػػل ا ألنعػػػا  ،دػػػد األأاحػػػدة أل اػػػنراح ي أندػػػاأؿ األطرػػػاـي دعطػػػ  
 اقزد ؼ مدطار ،اؿ مف األح ارة  ا دا  مدذ ألحظ  ادط قفماو

ادػػنرش صػػدر   رػػد  ػػػذ    ػػرج مػػف األحصػػف األصػػ ر و د ػػطت   ػػػات األػػرافو
األ دعػػ  لػػ  ذألػػؾ األ ػػرؼو ذ ػػب  صػػر   راػػدًا  ػػ ؿ  ػػذا األ حػػر األصػػ ر   دمأا ػػ  

 األااكد ي األرا ا و
حكااػػاي أحكااػػاي اػػمرفا ،ػػف مرػػارؾي أأ ػػأاؿ دارت ،لػػل  اػػد  ػػذا األ ازألػػتو 
ننمنػػرس  لػػؼ صػػ أر  ،اػػأف األ ػػزاةي أانػػردد   ألػػ  زماػػر ا،اػػأد مػػف ،ػػأار األ  ػػؿ 

األمأت ،لل   ار ا األعاطر ي أ لطانفا األ انرةي ن نػؾ   ػ ا،   ا، ـوو ندعض حامل 
 رالاػػ    اػػأش األنػػرؾ األظاألمػػ  أاأل رداػػااف األماػػنرمرافو لػػ  نلػػؾ ا،اػػاـ األنػػ  د لػػأا 
لافػػػا رحػػػـ األػػػػأ،ر نرصػػػرأا  األصػػػػ    أاأل ػػػدسي أ،لػػػػل مرااػػػا  األنػػػػ  ندألعػػػت  ػػػػاألدأري 

مددراػ  لاػ و ألػـ ألا ت أرأاحفػـ  حػب األػأطفي أأصػ حت أقػدامفـ رااػ  ي ،ا نػ ي 
 نزحزحفـ قدا ؿ األمدالبي أ  األ   ت األملنف   مف ألأا  األر ا اتو

أمػػا منا ػػات األل ػػاة لكػػـ كادػػت حاداػػ ي نػػدرأ  صػػدأر ا األصػػل   صػػلاات األمػػأت 
 ،دفـي أناعافـ مف حعالفا األحادا  ما  األحااةو

أأحؿ ل  ماار وو لأ .  ذمب ارأ  ،أا  داح ًاي أ ػأ انمػدد ،لػل  د ػ  لػأؽ 
لاح  مر أ   و األذمب ألـ انحرؾ  رحـ نعر   مد و حدس أدػ  ارػاد  مػف أمػر مػاوو 
أد  ػػػ  مػػػا رأفوو را ػػػ  دػػػاص اددراػػػت لػػػ  مح ػػػر ،ادػػػ وو قػػػرر أف ا لصػػػ  مػػػف 

أأللحاأادػػػات األلػػػرا   أاػػػلحنفا -،ذا ػػػ و حػػػادر  مف ػػػـ األػػػرأسي أ ػػػأ اعػػػأؿ ألد اػػػ : 
 األعانل  أالًاو!

م وو قطب األماػال  األمن عاػ  أ رػد اصطاد زأ ًا آ ر مف األح ؿوو األمدطار أما
دقػػامؽ قلالػػ   لػػس أاألػػد    اد ػػ و لػػنف  ػػراد األ ػػا وو أ ػػر ا  نلػػذذ كداػػاف اػػا دافي 

 أ ما افز اف لرحًا  نار  داأؾ مف األح ؿو
لر ػا طرامفمػاي أ ػدآ النفمػػاف حػدا  ما   ػفا  األنرػب األ ػػامبو كػاف أ ػفل مػػا 

ردػػ  األنػػ   مرفػػا أاألػػد  أ،دػػا  لػػ  ذألػػؾ األطرػػاـ د نػػات األرّكػػأبي أاألػػدرداري أقػػرص األ
ن أاألػػ و األمػػا  األمن مػػب لػػ  حعػػؼ صػػ ر ي كػػاف أطاػػب مػػا   ػػر   أم ػػدوو  ػػاردًاي 
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   الًاي كعطر األددفوو كما قاؿ ألأاألد و
  را نحت ظؿ ص رة من ام      ػرأت ،مػ ؽو مػف األمحنمػؿ أدفمػا ح ػأا 

ًاي أ،لػل ارن ػاع ل  نلؾ األلحظ  األفادرةي األرا،دةي األمزم رةي األن  مرقت لأقفما نمام
قلاػػؿ مدفمػػاي أكػػادت األػػراف األراصػػ   األنػػ  أحػػد،فا  ػػذا األاػػرب األ ػػامف أف نعػػذلفما 
 رادًاو! أصاب األصمـ األمؤقت آذادفـو نا را  دظرانفـ نالؽ األطػامرات دحػأ األاػما ي 

 األن  ان ذت  كً  افماًاو
( صػػػاح أم ػػػدو  رػػػد قلاػػػؿي ألػػػ  ،ػػػاف األ ػػػمسي أالػػػرًا اػػػد  لػػػأؽ 20)ماػػػغ 
 إدفا مررك   أا ي أاألردد ألصاألف األردأو-اؿ أ أ : ،ادا ي ق

 دػػاؾ طػػامرة نفػػأ  محنرقػػ وو  ػػا  ػػ  ند  ػػر لػػ  -صػػ َّؽ األدعاػػب أم ػػد لرحػػًا: 
 األ أوو لر   مرلـو!

 ألـ أ ا د األطاار اع ز مدفاوو    د أد  احنرؽ مرفاو-قاؿ أاألد : 
 ادظر اا أ  وو  ا    ا، رف ن نرؿوو إدفا مف طامرانداو-

 حػػزف:  ػػا  ػػأ األطاػػار اع ػػز مدفػػاوو أر ػػأ أ  اكػػأف مصػػا ًاوو مظلنػػ  رد أ ػػأ  
 لنحتوو األراف ندلر   ان ا داوو اأؼ ااعط قرا ًا مدا   محاأل و

ألملمػػا حأام فمػػاي أااػػنردا أل دطػػ ؽ إألػػل األمكػػاف األمحنمػػؿ ألف أطػػ و دظرانفمػػا 
و نرالعػػ    ػػأؼوو  اػػد  انػػدر ف لػػ   نػػاؼ األػػرافوو م فػػأؿ كداػػرار األاػػما  ادػػزؿو

 إألل أرل  األحادا  انحدروو أحب ننااأف لا  م ردات ا،ألـ نحنأا و
 إد  ادزؿ إألل األحصفو قاؿ أم د  ان ًاو-
 أ  حصف  ذا إد    أرا ؟-
 انرا وو  اا  داو-

 ػػػػدار األطػػػػامرات األصػػػػداع  اػػػػرج األفػػػػأا  لأقفمػػػػاوو ا ػػػػدأ أف األمرركػػػػ  األ أاػػػػ  
أداػػأؾ األح ػػؿ ننػػدر ف ادنفػػتوو ، ػػر دقػػامؽ ملػػتي أ مػػا اع ػػزاف لػػأؽ األصػػ أري 

،لػل ل ػذافماو أصػػؿ األدعاػب أم ػد أأً و مظلػػ  األطاػار م ػن ك   اػػداـ صػ رة أك،ػػر 
مػػا ا ػػ ففاوو األ اػػؿوو أ اػػد  مرلػػؽ لػػ  األفػػأا  ،لػػل ارن ػػاع اعػػارب األ، ،ػػ  أمنػػاروو 

 ا دأ أد  قد أحم  ،لا وو اأ د دما  ،لل صدر ي أكن  وو قاؿ أم د:
،ملػس ماػنحاؿو! ألدحػاأؿ ن لػاص مظلنػ  األأصأؿ إألا   ػ ؿ  ػذا األ ػدار ا-

 األراألع ي أددزأل    ط و
 أااط  اكاف قطرا األح اؿ األمراع ي أاانطا،اي أ ما الف،اف نحرار "األدػاالأف" 
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 األملنؼي أالراف كؿ ،زمفما ك  ادزؿ  فدأ و
  ادًا ممددًاي اانع لن  ا،رض ،لل لراش مددف مف ا،، ابو

كن ػ و رش أم ػد األمػا  ،لػل أ فػ  إ   اط صدار مف األدـ ما ازاؿ اد ب مػف 
 أف األطاار ألـ اان ب إ  ل  ر ع  األما  األ،ادا وو أاف أدا؟

 إدؾ ل  أمافي أألات  رادًا  دًا ،ف قا،دنؾو قاؿ أم دو-
أاألػد  ذألػػؾ األ دػػد  األعػػداـي األػذ  احاػػب حاػػاب كػػؿ  ػ  ي لػػنف حعا نػػ  أ ػػرج 

طلعػ  دالػذة  رقػت األكنػؼو قطدًا أ ا ًاي أمطفرًاي أ صعًاو ك ؼ ،ف  رح وو إدفا 
أحزم  األمظل  لػدطت األ،اػاب ،لاػ ي ل   ػت مػف األدزاػؼوو طفػر اقصػا  ي ألػب 

 األعطفي أاأل اشي ، نفا  األ صؽي ،ـ قاؿ م نامًا:
 إذا ألـ اكف اؤألمؾ     آ ري امكدؾ األماارو-

اا،دا األطاار ،لل األأقأؼو  ابوو قدرا  ل  األ اماػ  أاألر ػراف مػف األرمػرو 
حا فاي  اؿ ،م د أدػ  ااػنطاب حملػ  حنػل األطراػؽ األرػاـي أ ػ  كلػؿو ر ب األعام ي د

امرا  دار حأام وو  ا  ػـ ا ح،ػأف ،دػ و صػرد أم ػد إألػل ا،،لػل  ر ػاق ي أ  ػ  
قػػػط  ػػػر ي  ػػػا د األطػػػامرة نحػػػـأ إألػػػل األدػػػرب مػػػدفـي أ ػػػ  نراػػػـ لػػػ  األفػػػأا  حلعػػػات 

 األن ناش األدامرا و
دافـ إألادػػػػاو قػػػػاؿ األطاػػػػار صػػػػاح ،لافمػػػػا: ا ػػػػب أف د ػػػػرؿ دػػػػارًاي األػػػػد اف اػػػػاف

  صأت  التي ،لاؿي ألكد  كاف مامأ،ًا إألا : ألدّ   فب إ ارةو
أ ر فػػػػػا أاألػػػػػد  مػػػػػف اػػػػػنرة األطاػػػػػاري أقػػػػػاؿ ،م ػػػػػد: ،دػػػػػدما ناػػػػػندار األطػػػػػامرة 
 ان ا دػػاوو أدػػذرد و  ػػد أاألػػد  األ ػػاطي لػػادطلؽ األ ػػفاب لػػ  األفػػأا  أر ػػأاد  األلػػأفي 

 أ أ اراؿ د أمًا مندا،رةي مناألم و
 دػػاؾ حا ػػ  قطػػ ؽ  ػػفاب آ ػػري ألعػػد ا نػػدأا إألػػافـوو مكػػاف م،ػػاأل  ألػػـ اكػػف 

 أللف أطوو أاط  ذا األ حر األص ر و! قاؿ قامد األحأام و
وو حاز وو اػدذكر دأمػًا ماػا،دنكما -قدـ األطاار األ راف د ا  إألافما:  األم ـز

 أل و
حمػػػؿ ااػػػـ  ػػػذا األطاػػػار األدعاػػػب أم ػػػدوو إألػػػل طاػػػار آ ػػػري أأ  ػػػا،حرف حػػػاز  

نمل  األادأفي أألػف اداػا وو اأمفػا اػا،د األلػ ادع األ  ػرا   رػد أف آ روو ألاأؼ 
ادن ػػلأ  مػػف ماػػا   حاػػرة ط راػػاوو ممػػددًا ،لػػل األرمػػؿ  أ فػػ  ا،زرؽ األمدػػن وي أ،اداػػ  

 األم نأحنافي األلناف نح رنا ل  اكأف أزأل و
ا،مػػػر ملػػػل ،لاػػػ  أك،ػػػر مػػػف  مػػػس اػػػدأاتوو نعػػػدمت األػػػزأارؽ اقاػػػرامالا  
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أر ي أاحنػػػػدمت مرركػػػػ  ك اػػػػرةي أذداػػػػ  حنػػػػل ا ف نػػػػدأ  اقنر ػػػػت مػػػػف األ ػػػػاط. األاػػػػ
 صػػاحات األ ػػرح  ػػاف  دػػأد لصػػالن  ألنػػدّ ؿ األطاػػراف األصػػداؽ األػػذ   ػػا ـ األػػزأارؽ 
األمراداػػػ و كػػػاف األطاػػػار حػػػاز  لراػػػدًا لػػػ    مانػػػ و! لػػػ  ا دعلػػػاض األ،األػػػث ألػػػ  ألػػػـ 

 اانطب األ رأج مد  ،د  كاف ادعلالًا ،مأداًا لاددرز مب طامرن  ل  األما و
 راػػاي األ طاحػػ ي األحمػػ ي لاػػؽي أاأل دػػادؽي أاألنحصػػاداتي أاألد ػػـي ألعػػد  ػػارؾ ط

 دػػأد  لػػ  ح ر ػػاي أن فاز ػػا ،مػػؿ مرفػػـ لػػ  األصػػاؼي أاأل ػػنا ي أماػػؾ  ػػاألمرأؿي 
ألرب ا،رض  األمفدةوو للؽ األص ر ألعد نراأدأا ل  ن فاز نلؾ األمأاقػبي أاػعأ ا 

ركػ  األػزأارؽو ألعػد كػادأا  ررؽ أ ااد ـو إد    ازاؿ اػذكر كاػؼ قانػؿ  دػأد  لػ  مر
 أ طاً ي   افا أف  امًاو

مػػب ر ػػاؿ أم،ػػاؿ  ػػؤ  وو كػػاف ا ػػدر  دػػا أف   د اػػر األ ػػأ فو!! أ م،ػػؿ ذألػػؾ 
األرػارو!! أنػذكر أم ػػد مػا قاألػػ  ألػ  ذألػػؾ األعامػدي األزانػػ  األأ ػ ي لػػ  ا نمػاع ألللػػ اطي 

دا كاػػؼ  اػػر -أ ػأ اػػد ش را ػػ ي أكػػاف ذألػػؾ  رػػد األدكاػ    ػػفر أاحػػد ،دػػدما اػػدأل : 
 األ أ ف  ن أق  األط أحرال ي أنحصادان  أدحف ل  ألب دلا، و!!

وو األ  ف  األاأرا وو كادت ) را اش(و-  أافا األم ـز
 ذا األ أاب األمفزأل وو األذ  قاأل  ذألؾ األعامد األطاأأا ي لا ػد  ماػب األحلػأرو 

إف كادػت -نمدل أم د حادفا ألأ ا صؽ ل  ،ادا ي أقػاؿ ألزماػؿ ألػ ي ا لػس   ػأار : 
 ال  األاداف األمالا ي ألماذا ألـ احاِّدفاي أأ ،لل ا،قؿ ألماذا ألـ انكلـوو؟!!كذألؾ ط

 أ،ددما حكل أل د  ،ف ذألؾي ا ناـي أقاؿ:
األمعانػؿ اػػا أألػػد  األػػذ  صػػمـ ،لػل األدصػػري أأ األصػػمأد حنػػل األ ػػفادة اعانػػؿ -

  داداد ي أ  افم  األمكافي أأ األظرؼو
نحـ األ دػػد  األ رداػػ  رحػػـ أاػػذكر أدػػ  أأرد م،ػػاً  ،ػػف األ،ػػامر ا،،ػػزؿ األػػذ  اقػػ

األرصاص األمدفمري أكما رأف )قَرط  أزنػ   داػداد ي أأ ػذ اػ ح ( أ  اػزاؿ اح ػظ 
 حدا   )األردأ ِحّدا د ا ي أ  ا ادا(و أ نـ األ د ك م :

اػػا  دػػ وو امػػأت األر ػػاؿ دلا،ػػًا ،ػػف كلمػػ  قاألأ ػػاي أأ كلمػػ  قالػػت ألفػػـ أأ مػػف -
 ألأطفوو؟!!أ ؿ م دأ ا،ندعأ ي أأ أ،د قطرأ ي لكاؼ  ا

 ووو
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كادت األ ػمس قػد نػأارت مدػذ أقػت  راػد أرا  األرمػامـ األ الػا  ألمرن رػات   ػؿ 
األ اووو األاما  ل  زرق   مر ي أ دػاي أ دػاؾي اػكدت  ػ  حػراؾ اػحب صػ راأا ي 
أ د اػػ ا ي  ػػدت أكددفػػا قطػػب لػػ م  مػػف األصػػأؼ األمدػػدأؼي أ،لػػل ا،رض حػػؿ 

 حاؽ ،عاؿي  اردو
  األدعاػػػػب أم ػػػػد  ػػػػا زة أللن ػػػػداؿ مػػػػب األاػػػػرا  لػػػػ  نلػػػػؾ األلحظػػػػات كادػػػػت اػػػػرا

األصػػػا،دةو  ػػػرر  األاػػػرادةي لرزألنػػػ  األنػػػ  دامػػػت اػػػن   ػػػفأر لػػػ  قراػػػ  ،ا ػػػداف قػػػد 
ادنفتو أألاأؼ اكأف أك،ر إداػادا   األنأاصػؿ مػب زم مػ  األػذاف حػف إألػل اػفرانفـي 

 أأحادا،فـي أمزاحفـي أألـ ا طر   األ  أ دًا أف ذألؾ ألف اكأف ألأقت طأاؿو
أ،دػػػد مدنصػػػػؼ األلاػػػػؿ كادػػػت آألاانػػػػ  األمحملػػػ   ػػػػاأل دأد أاألاػػػػ حي نػػػـ األن ػػػػداؿي 

أاألرنػػادي ننحػػرؾ  ػػ ط  إألػػل معر ػػا األعػػداـ لػػ  مدطعػػ  قراػػ  األ ػػ رة ألندلػػـ إألػػل قػػأاـ 
 كنا ن  األمراكرة  داؾو ا،دأار األحر ا  األ الن  نك ؼ محأر األنحرؾو

  قامػػد األلػػأا وو األر ػػؿ األػػذ  ،اػػكرت األ دداػػ  لػػ  أدؽ   اػػا ي  أ فػػ  األػػذ  
الػػػحؾ أللرحاػػػؼ األاػػػ ف كمػػػا اعأألػػػأف ،دػػػ وو اعلِّػػػب  ػػػدأراؽ إلػػػ ارن ي دػػػاظرًا إألػػػل 
األصػػػػػ حات األممنلمػػػػػ   األأصػػػػػألاتي أاألمرلأمػػػػػات ،دػػػػػ و اػػػػػمر  اعػػػػػأؿ: دأرة مرلػػػػػـ 

 صا،ع ي ق ز مظ تي قامد ارا ي ما كن أ  ،دؾ  ادو
ألعػػػد ا نردػػػاؾ اػػػا أم ػػػد كعامػػػد مراػػػكر نػػػدرا   -نػػػا بي أ ػػػأ احاطػػػ   دظرانػػػ : 

مفمػػات  اصػػ ي أ،لػػل ماػػنأف األنػػدراب انأقػػؼ د ػػاحفـ لػػ  مفػػامفـي  ػػؿ ألرداصػػر 
أحاػػانفـو إف أ، ػػت  ػػدارة لػػ  مفمنػػؾوو اػػدداقش األعاػػادة نرقانػػؾ مػػب أ دػػا  دأرنػػؾو 
نأقؼ قامد األلأا  ،ف األحداث مر وو ألػد أؿ أحػد األلػ اط أّقػب ،لػل أمػر قّدمػ  ألػ ي 

 أحادر األمكافو
ب ألػػدأرة مػػدنفا ، ،ػػ   ػػفأرو لػػب ا،مػػر اػػر  أللدااػػ  أافػػا األدعاػػبو  ػػذا  ردػػام

م حظانؾ ،لاػ و اػدداقش ألكػارؾ حػدًا لػ  األ،اداػ  ، ػرةو  ػد أم ػد قامنػ وو حاػا ي 
 أادصرؼو
 ووو

 إد  ألـ ارزؼ  رد أ  د اد ر أأل وو لأؽ أا  مدص  حارة ألصدر امرأةو
أألـ ا ذر لأؽ  اد ا أ  حعؿ مػف قمحػ  األاػر ي أألػـ ارنحػؿ أألػأ ألمػرة أاحػدة 
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نأارا   لؼ ،دااا أ،أا فا األدا،م  األمنأ     ا،دأ،ػ و أ فػ  مػا اػزاؿ لأؽ ا أحفا األم
م ن مػػػًاي منػػػأردًا  األحاػػػا وو لػػػ  ظلمػػػ  األكلمػػػات األمنل رػػػ   األ ػػػفأةي أ،ادػػػا  مػػػا زاألنػػػا 

 نرم اف ل  صأمر  األرابو
مػػرةوو أألػػـ نػػد ؿ لػػ  نرػػداد األن ر ػػ  األمن ادألػػ وو ،دػػدما اقنحمػػت )أمػػاد (  دػػت 

  األ األ  مف أ ل ي أ     نرند  إ  قطر   ػ توو ن مػب األ اراف ،لا  حماـ مدزأل
 اػػد ا مػػف   ألفػػا داراػػًاي   ،ػػًا  األمرا عػػ ي حادفػػا احنأنػػ ي أ اػػد ا انمػػاأج زاح ػػًا 
لػػأؽ  اػػد  األط ػػأأل ي األمكندػػزي األرػػار وو أ ػػ  ندكلػػ    ػػ نافاي  داػػدادفاي أاأمفػػا ألػػـ 

دا،اػػ وو  ادمػػا كػػاف اػػدرؾ ألمػػاذا ندأ ػػتي أزلػػرت أ ػػفعتي ،ػػـ نرا ػػت لأقػػ  ذا لػػ ي 
 اردد  مل  مكررة را ا وو قأم  ،د ي ) دعناد (و!!

ألكػػف األ ػػ   األأحاػػد األػػذ  أدركػػ   ػػرحـ اػػدأان  األػػ، ث ، ػػرةي أف مػػا  ػػرف  ػػأ 
 أمر محّرـ األ أح ،د و

إدفػا )أمػػاد ( نرػػأد إألاػػ  مػػّرة ،اداػػ ي لػػ   ػػ ص ألالػػل األ ػػعرا ي كاألراػػؿ نزحػػؼ 
حلمنفا لػّأارة لػ  دمػ  لادصػ اف  اػداف  لأق  ل  أح م ي نحرق    أاظفاي أن اض

 نأّحدا ل   ّ ؿ مف األد أة األفاطل و
لػػػ  دا لػػػ   ػػػ     ادػػػاـوو اأاصػػػؿ األلػػػ ابي اأاصػػػؿ األحركػػػ وو أ،مػػػؽ مػػػف 
اقحاػػاسي مػػنرطش ألرامحػػ  ذألػػؾ األر ػػؽ ا،د،ػػأ  األػػذ  مػػا صػػدر  م ّأحػػًا مػػف نلػػؾ 

 األدادةي األن  حلـ  فا مدصفرة  اف ذرا،ا و
 أطلب رقمفاوو  ا   صأنفا دا،مًاي منر،رًا  األلكد : أدار قرص األفانؼي

 أ ً  )كا نف أم د( كا ؾوو ا نعدا إألاؾو-
أاردن   ذ  األ داا ي ادؿ ،ف ألاوو أ،لمن  أد   ارج األمدزؿو قػاؿ ألفػا مازحػًا: 

 األ مس   ن رؽ  دا أ دًاو أ،ددما اانألحت ماندر  :-
نأا داف لا    احػدث لاػ  أ  مكاف   ن- ؿ نحد،د  مف األعطب؟! أ ا فا: -
  رأؽ!
 آ وو إدؾ ن األغ ك،ارًاي كد   رقّ وو ن ّلؿوو قؿ ما نرادو-
 رح ن ي منّأ    د أاق وو ندلراد  ك  أد،أؾو-
 أألـ  وو إف ذألؾ ااردد ي أ اص  مب مف ارنحت إألا و-

 كاف األلعا   فا ،ذ ًاي دا،مًاي ن لل  األ أح  ز، ا    فاو
الػػا ي نػػأح   ػػاألع أؿي مػػب محالظنفػػا ،لػػل ماػػال  نع لػػت إطػػرا    ا ناػػام  ر 
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 د لأمااا  مف األااطرةي أاألعدرة ،لل األمداأرةو
 ادحاب ألردة أ فرو-لا دن  ،ددما قاألت: 

 أندأاف األا ر إألل  راطاداا؟!-
ألػػػػاس  فػػػػذا األمردػػػػل نمامػػػػًاي أألكدػػػػ  اػػػػ ر ،لػػػػل كػػػػؿ حػػػػاؿوو أا،ػػػػذرد ي لددػػػػا -

 ملطرة ألكنماف األمكاف األذ  ادرنحؿ إألا و
 رب قأألفاي أألكد  احنـر رح نفاي أالنرقا  م ا،ر مراح  ألكلافماوااند
 

*** 
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-4- 
 
 

ألب م حظان  ،لل مدفػاج األػدأرةو أطلػب زاػادة كماػ  األػذ ارة األم صّصػ و 
طاألػػ  ماػػال  األػػدأراات حنػػل  ماػػاف كالػػأ منػػرًاي أأل عػػرة  أ اصػػ  أللرمػػ  األدراػػز و أا،

،عػػ  لػػػأؽ  حاػػرة األمزاراػػػب مػػػف  نطرػػاـ األمرركػػػ  لػػ  دفااػػػ  األمراػػكروو  ّطػػػط ألع ػػػزة
ارن ػػاع ، ػػراف منػػرًاي أمػػف مػػنف حأامػػ ي أأف ا ّصػػص اػػا،ناف مػػف ماػػا  كػػؿ اػػـأ 

 ألنرلاـ األر را و
أالعػت األعاػادة ،لػل ذألػؾي أ رػد ، ،ػ  أاػاـي ادطلػؽ  رر نػ  األ اػب إألػل مراػػكر  

 ل  مدطع   صر األحرارو
أأؿ  فػػاد األػػذ   ،دػدما ا نمػػب  األمػػدر افي أاألػػذ  كػػاف مػف  اػػدفـ دام ػػ  األمػػ ـز

طل ػػ   ا اػػػـ مػػػف األعاػػػادةوو نكّلػػػـ منػػأحً  لػػػ  أدؽ األن اصػػػاؿي أ ػػػأ اعطػػػب  اػػػاطأر 
 ن ار فـ كؿ األرأامؽ األن  نحأؿ دأف األأصأؿ إألل األفدؼ األمد أدو

ِ ػػَاـ األمراػػكر األ راػػدة ،ػػف األطراػػؽ األرػػاـ ماػػال  ، ،ػػ  كالػػأ منػػرات أاألممّأ ػػ  
   رمػؽ ا ػأؽ األمنػرافوو  ادمػا ُ فِّػزت  األطافي أاألِ  اؾو مدصػأ   لػأؽ ح ػر إاػمدنا

  ّراكناف ك ارنافي  صصنا أاحدة أللمطرـ أاأل،ادا ي قا،  أللدرأس األدظرا و
أقد  دا ل  األ اػح  األ ػماألا ي أاألم صػع  ألدا ػ  مػف أ ػ ار األ لػأط أاألز،ػرأري 
أنأز،ت ل  أطرالفا أ  ار األنافي أاألػ طـو حعػؿ األحػأا ز اعػؼ مفا ػًاي  ػام ًاي  ػؿ 

لػػػ  ،ػػػدد مػػػف أ فزنػػػ و قرا ػػػًا مدػػػ  ااػػػندارت حل ػػػ  األعنػػػاؿ األعراػػػبي  مرػػػ  أم ا ػػػًا 
  رماألفا األدا،م ي األص را و

ن عػػػد األ ػػػاـي أا،اػػػّرة األحداداػػػ ي أصػػػفاراب األماػػػا ي أاألمطرػػػـي أقا،ػػػ  األدرااػػػ  
أحػػرص ،لػػل األػػد أؿ إألػػل األدا ػػ وو حنػػل  ػػرج مدفػػا إألػػل صػػ أر األل ػػاةو م ّكرنػػ  

ألعصػػارة األفامػػ وو حػػّدد  طػػ  األػػدلاع ،ػػف األمراػػكري اػػّأدنفا األم حظػػاتي أاألُ َمػػُؿ ا
 أرأف أف األاانر األنرا   األمحاط   ي اعدِّـ لامدة  ادةو
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 كادت ا،أامري أاألنرلامات األأاردة إألا ي مردأد  دأمًا  األنرأاا  األناألا :
 إألل قامد مراكر ندراب األم دداف ا،حرارو

ف اد ػذ   راػدًا ،ػف ألـ ارد أ  أمػر ارداػ وو محػا مػف ذاكرنػ  أ   ػ   امكػف أ
قطرػػ  ا،رض  ػػذ وو لػػ  دا لػػ  كػػؿ أمػػر انحػػرؾ  ان ػػا  أاحػػد أمحػػّددوو   ان ػػاأز 

 حدأد مفمن و
اأمػػاف مػػف ا دنظػػار األممػػؿ ألػػػ ي أأللػػ اط ي أأللػػ اط صػػ  وو نماالػػت  رػػد ما 
،لل األمحأر األنرا  ي حار األماػنأ ي ،ػ ث  ػاحدات قادمػ  مرلدػ  ،ػف ذألػؾ  زأا ػب 

مػػف نحػػت إطارانفػػاي أ ػػ  نحمػػؿ لػػ   ألفػػا ناػػراف منػػدرِّ ًاوو مػػف األُد ػػار األمنطػػاار 
 دؤأا ،دد أصأألفاي أنأق فا لػ  اػاح  األمراػكر  ػاألع ز مدفػا  د ػاط  ػادوو لػ  ذألػؾ 
األص اح األذ  رلب رااات  ػمس أأامػؿ األصػاؼ األحػارةو كػؿ أاحػد مػدفـ احمػؿ كااػ  

 األكناد ي األمزدحـ  مفمان  األراكرا و
وو صػػأدرت مػػدفـ أاػػامؿ األنرلاػػ  حنػػل األكنػػبي ن عػػد األلػػ اط أحػػراض األعػػادماف
   أقت ألداكـ اند أف كاألعنللو-أاألم  توو قاؿ أحد األل اط مرّلعًا: 

 َصػػػػص األاػػػػـأ ا،أؿ ألنػػػػأزارفـ ،لػػػػل األ ػػػػاـوو ُقَاػػػػمأا إألػػػػل  ما،ػػػػاتوو كػػػػاف 
األح د قأمّاًاوو اأراأفي للاطاداأفي ،راقاأفي أردداأفي  زامراأف ألا اػأفي امداػأفي 

 مات لداما  م نل  وأان رأف مدظ
ُ ِصَصػػػػت ألل ناػػػػات األ مػػػػس ، ػػػػرةوو  امنػػػػافي أ ردػػػػامب  ػػػػاص لػػػػ   رػػػػض 

 األمأادو
وو لاد ػػػداأل   نأزاػػػب اػػػا،ات  ألػػػـ ا ػػػرج قامػػػد األػػػدأرة مػػػف  امنػػػ  لػػػ  ذألػػػؾ األاػػػـأ
األندرابي أمأاد ي أنأزاب األمدر افوو مدر  حنل مف نداأؿ طرام ي حنل أصػ ف كػؿ 

دك مػػف األفػػأا وو كادػػت األد ػػـأ نػػنا، لػػ   ػػ    ػػا زًاي أ،دػػدما  ػػرج  اند ػػاؽ مزاػػ
 األاما و

َـّ ،لػػػل أرض  مػػػا حصػػػؿ لػػػ  األاػػػـأ األنػػػاأل  ألػػػـ اكػػػف صػػػدل  إف األلعػػػا  األػػػذ  نػػػ
األمراكروو ألـ اكػف كػذألؾ أ ػدًاو للػأ حّللدػا نالاػؿ ا،حػداثي أاألأقػامب   ػكؿ ،لمػ ي 
 أمدطعػػ ي أل ر دػػا  ػػدف ا،مػػر كػػاف أاردًا  داػػ   ممأاػػ  ،األاػػ  أ،دػػ   ػػذألؾ ألعػػا  قامػػد
األدأرة  األ دام  ألاو أما أف النع   د ن  ألاللوو ذألؾ  أ ا،مر األػذ  ألػـ ا طػر   األػ  

 أ دًاوو!!
كاف األحدث مد  ًا ألػ  أألفاوو ألمرت األراأفي أارناػمت ،لػل أ فافمػا أمػارات 
ا اػندرابو أاػرع  ز  ػػا  نرػا ار أ فػ ي أ ػػأ اعػـأ  ن عػد أرنػػاؿ األمنػدر افي أانرػػرؼ 
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اؿ ألد اػػػ :  دػػػا   ارػػػرؼ األدعاػػػب أم ػػػد أحػػػدًاوو إدفػػػـ ،لػػػل أاػػػمامفـي أأ ػػػأ فـو قػػػ
  مارًا ل  مدزأل  أاحدةو

ا ندأ األندراب مندر ًا ل  األصرأ  ي أاألعاػأةوو ا،اػ أع ا،أؿ   ن ػار األعػدرات 
 ،لل األنحمؿي أاألص رو ل  دفاان  اداحب أر ر    افي ألنانافو

حب األدصػػؼوو اػػا أم ػػدوو حنػػل أألػػأ اداػػ- ان ػػ  قامػػد األلػػأا و اػػمر  اعػػأؿ ألػػ : 
 دراد األص أة مدفـو

*** 
أ ػػأ  مد ػػّرةي مدػػّداة  رػػرؽ األ ػػر ي أاألع ػػزي أاألأ،ػػأبو نصػػرُخ نصػػمُتي نرقػػُبي 
نُد ِّػػػذي نصػػػرُد  ػػػدرادا ،مأداػػػ ي نػػػدألت مدفػػػا ح ػػػاؿ كناداػػػ  أاػػػ ألـ مردداػػػ ي  ػػػا ع ي 
ننأ ب ل  ،اف األ مسي نلاب ا،ااد  األصا،دة إألل األعمػ ي أأ األدازألػ  مدفػاو ،اػأف 

اح،ػ  ،ػف  طػػأة أمػافي لػ  أل ػػب األ طػر األكػامف ،دػد كػػؿ حػا زو ألػ  قرػػر ن ػرؽ  
كػؿ ح ػػرة مانفػا ا،اػػ ؾ األ ػامك و األلاػػؿ زمػف مرطػػأبي من ػلو  اد  ػػارات األعدا ػػؿ 
األصأنا  أأزاز األرصاص األذ  أص ف  أقا أللد اػري أد،ػأة ناػن ز  ا، اػاد األمدفكػ ي 

 أاألراأف األدالا  األحاألم   األراح !و
ح،ػػاف ،دػػ ي نرمعػػ ي ننحػػدا ي لػػ  صػػأ ن ي أأأامػػر  األمن ػػام  ي ،ادػػا ألالػػلوو ن 

األمرنػػّدة  األعاػػادةي أاأل  ػػرةي ألن، ػػت ألػػ  أف  ػػذا األصػػ اب األاػػأم  األ  ػػفي األعااػػ ي مػػف 
األنػػدرابوو ألػػـ ا ػػّت مػػف صػػ  نفاو  ػػؿ زاد ػػا نمااػػكًا أقػػأةي أأ،طػػل  اػػد ا ألاأدػػ ي 

 األا  األمحنرلاتوأر اق ي نحاد ا ،لافا لناات دأاد  األر اق ي أراقصات األ 
ملػػػت ، ػػػرة أاػػػاـوو ازدادت حركػػػات األعنػػػاؿ األعراػػػب ك،الػػػ ي أنرعاػػػدًا أكػػػذألؾ 
درأس األفددا  األراكرا ي أ اص  ا،ألداـي أاألط أحرالاا أقرا ة األ راطػ  األراػكرا ي 

 أاان داـ ا، فزة األ الكا ي ألف األ ا رة أنرلـ األلد  األر را و
 ا ًاي أ، ر لناػاتو  ػدت ألاػاقنفـ اقنصرت األدأرة  رد ا داحا ات ،لل اناف 
 األ ددا  قادرة ،لل احنماؿ األ أط حنل األدفاا و
*** 
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لػػػحؾ األر ػػػأز األػػػذ   ػػػا     ػػػؿ األ ػػػاو  رمامنػػػ ي أألحانػػػ  األك،ّػػػ  األ الػػػا وو 
اػػا رًاي أقػػاؿ ألل دػػراؿ دااػػافوو األػػذ  لا ػػد   د ػػذ اػػد ي أنع الفػػا أمػػاـ األ مػػب األمنأا ػػد 

أنرلػـ –ـو 0967  مدنصؼ نمػأز مػف ،ػاـ ل  ااح   لدة م دؿ  مسي ل  ص اح
  ماذا أحاات اا  دراؿ داااف؟!

  ماذا اا  ا دا؟-
 كددما ألدحند  ألرل!!-

ألػدحنؾ ألرػل إذًا؟! ،ػـ نػا ب رالرػًا -ذ ؿ األعامد األصفاأد ي األذ  نمنـ  دلب: 
 ألأ كاف األأقت مداا ًاوو ،رحمنَؾ ،لل ا ،نذار راكرًاو-صأن :

أنػرف نلػؾ األنلػ وو ااػمفا ،ػاف األنادػ وو  دػاؾي ألػ  - رّد األ اوي م ارًا  ركاز :
ذألؾ األافؿ مف حأألفاي  ػرت مرركػ   املػ  لػد األ رد ػ  األمحنلػافو أألعػد رحلػأا مػف 
 داي أمػف للاػطافي أمػف كػؿ  ػ د األ ػاـوو أألػـ دركػبي أكػذألؾ  ػرف أللننػاروو أ دػاي 

ذ  ػأا أ داؾي أل   عاع ،داػدة مػف حأألػؾوو  ػرت م حػـ مػب األنػرؾي أاأل رداػاافي أ 
مػػدحأرافي أألػػـ دركػػبوو إدػػؾ م دػػأف أافػػا األ دػػراؿوو اذ ػػب أل ػػددؾوو أد،دػػ   األاػػًا 

 ل   ما و
 حعػت قفعفػػات ،ػػدد مػػف األ ػػ افي أاألصػ ا  اػػمب األعامػػد اقاػػرامال  األػػذ  أدار 
ظفػػر ي أنػػا ب اػػػار  من فمػػًاي أل  نمػػػاع  أ فػػا  األمدطعػػ  األمحنلػػػ ي األمنأا ػػداف لػػػ  

أأامػر قػّأات ا حػن ؿو صػأت دااػاف ا ر ػب لػ   م  ر األ رط  األ ارغوو  دا  ،لػل
األحالػػرافوو إاػػراماؿ  ػػ  األدأألػػ  األدامعراطاػػ  األأحاػػدة لػػ  األ ػػرؽ ا،أاػػطوو دألالػػ  
،لػل ذألػػؾوو أددػػا اػػدعاـ ألل لاػػطادااف لػػ  األلػػ   األدر اػػ  حكمػػًا ذاناػػًاي أاػػدرمؿ ،لػػل 

إمػػا  أف نعػـأ لػ  كػؿ طام ػػ  دأألػ  أأدػنـ لػػ  طلارػ  ذألػؾوو أادلػػركـ  ػاف  اػارافوو
أف نع لأا  ذألؾي أ ذا ألمصػلحنكـي أأ دػرحّلكـ إألػل اػأرااوو ،دػد ا اػأؼ دفػدـ قػراكـ 

 أدعاـ ،لافا مانرمرات ألداو
حاػػػػدًا إذا أقمػػػنـ دأألػػػػ  ألدػػػػاي لكاػػػػؼ اػػػػدحم  -أقػػػؼ أحػػػػد األحالػػػػرافي أقػػػػاؿ: 

 حدأدداي أ  ا ح مردا؟!
  ط رػػػًا اػػاكأف ،دػػػد ا قػػػّأات  ػػػرط  ألحمااػػػ-رّد األ دػػراؿ اقاػػػرامال   صػػػلؼ: 

ا،مػػػػفوو أمػػػػا ا،مػػػػف األ ػػػػار   لاػػػػاعب ،لػػػػل ،ػػػػانؽ األدأألػػػػ  اقاػػػػرامالا  أ ػػػػ  األنػػػػ  
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 انحماكـ مف أ،دامكـو
 أمف  ـ أ،داؤدا؟!و-دفض ر ؿ مف آ ر األعا،  مناامً : 

األرػػػػػرب ط رػػػػػًا!! ألػػػػػحؾ -األن ػػػػػت األ دػػػػػراؿ إألاػػػػػ ي أكددػػػػػ  ااػػػػػندرب األاػػػػػؤاؿ: 
 األحالرأفو

سي مػػػف نحػػػت طاقانػػػ  أقػػػؼ  ػػػاو لػػػ  ا،ر رػػػاف مػػػف ،مػػػر وو  ػػػدا حلاػػػؽ األػػػرأ
 أما حدأد  ذ  األدأأل  األرنادةوو؟!!-األ الا وو  ار ا  امآلف دصؼ أ ف ي أقاؿ: 

انلـ أقار كـ ل  اأرااوو امندادًا إألػل   ػؿ األ ػاووو إألػل   ػؿ األ ػأؼ إألػل -
 األ حروو  ؿ  ذا اك  و؟
 اك   أزاادةوو إد  كـر مدكـوو!!-رّد أحد ـ اا رًا: 

قػػػادنكـ لػػػ  األن اصػػػاؿوو آ  نػػػذكرتوو مػػػف  حاػػػدًاوو اػػػدنحدث إألػػػل ،ػػػدد مػػػف-
 األمانحاف أف نمحأا ااـ اأرا  مف أذ ادكـي أا ف ادنفل ا  نماعو

لأ . األ دراؿ األصفاأد  ألحظ   رأ   مف  اب األم  ر  ح أد مػف األر ػاؿي 
أاألداػا ي أا،ط ػاؿ أمػا إف  ػا دأ ي حنػػل ادطلعػت حدػا ر ـ  فنػاؼ مػدأ وو م ػػدؿ 

ر ػػ  اػأر  أصػػ رت ،اداػػ  ا،،ػػ ـ األاػػأرا  األ العػػ   ػمس ،ػػأر  ،ػػأرّ  األ ػػأ ف ،
 لأؽ ا،  ارو

ان ػؽ أ فػػا  مدطعػ  م ػػدؿ  ػمس ،لػػل مفاددػ  األصػػفااد ي أادنظػار مػػا اػػأؼ 
 ندن     ا،ااـو

*** 
اػدحناج ر ػً  قػادرًا ،لػل األعاػاـ  ا نصػا ت -قاؿ أ أ كػدبوو ألرعاػد األمأاػاد: 

  صػػػا  ذكّاػػػ ي أمدااػػػ  وو مػػػب األز،مػػػا  لػػػ  أل دػػػافي أ  ػػػؿ األرػػػربوو إددػػػ  أ،ػػػرؼ 
 محاـك مررأؼ معاـ ل  أل دافي أ  دانطاب أف دلنعا   داي أأ  داؾو

 دلنعا  ل  مكاف آ روو إاطاألاا م،ً و-
،ػػّدؿ األ ػػدام  دلػػاؿ  لاػػن  لػػ   امػػ  األدعاػػب أم ػػدي أنػػا ب قػػامً  أ ػػأ ادظػػر 

 أ،نعد أدد  أطلت ،لاؾي أأقنؾ   اامف  ذألؾو-إألل اا،ن : 
 ف طلب اماع قّص  ا،نعاؿ أاألدؾ ألدف األردأ األصفاأد وأكمؿوو أدا م-

أنرلػػـ اػػا اػػاد  أف قل ػػ ي أكلمػػان  -نػػا ب دلػػاؿ قصػػن ي أ ػػأ ازلػػر مندألمػػًا: 
، مدػا اد لػأفي  ػؿ افملػأف أأألمػؾ األر ػاؿ  نلب  األحارةي أاألدلػبي ،ف ُكنَّا دػاي أا،

ألػػػأ  األػػػذاف  مػػػأاق فـي أصػػػ  نفـي أنلػػػحاانفـي حّاػػػرأا ماػػػاراتي أم اصػػػؿ  طاػػػرةي
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 اكأ  دادةو ألعد ،مؿ األرػدأ  ا ػدًاي -د حت ألنمّزقت أأطاددا إألل أك،ر مف اااكس
أمػػا اػػزاؿي أرا ػػفي أمػػا اػػزاؿ مػػب األرداػػد مػػف األمنػػيمرافي األػػذاف نحػػت ، ػػا ة ألػػالفـي 

 َاْدُصُب األردأ   راك  األعانل و
*** 

ل   فع  األ  ر ،دد رأما األدالا  ،لل األأاقػب األصػا ب أللاػؿ ملػلوو حطَّػت 
ة )األماػػػدؿ إااػػػت( ،لػػػل أحػػػد مػػػدارج مطار ػػػا األػػػدأأل و نرّ ػػػؿ مدفػػػا األمحػػػام  طػػػامر 

كمػػاؿوو م ػػل ماػػر،ًا إألػػل أقػػرب ناكاػػ  دعلنػػ  إألػػل ،دػػأاف )األ داػػاأف( األمػػدّأف لػػ  
ذاكرنػػ و نمػػدد ،لػػل اػػرار ي أ ػػأ اناػػا ؿ ،ػػف مردػػل اقصػػرار األػػذ  أصػػؿ إألػػل حػػد 

اطاألا ي أ،مػر  طاػر األر ا  مف صداع  األحماـ أ أ كدب ك  ادن  إألل األراصم  اق
اػػػا ر ػػػؿ - ػػػدًا!! ن ػػػادؿ األػػػر  ف نحاػػػ  األلعػػػا وو قػػػاؿ األمحػػػام   ادػػػدلاع حالػػػب: 

)  ندػػػػ  ،لػػػػل ق ػػػػا ي كمػػػػا اعػػػػأؿ إ أاددػػػػا األمصػػػػراأفي أ ػػػػؿ ا،مػػػػر  ااػػػػنا ؿ  ػػػػذ  
 األار، وو؟!!(

إف اقارامالااف اراػدأف لصػلدا ،ػف قأمدػا األرػربوو إدفػـ ارملػأف ،لػل صػدب -
كػػػّرس أمػػػدفـي أ ػػػـ مػػػا لػػػ  ا،مػػػر أف دنرػػػاأف اػػػأاًا كػػػ  لّزا،ػػػ  نحمػػػ  حػػػدأد ـي أن

دكن ػػؼ األ طػػ  مػػف ،عاػػد األمأاػػادي أمػػف ،ػػـ نعػػـأ أدػػت  ػػز  غ األعػػادة لػػ  اػػأرا ي 
 أأل دافي أ ماؿ ، د األداصر ل  مصر ك  ارملأا ،لل إل اؿ  ذ  األمؤامرةو

افام   دددا مر ي حنل دصؿ إألل ذألؾو-  حادًاوو ا ب أف دما   ألكار ي أا،
 ا ف أف ا،مر " اانا ؿ" قدأمؾوو؟! ؿ نرف -

ي أنػا،ت ،لػل األطاأألػ   ل  أحػد األ ػارات اقاطاألاػ وو قػّدما ألػ  مزاػدًا مػف األكػـر
 ز ا ناف مف أل ر األ مأر األمرنع و

دار األحػػػػداث من ػػػػر ًاوو ن للنػػػػ   رػػػػض األدكػػػػاتو قػػػػاؿ األمحػػػػام  ماػػػػن ّزًا ،عاػػػػد 
األراػكرا وو األرػرب أمػ   املػ    اد ذدؾ األدرأر أافا األكأألأداػؿ  عػدرانكـ -األمأااد: 

 األعأفي أاألمأاردي أ ـ ألـ احار أا ل  أاامكـ األان و
حنػػل ألػػأ حػػار أاوو  ػػاش -لػػرب األطاأألػػ   اػػد  حالػػ ًاي أ صػػأت ،ػػاؿك قػػاؿ: 

 إاراماؿ   اعفر!!
قػػػاؿ أ ػػػأ كػػػدب مرّلعػػػًاي أقػػػد َأحػػػسَّ  ػػػدف األ مػػػرة قػػػد نرنرػػػت األر ػػػؿ: حاػػػدًا أا فػػػا 

ـ ققامػػػػ  دأألندػػػػاوو حنػػػػل ددػػػػاقش مػػػػدف  ػػػػّدانفاي األكأألأداػػػػؿوو أا ف مػػػػا  ػػػػ   طػػػػنك
أقػدرنفا ،لػل األنط اػؽ ،لػػل أرض األأاقػب؟ أدكػأف قػادراف ،لػػل األحركػ  لػ  األدػػأروو 
،ف أاادادػػا  ػػ  األنػػ  اػػنكأف لػػ  األدػػاري أألػػاس أدػػنـوو   دراػػد  ػػدر األأقػػتي أنلػػؾ 
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كػػؿ  ػػػ   لػػػ  -األحاػػدا  ندنظػػػر د،أندػػػا ألفػػا إألػػػل األطاأألػػػ و أ ػػاب ،عاػػػد األمأاػػػاد: 
 وو   أانطاب قأؿ األمزادوو إد  أمر ارّ   دًا!أقن 

أ   أ أ كدبي د،دا مد ي إدد  مندكد مػف -قاؿ األمحام  كماؿ محاأً  إ،ارن : 
،ػػػػدـ مررلنػػػػ  ،   ػػػػ  وو ا ػػػػدأ ألػػػػ  أدػػػػ  لػػػػا ط مأاػػػػاد مػػػػف األدر ػػػػ  األ،اداػػػػ  ألػػػػ  
رُت األاػػ ر ا في ،لػػل أأؿ رحلػػ  مدػػادرة إألػػل  م ػػاحل  األ ّمػػ  لػػ   اػػرأتي ألػػذألؾ قػػرَّ

 دافوأل 
 ذ  إ ادػ    اق لفػاو! إددػ  أ،ػرؼ األ طػ  -دفض األرعاد منردحًاي ،امرًاي أقاؿ: 

  ددؽ ن اصالفاو
 إذًاوو قلفا اا ر ؿي أ لِّصدا!!-قاؿ أ أ كدب ُمرعِّ ًا: 

ااػػػمراوو اػػػاعـأ األ ػػػاش -أ لاػػػا وو لكػػػر قلػػػاً ي ،ػػػـ قػػػاؿ معرِّ ػػػًا رأاػػػ  مدفمػػػا: 
افي أصػأً  إألػل   ػؿ األرػربي أ رػد ذألػؾ اقارامال    ؿ  فر  األف ـأ  ان ا  حػأر 

اعػػػػـأ ح ػػػػد مػػػػف األمنرػػػػاملاف مردػػػػا  األنصػػػػد  ألػػػػ  دداػػػػحب دحػػػػفي أ،دػػػػد ا نرلدػػػػأف 
 دأألنكـوو أانكأف األأ اات األمنحدة مف أأامؿ األدأؿ األمرنرل   كـو

 حمر األ رح األر لافي أ ر ا د ب ادنصار ماو
األعاػادات األرر اػ   ل  األاـأ األناأل  ،ػاد األمحػام  كمػاؿوو إألػل أل دػافي أنػـ إ ػ غ

األ، ث  األمؤامرةي أقامت ،لل إ،ػر ذألػؾ األ  فػ  األ ػرقا ي أ،لمػت األعاػادة اقاػرامالا  
 أف م ططفا ُكِ ؼو

لػ  صػػ اح  اػػـأ  ارأنػػّ   ماػػؿوو أدار األمحػام  كمػػاؿووي م نػػاح األن ػػداؿ لػػ  
اػػػاارن ي أ ػػػأ ا ػػػادؿ ا  ناػػػاـي أنحاػػػ  األػػػأداع زأ نػػػ ي أأط األػػػ  أألكدػػػ  كػػػاف األػػػأداع 

اػػػروو نطػػػااري أمرك نػػػ  لػػػ  للػػػا  األ ػػػارع أ ػػػ   مػػػّدماةوو ألعػػػد لرلػػػت أصػػػا ب ا، 
 )األمأااد( لرلفا اق رام  األمن ّ ر!!

أ كػػػػذا أّافػػػػا األرلاػػػػؽ األدعاػػػػب أم ػػػػد أألعػػػػل  ػػػػذاف األػػػػر  ف ق ازافمػػػػا لػػػػ  أ ػػػػ  
إاػراماؿي أأ، ػػت أ دػا  األ  ػػاؿ أ  ؼ األمػرات ،مػػؽ ن ػذر ـ األرر ػػ  أأدفػـ مػػد  أف 

ألصػػادق ي أا،اػػاد  األ الػػا  األم ػػرأدة كاألاػػحب األدا دػػ   األدلػػاؿ  ػػاألعلأب ا، اػػ ي ا
األ طػػػأأل ي األمناػػػر ؿ  األػػػدما ي أ األملػػػالات األمرّح ػػػ ي األمرطػػػرة  ر ػػػؽ األػػػ في األفػػػادرة 
 األحدا  األمدأ  لأؽ األصفاؿ األمطارد مف   اؿ األػامفي أاػ أح د ػد حنػل ) أانااػ ( 

ألحػػؽي أاألماػػاأاةو صػػمت م ػػر،اف األاػػاأؼ األدم ػػعا ي أاألاماداػػ  األمأطػػدة أللرػػدؿي أا
 األ دامّ  دلاؿ قلاً ي ،ـ قاؿ:

أنرف كـ أ ذدا األأقت مف أ ؿ طلب إ ازة قصارةي كػ  أ رػث  فػذ  األراػاأل ي -
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أ،ػػػػف طراػػػػؽ األصػػػػلاب ا،حمػػػػر إألػػػػل أألػػػػد  أ ػػػػأ كػػػػدب األمرنعػػػػؿ لػػػػ  أحػػػػد األاػػػػ أف 
 اقارامالا ي أمدذ ذألؾ األناراوي أ ذ  األ رص    نادف أل  إ  كؿ ، ،  أ فرو

*** 
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ا نػػػػرؽ مرفػػػػـ األدا ػػػػ  األمنلػػػػّأ،  ،لػػػػل حػػػػرؼ األصػػػػ أرو د ػػػػؿ األل ػػػػاة أ ػػػػـ 
انعػػػػالزأف حأألػػػػػ ي أ ل ػػػػ ي كعطاػػػػب لفػػػػأد ر ػػػػاع و أصػػػػ ف األ ػػػػر  ، اػػػػرًا ان ػػػػّأح لػػػػ  
األصػػػدأري أأقػػػدامفـ األمنأا، ػػػ  نر ػػػـ ،لػػػل األماػػػرح األصػػػلدوو دلػػػؽ األ ػػػ اب أ،د ػػػأاف 

ررأف د لػ  األ لاػؿي دم و انعدمأف ل  حلؽ األأ،رو اانك  أف اّر  األ األػدي أاان ػ
 األأقأري أاند عأف رامحن  األمرّطرة  األز،نري أاألر ادي أاأل افو

كادػػت ألالػػػل حزاألػػ  ر ػػػاع ي نػػػرقص لػػاحك ي صػػػار  ي أا، ػػ  لػػػأؽ األصػػػ أري 
أ ص ت مف  رر ا األمرعأصي نندا،ر م دأدػ ي منطػاارة لػأؽ   ادفػا األػذ  ألأحنػ  

 اماد واأل مسي أ   نحاأؿ  ا دة ك  ن عل قر   مندألع ي كاألاا
ألعػػد أد  ػػنفا قاادنػػ  األمحدكػػ ي األحازمػػ ي األمدطعاػػ ي أكػػذألؾ مرحػػ  األػػذ  اعلػػب 
األنرػػب األ ػػدادي أاأل ػػّد األرصػػ  ي أاألد اػػ وو إألػػل ادػػدلاعي أحاأاػػ  أمنا رػػ ي لامنلػػؾ 

 قلأب مرؤأاا ي أح فـ أل و
ااػػػنمرت إألاػػػ   ز، ػػػابي أ ػػػػدؼي  ػػػاركنفا لاػػػ   ماػػػػب األ ناػػػات األلػػػأان  لػػػػ  

فـ  نحلاؿ ،لم ي أألف   مح  ػ ي أصػأت أا،ػؽ ،ػف أ ػـ األمراكرو كاف احالر لا
 األم اصؿ األنارا ا  األن  حصلت ،لل أرض ا،م  األرر ا و

ااػػػنطا،ت مػػػف   ألػػػ  أف نكػػػّأف لكػػػرة أ ػػػمؿي أأدّؽ ،ػػػف األحركػػػ  األصػػػفاأدا  
أ مراانفاي أمدظمانفا األارّا ي األن  ،ا،تي أنراث لاػادًا لػ  األرػاألـي أ،ػف ا ػن ؽ 

 أرض للاطافونارا فا األمزّأر ،لل 
أمف محالرة أألعا ا  ردأاف )كاؼ كنب األصفااد  نػارا فـ( دّأدػت لػ  دلنر ػا 
ػ  إألػػل  مل صػًا ،ػف ا،لكػار األرمااػا  األنػ  طرحفػػاوو إف إاػراماؿ  حا ػ  داممػ ي ُمِلحَّ
اصػطداع نػػاراو ألفػػاي أ كػذا ،مػػد مؤر أ ػػا أحا امانفػا ناػػ اؿ رأااػػاتي أاد،ػػا ات 

ألفـ ،لل أرض للاػطافي أ ػاألرأدة إألػل مػؤر اف نانفدؼ ر ط نارا فـ  دأؿ قامت 
  ازاػػد ،مػر مملكػػ  إاػراماؿ ،لػػل -،داػدافي أمػدفـ األمؤر ػػ  )كادػأف( األنػػ  نعػأؿ: 

 أرض كدراف ،ف ،ماداف ،امًاي أ   األ نرة األأحادة األن  أص حأا لافا قأة ااااا و
ألعد أل أا ،لل ن ّرصانفـ ماح  دادا ي أصألا ي أألأ ان ػب األافػأد حاػر ذألػؾ 

أصػػ أا  األنرصػػػب األػػداد ي أاألر راػػػ ي أأ األن ػػػ ث   اػػا ت  األاػػػ ي أكػػاف ذألػػػؾ مػػػف أل
 د ا  د اقدنفـو
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أقررت ألالل أف نكنب ل   ػذا األمألػأع  األلدػ  اقدكلازاػ ي أنرمػؿ ،لػل د ػر  
 األصػػػػحؼ األ راطاداػػػػ و نكلػػػػـ قامػػػػد األػػػػدأرة ،ػػػػف األ ظػػػػامب أاألم ػػػػازر األنػػػػ  ارنك نفػػػػا 

 دػا   ػرب للاػطافي أ،ػف مػؤامرة  راطاداػاي األمدظمات األصفاأدا   حؽ األرّزؿ مػف أ
أاألدربي أنأاطؤ األحّكاـ األررب األذ  اا،د األافأد ل  إقام  دأألػنفـي أنف اػر  ػرب 
للاػػطافوو نكلػػـ ،ػػف إامادػػ  األمطلػػؽ  ػػدف األحػػؽ ألػػف ارػػأد إألػػل أصػػحا   إ َّ  األك ػػاحي 

 أ،دـ األادس مفما طاؿ األزمفو
أقل فػػا احلػػد  أ،ادا ػػا  ااػػنمرت إألاػػ  أ ػػأ ا ػػرحي أاحػػاأرو رأحفػػا نطّأقػػ ي

 نزحرداف ل  ،ادا وو ألعد أح ن و
ألػػػـ ان ػػػؽ إ  ، ػػػر دقػػػامؽ ،لػػػل -نعػػػدـ مدػػػ  دام ػػػ ي أقػػػد نصػػػّ ب  اػػػد  ،رقػػػًا: 

 مأ،د إلطار األدأرة!
أنمدل أف أ عل  دػاوو اػا  فػاد حنػل ألاػـأ كامػؿوو   أرحػب  ػاألرأدةوو األػأ،ر -

 اعأؿ أل  ا َؽو!
و األ ػ اب  ػا،أا اػدحناج إألػل أمكػث أحػدؾو-لحؾ األمػ ـز  فػادي أأ ػاب: 
 ر ب اا،  أللأصأؿي حنل ألأ طرداوو!

 
 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 50 - 

 
 
 
 

-5- 
 
 

لػػ  نلػػؾ األلحظػػات األ اصػػل   ػػاف األل ػػاةي أاألمحرقػػ وو  ػػاف األاػػ م ي أا، ػػ   
األ ادا  األمنطاارةوو ، ر دقامؽ مف األند ر ،لل مأ،د األػد أؿ إألػل قا،ػ  األطرػاـو 

 إألل لرف مف األ حاـوكاف لافا األد اة مف األفأؿ األذ  حّأؿ مراكر ـ 
األصػػ أر صػػارت درأ،ػػًاي أصػػدأرًا حاداػػ ي نلػػّمفـي ن ّ ػػمفـي أ،اػػأدفـ نرقػػب 
األدر اف األداكد  األ مر ي أ   ن رغ  ألفػا  طػرأد األمػأت اقاػرامال وو  كػذا مػذا ف 
داػر اااػافي أ،اػػد األمػا د لػ   اػػت ألحػـي أق اػ  أمذ حػػ  ا،ط ػاؿ لػ  أاد  لػػأكافي 

 لاؽي أمدرا  ا،ط اؿ ل   حر األ عروو أحار اي أحار اوأدار أاأبي أحّزةي أاألنأا
األمدلراػػ  األصػػداع  نح ػػر األاػػما   عػػذام فا األمن  ػػرةوو دعػػؿ األػػأ،ر إألػػافـ صػػدف 
- راػػد ألف ػػدات محنلػػرة قادمػػ  مػػف األ ػػرؽوو صػػاح أحػػد األمػػدر اف لػػ  أذف أم ػػد: 
 ا وإدفـ اعص أف مراكر األ دامااف ل  حرش قرا  األك ر األعرا   مف مداد  األاأاد

 ق ز األ دام  ألا دحأ  أاألدمأع ننرقرؽ ل  ،ادا ي قاؿ أم د:
 ما  ذا اا ألاوو  ؿ أدت  امؼوو؟!!-
  امؼوو  ؿ مدفاروو ألعد حّلت    مصا  وو!!-
 أا  مصا   نرد وو؟! األ ماب  داوو ألعد د أداو-
مذّكرات أاألد وو ألعد صادر ا األمدر أف ،دد قػدأمدا إألػل األمراػكروو إدفػا لػ  -
 ل  قا،  األدراا ي مؤكد أدفا احنرقتي ألأ قطرت اد  كاف ،لّ  أافؿو زاد ي 

*** 
قناػػؿي أ، ،ػػ   رحػػل مػػف ،داصػػر األحرااػػ ي أاقطرػػاـي  ّراكػػ  األمطػػ و  ّراكػػ  -

 األمطرـي احنراؽ  امنافي ألرار ل  حعؿ األحأا زو
 أمف ،داصر األدأرة اا دعاب أم دو؟-
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 ألـ ا دش أحدو-
 أكاؼ ذألؾوو؟!!-
أدفـ  اؤأاوو أ ـ مندكدأف أددا لػ  قا،ػ  األطرػاـي إ َّ أددػا  ألحاف األحظوو مب-

 كدا   دزاؿ ل  األأ،ري ،امداف مف درس األراال و
األحمد هللو ألعد قدّردا أف األ اامر انكأف لادح وو حظؾ ا لػؽ األصػ ر  ػ ؿ -

 اا،ناف ادكأف ،ددؾو أأحلؽ قامد األلأا  اما،  األفانؼو
لػػس اػػا مًاي م كػػرًا: أراؾ  ػػاردًا مػػاذا د ػػؿ إألػػل  امنػػ  األمػػ ـز أأؿ  فػػادي أ 

 ادأر ل  رأاؾوو؟!
 إف صدؽ حدا وو كما ادأر ل  رأاؾوو!-
أامل  محّارة اا  فاد! مكػاف األمراػكروو أمرػرلنفـ ما انػ ي أاألنأقاػت األػدقاؽ -

أللعصػػػؼو! األػػػدأرة لػػػ  األمطرػػػـوو أ،لػػػل  رػػػد كالػػػأ منػػػر أاحػػػد لعػػػط اأ ػػػد مراػػػكر 
لػػػادة مأ ػػػأدة لػػػ  مرا لػػػفا مػػػف ق ػػػؿ إد ػػػا  األاػػػااق  أألػػػـ اعصػػػؼوو! األمدلراػػػ  األم

 مراكرداوو إدفـ ارادأددا دحف  األنحدادوو!!
أقصػػؼ مراػػكر األ ػػدامااف لػػ  حػػرش األك ػػري لػػ  ذات -أ،عػػب  فػػاد قػػامً : 

 األأقتوو ،لمًا أددا ألـ ُد ّلغ ،ف أ  اانط ع ما ؽ ألطاراف األردأوو!
األن اػس إدفػـ  حنػل ألػأ كادػت أقمػار-نػا ب األمػ ـز  فػادي أ ػأ اػدفض أاق ػًا: 

راػػاؿ ،م مفػػـ أللندكػػدوو إف لػػ  ا،مػػر  احنػػا أف ،ك،ػػر مػػف ، ػػرة أاػػاـ أللنػػدقاؽي أا،
 رامح  كراف وو!!

نرّ ػػػؿ قامػػػد األلػػػأا ي أ رلعنػػػ  رمػػػاس قاػػػـ ا اػػػنط عي أمػػػب قامػػػد األػػػدأرة أدام ػػػ  
 ن عدأا األمراكري ،ـ د لأا  مارًا  ام  األدعاب أم دو

ـَ أللعامػػػػ د  محػػػػ  األ اػػػػامري أاألطل ػػػػاتي ،ػػػػـ ،ػػػػرَض نحّلعػػػػأا حػػػػأؿ األطاأألػػػػ وو َقػػػػدَّ
ألكار و كادت  مح  األمداح اف مف األدأرةوو أاما ي أ،داأاف نحػت أدظػار ـوو  ادمػا 

  رز  طاف أحمراف نحت ا اماف األمحنملاف ألل  ف و
 ألماذا  ذا ا اـ اا أم د؟-
،د  كاف اطرح أامل  ك،ارة   ، ق  ألفا  األدأرةي أاحنػؾ  رداصػر األحرااػ ي -

رحـ األند اػػ  األ ػػداد ،لػػل مدػػب آ ت األنصػػأاري إ َّ أددػػا لػػ طدا مرػػ  أاحػػدة اد،ػػل أ ػػ
 أد  دا  اق، ـ ،دفاي أكاف ،لل صداق  مبوو)ع(و
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 أا  ر ما    قصن وو؟-
 رػػد أاػػاـ مػػف أصػػأأل  األمراػػكر قػػاؿ إدػػ  احمػػؿ م لدػػًا مػػف األمػػاؿ أمادػػ  ،حػػد -

ألناػػلام  ا،مادػػ وو ألعػػد ندكػػدت  األ ػػدامااف لػػ  حػػرش األك ػػري أأألػػّف  طلػػب إ ػػازة دفاراػػ 
 مف أ أد األماؿي أالطررُت ألنل ا  طل  و

حاػػدًا اػػدنحعؽ مػػف كػػؿ ذألػػؾوو أا ف -أ ػػرؿ قامػػد األلػػأا  اػػا ارن ي ،ػػـ قػػاؿ: 
أ،طد   راطنؾ اا أم دو لرد ا لأؽ األمدلدةوو أ ذ قامد األلػأا  قلمػًا أحمػروو راػـ 

إدفػا نن ػب -اصػ ( أنػا ب: دامرة  مس ماحطفا قراػ وو قػرأ ااػمفا  صػأت أالػف )قرّ 
 محالظ  األاأادا و

  ذا ارد  أددا اددادر مراكردا  ذاو-،ّلؽ أم د قامً : 
صػػػ اح األدػػػػد نػػػذ ب  اػػػػنط ع األمدطعػػػ وو اػػػػن د مراػػػكرًا قػػػػدامًاوو اصػػػػلف -

ألمنا رػػ  األمفمػػ وو اأ ػػد اػػرا  دلػػاع  ػػأّ   ػػاألعرب مدػػ ي ا دطػػ ؽ إألػػل األمنمألػػب 
و األاػػا،  األر ػػرافوو دأراػػات مػػف األطاػػراف األصػػداؽ األ داػػدوو ا،ن ػػارًا مػػف ألاػػؿ األدػػدو

 انكأف ل  األ ّأ طال  األدفار األعادـو
*** 

اقػػنحـ ألػػاي أألالػػل قا،ػػ  األدرااػػ ي كػػاف اػػطف األ ّراكػػ  م ردقػػًا  األطلعػػاتوو أمػػا 
 زاد  األكنبي لعد ادنص ت ل  مكادفاي أكددما ن ادألفمػا دظػرات األ ػرح  األ عػا  اػلام  

 ،لل قاد األحااةوو!
*** 

نا منر األماال  األ اصل   اف نمركز ـ األ داػدي أقراػ  قّراصػ و  اػأت ح راػ  مام
 صلدةي من فم ي نندا،ر ل  األافؿ األمنأّ،ر  رصاد  أ،ظم و

،لػػػػت أك،ْػػػػر  اأنفػػػػا ملػػػػالاتي أ، ألػػػػ  ذات لاػػػػحات رح ػػػػ ي أقػػػػد  لػػػػّ ت 
 رلػػفا ماػػاحات طاداػػ  من ػػلع   اػػرااألا  من ػػرّدةوو لدنػػت حدا،ػػ  األمدػػازؿ اقاػػمدنا  

زًا مرلألًا لػ  األلأحػ  األعدامػ  األمراػأم  مدػذ آ ؼ األاػداف ألفػذ  األ لػدة األمطّأقػ  د ا
  ردد مف كرـأ األنافي أاألردبي أاألن احو

ل  أأؿ ص اح ألفـ ل  نراكر ـي ألػاؽ مرظمفػـي ،لػل صػااح األداكػ  أرامحػ  
  ػػز األصػػاج األ ّأاحػػ  مػػف طاقػػات األمأاقػػد األملنف ػػ   داػػراف األَعَصػػؿي أاأل ػػافي أز ػػارة 

و أنرالػؽ  ػرأؽ األ ػػمس مػب أددػاـ حرا ػ  ذات أقػػب طػرأبوو نمػا األ لػػا ي األكػ رـأ
إدفػػـ -أ ػػ  ننر ػػرش منرػػددة ا،ألحػػافو ،لػػل ناػػاؤؿ األػػ رض أ ػػاب األمػػ ـز  فػػاد: 

 افراأف األعفأة األمّرة  د راف    ا ي مصدأ،  مف  ذأع أ  ار األنأتو
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ادفػاوو  ذ  ا، رافي أ   ن  . ل   ألفػا ح ػات األػ ف األمحّمصػ ي نصػدح  رد
األػػػػذ  نرزلػػػػ  ،صػػػػا األمف ػػػػاج األمز رلػػػػ وو نن ،ػػػػب  فػػػػا اػػػػد   اػػػػرة ر ػػػػاع وو دا،اػػػػ  
األلػػاأؼ ألنػػذّأؽ لد ادػػًا مدر ػػًا مػػف األاػػامؿ األحػػاري األمػػّر ا،اػػمري األمرّطػػر  ح ػػات 

 األفاؿ األ لرا و
قاؿ أ أ حدػأةي األ ػدام  األ زامػر ي األػذ  ألع ػ  أحػد األمػدر اف  ػػ )األعماػز ( ألن أقػ  

 دد  ل   أؽ ألنذّأؽ  ذ  األعفأةوإ- األع ز األراأل : 
 أ،ددما ناا ؿ األ زامر  ،ف  ل ا   ذا األلعبي قاؿ األمدرب:

ا ب أف نرنز   و ألعد ألعب    أحػد أ طػاؿ ،ػّأار   ػؿ األرػربي  ان اػاأل  لػ  -
مرركػػ   املػػ  مػػب ا،نػػراؾوو ألعػػد ق ػػز أ ػػأ ،لػػل ظفػػر  ػػأاد  مػػف لػػأؽ أحػػد مػػدالب 

 ،ع  مف اا   األمحدل  األدما واألردأي مطاحًا  رأس األمدلر ي  لر   صا
*** 

أص ف مراكر ـ األذ   ذألأا لاػ   فػدًا  ػاقًا قصػ ح ي أندظا ػ  أ رػؿ األحاػاة 
لاػػػ  معُ أألػػػ ي أأك،ػػػر أأل ػػػ ي أحماماػػػ ي   ػػػأار  ػػػذ  األعراػػػ  األلػػػا    األحاػػػاةو ،اػػػأدفـ 
ن ناػػػـ ألزرالػػػػات أط ػػػػاؿ األمدراػػػ ي أ ػػػػـ الّأدػػػػأف األصػػػ اح األمدػػػػدف  األداػػػػامـ األرلالػػػػ ي 

ي أحعام فـي أا،اد  األصدارة األن  نلػّأح ألفػـ  األنحاػ ي أصػرا فـ األػذ  اد ػذ أ ،اا فـ
 األ  أت كلما اقنر أا مػف  احنفػاي أمػا لػ  زأااػا األطراػؽ األأحاػدي األمر ػدي األػذ  امػّر 
 ػػاألعرب مػػف األمراػػكروو ان ّمػػب األطل ػػ ي أاألطاأل ػػاتي ادنظػػارًا ألمػػرأر األحاللػػ  األأحاػػدة 

 ـ األرلم ي ل   لدة أك ر ح مًاو،لل ما ا دأوو ألندعلفـ إألل معصد 
كػػاف األمراػػكر مك ػػألًا ألكػػؿ األعراػػ  األمنطلرػػ ي األنػػ  ندظػػر  ػػ  ،ػػامؽ م ػػا د 
نػػدرا انفـ األعااػػػا ي األملػػػدا ي لننمػػػنـ  ػػ ا  ا،مفػػػاتي أاألر ػػػامز أاألصػػػ ااا األػػػذا  ات 

 إألل ،اف األما ي ألنر م   رار فو
 )اا حراـ  األ  ابوو ألاش ،ـ ارذ أ ف  اؾوو؟!!(-

اػػات األمراػػكري لكػػاف األ طػػاب م نل ػػًاوو أنػػدن  األ ػػ ع  ماػػندر  ي أمػػا ،ػػف لن
 ُمملِّح   علاؿ مف األحادي أاألدارةي أاألد   ي ألر اقنفف:

)ألاكػػ وو ألاكػػ وو ،ػػـ  ادطػػأا  اػػدفـ م،ػػؿ األر اراػػتوو لػػ  أحػػد   ػػعرًاي أطػػأؿ -
 أحد وو األ اطاد  م،ؿ ا، د ااتوو  ذاؾ   وو األل   رر ا  ّدأأل وو!!(

دي أ،داصر ي كاألرراة أمػاـ األدظػرات األمنط لػ ي ألػذألؾ قػرر ألػب  دا األدعاب أم 
 حّد ألفذا ا،مرو

نأالػػؽ  ػػدار األ رالػػ ي أ ػػ  نعحػػط األنػػرابي أاألح ػػارةي مػػف أ ػػؿ إقامػػ  األاػػانر 
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حأؿ األمراكروو مب ادصراؼ األن ماذ مف مدراػنفـي أرحػـ األحاراػاف ،لػل اق ا ػ  
دفمػػا الػػطرا أللكػػذب ،دػػدما ،ػػف ، ػػرات ا،اػػمل  األمنراكلػػ   ػػ ؿ  ػػ ا فـوو إ  أ

 )ماف  ذأؿ إألل  ،ـ ادر أاوو؟(-ادألفما أحد األص ا : 
 إدفـ  رط وو دأرة أحرارو-
 ) أ ارد  أحراروو؟!(-
 م،لكـ ل  ا  ندام و-
 ألكف مرفـ  داتوو؟!!-
 األ رط وو لافا  داتو-

 أ،لمت األعرا   دار ا ما ا   ؤ   األ ارافي األذاف   افدؤأفو!
*** 

اػػػا ا دػػػ وو ،دػػػدما ااػػػكف   ػػػأارؾ  ػػػار  داػػػدوو أ  نػػػد،أ  إألػػػل  ػػػذ  )دزاألػػػ ( -
  انؾوو؟!  ذ  ،ادات ،ر ا ي   ا أز إ ماألفاوو!

 األم كل  اا ،ـ أ أ   ل ي ل  أقندا األم دأؿ دأمًاو-
 حادًاوو أ  نرطلأف اـأ األ مر و؟!-
 أ ؿوو أألكد  اـأ إدار وو حّماـوو ندظاؼ ا حوو أوو-

وو ألػػف أق ػػؿ أ،ػػذارؾوو كّلفػػا اػػا،نافوو ،ػػ ثوو مفمػػا حاأألػػت-قاطرػػ  قػػامً : 
اػدحن ؿ  زلػػاؼ أحػػد أأ د وو ،صػػ أراف  ح ػػروو ) ن ػػرلأدا ،لػػل األدػػدا أن ػػاركأدا 

)أ رػداف اػا أألػد وو  ػأف األػدار أمػافوو -لرحندا(و أنا ب أ ػأ  ػ ل ي م نػار األعراػ : 
 أكل دا حّراس ،لل ا منكـ(و

 حادًاوو اا م ناروو ق لت األد،أفو-
 ألل مابي أألاس ألؾ أحدؾو األد،أف-

  دت األد    االرة ،لل أ   قامد األدأرةي أقاؿ:
 ،دددا ك اري أ ذا حار مرعأؿو!!-
 مفما كاف ،ددكـوو اهلل محّااكـو-

 أقؼ األم نار مأد،ًاوو ،ـ  داي أكدد  نذّكر أمرًا:
حّملندػػػػػػ  أـ ا،أ د اان اػػػػػػارًاوو  ػػػػػػؿ ا ػػػػػػدـ مركػػػػػػـ لػػػػػػا ط اػػػػػػد،ل  فػػػػػػاد -

 األمارأدو؟
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  داو درـ إد -
 إد  مف أقار فاوو اهلل ارحـ أ ا وو دأد األنررؼ إألا  أالًاو-
 األم ـز أأؿ  فادوو صداؽي أزماؿوو ادكأف مرًا ل  لاالنكـو-
 

*** 
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ن،ّعب األفأا ي ن ّلوي أّز األرصاص األمزم ري األاالروو نأّ ػب صػدر األصػ روو 
 أراؿ أداد  ،لل أ دح  األطلعات األمرنّدةوو األلامر  األر دو

ت أـ ،لػػ ي األنػػ  ن ػػاأزت ،عػػد ا األ،ػػامفوو للػػـ ا ػػَؽ اػػلامًا مػػف ا،ألػػـ اػػأف قاألػػ
)ط رػًا ا ػف األم نػار  اعأاػأ  رراػأو! أاألػدرؾ مػا  احكػأوو! مرلػـأ ماػكَّر -،ادافا: 

 أاز ـ  لحـ األ رلافي أاأل اج! أما  ررس ا د  مػا حػدا  عػّأسو! إأللػ   اػأ كػاف  طػؿ 
 األمرارؾ!(

مػػػػ وو  ػػػػذأؿ األراػػػػكر إأللػػػػ  إ ػػػػأ  داػػػػد )اػػػػا مػػػػرت ،-أردت كّدنفػػػػا دأللاػػػػ : 
 ، اندر أا ،لل األعأاسو(

صػػػّدقت أـ ،لػػػ   ػػػأاب كّدنفػػػاوو  رػػػد أف رّ ػػػت حرلنفػػػا مػػػف أقػػػب ا د  ػػػارات 
 األمدأا  أللعدا ؿ األادأا و

صػػردت من،اقلػػ ي ماػػنراد   ركاز ػػا إألػػل  ػػرل  األُرّلاػػ وو دظػػرت إألػػل األ ػػرؽوو 
 األم اماس(و ا دت حاأمًا اأدا  مط ع  لأؽ األأ،روو ،دد )راـ 

)اا دأللا وو  ذا قأاس مػدالب األ راداػأا وو  ػأل  األ،ػّأاروو اػاألفـ ، نلمػبوو -
األ اػػارؽ ما ػػا  قػػدامفـوو  ػػأل وو   مػػأا ،لػػافـوو أ  إ ػػأن  اذ حػػأ ـوو ،لػػافـوو 
اهلل ادصػػركـوو األ رداػػاأ  ادكاػػروو اػػا دأللاػػ وو ااػػمر  صػػأت األحػػداوو أ ػػذاؾ أ ػػأ 

 دا :،ل   دأألفـو(  دأت أـ ،ل   األد
 ع المزرعػػػػػػػػػػػػػػ  رـز المػػػػػػػػػػػػػػدا    وال ػػػػػػػػػػػػػػواس

 
 

 خػػػػػػػػػػرس ال ػػػػػػػػػػارود ت ػػػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػػوؽ الحػػػػػػػػػػد اد   
 

 لمػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػد  ر ػػػػػػػػػػػاننا عمػػػػػػػػػػػ  المتػػػػػػػػػػػراس
 

 

 عطػػػػػػػػػػػػؿ الرمػػػػػػػػػػػػ   وازداف  ػػػػػػػػػػػػوؽ الطػػػػػػػػػػػػراد   
 

 يػػػػػػػػػػػػػا او نحنػػػػػػػػػػػػػا دـو لمػػػػػػػػػػػػػوطف حػػػػػػػػػػػػػراس
 

 

 يػػػػػػػػػا رب تن ػػػػػػػػػر ا حػػػػػػػػػرار عمػػػػػػػػػ  ا عػػػػػػػػػاد  
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األُحرمػػ   صػػاحت  فػػا دأللاػػ : )اػػا مػػرت ،مػػ  ادزألػػ وو للػػحناداوو اػػا  ػػحار 
  ّرلتو!!(

 أرّدت األر أزي أ   ندزؿ   اد ا األأا في أظفر ا األمعّأس:
)اهلل الرػػف  ػػالكـوو دـ مػػا لػػاكـوو أألػػؾ أدػػ  ألمػػا  اػػمب صػػأت األرصػػاصوو -

 ألااد   ااكلد وو إذا ما زحردتو!!(
*** 

ادحدػػػت  امػػػ  األدفػػػاروو نحاػػػ  أل ػػػرح األرػػػرأس ا، ػػػاضي األمناألمػػػ  اػػػرادة ،لػػػل 
نفا األلأان  نحلعػف حأألفػاوو لرا ػات زا اػات ا  عػف  األ ػ اب  اد اي أ،لل صأاح ا

 األمنأ ب  ا،دأ، ي أاألحاف األمن ّرجو
األح ؽ األداظر مف األ  ا اؾ األمطل  ،لل األزحارادوو ن ّ ر  ػذاوو ار ر ػ  لػأؽ 
أزقػ  األعراػػ  األمحن لػػ   األزلػػاؼوو أ ػػ ؿ أحداػات األداػػأة انػػدلؽ ،ػػذ ًاي ر اػػًاي صػػادحًا 

قصػػػات )األفأألاػػػ (  دألحادفػػػا األ ػػػ ا ي األمفنػػػّزة لػػػ  ا، اػػػاد مػػػب دعػػػرات األػػػدلأؼي أر 
 األملّأد ي األمزرك  وو  األندادار األمااا  األمن  رة  األ ماؿ األمرّطرو

 يػػػػػػػػا رـ التنػػػػػػػػورة ال ػػػػػػػػ را  ػػػػػػػػ اغ الميمػػػػػػػػوف
 

 

 حػػػػػػػػػاد  ةػػػػػػػػػنو  ود عػػػػػػػػػ  وتػػػػػػػػػ  يؿ عيػػػػػػػػػوف 
 

 حػػػػػػػػػاد  ةػػػػػػػػػنو  ود عػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػا رـ ال ػػػػػػػػػاع 
 

 

 ن ْزعمتػػػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػاع  ك ر تػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػوف 
 

مػػػا ا ػػػػنرلت اػػػػاح  األعراػػػػ   ػػػد كات األم ػػػػأزي أاأل ػػػػّ ا   األم،مأألػػػػ   زاعا،ػػػػات  اد
األ ػػػ اب األنػػػ  نػػػدّؽ ا،رضوو  ردػػػؼ مػػػأزأفوو ألػػػ  ألأحػػػ  أ ػػػرفوو الػػػّب األُحػػػدا  
األم ل ػػؿوو األمدن ػػ   كلمػػات األعػػأةي أاأل طأألػػ وو أذألػػؾ ،لػػل أقػػب أألحػػاف )األ ألاػػ ( 

 األفادرة:
 يػػػػػػػػػػػػا او يممػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػادز  مػػػػػػػػػػػػوج ال حػػػػػػػػػػػػر

 
 

 ـز دعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     
 

 تدعػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػعدنا عاليػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػوؽ ال شػػػػػػػػػػػر
 

 

 قيػػػػػػػػػػػػػػػػدومنا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػػػػػػػػ يب الت عػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 ةر ػػػػ  جال ػػػػدفر ع المزرعػػػػ  وشػػػػرق  ج  ػػػػرر
 

 

 دـ ال رن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمواط  من  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 
 الػػػػػػػػدـ الحمػػػػػػػػر ---مشػػػػػػػػور نا يػػػػػػػػـو الم ػػػػػػػػا 

 
 

 و ػػػػػػػػػػػػػػػيو نا  ػػػػػػػػػػػػػػػروس ا عػػػػػػػػػػػػػػػاد  ق ط ػػػػػػػػػػػػػػػ    
 

*** 
ن  األرح ػػػ وو حاػػػث لر ػػػت ااػػػنع ؿ األم نػػػار أ ػػػأ  ػػػ ل  لػػػاأل وو لػػػ  ملػػػال

)األنػػأاط (  األاػػ اد األزا ػػ ي أنأز،ػػت األأاػػامد األصػػألا  األمدّر ػػ   دألأادفػػا األمنرػػددةوو 
أحػػأؿ ح ػػرة األمأقػػد األمفا ػػ ي األأااػػر ي أاألم لِّطػػ   ػػدرادفا  ػػاألح ر األ ػػازألن  ا،زرؽوو 
ُصّ ت د ؿ األعفأة األمّرةوو األم نل   ا،ح اـ صػ را وو  راقػ  كاألػذ بوو أ ػ  ننػأ ب 

   أ ر  األ مسوو األن  أرالت  را،فا ، ر األدأالذ األك ارةوو األمطّل  ،لل األأ،رول
أمػػا لناػػات األمراػػػكروو األلػػأان  ااػػػنع لف  ح ػػاأةي لعػػد أد لػػػف إألػػل دار أااػػػر ي 
م ّلطػػػ  األ اػػػح وو حاػػػث )ُصػػػِمَدت( األرػػػرأس ،لػػػل أراكػػػ  زا اػػػ  لػػػ   ادػػػب رمااػػػ  

 مدفاو
أاداف األط ار وو!  اف  ػذا األح ػد كّف  ل اافف األراكر ي أكددفف قد  األ فوو ق
 ا،د،أ وو  دزاام  األ ّ    ألل صرو دادت إحدا ّف:

 )اا  داتوو  ا أألفف نداداروو  لأ ـ ا ر أا أل اداو(-
نماالف أماـ األمرااا  د،أا فف األ مال وو أ ف لرحػات  ػاألرأدة إألػل  داػففوو أمػا 

فػاوو مػف كػؿ مػا ،ػرض ألاللي لعد  عات نرق فف ُمحر  ي حزاد وو ،دفػّف ألػـ ا ػدف أل
 ،لافاوو ،أ ًا ادااب طأألفاو!

 قاألت أـ األررأسي أ   نرم   ي ر افـوو ألحؿ  ذ  األم كل :
 )ما  ن قأا ،لل قااافاوو إ  ،دد أـ ،ل و(-

أردت إحػػػػػػػدف األحالػػػػػػػرات: )مرعػػػػػػػأؿوو؟!وو األر ػػػػػػػأز صػػػػػػػار ،مر ػػػػػػػا لػػػػػػػأؽ 
 األ،مادافو!!(

،لػػػل اق ػػػرةي  أ ا ػػػت امػػػرأة أ ػػػرف: ) ػػػا  مػػػا  نلػػػّاب  ػػػ وو حراصػػػ  حنػػػل
 أاأل اط!!(

رللػػت أـ ،لػػ  األطلػػبوو أقاألػػت مفػػدَّدة  ركاز ػػا: )ندػػادار  مػػا  راػػر ـ ألحػػداوو 
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 ا نرف قما فـ أ أ ،ل  مف حا ا  ر ر م ادااتو!!(
ااػػػػنطا،ت كدَُّنفػػػػا إقدا،فػػػػا  رػػػػد أ ػػػػذي أرّدوو مػػػػب كاػػػػؿ قدػػػػاطار األمػػػػداف ألفػػػػاوو 

 ل مكادفاوو  رد اا،ات قلال (أ كرمفاوو أا،اماف األمدّلظ وو  دف األندأرة انرأد إأل
اارت أـ ،ل  إألل صػددأقفا األُمَطرَّػـ  األصػدؼي أ ػ  ننمػنـ  كلمػات م فمػ وو 

 أقد حرقت ،ادا ا ل   حر مف دظرات األ ؾي أاألرا  و
ازداد ارن ػػػػػاؼ اػػػػػدافاي أ ػػػػػ  نمػػػػػد ا دا ػػػػػؿ األصػػػػػددأؽ األممنلػػػػػ.  ،اػػػػػاب مػػػػػف 

ف األ ػػػداد أدر ػػػت "األم مػػػؿي أاأل أر اػػػتي أاأل ػػػا أف"و اكناػػػل أ ػػػ  األر ػػػأز  ػػػاألحز 
ناف ،لل  دافاو!  دمرناف حرَّ

أدارت ظفر ػا ألصػػددأقفا  حركػػ  لا ػػدت كدِّنفػاوو أقاألػػت  صػػأت منػػدألـ  الػػت: 
 )أ،طاففوو إألل   ارادأ (و

ألػػػـ ااػػػنطب ألػػػا األ عػػػا   األاػػػًاي أكػػػذألؾ لرػػػؿ  عاػػػ  زم مػػػ وو ألعػػػد أألف ػػػت حػػػرارة 
 ا فاواألُحدا  األدما  ل  ،رأقفـوو لادلمأا إألل ر اؿ األعرا ي أ  

أ ػػـ افز ػػأف لػػ  صػػ اف منعػػا لافوو كلمػػات ا،حداػػ  األمن ػػّذرة لػػػ  ا،رأاحوو 
 لدا ي أ ااأل ي أل  ا،رض إصرارًا ،لل األك اح حنل األدصر:

  الروح ن د  وطنا .. لو  اَح  وت  المناد ..  الروح ن د  وطنا   -11
 حري نا ما ت ن ا.. و   اؽ طعـ  الش ادة.. حري نا.. ما ت ن ا -21
  شرعنا الموت    ن  .. يا مرح ا ..  الش ادة..  شرعنا الموت   ن   -31
ن ا -41 ن ا.. و ينا    ٍّ يناد ..وال دس ما تروح م   وال دس  ما تروح م 

ننا رػػػػػت كلمػػػػػات ا، زأ ػػػػػ  منر،ػػػػػ   األ اػػػػػاط  األصػػػػػادق وو مندلعػػػػػ   األمرػػػػػاد  
 األُمحرِّل  ،لل ، ؽ األأطفي أاألنلحا  ، ل و

عاػػب أم ػػدوو كنػػب أحػػد  ػػ اف األعراػػ  كلمانفػػاوو ألعػػد قػػرَأ لػػ   دػػا  ،لػػل طلػػب األد
،اأف ر األ وو رح نفـ ل  أف نكأف مف إحدف ا، زأ ات األن  ارددأدفا ،ادة ،دػد 

 األرأدة مف نمارادفـو
 ػػا  األطرػػاـ كرامػػًاوو أزِّ،ػػت ، ػػرات األمدااػػؼ األمن مػػ   لحػػـ األ ػػراؼي أقطػػب 

 األك   األمح أة  األلحم ي أأدأاع األمكاّراتو
األ زامػػػر  )األعماػػػز ( ،لػػػل ناػػػاؤؿ أحػػػد زم مػػػ  ،ػػػف نذأقػػػ  أللعفػػػأة األمػػػرةي  ردَّ 

أاألطرػػاـي لد ػػاب مفلػػً ي مؤكػػدًا إ، ا ػػ   ز ػػارات مػػف اداػػ : )   ػػدسوو    ػػدسوو 
 كلش  نا،فـ  ا  (
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ُأاػػػند،َ  األمػػػ ـز  فػػػاد إألػػػل دا ػػػؿ األػػػداري أللنرػػػرؼي أاألاػػػ ـ ،لػػػل قرا نػػػ  أـ 
الػػػ  نلمػػػب لػػػ  ا،رض أ،لػػػل األ ػػػدرافوو  ػػػ ل وو كػػػؿ  ػػػ   مدّلػػػدوو مرنػػػبوو األدظ

 األانامر مكأا  زا ا و
ألـ احف  رد مأ،د م    )األ اردة(  األررأسوو إ  أف األػدار األ األاػ  نعرا ػًا مػف 

 األداس ل  نلؾ األاا، ي كادت ،لل اانرداد ناـ  انع اؿ األلا   األ دادةو
ر ػاش مػف األنرحابي أاألرأاطؼ األ ّاا  ي األمرلد ي اع لناف ،لل  دا وو ن  ػا 

ا،اػػػمل ي أا ان اػػػارات ،ػػػف ا، ػػػؿي أا،قػػػاربوو نركػػػزت لػػػ  مرظمفػػػا ،لػػػل ك ػػػار 
األافوو َمْف ما زاؿ حاًا؟ أمف مات؟وو )أمدذ ، رة ادأات ألـ أَر أحػدًا مػف أ لػ  اػا 

  دّ وو اهلل اعطرفـ األافأدوو حرمأد   ألنفـو(
أألػػػاس إذا ألػػػـ ا ػػب ظدػػػ وو األمػػػ ـز  فػػػاد - ػػا   األصػػػأت دا،مػػػًا مػػػف أرا  : 

 كذألؾ اا امرأة ،م و؟!
 )أاأا اا  دن وو مف راح  األح اابو(-

 األن ت  اّ اوو أألكد  الطرب حاألمًا رآ او! قدَّمت د افا  ،ع :
 حادةوو مرلم  ا ندام ي ا د  أ ا  أللرـ أ أ   ل و-

مزاػػدًا مػػف األػػدما  األحػػارة نػػدلعت لػػ  أ فػػ ي أن مرػػت  رػػض ح ا ػػات األرػػرؽ 
اػػرةوو ألعػػد أأد،ػػت لػػ  ،ادافػػا أألعػػًا م رمػػًا  ػػاألأماضوو لػػأؽ   ادػػ وو كادػػت األ نػػاة آ

لػػازداد   عػػاف لػػؤاد وو أ ػػ  معػػدمات  ػػرر كمػػف أ ػػد كدػػزًا أأدرؾوو أف ، ػػعًا ك اػػرًا 
 ااحمل  ل  قل   ألفذ  األدادةو!

  حظت أـ   ل  الطرا   لرزلت لأرًا ،لل األأنر األمدااب:
 رض:) أ رأاؾ  فا األررأس؟!( حد ت األ ناةوو داظرة إألل ا،

)مػػػرت ،مػػػ وو مػػػش أقػػػت  ػػػاألحك !( أرّدت أـ  ػػػ ل وو أ ػػػ  نلػػػر فا ،لػػػل 
اػػد ا  ػػدطراؼ أصػػا رفا: ) اػػر األ ػػر ،ا لػػ  اػػا حػػادةوو أ رػػداف  ػػذا قرا ػػ وو أم،ػػؿ 

 أأ د وو أأدِت أ أ   اعاف أل رضو(
ـَ أم د  دانػ  إألػل   رد أا أع أاحدوو احن لت )قّراص (   ط    فاد أحادةو قدَّ

  -لرلػػػت ألالػػػلوو حمػػػز  فػػػاد  رادػػػ ي أ ػػػأ ادظػػػر إألافػػػا قػػػامً : األ طا ػػػافي أكػػػذألؾ 
-ن ّ ما رأااكما ل  األرمػاؿوو األ ماػب ارػرؼ اػّركما األملػ   كاأل ػمسو أناػا ؿ: 

 منل انلراف  ذا األعاد ل  إص راكماو
 رػػػد ق ػػػزة -أرلػػػب  اػػػد  إألػػػل ا،،لػػػل  ػػػانـ  ط نػػػ و لػػػحكت ألالػػػلي أأ ا ػػػت: 

 األ،ع وو إذا نحرؾ   ؿ األ لادو!
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اػنرر لػ   اػػد  األ لػأؿوو أاػدأل  د اػػ  مػرارًا: )مػا  ػػ   ػذ  األمػذّكرات األنػػ  ا

ن رػػؿ  ػػا ًا صػػل ًاي قااػػ  األط ػػاعوو م،ػػؿ ألػػا ا كػػ   ألػػًا ،لافػػا؟!!( راأدنػػ  د اػػ  
 مرارًاوو أف ااندذد  ل  قرا نفاوو إ  أد  كاف اح ـ ،ف ذألؾ!

أص أ   مارػًا   ا ت إ ازة األمرحل  ا،أألل أللدأرةوو  رد أف أ رف ألفـ امنحاداً 
 ر ػػارة لػػاحك  )ا منحػػاف األم نػػرس( مرللػػاف ذألػػؾ كأدػػ  النػػرس أ ػػدادفـ مػػف األنرػػبي 

 أاق فاد األ كرّ و
ألػػـ اأالػػؽ قامػػد األلػػأا  إ  ،لػػل أر رػػ  أاػػاـي مػػف ا،اػػاـ األاػػن  األنػػ  طل فػػا ألفػػـ 
 كز ازةو قّرر أف اعل  إ ازن  ل  األمراكروو الب   ألفا  رامب األمرحل  األ،ادا و

األم ـز  فػادوو للػف نرػِف ألػ  اق ػازة  ػامًاوو ألعػد أصػ حت قّراصػ وو  ّدنػ ي أما 
أا، ازن وو أنمّدل كمػا قػاؿ ،م ػدوو ألػأ ااػنمر نأا ػد  لػ   ػذا األمراػكر إألػل مػا   

 دفاا و
صالف قامد األدأرة طّ    لردًاي لرَدًاي أ،دػدما  ػا  دأر ػاوو كادػت راػاأل  ،اداػ  

 أألأ إألل حافوااطر   لاا  األحبي أحزف األ رادي 
إذا ألػػـ اكػػف لػ  ا،مػػر إحرا ػػًا أأ مادرػػًاوو -طلػب مػػف ألػػا مأالانػػ  إألػل مكن ػػ : 
 أرحب قرا ة مذّكرات أاألدؾ رحم  اهللو

 ػػػذا ااػػػردد   ػػػدًاوو إدفػػػا لػػػ  األ زادػػػ ي أنحػػػت نصػػػرلؾو ألعػػػد -لػػػأ .  عأألػػػ : 
 أحلرنفا ألالل ألنعرأ ا أللمرة األ،ادا ي أ ا أدنـ حرمنمأ ا مف ذألؾو!

وو كػ  آاؼوو إد- فػا األنرلامػاتوو   أقػت ألػداكـ أللمطاألرػ وو األدػـأ اردػ  األدػـأ
 نانرادأا د اطكـ أللاـأ األناأل و

حادر  ألاوو أما  أ ل ع  مصممًا ،لل األ عا  لػ  مكن ػ وو إف  ػرج ألأدا،فػاوو 
 للاأؼ احر فا أماـ زم مفاوو ألعد ألر  األ  ،ا  نحت رقا   م ّددةو!

 النػػ ( لمدػذ أك،ػر مػػف أر رػاف اأمػًاوو ألػػـ طلػب مػف مرااػػل وو أف ا فػز ألػ  )دار 
 انلذذ  ند اف د س مف األند اؾو!

أقدب د ا   األراح وو لاألفدأ ي أاألصمتي األلذاف  ّاما ،لل مراكر  أأاػا  رأحػ  
إألػل اػكاد  مػف األن كاػري أاألنحلاػؿوو ناػا ؿ: )ألمػاذا   اكنػب كػؿ مدػا مذكرانػػ ؟! إف 
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د انررلػأف مػف   ألفػا إألػل حاػاة آ ػامفـي  ذا اا عل زادًاي أذكػرفوو ألا دػا ي أا،ح ػا
أأ ػػػداد ـوو ن كاػػػر ـوو ،ػػػادانفـوو حػػػ فـوو كػػػر فـوو دلػػػاألفـوو م ػػػاحلفـوو أكاػػػؼ 

و  ملت حاانفـوو اأمًاي  اـأ
ألكػػػػفوو  ػػػػؿ دملػػػػؾ األ ػػػػرأة أمػػػػاـ األػػػػذاتوو ألداػػػػ ؿ ذألػػػػؾ  دزا ػػػػ  -قػػػػاؿ ألد اػػػػ : 

 أصدؽو؟
 ؟أر أ أف اكأف أ أ األألا قد امنلؾ ذألؾو-أنا ب مناامً : 

*** 
لّكػػري أ ػػأ اد ػػث د ػػاف دار النػػ وو  ػػؿ  ػػ  ا،قػػداروو أـ األصػػدؼوو أـ حركػػ  
ا،حداث األن  ألرن  لػ  األمكػافي أاألزمػافي األػذاف اػمحا ألػ   عػرا ة مػا كن ػ  ر ػؿي 
أمدذ زمف  رادي ،اش ل  مكاف مف  لدة ط راا أل  ظرؼ ألـ ار  وو   نر طػ   ػ  

ل قل ػػ ي أ،علػ وو مػػف  ػ ؿ حرألػػ ي صػل ي أ  مررلػ !وو أألكدػػ  ااكن ػ   أاػػد ؿ إألػ
 أكلمان وو األن  ألب لافا د لات رأح ي أاحنراقات دم و

ناا ؿ ماندر ًا: أألـ  ذا ا  نمػاـ؟!وو  ػؿ  ػأ  ػذا األ ػدامّ  األػذ  د ػؿ حاانػ  
مكر ا؟!وو أـ    ألاللوو األن  ااقنفا ا،قػدار إألاػ ي لدصػ حت ناػر  لػ  دمػ   ػدرًا 

صػػػػػحأ  األدا لػػػػػ   األحاػػػػػاة أـ  ػػػػػ  قلػػػػػّا  األرػػػػػرب ألذاػػػػػذًاوو ،دػػػػػد مدامػػػػػ وو أا، ػػػػػراق  
األمركزا وو للاطافوو األن  ننحكـ  حاانداوو أآألاػ  أاامدػاي أمصػارداوو نػدلردا أللػدأراف 
،لػػػػل محاطفػػػػػاوو ن ػػػػػذ دا  عػػػػػأة دحػػػػػأ مركز ػػػػػاوو كػػػػػ  دن قػػػػػلي دنرػػػػػارؼي دنحػػػػػاأري 
دن اصػػػـو؟!وو قػػػّرر كػػػؿ ذألػػػؾ ممكػػػفو!! ألػػػـ اكػػػف  حا ػػػ  ألل حػػػث ،دفػػػا طػػػأاً   ػػػاف 

تي أاألكنػػػب األمرصأصػػػ ي األمد ػػػّرة لػػػ  األ زادػػػ  األحداداػػػ ي األنػػػ  اػػػلمت مػػػف األم ػػػ 
 األعصؼو

*** 
صػػ رة ح لفػػاي أن ّرػػد أأراقفػػاوو ، مػػات مّاػػزة أللد ألػػ  ،لافػػاوو نداأألفػػا د ػػض 
األد ػػار ،دفػػاوو  ّاػػؿ إألاػػ  أّدفػػا ند ػػر حأألفػػا إ ػػرا،ًا أالػػحًا حاملػػًاي أحدادػػًا اػػدلب 

 األمر  ألعرا نفاو
حزدفػػا األػػدلاف اػػزداد ،دػػدما نُػػركف لػػأؽ رّؼ مد ػػّرة مفملػػ !وو حر نفػػا األعانلػػ ي أ 

 لػػػػس إألػػػػل مدلػػػػدن وو نصػػػػّ حفاوو نػػػػرا ف ألػػػػ  أ فػػػػًا م ناػػػػمًاوو لػػػػ  ،اداػػػػ  ذكػػػػا ي 
أ ػعاأةوو حلػػبي أحػػزفي أدمػػأعوو  اػػد   ػػ اؼوو قل ػػ  ادػػ ض  زاعا،ػػات ننرػػاظـي 

دػػا ر نصػرخي نراػػؿ  ػػأاظًا مػػف أ،ػػاف دامرػػ ي مػدّماة أألمػػدة دازلػػ ي مدرأاػػ  لافػػا  
كنػػػػب ،لافػػػػا آاػػػػاتي أ طػػػػأط ،ر اػػػػ  أاأل أاصػػػػؿ  ادفػػػػاوو د مػػػػ  ادااػػػػا  ذات أذرع 
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 طأال ي   ر ي نأز،ت ،لافا ن اأاؼ ماص ي نعطر قاحًاوو ا ف  رامح  كراف و
لػػػرؾ ،اداػػػ وو ،ػػػبَّ األفػػػأا وو ألػػػب األمػػػذكرات نحػػػت أاػػػادن وو  ػػػرج قاصػػػدًا 

 ملال  األرـ أ أ   ل و
 احػػ  األمراػػكروو  ػػا د ،ر ػػ  نحمػػؿ  ،دػػدما ،ػػاد لػػ  األاػػا ر  ماػػا وو د ػػؿ

ألأحػػػ  اػػػأدا وو نعػػػؼ أمػػػاـ مكن ػػػ وو أ،لمػػػ  مرااػػػل  ،ػػػف   صػػػاف  ػػػاألز  األمػػػدد  
ادنظرادػػ  مدػػذ دصػػؼ اػػا، و حػػدس أدفمػػا مػػف ر ػػاؿ ا،مػػف األراػػكر و قػػاؿ ا،قػػرب 

دعاػػػب -إألػػػل مكػػػاف  لأاػػػ وو أ،ػػػرؼ أدػػػ  لػػػا ط مػػػف األطراعػػػ  األنػػػ   اط فػػػا  فػػػا: 
عػػدـ ألػػؾ  ػػكر ا األ زاػػؿوو م حظانػػؾ ،ػػف األػػر لاف أم ػػدوو قاػػادة ا،مػػف األراػػكر  ن

،ددما قصؼ مراكركـ األاا ؽوو ألػرت اػددا ،لػل  ػ ك  ،مػ   ألصػاألف األرػدأوو 
َأَرَد   ؿ األنحعاؽ ااـ لناة    مف نرداد األمندر اف ألداؾوو دراد كؿ ما نررلػ  ،ػف 

 )ألالل األد د (و
،ماعػػػ  ألػػػأ أف رصاصػػػ  ا نرقػػػت  اػػػد ي أأ ألرػػػل ألدحنػػػ ي أأ اػػػعط لػػػ   ػػػّأة 

األعػػػراروو ألكادػػػت األصػػػدم  أاػػػفؿ ،لاػػػ  مػػػف ذألػػػؾ األعػػػأؿ األػػػذ  ا نػػػرؽ اػػػمر !!وو ألػػػـ 
ااػػنطب رحػػـ كػػؿ محاأ نػػ  أللاػػاطرة ،لػػل قاػػمات أ فػػ  أا،  ػػا  األد  ػػ  األدالػػ  ي 
 األحزاد وو األن  ارنامت ،لل محّاا وو أنركزت   كؿ  اص ل  انااع حدقنا و!!

 دأراؽ أمام :ا ناـ األلا ط ا ناام    ا  وو أقاؿ من احً   
دحف درلـ  ددفا أ،ارة ،ددؾوو أألكّف األأطف لأؽ كؿ    وو ،لل أّا  حػاؿوو -

 إدفا ل  مأقب األ  ف  حنل ا فو
  ؿ    ،ددكـ؟-

أ ػػػار األلػػػا ط  اقا ػػػابي  ادحدػػػا ة مػػػف رأاػػػ و ملػػػت اػػػا،  مػػػف األػػػزمفوو 
 حادرا   رد اي أقد اّ   أقأاأل وو األن   نمفا  نأقار و

*** 
اا ػػػًاوو احّلػػػؿي د ػػػؿ لػػػ  منا ػػػ   مػػػف األن كاػػػري أ ػػػأ ااػػػار لػػػ  مكن ػػػ  ذ ا ػػػًاي أا،

أاػػدّقؽي ااػػنراد كػػؿ حركػػ  قامػػت  فػػاي أكػػؿ كلمػػ  اػػمرفا مدفػػاوو ،ّلػػ  افنػػد  إألػػل 
لنح  نل   ألػ  مد ػذًا أألػأ  ح ػـ ) ػـر اق ػرة( كد ألػ  ،لػل األ ػؾ  فػاوو إ  أدػ  ألػـ 

امًاوو امكػف أف اكػأف ا د اأف  مل  أاحدةي مازح  )نزّأج األعلّا ( ألعد رأف لافػا  ػ
 اان  الًاي أأ  ز ًاو!

ي نّل ُػػػػُ وو!  ادمػػػػا ،علػػػػ  مػػػػا زاؿ لػػػػ  حاألػػػػ  مػػػػف   ػػػػردع  مػػػػف األصػػػػمتي أاألأ ػػػػـأ
 األد اطي أاأل حثو النرض أف  طد ماوو  امًا ماوو   ا دأ مدطعاًا قد حصؿ!!
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لناة ر نفا أمفا ،لل ، ؽ األ رؽوو ،ّلمنفا األلدػ  األرر اػ وو حراػت لافػا ُح َّػًاي 
صػػر  ارًا ،لػػل ا دنمػػا  ألأاألػػد اي أقأمػػ وو ألػػارض األنػػ  ،ػػاش ،لافػػاي أاان ػػفد مػػف أا،

أ لفػػػػػاوو  رػػػػػد كػػػػػؿ األرػػػػػذا ات األنػػػػػ  ،ا ػػػػػفاي أرلاقػػػػػ  مػػػػػب ا حن ألػػػػػاف األ راطػػػػػاد ي 
أاألصفاأد وو! َقْنُؿ األافأد ألزأج أّمفاوو ، افاوو طرد أّمفػا مػف للاػطافوو أحرمادفػا 

أ اف ح ا فػاوو حنػل  األراػامؿ!!وو لنػاة  مف األرأدة إألافاوو  ؿ مدب أ  انصاؿ  ادفاي
أز ػػر األ ػػأؽ لافػػا حدادػػًا  ػػاألرأدة إألػػل أ افػػاوو أ نفػػاوو ،قػػرب أرض لػػّمت رلػػات 

لناة م،ؿ  ػذ    امكػف أف ن اػب كػؿ  ػ  وو لػ  اػ اؿ أ  -أاألدافاو قاؿ ل  د ا : 
    ي أ ،مف مرابو!!

مػػػػف أمػػػػر ألػػػػـ  أراحػػػػ   ػػػػذا ا اػػػػندناج دأ،ػػػػًا مػػػػاوو إ  أدػػػػ   عػػػػ  ملدأمػػػػًا  ػػػػاألعلؽ
اكن   ؟!وو قّرروو إف قرا ة األمػذكرات أصػ ف أمػرًا أك،ػر لػرأرةوو ألرلػ  اداػر  رػض 

 ما     ،لا و
،ـز ،لل األا ر حدًا إألػل دم ػؽ ألمعا لػ  أ افػاي أكػذألؾ ا،دػاف مػف زم مػ  لػ  

 ا،مف األراكر و
،دػػدما ،ػػرض ،لاػػ  مرااػػل  طرػػاـ األر ػػا وو رلػػض ذألػػؾي أاكن ػػل  كػػدس مػػف 

أ،صا  و ارندف ،ااب دأم وو نمدد ،لل ارار وو أ ر فا مػف نحػت  األل ف ،ّل  اراف
 أاادن وو أ دأ  عرا ة األمذّكراتو
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قفعفػػػ   0945حملػػػت داػػػامات حػػػرأب ذألػػػؾ األاػػػـأ األصػػػا   األعػػػامظ مػػػف ،ػػػاـ 
،األا وو أطلعنفا حدا ر م مأ،  مف صااد  ا،اماؾ األ األاػاف ،لػل دّكػ  ح راػ  

 ا:دا ؿ مدزأل وو ألطرل  ُقلُنف
اا  ما، وو أألـ أقؿ ألكػـ أف ألػ  رامحػ   اصػ وو ُنح ِّفػا ا،اػماؾي لنػدن  إألػ َّ -

 أارا ًا ألنرنم  ل    اك وو أدا أمار األصااداف لارس األد د و!
ألـ ارطد  أحد  ذا األلعبوو اأف زأ ن   دا ػ  األمحمػأد )أـ األألػا(وو إ  أدػ  

دػػا ا،ك،ػػر صػػادًاوو أا،قػػدر ألػػـ ادػػاز،د  ،لاػػ  مدػػازعوو ألعػػد ُأ، ػػت  أددػػ  أاػػنحع وو لد
 ،لل مررل  أماكف ن مرفاو

اد ػضَّ األصػػاادأفوو أمػػب احمػػرار األ ػػمس األدار ػػ وو نمػػّددُت ،لػػل األمصػػط  وو 
إدد  مر ؽ قلاً ي  رد اـأ طأاؿوو مف األرراؾ مػب ا،اػماؾ أاػط  حاػرة ط راػاو إ  
 أف مػػا   ػػػؼ  رلػػػًا مػػػف ،دػػػام وو صػػػادَ  األػػػألاروو األػػػذ  ن لصػػػت مدػػػ   اػػػر، وو
ل رنػػػ  إألػػػل األنػػػا ر األافػػػأد  ) ػػػمرأف(وو اػػػدا  صػػػدارنافي معاردػػػ    اػػػد  األلػػػ ـ 
األامافوو ألذألؾ كادنا ن دأافي أكددفمػا اددماػنا لػ  طاػات مػف األ ػحـ األمنر ػؿو أد ػ  
قِ  ألأ فِ  األم لطفو  األدقاؽ األح ـ  رز كمدعار صداروو لأؽ األكنل  األدام ي األمنررِّ

ند كػاف نػدأراف لػ  مح رافمػاي أ مػا نراػ ف  ،ادا  األُمػدَّأرنافي األدامرنػافوو  
 دظرات ،رل ادا وو أما صأن  ذأ األِ دِّ وو لكددما ا رج مف أد  !!

 كاف احلأ أل  أف أدادا ي أ أ ا ادألد  ،مف أاماك :
أافػػا األمػػاكر!وو  ػػذا األماػػزاف ا،،ػػرجي األػػذ  نصػػر ،لػػل حملػػ وو إدػػ  ألػػصي -

 اارؽ! ألف أزف  دحأألؾ  ذا!! 
أ ػػأ األألػػاوو )  ا ػػ (وو   نكػػف   ػػاً وو إددػػ  -ً  نفػػدمن : أاػػرّد  ػػمرأف محػػاأ 
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أأرد    ز أدػؾ األػدامـو! أأدلػػب دعػدًا لػػ  أحلػب ا،حاػػافوو أحاػاة أمػػ وو ماّزادػ  ملػػ أط
ملػػػػ أط أافػػػػا األلرػػػػاف؟    ػػػػدسوو أكمػػػػؿوو أأزادػػػػؾ -،لاػػػػ ي أأدػػػػا ألنرػػػػؿ األدلػػػػب: 

ّرقصػػػًا كر ػػػ  األح راػػػ   ػػػذ وو اػػػدحّطمفا ،لػػػل رأاػػػؾ اأمػػػًاو أالػػػحؾ  ػػػمرأفوو م
    ندلب   ا  وو   ندلب اا أمارو-األل ـ: 

ا نرػػد  ػػمرأف  داػػماك وو صػػا،دًا إألػػل حّاػػ وو  ػػؿ إألػػل ماػػنرمرن  ،لػػل أ ػػ  
ي أأا ؾ  امك ي أدعاط حراا  نمدب ا قنراب مدفاو  األدق وو األمحاط   اأر ،اؿك
ي أ ػػ  ندحػػدر  نػػدرج  طػػ  ك من، اقػػؿ نا رنػػ وو ل ػػدت مدادػػ  ط راػػا أمػػاـ دػػاظر ِّ

 ان ا   اط. األ حارةي أقد اانددت  ظفر ػا األ دػأ   ،لػل م مأ،ػ  األػن ؿ األماػماة 
 اامفاي أقد ،لت مرظـ قممفا أ  ار األزانأفو رااػم  لػ   ل اػ  األمدادػ  ا لػرارًا 
دامػػـ األنلػػأافو أمػػا  اأنفػػا األطاداػػ  أاألح راػػ  األمزرك ػػ   األاااػػمافي أاأللػػ  بي أدأاألػػ  

نفا أحػػػأاض األعرد ػػػؿي أاألح ػػؽوو لعػػػد ادحػػػدرت  نػػػراصك األردػػبوو األمندػػػا،رة ،لػػػل  ػػرلا
ػػػرة ا،مػػػأاج ،لػػػل  أألاػػػؼ دحػػػأ األ ػػػاط.وو حاػػػث نفػػػب  راػػػف ددّاػػػ ي ن ػػػند أحاادػػػًا ُمكاِّ
األص أر األرط  ي األمكاأة  األطحاألبوو أ،لػل ماػال  قرا ػ  مدفػاوو ناػامعت أ ػ ار 
ي األص صػػػاؼي أاألزازلػػػأف األمنرادعػػػ  ا،حصػػػافوو ادحدػػػل  رلػػػفا  ػػػد ؿ دحػػػأ األمػػػا 

دػػ ي أمػػػب كػػؿ   َّػػػ   ُمأقِّرػػًا  حركنػػػ  األمدحدحػػ  م مأ،ػػػات األحصػػل األمصػػػعأأل ي األُملأَّ
 ػأا   راػػًا  اصػػًا مػف أصػػأات األط ارػػ و  ندااػؽ امنػػد دحػػأ األ ػرؽوو ن ػػدأ أ ػػ ار 

 األمأزي كدصا ب  لرا  ألمارد ل ـي ندألت ،داقاد او
ػػُؿ األ حاػػرة األنػػ   ػػدأ  ػػدار أ مأا فػػاوو َأ ػػذُتي أأدػػا ماػػنلؽك ،لػػل ظفػػر وو أندمَّ

اػػزداد ألػػأحًا مػػب  ػػدأ  األمداػػبوو إدفػػا مػػف اُ،ماػػاات األعلالػػ  األنػػ  أ لػػأ  فػػا مػػب 
 ذان و

اقَنَرَ ػػْت مػػف لكػػر وو لػػ   لػػأن   ػػذ وو زأ ػػ  األافػػأد   ػػمرأف رالعػػت زأ فػػا 
مرةوو ن اح  مأّردةي  فا و ل  اـأ آ روو أحاػدة أنػت ندأرنفػا اد ػمرت ،ػف اػاقاف 

اػػمؾ إألػػل اػػلنفاوو ألحمفػػا دراؽ مع ػػروو إألنّ نػػت  ّلػػافي رامرػػافو قرلصػػت آ ػػذة األ
مؤكػػػد أدفػػػا ارندنػػػ   صاصػػػًا  دػػػت - كػػػؿ  اػػػد ا دحػػػأ وو  ػػػدا  ػػػ الًا  راقػػػًا مز رلػػػًا:

 األعح  !وو قلت ألد ا و
وو ادصػػبَّ دمػػ وو  صػػر  حلػػف  اػػد ا األد لػػّ  األ ػػاب قماصػػفا  لػػ  حػػدقن َّ

وو ندأ ػػػت اد ػػػنف ،ػػػف ،ػػػدااف مكػػػأرافي الػػػ اف  األرر ػػػدةوو ،دػػػدما ،صػػػرنفا  اػػػد َّ 
ػػت كػػدلرلو!   ػد ؿي أقاألػػت  دػػدب مػػاكر: آ وو أ ػػأ األألػاوو إدػػؾ نفراػػد ! ألحظنفػػا لحَّ
كّلػػػ  ،عػػػ   ػػػدف األرح ػػػ  نزألزألػػػؾ أانفػػػػا األلرادػػػ ! قلػػػت ألفػػػاي أاػػػدا  نلػػػدطاف األ اػػػػد 
األم ػػنرؿو   اػػا  نلنفػػبي أ ركػػاد  ا،ػػأر ،دػػدماي أألحاػػف األحػػظي ندحدحػػت أـ األألػػا 
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ًا لػػػػ  أزف أاػػػػماك ي أمػػػػب ذألػػػػؾ دلرندػػػػ  قادمػػػػ وو ،ػػػػدَّألُت ألػػػػر  أ ػػػػدأت مدفمكػػػػ
  كأ،فاي أقاألت  دزؽ: أرح د اَؾ ادكمؿ ألفا األأزفو

*** 
إذا مػػػػا قُػػػػػدِّر ،حػػػػػد أف اعرأدػػػػػ ي أأدػػػػػا أِصػػػػػُؼ ألكػػػػػـ صػػػػػأرن ي أنمدػػػػػل أ  أنفػػػػػـ 

 ) األدر اّا (وو ألذألؾ اأؼ ُأقدِّـ د ا  كما أداي أ   أا  مدا ةو
  األأاػػاـي األػػذ  أكاػػ ن  األ ػػمس  اػػدأان  ا،ر رػػافي أ رادػػ َّ األأااػػرنافي أأ فػػ

اػػػمرة دحااػػػا وو ل ػػػدا صػػػل ًاي قااػػػاًاوو زاد  مفا ػػػ وو  ػػػار اف ،رالػػػافي م ػػػذَّ افوو 
 ارنل  قام  مدادةي مندااع ي  مدك اف ،رالافو

 كدت ذا إط أل  مفا   ن اب ل  األداظر ا حنراـي أأحاادًا األ أؼو
كدػت أصػّر دأمػًا ،لػل   ذ  األعام  األن  ك،ارًا مػا أحر ندػ  مػب ن مػذن ! ألػذألؾ

أف أكػػػأف مرّلمػػػًا أللصػػػؼ األ ػػػامس ا  نػػػدام وو كػػػأف ا،ط ػػػاؿ أك ػػػر ،مػػػرًاي أأطػػػأؿ 
 اػػدًاو إف أصػػرب األلحظػػات إألػػل د اػػ وو  ػػأ األػػد أؿ ا،أؿ ألعا،ػػ  األػػدرسوو ،دػػد 
 ػػد  األرػػاـ األدرااػػ وو كدػػت أقػػرأ لػػ  ،اػػأف األن مػػذة قلعػػًاي أأ ػػً وو نركاػػ  لػػ ام  

 زاألن و اد وو لدارل  كؿ  فد  ق
فت إألل صدر وو مف ق ل  ادك صدارةوو َأَ َرَدْت األمػرأة األافأداػ  ،ػف  ألكم  ُأ ِّ

 م ّالن و ارنم  لأؽ صدر  اصار،د و
 أافا األذمب األمن ردوو أاف كدت حام ًا طأاؿ  ذا األأقت؟!-

كدػػت أ مػػب ا،صػػداؼ ،دػػد -أل،ػػغ )ألػػا( ط لػػ  األصػػداري ذأ األػػ، ث اػػدأات: 
 األ اط.و
 ألأحؿي أاألرمؿوو  د ألؾ أل  ااَ ُاد ذم ؾ  ذاو!ألعد مّرغ ،اا    ا-

 صاحت زأ ن  مف دا ؿ األمدزؿو
لّكػػػرُتوو إدفػػػا ،لػػػل حػػػؽوو أألكػػػّف قلػػػاً  مػػػف األػػػد ؿ َأمػػػرف   اؤ ػػػ  ألػػػػ  إددػػػ    
أنعّصد وو ألرل     نكلؼوو أألف ألاد وو ،ددما أدظر ل  ،اداػ  أرف لافمػا أمالػًا 

   ،األاًا:مف ذكا ي أ،ع ي أ عاأةو قلتي أأدا أرلر
ما أرأ،كـ أا فا ا،ط ػاؿوو إدكػـ أحػدكـ مػف ا رلدػا د ناػـي أدحػف لػ   لػـ -
 ا،حزافو

ألػػب األدعاػػػب أم ػػػد األمػػذكَّرات  اد ػػػًاوو دفػػػضوو  ػػػرب مػػا وو ،لَّػػػَؽ ،لػػػل مػػػا 
إد  اانراؿ ك،ارًا لػ  أصػؼ ا،حػداثي حنػل األن اصػاؿ األصػدارةوو ،لػل أاػ   -قرأ:
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 ي أنا ب األعرا ةوحاؿ إد  أالأ  و ،اد إألل األمذكرات
د لُت األمدػزؿوو لػأ  اػاطب اد ػر  )األّلكػس(وو  دا ػ  ناػّرح  ػرر ا ا،اػأدي 

 األطأاؿ حنل  صر اوو  ذا األ رر األذ  مّاز ا ،ف حار اي لنزأ نفاو!
النػػػرَّ ،در ػػػا ،ػػػف ا ناػػػام  ،ذ ػػػ ي ،ارلػػػ  قػػػدر د اػػػفاو إدفػػػا مػػػف أأألمػػػؾ األداػػػأة 

رابوو إدفػػػا  مالػػػ   داػػػر لندػػػ وو األلػػػأان  ا ػػػحفَّ األر ػػػاؿ  األعػػػدرة ،لػػػل نحػػػد  األصػػػ
قامنفا ننفادف  د ؿ  اؿ مف األنكلؼوو أ ففا األط أألّ  ا د  األ صر ألااػكف األػذاكرة 
 ػػ  داػػاافوو ،دػػدما نػػنكلـ نحػػّرؾ لػػ  رقػػ  لمػػًا صػػدارًا  ػػ ن  األاػػ لل ، ادػػ   ػػارزةوو 

 أل ت ،لل م مح  مزادًا مف األ ماؿ األ اصو
   رض األفمـأ األ ااط  األنػ    ند ػذ ألـ اكف ل  دامرن  األحاانا  األصدرفي إ

حّاػػػزًا ك اػػػرًا مػػػف ن كاػػػر ي أُ ّلفػػػا ندصػػػّب لػػػ  أاػػػامؿ رزقػػػ ي مدراػػػن وو زأرقػػػ وو 
صػػػ حات من رقػػػ  لػػػ  مدزألػػػ ي أحداعػػػ  صػػػدارة نحػػػاط  ػػػدار وو حػػػػأت   ػػػ اك ي أا،
مرّر ًا أللردبي أ رض ا،  ار األم،مرةو إدد  مف منأاػط  األػد ؿي ألػذألؾ   اأحػؿ 

نا  أصحاب رؤأس ا،مأاؿو أما ل  األ نا  لػا،مأر نصػ ف أك،ػر ن كار  ل  ،دك أ 
ادنظامػػًاي حاػػث ا ػػرض ،ملػػ  كمرّلػػـ د اػػ  ،لػػل اػػلأك ي أدمػػط حاػػان وو لاصػػ ف 
مظفػػػر  أك،ػػػر أداقػػػ وو مػػػب  ػػػرأر  األملػػػؿ ألحرمػػػاد  مػػػف ا اػػػنمناع  لػػػذةي أرحا ػػػ  

 اراتو!األصادي أصح   األصاادافي أحكااانفـ األمر أ    األك،ار مف األنأا ؿ أاأل ف
إ  أف األ ػػنا  اعرِّ دػػ  أك،ػػر مػػف األنػػاراوي أاأل درالاػػاي أاألااااػػ ي أمػػا اػػدأر لػػ  
األأطف مف أحداثي أم اطر ا رلفا أاقػب ا حػن ؿ األ راطػاد ي أاألف مػ  األم ا ػ ي 

 أاألنيمر األ  ّ  ألحرك  ا اناطاف األصفاأد  األن  نك ري أننابو
 و! إددػػػ  أمػػػف  ػػػ ؿ إف  ػػػأل  مػػػف أفَّ أمػػػرًا مػػػا اػػػأؼ احػػػدثوو افػػػّز كاػػػاد

األمرطاػػػػات األنػػػػ  نػػػػدأر ،لػػػػل ا،رض األ لاػػػػطادا وو أدرؾ أف  ركادػػػػًا  ػػػػامً  اػػػػأؼ 
ان ّ ػػروو لنرػػاأدد   ػػاف لنػػرةي أأ ػػرف حاألػػ  مػػف األ ػػرأد أاألأ ػػأدوو أحػػاأؿ األاػػاطرة 
،لافا حنل   أ،ار األ أؼي أاأل زع ل  قلب زأ ن و إ  أدفا اػر،اف مػا نػدرؾ ذألػؾ 

 ػػؿ أدػػت -األنػػ  نمّاػػزت  فػػاي لندػػاأر  راػػدًا لػػ  اػػؤاألفا:   اػػلاعنفاي أدقػػ  م حظنفػػا
 مراضو؟!
  وو أ دًاو!-
 إذًاوو ماذا د اؾو؟!-
      وو  رض األم احؿ ل  األرمؿوو مدار األمدرا  ر ؿ   اطاؽو!-

 أندرؾ أدد    أقأؿ األحعاع وو لنعأؿ م ّ ر :
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 انكؿ ،لل اهلل اا ر ؿوو أدت قأ ي أقادر ،لل حّؿ األمصا،بو-
اأمػػافي أاألفػػأا س األمعلعػػ    ن ػارقد ي أممػػا زاد مػػف ند  فػػا األدعا ػػات  ملػل

األنػػ  نػػدأر  اددػػا دحػػف األمرلمػػافي أاألنػػ  نصػػّب  ّلفػػا لػػ  اان ػػرار األ طػػر األعػػادـو 
  نفنمػػػ وو ألرلفػػػا األأحػػػدةوو حاػػػث ألػػػـ أألنػػػؽ -،ػػػاأدت طػػػرح ناػػػاؤ نفاوو أأ  ػػػت: 

رأاػػػ ي أن حػػػث لػػػ  األصػػػااداف مدػػػذ زمػػػفو ألػػػـ أقدرفػػػاوو أحااػػػت  دظرانفػػػا ن نػػػرؽ 
 ػػؿ  دػػػاؾ  داػػػدوو صػػػ دوو األعػػػدسوو أ  -طاػػات ألكػػػار و اػػػدألند    ػػػكؿ م ا ػػػر: 

 مكافو؟؟
 ألـ أامب  امًاو-

أقدراكفا أدد  أقأؿ األصدؽوو ذ  ت ألنحلػار طرػاـ األدػدا  أاد ػدلُت  نصػ ف 
 كناب ،ف ناراو األحرك  األصفاأدا وو نداأألن  مف مكن ن ي األن  أ،نز   فا ك،ارًاو

*** 
أل  ػػر رماداػػًاي مد ػػّرًاي ،َعاػػؿ األفػػأا وو ذألػػؾ األاػػـأ لػػ  ط راػػا أ ػػاألط ب لػػ  كػػاف ا

حػػػارة األصػػػاادافوو ألػػػـ اكػػػف ااػػػمب لػػػ  األ ػػػارعوو إ  أقػػػب  طػػػأات قلالػػػ ي من ا،ػػػدةي 
أاراؿي أنحاات  اط   معنل  وو ُامّاز ا ألطؼ مصطدب ألمارة مار،اف إألػل ،مػؿ 

 ماو
طأالػػػ  كرػػػأا  ذم ػػػ   ل ػػػدةوو  ػػػّزت حػػػارة األصػػػااداف صػػػر   امػػػرأة م  أ،ػػػ وو

 ااح  وو ن ب ذألؾوو أ  أاؿ را   ي ألداأة ُأ رااتو!!
ق زت  دا   مذ،أرةي أ   نركض إألل األ رل وو حا ت مدةوو ،ادتوو  ادما 
راحت أقداـ راكل ي أصاحات مناامل  نمزؽ  دأ  األ  رو كدت   أزاؿ أحط ل  

 دـأ ،ماؽي أ رد ألال  زلالا ي مند   و
 ػػات ن ػػرج مػػف صػػدر ا ملنا،ػػ ي را  ػػ و    ػػُت صػػامحًاي  زندػػ   ردػػؼي أاألندأ 

 مناامً وو أ ا تي أ،ادا ا نذرلاف:
 ا ف  األ  ارادي أأ أ  ا ـ األنّل ي أأألد ي قنلأا ل  ص د!!-
 مف قنلفـ؟و نكلم ؟!!-
 
 قنلفـ األافأدوو اعأألأفوو رمأ ـ  عد ل  ادأا ي أ ـ ااارأف قرب األمانرمرة!و-

 أامًا مف األلحـ األملّرجي أاألرظاـ األمفّ م و!األ ،ث ممّزق ي م ّأ  وو أك
مدظر األدما وو  رلد  كطألاف  ادري مأحؿووو ،ػاد  ػ  إألػل ألحظػات ر،ػبي 
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أحػػزف قػػانلافوو الػػدطاف ،لػػل  ػػأل ي اكػػاداف ا دعػػاف د اػػ وو أ ػػذاد   راػػدًا إألػػل 
،كػػػاوو  ػػػّدد  مدظػػػر األعنلػػػل إألػػػل أ،مػػػاؽ ذكػػػرف ر ا ػػػ ي مظلمػػػ ي أنّػػػرت ،لػػػ ت 

  م النػػػ وو مدػػػذ  ماػػػ  أ، ،ػػػاف ،امػػػًاووو ا ندعػػػت لػػػ  دا لػػػ  أ فػػػ ووو رأانػػػ  لػػػ
 صر   كادت أف ندطلؽوو نمامًا كما حدث آدذاؾووو أ  ووو أ  و!!

وو ننا رػػت األػػذكرف  ػػراطًا   ػػدا   اػػد  األممػػّددي األمػػدّملي أكددػػ  اػػدأر لػػ  ،ادػػ َّ
فـ اػػادماماًا مر، ػػًاووو صػػر ات أمػػ  األاػػمرا ي األ مالػػ وو ،اػػاكر اقدكلاػػزووو  ػػرلعن

 ػػ اف افػػأدوو رامحػػ   مػػرة ن ػػأحوو مراكاػػ  لػػا رةي أقحػػ ووو أاألػػد ي أد ػػأة األ ػػ اب 
)ق لػػااات األحػػارة( ،ػػراؾ أح ػػ وو أصػػأات رصػػاصوو  ػػرؾ مػػف األػػدما ووو أأ ػػ  

 أ   األعناؿ األم لّب  األعاد !!!
لكػػ  كددمػػا انػػدألل ،لػػل صػػدر وو ،كػػاوو مػػرح األط أألػػ وو صػػأرنفا لػػ  قل ػػ ي 

 راػػاو أ دػػا لػػأؽ أمػػأاج األ حاػػرة أ،لػػل لػػ الفاي أ ػػاف أرحاػػؿ أمػػ  إألػػل أ لفػػا لػػ  ط
أ ػ ار األمػأزي لػ  األطرقػاتي لػ  األحػػاراتي لػ  األمدراػ وو األ اػتوو ادمػأ األ،ػدر لػػ  
صػػػدر وو  ػػػ رة ُمػػػّرةوو ذات أ ػػػأاؾ طا،دػػػ ي حػػػادةو  ػػػا  ػػػـ األعنلػػػل أمػػػام وو مػػػرة 

اراػ ي ،ادا وو احّأألأف دار  حراعًا أ ا  ـ األمحنلأف اد أف لػأؽ  اػد وو  دحذاػ   
 ،عال و!!

*** 
ُحِمَلػػػػت األدرػػػػأش إألػػػػل األمع ػػػػرةوو  ػػػػدر األر ػػػػاؿ مدػػػػذرافي منأ،ػػػػدافو أاػػػػار لػػػػ  
األ دازة صامنًاووو ألـ ننحأؿ ،ادا  ،ف ا،ك افوو دمأ،  منح رة ،لػ ت أ فػ  
ندعػػػ ضوو ند اػػػط  ػػػارج إرادنػػػ وو صػػػدر  الػػػاؽ أأحػػػس  ا  ندػػػاؽو )اػػػراد األر ػػػد 

ران ي أحػػػػػزأات صػػػػػاد وو دعػػػػػ   اهللوو رلاػػػػػؽ صػػػػػ ا وو صػػػػػداؽ ،مػػػػػر وو لػػػػػ  اػػػػػف
كػاأل،لبوو صػػاؼك كاألادػػا اب مدػّردًا  طرام ػػ وو اعفػػر ا،ألػـ  ا  ناػػام وو ماػػنع ً  األحاػػاة 

  در ك  صا   (و
اػػػػا ،ط ػػػػاؿ أ ػػػػ   ا ػػػػـوو دصػػػػؼ دزادػػػػ  مػػػػف األلحػػػػـ -قػػػػاؿ أحػػػػد األم ػػػػّاراف: 
اػػػػأؼ د مػػػػب ألفػػػػـ م لدػػػػًا مػػػػف األمػػػػاؿ أل ػػػػنف دكػػػػاف  عاألػػػػ  -األطػػػػر و!! أ ا ػػػػ  آ ػػػػر: 

و-مدفاو نعدـ مد  أحد ـ:  انرا أف  ا  نماع ،دد  ل  األ،امد  مف ماا  األاـأ
 ر ػػػػػرت قػػػػػدمّ وو من فػػػػػًا إألػػػػػل ا  نمػػػػػاعوو قػػػػػّدرتوو أددػػػػػ  اػػػػػد ق  صػػػػػمنًا 

 ن فمًاوو حزدًاوو لاأل ا ر  مؤألم  األأقب ،لل األ مابو
د لػػت األمدػػزؿوو صػػ رند  األلػػ  !و دعػػاشوو اكػػاد اصػػؿ حػػّد األصػػراخو د ػػاف 

 ل ا اًاوو كما دعا فـ األمندا ؿ األمنعاطب!واألن غ أحاؿ األمكاف 
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األنعطػػػػت أذدػػػػا  كلمػػػػات حمااػػػػا  أللحّطػػػػاب ،مػػػػرافي األػػػػذ  ا اػػػػب مػػػػا احنط ػػػػ  
 مؤامرةووو األصفااد ووو األ،درووو مدكأف حراـ إذا اكنداو(-ألإلدكلاز: 

حنػػل  ػػذ  األلحظػػ وو ألػػـ ااػػنطب ،علػػ  األن ماػػبي أاألػػر طو ألكددػػ   حظػػتوو أف 
 لاأل ماب ارلـ لداح   اارن  و األراأف األمأااا  نرمعد وو

 : ػَ  األحّطػاب ،مػراف  طا ػ  إألػ َّ -حّدقُتوو لانحػًا ،ادػّ  قػدر مػا أاػنطابو أ َّ
أ ػػػ  أ ػػػأ األألػػػاوو قلأ دػػػا مرػػػؾوو أحزددػػػا   اعػػػؿ ،ػػػف حزدػػػؾو أألكػػػف ألػػػاس  ػػػا،حزاف 

 دكأفوو  ؿ  األ،دروو ا ب أف دردَّ ،لافـي أ ار، ي ما  أ رأاؾ؟و
ألدرااػػ ي حنػػل األصػػؼ األ،ػػامفي ،ػػـ نػػرؾ األدرااػػ و األحّطػػاب ،مػػراف زاملدػػ  لػػ  ا

ذك ي منحدثي  ل ؿ ل  األلدػ  اقدكلازاػ ي اػنعف أ،مػاً  منرػددة إ  أف إحاااػًا مػاوو 
ا رلدػػ  لػػ  حػػذر دامػػـ مدػػ و ر ػػ ُت لد ػػاف األعفػػأةوو أ ػػرلُت اػػا ارةوو أ ػػذُت د اػػًا 

 ،ماعًاي أقلت:
رمرانفـ مػػد  أف األ ػػ ا،  أحػػد ا   نك ػػ وو اقدكلاػػز مرفػػـي أ ػػـ لػػ  ماػػن-

 األاػػػ حوو درػػػـ ألعػػػد قنلػػػأا إ أندػػػا حالػػػ ي أحػػػدرًاوو أألكػػػف مػػػب كػػػؿ ذألػػػؾوو ا ػػػب أف 
 احكمدا األرعؿي أاألحكم ي أاألنرأ و

أ ػأ األألػا األمرػرأؼ  صػ  ن  أ ػ ا،ن ي -لدر األ ماب ألأا فـو!! رّد أحػد ـ: 
 أاددلا، وو اعأؿ  ذاو؟!!

اطاداػػ  األػػد أؿ إألػػل األمدراػػ  إدفػػـ   اداػػأف أ ػػدًاوو ،دػػدما أرادت األدأراػػ  األ ر 
 ،نعاؿ أحد األمرلماف ألاأق  أللنحعاؽوو نصػدات ألفػا  رػراؾ كػدت أدلػب حاػان  ،مدػًا 
أل و! أألأ  ند ؿ قراب أل ي مأظؼ ك ار ل  ص د ألعلات ل  األاػ ف مػدة   أ،لػـ 

 مدا او
-مػػا  ػػذا األفػػرا  األػػذ  نعأألػػ ؟! قػػاؿ آ ػػر ماػػنفزمًا: -صػػاح  رػػض األحلػػأر: 

 ؿ قؿ   في أنعا،سوحكم ي أرأّا و!!  
ارنّب  اد وو دلؽ مف األطاق  األدال  وو حمر كااد ي أق ػت أقلػت صػار ًا: 

 ألأ كاف قأألؾ  دار  ذا األمعاـوو أللعدنؾ دراًا ل  األ  ا، و-
 

أطلػػب مػػدكـ مفلػػػ  ، ػػرة أاػػاـوو أ رػػػد ا -نا رػػت ك مػػ  م اط ػػًا األحلػػػأر: 
 دعّررو

نكػػػأف األد ػػػأس قػػػد -أ : أألمػػػاذاو؟! ألػػػأ  انػػػتي لانػػػت أ  نػػػ   فػػػد-قػػػاؿ أحػػػد ـ: 
  دأتوو أاد ذ األرعؿ لرصن  أللنصرؼ األحكاـو
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،دػػدما حػػادرتوو أحااػػت  األلماػػات األ  ػػد  ،ك فػػـ األعأاػػ وو األنػػ  مػػا زاألػػت 
 نكف ألَ  ا حنراـو

ألػػـ -،دػػد ،ن ػػ  األمدػػزؿوو طػػاألرند  ،ادا ػػا األم لػػلناف  األػػدمأعو اػػدألت  علػػؽ: 
 اند ر األلعا و؟!

 ما زاألأا  داؾو-أ  ت من رمًا: 
 ألماذا ألـ ن ؽ مرفـ؟!-
 إدفـ العأف  ط ًا لارح  ،ف األ،درو!-

  ررت   ألفاي ،دفا نرلـ أدد  اأؼ أكأف ل  األمعدم وو ألذألؾ قلت: 
ألأ ألػـ أقػدرفـ  األرػدأؿ ،ػف ذألػؾ  رنك ػأا حماقػ وو اأ ػد قػادأفوو حكأمػ  أ  -

 كاف  كلفاوو أادصؿ إألل حعدا ،ف طراعفاو
صػػػػر وو أحااػػػػُت أدفػػػػا انك ػػػػ د  ر ػػػػعت حػػػػدقنافا لػػػػ  ،ادػػػػّ وو أ ػػػػحُت   

نرّرادػػػ وو إددػػػ  أدرؾ معػػػدرنفا ،لػػػل األأألػػػأج إألػػػل ن لاػػػؼ دمػػػاح  لنعرأدػػػ و ناػػػطبي 
لنزاػػػؿ ظ ألػػػ وو لد ػػػدأ أمامفػػػا ،اراػػػًاوو   أ ػػػد مػػػا ااػػػنرد ي أكط ػػػؿ صػػػدار أ ػػػأح 
- فدػان ي أألػرد أمامفػػا أاػرار وو لند ػػر ألػ ي أ ػ  نعػػأؿ لػ  زم ػػرة أل ػأة حالػػ  : 

 ّ  مرة أ رف أافا األط ؿ األصداروحادًاوو   نكذب ،ل
أمػػا ا ف لػػا،مر  ػػّد م نلػػؼوو ألػػف أاػػمف ألفػػا  ك ػػؼ قػػرار وو ،ددػػ  أ،لػػـ أف 
حّ فػػػا األك اػػػر ألػػػ ي أ ألفػػػا ،لػػػّ ي أ األنػػػاأل  ،لػػػل د اػػػفاي أط لافػػػا اػػػاكأدأف ،امعػػػًا 
أمػػام    انزحػػزحو إف مػػا قررنػػ ي أأدػػا ،امػػد إألػػل مدزألػػ  اػػا عل ألػػ ي أألػػ  أحػػد و 

إددػ  مفػدأد األ ػدفوو أراػد -نااؤ نفاي  ر ػت إألػل ا،مػاـي أقلػت:  أألك  أقطب ،لافا
و  األدـأ

 ر  ػػُت ،لػػل أرقػػ  )ا ػػف  ػػذ  ا،رض أدػػاوو ألػػف ُأحّلػػؽ أرا   اػػا ت اػػرا ا وو 
اػػػددلب  ػػػذأر  لػػػ  أ،مػػػاؽ نر نفػػػا األم  أألػػػ ي أمدػػػذ آ ؼ األاػػػداف  ػػػدمأعي أ،ػػػرؽي 

 أدما   ر  (و
 أ ػ  مرّذ ػ و لػ  األصػ احوو ألـ أِع كاؼ قلات ألالن وو حرقت لػ  ظلمػات حا

كاف كؿ ما نذكرن ي أ،لل دحػأ م فمػًاوو م ّأ ػًاوو حلمػًا رأاػت لاػ وو  ركػ  حمػرا وو 
أاد أاألد  نمند إألّ  مصالح وو حادرد وو ن رن  اار ل  ظلم  مع رةوو لافػا أ ػأاؾ 
إلرأاداػػػ وو ننلػػػأف  رؤأاػػػفا دحػػػأ  ،ػػػـ لػػػػاا  م فػػػروو أق ػػػأا لػػػ  أاػػػط  زأ نػػػػ ي 

 ف  اام وأط   وو افن أ 
 كػػػرُت إألػػػل اػػػاح  األ لػػػدةي األنػػػ  حّصػػػت  ػػػاألمرزافوو ن ادألػػػُت األنحاػػػ وو ر ػػػ ُت 
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لد ادػًا مػػف األعفػػأة األمػّرةوو  ػػررُت  ا دنرػػاشوو رأاػػُت األحطػاب ،مػػرافوو اػػدفض مػػف 
 مكاد  قادمًا دحأ وو  لس  عر    اماًا:

   األ ارحػػ  مػػف قلعػػ  ،لاػػؾوو ألػػـ أدػػـوو ألعػػد حّملػػؾ األدػػاس رااػػ  األعاػػادةو ألمػػاذا-
 دن ادؿ ألكارداوو ،ع ف أللؿ مف أاحد؟و

ألمػػػػاذا   أذ ػػػػب مرػػػػ  إألػػػػل دفااػػػػ  -ادنػػػػا د  األحػػػػذروو أألكددػػػػ  قلػػػػت ألد اػػػػ : 
 األ أطوو أأكن ؼ ما اراد؟و

 إدد  لرً   حا   إألل األم أرةو-أدرت أ ف  إألا  قامً : 
 أ اب: اأؼ آن  إألل مدزألؾ  ذا األماا وو إف أردتو

   ادنظارؾوحادًاوو ل  األاا ر  أكأف ل-
 مك،ت اا،  ل  األرزا وو ،ـ حادرتو

كدس األلاػؿ مػا ن عػل مػف  ػراع األدفػاري أزحػؼ األصػمت األحػزاف لار ػًا  ػأارع 
ط رااي أقلأب األداسي   اػاط  األ،عاػؿي أصػمن  األمنرقػبو كػاف األعااػـ األم ػنرؾ  ػاف 

 األ ماب  أوو األ أؼي أاأل رأر  األر ز أاأللرؼو!
أل لػ ي ا،،ػر وو أ  انػ  نحػت صػدارن وو ،أؿ مّرةوو نمدطعُت  د ر أاألد  ا

 ػػػدالب ألػػػػـ أ ػػػد ألػػػػ  ن اػػػارًاوو ألرلػػػػ  اقحاػػػاس األدراػػػػز   ػػػاأل طر  لاػػػػُت لػػػ  حرلػػػػ  
 األلاأؼوو األأقت امر كد روو أأ،صا   م دأدةو

لّكػػرُت طػػأاً    طنػػ  األم اد،ػػ ي األنػػ  اػػدرأافا أللر ػػؿووو ن ػػاَأَزْت األاػػا ر  
 نحا  األماا وو أد ؿ األمكاف مار،ًاوقلاً وو ،ددما قرع األ ابوو أ،لف ،ف د ا   

أحرقػػُت أ فػػ   نرػػا ار األ ػػرا ةي أاألطا ػػ  األاػػاذ  وو أل ػػت دظػػر  أداقػػ  أل امػػ  
األ،ااب األن  ارندا او! ألعد زرن  ل  مدزأل  مرةي أاأمفا أ،  ُت  ا،،اث األ ػا ر األػذ  

إف م ػنراان  ن ػأؽ -  اندااب مػب مػد أؿ ،ملػ  األمرلػف!! قػاؿ ألػ  اػّماف األحػارة: 
 اادًاوو م نراات أ  ،رّ  ل  األ لدةأح

 قّدمُت األ ا  ألللاؼوو أ رلُت أل ال  ن غوو قطب األحطاب األصمت:
 درـوو أاناذ لارسوو  ات ما ،ددؾو-

دفلػػػػت مػػػػف مكػػػػاد ي أ حركػػػػ  ماػػػػرحا وو دظػػػػرُت مػػػػف األدالػػػػذة كندكاػػػػد ،لػػػػل 
 األحرصوو ،ـ أ  ن   فدأ  ناـ:

أا ف د،دػػا دػػد ؿ م ا ػػرة    ػد أدػػؾ أدركػػَت أاػػلأب حػػدا،  لػػ  ا  نمػػاعوو -
ل  األمألأعوو ،لل أ  درّعد ا،مأروو   اػاط وو اػاارة نمػأاف األماػنرمرةوو نػذ ب 
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كػػػػؿ ماػػػػا  إألػػػػػل صػػػػ دوو أنرػػػػػأد م،علػػػػ وو   اأ ػػػػػد لافػػػػا إ  اػػػػػامعفاي أا،دػػػػاف مػػػػػف 
األحراسوو دكمف ألفا ،دد نل  األمدارةوو أ   لػ  األصػرأدوو د ا مفػاوو أدعلػ  ،لػل 

 مف لافاو
لكػػػرة رامرػػػ ي أ طػػػ  ممنػػػازةي أد ػػػاح ملػػػمأف إذا ألػػػـ -حمػػػاس: رد األحطػػػاب  

 نرالعفا ااارة حراا وو كما احصؿ أحاادًاو
األم ا ػػػػػػدة دصػػػػػػؼ األدصػػػػػػروو إذا كادػػػػػػت مأ ػػػػػػأدةوو د ػػػػػػرلفا مرركػػػػػػ  ك اػػػػػػرة -

 أدداحبوو األمدطع   أداادفاي أأ،أرنفاوو ُنؤّمف ذألؾ  د احو
 أاألند اذ؟-
فا لػػ  األػذ ابوو أدرصػد ا لػػ   اػر األ ػر ،ا لػ وو ألػػاكف لػ  األدػدوو داػنطلر-

األرػػأدةوو كػػؿ مػػا أطل ػػ  مدػػؾي مرالعنػػ  حػػدًا إألػػل األ حاػػرةوو اػػاكأف مردػػا أر رػػ  مػػف 
 ا، أةوو ددرس األ ط وو أددنظر األلاؿ أللند اذو

ا،مػػػػػر  حا ػػػػػ  إألػػػػػل مزاػػػػػد مػػػػػف األأقػػػػػتوو مػػػػػا نعأألػػػػػ  حاػػػػػر مرعػػػػػأؿ!! مػػػػػ،ً  -
 ا،الح و؟!
 ( ،دد األ اط.و ا زةوو اأؼ ددعلفا  ذ  األلال  إألل )،رزاأل -

قلػػت كػػؿ ذألػػؾي أ صػػر  كددمػػا اػػدأر لػػ  ،علػػ ي أقل ػػ وو مكن ػػ ًا   ااػػا و ندنػػد 
 األحطابوو أقد لأ .  كؿ    :

  أاػػػنطاب مرالعنػػػؾ إألػػػل األ حاػػػرة حػػػدًاي ،ددػػػ  اداػػػّلـ األحطػػػب ألإلدكلاػػػز لػػػ  -
 مراكر ـو

 : ػػػؿوو ا ػػػب أف دكػػػأف مرػػػًا لػػػ  كػػػؿ ا،أقػػػات -أرددُت  حػػػـز كػػػؿ ا،مػػػأر نؤ َّ
 دار صاألحداواألزمف أل

  رر  ددد  كّ لن وو أطرؽ م كرًاي ،ـ قاؿ:
 حادًاوو ادأالاؾ إألل ،رزاألؾو-

*** 
إدػػػػ  كػػػػاألراف   امكػػػػف اقماػػػػاؾ  ػػػػ !! أألكدػػػػ  -قلػػػػت ألد اػػػػ ي  رػػػػد مدادرنػػػػ : 

ف كػػػاف -اػػػدحاأؿو نا رػػػت األن كاػػػر:  إف كػػػاف ،مػػػاً  ألإلدكلاػػػز أل رػػػؿ ذألػػػؾ األلالػػػ  أا،
  رامًاوو للف أ ار  امًاو

*** 
ار  ماػػر،ًاوو  ر ػػت معن اػػًا أ،ػػر األر ػػؿوو م  اػػًا   ػػما   دصػػؼ ان ػػذت قػػر 
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أ ف وو  ا دن  اد ؿ مدزأل  م،ؿ ألصو ملت قرا   ، ر دقامؽوو  ػرج األحطػاب 
  رد ا مار،ًاوو نلعَّت حأأل ي أملل صردًاو

كػػػػذمب ارػػػػرؼ مكمػػػػف صػػػػاد وو حػػػػّدد  دلػػػػ وو األ  ػػػػؿ ا، ػػػػرد حاػػػػث مراػػػػكر 
ف مد لػ  األرمااػ  ن َحػَص األمكػافوو ندكَّػد اقدكلازوو ن رنػ وو أ،لػل  رػد ممػ  منػر مػ

وو ادحػػػرَؼ امادػػػًا  ػػػارج األطراػػػؽ حاػػػث ا،رض األػػػأ،رةوو ،رلػػػُت  مػػػف  لِّػػػأِ وو اطمػػػدفَّ
َمْعِصػػػَدْ وو  ػػػرج األمراق ػػػ  لػػػ   ادػػػب مػػػف األ،كدػػػ و اػػػمرُت ،ػػػف ااػػػار  صػػػأت نر،ّػػػر 

دػػُتوو  ألرلػػ   األح ػػارةوو  لاػػُت األعرلصػػا  محنراػػًاوو راق ػػُتوو ألػػـ أ ػػا ْد أحػػدًاوو  مَّ
ػػػرًا األماػػػال  لامػػػا  اددػػػاي  ػػػا دَنُ   حاػػػأافو نا رػػػُت م حعػػػ  األحّطػػػابوو أاػػػر،ُت معصِّ
اعؼو أراَؿ إ ارة لأما  مف مص اح ادأ وو ،ـ أن رفا  ،ادا وو ل،األ،ػ وو مػف األ ػرج 

  لؼ ا،ا ؾوو  اَ   األ أاب األلأم و!!
ي  ػػامفي قػػذروو ا اػػب د اػػ  أ ػػر  -ناعدػػُت مػػف صػػدؽ حداػػ و! قلػػُت  اماػػًا: 

 أأطد و!!
مػػػًا لَمػػػُ  اػػػطَب  قػػػُت ُ،دعػػػ ي مكمِّ ن  طأَّ ادعللػػػُت ،لاػػػ  كصػػػا،ع وو أ كػػػُؿ قػػػأَّ

فُت صدؽ األطرد ي أأدػا ُأزم ػر:  ألل األعلب م ا رةوو أ َّ  ػذ ا - د ر  كاألحعاع ي أا،
 أافا األ ااأس األحعاروو مف اد لارس األد د و

مػػدة دلرنػػُ ي َأحمدنػػُ  حنػػل األدصػػؿي أألػػـ َأدز،ػػُ ي حنػػل ناعدػػُت أدػػ  أصػػ ف  ،ػػ   ا
 لفأف لأؽ األح ارةي أا، أاؾو

   ػػّلت امادػػَؾ اػػا َأ ػػأ األألػػا و أ، ػػُت إألػػل األ لػػؼوو منح ِّػػزًا   د ػػر   ػػاَ د  -
  ن ػػػش  ػػػامًاوو أدػػػا اػػػلطاف األ لػػػرا أمرػػػ  أ ػػػأ ،ػػػامر -األصػػػأُت  اماػػػًاي حػػػذرًا: 

 األلحاـو
 ندػا مدػذ ألعػد كػاف  ػذا األ ػامف نحػت مراق-اقنر او َأ  ػُت آمػرًاو قػاؿ أ ػأ ،ػامر: -

مػػػػدةوو ُدحّااػػػػَؾوو ألعػػػػد طفَّػػػػرَت األ لػػػػدة مػػػػف قذارانػػػػ ي أا ف  ّاػػػػا  دػػػػا ق ػػػػؿ أف اكن ػػػػؼ 
 اقدكلاز ا،مرو

 
ألـ أكف لرحًا لحابوو  ؿ إدػ   ركػاف مػف األ ػرحي مزحػردًا  ا دنصػار ن ّ ػَر لػ  

 صدر و ِإد  اِقحااس األذ  ادمر األمر ي أانملك   رد ن لص  مف  طر قانؿو
 عػػػأةي أادطلعدػػػا م نرػػػداف ،ػػػف مألػػػب األ ػػػ ف و ،دػػػد مدػػػزؿ صػػػالحد  األػػػر  ف 

 ُأد ؿوو ادحن ؿ  ادنصارَؾ األلال و-األلحاـي قاؿ: 
 ُأـ األألا ان ف  ألداا  وو   نرلـ أاَف ذ  ُتو! دلرد  األ لرا قامً :-
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 ُأد ؿوو ما  نرأح إ  اكرافو-
 قانؿي أ،مؿو! ادد ؿ  فدَّـو!!-
اكن ػػػأف  ػػػ ي مػػػب األ ػػػكرو قػػػاؿ َأ ػػػأ ،ػػػامر  َأراػػػلَت ِإألافػػػا أاحػػػدًا ا فوو اػػػأؼ-
 لاحكًاو
  صح   طلدا األفماـو-رلب األ لرا كدا ي أقاؿ: -
   ألف أ ربوو حنل أ،لـ ماذا ادأر حأأل و؟!!-
أ ػػؿ ارعػػؿ أف د  ػػ   ػػامًا ،دػػَؾي  رػػػد األػػذ  لرلنػػ و! نػػا ب اػػلطاف األ لػػػرا -
أل راطػاد ي دحف لرع مف مدظم   ػدلفا األػدلاع ،ػف األػأطف لػد ا حن ألػاف ا-قأأل : 

 أاألصفاأد ي أأدِت ا ف مر ف ك  نكأف أاحدًا مداو
   اا ،م وو ُأحب  أف َأ،مؿ  م رد ي أ   أأامر مف َأحدو-

األمػؤامرة ك اػرةي أاألدلػاؿ األ مػا،  األمػدظـ  ػأ األحػؿو -د ؽ َأ أ ،امري أقػاؿ: 
 أألكفوو  ا أدا د حتو-أرددت  ،ع : 

 أألكفي أماذا  رد؟!-
 مف  ذا ا فوو  صح  َأمار األصاادافو د،أدا-،لَّؽ األ لرا: 

 كر،ُت األ مرةوو كحأتو أ،ددما د كُت  عدم  قامً :
  ن رلػػػػأا مدػػػػ   طػػػػً وو ،عػػػػربي أاػػػػحعن و دظػػػػرا ِإألػػػػ َّ  ز، ػػػػاب م حظػػػػاف -

 ل امن ي أقأن ي أكددما ارااد  ،أؿ مرةو
زادت األ مػػػرة مػػػف نفػػػدج صػػػأن ي أاحمػػػرار أ فػػػ وو أ ػػػدت رق نػػػ  األاػػػماك ي 

روو كمػػا ،لَّػػؽ األ لػػرا مازحػػًاو ادنصػػؼ األلاػػؿوو مػػددُت اػػد  مأد،ػػًاوو ألعػػد كرق ػػ  ،ػػأ 
اػػأؼ نرػػب  -ندكػػد ألفمػػا أددػػ  أاػػنطاب  ػػرب  ػػّرةوو دأف أف اػػرؼَّ ألػػ    ػػفو قلػػت: 

 ط راػػػػػا حػػػػػدًا  ػػػػػاقدكلازوو إددػػػػػ  لػػػػػ  مدزألػػػػػَؾ زامػػػػػر أافػػػػػا األلحػػػػػاـي أمدػػػػػذ األااداػػػػػ وو 
   ندَس  ذاو

 ذألؾ اؤكد قأأل وو اد اهلل مب األ ما، و- زَّ أ أ ،امر رأا  مأالعًاي أأردؼ: 
ادعاـ ألل ااأس  دازة حا دةوو أانكأف لافػا اػا أ ػأ -،عَّب الطاف األ لرا: 

 األألا وو أادطاألب اقدكلاز  دم و
َأدر د   دأ  األلاؿي أأدا أدب  إألل مدزألػ وو حاػلُت  د ػر  مػرارًا ألػرنُ  لػ  

 أت أدا أالػًاوو كمػا ألػأ أددػ  م  م  األمرفأدوو زأ ن  أنر فا ا دنظاري أح تي أح
 ألـ أدـ مدذ د أرو
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*** 
زحػػؼ األدرػػاس أالػػًا إألػػل ،ادػػ َّ األدعاػػب أم ػػدو أحلػػَؽ األمػػذكِّرات أ  ا ػػا نحػػت 

 أاادن ي أاانالـ ألدـأ ،ماؽوو ألـ ا ُؿ حنمًا مف أح ـ قلع و
األ  صا  األزم عا  ألزمال  لا ط ا،مفو ألػـ ن ػّت لػ  ،لػد ي ،دػدما قا لػ  لػ  

و حػػاأؿ  دااػػ  األنفػػرب مػػف أاػػملن ي ألكدفػػا لػػ  األدفااػػ وو صػػرّح ألػػ  مكن ػػ  لػػ  دم ػػؽ
 احنمػػػاألافوو ا،أؿي أ ػػػأ األمػػػر ف ألػػػدف األم ػػػا راتي أاألػػػذ  أكػػػّد  ،ماػػػؿ األرػػػدأ )ع( 
 ػػ ؿ األنحعاػػؽ مرػػػ وو أف ألالػػل ألػػػـ نرػػرؼ مردػػػل كلمػػ  األاػػػر األنػػ  قاألفػػػا ألفػػا ) ػػػؿ 

نعأألػػػػ ؟!  ػػػػذا ا،رض ادااػػػػا  ا، رػػػػاد( أقاألػػػػت   ػػػػرا ةوو مػػػػا  ػػػػذا األن راػػػػؼ األػػػػذ  
 ا حنماؿ اعأؿ:

أف اقاػػرامالااف طل ػػأا مدػػ  زجَّ ااػػمفا ،دػػد ك ػػؼ األ ػػ ك وو ادنعامػػًا مدفػػا أمػػف 
فػػػػا األلػػػػا ط األ راطػػػػاد و أاؤكػػػػد ذألػػػػؾ األحملػػػػ  األنػػػػ   ػػػػدنفا  رػػػػض  فػػػػاي أزأج أمِّ أمِّ

 األصحؼ األ راطادا  ،لل ألاللي ألنراأدفا مب األ داماافو
رػػدأي لػػدحف داػػنكمُؿ األنحعاػػؽي أألعػػد أمػػا ا حنمػػاؿ األ،ػػاد  مػػف كأدفػػا ،مالػػ  ألل

أراػػلدا إألػػل ،داصػػرداي أاػػ ارندا لػػ   راطاداػػا ألمأالاندػػا  درااػػ  كاملػػ وو ،ػػف حاانفػػاي 
 أد اطفاي أصداقانفاو طمدد  قامً :

إددػػػا من ػػػاملأف   را نفػػػػا أافػػػا األزماػػػؿ أم ػػػػدو ط رػػػًا مػػػا قلنػػػػ  ألػػػؾ حاػػػر قا ػػػػؿ -
 أللنصدار ،  كافو

 اف مدزؿ ألا ألاامؽ ااارة ا، رة:قاؿ ألد اِ وو  رد أف أ،طل ،دأ 
افػػدؼ األصػػفااد  ن ػػأا  اػػمرنفاي أ ػػث األر،ػػب لػػ  قل فػػاوو إدفػػا راػػاأل  مػػدفـ -

 نعأؿوو دحف  ل ِؾو
 نرقرقت األدمأع ل  ،ادّ  ألاي أ أ احلد  لرحًا  زاارن ي أقاؿ:

إدفا  رام وو  رام وو إدفـ ادنعمأف مدفاوو كادت دأمًا نحػّد،د  ،ػف ملػااعات -
ا ل  األ امر وو ،ف أاألد ا ،ر  ووو أ،اداًا ،دفا كادت مدالر   راػ  ،ػف األافأد ألف

األحػػػؽ األ لاػػػطاد وو ن لػػػف م ػػػازر ـ أنػػػارا فـ األمػػػزّأر ،ػػػف أرض األمارػػػادو أنػػػا ب 
 قامً :
حػػد،نفا أاألػػدنفاوو أدفػػـ قػػاألأا ألفػػا مػػرة أ،دػػا  َحْمِلفػػا )اػػددنعـ حنػػل مػػف مأألػػأدؾ -

 األعادـوو اأا  كاف ذكرًاي أـ أد،لو!!(
إدفػـ األصػػفااد وو األم اػدأف لػ  ا،رض ، ػػر -أ ػرؿ أل الػ  ن ػغي أنػػا ب قػامً : 

 األناراوو!
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ا،مػػأر ناػػار ألصػػاألحفاوو ألعػػد قمػػت  زاػػارة  امػػ  ق ػػؿ -طمددػػ  األدعاػػب أم ػػد: 
 قدأم  إألاؾو ما قاألأ  مراحًا  دًاو   نعلؽو

قػػاـ  زاػػارة قصػػارة ، لػػ وو ،دػػدما د ػػؿ مراػػكر  لػػ  )قّراصػػ ( كادػػت األ ػػمس 
 ا ب أللدـأ ل  حلف األمدابونن،

ااػػػػنمب ألد ػػػػرات ا،  ػػػػاروو أ،لدػػػػت األمعاأمػػػػ  األ لاػػػػطادا  ،ػػػػف ،ملاػػػػ  دا ػػػػؿ 
ا،رض األمحنلػػػ وو دّمػػػرأا لافػػػػا أللرػػػدأ ،ر ػػػػ وو أ رحػػػأا  دػػػداافوو ألػػػػـ افػػػّز  األد ػػػػدوو 
لاأل ػػرأر األرػػاـ ن ػػا   ػػذ  األرملاػػاتوو أدفػػا لػػ  مرظمفػػا م ػػاألغ لافػػا أأدفػػا   ن ػػكؿ 

 أ زًا  د أسو أللردأوو إف د حتي إ 
كاف اؤمف أف األمعاأم  حنل نكأف حعاعا ي ألا،لػ وو ا ػب أف نػد ؿ أرلػفاي 
أ اف  ر فاوو أنعانؿو ،دد ا اص ف األ ػرب  داػر  معاأمػ وو ن نػؾ  األرػدأوو أناػ ف 

 دم وو ل  األلاؿي أاألدفارو
ا نػػدأ ،ملػػ وو  نحلػػار  ػػرامب األمرحلػػ  األ،اداػػ  أللػػدأرةوو ألػػـ ان ػػؽ ،لػػل األنحػػاؽ 

فوو اػػأف اأمػػًا أاحػػدًاوو ألػػـ انأقػػؼ حنػػل أد ػػز كػػؿ  ػػ  و أحػػسَّ  ػػاأل أعوو األمنػػدر ا
 دفَض طاأل ًا طراـ األر ا و

*** 
لػػأ َ.  ػػد،لل األصػػ ح ي األنػػ  نأق ػػت ،دػػد ا قرا نػػ  ألمػػذكرات لػػارس األد ػػد وو 

   عرة كن ت  األلأف ا،حمر نعأؿ:
)إف أ فػػ  داكػػفي كز،نػػر األ  ػػاؿوو ،دػػد احنعػػاف األػػرافو! أدػػأم  منعطػػب لػػأؽ 

 ػػػدع  ننػػػدر ف لػػػ  حػػػ ش األ  ػػػرو! أا،دػػػا أصػػػ حت اػػػ دًا لاػػػاحًا مػػػف األػػػذكرااتوو م
أقادًا صدمًا ادّؿ قلم و! أ رر  دف لاح  ،مر  قصػارةو! ألػذألؾوو ااػمحأا ألػ وو اػا 

 مف ألف أراكـوو أف أنا ب األكنا    لمار األدامب(و
 أنا ب األدعاب أم د األعرا ة:

 
 وو ندقِّؽ ل   أّاات األداسودأراات األ اش األ راطاد وو ن أب  أارع ط راا

 اار ل  األ دازةوو أصدل أللفنالات األن  نداف اقدكلاز  عنؿ األحطابو
 إدفـ اد ذأف األ ط و-قاؿ  مل  ألـ ن رج مف  اف   نا : 

،اد مف األمع رةوو حدس أدفـ اااند،أد  أللنحعاؽوو ،رج ،لػل اػّماف األحػّ وو 
رحػـ اهلل ذألػؾ -ًاو قاؿ منحارًا: ل  مكاف كفذا نلنع  ا،  اروو ا نرف ،د ًاي أ طا 
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 األماكافوو ألـ أرَؾ ل  األ دازة اا أ ا ،ارؼو؟
 ذ  ُت مند رًاوو أألـ ُأكمؿ األماارةوو )األز ااف ما  ادنظرأا(و-
ح ػػر اهلل ألػػ وو كػػاف ،دػػد  األ ارحػػ وو  ػػا  اأصػػاد  ،لػػل كماػػ  مػػف األاػػمؾي -

 أل ارفا ألفـو أأ ار داحا  ،ر   دأرا  نمر  أاط األ ارعو
اعأألأف اا أاػناذ لػارس أاألرلػـ ،دػد -ألامَّاف أ أ ،ارؼوو م  لًا صأن : قاؿ ا

اهللوو أدػػػػ  كػػػػاف ،لػػػػل ، قػػػػ  م ػػػػ أ    فػػػػـوو  ػػػػالأا أف اك ػػػػؼ  رػػػػض أاػػػػرار ـوو 
 لعنلأ و!! أل  داس ،ـ  اعأألأا أف األ  اب قنلأ و!

ألػػـ أاػػمب  كػػؿ  ػػذاو! حاػػر مرعػػأؿو! ،لػػل أ  حػػاؿوو أصػػ ف األر ػػؿ لػػ  دار -
 لا  إ  األرحم واألحؽوو   ن أز ،

نرر  ن  زمر دةي أ ط ت ،دعأدًا مف األردبوو  ادما طّأق  ألا مف اػاقا ي أ ػأ 
 اداد وو  ا اي  ا او

 أق ت أمام وو دظرت إألا   ، ات:
)نرػػػػاؿ  ػػػػا وو أاػػػػف كدػػػػت م ػػػػارح؟!  ر ػػػػتوو أألػػػػـ نرلمدػػػػ وو رحػػػػت ألردػػػػد -

 األكل  وو مش  اؾ؟!!(
  األعص  األعدام  مف رااؾ!()ما  ّدؾ ن ال وو -ا ناـ اا رًاي م ا ًا: 

 ألأ كدت  ح فاوو كدت نزأ نفاوو دزأة   ابي أراحتوو اقدر و!!
 )ألكف راح  األ مرة ل  األص اح مرّ ع  األ اتو؟!(-

 عادػػػا دلرػػػب أرؽ ألاػػػا،  منػػػد رة ،لػػػل لكػػػرةوو -أ  ر ػػػا ،ػػػف اػػػفرة األ ارحػػػ : 
أد  مػف األمرحـأ األحّطاب مرَّ ألردد  م ارحي أأأصاد  ،لل كما  مف األامؾوو أألك

األػػذاف  ػػا دأ  ق اػػؿ معنلػػ وو امكػػف أف أاػػند،ل أللنحعاػػؽو ،دػػد ا ارناػػـ األ ػػزع ،لػػل 
 أ ففاو

*** 
 لر   األ دد   رعب األ ددقا وو دالرًا إاا  دحأ حرل  األنحعاؽو

منأاػػػػط األرمػػػػر حطَّػػػػت  عػػػػب صػػػػدارة مػػػػف األػػػػدمش أ فػػػػ ي أاداػػػػ و دظػػػػر إألاػػػػ  
ؼ أمام وو أداعًا حلاعػًاو! رطػف طأاً وو ن ّحصُ وو مؤكد أد  أ، ب  فذا األ مؿ األأاق

 األكا نف  اقدكلازا و أ،ددما  ـّ األمنر ـ  األعااـ  دأر  أارع أ أ األألا  اق ا  :
ااػػػم  لػػػارس األد ػػػد وو ،مػػػر  أر رػػػأف ،امػػػًاوو مػػػف اػػػكاف ط راػػػاوو مرلِّػػػـ -

 مدرا ي صّااد امؾ ل  األصاؼوو منزّأجو
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اق، ػػاب األنػػ  حػػاأؿ  إدػػ  ارلػػـ أف األلدػػ  م نػػاح األعلػػأب األاػػحر وو ألحػػظ دظػػرة
األكػػػػػا نف إ  ا  ػػػػػاوو ننػػػػػا ب ا اػػػػػن أاب ،عػػػػػاً ي أألكدػػػػػ   ػػػػػ  مػػػػػف األدقػػػػػ  أا  نمػػػػػاـ 
األم نػػرضو أدرؾوو أف اقدكلاػػز احععػػأف  ػػا،مر ك رامػػ  مػػف األدر ػػ  األ،اداػػ ي أحنػػل 

   اك  أا ، ق  األعناؿ  فـو
 ،ددما ااند،   ا دا وو ن ادألأا دظرات أا،ع وو اأحد ا اّر دلافو

 صدر  لحك  مك أن وو ،ددما قاؿ أل  األكا نف لالاب: مات
 أرحب ل  نذأؽ طرـ أاماكؾو-

اػػاكأف األاػػمؾ  ػػا زًا حػػدًا ،دػػد األأاحػػدة ظفػػرًاوو -رّحػػب ،لػػل األ ػػأر م ا ػػًا: 
 ػػرط أف ن ػػرلد   زاارنػػؾ إألػػل ،رزاألػػ  ،لػػل لػػ   األ حاػػرة اػػنر ب  ػػ ي أ األط ارػػ  

ـَ مف األطاأأل ي أكنَب األ  ردأاف  اقد لازا واألرامر  مف حأأل و نعدَّ
أأك وو أنفللت أاارار األلا ط أللد،أةو ُأ لَ  ا ال  ألرػدـ األ ػ ف و ،ػاد إألػل -

 مدزأل  م نف ًاي ألن لص  مف حمؿ ،عاؿو
اػػػدا  نندر حػػػاف  عػػػأة ، ،اػػػ وو قػػػدما  نعطرػػػاف ا،منػػػاروو أ ػػػأ اػػػدأس ا،رض 

ألػف نرلػافـ ألػأ كػاف األعناػؿ  راطاداػًاي أأ افأداػًاوو - ، اتوو  رؽ ل  رأاػ  ناػاؤؿ: 
 كؿ أاماؾ األ حارةو!!

ػػػف مدػػػ وو أراد حملػػػ  إألػػػل   ػػػا د ،ر ادػػػًا اداػػػؿ   ػػػاف األصػػػ أروو داأَرُ  حنػػػل نمكَّ
اػػػدذ ب م كػػػرًاي أاػػػأؼ -األمدػػػزؿوو أ ػػػد ا لكػػػرة صػػػ اادا وو ،ػػػدؿ ،ػػػف ذألػػػؾ قػػػّرر: 

 أصطاد أاحدة  ح ـ حأتي ك  ن  َب ،ادا و
*** 
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صػػدأع مػػف اػػأؽ األعصػػبي زأرقػػ  ا ػػ،ـ ،لػػل رمػػؿ األ ػػاط.وو أمػػاـ كأ ػػ  األم
األذ   ػّاد  أااػرًاي رحا ػًاوو ألّطػو األعصػب  األػد اف األمنرػدد ا،ألػأاف أ ر ،اػ  أط ػاؿوو 
ل ػػدا كلأحػػ  اػػرااألا ! لػػ  دا لػػ  ادنصػػ ت مدلػػدة صػػدرفا مػػف أألػػأاح   ػػ ا  حاػػر 
مصػػعأأل وو ندػػا،رت حأألفػػا معا،ػػد قطرػػت مػػف  ػػذأع أ ػػ ار لػػ م و أمػػاـ أدا ػػؿ 

دػػػ  وو ندػػػا،رت لأقفػػػا ح ػػػات رمػػػؿو  ػػػاألعرب مػػػف األرػػػرزاؿ قػػػاـ األكػػػأخ ُمػػػدَّت ُحُصػػػرف ملأَّ
األمأقػػػدو صػػػ رة ك اػػػرةي م ّألػػػ وو  ػػػدت كمدػػػارةوو ،ع ػػػت اػػػعَ فا إصػػػ ُب مػػػارد  املػػػ  

 األ، اد و!
كػػؿ  ػػ    ػػدا  ػػداماًاوو منحػػررًا مػػف أ  قاػػدوو اطلػػؽ األردػػاف ألل اػػاؿ ااػػرح لػػ  

مرمػػل األ صػػري  أمػػدا  كأداػػ  رامرػػ ي كرأ،ػػ  األمدظػػر األط ارػػ  األ ػػانفوو األممنػػد ،لػػل
ألاصؿ ، ر األ حارة حنل ن ؿ لاؽي أأاد  األامؾ أحزّاؿي أنؿ ،امروو ل   لػ   
األ أ ف األاأرا وو حاث اكنات األن ؿ أاألما في أاألأداافوو  لرةي أ مػاً ي رامػب 

 األنكأافو
 دأ األدفار اػاكدًاي حػارًاي مدػذ  داانػ ي  ػرحـ طػراأة األ  ػرو حمػؿ طرػـأ األاػمؾو 

 أرؽي أادطلؽ    مدزألعًا لأؽ األما وألب   كن  ل  األز 
ا،نراُ   رأر  األمنر ي أاألحاأا وو أاألارادة أالػًاوو مدػذ نلػؾ األلالػ ي األنػ  ألرػب 
 د ر  دأر األعال وو مب نصمام  ،لل األ،در ألل فدا  أمػدفـ صػداؽ ،مػر وو ألػ  
 ل ا  ن كار  اعؼ أاألػد  األملػرج  األػدما  أاألفنالػات األمراداػ  ألإلد لاػزوو األنػ  قصػد 

 دفا األنمأا  ،لا ي أحماان وم
إد  ألاس  م رد وو نحاطػ  قلػأب مح ػ ي صػادق وو كػؿ ذألػؾ  رلػ  احػس  طرػـ 
أللحااة أرأعوو رحـ ا، طار األمحدق وو ألعد ملػؾ األمفمػ  أاألفػدؼوو إدػ  ارمػؿ   طػ  
  ادة األح ؾوو حنل د،أن  ألللا ط اقد لاز  اأؼ اأظ فا مف أ ؿ ألحظ  ماو

مػػػػف األػػػػزمفي ،ػػػػـ رمػػػػل  ػػػػ كن  إألػػػػل األمػػػػا و دّ ػػػػف  د،ػػػػر طرأَمػػػػُ وو ادنظػػػػَر قػػػػدراً 
اػػا ارةوو ا،دنػػافوو نمػػدَّد لػػ  ،ػػاف األ ػػمسي أ نأقاػػت األ  اػػروو  ػػدأ  األنعػػاط صػػػاد  
األػػألاروو أنر ػػ  رلرػػ  إألػػل زأرقػػ وو زلػػر دال ػػًاوو ،دػػدما ألرحفػػا قػػّدر أزدفػػا   ماػػ  

ألػػػت أرطػػػاؿوو مدفػػػا ،ػػػ ث اػػػمكاتوو كػػػؿ أاحػػػدة ك  ػػػذ امػػػرأة مكندػػػزةو! أك ر ػػػا مػػػا زا
 نددبي أننلأف  د ؿوو كراقص   رقا  م مأرةو
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اػػاكأف األطرػػاـ كرامػػًاو  ػػّدؼ ،امػػدًاوو إألػػل األ ػػاط.وو -مػػا صػػدر   ػػاألفأا : 
 ػػّأؼ األاػػمكات األػػ، ثوو  ػػط فا  األمػػا وو مّلحفػػاوو ر ػػفا  األنأا ػػؿوو أألػػرفا لػػ  

  زادن و
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وو  ادما راحت  دا   نرد طرػاـ األ طػأروو  ط   وو ما ازا ف ادطاف ل  األدـأ
مػػا  ػػا  اهللوو ألرّلػػ  حػػظ األ راطػػاد  ألػػف نف ػػ  كػػّؿ  ػػذا؟! -،دػػدما رأت ِحمَلػػُ  قاألػػت: 

 ا ب أف د اب دص  و
 أألكف  ؿ ا رؤ  مرأف ،لل األم     رد األذ  حدثو؟!!-

   ن َش ،لا وو إد  ا ـ ي أانالَّؿ كاأل،رلبو-قاألت أ   نعلب   نافا: 
ف ألـ ا رؿوو ااراؿ نلؾ األ ا رةوو زأ   ن وأا،

 حادًاوو إف ألـ ادتوو أرال   لؼ أ ا ،امر األلحاـي أ أ اانك ؿ  األ ابو-
د،ػػأت األلػػا ط األ راطػػاد  إألػػل األدػػدا  -صػػ ؽ األ ػػاب األ ػػار    ل ػػ  قػػامً : 

 ،دد األ حارةو
قرر ق اؿ ذ ا ػ  إألػل ،رزاألػ وو ن عػد رلاقػ وو ألعػد نػركفـ ر ػف األنحعاػؽ ،دفػـ ألػـ 

لػػل  اػػت اػػلطاف األ لػػرا األػػذ  ااػػنع ل  ااػػمحأا ألػػ   األ عػػا  لػػ  األمراػػكرو ،ػػرج ،
 ألعد أ  نفـ أافا األدبو! -صامحًا :

ا ػدأ اػا أخ أف ،اػدفـ ،لاػؾوو -رّد ،لل  نامن  األمازح   م،لفاو قاؿ الطاف: 
 ألرلفـ ااأظ أدؾ  لا   ألرمالفـوو  األمداا   أ  ند،أد  ألددامؾ األداـو؟!

  و-
   م ا فًاوإدد  أمزحوو أألكف ألف دامف ألؾ أف ن ّأت ،لادا حدا-

*** 
رشَّ األررزاؿ  األما وو دظَّؼ حأأل وو ألَب ز ا ات األ ر  دا ؿ قطػب األػ،لبوو 
زاَّػػف األطاأألػػ   أ،ػػا  ملػػ    األ اكفػػ وو  ّاػػد األحطػػب ألل ػػأا  أ،دػػدما اطمػػدف ألامػػروو 

  لب ،اا  وو ارندف ) أرت( األا اح ي أحطس ا ؽ  األما  كدأل افو
وو ألػـ ااػر   األأقػت  رنػدا  ،اا ػ وو ألعد أصؿو قاألفاي أ أ ما اػزاؿ لػ  األمػا -

 الطر  انع األ  ُمحَر ا كما  أو
ق ز  دداا حراا  مػف األرر ػ ي أ،دػدما نر ػؿ األلػا ط األ راطػاد  لػأ .  فػاوو! 
ق زت مف األاػاارة األراػكرا وو اناػرت حػدقنا  د  ػ  حأراػ   ػعرا  لػ  األ، ،ػاف مػف 

 ػفأةوو! ،ادػاف  لػراأافي األرمري كؿ مػا لافػا أحداػ  ألل مػاؿي أاأل ندػ  األنػ  نلػّب  
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أصػػػػدر منأ،ػػػػبي أقػػػػد ك ػػػػ ت قصػػػػر ندأرنفػػػػا ،ػػػػف ماػػػػاح  حاػػػػر ،اداػػػػ  ألاػػػػاقاف 
  مرانافي م  رناف  رالا  األص او!!

 زأ ن   الافوو رح ت  األعدـأ أللنمنب   ماؿ األط ار و-قدَّـ األكا نف لالاب: 
 ص َّعت األ راطادا   ذأل ي أ   ند ؿ ،رزاأل ي أصاحت مر   :

 راؿ ادظرو  اركفا زأ فا اق، ابوو  مرح منراؿوأأ وو لالابوو ن-
 أاف األلاد ؟و-أردلت محاط   اد  األعأ   دظرة أقح : 

 ألـ ارلمد  األكا نف  ن را ؾو-ر عفا  دظرة مما،ل ي أكدد  ارّرافا: 
 لاػػػْت حػػػأؿ األطاأألػػػػ وو  حػػػظ أف األلػػػا ط ان عَّػػػػد  دظػػػر  ز ا ػػػات األِ رػػػػ وو 

فمأاػػػًاوو  رػػػد  ر ػػػ  ،ػػػاد  ز ػػػا ناف مػػػػف ااػػػند،ل أحػػػد األحػػػرسوو قػػػاؿ ألػػػػ  أمػػػرًا م
 )األأااك (و ا،نذر ،ف ،دـ أ أد  ذا األ راب ألدا و

 لالابوو  رد ،أدنداوو أراؿ أل  صددأقافو-،عَّ ت  الاف  األعأؿ: 
امػػنات ا،قػػػداح  األ ػػػراب األػػػ ذعو ادن ػػػت األػػػرؤأسي أأصػػػ ف األحػػػداث حػػػارًاوو 

   األرطر األم للَّ  كز ػرة  رّاػ ي مرحًاوو زادن  حاأا ي أندلعًاوو  ذ  األ اند  األمنلأ،
أ ػػ  نطلػػؽ طرام فػػاي األنػػ  كادػػت لػػ  حاأل انفػػا نطػػاؿ  أز ػػاوو لػػ  قفعفػػ  مدأاػػ وو 
لاػػرنّب دفػػدا ا كرمػػادناف نن ،ػػب  فمػػا األػػرافوو  ادمػػا ننحػػدث دظرانفػػا  لدػػ  اػػرا وو 

 مند    ألف ًا ل   اد أمار األصااداف ا،امرو
لػػنف  زادنػػ ي أأ ػػرج اػػمكان وو  دفػػض لػػارسو أ ػػرؿ األدػػار لػػ  مأقػػد ي أ،دػػدما

 ادطلعت صاحات األد    مف كلافماو!!
إف ألػػـ اكػػف ألػػداكـ مادرػػًاوو اد ػػأ  أاحػػدة ،لػػل طراعنػػ وو إف أاناػػدنـ -قػػاؿ: 

 مذاقفاوو دكمؿو
  وو  وو كما ن ا و-قاألت  الاف مرح  : 
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لػػ  حمػػرة األػػذ أؿ ألل رػػؿ حاػػر األمنأقػػبوو ألػػب مػػا  لػػأؽ نػػراب دظاػػؼ  رلػػ  
 طادًاي أطلل األامك   دكملفا   وو ،ـ حمر ا   مر األمأقد األمنأ ب

دفلػػت  الػػافوو مراق ػػ  األ رػػؿ  ااػػندراب لػػرحوو راقػػصو!  ػػدأ األ  ػػار انصػػا،د 
 مف األطاف األمن عؽي األذ  نحأؿ إألل ألأف ل ار ي داكفو

رلرفػػا مػػف األ مػػري أ ػػذ  ززاألػػ  األطػػاف األاػػا سوو داز،ػػًا مرػػ   لػػد األاػػمك و  ػػدت 
 ،د   ار ألحمفا األدالبوو مراً  رامح  زكا وو ، عت ل  األمكافوحارةوو انصا

امنػػدت أدامػػؿ  الػػاف حػػذرةوو دػػالرةو! ملػػدتوو أ،ػػادت األكػػّرةي أ كماػػ  أك ػػروو 
 نلذذتو! ،ـ  دأت نلنفـ األلحـ ا، اضي األ ف ي كذم   ااح  و!!

 ألب لارس امك  أ رف أك ر ح مًا  اف األ مر األدالبي األم رقب  األ ررو
اػػػفاوو أ ػػذت نرقػػػب األ حاػػػرة األمند اػػ وو   ػػػارًا لػػ ا اًا مرن رػػػًا دحػػػأ حملػػت كد

 األاما  األعامظ  ل  نلؾ األظفارةو
 مانر لارسوو  ؿ األا اح  لافا  طرةو؟-قاألت: 

  وو إف كدت ن ادادفاو-
أ ذت حعا نفاوو اارت  ار   مف األررزاؿي أا ن ػت لػ  دحػؿ مػف األعصػبوو 

 رامبي مّااسو!،ادت مرندا  ،أب ا اح وو ك ؼ ،ف  اد 
 دَّت زأ فا مف اد  ألمرالعنفػاوو إ  أدػ  نػردَّف م،مػأً ي راللػًا أطلعػت  ػنام وو 

  ن نرد  ،ف األ اط.و ،ـ نمنـ امرأة م دأدػ و قل ػت -قاؿ زأ فا  صأت منفدج: 
 ػػ نافا اػػا رةوو حمػػرة  ػػ عا  كاػػت أ ففػػا أأألف ػػت األ مػػرُة  اػػَد اوو ل ػػدْت كمػػف 

ًا ادن ر ل  دا لفاي لالاػرفا  اػااط كاأاػ  وو ن،اػر لافػا اراد إط ا  دار نند ب حراع
 حرامز  فأادا و
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 قذلت  اد ا ل  األما وو اددلرت  رادًاوو  ار ً  مف     ماو
راق فػػا أ ػػأ األألػػاوو ألػػـ ارػػد اػػرف إ  رأاػػفا   ػػرر  األػػذ    األمندػػا،ر لػػأؽ األمػػا وو 

 أ   مالا  ن ؽ ماار ا كا َّاح  منمرا و
ـَ أ ػػػأ األألػػػاووو  ادمػػػا نػػػا ب زأ فػػػا إدفػػػا ناػػػ ف كػػػاألعرشوو -  دػػػت األ داػػػ و!! نمػػػن

 طرام  منلّذذًاي أ أ ما ازاؿ اكرُع  مرَن و
وو  ػؿ  دظر لارس إألل حاث أص حْتوو َ َدْتوو أكدّدفا لعدت األعػدرة ،لػل األرػـأ
أكػػػَدفَّ أحػػػش األمػػػا  اػػػأؼ ا نلرفػػػاوو حركانفػػػا لافػػػا دػػػدا  ا اػػػندا، و!!  ػػػبَّ لػػػارس 

 نأ ؾ ،لل األدرؽو!!ادظروو إدفا -صامحًا: 
اددلب أ أ األألا دحأ األ حارةوو ق ػز لافػاوو ر ػاش مػف قطػرات مدداحػ  نطػاارت 
مػف حأألػ   ادػػدلا،ات اػرار وو اػػدا  نلػر افي أن ػػعاف األمػا  كم  ػػاطافو! ألػـ ااػػ ف 
ل  حاانػ   م،ػؿ  ػذ  األاػر، و!! أصػؿ إألافػاي أ ػ  مػا نػزاؿ ندػأُص لػ  األمػا وو ،ػـ 

 أاأل أؼ ،لافا  ّ ؿوو َاْدَصب  ل  قل  و نرن ب لأق وو  ذ فا مف  رر ا
 ػرأؽ مػف األد  ػ وو  فػَرت ،اداػ وو ،دػدما  ػرر  األاػداف األم للنػافي األ لػػنافي 
نطأقاد   كؿ قأةوو أ اد ا النصؽ   اد وو صرع  األمأقؼ! إذًا ألػاس حرقػًاو؟!  ػؿ 

 حال  ماكرةوو مف ن اح  آدـ  اندرا  و!!
راػػػػػؿ إألاػػػػػ وو أملػػػػػات اق، ػػػػػاب مدػػػػػذ األلحظػػػػػ  ا،أألػػػػػل أللنرػػػػػارؼوو كادػػػػػت ن

األممددطػػ وو نػػزداد ماػػاح  ند،ار ػػاي أ ػػدنفا مػػب كػػؿ ،اداػػ وو أحاألنػػ  اػػا حًا لػػ  دامػػرة 
 ػػػػػذ فا األدػػػػػامرةوو األمندلعػػػػػ   ا دصػػػػػفارو مػػػػػب أف    ػػػػػرأر وو كػػػػػاف لػػػػػ  ألػػػػػرا  

 األمعاأم ي أ،علد  األرح  و
،ػػػّب د اػػػًا ،ماعػػػًاوو دظػػػر لػػػ  ،ادافػػػا األم ناػػػمناف لػػػ  مكػػػروو طػػػّأؽ ،دعفػػػا 
 ذرا،ػػػ وو األنفمفػػػا   ػػػ نا وو إقنحمفػػػا  كامػػػؿ  اػػػد  وو نحّااػػػتوو د لػػػت ،رأقػػػ  
كرنب األ رأؽوو أحسَّ  األصػرؽ ُا ػأِّر دمػ وو ن رػ  ُأأار مػف األرح ػ  نلػرب لػ  َأدّؽ 
  اا وو ادزألعت اد  إألل صدر اوو ،ّرا ا مف صػّدارنفا حػاص نحػت األمػا وو رلػب 

 ارقػًاي ملنف ػًاوو أظالر ػا نددػرز لػ   كط ؿ  امبوو لدطفا إألا وو اددلب لافا  فا اً 
ألحمػػػػػ وو أاػػػػػدادفا نط ػػػػػؽ ،لػػػػػل رق نػػػػػ  دارا حػػػػػأؿ د اػػػػػافماوو  اػػػػػداف مػػػػػف األلحػػػػػـي 
ػػػت مندّأ ػػػ وو  أا،،صػػػابي احنرقػػػافو   اا مػػػا ننحػػػداف لػػػ  ادصػػػفار منأقػػػدوو لحَّ
ر،ػػش  اػػد ا ر، ػػػات األد ػػأفي أ رادػػػاف زامدنػػافي أ  دػػاف ماػػػ لافوو نرا ػػت  ػػػاف 

 و م رم   األلذةوادا  امرأة مفدأدةو
ألػػػؼَّ  صػػػر ا  اػػػا،د وو اػػػ ف ،امػػػػدًا إألػػػل األ ػػػاط.وو مػػػدَّد ا ،لػػػل األرمػػػػاؿوو 
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)،ادػؾ اػأوو -اانر ت  ارادةوو اددلب زأ فاوو صالح   اد را، ػ ي أ اػد منػرّدف: 
 مانر لارسو!!(

زأرقػػػػ  ا ػػػػب  األمػػػػا وو احملفػػػػـ لػػػػ  رحلػػػػ  حػػػػأؿ األ حاػػػػرةوو مػػػػرأا   ادػػػػب دحػػػػؿ 
فوو ،ػػادأاوو ق ػػزت كط لػػ  أاػػردنفا دز ػػ وو ادنظرنفػػا ك،اػػؼوو دظػػروو ن ا مػػت األراػػأ 

  لف  و
در ػػت ،ر ػػ  األكػػا نف لالاػػب  ان ػػا  مدػػزؿ أ ػػأ األألػػاوو د،ا مػػا ألندػػاأؿ األعفػػأةوو 
ااػػػنع لنفـ  دا ػػػ  مرح ػػػ وو مػػػب أدفػػػا صػػػدمت   مػػػاؿ لػػػا نفاوو إ  أدفػػػا حالظػػػت 

قاألػػػت  ،لػػػل قاػػػمات أ ففػػػاوو م ناػػػمًاي   أ ػػػًاوو ،زاؤ ػػػا )امػػػرأة ،ػػػا رة( أمػػػب ذألػػػؾ
 ألماذا ألـ ن  رد  أافا األمحناؿ أف زأ ن  مد،أة أالًاو؟!!- اما وو حال  : 

 أراد األلا ط دلب ،مف ا،اماؾوو إ  أد  أصرَّ ،لل األرلضوو قامً :
 ل  األمرة األعادم وو اأؼ ندلب األ،مف ملا، ًاو-

،دػػػػدما صػػػػالحنُ  مأدِّ،ػػػػ وو قػػػػرأ لػػػػ  ،ادفػػػػا  راعػػػػًا  آاػػػػرًا مػػػػف األمػػػػأّدة أد،ػػػػأة 
ح  أللعػػػػا وو أألحاػػػػف حظػػػػ وو ألػػػػـ ناػػػػنطب  دا ػػػػ  األنعػػػػاط األراػػػػاأل  األ صػػػػرا  م لػػػػأ 

 األ الح و!
فػت  ـَوو أف األػد،أة ُأ ِّ دار ،راؾ صدار مرفػاوو اػر،اف مػا  ػدأوو  رػد أف أقاػ
ألزأ فػػػاوو أألعػػػد لػػػػأ .  م امفػػػاوو إ  أف إحاااػػػػًا حرا ػػػًا لػػػػااعفا ذألػػػؾ اقحاػػػػاس 

 حػػػػدس من ػػػػّأؽ   املكػػػػ   ا،دؽ مػػػػف األداػػػػرةي أا،،مػػػػؽو! إدفػػػػف اان ػػػػررَف ا،مػػػػر
 األر اؿوو حدس ا مس األحعاع  حادًاي أحادًا اؤكد او

*** 
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 رج أ أ األألا إألل  رل  مدزأل وو حػّدؽ صػامنًا لػ  األاػما  األدا اػ   األمرصػر  
 ػػاألراأف األمناألمػػ و ُأاػػَرُنُ  األصػػدارة داممػػ وو أ ػػأ فـ ألأحػػ  صػػالا  مػػف األ ػػرا ةوو ألعػػد 

ألػػػـ ار ػػػ  مػػػف ق ػػػؿ أ ػػػدًا إ  أدػػػ  ألػػػـ امدحػػػ  األاػػػرادة ،ػػػاش اأمػػػًا دا لػػػًا  األحاػػػاةوو 
كاػػؼو؟؟ -األحعاعاػػ وو لفػػانُؼ األ،ػػدر مػػا اد ػػؾَّ اعػػرُع لػػ  رأاػػ  أ رااػػ  األُمد ِّفػػ و لكَّػػر: 

 أألماذا   نكأف األ كرة د افاو؟؟ أاألفدؼ د ا و؟؟-أ رقت ل  م الن : 
ـُ ،لل ند اذ و  أحسَّ  األفدأ  األذ  ارنر  مف ان ذ قرارًاي أُاصمِّ

 انع لفـ ل  ،رزاأل وو ا نركأا  مارًا ل  نحلار األامؾي أ ّا وا
 كاؼ قلاَت أقنؾ مب األ راطاد و؟-قاؿ أ أ ،امر األلحاـ: 

أحػدًا أمػرو أ،عػب األّلحػاـ: -اـأ  مػرو نػا ب اػلطاف األ لػرة: -ا نصَر ردَُّ : 
 أر أ أ  نكأف دفاان  كامرؤ األعاسو! ألحؾ األ مابو-

اػػ  مػػف أصػػا ب األػػداداماتوو مػػب صػػأا،عفاو إدػػ   حا ػػ  إألػػل كم-قػػاؿ لػػارس: 
 طلبف صربو! أألكد  ألاس مانحاً و-قطب األ لرا   اد : 
ـَ؟! د َر لارس قامً : -ادؿ األلحاـ:   ألصاد األامؾوو اا أ  و!!-أِل
 اامب اا لارسوو ألعد داق دا صداقنؾ مب األ راطاد وو-قاؿ األ لرا: 

ألػؾ َ ِطػْروو إ  أدفػـ قػررأا ا نل ت ا را وو أألكدفػا لػ  األدفااػ  َأ مرػتوو أف ذ
أف  ذا ،امد ألَؾوو إف كدَت  ، ًا مػا رًاو إف األلرػب مػب اقدكلاػز ألػاس اػفً وو إدفػـ 
،راألػػػبوو أأدػػػت نرلػػػـ أدفػػػـ اػػػ ب   مدػػػاوو  ّزؤأدػػػا إألػػػل دأاػػػ توو ألػػػحكأا ،لػػػل 
لردااوو أ،طأ ا األما ي أاأل لرةي أاألأ   األَحَافي أأ ذأا األصحارف األحارقػ ي ،دفػـ 

ف أدفا  زادا  امً  مف األذ ب ا،اػأدوو أ ػا  ػـ الػرأف اػد ـ ،لػل للاػطاف ارلمأ 
ألاعدمأ ا  دّا  إألل األصفااد و!! ألعد  اَ  األمرلـ مف ص د  صاصػًاوو كػ  ُاحػّذرداوو 

  د  دامف ألؾ  نصرؼ من رِّدي َأ رؽو
 ػكرًا ،لػل األمحالػرةوو األنػ  اح ظفػا ،ػف ظفػر قلػب -قاؿ أ أ األألػا منػذمِّرًا: 

 وو أألكد  أ ذُت ،فدًا  األ،در ألصداؽ ،مر وكؿ ،ر  
 َأطلردا ،لل ما ادأر ل  رأاؾو؟!-قاؿ األّلحاـ: 
 ااارة نمأاف مانرمرة )داحاداا(-ردَّ أ أ األألا: 
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حّارأا زمف نحركفا  رد األذ  حدثوو نرالعفػا ،ر ػ  حرااػ ي -أألَف األ لرا: 
 صّ حأا  اد افا  عطب مف األ أ ذو

 دذألؿ كؿ األرع اتوو ا ب أف دردوا-قاؿ أ أ األألا مؤكدًا: 
 ألف انـ أّ  أمر إ   مأالع  مف ص دو-قاؿ األلحاـ: 

حادًا اػددعؿ األ كػرة ألفػـوو أ،دػد األمأالعػ  د لػس أددػاقش -ردَّ الطاف األ لرا: 
 األ ط  مب  عا  ا، أافو
 أمنل ااكأف ذألؾو؟-اانألَف أ أ األألا: 

 مف ، ،  أااـو  نكْف ، أً  اا لارسوو ألاس أقَؿ -قاؿ األ لرا: 
ملل اأمافوو ل  األ،األثوو  كرَّ أللصادوو ،ػاد  زأرقػ   ددامػ  َاػَمِكاَّ   ّاػدةوو 
ػػػػُ   ػػػػأعوو لػػػػنف  أ ػػػػ، ث  ّطػػػػاتوو اصػػػػطاد ا   ددقانػػػػ  األػػػػدَّؾوو د ػػػػؿ كأ ػػػػ وو ،لَّ

 زّأادن وو أراح ادكؿو
ألمَف األ احد  األصدارة قادم  ) ذا  مرأف( ُارَّ ألذألؾوو للف ُارَ ػْؽ  دعػِؿ صػادِ  

 إألل األمدزؿو
َؿ مف ،ر ن ي أ رلعن  ط ؿ ل  األرا ػرةو قػاؿ  ػمرأف:  أألػد  صػامأماؿو -نر َّ

ـَ مدػػ  لػػارس ُم ناػػمًاوو ُمصػػالحًاوو رلػػَض األط ػػُؿ مػػدَّ اػػد  أنرا ػػَب إألػػل األ لػػؼو!  نعػػدَّ
ـَ أ أ األألاي أقاؿ أل :   ألماذاو؟!!-ُصِد

 ،دَؾ أاوو!!-قاؿ األط ؿ  لد  ،ر ا  ُمكاَّرة: 
 أمف قاؿ ألَؾ ذألؾو؟!-ا من ا مًا: ردَّ أ أ األأل

اعأألػػػأف ألدػػػا لػػػ  األمدراػػػ وو أف األرػػػرب  دػػػازاري قػػػذرأفي أرامحػػػنفـ كرافػػػ ي -
 أادكلأف ألحـ ا،ط اؿو
َؿ  ػػمرأف:    نْد ػػ وو أ ػػأ األألػػاوو إدفػػا ،ر،ػػرة أط ػػاؿوو  دػػاؾ  ما،ػػ  مػػف -نػػد َّ

 )األا ر داـ( األمنرص اف  د،رأف امأمفـو
وو دحػػػف درلِّػػػـ أط األدػػػا أف ا ػػدأ أدكػػػـ  -،لَّػػؽ أ ػػػأ األألػػػا:  مارػػػًا ند،ػػػرأف األاػػمـأ

ي أأ داػػف كػػافي  ادمػػا أدػػنـ نلػػ أف األحعػػَد لػػ   اقداػافوو أخ ألإلداػػافوو مػػف أ  قػػـأ
 قلأب صداركـو!!

  رد اوو حادر  مرأف  داماك  مار،ًا قدر ما اانطابو!
ػػػ  حاانػػػ : ،ػػػاش ط أألنػػػ  لػػػ   ألعػػػد حكػػػل ألػػػػ   ػػػمرأفوو لػػػ  ألعػػػا  اػػػا ؽو ِقصَّ

أاانػػ وو لػػزف نػػاراو ،املنػػ وو امنػػد   دػػاؾ ، ػػر ممػػات األاػػدافوو ألعػػد دم ػػؽي أحاػػب ر 
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رحػػؿ  ػػد   ا،ك ػػر مػػف إ ػػ الا ي  رػػد اػػعأط ا،دػػدألسوو  ألػػًا مػػف  طػػش اقداػػافوو 
أقاؿ أف  ّد  كاف صاحب مدصب رلاب ل  نلػؾ األدأألػ  األرر اػ وو إف دم ػؽ نرػاش 

قفاوو أحأطنفػػاوو أرلاقػػ  لػػ  رأحػػ ي أقل ػػ وو حدادػػًا داممػػًا ،زقنفػػا أ ػػأار،فاوو أأاػػأا
مف أط األفاوو إد  ألػـ ا ػرر أ ػدًا  األدر ػ ي أأ  األُ رقػ  مػب  اػرادفـ األرػرب األاػأراافوو 
أحنل ُدطُعُ  ما ازاؿ احن ظ  نلؾ األلف ػ  األ ػاما  األُمح َّ ػ و أمػا زأ نػ  )زألا ػا( لفػ  
 أالًا اأرا وو حل ا  األمأألػدوو أا،نػرؼوو أدفػـ ،دػدما  ػا رأا إألػل للاػطافوو نحػت

 لدط األصفاأدا وو اكن  أاوو أدفـ أقرأا ل  األمصادةوو!! 
 مرات ،دة دار دعاش  ادفماوو قاؿ لارس:

إف ا ػػن ؽ نػػاراو دأألػػ  ألكػػـ مدػػذ أك،ػػر مػػف أأل ػػ  ،ػػاـ لػػ   رالػػات أأكاذاػػب -
أاػػ اركـ األُمل َّعػػ   داػػد  كفدػػنكـوو   ارطػػاكـ األحػػؽ  ػػامن ؾ أرض ألااػػت ألكػػـو! ألعػػد 

داأف لػػػ   ػػػذ  األػػػ  د مدػػػذ آ ؼ األاػػػدافي أأقػػػامأا لافػػػا ،ػػػاش أ ػػػداددا األرػػػرب األكدرػػػا
 دأأل ي أحلارةو

 أدحف أالًا كادت ألدا دأأل  ،لل  ذ  ا،رضو-
ُدَأْالػػػ وو ناػػػاطر ،لػػػل رقرػػػ  صػػػدارةي أألػػػاس دأألػػػ وو أألػػػـ نػػػدـ اػػػأف ،مػػػاداف -

 ،امًاوو حاب إ ماع كال  األمؤرِّ افو
)مأاػػاداندا( األنػػػ   ألدػػا لػػأؽ  ػػذ  ا،رض األك،اػػر مػػػف األمرػػاألـ األنارا اػػ وو ألدػػا-

 َدِحب  إألافا كؿ ،اـوو أاعاـ ،دد ا  دأددا قاـ األأطفي أاألنلحا و
إدفا  رال  أ رف مف  رالات مَؤرِّ اكـو! ألعد أ مب األرداد مف ،لمػا  األرػاألـي -

أحنل ،لمامكـوو أدفا ِقصَّ  ُمػَزأرَّةوو أألػأ النرلػدا  ػدً   صػحنفاوو لعامػد األمأاػاداة 
دػػ  حاػػب مأاػػأ،  األم ػػا اـ أاألمصػػطلحات األصػػفاأدا وو ُام،ِّػػؿ   ُام،ِّػػؿ األ طػػؿوو إ

نعأؿ ،د  األمأاأ،  )أف اأاػؼ  ػف  ػاكأ افوو ااااػّ  طمػأحوو  ي أاألددروو األِ اَّ 
  لػػمار ألػػ  ،دػػدما حاصػػر  األرأمػػاف لػػ  قلرنػػ  األمز،أمػػ ي أ ػػرب مػػب  دػػأد  إألػػل 

 مدارةو
 ػػرامـ ك،اػػرة األحػػؿ  كػػاف قػػرار ـ: األرأمػػاف اػػاذ حأددا   محاألػػ وو ،ددػػا ارنك دػػا

 األأحاد أمامداي  أ ا دنحارو اقنرح ،لافـ قامد ـ األعر، و
َـّ اػػػػلَّـَ د اػػػػُ   أد َّػػػػذ ذألػػػػؾ  حاػػػػث اكػػػػأف آ ػػػػر األمدنحػػػػرافو!!! أ كػػػػذا كػػػػافوو ،ُػػػػ
أللرأمػػافوو أالػػرًا   َصػػُ  لػػ   ػػدمنفـو!  ػػذا م،ػػاؿ ،لػػل حػػدرُكـ حنػػل مػػب أ دػػا  

  لدنكـو
 ػػاكلفـ ا،أؿي أاأل،ػػاد  لػػ  األعػػدسوو  أألكػػفوو ألعػػد أقػػاـ أ ػػداُددا-قػػاؿ  ػػمرأف: 
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 أ ذا ما ا، ت ن ذ ردا  داو
وو أمػػػا نزاألػػػأف إ، ػػػات ذألػػػؾ مػػػف  ػػػ ؿ األح راػػػاتي أرحػػػـ األمحػػػاأ ت - ـْ حػػػاأألن

 األح،ا، وو إ  أف ذألؾ  ع  ارا ًا  اد،ًاو
 أملأكداوو ملأؾ  د  إاراماؿو؟!-
لكػػػًاوو إف لػػػ  األمالػػػ  األعػػػداـوو كػػػاف رب  ا،اػػػرةي أرب  األر ػػػارةوو اػػػد،ل م-

،لمػػا  ا ،ػػار األنػػأراناافي أاألػػذاف ا  ػػرأف  رػػدـ نحا ػػز ـوو قػػد دّع ػػأا ،ػػف آ،ػػار مدادػػ  
)،ػػػا ي أ  رػػػأف( أألكػػػدفـ ألػػػـ ار،ػػػرأا ،لػػػل  ػػػ   اراصػػػر )ا ػػػأع( كمػػػا  ػػػا  لػػػ  
األنػػػػػأراةوو إف كػػػػػّؿ األدرااػػػػػات اقاػػػػػرامالا  قػػػػػد أحلعػػػػػت ،اأدفػػػػػا ،ػػػػػف نػػػػػاراو األ ػػػػػرب 

 ر او!!األكدراد وو األذ  ،اش ل  للاطافي أ،مّ 
إف إقامػػػػ  دأألػػػ  ألدػػػػا ،لػػػل  ػػػذ  ا،رض احمادػػػػا مػػػف األظلػػػػـ -أ ػػػاب  ػػػمرأف: 

األردصػػر  األػػذ  ،ادادػػا  لػػ  أأرأ ػػاوو أحنػػل   نعػػب مػػرة أ ػػرف َقلػػاَّ  م،ػػؿ قلػػاِّ  
 )درا أس(وو أأ دااؽ إألل ) الأكأات( أ رفو

ـْ ا،أر اػػػػأفي أاأللػػػػا ط  قػػػػاؿ لػػػػارس:  اػػػػ ب َ  ػػػػركـ أللمػػػػاؿي أنػػػػيُمرُكـي َكػػػػِرَ ُك
د ي األ رداػػػ  درا ػػػأس األػػػذ   ػػػاف لرداػػػاي أ ا ػػػفاوو ألمصػػػلح  أألماداػػػا حػػػأكـ األافػػأ 

،لػػػل  رامنػػػ وو لػػػدقمنـ األػػػدداا  ح ػػػ  األنمااػػػز األردصػػػر وو أألػػػراف األدػػػاز لػػػ  األدأألػػػ  
منـ اُ،مػأري أَ،ِمْلػػنُـ مدفػا َمْحَرَقػ وو ألعػػد  األدازاػ وو أكذأ ػ  أ ػرف مػػف أكػاذا كـوو َلػ َّ

( أاراػػػأ ،مػػػ   أللدازاػػػ  أم،ػػػاؿ )حػػػادنس كػػػاف أحداػػػاؤكـ مػػػف األصػػػفااد  لػػػ  )حانػػػأ
لػ   ػارع ألا ػدأ لػ  أاراػأ أاألمحػام  )ألا ػاف(  03ا ااو( ل  ،صػا   األمدػزؿ رقػـ 

أاألدعاػػػب )دا اػػػد  ػػػنار د الػػػد( أ )ألاػػػأف اكأكألاػػػك ( أاألعاممػػػ  طأالػػػ  مػػػف ،مػػػ   
األدازاػػػػػػ  األافػػػػػػأدو!! ألعػػػػػػد أحػػػػػػرقنـ أد اػػػػػػكـوو  دد اػػػػػػكـ  فػػػػػػدؼ دلركػػػػػػـ أللرحاػػػػػػؿ إألػػػػػػل 

أدػػنـوو  دػػا ،لػل أرلػػدا نماراػػأف أاػػاألاب األدازاػ و  ػػؿ أ  ػػبي أأ ػػد  للاػطافو!! أ ػػا
 لنكًاي أنّأُح ًا مب  رب للاطافو!!

 دفض  مرأفوو اار  طأاتوو ،ـ ،اد قامً :
ااػػػػػمب أ ػػػػػأ األألػػػػػاوو أصػػػػػارحؾ األعػػػػػأؿوو  مػػػػػا،ن  ذأأ م ططػػػػػات ر ا ػػػػػ ي -

وو أأ ػػػػػداؼ نأاػػػػػرّا ي أ ػػػػػـ اررلػػػػػأف مػػػػػا ا رلػػػػػأفوو أمػػػػػا أدػػػػػنـوو لدح اػػػػػا وو  فػػػػػ  
نصػػّرلانكـ ردأد ألرػػاؿ اػػاذ  وو إف أصػػا ب األصػػفاأدا وو نلرػػب لػػ  أ،لػػل األػػرؤأس 

 ،ددكـو
دحػػف ألاػػدا أح اػػػا  اػػا  ػػمرأفوو إددػػا  ػػرب ُماػػػنرَمر -ردَّ أ ػػأ األألػػا حالػػ ًا: 

 راطاداػػا نعػػػُؼ مركػػػـوو ُناػػلِّحكـو نػػػدرّ كـوو ناػػػا،دكـ ،لػػل ند اػػػذ م ططػػػانكـوو ألعػػػد 
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ً  ،لاػػ وو لػػن لَّص مػػف قػػذارانكـي أرمادػػا  كػػـ ألامدػػب ا،ن ػػركـ األدػػرب داممػػًا  ػػّرًاي أأ ػػا
أحػػدة أمندػػػاوو أألكػػف ألػػػف داػػمف ألكػػػـ  نحعاػػؽ أ ػػػدالكـوو أألاػػأؼ نرػػػأدأف اأمػػًا إألػػػل 

  نانكـو
آ  )  ا ػ ( أ ػأ األألػاوو كػـ أ  ػل ،لػاكـ أدػنـ مػف  ػذا -قاؿ  ػمرأف مندأ ػًا: 

 أدا  ل  األراألـواأل ناتوو  ذا ما ن ّ ردا    مدّظم  ) دا   راث( أقأف مدظم  صفا
*** 

قطػػب ،لػػل أ ػػأ األألػػا قالأألنػػ وو ،دػػد ظفاػػرة أحػػد أاػػاـ األ مرػػ وو صػػأت كػػا ف 
 ػػػاحد وو أق ػػػت أمػػػاـ ،رزاألػػػ وو ن ػػػاَّف طلرنفػػػاوو   ػػػَؽ لػػػؤاد وو إدفػػػا  م رد ػػػا زأ ػػػ  
ػػػر  األ ػػػفأةوو مػػػاذا أنػػػْت ن رػػػُؿ  دػػػا؟! إدػػػ    ػػػمرأفوو األاػػػمرا  األ مالػػػ وو امػػػرأة نن  َّ

ذألػػػؾ َ ػػػبَّ ُمحنراػػػًاووو  ػػػرَج مػػػف كأ ػػػ وو دظػػػر امدػػػ ي  ا ػػػنفافا مدػػػذ زمػػػفوو أمػػػب
 أاارفو
 مف أر دؾ إألل مكاد و؟!-
 مف ل  لم  ألااف   انأ و-
 مؤكد أدِؾ ا َّ ِت أل  للاح  م ل ل و!!-
  ن ػػَش  ػػامًا أافػػا األر،داػػدوو إذا كدػػت ن ػػاُؼ زأ نَػػَؾ لفػػ  ألػػـ نردػػ وو درُت -

 ع   ح د  رمؿواألكرة ا،رلا  أللأصأؿ إألاؾو قاألت  ذاي أ   نر 
 إدؾ لداف أافا األر أز األمنصا  و!-د َلْت األررزاؿوو أ َدْت إ، ا فا: 

ػػػرت -لنَحػػػْت  زادنػػػ وو أطلَعػػػْت صػػػر   مد أ ػػػ :  مػػػا  ػػػذاوو  ّمػػػارةو؟! ن صَّ
 مف ادناؾ  داوو نكلَّـ أافا األماكرو؟!-قامل : 
 َأ مِت أللنحعاؽ مر و؟!  ذ  ما نراداف مف األامؾي أارحل و-

 آ وو دارو!-  أااك وو  ِرَ ْت  ر، ي صرَ ْت: لنَحْت ز ا 
 أأدِت أالًاو!-قاؿ أ أ اعنِحُمفا: 

كادت ننمدَُّد ماػ ل  األ  دػافوو ألعػد صػفر ا   حأألنػ وو نم َّ ػا ،اراػ ي أقػد ن عَّػُب 
األػػدـ نحػػت  لػػد اوو لػػرش لأقفػػا قماصػػفاوو إدػػ  أمػػر نحػػرص ،لاػػ  األمػػرأة  رػػد كػػؿِّ 

 ذألؾو احنراؽي أاارُد ا أف ا رؿ األر ؿُ 
 ألاقت مف ادن امفا ،لل رامح   أا ك مَا صدر ا األدالف  ررؽ األلذَِّةو

قػت  صػر ي ماػددة رأاػفا   َرَ ْت مف األكأخ إألل حاث  أوو أمػاـ مأقػد وو طأَّ
،ػػأد  إألػػل - ػػاف كن اػػ وو ألػػـ اكػػف ااػػنر ا إ  قماصػػفا األػػدا ل و! صػػاح حالػػ ًا: 
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 حدومرَؾ   افمد  أ-األدا ؿ أانفا األم دأد و  مات: 
مػػاذا نراػػد مدػػ   ػػذ  األافأداػػ و؟!  ػػؿ -أ ػػذت نطرمػػ   اػػد اوو ناػػا ؿ م ّكػػرًا: 

  ا ت أللمنرِ  لعطو؟!
إددػػ  منزأ ػػ  مدػػذ ، ػػرة أ،ػػأاـوو  ػػذ  أَأَؿ -ألكددمػػا قػػرَأْت مػػا اػػدأر لػػ   لػػد : 

مػػػرَّة أ ػػػرر لافػػػا  األمنرػػػ وو لػػػ  صػػػ ا  أح  ػػػُت  ػػػا ًا حل اػػػًاوو أألكػػػدفـ حرمػػػأد  مػػػف 
افأداػػ  أف نفػػأف مػػف حاػػر دادفػػاوو لكاػػؼ  ػػاأل دسوو!! إددػػ  رؤانػػ وو ممدػػأع ،لػػل األ

أحامر  لعػام  مرػؾوو ألػأ ،لمػأاوو أل رلػأا  ػ  األك،اػرو!! إدفػـ ااػمحأف  فػذا ا،مػروو 
 ػػؿ اػػدلرأف األمػػرأة األافأداػػ  إألاػػ ي ،دػػدما اراػػدأف نحعاػػؽ  ػػدؼ مػػاو!! أمػػا أف اكػػأف 

  دار إرادنفـوو لنلؾ أك ر األ رامـو!!
  ،ر ػػػ وو أَأدػػػِتوو أ دػػػاؾ حػػػرب  اددػػػاوو كمػػػا أف ألػػػ  إدػػػ-رّد لػػػارس مدّ فػػػًا: 

 زأ  ي أط لافوو لاحذر  األلرب  األدارو
اطممفوو    دؼ أل وو إ  أف أألنعاَؾ  ػاف لنػرةي أأ ػرفوو َأدػا امػرَأة محرأمػ  -

ناػػػع   مامػػػَؾ ،طػػػاش أرِلػػػفاي أ  أكػػػذب إف قلػػػت ألػػػَؾوو أدػػػ  أح  نػػػؾ مدػػػذ األلعػػػا  
 ا،أؿو

*** 
فا   امدة ك اػرةوو ااػن لَصي أ داػلأب  راػد ،ػف األ ػ ف  ألعد  رَج مف األلعا  مر

مأا،اػػد ادطػػ ؽ ،ر ػػ  نمػػأاف األماػػنرمرةوو أاػػنـ  ذألػػؾ ُ رْاػػَد مدنصػػؼ األلاػػؿوو ،ر ػػ  
ألمػاذا   ن ػنر  األاػمؾ -األحراا ي أ،دد األر اؿ لافاو لكادػت ا،اػمل  ،لػل  ػاكل : 

 مف نراأدا  األمانرمرةو؟!
 دَرْنُ  مأدِّ، وأَزَف ألفا األامؾوو ق َض ،مد وو أحا

*** 
أ  ػػَر اُ، ػػأاف  مرلأمانػػ وو أأ،لمػػأ   ػػدأر ـوو أفَّ األمأالعػػ   ػػا ت مػػف صػػ دو 

 مددأ ًا مدفا اأؼ ادن  حدًا ألحلأر ا  نماعي أأْلِب  ط  األرملا و
*** 

لػػ  صػػ اح  ذألػػؾ األاػػـأ األػػذ  نعػػرر لاػػ  األند اػػذوو  كَّػػر إألػػل األ حاػػرة  ػػدك،ر مػػف 
لػػأؽ األماػػا وو لنػػرة أطػػأؿوو اػػحب األ ػػ ك وو األصػػاد  األمرنػػادوو أ عػػل زأرقػػ  انمااػػؿ

قلاؿوو ا دأ أّف  فعات لاا  األ  ػروو ألػـ امػرج لػ  ،اػأف ا،اػماؾوو أاألاػكأف مػا 
 زاؿ حالاًا لأؽ ز،اد فاوو أحرك  األحااة ألـ ندطلؽ  رد ل  دمامفاو

،ػػػػاد م ػػػػّدلًا إألػػػػل األ ػػػػاط.وو أأ ػػػػؾ األرلػػػػاؽ ،لػػػػل األأصػػػػأؿو ق اػػػػؿ األن ػػػػطاط 
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 رزاأل و ا د ـ اد لأف ،
كػػؿ   ػػػ    ػػػا زو قػػػاؿ اػػػلطاف األ لػػراي ُمػػػْدِ ً  اػػػد  لػػػ  كػػػاس األمن  ػػػرات -

أ ر فاوو ألػرفا أمامػ وو   ػرة أ ػأ األألػا لػ  األنرامػؿ مرفػا  اػدةوو ألعػد ااػن دمفا 
 ل  ما ملل ألصاد األامؾو

الزمدػػا -ادفمكػأا لػػ  األرمػػؿوو  ّفػز األملدمػػ وو دظ ػػأا ا،اػػلح و قػاؿ أ ػػأ األألػػا: 
وو ل  حلبو!-ألادأا و نحّار األلحاـ: ،دد مف األعدا ؿ ا  حصـر

  ؿ ،دبوو اأؼ ُأطِرَمَؾ ح َّ  مد   رد قلاؿو-قاؿ أ أ األألا: 
 لدؿ اهللوو أ  لدألؾو!!-
   وو رح وو أحلر أل  ، ث ز ا ات  ر  لارح وو أادزع ،دفا ُملصعانفا -

كاػػػر لػػػارس أ،داقفػػػاوو أد ػػػؿ  كػػػػؿ أاحػػػدةوو إصػػػ راف مػػػف األػػػداداماتوو مػػػػب 
نصػػػػؿ   ناػػػػؿ  طػػػػ   مػػػػف األ ػػػػارأدوو أكمػػػػَؿ ح ػػػػأ ا  عطػػػػب مػػػػف األحداػػػػدي صػػػػا،ؽ ا

 أاألمااماري َأحكـ ِإح قفا  عطب مف األ رؽي أاأل صؽوو صاح مدنصرًا:  ا زةو!
األ ػػػ اف ا،ر رػػػ  األػػػذاف د لػػػأا األرػػػرزاؿوو َأ،مػػػار ـ ألػػػـ نن ػػػاأز األ، ،ػػػافوو أ ػػػأ 

    ا ػػػب أف اػػػلمل األ ػػػاطري اػػػلطافي أ ػػػأ ر،ػػػدي أ ػػػأ صػػػّااحو أدرؾ أ ػػػأ األألػػػا أدػػػ
 اررؼ ،دفـ أك،ر مف ذألؾو

اق أةوو اا نركأف مردػا لػ  ند اػذ األرملاػ وو ااػنطلرُت مرفػـ -قاؿ األ لرا: 
 األمكاف ماا  األ ارح و

ُأزِّ،ػػػػت األمفػػػػاـ: أ ػػػػأ األألػػػػاي أاأل لػػػػراي أأ ػػػػأ اػػػػلمل األ ػػػػاطر  قنحػػػػاـ ،ر ػػػػ  
 األحراا و

 أ أ صااحي أأ أ ر،دي أالطافي  قنحاـ ،ر   األنمأافو
 مر األلحاـي أأ أ األ رجوو أللحماا وأ أ ،ا

*** 
،دػػد األدعطػػ  األنػػ  نلنَػػؼ   فػػا األطراػػؽ صػػا،دةوو  زاأاػػ   ػػ   حػػادةوو حػػأؿ نّلػػ  
األ،راألػػػبي أاألنػػػ  ن رػػػد حػػػأاأل  األر ػػػرة كالػػػأ منػػػرات ،ػػػف ماػػػنرمرة داحاداػػػاوو ُحػػػدِّدت 
مدطعػ  ند اػػذ األرملاػػ وو ،دػػدما ا ػػرض األطراػػؽ األصػػا،دي أاألملنػػأ وو ن  اػػؼ األاػػر،  

 األرر نافو،لل 
َـّ ا ن ػػػاؽوو أف انأ ػػػ  كػػػؿ   م ػػػرد  إألػػػل مكػػػاف األن مػػػبوو األػػػذ  ا رػػػد حػػػأاأل   نػػػ
األممنػػػ  منػػػر ،ػػػف األفػػػدؼوو أمػػػا ا داػػػحابوو لاػػػأؼ اكػػػأف  ػػػ ؿ أاد  األعصػػػبي 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 97 - 

 األذ    اامف ،ا  آألا   األنحرؾ لا و
ل طأا اا،انفـوو أُحػدِّد زمػف األلعػا  لػ  األاػا،  األ،األ،ػ ي أاألر ػرافوو أ  ق ػؿ 

 أأر راف دقاع  مف األاا،  ص روو أكلم  األاّر األ فاد ارادو مس 
ادعلػػل  زاػػب مػػف األلاػػؿوو قّ ػػؿ أ ػػأ األألػػا ط لاػػ وو أ ػػذؿ  فػػدًا ققدا،فػػا  اػػفرة 

 د،  إألافا مب ا،صدقا ي أألرب أرؽ األ دةو
مػػّر ،لػػل  ر ػػ  األطاحأدػػ وو ندػػاأؿ  ددقاػػ وو  حػػظ أدػػ  ألػػـ ان ػػؽَّ اػػأف  ددقاػػ  

 أاحدةو
نػػاَ، لػػأؽ األفلػػابي أاألأداػػاف ألػػأف  رنعػػاأل ي صػػاؼ ألفػػ ؿ األاػػما  صػػالا وو 

،مػػر  أاػػاـ ،ػػدةوو د ػػؿ أاد  األعصػػبوو مػػات أد ػػ  األػػرأامف األرطػػرة ألد نػػات األدػػار 
أاألدردػػاعي أاألز،نػػر األ ػػرّ ي أ،دػػدما أصػػؿ ُصػػْردًا كنػػؼ األػػأاد وو حاػػث نلػػ  األدػػاطأرو 

 ان ػػػػا  دعطػػػػ  دار حأألفػػػا  ان ػػػػا  األصػػػػ أر األمطّأقػػػ  ألماأألفػػػػا األدر ػػػػ وو ،ػػػـ ادحػػػػدر 
ا ألنعػػا و  ػػاألعرب مػػف دحػػؿ صػػداروو ن مػػب لػػأؽ أأراقػػ   ػػراع األعمػػروو ألمػػف أر رػػ  
أ ػػ اص ننلػػػّ س األصػػ أروو  مػػػد لػػ  مكادػػػ وو  لػػس األعرلصػػػا وو أ اػػد اػػػ ح وو 
ردَّت ل  أذدا  كلم  ارادوو نكّررت األكلم وو نذكَّروو ردَّد اوو  ػاَ   األصػأُت حازمػًا 

 آمرًا:
 نا بوو اهلل مرؾو-
انمر لػ  ماػار وو َأحػسَّ كددمػا كػؿَّ   ػاؿي أنػ ؿي أأداػاف صػ دي أط راػاووو ا

 قد د  ت لا  ، انفاي أص  نفاي أ ر،ت ل  رأح  إقدامًاي أ،زام و
أصػػػَؿ إألػػػل مدطعػػػ  األن مػػػبوو كػػػاف األكػػػؿ   دػػػاؾوو أ،دػػػدما أ ػػػار إألػػػل األ لػػػؼ 

  ما،  األد،ـو-مناامً و؟! قاؿ أ أ ،امر األلحاـ: 
ـَ أ ػػػأ األأ  لػػػا دحػػػأ األطراػػػؽي أمرػػػ  أ ػػػأ اػػػلملوو  عػػػ  ، ػػػر دقػػػامؽ ألمػػػرأر نعػػػدَّ

األرػػػر نافوو ح ػػػػرا ح ػػػػرة صػػػدارة لاػػػػ وو ا نارا ػػػػا  ردااػػػػ وو كػػػ  نمػػػػرَّ ، لػػػػ  األاػػػػاارة 
لأقفاوو ألرا األمن  رات لافػاوو مأَّ ا ػاوو أ،ػادا أدرا فمػاوو اػاح اف  ل فمػا لناػؿ 

 األملدم   ا زةو-األن  ارو قاؿ أ أ األألا ألرلاق : 
ـّ ن ن اػاف مػب نرر  ػات ا ندأ األ رّد األندازأل وو أدأار األرر ناف األعادمناف نن مبي ،ػ

 األلرد وو إدفما نااراف كما الح اةو!!-األطراؽو  مس أ أ ،امر األلحاـ: 
   ننرّ ؿوو انص فو- اَ   صأُت أحد ـ: 

  رقت حدقات األر اؿوو  رد أف ك  ت ا،دأاروو األمراألـ األمظلم  مف حأألفـو
ت أ   لارس األد د ي أ أ الدط  اد  ،لل األ ناؿ األصا،ؽ نعّلصت ،ل 
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 ا فو- دار األمحرِّكاف امُا امر ي أ، رت أذُدُ  األاارف  ما  ، أأل : 
أ رؿ األ ناػؿ األصػا،ؽي أادطلػؽ األفاػاس اػاراًاي ماػر،ًا  ػ ؿ األ ناػؿ األمنلػأ  

ػت  اف األص أري أا، أاؾو أمض ا د  ار ،دا ًاي را،دًاي ممّزقًا صمت األلاؿ  ارن َّ
ا،رض نحنػػػ وو أا نػػػّز األفػػػأا  حػػػامً  صػػػأنًا مػػػدأّاًاي  ارقػػػًاوو أد لػػػت لػػػ  أأصػػػاؿ 

 األر اؿ ق ررارة   إرادا و
صر ات ، را  مذ،أرةي را   وو اد لنت األرر   ا،أألل منعػالزةي ملنف ػ   ان ػا  
األػػػأاد وو ن  ػػػرت األ ػػػ ا،  لػػػ  األعلػػػأبوو أاقػػػنحـ أ ػػػأ األألػػػاي أرلاقػػػ  األفػػػدلافوو رآ  

م  اركض مذ،أرًاوو اػّددوو ر ػؽ  اػد   ػاأل رادؽ األعانلػ  أزت األرصاصػات ،ػف أما
ااار وو معرقر  األح ارة  ػدداف صػالرو رأف األ لػرا ا ػرز مػف األرنمػ وو نػا ب اقنحػاـ 
األرر ػػ وو  ػػا د  لافػػاوو أطلػػؽ لػػ  صػػدر ي ألّأ،ػػت أ فػػ  قطػػرات دـ قػػالزةي مندػػا،رةوو 

 ألااف دار  أحمري طأاؿور ؽ ز ا   دا ؿ األرر  وو  رج  رد اد  ار ا 
أ أ اػلمل اػركض  ان ا ػ وو اد  ػر  ػزاف األأقػأد لػ  األرر ػ  األمندحر ػ  ،لػل 

 كنؼ األأاد وو أص حت  حامًا مف األلفبوو رآ    دًا  اف ص رنافو 
 ادن   ألااارؾوو إ  أف األطلعات أّزتوو اعط أ أ المل مندأ ًاو-صرخ: 

 مل  مف أ مص  ددقان وادعّض  ان ا   الطافوو حّطـ  م من   لر    ا
 اداح أاو-،اد األفدأ وو إ  مف لرقر  ا،  اب األمحنرق و  ا  ا،مر: 

 مرػػأا أاػػلح  األرػػدّأوو أادحػػدر األر ػػاؿ ماػػر،اف لػػ  مدحداػػات األػػأاد وو أ ػػأ 
المل محمػأً  ،لػل ظفػر أ ػأ األألػاو أمػف  راػد  ػدت ألػأا  قادمػ ي كد ػـأ نزحػؼ 

 مار،  لأؽ األطراؽو
   ر ػػ  األطاحأدػػ وو اقصػػا   لػػ  األكنػػؼ إ  أدفػػا ألااػػت ُأِلػػَب أ ػػأ اػػلمل لػػ

ؿ األر ؿ األلال  األعادم  إألل ص دو   طرةوو نعّرر أف ُاَرحَّ
  ّ َد لارس قدا ل  األ لأرا  األمن عا وو ألعد نـ ا،مر  دافؿ مما نأقبو!

أ ػػػػػارت اػػػػػا،  األحػػػػػامط إألػػػػػل األحاداػػػػػ  ، ػػػػػر ألػػػػػاً وو نر ػػػػػت ،ادػػػػػا وو طػػػػػأف 
واألمذّكراتوو أأ لد األدعاب   أم د إألل األدـأ
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ااػػػنردَّ مراػػػػكر قرَّاصػػػػ   اػػػػنع اؿ األػػػػدأرة صػػػ اح  األاػػػػـأ األنػػػػاأل ي ل ػػػػدا ك لاػػػػ  
دحػػؿوو ألاقػػت أل دػػ  رحاعفػػاوو ن عػػدي أدام ػػ وو األ ػػاـي أاألنمػػأافي أا،اػػلح  أاألحػػرس 
مػػّر ،لػػل  زادػػات األماػػا وو ندّكػػد مػػف دظالنفػػاوو أ،طػػل نرلامانػػ  األدفاماػػ وو أ،دػػدما 

 و ،اد أدام  وو إألل مكن   رالاًاوأكمؿ  أألن و
إألػػل األر ػػا وو ان رفػػا  -أاألػػد  طا نػػ –حمػػؿ األمػػ ـز ا،أؿ  فػػاد د،ػػأة ،ّمػػ  

 افرة نرا،ا وو مب ،زؼ ،لل األر ابي أَقِ َلفا األدعاب أم د  اكرًاو
األنػػػدـ األح ػػػد لػػػ  ملػػػال  األػػػدا، وو األلػػػاأؼ األػػػذاف قػػػدمأا مػػػف قػػػرف ،داػػػدة 

ل مػػا األ ػػرل  األأااػػر ي األمطلػػ  ،لػػل حػػدامؽ نصػػّدرأا األمكػػافوو نكػػا،ؼ األ مػػب حنػػ
 ن اح أ مرت ،مار اوو م لّل  لأؽ األدصأف األمنكم ي األمن،اقل   األرطا و

ن اادػػت أزاػػا  األر ػػاؿوو ،اا ػػًا ،صػػرا وو أأل ااػػًا ،ر اػػًا نعلاػػداًاوو مماػػزًا  األ ػػماخ 
أاألرعػػػاؿوو أر ػػػاؿ داػػػف  رمامػػػانفـ األ الػػػا ي أ،اػػػا فـ األطأالػػػ ي األاػػػأدا وو لن ػػػا ل 
األمكػػاف  األرزادػػ ي أاألفا ػػ  األأقػػأرةوو ألػػذألؾ دار األحػػداث لػػ   دااػػ  األاػػفرة  النػػًا  ػػاف 

 األحلأرو
ُرِلَب األر ا وو ُأدارت األعفأة األمّرة مّرة ،اداػ وو دفػض  ػادأ ،راػؼ األح ػؿ األػذ  
كاف اح ظ كّمػًا لػ مًا مػف األعصػامد األد طاػ ي األنرا،اػ وو األممنػدة كاألاػما  مػف   ػاؿ 

ألح از أاأل لابوو لا،ردفوو أصأً  إألل افؿ حػأراف إألػل األعمػـ األامفوو إألل د دي لا
األ ام   ل    ؿ األرربوو طاأل ًا مف ،ػازؼ األر ػاب الننػاح األاػفرة  عصػامد ا نار ػا 

 مف أألحاف األ رأق ي أاألف اد ي أاألرنا اي أاألم ّمس األمردأؼو
صػػدح صػػأت األمد ػػد األمندػػاحـ مػػب األلحػػف األحدػػأف ألآلألػػ  األمن ػػذرة ، ػػر ممػػات 

ف لػػ  األصػػ أر األ  لاػػ  األ ػػما ي أرمػػؿ األصػػحارف األمنأقػػدة  األ اػػاأل وو حاػػث األاػػدا
ُحػػػػداُ  األظرػػػػأف األاػػػػارا وو أصػػػػفاؿ األ اػػػػأؿ األمداػػػػرةوو األمدن ػػػػا   زحاراػػػػد األصػػػػ ااا 
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ػػ ات  األحّدػػا ي أاألر ػػؽي أاأل ػػا  وو ااػػنع لف األ راػػاف األرامػػدافوو مػػف األفػػأؿ  األُم لَّ
  لػأؽ رؤأاػفـ  اػارؽ ز ػت  األأ، ػات األمن طـوو األملّرج  األػدما  األمدنصػرةوو  العػ

ا، اػػ وو دلا،ػػًا ،ػػف األػػأطفي أاألكرامػػ ي أاألػػذأد ،ػػف األػػد اؿ أاألدػػزؿ األمنرلػػب  األر ػػ ي 
 أاألألا ي أاألر أأل و

،ملت  دال   ػرر األ اػؿ األمنػأنرةوو لػأؽ  لػد األر ػابوو لػامنزج ألحدفػا األ ػاد  
ألػػػ  األ ػػػ ا  مػػػب األعػػػأال  األحػػػارةي األصػػػادق ي األمنأ  ػػػ  لػػػ  رؤأس األاػػػا راف طر ػػػًا 

األمرّددة ألل رر إ، ا ًاوو لدفض األناراو مانً  حكااانػ  األمحّرلػ  أللحالػروو ندداػ  
ن ر  ي أحكم ي أنل   األمانع ؿ ،زمًاي أالن ارًا  مال  أم وو ذات نػراثي أقػاـي 

 أحلارةو
ننػػا ب إد ػػاد األ ػػررا وو قصػػامد ن نحػػت أز ػػارًا ،لػػل  ػػ ا فـوو منرػػددة ا،ألػػأاف 

 أاأل ذاو
رأة األداصػػػػػر   األر ػػػػػ ي األمنأ  ػػػػػ   األنلػػػػػحا ي أاألك ػػػػػاحي األمزحػػػػػردة كادػػػػػت األمػػػػػ

 اػػػنع اؿ األ ػػػفدا وو األصػػػا رة ،لػػػل ا  ـوو حالػػػرة لػػػ   ػػػذ  األاػػػفرةوو  داػػػمامفا 
أمي،ر ػػاوو نػػأّ ب لرلفػػاوو قصػػامدًا  األػػدةوو ملػػّم    ػػاألرطري أاأل مػػاؿوو ن ّلػػد اوو 

مناألمػػػ : ما،ػػػاي اػػػردف  أّمػػػًا أأ نػػػًاي أزأ ػػػ ي أح ا ػػػ وو ندػػػا،رت أاػػػماؤ فوو د أمػػػاً 
لراػػػػدةوو اد ػػػػافي احّماػػػػفي الػػػػّمدفي ازحػػػػردفوو ألل أااػػػػؿ األمدعّلػػػػ  ،لػػػػل  حالػػػػؿ 

ـي أمرركػػػ   ػػػراب 0891ا،نػػػراؾ األماػػػنرمراف لػػػ  مرركػػػ  األ ػػػعراأا  األفاملػػػ  ،ػػػاـ 
 ـ:0897،رماف ،اـ 

 ، ادؾ اردف م ،ب د د  كؿ األكنامب
 ما  ار ب ألعرا أ األااؼ حنل ااأ  األر امب

) اػػػناف  ػػػلداف( لػػػ  قصػػػادة  ػػػادرةوو  ّلػػػد ا األ ػػػا،روو ،دػػػدما أأ ػػػرؽ أ ػػػ  
رللػػػت مصػػػالح  األلػػػا ط األ رداػػػ ي أ،دػػػدما أ  ر ػػػا األحلػػػأر ،لػػػل ذألػػػؾوو ،دػػػ  

نك ػ   ػذ  كػ  -د ؿ دار ا لػا ًاوو مػدت ألػ  إصػ رفا األمدطػل   أطنفػاوو أقاألػت: 
لػػؿ مػػف !! ،لػػل أاػػ  حػػاؿ أف أقطػػب إصػػ رًا أل     نصػالف اػػدؾ األملّأ،ػػ   ػػدما  ا،حػػرارو

 !!!     أف أقطب ادًاوو أاانَّلت اّكادًاي أقطرنفاوو أ،ادا  ندظراف مد أ نافو
مػػػف   ػػػاؿ ا،أراس األ ػػػام    ػػػاأل طأ تي أاألم ػػػرق   أ ػػػ   مالػػػ ي أز ػػػرة إألػػػل 
  ػػػاؿ األ لاػػػؿي أاأل ػػػأ ف األصػػػامدةوو إألػػػل مػػػيذفي أأ ػػػراس األعػػػدس األمعاأمػػػ  ندػػػا،رت 

 م ػػػػػػػػا،ؿ نلػػػػػػػػ   األػػػػػػػػدرأب  قصػػػػػػػػامد األ ػػػػػػػػررا  لػػػػػػػػأؽ نػػػػػػػػراب األػػػػػػػػأطف األك اػػػػػػػػرووو
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 أن رث ا،مؿو

 و الدنػػػػػػػػا مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  ق ػػػػػػػػر
 

  الػػػػػػػػػػػػػػػػدـ نػػػػػػػػػػػػػػػػرو  ترا   ػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يػػػػػا  نػػػػػت يػػػػػا عػػػػػيف ال ػػػػػ ر
 

 ريػػػػػػػػػػػػػػػػه الَنَ ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ع ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ال ػػػػػػػػػػػدس حن ػػػػػػػػػػػت لم دػػػػػػػػػػػر
 

 لم ػػػػػػػػػػػػػيؼ يحمػػػػػػػػػػػػػ   وا   ػػػػػػػػػػػػػا 
 
*** 

اد ػػضَّ األاػػامُروو ألػػ  قلػػػأب األر ػػاؿوو لاػػح  مػػف لػػػرحوو أ ػػذأة مػػف ادن ػػػا  
اػػػدن  رحػػػـ ن ػػػرذـ ا،مػػػ وو أادكاػػػارانفاوو أقاػػػأد أاػػػااط أا،نػػػزازي ألػػػاا  أ  ػػػّد أف 

 قمرفاو
*** 

 ػػرر  ا نحػػاد األػػذ  النعػػد  طالػػ  حاا ػػ  ،ػػدفـوو أأ للدعػػؿ  ا دصػػفاروو  ادػػ  
أ ػػاف ،داصػػر دأرنػػ ي األػػذاف أ ػػذأا  األنر ػػؿ مػػف األرر ػػات األراػػكرا وو ألعػػد أصػػ حأا 

رًاي أ فػدًا ألند ػت اا حأف ل  دم وو د لًاي أم ا،رو إدفػـ ا،رض األنػ  ازر،فػا لكػ
معػانلاف أ ػّدا وو ااػن دمأف ،عػأألفـي أأاػػدافـي أاػ حفـوو   دّاػ  ،األاػ  كػ  ااػػّددأا 
أللرػػػدأ لػػػر ات مأ رػػػ وو  ػػػد،اف ن صػػػر األفػػػدؼوو نحػػػّدد األلػػػر  ي أندّعػػػذ ا راقػػػب 
أ ػػػػأ فـوو لػػػػردًاي لػػػػردًاوو ا  نفػػػػاج األمصػػػػّأت مػػػػا األمكػػػػاف األفػػػػادئوو مدػػػػذ دقػػػػامؽ 

عػػد د ػػف األمراػػكروو أف ارػػأد األمػػر  إألػػل األمكػػاف األػػذ  ملػاتو! قػػاؿ لػػ  د اػػ : ػ أل
اادرق  نر ػًاي أ،رقػًاي أاألاػرأر األػدا ل  ااػر  لػ   اػد وو  ػأ األدااػ  األك ػرف األنػ  
كػػػاف اطمػػػف ألنحعاعفػػػاوو ألعػػػد حعػػػؽ األػػػن حـ األحمامػػػ وو  ػػػاف األُمػػػدرِّب أاألمنَػػػدِّرب ألعػػػد 

أ،اداػػ  أدؼ  ادنظػػار ، رنػػُ  كػػؿ  األأ ػػأ وو إ  أ ففػػاوو  عػػ  حدادػػًاوو وو لػػ  قل ػػ ي 
حػػزافوو انمػػػأَّج  عػػػب أألػػػأاف داكدػػ وو اراػػػمفا لكػػػر  األعلػػػؽوو ألأحػػ  نطػػػؿ  مدفػػػا ،ادا ػػػا 

 م نامناف أل و
،عػػد ا نما،ػػًا أللمػػدرِّ افوو  ػػرح لاػػ  َأ ػػداؼ األمرحلػػ  األ،اداػػ  أللمراػػكروو ألافػػا 
اػػأؼ ن ػػدُأ األماػػاراتي أ اصػػ  األلالاػػ  مدفػػاي أكػػذألؾ ا ناػػاز األمأادػػب ،لػػل األح ػػػاؿ 

ػػػػز   ػػػػكؿ  ػػػػاصوو ،لػػػػل درأس أاأل دػػػػزأؿ  أااػػػػطنفا مػػػػف ا،مػػػػاكف األمرن رػػػػ وو ركَّ
األط أحرالاػػػػاي أقػػػػرا ة األ راطػػػػ  األراػػػػكرا ي أااػػػػن داـ األ أصػػػػل  لػػػػ  نحداػػػػد اػػػػمأت 
األنحرؾوو أللأصأؿ إألل دعاط ا زد ؼي أكذألؾ األنرّ ؿ مف األرر اتي أ   ل  حاألػ  

    ػػا زًا ألل ػػد  لػػ  األماػػارو أّز،ػػت األ طػػطي أاأل ػػرامب ،لػػل األعػػادةوو أصػػ ف كػػؿ  ػػ
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 األرمؿ ص اح  األاـأ األناأل و
أصػػػػػلت اقذا،ػػػػػ  إألػػػػػل األمراػػػػػكروو صػػػػػدحت ا،دا ػػػػػادي أا،حػػػػػاد  األأطداػػػػػ  

 أُأ،طات مف   ألفا اَ،أامري أُحدَِّد ا انماع ِإألل د رة أ  ار األظفارة لعطو
*** 

األ ػػػمس ألفػػػا رامحػػػ  أزا اػػػر األر اػػػب األمنلػػػأِّ، وو لػػػ  األاػػػفؿي أاألػػػأ،ر حأألفػػػا 
م رَّ ًا  رامحػ  ز ػر األلامػأفي أاأللػأزوو األمندػا،رة أ ػ ار  حػأؿ األعراػ  لػ  ذألػؾ  أاألفأا 

األماػػػػا  مػػػػف مدنصػػػػؼ دااػػػػافوو كادػػػػا ااػػػػاراف منراِّلػػػػاف ،لػػػػل حاػػػػر  ػػػػدف لػػػػأؽ 
األمصػػاطب األصػػ را وو األمندػػا،رةي أاألمرن رػػ  قلػػاً  لػػأؽ اػػطف ا،رض كد نػػات لطػػر 

 ،م ق   دألأادفا األ الا  أاأل دّا و
ؿ  فػاد ،ػف أ  ػار ألالػل األد ػد وو قػاؿوو إدػ    ارػرؼ  ػامًاي ادأل  األم ـز أأ 

نحػػد،ا ،دفػػاوو أ،ػػف ظػػرأؼ حاانفػػاوو أأكػػد ألػػ وو َأفَّ ألداػػ  إحاااػػًا قأّاػػًا   را نفػػا مػػب 
 األنح  ظوو لاما ألأ  داألؾ أارار   اررلفاوو أ ارك   فاد رأا   حماا و

األمػػدرشو أصػػ   نا رػػا اػػار ما  ػػرقًاوو أ مػػا امػػآلف صػػدر ما  األداػػاـ األر ارػػ 
إألل لاح  نرا ا و نأاطنفا م مأ،  مػف األح ػارةوو د نػت  ادفمػا  ّمػ   لػرا  مػف 

 د ات األدردارو قاؿ  فادي أ أ امّد اد    ألفا ألاعطب  رلًا مد :
ػػػ  ػػؿ نرلػػـ مػػدف لامػػدة  ػػذا األد ػػات؟ أألكدػػ  ألػػـ اكمػػؿ لرلػػ وو إذا اصػػطدمت اػػد  

ت األح ػارةوو أ ػذ  ززاحنػ وو قػاؿ   اـ صػلبي  ػاردوو حػاأؿ رلرػ وو كػاف ،األعػًا نحػ
 أم د ماندر ًا : ػ ما ن رؿو؟!
 ػ اأ د     ما نحنفاو!

َأْ َرػػَد ،ػػددًا مػػف األح ػػارةوو دسَّ اػػد  ،اداػػ وو اػػحب  ػػذا األ ػػ    صػػرأ  ي أمػػف 
  اف األد ات األددّ وو  رز ااؼ ،عاؿي محدَّبوو ،ا   األع ل و

 األُاػػػمرةوو قػػػدرما  نػػػدم   مد أ ػػػافوو ماػػػحا ،ػػػف دصػػػل  األ لػػػّ وو األُم ػػػرَّب
 اانطا،ا مف األطاف أاألنرابو

ػ ) أا  مّ  وو  ار ب  داد( قاؿ األدعاب أم دو  حظا َأفَّ ُكنً  صػدارة ألااػت 
 ػػػاألطاف ،األعػػػ   ػػػ وو ألعاػػػا صػػػرأ   لػػػ  إزاألنفػػػا: ألرلػػػ  دـو!  مػػػس  فػػػادوو قػػػرأ ،لػػػل 

رة األدصػػػػؿ كنا ػػػػ  مح ػػػػأرة: اهللو األحػػػػّؽو األداصػػػرو أ،لػػػػل األأ ػػػػ  ا  ػػػػر: ح مػػػػد مػػػؤ ِّ
،ػاـ  272  ر و  حااب صداروو قػاؿ  فػاد: ػ ،مػر  ػذا األاػاؼ  0021األحل   

 قاؿ أم د: ػ احنما ف أل اـوو إما صادب األااؼوو َأأ ماألك و
رّد األم ـز أأ  فػاد: ػ األم نػار أأ  ػ ل وو امكػف أف ا اػددا لػ   ػذا األمألػأع 
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عػػات األ ػػادةي ،دػػدما ،ػػاد إألػػل األمراػػكرووو أاألداػػؽ ألمػػا انر ػػؿ  رػػدو ادطلعػػت األنرلا
أاألمدا، ػػػػ ي أا نمػػػػب األرداػػػػد ممػػػػف كػػػػادأا لػػػػ  اػػػػاح  األمراػػػػكروو أللن ػػػػرج ،لػػػػل  ػػػػذا 

 األحااـوو األذ  دفض م ر،ًا مف  دادوو مف رحـ نراب األأطفو
 كذا نم َّض  ذا األدفاروو ،ف حدث ا،ن ر  األم ـز  فادوو اأمػًا حاػر ،ػاد  

ً   اصػًا مػف حاانػ  ألػف أكاف لاما  ردي أ، ر األادأات األن  ،ا فاو نارا ًاي أم ص
امحأ  األدااافو ألعد  رؽ لػ  رأحػ وو  ػرأر حػامضي لػ ا  ي ا ػأس ،علػ  اعػأؿ: 
أّد وو ل  اـأ ماوو لػ   رػد زمدػ ِّ مػاوو ُمحلِّعػًا  رأحػ  إألػل مكػاف مػا اػأح  ألػ وو أدػ  
 ػػػأوو أ ػػػأ أحػػػد وو كػػػاف صػػػاحب  ػػػذا األاػػػاؼو!! إ  أدػػػ  ألػػػـ ااػػػنطب األ ػػػأح  فػػػذا 

 ل أ  أل طا ن  حادةواأل اطروو ،  أحدوو حن
األاػػػػا،  ن ػػػػار إألػػػػل األاػػػػا ر  ماػػػػا وو ادنفػػػػت درأس نرلػػػػاـ األر راػػػػ وو أد ػػػػؿ 
األدعاب أم د مكن  وو لنف األ راط  األراكرا  أللمدطعػ ي أااػند،ل كالػ  األُمػَدِر اف  ػدا 
ك مػ   ػاألعأؿ: ػ حاػب األ ردػامبوو اػند ذ األػدأرةوو ماػارًا دفاراػًا ، ػر األل ػاةي أحػدد 

األنحػرؾوو نػا ب ك مػ : ػ دعطػ  ا دطػ ؽ قّراصػ و دعػاط األر ػػأر:   علػـ  دػّ وو محػأر
قػػرفوو حػػّرافي ألّ ػػافي  ػػرافي دامػػاي األ ػػأمرةو دعطػػ  ا دنفػػا  األصػػأرة األك اػػرة األماػػال  

كـو األطراـي أاألما  إلراد و ا انراحات ، ، و ا دط ؽوو األاػا،  األرا رػ  مػف  41
 رػػػػد ا األمػػػػدر أف إألػػػػل قا،ػػػػ  ل ػػػػر  رػػػػد حػػػػدو كادػػػػت ا ان اػػػػارات قلالػػػػ و ادصػػػػرؼ 

 األطراـو
نحػػّرر مػػف ،اا ػػ  األراػػما وو أنحػػّرر مػػف ماػػؤأألاان وو نمػػدد لػػأؽ اػػرار ي أ،ػػاد 

 إألل مذكرات لارس األد د وو اعرؤ ا   دؼي أاراش مب أاطر ا  كؿ حأاا و
*** 

مػػػا إف ادػػػ لب األ  ػػػروو حنػػػل لػػػ ت األمدادػػػ   فػػػدار محركػػػات ،ر ػػػات األ دػػػأد 
ؿ مكػافوو ا ن ػأف األمدػازؿي أارطدػأف  ػا،أامرو ز،ػاعفـ اقد لازي أ ـ ادّ أف ل  كػ

 اركِّر كؿَّ   ر ل  ط رااوو مرّأ ،اف األداا ي أا،ط اؿو
اقناػػػد األرداػػػد مػػػف األر ػػػاؿي أاأل ػػػ اب إألػػػل األاػػػاحاتو  ػػػ ط األ دػػػأد ،لػػػل  ػػػاب 
لػػارس األد ػػد وو  ػػرج ماػػر،ًاوو دلرػػأ  إألػػػل األرر ػػ  األنػػ  ادطلعػػت  ػػ  إألػػل مدراػػػن  

آ ػػرأف لػ  ن نػاش مدزألػػ وو لػ  اػمر  مػػا اػزاؿ اػدّأ  صػػراخ  مكػاف األن مػبي ادفمػؾ
 ط لا ي أاحن ا ات  دا   األ ام  ي األدال  و

 زحػػت  ػػمس األصػػ اح األمكفػػربوو األمدراػػ  مكػػاف أأألػػ   أللنحعاػػؽوو األمأقألػػأف 
اػػػد لأف إألػػػل ا اػػػن أاب  األننػػػاأل و أز، ػػػ  ك،اػػػرًا داػػػاا   ،ل ػػػ  ن دػػػ وو أ اصػػػ  أف 
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نعلػػافو! دظػػر  ان ػػا  أحػػد ـ األػػذ  َأ ػػرؿ اػػا ارة األحػػرس مدػػب أ  حػػداث  ػػاف األمر
  اَ   األ رجوو إ  أفَّ  دداًا لر    رعب  ددقان وو م ارًا إألا   رمافاو

 قاؿ األمحعؽ  رد نا اؿ  أّان : ػ  ؿ نمنلؾ ا حًاو؟
 ػ أ ؿوو  ددقا  صاد صدارة ألصاد األرصالارو

ي أ ػأ اماػؾ   ػارأدة مدَّ األمحعِّؽ اػد  إألػل م مأ،ػ  مػف ا،اػلح  األعدامػ  قػام ً 
دؾوو  ػػذ  ألػػؾ؟ لد ػػار أ ػػأ األألػػا مأالعػػًا  فػػزة مػػف رأاػػ ي أرحػػـ ذألػػؾوو دظػػر األمحّعػػؽ 

 ل  ا طادنفاوو كادت  مر وو   أ،ر ألإلط ؽ لافاو
  رص ا  قاؿ األمحّعؽ: ػ أاف كدَت األ ارح   اف األرا رةي أاأل،ادا  ، رة ألاً و

ُت إألػل مدزألػ   حػدأد األ،اداػ  ػ ل   ات الطاف األ لرا دلرػُب األػأرؽوو أقػد ،ػد
 ، رة أاألدصؼو قاؿ ذألؾي أ أ ادظر ل  ،اد  األمحعؽو

 ػ أألـ اكف األعناؿ اراد صداعؾ األحماـ؟!
أ ػػػدأف أف اطػػػرؼ ألػػػ    ػػػف أ ػػػاب: ػ َأ ػػػؿوو أألػػػ  أصػػػدقا  ك،ػػػروو ألعػػػد كػػػاف 

 مح أ ًا مف األ مابو
قػػػاؿ األمحّعػػػؽ  ااػػػندراب مصػػػطدب: ػ صػػػداعؾي أقرا ػػػؾوو أألػػػاس مػػػف أا  ػػػؾ 

 اش ،ف قنلن و؟!!األن ن
ػػػ ُقِنػػَؿ لػػ  صػػ ِدوو أمػػا َأ،لمػػ  َأفَّ األحكأمػػ  ننػػأألل األنحعاػػؽ لػػ  األ رامػػ وو ِإدفػػا 

 األماؤأأل  ،ف َأمف األمأاطدافو
 ػ أألـ ن مِّف أ دًا  أا  األعنل ؟

 ػ كؿ ما أ،رل وو َأدفـ قنلأ  قرب مانرمرة افأدا و
نمػػػأاف  نػػػا ب األمحعػػػؽ: ػ مػػػا  ػػػأ  رأاػػػؾ األاػػػ ب األػػػذ   أ مػػػت ، لػػػ  اػػػاارة

 األمانرمرةو؟!
 ػ أا  ااارة نرد وو إدد    َأ،لـ ،ما ننحدثوو أماندربف أ أد   داو!!

ػ لرب األمحعؽ األطاأأل   ع لػ  اػد ي أقػاؿ  ام ػًا: ػ أألػـ ناػمب صػأت اد  ػار 
ط ؽ دارو؟!!  أا،

 ػ ألـ أامب  امًاو!!
 ػ إدؾ نكذبو! ألداؾ ا ب  اـوو أدالب ك اروو ألل،ْار ألصداعؾو!!

ؼوو أألػػػ  اػػػمرن ي أاػػػلأك  األمحنػػػرمافي أأحنػػػـر األعػػػادأفو! أ  ػػػػ إددػػػ  مأظػػػ
 ُأؤمف  األ،در أللأصأؿ إألل حع و
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 ػ اأؼ درفوو  ذأ  إألل األ اح و
أدرؾ أ ػػػأ األألػػػا أف األنحعاػػػؽ  ػػػذ  األمػػػرةوو اػػػاكأف م نل ػػػًاوو إدفػػػـ اع ػػػأف إألػػػل 
 ادػػػػب األصػػػػفااد وو  ػػػػذا ا،مػػػػر ادركػػػػ  حنػػػػل األ لفػػػػا وو إف األعنلػػػػ  مػػػػف ،صػػػػا ات 

 ػػنارفوو ااػػرحأفي أامرحػػأفوو ارا،ػػأف قػػنً وو أا، رامػػًا لػػ  كػػؿ للاػػطاف ا،رحػػأف أ 
 نحت امب أ صر اقدكلاز ا ب األ  أ و!!

اػػالر لكػػر   راػػدًاوو م نػػازًا كػػؿ   ػػاؿي أاػػفأؿ للاػػطافوو إألػػل  دػػاؾوو حاػػث 
ُأمنّػ  األد اػرةوو زلػر  حاػرةوو نػذكَّروو أدػ  قػاؿ مػرة أل دا ػ : ػ األرػرب   حالػ  ألفػـوو 

ف م،لدػػا نحػػت ا اػػنرماري أحكأمػػانفـ قمامػػ وو  ادرػػ و أاأمفػػا رّدت أـ إدفػػـ ارزحػػأ 
 األألا  دلب: ػ  ؿ  أد ي أ،م  و    ـّ ألفـ اأف كراا  األحكـ أ مب األماؿو!!

أحػػػاط  دظػػػر  كػػػّؿ األمنأا ػػػداف لػػػ  اػػػاح  األمدراػػػ وو أ ػػػـ ااػػػنددأف  ػػػدرادفا 
 ؽوأقألًاو  دت أ أ  األ دأد  لفا وو أظفر ،لافا األنربي أاقر ا

ل  ركف  راد ،د وو اعؼ الطاف األ لراوو م ناػمًا كرادنػ و إ ػراق  مػف مػرح 
ط ػػأأل وو نرناػػـ ،لػػل أ فػػ  ا،اػػمروو ألػػّأح ألػػ   اػػد وو أرّد ،لاػػ   نحاػػ  أا،عػػ ي أ ػػأ 

 ا ادأل  ا  نااـو
*** 

أق ػػت  ػػاحد  ،اػػكرا وو دػػأدَ  ،لػػل َأاػػما  ،ػػددك مػػف األمأقػػألافوو كػػاف َأ ػػأ 
وو أ ػػػـ انلعػػػأف لػػػر ات األ دػػػأدو  مفػػػرة مػػػف األداػػػا  األألػػػا أحػػػد ـوو صػػػردأا إألافػػػا

أا،ط ػػػاؿوو ادػػػدلرأا  ان ا فػػػاوو صػػػامحافي  ػػػاكافو نا رػػػت األرر ػػػ  صػػػرأد ا ،لػػػل 
 طراؽ األمراكر األ راطاد و

أ ػػذ األر ػػاؿ ان ػػادألأف أحاداػػث األلحظػػات األمنػػأنِّرةو قػػاؿ أحػػد األمرنعلػػاف األدراػػب 
 رد أصأألفـ  اح  األ،كد :األأ   ،لل لارس األد د وو ،ددما  دؤأا  األنر ؿوو  

 ػ اصمدأا اا   ابوو أ  ن  دأا أماـ أ  دأع مف األنفدادي أأ األنرذابو
ُح ػػػرأا لػػػ   رَّاكػػػ    نناػػػب لػػػ  حعاعنفػػػاوو ألدصػػػؼ ،ػػػدد ـو! ااػػػندّؿ األػػػ رض 
مػػدفـ  ػػذا األألػػب قألعػػا  األُطػػَرؼي أ اصػػ  األ لػػراوو )األلػػ  مػػا   لػػ  ،لػػل األعلػػب 

ـّ( أكػػاف ا ػػارك  مرحػػػ وو لنػػل لػػ  ا ألر ػػرافوو ،ادػػػا   راقنػػافوو مػػدأرناف كرادػػػّ   ػػ
 قّطوو أ  ارب ، اف نحت أدؼ أ ـّوو كاف األ لرا   اد ّؾ ادا،  و

 ػ محمد اا صاداأ وو  ات ما ،ددؾو
إ  أف ، مػػـ األ ػػدوو ألػػـ نكػػف ن ػػارؽ أ ػػ  ر ػػؿوو ر ػػب األعامػػ وو ادح ػػر  األاػػًا 

أ ار اف ك،ػاف َأّطػرت  األعرلصا وو َأداؽ األمل سوو  ادئ األدظراتوو ذأ قذاؿ أ ابي
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أ فػػ  ألحاػػػ  قصػػارةي مد َّ ػػػ ي اػػػأدا ي أأحلػػت لافػػػا  ػػػرارات  ػػام  ي زادنػػػ  رصػػػاد ي 
أاحنرامػػػػًاي م،ػػػػؿ كلمانػػػػ  األم ػػػػّ ر  األنػػػػ  قاألفػػػػا أللر ػػػػاؿ ،دػػػػد األأصػػػػأؿ إألػػػػل األ،كدػػػػ  

 األراكرا و
  مس أ أ األألا ل  ُأذف األ لرا: ػ مف  ذا األر ؿو؟

  ا،صػػؿوو اػػد،ل أ ػػأ  األػػد حّاػػاف ػػػ إدػػ  مػػدار مدراػػ  إ،داداػػ  صػػ دوو ،ّكػػاأ 
 األدز و

نمػػنـ أ ػػأ األألػػا: ػ األدػػّز و األدػػّز و؟! أ ػػؿ ذألػػؾ  اػػدًاوو كػػاف ألػػ  رلاػػؽ  فػػذ  
 األكدا وو دلرب اأاًاوو أ ل   اراف ألدا ل  ،كاوو ألرل   أو؟؟

نعػػدـ لػػارس دحػػأ وو أ صػػرأ    ػػ ؿ األزحػػاـوو نرارلػػاوو نرادعػػاوو ق ػػز األمالػػ  
ا ،ػػًاي اػػػرادًاي ،لػػػل أر أحػػ  األط أألػػػ وو ننػػػا ب األحػػػداث إألػػل ذاكرنافمػػػاوو لػػػاحكًاي ،

 منعدمًا  ان ا  األحالري أ أ ا رز ا،ااـ األصر   األن  اراش األداس أأقانفاو!!
ػػ أألكػف ألمػاذا رحلػت إألػل صػ دوو أنصػّأر األحاػاة لػ  ،كػا أللػؿو؟ قػاؿ األدػّز  

 زالرًا:
اؽوو  ػاألرحـ مػف ػ  ؿ أاأأ أألؼ مّرةوو ألعد حّأؿ األصفااد  األمداد   حامًا   اطػ

إد،ا  اقدكلاز نحداد   رنفـي أحظر إد اؿ األا حي أأ حمل وو إف  ػامًا مػف  ػذا 
 ألـ ُاْد َّذو! إف األفا دا   اش حعاع وو أ ـ  داؾ انصّرلأف كحكاـ حعاعاافو!!

 ػ ألـ نرلمد  ،ف ا ب رحالؾ إألل ص دو؟
دفػا أمػ ؾ ػ حاأل  د  وو ُأنفمُت  ادلأام  أللمعاأمػ وو صػادرأا أرلػ   ح ػ  أ

 دأأل وو رحـ األأ،امؽ األدامد و!
قطػػب ،لافػػا األحػػداثوو اقنحػػاـ رقاػػب  راطػػاد ي أ رلعنػػ   دػػداافي دػػادف  رر اػػ  

 ،عال : ػ محمد األصاداأ ي الطاف األ لراو
 ُأقناد األ ا افوو ارت  مفم   اف األمأقألافوو ار،اف ما  دأت نرقَّ او

أ مػػا اػػد  ف  رلعػػ  األحػػرس  ألمحفمػػا أ ػػأ األألػػا مػػف األدالػػذة األم ػػّ ك   األحداػػدي
  دا  إامدناًا ك ارًاو

 
 

نػػا ب أ ػػأ األألػػػا ك مػػ  مػػػب رلاػػؽ ط أألنػػػ : ػ أألكػػػفوو كاػػؼ أ،نعلػػػت  دػػا لػػػ  
 ط رااو؟!
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 ػ كدت ل  زاارة أل ات صداؽ أل وو ،ددما دا مأا األمدزؿو
 اد  ار  ركاد ي ،ص  ي مرنرشي نراألل صأت أحػد األمأقػألاف أ ػأ الػرب 

  ر  وو أاهلل األرظاـ  ر  وو  حاان  ألـ أ،نِد ،لل ِقّط و!! ع لن  األ دار: ػ أدا 
قاطر  األدز   حدة: ػ ،اب اػا ر ػؿوو نماألػؾ د اػؾو!! أ فا ػاف  ػداد  ا مػ  
األر ػػؿ صػػار ًا: ػ إف كدػػت أدػػت األعانػػؿ ا،نػػرؼوو أَأرحدػػا مػػف األرػػذابوو كػػف ر ػػً  

 أا،نرؼوو دحداوو مش قد اقد لازو!!
إألاػ وو أط ػؽ ،لػل ،دعػ   دصػا ب حداداػ   م،ؿ إ،صاروو ادػدلب لػارس األد ػد 

 ن دب األر ؿوو ارن ؼي أ صرأ   نمكدأا مف ن لاص  مف حلب قانؿو
 ػػػػدأ األفا ػػػػافوو نأق ػػػػت اػػػػاارة ،اػػػػكرا  لػػػػ  األاػػػػاح وو نّر ػػػػؿ مدفػػػػا  ماػػػػ  

 مرنعلافوو كاف مف  ادفـ أ أ ،امر األلحاـوو ااعأا إألل  راك  معا ل و
رلػػت مػػف األمح ػػر األػػذ  صػػدب مػػف  ػػمس األظفاػػرةوو نراػػؿ  ػػأاظًا    ػػًاوو  

أألػػأاح األنأناػػا  أنأدػػا ماػػنررًاوو ادػػداح ،ػػرؽ األمرنعلػػاف د عػػًاي ألز ػػًاوو األنصػػعت ،اػػا فـ 
  لأد ـي أأص ف ند افـ ،عػاً ي منر ػًاوو ا ػرأ ت أ،دػاقفـي أ ػـ انطلرػأف دأراػًا مػف 

 األدالذة األأحادةوو إألل ما ا ر  أمامفـو
قػػػ  األ،اػػػابوو ااػػػاراف منػػػردحافوو ح ػػػاة ُأحِلػػػَر األ ػػػا اف مكّ لػػػ  ا،اػػػد وو ممز 

أآ،ػػػػار نرػػػػذاب م ػػػػّرح ا ػػػػدأ ،لػػػػافـوو ُأألعاػػػػا ،لػػػػل ا،رضوو ألػػػػرت أر لفمػػػػا لػػػػ  
أد ػػػأط وو أادفػػػاؿ ،لافمػػػا  دػػػدااف لػػػ ماف  لػػػرب منػػػأحش   اػػػرحـو! صػػػرار 
أاػػػػداف األمرػػػػذ افي أأدادفمػػػػا األ الػػػػت األمنػػػػأانرو ااػػػػمب لػػػػ   ػػػػراكنفـو! إ  أف ا،مػػػػر 

 أل ي أر أأل  صا رةواألأالفوو صمأد ما   اا
ألعػػد  ػػدا  لّاػػًاوو أف ح لػػ  األنرػػذاب األم ػػا دة مػػف األ ماػػبوو ذات  ػػدؼ محػػددوو 
ر،ا فـو أحلر آ رافوو أ كذا دارت ، لػ  ا  ـ األد اػا    أ نحطاـ مردأاانفـي أا،

 أاأل ادا وو ظاألم وو قااا و
ألػػـ ااػػنطب األمحععػػأف أف ادػػاألأا مػػف ، ػػاتي أصػػمأد لػػارس األد ػػد  )أ ػػأ األألػػا( 

 ا ري أأ دف ،دـ اكنرا،   كؿ ما ا ر و أما قاأل  ألفـ اقد لازا :  ؿ
ػػػػ إف مػػػا نعأمػػػأف  ػػػ وو مػػػا  ػػػأ إ  ماػػػرحا   زألاػػػ ي قمامػػػ وو  ػػػدلفا األرمااػػػ  

 إرلا  األافأدو!!
صرخ األمحعؽ حادعًا: ػ  ذأا  ذا األ،أر مػف أمػام وو أحطمػأا ألػ ، و أأ،عػأا 

أد إألعػا   أرلػًاوو إ   راػد مرركػ  ادا وو أااؽ إألل ااح  األنرذابو ألـ اانطب األ دػ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 018 - 

 راػػ وو ن ػػّأر لافػػا األز ػػد مػػف لمػػ  طاألاػػا  ػػ نا  ك مػػؿ  ػػامبو! لػػ   ػػذ  األلحظػػ وو 
دّمرنػػػػ  كرامنػػػػ ي أر أألنػػػػ  األمنكّأمػػػػ ي األم ػػػػرأدة ،لػػػػل ا،رض نمدػػػػل ألػػػػأ أف زألػػػػزاً  
اػاحعًاوو قلػػب األػػدداا  مػف ،لافػػاوو أأ أف ألػػاً  داماػػًاي أ ػداًا حطػػل األكػػأفوو لادك ػػدت 

ألرؤا  ل  ،نم  ا،،ماؽ األ  مندا اػ  األظلمػ وو أألػـ نعػب ،ادا ػا ،لاػ وو أ ػأ ،لػل ا
  ذ  األصأرة األكار،ا ي األمفاد و!!

كؿ ذألؾ نمدا  ،دػدما نأق ػت ،ر ػ   اػبوو نر ػؿ مدفػا األكػا ناف لالاػبوو  ادمػا 
كادػػت  الػػاف ن لػػػس لافػػاوو  اػػد اي دظر ػػػا  امػػداف ُنحػػدِّؽ لاػػػ  مذ أألػػ وو ن قػػػت 

،ب كدمر ُمحطَّمًا ألرُا مفادًا ُلرض ،لا   ػاألعّأةوو ظلػت اػاكد  لػاحرة ،اأدفماوو أ 
لا ػػػاوو حاػػػرةي أأألمػػػًاو أ ففػػػا ادعلػػػب ط ا ػػػارااوو قااػػػاًاي  ػػػ  مػػػف أ  نر اػػػر! أمػػػا 
،ادنػػ  إألػػل حرلػػ  األنحعاػػؽو أقػػؼ مػػف  داػػد  زأ فػػاوو لعػػد أمػػر األ دػػأد   ػػؾ قاػػأد ي أا،

الاػب انحػاأراف األػنعط ااػمر   رػض أماـ طاأأل  األنحعاػؽوو األػذ  ا نرػد مػب األكػا نف ل
األ مػػؿ األػػذ  لفػػـ مدفػػاوو أف األنحعاػػؽ ألػػـ انأصػػؿ إألػػل دنا ػػ  نػػذكري أأ ػػار إألػػل أف 

 األ ا،لافوو امكف أف اكأدأا مف  ارج األمدطع و
 أاّر األكا نف لالاب إألل األمحعؽ أمرًا نعدـ  رد ا مف أ أ األألا قامً :

 ػ نراؿ مر و
 ّصػػػػػ و ألأحػػػػػ   داراػػػػػ  لػػػػػ م  ألملػػػػػؾ أدرؾ أللأ لػػػػػ  ا،أألػػػػػلوو أف األمكنػػػػػب ا

 راطادااوو ننصّدر األمكافوو احاط  فػا َ،َلمػافوو َ،لػـ األدأألػ ي أ،لػـ اػ ح األلػا طو 
د،ا  ألل لأسوو أحلر أل  كأ ًا مف ،صار األلامأف األ اردوو قدَّـ أل  اػا ارةوو حػرؽ 
ػػ  أاحػػدةو ااػػنر ل لػػأؽ معرػػد وو  ادمػػا ن ػػاحؿ األلػػا ط  نر مػػ  حلاأدػػ   دصػػ فا  م َّ

ادظر مف دالذة مكن  وو األن ت ل دة: ػ اأؼ دطلؽ اػراحؾوو  ػؿ ألعػد أصػ حت أ أ 
أمف  ذ  األلحظ  حرًاوو ألكد  ُأاداَؾ دصاح وو ا نرد ،ف األم ػاكؿ ذألػؾ َأاػلـ ألػؾوو 

 األلر   ك ارة  دًاوو ناحؽ كؿ مف اد لفاو!!
 ػػرش لػػارس  لػػدة رأاػػ وو أأ ػػاب: ػ كػػؿ  مػػ  ادصػػب  ،لػػل إ،األػػ  ُأاػػرن  

 األمادا وأنحااف ظرأل  
 

دظػػر األكػػا نف لالاػػب لػػ  ،ادػػ ِّ أ ػػأ األألػػا: ػ دحػػف ،لػػل ااػػنرداد ألنحاػػاف  ػػذ  
 األظرأؼوو ألعد ر َّحنؾ ألدف رؤاام  كصداؽ ألداوو أألحكأم    ألن  ل  للاطافو

 ػ أ  ن د أف  ذا األك ـ أك ر مف قااا   ك،ارو!!
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ػػر أاك ػػ  أدػػَؾ نػػنعف ألدندػػاو نراأ  دػػؾ مردػػا   ػػػ أ ػػدًاوو أدػػَت ر ػػؿ م،عػػؼي ُمنحلِّ
نردػػ  األ اادػػ  ألعأمػػؾو كػػؿ مػػا دطل ػػ  إ، مدػػا ،ػػف أّ  أمػػر امػػس  أمػػف األمػػأاطدافي 

 أا ؿ   األعادأفو
 ػ م،ً و؟

وو  ػػص ألػػؾ رانػػب م ػػزك ػػػ أّ  د ػػاط  ػػداـ اعػػـأ  ػػ  األرػػربي أأ األافػػأدوو أاا صَّ
 مب ندماف األحماا  ألؾ مف أ  لدطي أأ نفدادو
ؿ أمدػنـ األحمااػ  ألصػداعكـ األعػداـو! ،ػـ ا ناـ أ أ األألػا اػا رًاي أقػاؿ ألد اػ : أ ػ

نا ب  صأت أالف: أ  د اط  داـ كمػا نصػ   ،دػد األرػرب قػد أنمكػف مػف ك ػ  وو 
 أألكف كاؼ أل  ذألؾ ،دد األافأد األمنحصداف دا ؿ ق ،فـ ا اناطادا و؟! 

 ػ  األماؿوو إد  رّب األافأدو ادلب ندؿوو  مرأفوو أزأ ن  م،ً و
اج ألأقػػت أللن كاػػروو أصػػّمـ ،لػػل ااػػند ؿ قػػاؿ لػػارس: ػ ا،مػػر  طاػػروو أحنػػ

 األمأقؼ: 
ػػػػ ألػػػ  رلاػػػؽ ط أألػػػ وو أر ػػػأ إف ألػػػـ اكػػػف ُمػػػداداوو األماػػػا،دة قطػػػ ؽ اػػػراح وو 
أاػػد،ل حّاػػاف األدػػز و دفػػض األلػػا طوو مػػرّددًا ا اػػـوو لػػنف  زادػػ  لػػ م و  حػػث 
ل  مصد ات مدلدةوو نداأؿ إحػدا اوو نصػ ح وو رآ  ارلػب حا  اػ وو ااػندار دحػأ  

 : ػ  ذا األدز  أنر فـ ل  ،كاو!قام ً 
ردَّ أ ػػػػػػأ األألػػػػػػا: أألكػػػػػػدفـ صػػػػػػادرأا أرلػػػػػػ ي ألػػػػػػّمأ ا إألػػػػػػل أمػػػػػػ ؾ كا ػػػػػػأنس 

 صفاأد و!!
قػػػاؿ األكػػػا نف منػػػذمرًا: ك ػػػأنسوو مأ ػػػاؼوو داحػػػاؿوو قرلػػػُت  ػػػذ  األناػػػمااتو!! 

 نا ب ك م : كـ مرَّة األنعاَت  ذا األدز و؟
 ل وػ ألـ َأألنع  مدذ ، ،اف ،امًاوو إ  األاـأ أ األصد

لكػػر األلػػا ط ألػػ رض األأقػػتوو ،ػػـ قػػاؿ: ػ إف ألػػـ اكػػف ألػػ  ، قػػ   مػػا حصػػؿ 
 اد ذؿ  فد و دفض لارس األد د  قامً : ألف أدال صدارؾو

 
دًا  نصػراف راػم  ااػمف  ػذألؾو ألػـ ن مػس  حادر األمراكر األ راطاد وو ُمحصَّ

،ػّزف أدامػؿ األ ػرح أأنػار قل ػ وو ألعػد  لػؼَّ أرا  نلػؾ ا،اػ ؾ أ ػزا  مػف ك ػد و ألكدػ  
د اػ   األػدأر األك اػر األػذ  قػاـ  ػ وو أقػاؿ مكلمػًا د اػ : ػ   ػّد مػف أ ػأد أحػد  ػارج 

 ا،ق اص ك  ارمؿ ،لل لنف أ أا فاوو ألكف اؤاً  م فمًا ألـ ا د أل   أا ًا: 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 001 - 

ػػػ  ػػػؿ ألر ػػػت  الػػػاف دأرًا مػػػاوو قطػػ ؽ اػػػراح و؟! اػػػؤاؿوو مػػػف األصػػػرب األػػػرد 
 ،لا  أنرؾ ألاااـ لرص  اق ا  و
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 ـ 9ـ 
 
 

اانع ل  ط   وو راقصافي مدرِّدافوو أما زأ ن  األمنأ  ػ   ػاأل رحوو لعػد ذ حػت 
داكًا امادًاي أأ،دَّت ، ا   فاًاوو أأ ػذت ن ػأؿ لػ  مدزألفػا مطػاردة ن حػث ،ػف   
 ػػ  وو! أاألحعاعػػ  أدػػ  ألػػـ اػػرأ حلالفػػا  رػػدو! لا اػػنحماـي أاقح ػػا ة األطأالػػ وو كػػاف 

أألفاوو أللحكااػػ  األنػػ  ا ػػب أف اعّصػػفا ،لافػػاوو مدػػذ اػػّدًا مدارػػًا لػػ  أ ػػ  إ ػػ اع للػػ
 ا،نعاأل ي حنل ،أدن  األم رق  ل  ،ادافاي أقل فاو

حاأألت إاعاظػ وو  رػد  ػذ  اقطاألػ  األدالاػ وو األنػ  أر عػت أ،صػا فاي أحطمػت 
صػػػػػ ر اوو لادطلعػػػػػت نحػػػػػدث  ل ػػػػػ وو مػػػػػف نحراػػػػػؾي أأ إاػػػػػعاط أدأات مدزألاػػػػػ وو أأ 

ف  ارج األمدزؿو مما  رؿ ،اأدفـ نناب د  ػ  األصراخ ،لل ط لافاوو األلذاف امرحا
 ألنصرلانفاوو إ  أف كؿ ذألؾي أأل ا نفاوو ألـ ُا ِدو!!

ندػػػا،رت كلمػػػات األحػػػبوو ننفّطػػػؿ مػػػف  ػػػ ا وو محّااػػػ ي مرحّ ػػػ وو مػػػات أر ػػػا  
 انػػ وو لامنػػدت أاػػاد  ا،قػػاربي أا،صػػدقا  نحلػػد ي أنػػأزع  ػػ ا فـ األع ػػؿ األحػػارة 

ن  ػػ  ناػػاؤ ت مكنأ ػػ  ،لػػل حػػدقانفـ  حػػرأؼ ،لػػل  داػػ و إ  أف أ ػػأ فـ كادػػت 
 مف األظدأفي أاأل ؾي أاألرا  وو األمدّعط وو  دعط ا اندراب:

   ػ ألماذا أدَتوو أأدت أحدَؾي مف ُأ ل  ا ال ي أ فذ  األار، و؟
قػػػرَأ راػػػاملفـ األصػػػامن وو أدَّ ألػػػأ ااػػػنطاب إلػػػراغ  ػػػراب أاػػػرار وو دلرػػػ  أاحػػػدة 

األنػػ  نراػػؿ د ادػػًاوو اصػػرد زاح ػػًاي منلأّاػػًا  ألا نػػري أ معأألػػ  صػػادق  كػػؿ  ػػذ  األ ػػكأؾ
حادفػا اػارلرأد  لػأؽ   أ،دد اوو اػاررلأف مػف اكػأفي أمػف  ػـ رلاقػ و  مف ألكار ـو

 أكنالفـوو  طً  حعاعاًاوو اطألأف     أارع ط رااوو  ان اف ألل  ا، و
أأ ػػز ألفػػـ حكاانػػ  األنػػ  أ  ػػل مدفػػا أاػػطرًا  امػػ و لػػ  قػػرارة د أاػػفـي أاألداػػأة 

نمّدأ  كاألحكأان  األن  اعرأ ،لافـ قص  طأال  م ّأق وو كندرا ػ   دػ   ػ ؿ  اص ي 
ألػػـ ُا ػػ ب لفػػاـ ، ػػؽ حكااػػا األ ػػرؽ أرحػػـ   أأ اػػارة ،دنػػرةو إ  أدػػ  كػػاف   ػػاً   ػػدًاوو
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 ذألؾ  الأا لاما  ادفـ ل   لِـّ  رج طأاؿ:
)األافػػػأد م ػػػادافوو ألػػػػأ  اقد لاػػػزي أمػػػػف أرامفػػػـ أمراكػػػاوو ،كلدػػػػا ـ  ػػػ  ملػػػػف 

،ددما ا رج األمحنلػأف اػدرافـ مػف دحػفوو أ،لػل كػؿ حػاؿوو أرا دػا  اػأش ،ر اػ  أ 
 م،ؿ األ رادوو  اأماف ارمأ ـ ل  األ حرو(

ا ناـ ألاذا نفـوو إ  أد   اركفـ مأالعًا  فّز رأاػ وو أدألػل إمػاـ األ ػامب  ػدألأ و 
)اػػػػا أ ػػػػأافوو األافػػػػأد ،ا ػػػػأا  اددػػػػا مػػػػف ،فػػػػد األراػػػػأؿوو إدفػػػػـ مأاطدػػػػأف م،لدػػػػا أمػػػػا 

  ا   إألل  ،ـ ا أا  ػاأل حروو أ دػاسي أ،ػرأؽي مػش مرػرأؼ أصػلفـ ألصػلفـواألمص
 (  ما  ا مرفـ إ  األدافوو  ذأؿ  ـز ار رأا مطرح ما إ أاو

اد ػػػض األمفدػػػؤأفوو أأّدع األػػػد،أات األمنلػػػّر،    ػػػؾ َأْاػػػِر )إأللػػػ   ػػػّأا( حنػػػل 
 األ اب األ ار   ألمدزأل و

د ػػؿ حرلػػ  دأمػػ وو  ألػػرت طرػػاـ األر ػػا وو َآكػػؿ  ػػدفـوو ،ػػبَّ مػػف األ ػػا وو
 أنمدَّد لأؽ ارار  مانر اًاو

رت  اطمددػػػػػت ألدػػػػػـأ صػػػػػدارافاوو ارنػػػػػدت قماصػػػػػًا لالػػػػػحًا  لػػػػػأف األ حػػػػػري حػػػػػرَّ
 داملفاوو نرّطرتوو ،ددما د لتوو حملؽ  فاي أكددػ  ارا ػا أللمػرة ا،أألػلو  صػدر ا 
األدا ػػدي األمنأ،ػػبي أاػػمرنفا األحػػارةي األ اندػػ و ألػػـ ادنظػػر حنػػل ناػػنلع    اد ػػ و دفػػض 

ّأقفػاي حملفػػا لػػأؽ ذرا،اػػ ي أحػػاب مرفػػا لػ  ألحظػػات ملنف ػػ ي أ ػػدًا أد ػػأة أ ػػذت ط
  ادافماي أرأحافماوو  رادًا  ارج اقحااس  األمكافي أاألزمافو

*** 
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للاػػطاف معّاػػدةوو  عػػادأف ا،حكػػاـ األررلاػػ ي أألكدػػ  ،ملاػػًا م ػػرأض ،لػػل األرػػرب 
 طػأرةي أاألمػؤنمرات األدأألاػ  قاؿ أ أ األألا ألردد مف رلاق  األصااداف: ػ األألب اػزداد 

أذكَّػػر ـ  عػػرار مػػؤنمر حػػزب األرمػػاؿ األ راطػػاد  ،ػػاـ   ننألػػف  اأطفػػا أك،ػػري لػػدك،رو
ـي أاألػػذ  اػػد،أ إألػػل األدمػػػّأ األمّطػػرد أللػػأطف األعػػػأم  األافػػأد  لػػ  للاػػػطافي  0941

أمطاأل نػػ  ألحكأمػػ  صػػاح      أ ااػػند ؿ األحػػد ا،قصػػل ألعػػدرات  ػػذا األ لػػد ألصػػاألحفـو
 ـو 0939،ف األكناب ا، اض األصادر ،اـ  األ  أل   األن ل 

 ػػا  ػػأ األمدػػدأب األاػػام    أ،لَّػػؽ أحػػد األحلػػأر: ػ أاَ، طػػر مػػا ا ػػر  ا فو
األ راطاد  احعددا  األمفَّدماتوو ألعػد ألػب  رػض األرراقاػؿ لػ  أ ػ  نمػاد  األصػفااد  
  ػػراممفـي أ لػػب ماػػنأطدافـي ألعػػد مدػػب  ػػا رناف نحمػػ ف مفػػا راف رأس  ػػدد مػػف 

أ ػا  ػأ اػألِّر ألفػـوو    كدفـ دزألأا نحت  دف األظ ـي أ م مأ،ػات صػدارةواألن راغوو أل
   كؿ األظرأؼ األماا،دة ألنحعاؽ أ دالفـو

ُألرج ،ف ،دد مف األمرنعلافي أُدعؿ ا  ػرأف لػ   ػاحدناف  ػارج ط راػاو َأ،دػا  
مرأر مػػػػا ،لػػػػل األطراػػػػؽوو  ػػػػا د اػػػػلطاف األ لػػػػرا را،اػػػػًا ،ر اػػػػًاي ألػػػػ  ح لػػػػ  مػػػػف 

  أرق وو كنب ،لافا: ا ف ،كاو األحرسوو رمل إألا 
*** 

ن ػػدَّدت آمػػاؿ األر ػػاؿ  رػػد أف ُأحلعػػت  ل فػػـ األ أا ػػ  األلػػ م وو ألا ػػدأا أد اػػفـ 
دا ؿ األعلر  األمفا  ي أاألن   دات ل  األعرف األ،ػامف ، ػروو ألعػد حّأألفػا اقد لاػز إألػل 

 ا ف مركز و
د األاػػ دا  مػػف ممنلكػػانفـوو أ ػػد مص األ دػػادؽوو ُدلرػػأا إألػػل قا،ػػ   مظلمػػ و ُ ػػرِّ

مػػ  لػ  إحػدف األزأااػا أاػطؿ صػػدئ  ،ػدد مػف ا،حطاػ ي أاأل طاداػات األمفنرمػ وو مكأَّ
 لا  ما و

 ػػدَّ األنرػػب َأ اػػاد ـي لدطػػأا لػػ  دػػـأ ،ماػػؽوو  ػػرحـ األ ػػأع األ ػػداد األػػذ  ا ػػـر 
  طأدفـو

إح ػػػػا نفـ ألػػػػـ نػػػػدـ طػػػػأاً وو اقػػػػنحـ األمكػػػػاف ،ػػػػدد مػػػػف ر ػػػػاؿ األ ػػػػرط ي أَأأؿ 
 عاؽوو أ أ ،امر األلحاـواألمرنعلاف األذاف ااؽ إألل األنح

حرلػ  األنحعاػػؽ األم صػع  ألمف رفػػـ نراػؿ إألػػافـ صػدف األصػػر اتي أاألندأ ػػات 
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األمنأ رػػػ وو أاألمحععػػػأفي أاأل ػػػ دأفي َا فػػػدأف  دنػػػزاع ا ،نرالػػػاتي أذألػػػؾ  نحطػػػاـ 
أ،صػػا فـي أاألعلػػا  ،لػػل معػػاأمنفـ: اق،ػػداـي األمَؤ َّػػدي األزدزادػػ ي األد ػػ  كلفػػا كلمػػات 

 إ  َأدفـوو نحّملأاي أص رأاوا نرقت أاما،فـيوو 
أ  ر ـ أحد مأظ   األاػ ف األرػرب: َأدػ  اأ ػد لػ  األاػ ف ،ػدد مػف األصػفااد  
إ  أف مرػػاملنفـ ن نلػػؼ ك،اػػرًاوو لاألطرػػػاـ اػػدنافـ مػػف األ ػػػارج أكأامػػًاي أاألدعػػأد نُػػػرش  
،لػػل األ ػػػرط ي أاألمحععػػػافي أاألاػػ ادافي أمحػػػامأ ـ انأا ػػػدأف لػػ  مكانػػػب األلػػػ اط 

ؽ لػػ  مرظػػـ ا،أقػػاتوو أاأللػػدأط مك،ّ ػػ  ألإللػػراج ،ػػدفـ أاقد لاػػز أماػػؤأأل  األنحعاػػ
 اد،أف أف األصفااد وو اعدِّمأف األرأف ألفـ ل  حر فـ لد  نلرو!!

ي أ ػػرحـ ،دػػؼ   مانػػ وو ألػػـ ااػػنطب نك اػػؿ  نمػػدَّد األر ػػاؿ لػػ  مح اػػفـوو األدػػـأ
  ػػأدفـوو! لػػا،ألـ ادػػ ض لػػ    اػػا ـي أأ،ػػ ـ اػػااط األنرػػذابي أ،صػػّا وو ناػػحعفـ 

دػػار كاأاػػ و إف أاػػ  محاأألػػ  ألندااػػر ألػػرا  ااػػنلعامفـ لػػأؽ اقاػػمدت األ ػػاردوو لافػػا  
األنصاؽ أ،اؽوو  اف األندّأ ي أاألحرك و! ألعد أط ؽ األأ ب   ك  األ،عاؿي األمنػأحش ،لػل 
ألحمفػػػػػـي أ،ظػػػػػامفـو أ كػػػػػذا ملػػػػػت ، ،ػػػػػ  أاػػػػػاـ ملػػػػػدا ي أكددفػػػػػا د ػػػػػأرو اػػػػػمس 

 كددفا د أرواألمحععأفو لننا رت أااـ األاحف طأال ي ممّل وو 
ػػػػ ت أل ػػػػارس  ن حعػػػت زاػػػػارات أ ػػػأ األألػػػػاي أحاػػػػاف األدػػػز  أللمرنعلػػػػافوو ألعػػػد نك َّ
األد ػػد  حعػػامؽ ،ػػدةوو مدفػػا أفَّ األدػػز   ػػأ قامػػد معػػانل  صػػ دي أط راػػاوو أنػػذكَّر أفَّ 
األصػػػأت األػػػذ  طلػػػب مدػػػ  كلمػػػ  األِاػػػّر ألالػػػ  اقحػػػارة ،لػػػل اػػػاارنّ  األنمػػػأافوو كػػػاف 

نلػػال  لافػػا لػػ  صػػ دوو حاػػث امنػػدح  فػػأد  صػػأن و ألػػ  إحػػدف األلاػػاأل  األنػػ  اا
كمؤاِّػػػس مػػػنحمسوو ا  ػػػل ،لػػػل أطدػػػ  مػػػف األلػػػااعوو ادعصػػػدا األاػػػ حي أاألمػػػاؿ 
أاألنػػػدرابوو إددػػػا  ػػػداماأف لػػػ  كػػػؿ  ػػػ  وو لػػػ  األن كاػػػري أاألنحلاػػػؿي أاألن طػػػاط لػػػ  

 األزرا، ي أا قنصادوو إددا قدراأفوو نحكمدا األرأاطؼي أا نكاألا وو!
: ػ مؤكػػدوو األمحػػراث األعػػداـ   اعػػارف  ػػاأل رارو أنػػا ب: رّد أ ػػأ األألػػا  اقنلػػاب

ألدػػنكلـ ا ف لامػػا دحػػػف لاػػ وو ألػػػـ ان ػػؽَّ اػػأف  ػػػفرك أاحػػدك ألمأ،ػػػد األمحاكمػػ وو األمػػػاؿ 
 أص ف  ا زًاوو لاألمن ر،أف كادأا  األر راتوو ألـ ارد ادعصدا إ  األمحام  األعدارو

ة أالػًاوو أطّدػ  لكَّػر األدػّز : ػ أاحػد   اك ػ وو ألػ  صػداؽ ارمػؿ لػ  األمحامػا
 مددلبوو اااا،ددا  األندكادي أمف زم م  اارّ ف ألدا آ رو

 ػ أمألأع األا حو ؟
 ػ اأؼ أنصؿ  األفام  األرر ا  األرلااوو ،لفـ ازّأدأدا   و

 ػ ن ًا ألفذ  األفام وو اصدؽ األم،ؿ لافاوو أامب  ر ر ي أ  أرف طحدًاو!
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 ػ  ذا  أ األمأ أد اا لارسو
و األعمر ا ن    لؼ حام   صا ا  ،ا رةوو ،ددما ذ  ا أللدـأ

*** 
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 ػػػأاظ األ ػػػمس مدػػػذ األصػػػ احوو ا ػػػاض حػػػارًاوو ذألػػػؾ األاػػػـأ مػػػف أأا ػػػر حزاػػػراف 
  مأؿ اار  ل   اد وو ألذألؾ نكااؿ ل  األذ اب ألصاد األامؾو

أاألاػػػرادة ندمر مػػػا ألمكأ،ػػػ  لػػػ  األ اػػػتوو نأا، ػػػا ،لػػػل كن اػػػ وو ادمػػػراف أ فػػػ  
و أ ػػار ألػػا إألػػل  ػػ رة األنػػأت األلػػ م    امفػػا  ػػاألع  تو  ػػرج  فمػػا إألػػل حداعػػ  دار 

 األمناب: ػ ُأدصب أل  ُأر أح و
َـّ اقلطػػػار نحػػػت ظلفػػػاوو كػػػاف األ ماػػػب لػػػ  ااػػػنراح  مدزألاػػػ   ادمػػػ وو ،دػػػدما  نػػػ

 نأق ت ،ر   ،اكرا  أماـ مدزأل وو نرّ ؿ مدفا  دد   راطاد وو قا ل :
 ػ أدت لارسو؟

 ػ درـو
 ػ األكا نف لالاب ادمرؾ  األذ اب إألا و

ػػػػف مألػػػػأع د،أنػػػػ وو رالعػػػػ  األ دػػػػد  حنػػػػل األمكػػػػاف كػػػػ اف مظفػػػػر  أداعػػػػًاوو  مَّ
 األمأ أد لا  األلا طو

حداعػػ  صػػدارةوو مكنظػػ   ػػاألأرأدي ننأاػػطفا  حاػػرةوو ادػػدلب مػػف دالأرنفػػا األمػػا  
رااػػػمًا لػػػ  ذرأنػػػ  كػػػرة  لأراػػػ ي  ػػػ ال ي مػػػف رذاذ دػػػا،ـوو احنمػػػت مػػػف دػػػأر األ ػػػمس 

دػػ ي ناػػلعنفا ،ػػرامش األاااػػمافو ناػػاقطت  رػػض ز أر ػػا لػػأؽ  نحػػت ق ػػ    ػػ ا  ملأَّ
 معا،د مف األ ازرافوو ُناأِّر طاأأل  دامرا ي لأقفا إدا   لأر  امنَا  األما و

ادنا ن  ر     زَّت كااد و! كادت ن لس    ام ي أقد ارندت ،أ ًا طػأاً  أحمػر 
األلأفوو ن للن   اأط مف األعصب األدا،م  األاػأدا وو نعػأَّر ،دػد صػدر ا كا ػ ًا طّلػ  
رامرػػ  مػػف دفػػدافاوو مرّراػػًا اػػا،دافا األلػػذاف ألأحنفمػػا األ ػػمس  اػػمرة  ادمػػ و ااػػنع ل  
األكػػػا نفوو دا،اػػػًا إاػػػا  ألل لػػػأسو زاؿ الػػػطرا  وو أاػػػرف لػػػ  صػػػدر  األ ػػػذا األرػػػا ؽ 
 األمكافو ادأل  األلا ط ،ف رأا   حداعن  األن  صػدرفا  د اػ و إ  أف  الػاف ،ّلعػتي 

 ماً و!أ   ندمز: ػ ألكدفا   نرادؿ ،رزاأل   
أ ػػػاب لػػػارس منأالػػػرًا:  ػػػكرًا قطرامػػػؾوو األحداعػػػ     ػػػّؾ  مالػػػ وو أزاد ػػػا 

  ماً  نأا دؾ لافا اا اادن و
 رقػػت ،ادا ػػا لرحػػًا ألإلطػػرا  األرقاػػؽي أُأ،  ػػت  األػػذكا  األلّمػػاح ألفػػذا األ لاػػطاد  
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 اَ،امرو
ي زادت األرطأ   األمدر  ي أاألرأامف األزكا  األمزاد مف األنأاصؿ اقداػاد  األحمػاـ

 األذ  أّكد  أ أد األ ماؿ ا،د،أ  األمنلّأع  األرطرو
دار األحػػػػػداث من ػػػػػر ًاوو األ ػػػػػرؽ  ػػػػػاف األمدػػػػػاخ  دػػػػػاي أ ػػػػػاف  راطاداػػػػػاوو األرػػػػػادات 
أاألاػػلأؾوو ،ػـػ ادنعػػؿ إألػػل األااااػػ ي أآ ػػر أ  ػػار األحػػربي أأ ػػداؼ األدازاػػ  أاألردصػػرا  

 ػػػرب اهلل  األ رماداػػػ ي قػػػاؿ لػػػارس مرلعػػػًا: ػ إف األافػػػأد اعأألػػػأف أك،ػػػر مػػػف  ػػػذاو إدفػػـػ
األم نارو!! أكؿ األراألـ  األدا   ألفـوو ح،األ وو  فامـوو أألعد  لػؽ اهلل األ  ػر ألاكأدػأا لػ  
 ػػدمنفـو  لُػػَص األحػػداث إألػػل للاػػطافو أ دػػا قػػاؿ األكػػا نف لالاػػب: ػ َدَ،أنُػػَؾ اػػا عًا 

 أللنراأف مرداوو أ،نعد أف مفل  األن كار كادت كالا و أا ف ما  أ قرارؾو؟
ػػػػػر  ػػػػػذألؾ ماػػػػػال  األطراػػػػػؽ إألػػػػػل ألػػػػـ ُا ػػػػػا . األاػػػػػؤاؿ لػػػػػ ارس األد ػػػػػد وو ألعػػػػد لكَّ

 األمراكروو أقرر  أا   مفما نكف األدنامبو
ػ اامف ألػ  أف أطاػؿ األ ػأاب قلػاً ي ألعػد ،ادػت   ددػا مػف حػزأ األ رد ػ ي أاألمدػأؿ 
ي  ،ـ ا انرمار األر،ماد ي ،ـػ  مػنـ أدػنـي أاأل رداػاأفوو أَأ،طاػنـ أ،ػَدُكـ األ ل ػأرّ  األم ػؤـأ

حػػػأكـي أدحػػػأ األصػػػفااد وو  ػػػددكـ ماػػػنرمرأفي نراػػػدأف  اػػػرات   ددػػػاي  ػػػرأردا كرػػػرب د
أأرلػػػفاوو نعاػػػامفاي إلػػػرالفاوو إددػػػ  كزداػػػاف أ ػػػرر  األصػػػداق  األ  صػػػا  ن ا ػػػَؾوو 
أألكػػف ألػػأ أناحػػت ألػػ  األ رصػػ  ألعانلنػػَؾي أا،ػػذرد  أللاػػؤاؿ: ألػػأ طلػػب مدػػؾ مػػف ااػػػنرمر 

د   األدأداػػػ ي أاألنػػػيمر ،لػػػل أطَدػػػَؾ األنرػػػاأف مرػػػ  َأكدػػػَت نأالػػػؽو؟! إفَّ طل ػػػَؾ  ػػػذا ُا ػػػرر 
  ر  ي أ ذا أمر نرلل  كرامن و األمأت أ  ذألؾو

ػػف أقػػب  ػػذ  األكلمػػاتوو ،لػػل األماػػنمب مفمػػا كادػػت  ااػػنطب أ  إداػػاف أف ا مِّ
در ػػػ  ،دامانػػػ وو ألكػػػف أف نرناػػػـ كػػػؿ نلػػػؾ األنرػػػا ار مػػػف احنػػػراـي أحدػػػافي أنرػػػاطؼ 

ظرانفػاوو كػّؿ ذألػؾ ألػف انح ز أللدلاع ،د وو مػب ن ػ اب انم،ػؿ لػ  نرػا ار أ ففػاي أد
 اصّدقُ  ألأ ألـ َنَر  ،ادا و!!  ادما  ع  أ   األكا نف  األاًا مف أ  نر ارو

إدمػا لػ  ،مػػؽ إحاااػات أ ػػأ األألػاوو اػرت دلعػػًا مػف األندكاػػد أفَّ د لػات قلػػب 
  ذا األلا طوو ندؽ  حامل  أل  كؿ األنعداري أاق، ابو

لػارسوو أألكػف أقػأؿ ألػَؾ   عػ  األكػا نف صػامنًا أل نػرةي ،ػـ دطػؽ: ػ إدػؾ صػادؽ اػا
أف ا،مػػػر األػػػذ  ا ػػػر  ،لػػػل أرلػػػكـوو  طاػػػر  ػػػدًاي أ كػػػؿ أاػػػؼ أك ػػػر مػػػف ردأد 
ألرػػاألكـ األ اماػػ ي  ػػؿ أأك ػػر مػػف األرداػػد مدػػا دحػػف اقد لاػػزوو إددػػا   درلػػـ إ   ػػز ًا 

 صدارًا مف   ااا و!!
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 د ؿ  دد  قامً : ػ اّاد  األحا اـ  لأمأ  ف اأ بوو ادنظرَؾ ل  مكن ؾو
 امف أل   د أؿ األمراكرو؟! ػ مف

 ػ األكا نف إدأاردو
 قاؿ منذمرًا: ػ إدأاردوو  ذا األلا ط ان اأز حدأد ص حاان و!

  َـّ أ أ األألا  األرحاؿوو ألكف األكا نف أ ار إألا   األ عا و
 ُ ِد وو ،دد ادألت  رر ا  لصحل: ػ  ؿ انكأف ،دد األ حارة ص اح األددو؟

 أكأُف ل  ،رزاألؾ األاا،  األرا رةو أ،ددما ردَّ  اقا ابو أردلت: ػ اأؼ
أ ا فاي أ أ   ا    د  ن : إدػؾ نفػأاف األمدػامرةي أاألم ا ػدةوو أ ػا   األلدػ  

 األرر ا  إحدا اوو كاؼ نرلمِنفاو؟!
ػػػػػ ،دػػػػدما َ،ِلمػػػػُت  دعػػػػؿ زأ ػػػػ  إألػػػػل   دكػػػػـوو ان رػػػػت دأرة مك،َّ ػػػػ  لػػػػ  ألدػػػػدفي 

 حدا   األم رداتوأمازألت ُأنا ب دراانفاوو ألدنكـ صر  وو أألكدفا  مال ي أ 
وو  طر ،لاؾوو؟!  أ،ادا  ن رقاف  األعلؽي أاألحذري قاؿ: ػ أألاس ل  قدأمؾ ِإأل َّ

 ػ إدد    أ  ل  امًاوو أما إذا كدت  ام ًاووو
 !!   مف َأ لِؾ   أ  ل األراألـ؟ -قاطرفاي أقد ادن لت ر أألن :  -

ر ػػب زأ فػػاوو أ،لػػل أ فػػ وو  ػػدت ، مػػات ، ػػأسي أحلػػبي أقػػؼ لػػارس 
 ذدًا  ا دصراؼوماند

 ػ منل اند،أدا إألل رحل  صاد ددال لافا منا، داو؟
 ػ ل  األأقت األذ  ن ا و

 ػ حادًاوو  رد ،أدن  مف األعدسو
 كاف أالحًا أف األلعا   اد ي أ اف األحا اـ األافأد وو ألـ اكف ارادًاو

*** 
،ػػػاش مرػػػ وو  ط نػػػ  ألكػػػار  إألػػػل  دػػػاؾوو حاػػػث كػػػافي أحاػػػث نػػػدّ سي أأحػػػّب 

غوو ، ؽ  ذا األر ؿوو قػاؿ محػد،ًا د اػ : ػ إدػ  ألػاس  طػً  أاػطأراًا إدػ  أقانؿي أراأ 
كم اػػاف األر ػػاؿ لػػ   ػػذ  ا،مػػ وو انعػػدمأفوو ا كػػرأفوو ادالػػلأفي أألكػػفَّ معػػنلفـوو 
أدفػػػـ ألأحػػػد ـوو اصػػػار،أف األػػػأحشو!   ااػػػنددأف إألػػػل  ػػػدار احمػػػافـ ألػػػذألؾ نػػػدنافـ 

 األطرد  داممًا مف األ لؼو!!
 ػػػدأ وو أكددػػػ  ا  ػػػل إز،ػػػاج اػػػكاد  لػػػارس األد ػػػد  نمػػػدَّد ،لػػػل اػػػرار   كػػػؿ 
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األفا رػػ  لػػ  رحػػـ األكلمػػات األمكنأ ػػ   اػػد ي األنػػ  أصػػ حت  ػػز ًا مػػف نػػراب للاػػطاف 
 أ كذا ح ا األدعاب أم دي أأاادن  نحنلف أحدا،ًا ألف اداا ا األزمفو

 
*** 
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ـَ األػػأطفوو لػػ   دااػػ  ا  نمػػاع األصػػ احّ وو َأحػػسَّ  ،دػػدما رلػػب اػػد  محااػػًا َ،َلػػ
كَددػػػ  ُاعػػػدِّـ األنحاػػػ  أللػػػأزاراف )اػػػااكس أ اكػػػأ( األلػػػذاف زر،ػػػا أرض أمنػػػ   ػػػا،، ـ أ 

األمنرػػددةي األمد صػػل ي األنػػ  ننداػػر أ ػػكاألفا حاػػب األظػػرأؼو!! ألمػػاذا   ننأحػػد  ػػذ  
األ ػػػرؽ األملّأدػػػ وو   رقػػػ ك أاحػػػدة كحػػػد أددػػػلوو كػػػ  نرمػػػز أ  ػػػكؿ أ ػػػدّ  ألأحػػػدة  ػػػذ  

 ؽ إألػل األنػدرا ات األمعػررةو ألػأحظ حاػاب ا،م و َأ،طل َأم د َأمػر  األراػكر   ػا دط
األمػػ ـز أأؿ  فػػادي أ،ػػدد مػػف األمػػدر افي أ،دػػدما ناػػا ؿ األػػ رضوو قاػػؿ ألفػػـوو ألعػػد 

 ذ  أا  مفم  طارم و
*** 

األ  ر ما ازاؿ ملنح ًا حطا  األظ ـوو ،ددما اانردَّ األمنػدر أف األم نمرػأف لػ  
،ػاتوو م مأ،ػ  اقنحػاـي ااح  األمراكر ألل د  ل  األماارو ُقاِّػمأا إألػل ،ػ ث م مأ 

أم مػػأ،نّ  حمااػػ  اعػػأد كػػؿ مدفػػا لػػا طو نػػـ ن عػػد األاػػ حي أاألرنػػاد أّز،ػػت األػػذ ارة 
 األ ل ّا ي أ فب اق ارة ،لافـي أاحن ظ  أ أمدر أ   األذ ارة األحّا و

ادطلؽ األرنؿوو  ادمًاوو مددلرًا  حماا  ، ر مدؽ نرا ػ وو ُأزَّ،ػت األماػال  إألػل 
نػػدربوو أُحػػدِّد ا ن ػػا   اػػمت ،لػػل األ ػػرامط األراػػكرا  مراحػػؿوو اعػػأد كػػؿ مرحلػػ  م
 أذألؾ  ا انراد   األ أصل و

مف األمعّرري أ،دد ، أر  ط األ ػد  ا رػد ،ػف األمراػكر كالػأ منػرًاوو أْف ادطلػؽ 
،داصر ا انط عو  كن اؼ األرػدأ األم نػرضي أاألرأامػؽ األط اراػ  أا صػطدا،ا ي 

 أحعأؿ ا،ألداـ األمرادا و
و ،دػػدما د لػػأا  ػػ ا  حلػؽ األػػأ،روو ،ػػزؼ األصػػ ر  ػدَأت ط مػػب األ  ػػ ر  األعػدـأ

مأاػػػػػاعا  ا، داػػػػػ  األصػػػػػامن وو لاػػػػػارت ا،قػػػػػداـ محػػػػػاذرة إز،ػػػػػاج ا، اػػػػػاد األصػػػػػلدة 
 األرم ق ي األدالا ي أاألم رأدة  ن صؽ حمام  ،دد أ،ناب األزمف األ ركاد و

أ ػػػػرقت األ ػػػػمسوو  لحػػػػدَّقت األراػػػػأف األاػػػػامرة  كحػػػػؿ األػػػػأ،ر األمّلػػػػأفي األزا ػػػػ  
ّرج  ػػاألز أر األم ناػػم ي األمنماالػػ  مػػب   ػػات األداػػاـ األصػػ اح  األمدػػدفوو لرحػػ  األمن ػػ

    ؿ األ راع األذ   ي األدال.و
 ػػدّ ت آذادفػػـ  ػػعرقات طاػػأر األح ػػؿي أزقزقػػات األرصػػالار األاػػارح  ، ػػر  ػػذ  

 األع ع األص را  ا مد ي األفادم ي األ رادة ،ف   ار األحلارة األمز،بو
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وو نلػػػؾ األل ػػػاةوو قػػاؿ األدعاػػػب أم ػػػدوو ُق اػػػؿ  ػػػد  ا ألماػػػار: ػ حدأدػػػ وو أـ  رؤـأ
نر ػؽ كػػؿَّ مػػف ا أاػػفاوو إف كػػاف صػػل ًاًعوو  ػػداد األ ػػدسوو صػػ أرًاو إدفػػا ن ا مػػؾوو 
أألكدفا   ن ػدَ،ؾوو مزا فػا منػأحشي أصػمنفا أقػأرو إف ح لػَت ألحظػ  نؤذاػؾي إفَّ 

دفػا ألناػعط ألفا أداا ًا قاطرػ ي أألرااػًا طاحدػ وو ألأا فػا ،ماعػ و ندراػَؾ  ػا قنراب م
 اف لكافا ماحأقًاوو إحذرأا األنرامؿ مرفا    م ا ةي أ طػراأةوو إدفػا األل ػاة ،ا ػع  

 األُعااةي األم نأح  ،اأدفـوو األحاد  األ صروو األحذأرف كاألذمابو
ادطلؽ قامد األدأرة أماـ األرنؿ األمنفػاد ي األمنعػالز لػأؽ األصػ أر األمن ػعع  ذات 

 األفامات األم أَّ  و
  ننعػػدمفـ ،لػػل مرمػػل األ صػػروو  ػػّكأا  ػػدمر مػػا ،دػػد راػػـ ،اػػأُدفـ األماػػنطلر

األر،اػػافوو نمنراػػت األم مأ،ػػات  نرناػػب األعنػػاؿوو إ  أدفػػـ نػػا رأا األنعػػدـ  رػػد نلعػػافـ 
إ ػػػارة  لػػػّأ األمكػػػاف مػػػف األرػػػدأوو ألكػػػف مػػػا أف ملػػػت  مػػػس دقػػػامؽ ،لػػػل منا رػػػت 

  .وماار ـوو حنل ادفاؿ األرصاص ،لافـوو حزارًاوو ك رد ر،دّ وو من ّ ر م ا
أ ػػػذ األػػػػأ،ر األمػػػػنرطش ألفػػػذ  ا،ألحػػػػاف األنػػػػ  ،زلفػػػػا األ،ػػػأار لامػػػػا ملػػػػل لػػػػد 

 األمحنلافي ارنِّؿ ُمرِ رًا  صدا ي َأصأات مررك  مارحا ي  را و
قػػػػت م مػػػػأ،نّ  األحمااػػػػ  األرػػػػدأ األم نػػػػرضي أاألمنحصػػػػف  لػػػػؼ األصػػػػ أر  طأَّ
ؼ مدطاػػ   دارادفػػا نعػػدـ م مأ،ػػ  ا قنحػػاـوو األنػػ  اػػر،اف مػػا ادعلػػتي ُمػػدمِّرة األفػػد

أَأاػػرة ،ػػددًا مػػف ،داصػػر  األمنرا رػػ ووو كػػاف مػػف  ػػاف ا،اػػرف األمػػ ـز أأؿ  فػػادوو 
لرحػػأا  لعامػػ ي أادنصػػار ـ ،لاػػ ي أكػػذألؾ  ػػداأؾ األح ػػؿ األ ماػػ  األنػػ  اصػػطاد اوو 

ؽ األرداد مدفـ ألحمفا األم أ ي األلذاذو  أ،أؿ مرةي أ  ؿ ا انراح  ا،أأللوو نذأَّ
ا،رت األ ػػػػفب لػػػػ  األاػػػػما ي مر ر ػػػػ  نػػػػا رأا ماػػػػار ـي أنناألػػػػت األكمػػػػامفي أندػػػػ

 د أمفا األملام ي األملّأد و كؿ ذألؾ ل  ،رس ر أأل ي  ازج  األحدا و
،دد دعط  األدفاا وو حاث نن ا،د أقداـ األأ،ر ،دػد لػأاح  األعراػ  األعا رػ  ،دػد 
دفاانػػػ و قػػػرب مكػػػاف حراػػػب األم دػػػل اػػػد،ل )األملػػػ ر (و  ػػػرج أ ػػػاأل  قراػػػ  األصػػػأرة 

 ػا  األ ماػب  ػذا األ دػا  األػدامر ي حاػر األماػعأؼ  دح ػار  األك ارة  انع األفـوو أل ػت ادن
األد ام  األاأدا ي األمامل  ألزرقػ   ػاح  وو   ا ػ  األح ػر  األلػ ـو د لػأا إألافػا  ػدالب 
األ لػػأؿوو أ،دػػدما اان اػػرأا ،ػػف اػػ ب  دامفػػاو؟ أ ػػاب أحػػد األاػػكاف أدفػػا مصػػادة 

 اػ ب مداػػاة  ألللػ اعو أألكددػا نأق دػػا ،ػف ااػن دامفاوو مدػػذ أك،ػر مػف ، ػػراف ،امػاً 
 حصلت  دا لفاو

َأصػػػػرَّ اػػػػكاف األعراػػػػ  ،لػػػػل د،ػػػػأنفـ أللر ػػػػا و نَػػػػأزََّ،ُفـ األػػػػدا،أفي لػػػػذ  ت كػػػػؿ 
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 م مأ،  إألل دار ملا فاو
أزاؿ األر ا  األداـي أاأل ا  األُم مَّر األاا ف دا    ادة مف ،دا  األماػار ،ػف 
أ اػػاد ـو اػػدؿ األمػػ ـز  فػػاد صػػاحب األمدػػزؿ ،ػػف مداػػاة مصػػادة األلػػ اعو أ ػػار 

 د ـ إألل  او أقأروو ا لس منكمًا ل   ادب األملال  األرح  وأح
ػ اا ،ـ أ ػأ ،ػددافوو ارحػب األلػاأؼ اػماع حكااػ  األ نػاة  دارػ ي األنػ  ِ، ػَت 

 أحدا،فاو
 اانعاـ األر أز ل   لان ي أ دأ ل  ارد ما  رف:

 دارػػػ وو أا اػػػـ ،لػػػل ُماػػػّملوو قنلػػػت األلػػػ بو!! مدػػػذ نلػػػؾ األلالػػػ  األنػػػ  كادػػػت 
ـُ زدػػا ؽ اػػأدا وو ،لػػل قمػػـ األػػأ،ر  ػػا د ا األأحاػػد وو أ ػػذت أاػػراب األزرازاػػروو نراػػ

أ ػػ ا   ق اػػؿ مداػػب ذألػػؾ األاػػـأ األ ػػنأ ي أكػػذألؾ لػػأؽ األاػػفأؿ األرا عػػ   رامحػػ   عااػػا 
 ادا ؿ قمف منر د ي ندا،رت مف أحمار األحّصادافو

أما ل  ،اػأف األصػ ر األنػ  ا نزدػت ح دػات مػف مطػر  ػنأة ، ػرت مدػذ أاػاـي 
طأحفاو أملػػػات مػػف أ ػػػر  األ ػػمس األاػػػارق  إط  نفػػا مػػػف لعػػد ن مرػػت لػػػأؽ اػػ

 ػػ ؿ األداػػـأ األاػػأدا  األدا دػػ ي األمنح ػػدةي األمدػػذرة  عػػرب اػػكب  رار ػػا مرلدػػ  ،ػػف 
ذألػػؾ  ػػأماض  رقفػػا األملنفػػبي األرااػػـ ،لػػل أ ػػ  األاػػما وو  طأطػػًا داراػػ ي را،ػػدةي 

ت أم ل لػػ  لػػ  حلػػب أح ػػ وو حزدػػًا ،لػػل ا،رض األمرذ ػػ   ػػاألرطشوو أألعػػد  ػػػد
مػػػب ،أرنفػػػاوو  ركػػػأب األراػػػاح أل اأألفػػػا األاػػػرار ي األراصػػػ   األنػػػ  نلاػػػب  اػػػااطفا ط 

 أ ف ي أادّ و
نكّممت )  ما  ( ك  أانطاب األند سوو ألكزت حصاد وو ماّر،ًا األرأدة إألػل 

 قران وو ق ؿ أف نرحمد  األاما  ،لل أ ذ )دأش( طالف  األمطرو
دا  منأح ػػ  األمػػدؽ األصػػ ر  اد ػػذد  ألمػػرأر إ  ػػار  قر فػػاوو حاػػث نعػػؼ اػػأ 

األمدظػػروو  ح ارنفػػا األاػػأدا وو ألعػػد اػػا مت  عاػػط ك اػػر مػػف  دامفػػاوو لعامػػت كمػػا 
رأانمأ ػػػاوو دامراػػػ  األ ػػػكؿي  ارن ػػػاع اعػػػارب األ، ،ػػػ  أمنػػػاري أ ماػػػاح  ننػػػرؾ ألللػػػ ب 
األعػػدرة ،لػػل نحراػػؾ لرااػػن و  ا فػػا اددلػػؽ ،دػػد ن ل ػػؿ األح ػػؿ األمر ػػأط إألػػل األ طااػػ  

 أحش  األنفاـ طرام و  كؿ آأل وو أذألؾ ،ددما ا دأ األ
ذألػؾ األ اػاس األمػرأاغوو األػذ  حرمدػ  أ نػ  األك ػرف ػ كمػا ،لمػت لامػا  رػد ػ 
ل ػػ  ألالػػ  حاألكػػ ي م،ل ػػ وو اد ػػرد  فػػا  ػػاألعرب مػػف مدػػزؿ األدااػػ  أـ اػػرادي األمنطػػّرؼ 
األم صػػؽ أللػػأ،رو رّش  أألػػ  ،لػػل ذالػػ ي أر ػػعفا  ػػ وو دّأ نفػػا رامحنػػ  األكرافػػ :  ػػدأ 

ؾ مػرات ،ػدةو ادرعػد ألاػادفاو!! األصػدل  أحػد ا أدعػذنفا مػف ادلرفاوو لنعبوو كػّرر ذألػ
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 ر رنفػػػا إألػػػل ملػػػ رن وو أكمػػػا قاألػػػت ألػػػ  أمػػػ ي أدمأ،فػػػا ،لػػػل  ػػػدافا: ألرااػػػ  
نطحػػف األح ػػرو! قػػدـ األر ػػؿ األػػذ  أراػػلن  األاػػما وو لػػ  األلحظػػ  األمدااػػ   ألا لصػػفا 
مػػػف مانػػػ    ػػػر و أألكدفػػػا  ّدػػػتي أقلػػػت  رػػػد مػػػدة أ اػػػزةي أ ػػػ  ألػػػـ نكمػػػؿ اػػػدأانفا 

 ألنابوا
 ػ اا ألأ دن  األم ؤأم و!! قلت  دلبو

ػػ   اػا ح ا نػ وو إدػ  األعػدروو أاألػػدؾ ماػالري أأدػا أحاػدة ألالػ  م الػ ي أألػػاس 
 أل  ُمارؼ اأا او ألعد ،ّألدا اهلل  ؾو

 ػػ  ت ،لػػل حعػػدي أاحنعػػار طػػالف ألللػػ اعي أاألنػػ  ن لػػأ مػػف لرأاػػا  األصػػاد 
فػا ُاػرف مػف أ  مكػاف مرن ػػب صػمَّمُت ،لػل قنلفػا  كػؿ أاػال ي أقامػػت األمصػادةو  ا 

ل  األعرا و أ،ددما ا ا د ا،ط اؿ  ا فا مدلؽو صػرا فـ: صػادت صػادتوو افطػؿ 
 لرحًا ل  قل  وو َأَدُع أ َّ ،مؿوو َأألحؽ  فـوو أأقنؿ األأحش األح اس    رحم و

قطػػػب األحػػػداث ،لػػػل األ ػػػاو أ ػػػأ ،ػػػددافوو د ػػػأؿ أحػػػد األاػػػامعاف مرلدػػػًا أللدعاػػػب 
األ، ،ػ و أمػػر أحػػد األمػػدر اف  مػب األػػدأرة قػػرب ا ألاػػات أم ػد ،ػػف أصػػأؿ األ ػػاحدات 
 أاأؼ اكأف ،دد ـ  رد قلاؿو

نػػا ب أ ػػأ ،ػػػدداف رأاانػػ : مػػرَّت األاػػػدأفو نألاػػت أاألػػدن ي أنأاػػػ نفا نَػػِرُف لػػػ  
: اك   اا  دّ وو حراـ إدفا م رد حاأاداتو  ُأذد َّ

اقنر ػػت مػػف األمصػػادةوو د ػػر حصػػاد وو لػػرب قاممناػػ  ا،مػػاماناف  ػػا،رض 
 أَأ ل أف انا ب اار وو!

لػػ  نلػػؾ ا،اػػاـ األدػػا رةوو كػػاف مػػف امنلػػؾ امػػرأة  مالػػ ي أألنرػػذرد  األداػػا  ،لػػل 
 قأأل وو امنلؾوو لكذألؾ كاف ا،مري ألراًا أصال ي أ ددقا ي  أ مف األمحظأظافو

كادت ، قن   حصاد وو ، ق  حمامػ وو ك دػا اػدرؾ مػا اراػد  ا  ػروو مػف 
ظػػرُت  ان ػػػا  األمصػػػادةوو رأانػػ  احػػػـأ حأألفػػػاوو )لػػػ ب دظػػرةي أأ ألماػػػ و نر لػػػُتوو د

قػػدر األحمػػار( لا ػػدد وو  ا فػػا األمدلػػؽ:   ػػد أف أح ػػًا آ ػػر  ػػدا لفاو اقنر ػػت أك،ػػر 
ُملعِّمػػًا  دػػدقان وو حملػػت إألػػ َّ األػػراف مػػف دا لفػػا ندأ ػػات زا ػػرة  كػػؿ األنػػدألـ األ  ػػر و! 

ر   ار ػًا أ ػأ احُ ػؿي أطلعُت  ان ا  األل ب األحامـوو  ألًا ،لل األحصافوو ألمحن  ا 
 أحاب م ن اًا ل   طف األص رو

 اددلرُت إألل األمصادةوو األظلم   دأت نلؼ  األكأفي أاألاما  ادداح ص ا فاو
دلرػػُت  ا ػػ  األح ػػر وو صػػرَّ صػػرارًا ،عػػاً ي   ػػدًاوو أ ػػرلُت مصػػ اح  األاػػدأ  

د  ػػػػ  اد  ػػػػر األمكػػػػاف  ػػػػاألدأر األُمػػػػرأَّعوو ،دػػػػاأاف نلػػػػؾ األ،ػػػػأاد  األمرماػػػػ وو  املػػػػ  األ
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 أاألعاأةو!!
ك،اػػرًا مػػا ا ػػا . األمػػر  لػػ  حاانػػ وو ألكػػف مػػا  ػػا دن وو كػػاف كرصاصػػ  حاػػر 
منأقرػػ وو ن ػػنُف صػػدَرَؾوو لننركػػَؾ مصػػرأقًا مػػذ أً وو ماػػحأؽ األن كاػػري لػػاحر األ ػػـ 

 م لأؿ األعدرة ،لل األند سي أاألحرك و!!
صػػحُت  صػػأت  امػػؿي أقػػد ،رلػػُت األ نػػاة:  دارػػ و!!! نعػػدمُت  رػػد ،ػػأاف دحػػأ 

 ألر ؿوو األمدرأس األ د ر ل  صدر وو نحاَّاُت د ل وو أأل ان  قد لارؽ األحااةو! ا
اػػدا  ألّأ،نفمػػا األػػدما ي أأصػػا ر  أط عػػت ،لػػل ُ َصػػؿك مػػف  ػػرر األ نػػاةي أأظػػالر  

 مح أَّة  دنؼ مف ألحمفاو
مػ  لػ  زاأاػ  مػف األمصػادةوو منمنراػ  منح ػزة أللرػراؾوو مطلعػػ    دارػ وو األمنكأِّ

 وو األػػػػػذ،ر لػػػػػ  أ ففػػػػػا قدػػػػػاع مػػػػػف األز، ػػػػػرافوو ،ادا ػػػػػا  مفمػػػػاتي أأدػػػػػات م  أ،ػػػػػ
األ اح،ناف ،ف ا،مافي   نررلاف ا انعراروو  رر ا مد أش لػأؽ رأاػفاي كأمػ  مػف 
األعػػػش ا،صػػػػ رو  ػػػػ نا ا األمن  ػػػػ نافوو م نأحنػػػاف ،ػػػػف أاػػػػداف ألؤألؤاػػػػ  مصػػػػطّك و! 
أحلرُت مطرن وو دألعُت األما  ،لل أ ففػاي أ رػد صػراعوو اػك ُت  ر،ػ  مدػ  لػ  

 فاولم
حملنفا لأؽ حصاد وو ممّزق  رأحًا أ ادًاوو ن ػ ،ت  ػ  حػارزة أصػا رفا لػ  

 ألحم ي أ،اا  ي أأار،ُت  فا ،امدًا إألل مدزأل و
كادػػت األ ػػمس قػػد  زحػػتوو ،دػػدما  ػػدأ صػػرا فاي أن ػػ دفا: ألعػػد ااػػندرقت لػػ  
ػػػػا و صػػػػ اح األاػػػػـأ األنػػػػاأل   ػػػػدرت قراندػػػػاي أقراػػػػ   دارػػػػ   و قاألػػػػت زأ نػػػػ  منداِّ األدػػػػـأ

رااف  األدلبوو  ماػب األدػاس نػذكَّرأا أ،اػد إ أنفػا األمنكػرر ألفػا: ألػف نكػأد  األمن اأ 
ألػ  أانفػػا األ ػػا رةوو اػػد رلؾ طرامػػًا ألللػػ اعوو إف ألػـ نع لػػ   ػػاألزأاج مػػف ا ػػف ،مػػؾو 
أ،دػػدما ااػػنطا،ت  دارػػ  األكػػ ـ  رػػد أاػػاـ قاألػػت: ػ حم دػػ  أ ػػ ي أا ػػف ،مػػ  إألػػل 

أذدػػػػ وو اػػػأؼ ادكلػػػِؾ األلػػػػ ب األمصػػػادةوو قاَّػػػداد ي أق ػػػؿ أف ادػػػػادراد   مػػػس لػػػ  
 األلال وو  زا  رللؾ أل وو!!

قاؿ أ ػأ ،ػدداف: ػ أ كػذا اػا اػادةوو كػاف األعناػؿوو آ ػر لػ ب معنػأؿ رأانػ  لػ  
 حاان و

*** 
األحػزف انمػػدد لػػأؽ  اػػد وو أ ػػأ ارػأد  رداصػػر  إألػػل مراػػكر ـوو  ػػذ  األحكااػػ  

فػػـ رللػػف  رلنػػ  اناػػا ؿ ،ػػف م اػػاف األ ناػػات األنػػ  دف ػػت ألحأمفػػا األلػػ اعوو ،د
األظلػػػػـي أاقكػػػػرا ي أاألعاػػػػري أاألرػػػػاداتي أا،حكػػػػاـ األ األاػػػػ وو األنػػػػ  طردػػػػتي أنطرػػػػػف 
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 قلأ ففي أأرأاحفف األ  ال وو األمنطلر  إألل األحبي أاألحرا و!!
،ػاد  ذاكرنػ  إألػل قمػػروو األ نػاة األنػا،رة ،لػل األنعاألاػػد األ األاػ وو أاألنػ    ػ  ،لػػل 

 نرؼ    د ود ا  مف ا رن اط  فاوو كاف صراحًا مب ذان ي أا،
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 ـ 10ـ 
 
 

قلػػبَّ َأ ػػأ  ػػ ل  م نػػار قّراصػػ وو األاػػاؼ  ػػاف اداػػ ي أقػػاؿ حااػػمًا األ ػػدؿ  ػػاف 
األحالػراف: ػ درػػـوو إدػ  ،حػد أ ػػداد آؿ األحل ػ وو األػذاف كػػادأا اعطدػأف قراػ    ،ػػ  
أ  ازاؿ  رلفـ ااكدفاوو ألعد ا نرؾ ،دد مف   اف أ اأخ  ذ  األراملػ  لػ  مرركػ  

 0878ملػػػػ  لػػػػد ا اػػػػنرمار األر،مػػػػاد وو ،لػػػػل مػػػػا أذكػػػػر لػػػػ  ،ػػػػاـ )قّراصػػػػ ( األفا
ما دا وو ألعػد اان ػفد ، ػرات األ،ػأاري أ  ػّد أف  ػذا األحاػاـ ألل ػفاد األمح ػأر ااػم  
،لا وو ،لل أا  حاؿ اػد،لمفـ كػ  اراػلأا أحػد أح ػاد   اػن م و إدفػا ذكػرف أدلػب 

 لافا دصؼ ما أملؾوو ألأ كادت ن صد و
ناأل وو ،لل  ػذا األحػداثوو أ ػر  األ ػمس األر اراػ  نُػدل. اقنر ت ظفارة األاـأ األ

ا،رضوو إ،ػػػػر اػػػػأماف مػػػػف كػػػػـر اػػػػماأ  مػػػػدراروو أ،ػػػػاد ا مػػػػاؿ األم نف ػػػػ  ألعلػػػػأب 
 األ  حاف  اد   ادة األرطا و

 أانػػاف م نل نػػافوو لػػ  األدظػػرةي أاألاػػلأؾي أاأل،اػػابي أحنػػل لػػ  األم ػػا وو ،ب 
 ي لػػ  أ فػػ  ن ا،اػػد ا،رض أا دػػ وو د ػػ  ملػػال  األم نػػار أ ػػا  ػػ ل و ر ػػؿ اػػناد

األم لأحػػػػػ وو األمحرأقػػػػػ   ػػػػػاألعاظي أاألمدػػػػػداة  ػػػػػاألمطري أاأللػػػػػ ابوو األمرنر ػػػػػ   ػػػػػاأل رد 
أاألصعابوو ك ا  من  ػ نافي م،لمنػاف   ػعأؽ األنرػب األمكػالفي أأصػا ر  ، ادػ ي ،عػد 

 م اصلفاوو نراب األادافي أ مس ا،رضي أألاب األرافو
 فػ  طػراأةوو ألػ  دظرانػ  حػرأر أ اب منددؽوو ُمَاػرَّح األ ػرر  ردااػ وو لػ  أ 

 منر رؼوو ا ناؿ  ر ط  ،دؽ زا ا  األلأفو
قػػاؿ أ ػػأ  ػػ ل ي مرِّرلػػًا: ػ اػػا إ ػػأاف لػػا دا أ ػػأ لػػؤاد لرحػػاف األحل ػػ  مػػف قراػػ  

   ، وو ألكف مف األ ّب اا أ أ لؤادو؟
ػػػػػ إ دػػػػ  لػػػػؤادوو مفدػػػػدس زرا،ػػػػ ي أمأظػػػػؼ لػػػػ  مداراػػػػ  األزرا،ػػػػ   األاػػػػأادا و 

لت األص ف  ّكاػر ، ػراف  ػ رة زانػأف أ، ػر )ا،ذرأد   ات  دأا،  األ  دؿوو  حَّ
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 دأاأل  ،دبو(
 ادؿ أحد األحلأر: ػ أاف األمفددس لؤاد ،ّدؾو!

ػ )اا ا ف األح ؿوو األ ػ اب ألمػا  انرلمػأاوو  انك ػرأا ،ػا،رضوو ،لػل كػؿ حػاؿ 
 مش ، عّصر ،لادا  زر ادانأو(

 ا ناـ األمفددس مز أًاوو ألم حظ  أاألد  ا، ارةو
أ  ػ ل وو  ػأ األم ا ػدة األ،مادػ وو األلػ   ادنظاردػاو؟! اػدؿ أ ػأ لػؤادي ػ  ار اا أ 

 أ أ ار ؼ لد اف األعفأة األمّرةو
 ػ أرالدا أرا األل  أ د اوو  أ ي أ اأصؿو

ألػػـ ادن ػػ  أ ػػأ لػػؤاد إألػػل األنػػاراو األ مػػب لػػ  ،ػػاف األ ػػمسي أاألُمرلَّػػؽ  ل ػػ  ،لػػل 
راف األلػػػذاف  ػػػات  ػػػدار األملػػػال و د ػػػؿ األمػػػ ـز أأؿ  فػػػادوو أحػػػاط دظػػػر   األحالػػػ

ارػرلفـوو مػػا ،ػػدا اق،دػػاف األ األاػػاف لػ  صػػدر األمكػػافوو صػػالحفما مرّرلػػًا    صػػ  
 ،ـ قرد مدركًا أدفما األمردّااف  لعّان و

 قاؿ األم نار: ػ ،م   فادوو حد،داوو كاؼ أ دت كدز آؿ األحل  و
 رقت ،ادا األمفددس لػؤاد ،دػد اػما،  كلمػ  )كدػز( أرقػص قل ػ  طر ػًاي أط ػف 

 رح أااؿ ألرا   ل  لم وأ ف    
ا نصػػػػػر األمػػػػػ ـز  فػػػػػاد رأاانػػػػػ وو   مػػػػػؿ مػػػػػأ زة دفػػػػػض  رػػػػػد ا أحػػػػػد أ دػػػػػا  
األم نػػاروو ندػػاأؿ األاػػاؼوو قػػرأ مػػا ُ ػػطَّ ،لػػل األدصػػؿ  صػػأت ،ػػاؿوو أقػػدَّـ األاػػاؼ 

 إألل أ   لؤادو
وو ا رػػػُث  ػػػدَّ  ذكػػػرف مناػػػر ل   ػػػاألزمف األػػػدمأ وو م أَّحػػػ   رامحػػػ  األرػػػرؽ  اػػػاؼف

دػػًا  د ػػار األمرركػػ ي أد ػػاف األ ػػارأدو األد ػػأات األمعنحمػػػ  األمناألػػ. لػػأؽ   ادػػ وو  ُملأَّ
األفػػػػأؿو ننصػػػػادـ  األصػػػػفاؿ األأا،ػػػػبو لػػػػأؽ  ػػػػدأد األصػػػػ رو أ فػػػػ  األػػػػداكف األرػػػػا س 
محنعف  دلب األرافوو مأن  مد أر اػر  نػردِّد  ا،اػاـ األفاماػ و  ارقػ  مدػرأز لػ  

صػاج األ  ػز صدر األردأوو أقامن  منأادة ا،لؽوو أأاادن  د ن   اف نلنفب نحت 
 األمر أف  ملف ا،رضي أدمأع األح ا  و

دفض أ أ لؤادوو ،ادا  مدرأرقناف  األدمأعوو قّ ػؿ األحاػاـوو نمػ   طػأاً  نمػنـ 
  األنرحـ ،لل األ فادوو قّدـ األلعّا  إألل أألد وو األذ  نداأأل   ردـ اكنراث قامً  

ػػػػػ اػػػػامحؾ اهلل اػػػػا م نػػػػاروو ،ّطلػػػػت دأامػػػػ وو أأحلػػػػرند  مػػػػف أ ػػػػؿ اػػػػاؼ 
 و!صدئ
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 اا ،ـ أ أ   ل  وو األااأؼ مانتي أمات أصحا فاو
ػػػػ ردَّ ،لاػػػ  أاألػػػد  لػػػ  حلظػػػ : ػ أألكدػػػ  اػػػاؼ أ ػػػدادؾوو األلػػػذاف رّأأا ا،رض 

  دمامفـ ك  نراش ُحّرًاو!!
أراد األمفدػدس األزرا،ػ  إألفػاب األأقػتي أا دنفػػا  مػف  ػذا األمأقػؼ األػذ  ا،ن ػػر  

دػػ  أراد أالػػًا أف ا حػػـ  ػػؤ   ،عاػػؿ األظػػؿي أاألػػذ  حلػػـ  ػػ   ػػكؿ م نلػػؼ نمامػػًاي أألك
األ فلػػػ   ،عالنػػػ ي لػػػرّد ،لػػػل قػػػأؿ أاألػػػد   دػػػزؽ: ػ رحمفػػػـ اهللي أألكػػػف ك ادػػػا نم اػػػدًاي 
وو إددػا درػاش حالػردا  أنرظامًا ألماض ادعللوو ك ادػا ا نػرارًا ألفػذا األنػاراو كػؿ اػـأ
لاػػػ وو أاألرػػػاألـ انعػػػدـوو دراػػػد أف دصػػػدب ألدػػػا نػػػاراو  داػػػدًاوو  عػػػدراندا دحػػػفي أ  فػػػددا 

 حفو!!د
قػػاؿ األمػػ ـز  فػػاد مرّع ػػًا: ػ أأالػػؽ رأاػػؾ  ػػنح ظي أألكدػػ  أزاػػد ،لاػػ  مػػا الػػ : 
األنػػاراو ذاكػػرة األ ػػرأبي أأّمػػ   ػػ  نػػاراووو أّمػػ   ػػ   ػػذأري أ   أاػػ وو أ ػػذا األاػػاؼ 
 ز  حعاع  مدفاي إد  رمػز ألك ػاح طأاػؿ مػف أ ػؿ األػأطفوو أ ػا   األصػفاأدا  ألعػد 

ا ػػػػدًا  ا ،نمػػػػاد ،لاػػػػ وو نأطاػػػػد د،ػػػػامـ كاادفػػػػا ا نلعػػػػت ألد اػػػػفا نارا ػػػػًا مػػػػزّأرًاوو  
األاػػرطاد  لػػ  للاػػطافوو نحماػػ    دػػا ر  رالػػات ،دصػػرا  نلمأداػػ وو نعطػػر مدفػػا 

 األدما و!!
رّد األمفدػػػدس: ػ األرأاطػػػؼ ،دػػػد وو نػػػدن  لػػػ  مرحلػػػ  منػػػد رةوو إددػػػ  ُأاػػػّم  
ا، ػػاا   داػػمامفاوو ألػػأ كػػاف م اػػب  ػػذا األاػػاؼ ا ػػنر  ألػػ  ذألػػؾ األ فػػاز األػػذ  داػػمب 

 ،د ي أاألمامل  األحااأبوو أل رلتوو أرف ا، اا   عامنفاي أألاس  مردا او
قػاؿ األمػ ـز  فػاد: ػ ،لػـ األػأطف كعامػ  ماداػ وو قطرػ  قمػاش   ناػاأ   ػامًا 
أألكدػػ  كعامػػ  رمزاػػ وو ام،ػػؿ  ػػرؼ ا،مػػ  أاألػػأطفوو مػػف أ ػػؿ أف ا عػػل   اقػػًاوو حػػرًا 

 اان فد حأأل  آ ؼ ا، طاؿو
ػ حلػػرة األمفدػػدسوو نعػػأؿ أف مػػف أا  دػػا أف دصػػدب نػػد ؿ األم نػػار حالػػ ًا: 

نارا دػػا  داػػداداوو  ػػذا صػػحافوو أقػػأة األنػػاراو اكػػأف   رػػؿ أ دامػػ وو أأدػػت ألػػـ ُنكلِّػػؼ 
د اػػؾ  نعلػػاـ أ ػػ ارؾوو  ألػػًا ،لػػل أداملػػؾوو إف مػػا افػػدـ األػػ  د ك،ػػرة ا،قػػأاؿي أقلػػ  

،رض أ دػػل ا،لرػػاؿوو أ ػػذ  إحػػدف مصػػامب أمندػػاو! صػػاحب  ػػذا األاػػاؼوو َزَرَع ا
األ اتي أقانؿ األدزاةوو كاف املػؾ م ػرأ،ًاوو أألداػ   ػدؼ ااػرل ألنحعاعػ وو ألعػد كنػب 

 نارا    ررق ي أدم و
أقؼ أ أ لؤاد م اط ًا األم ـز  فادي أاألدّص  ن اض مػف حد رنػ : ػ  ػكرًا ألػؾ 
اػػػا  دػػػّ وو أمػػػا  ػػػذاي أ ػػػّز األاػػػاؼ لػػػ  األفػػػأا وو لاػػػأؼ أقدمػػػ   داػػػ  إألػػػل األمنحػػػؼ 
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األمكػػػاف ا،مػػػافوو األػػػذ  اػػػا عل لاػػػ  مصػػػادًاوو نرمعػػػ  ،اػػػأف ا، اػػػاؿ األحر ػػػ وو إدػػػ  
 أنعرأ مف   أل  ناراو ا، دادو

 ااندذف لرحاف األحل    ا دصراؼوو إ  أف األملاؼ رلض  ازمًا:
 ػ ما  نم أاوو األددا  ا زو

*** 
 ردػػامب ذألػػؾ األماػػا وو  ػػ  مػػف حصػػص مادنػػ  األراػػكرا ي ألػػذألؾ قػػرر األمػػ ـز 

 ن وو أأملل ،دد ا افرة دالم و فاد زاارة  طا 
،دػػػػدما ،ػػػػاد إألػػػػل مراػػػػكر وو لػػػػ  اػػػػا،  منػػػػد رةوو  ػػػػا د معػػػػّر األدعاػػػػب أم ػػػػد 

 ملاً و ،لـ أد  مازاؿ اا رًا مب مذكرات لارس األد د و
*** 
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كرا ؽ مرا ػؽ أ،ػدَّ لػارس األد ػد وو كأ ػ   اػنع اؿ لػا ن  األ مالػ وو دقػات 
 قل   نناارع  اطراد كلما اقنرب مأ،د او

مػػأاج رقاعػػ  ندحػػدغ حصػػل األ ػػاط.  فافاػػ  دا،مػػ وو مننا رػػ وو  عػػ  حنػػل أ
أصػػأألفا مػػدة دصػػؼ اػػا، وو ،ػػـز أف اكن ػػؼ دحػػً  م ػػاأرًاوو د ػػؿ  ػػاف أ ػػ ار وو 
داامات رط   نن ،ػب  ػاف ظ ألػ وو لػ  لاػح    ن لػحفا األراػأفوو كػاف األر ػب 

 طراًاي مدّدفوو حالرًا  انع اؿ  لأة محرَّم و
اد   اانمرارو أاأل ااد  نكنب ،داأادفا أماـ ،اداػ  ل دا ػ  لمار  الرب أ د

ندنظػػر ،أدنػػ   لف ػػ وو ،ػػذر د اػػ وو إدفػػا دػػزأات ،ػػا رةي أ مػػاؿ   اعػػاـأ أمصػػلح  
 أطدا  مرن اةوو أألكد  أقر ل  دفاا  ا،مر أدفا حاأل  حّب أالًاو

 األاا،  نعنرب مف األرا رةوو د ؿ ،رزاأل وو قنؿ د أرًا احّأـ مأزأزًاو
 األمعا،دوو رّش ا،رلا   األما ورنب 

ػ ص اح األ ارو قاؿ األ دد  اقد لاػز  األأاقػؼ م ناػمًاو حػدَّؽ     ػ ي ،ػـ قػاؿ 
 مدد  ًا: ػ  الافو!!

 ػ  لحمفاي أ حمفاو
 طّأقفا  ذرا،ا وو حامً   اد ا األلدفي ،ـ أ لافا ،لل أقرب معرد قامً :

 م ا يتو!ػ إف  ذا ألـ ا طر   األ  أ دًاوو حعًا أدت ملك  األ
 أ ا ت مطّأح   عّ ر  األ دد وو لاردة  رر ا األذ    ،لل كن افا:

 ػ  كذا أللؿ أألاس كذألؾ؟
 ػ أألكف كاؼ قدمتوو ألـ أامب صأت ،ر  و؟!

 ػ إدفا  داؾ ممّأ    اف ا،  اروو  رادًا ،ف ا،،اف األمنطّ ل و
األفػػػػدأ  ااػػػػر  لػػػػ  ،رأقػػػػ  رأاػػػػدًاي رأاػػػػدًاوو إحاػػػػاس  ػػػػاألز أ  من كػػػػ   ػػػػذ  

ألحادا وو اناب ل  صػدر وو قػاـ  حركػات صػ اادا  ،ا ،ػ وو ادػدلب  ط ارنػ  األحػارةي ا
األمنحماػػ ي احنلػػف  اػػد ا مػػف  داػػدوو حّا نفمػػا ق لػػ  طأالػػ ي م ػػ أ    ّر ػػا دحػػأ 
األػػػدحؿوو احنأنفػػػا ا،حصػػػاف األحاماػػػ ي أالنر ػػػا األ اػػػاط األر ػػػ  و ألفاػػػًا كررأاػػػافوو 

امػػػػت لرا ػػػػناف لػػػػأؽ دػػػػار األلػػػػذة ر ػػػػ ا رحاػػػػؽ األمنرػػػػ ي أ للفمػػػػا ،ػػػػرؽ ا دصػػػػفاري ح
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 األمندأّ  وو ،ـ ادط ي ل  ما   لاب صدار ُمظلَّؿو
 قاؿ لارس: ػ نمداُتوو ألأ ألـ أ،رؼ زأ ؾو

 قاألت من،ام  : ػ ألماذاو؟!
 ػ حاأل  ندداب لمارو
 ػ أألكدد  كدت األ ادم 

 ػ أمب  ذاوو لا،مر حار  مراف أل  ،لل ا،قؿو
لػػػأف  ػػػذ  األر قػػػات  ػػػدك،ر ممػػػا ػػػػ د،ػػػَؾ مػػػف  ػػػذا األفػػػرا وو أدػػػنـ األ ػػػرقاف نُ  حمِّ

 نانحؽوو إد  ا أدد  ا ف ل  األعدسوو دحف من عافوو ألكؿ مدا حران و
 ػ أألكف ألماذا أداو؟!

 ػ   ناؿ امرأة ،ف ا ناار او
 مدت  اد ا مانر ا وو ُمأادِّة رأافا ،لل صدر و لا دن   اؤاألفا:

 ػ ما رأاؾ   ؟
 ػ حأرا  رامر ي أ، ران  ألرأبو!

 َتي أأ،نرؼ  ذألؾوو ر ؿ حعاع و أنا رت لاحك ي أمنأحشو!!ػ أما أد
أّاػػدت قأألفػػا األر مػػات األحمػػرا وو األنػػ  أ ػػذت نماػػؿ إألػػل األزرقػػ  لػػ  مأالػػب 

 منرّددة مف  اد او
كاف أالحًا مف   ؿ ما  احػت  ػ وو أف زأ فػا منرػاطؼ مػب األرػرب  ركػس 

ألماػنأطدأف األافػأدو مػف أحل ا  زم م وو قاألػت: ػ ألعػد أحػ ط   أمػًا ادنعاماػًاوو كػاف ا
كا أناػػات )ألاكػػاـي أأأل ػػأتي أأ ػػدأت اػػاكأؼي أداكاداػػا( قػػد قػػررأا األعاػػاـ  ػػ  ،لػػل 
ط رااو أك،ر مف مم  ر ؿ مالفوو أدػذر ـ  ػزط ؽ األدػار ،لػافـ ألػأ نػا رأا نعػدمفـوو 
 دَّدأ  قاملاف: إف ألفـ مرا ػب ،لاػاوو أاػاررلأف كاػؼ ادعمػأف مدػ  أنا رػت  الػاف: ػ 

ألحا ػػػاـ  ػػلأمأوو لكادػػػت  صػػػدد طلػػػب األاػػماح مػػػف حكأمػػػ  ا دنػػػدابوو أمػػا زاػػػارة ا
 لػػـ أرالػػ  األدأألػػ  أللكا ػػأنز األعطػػر  ) اػػت زر،ػػ (وو ،ػػرض ،لاػػ  ر ػػأف ك اػػرةوو 
 إ  أدػػػػػػػػػػػػػػػػ  رللػػػػػػػػػػػػػػػػفا قػػػػػػػػػػػػػػػػامً : ػ إدكػػػػػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػذا األرػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 %  األمم  مف أرال  ط رااوو أاك اكـ ذألؾو!00ـ نااطرأف ،لل  0946
 ،اؿ: ػ إد  اا ف ل  دأام   طرةو! دظرت  رادًاوو أ   ن كر  صأت

ندّفػد أ ػأ األألػاي أقػاؿ: ػ ألعػد طّأقأدػا  ماػنرمرانفـوو أحكأمنػِؾي أ ل ػأرِؾي كادػا 
 األا بو!
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زلػػرْت: ػ د،دػػ  مػػف  ػػذا األحػػداثوو اك ادػػ  أاػػام  األنػػ  أ،ا ػػفا لػػ  َأ ػػأا  
 األاااا  األ ادع و! ألأ َؾ ألرحلُت ،امدة إألل  لد و

  ؿ كدت  لؼ إط ؽ اراح و؟ َأَمَض األاؤاؿ ل  ذاكرن : ػ
قاألت دا ل : ػ كاف ألػ  دأر وو أألزأ ػ  أالػَاًعوو أا ف إألػل األلعػا ي أاػأؼ 

 َأحرص أف اكأف قرا ًاو
رالعفػػػػا حنػػػػل األرر ػػػػ وو َأدارت محّركفػػػػا أق ػػػػؿ ِإق ،فػػػػا صػػػػرعنُ   عأألفػػػػاي أ ػػػػ  

وو ك  أحِمَؿ مدؾو  ن ناـ: ػ نعّصدُت األلعا   ؾ  ذا األاـأ
 ػ م دأد وو م دأد و!!!حادرنُ  أ أ ازم ر: 

*** 
رقص األافأد ، ث رقصات لػرح ك اػرةوو ا،أألػلوو اػـأ د ػؿ األ دػراؿ األ رداػ  

ـوو أندكػد ألفػـ أّف ا دنػداب قػد أقػب ،لػل األ لػداف األرر اػ ي  0921حأرأ اأراا ،ػاـ 
أ األنػػػاأل  اػػػأؼ انحعػػػؽ أطػػػدفـ األعػػػأم ي حاػػػب مػػػا أ،ػػػد األػػػأزار األ راطػػػاد   ل ػػػأري 

اػػرامالا  أذألػػؾ ،ػػاـ أاأل،اداػػ وو ألالػػ  نعاػػا ـي  0947ـ للاػػطاف إألػػل دأألنػػاف ،ر اػػ ي أا،
ـ أألكػػػػف  ػػػػؿ  0967أاألرقصػػػػ  األ،األ،ػػػػ   رػػػػد  زامػػػػ  األرػػػػرب لػػػػ  حزاػػػػراف مػػػػف ،ػػػػاـ 

ارقصػأف رقصػنفـ األرا رػ وو!  ػذا مػا   ا ػب أف اكػأف أ ػرحـ كػؿ األظػ ـ لػ   ػذ  
 صػػأت ا،مػ  األرر اػػ وو أ ػػـز أدػػ  ألػػف احصػػؿو  ػذا مػػا قاألػػ  ألد اػػ  األدعاػػب أم ػػدوو أ 

 ،اؿي أ أ انا ب قرا ة األمذكراتو
*** 
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نػػدلَّؽ األمفػػا رأف األصػػفااد   د،ػػداد ح اػػرة إألػػل للاػػطافوو ألعػػد اػػمَحْت األل دػػ  
و  ا،مراكا  ػ األ راطادا  ألمم  أألؼ مدفـ  األعدـأ

َأر،دت األمدفي أاألعرف  األمظا رات األرر ا  األمحنّ ػ ي أازدادت األصػدامات  ػاف 
ألف مػػات األماػػّلح   راػػ ي داماػػ وو ألعػػد ندكَّػػد أللرػػرب أفَّ األرػػربي أاألافػػأدي أادطلعػػت ا

اقاػػرامالااف قػػد  ػػكَّلأا  ا ػػفـ األدظػػام  )األفا دػػا (  اقلػػال  إألػػل ،صػػا ات األعنلػػ  
مف ا،رحأفي زلا  ألاأم ي أ نارفي أحار ـوو أنػذكَّر األ لاػطاداأف األأ ػأ  األ  ػر ي 

اكفي أااػػػزمفي أاأاػػػؼ األمنػػػيمرةوو أم،ػػػاؿ ألأاػػػد  ػػػأرجي  ا أنداػػػك  أاػػػناذ مدػػػاحاـ  ػػػ
كػػػػأافي أادلػػػػػماـ رأند ػػػػرغ إألػػػػػافـي أن ػػػػكاؿ أأؿ كنا ػػػػػ  صػػػػفاأدا  معانلػػػػػ ي أنػػػػػيمر 
 راطاداػػا مػػف  ػػ ؿ األ الػػد مار ػػاؿ األلد ػػ وو ،دػػدما ،ػػّاف األاػػار  ر ػػرت صػػامأماؿ 

 األافأد ي األصفاأد  حاكمًا ،لل للاطافي ك  انـ ح ؾ األمؤامرة األك رفو
د األاػػػ دا  مػػػف ذألػػػؾوو ألػػػذألؾ ناػػػار،ت دف ػػػت  راطاداػػػا إألػػػل األنفدمػػػ وو ااػػػن ا

محاكم  الطاف األ لراي أرلاق و دالب األمحامااف ،ف األمرنعلاف دلا،ًا م اػدًا ،دفػـ 
أرحػػػػـ األنرػػػػذاب ألػػػػـ ن، ػػػػت إدادػػػػنفـوو نػػػػا ب األصػػػػفااد  األلػػػػدط ،لػػػػل األمحكمػػػػ   كػػػػؿ 
،علفػػػػػـوو مطػػػػػػاأل اف  ز،ػػػػػدامفـوو أأق ػػػػػػت ،لػػػػػل األػػػػػػدأاـ  ػػػػػارج األمحكمػػػػػػ ي أدا لفػػػػػػا 

 ن    األمأت أللرربوم مأ،ات مدفـ  ا
ُألػرج ،ػػدفـوو مػا ،ػػدا إ،دػافوو أحػػد ما راع م  ػأؿوو ُأ،نعػػؿ  ػاألعرب مػػف مكػػاف 
األرملا ي أا  ر ل ح ُأ ػد لػ  مدزألػ  ماػدس مػف دػأع )قػر  داغ( أ،ػدد مػف أصػا ب 
األػػداداماتوو أأقاػػـ ، ػػرات األمػػراتوو أدػػ  ااػػنرملفا أحاادػػًا ألصػػاد األاػػمؾ كػػاف مػػف 

  لاف ك  ا لدا وو ِإرلاً  أللصفااد وو!!!األ ل َّ أللَراافوو أفَّ األر 
 اػػأط األ  ػػر ا،أألػػلوو ندحػػدغ أ ػػ  ا،رضي أ ػػ  نػػدفض مػػف اػػ انفا أاألػػراف 
األد ػط وو نُػػؤر ف األػػر لاف األمػػزرقافي األمنػػدألااف مػػف ح لػػّ  األم ػػدع و ااػػنطا،ت  ّ ػػ  
راف قأا  أف نعذؼ  رادًا أرقػ  األحكػـ األصػ را وو مػف ،لػل صػدر األم ػدأؽ األعصػار 

 ادمػػػا قػػػرأت األراػػػأف األمنأق ػػػ  ،لػػػل صػػػدر األ اػػػد األطأاػػػؿ األدحاػػػؿ كلمػػػات  األعامػػػ وو
 حرأؼ ك ارةي أ  ط رد  :  ا ـ ،ر   األكا ػأنس  اػ ح حر ػ  أقنػؿ مػف لافػاوو 

 ألذألؾ أ دا وو
 طػػُف األاػػاح وو امػػنا  األح ػػأد األمن مػػ   ػػاألحزفي أاألدلػػبي أاألدعمػػ وو لمدظػػر 
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لػػػ  زاأاػػػ  مػػػف األاػػػاح ي أ ػػػف األ ػػػفادافوو أ كػػػل ،اػػػأف األداػػػا ي األلػػػأان  ادح ػػػرف 
اػػػػأز،ف دظػػػػرانففوو  ػػػػاف األر ػػػػاؿ األدالػػػػ افي أاألأ ػػػػأ  األحمػػػػرا ي األ امػػػػدة أللحػػػػرس 

 اقد لاز ي األ اك  األا حو
ـّ أ ػػػذت ننرػػػاأللوو حنػػػل  ا نػػػدأت األراصػػػ    ماػػػا )اهلل أك ػػػر(  ػػػاف األدػػػاسوو ،ػػػ
أصػػ حت  ػػدارًاوو صػػر ات األ دػػأدي أقرقرػػ  األاػػ حوو ألػػـ ناػػنطب أقػػؼ األ طػػأات 

 ي األمنعدم   ان ػا  األم ػدع وو م ػكِّل  قأاػًا أ ػذ  األنلػااؽ ،لػل األ دػأدو دّأف األ طام
 األرصاص مدذرًاو

نأق ػت ،ر ػ   اػػب ،اػكرا  نرّ ػػؿ مدفػا األكػػا نف لالاػبو َأمػػر  دػأد   األصػػرأد 
 إألل ا ألااتو

ادػدلب األح ػد إألػل األ ،نػافوو قطرػأا األح لػافي أرلرأ مػا ،لػل ا،كػؼي أاألفنػاؼ 
 أل لا وو أادطلعت  دازة حال  واألمكّ ري ادّأ  ل  ا

رحلػػػت ،ر ػػػ  األلػػػا ط األ راطػػػاد ي أمػػػف  ل فػػػا األ ػػػاحداتوو من فػػػاف صػػػرأدًا 
إألػػل مراػػكر ـو لػػ  ذرأة األطراػػؽوو  دػػاؾ حاػػث  اػػناف اقمػػاـ األم ػػرأؾي أمػػف  ػػاف 
ا، ػػػػ اروو ألرلػػػػب رصػػػػاص ك،اػػػػؼي قانػػػػؿوو ُماػػػػدَّد  نصػػػػماـ  ان ػػػػا  ،ر ػػػػ  األكػػػػا نف 

ادعل ػػت مندحر ػػ ي  اأاػػ ي أ،دػػدما اصػػطدمت  عرػػر لالاػػبوو ادحرلػػت ،  نفػػاي ،ػػـ 
األػػػػأاد وو ن ػػػػلَّ ت لػػػػأؽ أاػػػػداف األح ػػػػارةي أاألصػػػػ أر األُمد َّ ػػػػ ي أمػػػػف  ػػػػاف األحطػػػػاـ 

 األممزَّؽوو طار  اداف داماافي ،ـّ اعطا  امدافو 
أصػػلت األ ػػاحدات األراػػكرا وو إألػػل مكػػاف ا حناػػاؿوو ق ػػز األ دػػأد مدفػػا أ ػػـ 

ف األاػػكأفي أصػػمت األمػػأت كػػاف أاػػرع مػػدفـ!! منح ػػزأف أل  ػػن اؾ مػػب األعنلػػ وو ألكػػ
ادن ػػرأاوو  ح،ػػأا  ػػاف ا، ػػ اروو إ  أدفػػـ ، ،ػػًا ا ّن ػػأفوو لعػػد األنعطػػت آذادفػػـ  ػػدارًا 

 مناار،ًا  ألا  ألـ ُن ا دوو نمل  م نردة إألل مكاف ماو!!
األنعطػػت أدظػػار األ مفػػأر األمحن ػػد لػػ  اػػاح  اػػأؽ ط راػػاوو األ رامػػ  األ  ػػر و 

منفػػدج: ػ قنلػػأ وو قنلػػ  األصػػفااد و!! نػػدا لت صػػر ن وو  صػػاح أ ػػأ األألػػاوو  صػػأت
مػب صػاحات ح ّاػ  مػف  رػض األمن مفػراف: ػ اهلل أك ػري اهلل امفػؿي أ  افمػؿوو ألعػد 

 ادنعـ اهلل ألل فادافوو مف اقد لاز األم رمافو
حػػزف مػػؤألـي ُمحػػرِّضوو ،ػػأَّر اددلا،ػػ  لػػارس األد ػػد  دحػػأ األعنالػػافوو لكػػؿ أأؿ 

 ػػػػ ؿ األح ػػػػارةي أا، ػػػػأاؾوو  اح،ػػػػًا ،ػػػػف  اػػػػد األلػػػػا ط األأاصػػػػلافوو ق ػػػػز كػػػػذمب 
ػػػػـوو األُم،عَّػػػػب  األطلعػػػػاتو!!  ػػػػد  مدظػػػػر  األمف َّ ػػػػف أ فػػػػ ي  مَّ األنرػػػػاسوو أ ػػػػد وو ندلَّ
نحاَّس د َلُ وو ،رن  األد      ازاؿ حّاًاو! أصؿ رقاػب إد لاػز ي أمرػ  ،ػدد مػف 
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دِّحػػًاي منلمِّاػػًا األ دػػأدوو أ ػػار ألفػػـ  اػػد  إألػػل مكػػاف األاػػامؽوو حملػػ   ددػػاةوو اػػار منر 
مكاف  طأان  حنل األطراؽو لأؽ لاػح  مػف ا،، ػابوو مػدَّد وو لػنف األعناػؿ ،اداػ  
 ػػػ ص  دظػػػر وو دا ػػػدًا األفػػػػأا   صػػػرأ    األدػػػ وو مدن لػػػًا  ػػػػاف لنػػػرةي أأ ػػػرف لػػػػ  
ا ن  ات األدزعو أاألدـ ادط  لم و اػمر  أقػرب األحلػأر اح ػرج: ػ قنلدػ  األافػأدو 

 دوادن ض  اد  دلر  أاحدةي أ م
حملن  ااارة اقاراؼ مب اامع وو األن  َأراحن  مػف ،ػذا ات األلحظػات ا، اػرة 

 طلع    َّمت رأا و 
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مػػػرَّت ا،اػػػاـ كما ػػػ ي مراػػػرة ،لػػػل األ لاػػػطاداافي أاألمػػػؤامرة األصػػػفاأدا  أاألدأألاػػػ  
ناػػنمر لػػ  ح ػػؾ  اأطفػػا األردك أناػػ   دػػاي أ دػػاؾ  لػػؼ األمحػػاطي أاأل حػػار األدالمػػ  

ا،اػػػػد  األعػػػػذرة ألحانػػػػاف األمػػػػاؿ األصػػػػفااد وو ،لػػػػل إدارة ، لػػػػ  األنػػػػاراو حاػػػػث نرمػػػػؿ 
ألصػػػاألحفـوو لن ػػػرج األمطػػػا ب األلػػػ م  صػػػح فاوو أد ػػػرانفاوو أمؤأل انفػػػا  األردػػػاأاف 
األ لنػػػ و أاألصػػػأر األم ػػػأَّ   ،ػػػف "أرض  ػػػ   ػػػربي أل ػػػرب  ػػػ  أرض أ،ػػػف أأألمػػػؾ 

أل راحاػػث ،لػػل األ ػػدأ األرّحػػؿوو   مػػاألفـي أ ػػامفـوو ر،ػػاةي ألصػػأصي ااػػرح األعمػػؿي أا
أ اػػػػاد ـي أ ػػػػ ؿ  ػػػػػرأر ـ األزد ػػػػ وو إدفػػػػػـ  دػػػػأد حمػػػػػر آ ػػػػرأفوو   اصػػػػػلحأف 
أل ػػ  وو ُأماػػأفي م نلػػأفو!! األداػػأة ،دػػد ـ أ،ػػا  أللن راػػغوو ن،اػػر حرامػػز ـ األحاأاداػػ  

 ل ذ امرأة مك أؼوو ،اا فـي  لأد ـ ن ف  رامح  دند ي معّززةو!!"
أاػػػػت )إذا أراد األدػػػػرب أكػػػػاف ممػػػػا قػػػػرأ  أ ػػػػأ األألػػػػا لػػػػ  صػػػػحا   األأا ػػػػدطف  

ػػر ااػػند ؿ نلػػؾ األػػ  د  ،رأانفػػاي أد طفػػاوو اػػا،دأدا دحػػف األافػػأد ازر،أدػػا  األُمنحلِّ
 دػػػاؾوو دحمػػػ  مصػػػػاألحكـوو دعػػػأ  اػػػاطرنكـوو ددعػػػػؿ دامأقراطاػػػانكـ درّلمفػػػا ألنلػػػػؾ 
األ ػػرأب األ اماػػ وو األنػػ    نرػػرؼ مػػف األػػددااوو إ  إألصػػاؽ أ أ فػػا  ػػا،رضي أرلػػب 

  األنأّاؿي أاألد،ا وو ألادلب ،دفا األمرض أاراؿ األمطر!!(وأد ار اي أ   ننمنـ 
لارس األد د وو أاحد مػف آ ؼ األمرػذ افي األمعفػأرافوو ألػاس ،ف ا،مػأر لػ  
للاػػػػطاف ،امػػػػ وو ألػػػػ  ط راػػػػا  اصػػػػ وو األنػػػػ  حراػػػػت األصػػػػفاأدا ي أمدػػػػذ  دااػػػػ  
أ ااػػناطادفاوو ماػػنرمرانفا حأألفػػاوو لاألماػػا   ػػدؼ ااػػنرانا ّ  ألفػػاي ناػػار ح،ا،ػػًا دحػػ

اَ،اأأوو  ؿ ،ف احنااؿ األلا ط األ راطػاد وو ااػنعرئ أحػدا،ًا ك اػرة اػأؼ نرصػؼي 
أمؤ ِّرًا ،لػل مػدف اػاطرة األافػأد ،لػل حكأمػ  ا دنػدابوو األمأ ػأدة لعػط ألحمػاانفـ 

 حنل إ، ف دأألنفـو
ُ،ػػػػاِّف قامػػػػد  راطػػػػاد   داػػػػد  رن ػػػػ  ما ػػػػر ألمدطعػػػػ  ط راػػػػاو أكن ػػػػت األصػػػػحؼ 
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  )اقر ػػػا اأف األرػػػرب ادنػػػاألأف لػػػا طًا إدكلازاػػػًا ك اػػػرًا اقاػػػرامالا ي أ ردػػػاأاف اػػػأدا
األمأاػأ  مػف األعنلػ  –أاامؽ ،ر نػ  األافػأد  األداادػ وو األ،ػدر ألػدـ األ دػد  األ راطػاد  

 األررب(و
*        *        * 

اقدكلاػػز اعنحمػػأف مدػػازؿ األ لاػػطاداافوو ظا راػػًا ألل حػػث ،ػػف اقر ػػا اافي إدمػػا 
  حوو حنل ألأ كاف  د رًا صدمًاو!ل  األحعاع  ألمصادرة أا  قطر  ا

*        *        * 
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نعػػاطر األر ػػاؿ إألػػل صػػ دوو ا نمرػػأا لػػ  مدػػزؿ  راػػد األ ػػ ف وو مػػف أقػػارب أ ػػأ 
،امر األلحاـوو أنعرر اقلراب ل  مدادن  ص دي أط راػاي أُأطلػؽ ،لػل األندظػاـ ااػـ 

 و)  ف  األدلاؿ(  عاادة األدّز وو ،ـ أقامأا اماف األأ   أللمعاأم 
ا،اػػاـ نػػزداد اػػأ ًاي أاألاػػ ح األػػذ  أراػػلن  ألدػػا األفامػػ  األرر اػػ  األرلاػػا   ااػػمف -

أ  ادد  مف  أعوو رحـ ،لمفػـ  مأق دػا األصػربو! ا ػب ،لػل األدػاس األن ػّرع أل ػرا  
األاػػػػػ حوو األصػػػػػفااد  أصػػػػػ ف ،دػػػػػد ـ  ػػػػػاش حعاعػػػػػّ وو  اقلػػػػػال  إألػػػػػل م ػػػػػازدفـ 

اػػػػد  إألػػػػل اػػػػأرا  أ  ػػػػر ـ محمػػػػد األممنلمػػػػ وو ألػػػػاس ألدػػػػا إ  إ أاددػػػػا  دػػػػاؾي أأ ػػػػار  
األصاداأ وو أف  األ  م نار قرا  لاؽ األاأرا ي أ ػأ قػادر ،لػل نػدماف مػا اطل ػأفو 
دأق ت األ ط وو نك َّؿ األصػاداأ   ر ػأر األحػدأدي أاأل عػا  حنػل نػدماف األاػ حوو أمػا 

 دعل  لاأؼ اكأف ، ر األ حارةو
 ض ل  ال  أاحدةو!أألكف األعا،دة نعأؿوو   نلرأا األ ا-قاؿ األ لرا مرعِّ ا: 

أنُ ؽ ،لل  لب األدلر  ا،أألل ،لل ظفػر األ دػاؿوو لاػؽوو  ر ػ  األنأالاػؽوو ،ػـ 
، ػػأر دفػػر ا،ردف ،دػػد م الػػ  األحّمػػ ي لط راػػاي أن زادػػ  لػػ  مدػػارة األرا ػػبو ألػػ  
األلالػػ  األ،اداػػ وو اػػنـ  لػػب األدلرػػ  ا، ػػرف مػػف األاػػ ح إألػػل قراػػ  األكراػػ  األاػػأرا وو 

 ر األ حارةي أا زَّف ل   ر   األ اؾوأ زأرؽ لارس األد د وو ، 
ُحػػػدِّدت أاػػػما  األر ػػػاؿوو األػػػذاف اػػػاعأمأف  األمفمػػػ  ا،أألػػػلوو أمػػػا أ ػػػأ األألػػػاي 

 أمحمد األصاداأ وو لللمفم  األناألا و
ُط رػػت األمدا ػػار األُمحرِّلػػ وو أزِّ،ػػت ألػػاً وو قػػرَأ األدػػاس األػػد،أة إألػػل اقلػػراب 

دفمػػا ندامػػاف لػػأؽ لأ ػػ   ركػػاف صػػ اح األدػػدوو لػػ  نلػػؾ األلالػػ وو  ػػدت األمػػدادنافي أكد
 أ اؾ ا د  ارو

أ ػػرقت  ػػمس األاػػـأ األنػػاأل وو مراػػل  اػػااطفا األحػػارةوو ملف ػػ  ا،رضي أاأل ػػرؾ 
األأاار ي األلػحل وو األنػ  انركفػا ،لػل  أاد ػ  دفػر ا،ردف األصػا بوو لنلنمػب مرااػا 
 مناألمػػػ  ،لػػػل أقػػػداـ األاػػػفأؿ األمنػػػأنِّرة  ا،حػػػداث األمنصػػػار، وو  ػػػاف األحػػػؽ أاأل اطػػػؿ
لندااب ماا  األدفر مدن     األدلب مف ا،قداـ األدرا ػ ي األنػ  ن ػأس ،دػد  ػطيد و 
أما ،دد مص َّ وو حاث ن نف أل  األ حارة صػدر ا األرحػبوو افػدأ لػ ا  وو أنحلػد  
وو  رػػػد أف  لَّػػػؼ أراَ  ي أ،لػػػل طػػػأؿ م ػػػرا  أحنػػػل َأكػػػّؼ األ  ػػػاؿوو  ػػػأا   كػػػدـ رؤـأ
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 صداؼ األ لراأات األم ّكرة  األرطا و،عاً ي رط ًاوو ن رح أل  أ  ار األمأزي أأ
ـ  األألػػا  مػػد اػػد اوو  اػػر، ي أحػػذري أ ػػ   لػػ  ذألػػؾ األصػػ اح األُم كػػروو أ ػػذت ُأ
نػػد ُو ،لػػل أداملفػػا األملاػػأ،   اػػدا األلفػػبوو مدنز،ػػ  ا،رح ػػ  مػػف األ أادػػب ا  راػػ  

 األمحّماةي أاألمكأا   دألاد  األداراف األمنأ    ل  األندأرو
 ػػػ وو ااػػػناعظوو مػػػب  ػػػػرأر  ددػػػ  اػػػالب اأمػػػػًا رامحػػػ  األ  ػػػز األطػػػازج د لػػػػت أد

 نن ا،ؿ لا  أحداث  نلو
األحأاداػػت مدلعػػ وو أاألػػذ   ػػاألؼ ذألػػؾ نرػػرَّض ألف ػػـأ األح ػػارةوو أطلعنفػػا أاػػد  
األصػػػػػ ا ي األػػػػػذاف  ػػػػػكّلأا دأراػػػػػات نطػػػػػأؼ األ ػػػػػأارعي أا،زقػػػػػ وو نفنػػػػػؼ مرلدػػػػػ  ،ػػػػػف 

 اقلراب ق ؿ  دم و
وو معػرأ   ألػأحو  رلػفـ م فد األداسي أ ـ انعاطرأف إألػل األاػاح  األرمااػا 

ا ر ر قدما   ن،اقؿوو ألعد  ا  مف أ ػؿ إ، ػات حلػأر وو  ألػًا مػف انفامػ   ػاأل  ف 
أاأل أطداػػػ وو أ ػػػأ اكنػػػػب   طأانػػػ  حػػػػرأؼ ،ػػػدـ قدا،نػػػػ   مػػػا ا ػػػػر   ادمػػػا ادػػػػدلب 
آ ػػػرأف منأقػػػداف  األحمااػػػ وو مػػػدركاف أف ذألػػػؾ أحػػػد أاػػػاألاب األمعاأمػػػ  أقػػػد زادنفػػػـ 

األ لاػػطادا وو األنػػ  ن  ػػؽوو نرلرفػػا ا،اػػد  األحػػارة  ػػدلؽ  قدا،ػػ  األ لنػػاتي أا،،ػػ ـ
 األدـ األأطد وو أقد ،لت األفنالات األمرادا  أل دندابي أاألصفااد و

َقػػػِدَمت األرر ػػػات األراػػػكرا  ح لػػػل  ػػػاأل دأدوو قُػػػدِّمت أللعامػػػد اقد لاػػػز  ،رالػػػ  
أ ػػداؼ اقلػػرابي أمطاأل ػػ و أ كػػؿ األ ػػرأدي أاألصػػلؼ ا اػػنرمار وو مّزقفػػا أدااػػفا 

 حت قدما ون
ػػرت األراػػأفي أ ػػدَأ ا  ػػن اؾوو  راػػًاي منأح ػػًاوو ُدِ ػػَس ط ػػؿ لػػ  األنااػػر   احمَّ
اػػػػحعت  اػػػػد  ، ػػػػ ت مصػػػػ ح و ادػػػػدلرت األ مػػػػا ار م دأدػػػػ ي  ػػػػادرةوو ادطلعػػػػت 
ز ػػات األرصػػاصوو اػػعط ،ػػدد مػػف األعنلػػلي أاأل رحػػلوو ااػػنطاع د ػػر مػػف األ ػػ اب 

لػل  دػادقفـو ألػـ الحػظ أحػد لػ  اقنحاـ  ما،  مف األ دأدوو قنلػأا أحػد ـي أااػنأألأا ،
 لِـّ  ذا األرراؾ األدام وو األ رماؿ األمندحرج مف أ،لل األ ارع مناار،ًاوو معرقرػًاوو 
أقػػد امػػنا  األ ػػارأدي أقطػػب األحداػػدوو أقػػد  ػػرز مػػف لأ نػػ  لناػػؿ ارػػس   األدػػار األاػػارا  

 إألل  أل و
األر راػ : ألأ كاف  األمعدأر إاعال ي أقرا ة ما كنػب ،لاػ   األط ا ػاري أ ػا،حرؼ 

)األمأت ألكـ أافا األدأااـ(و ،درؾ مدف حعد األافأد ،لل اقداادا   مرػا !!و ر،ػدت 
ط راا  ا د  ار األفامؿوو أنطاارت ا،    األامرا ي أاأل ػعرا  لػ  األفػأا  األُممػزَّؽوو 

 األُملطَّو  األدما  األ  را !!و
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مػػػري إاعا،ػػػات ،كلػػػل ننػػػد سي ننرػػػاظـي نُػػػدلف لػػػ  األ ػػػرؾ األصػػػدارة أللد اػػػب ا،ح
أاػػػػ ؿ مػػػػف ا،،ػػػػاف األاػػػػا د ي األمر ػػػػأق  ،لػػػػل ا، ػػػػ اري أاأل ػػػػدرافي أا،اػػػػطح  

 أكذألؾ ا،اد  األمعطأ، ي األم رأدة ا،كؼوو نلرف األمأت األصفاأد  ا،اأدو
ل  ذألؾ األدفار حّلعػت لػأؽ ط راػاوو صػر ات األدػأح األفاطلػ   األػدمأع األملنا،ػ  

 ،لل األأ أ  األمد أ    األ  ار !!و
مداد ي أكذألؾ ،لل اقد لاػز األػذاف ألملمػأا  ػراحفـ صػامناف اـأ كار،ّ  ،لل األ

لاااػػػنفـ األك ػػػار األ األاػػػاف ،لػػػل األمعا،ػػػد األػػػأ،ارة لػػػ  األعػػػدسي أاألعػػػا رة أألدػػػدفوو   
اػػػػد فأف أللن ػػػػاأزات األصػػػػدارة األنػػػػ  اعػػػػـأ  فػػػػا لػػػػ  ألحظػػػػ  اد رػػػػاؿ أحلػػػػب حلػػػػا فـ 
أد األصػػػفاأد وو إدػػػ  ،لػػػل ااػػػنرداد لػػػأر وو ألنعػػػداـ ا،نػػػذار  ،ػػػف  طػػػد حاػػػر معصػػػ

 منداااف أف األمااف قد د،ا ـ )أ دا  ا،لا، (و
ألػػـ نمػػض اػػا،  ،لػػل ن ػػنت األمظػػا رة األمػػدماةوو  رصػػاص األ دػػأد اقد لاػػز 

ؿو  أاأل رماؿ األافأد  األمن ّ روو حنل  دأ مذااع از،ؽ مرلدًا حظر األن أ 
لػػ  قلػػأب األمػػأاطداف األرػػربي كػػاف اقح ػػاط أ ط أطػػًا   ػػرًاوو امػػد أذر،ػػ  لػػ  

ص  مدفػػػػػا دـ األ ػػػػػ ا، ي أاألنصػػػػػد و ادطلعػػػػػت األرداػػػػػد مػػػػػف ا،ألاػػػػػد  األعلػػػػػأبوو امػػػػػن
األمن اذألػػ  ن ػػنـي أناػػّ   مػػف َ طَّػػط ألفػػذا اقلػػراب األػػذ  راح لػػحان وو اػػن  قنلػػل 

 أ، رة  رحل!!و صاحت أـ ،كللي أ   نلطـ  دافاي أنعّطب  رر ا:
 )اهلل   األعفـوو دحدا قد اقد لازوو أاف األررب!!و ن أ ،لافـ(و-

اػػػدلرأف  دأ ددػػػا إألػػػل األمػػػأتي أ ػػػـ م ن مػػػأف نحػػػت أ،ػػػأاب -أ ػػػرف:  أأ ا نفػػػا
) راػػػػػػأاوو  ـز نزحرنػػػػػػأا -داػػػػػػامفـ!!و إ  أف ، ػػػػػػأزًا مرن  ػػػػػػ  األاػػػػػػداف صػػػػػػاحت: 

ب األحؽ إ  األدـوو داانأا ،أرة   قداش راح لافا  فدا!!(و 36ألل فدا وو ما  ر ِّ
 ا،نعػػاؿ ،ػػدد  حرقػػت األمػػدادناف  ػػا،ألـي أاألحػػزفوو أزاد مػػف حدنػػ  قاػػاـ اقد لاػػز

مف األمنظا رافو كاف قرار   ف  األدلاؿ حكامًاو ألعد ز َّت  رددك قلاػؿك مػف د ػطامفا 
 ل  األمظا راتو

اانمر حظر األن أؿ مدة ، ،  أااـو ألكف ذألؾ ألـ امدػب األمدا ػار مػف األأصػأؿ 
إألػػػل األ اػػػػأتي أاألمحػػػػ ت األن اراػػػػ وو دا،اػػػػ  إألػػػػل األصػػػػمأدي أاألنلػػػػحا  مفمػػػػا حػػػػ  

 اب أللػػرد ،لػػل ا،صػػأات ا دفزاماػػ ي األُمامّاػػ ي أااػػنطا،أا  م ػػادرة األػػ،مفو ادػػدلب األ ػػ
منمّاػػزة أف اأصػػلأا ،ػػددًا مػػف األمدا ػػار األمكنأ ػػ   األلدػػ  اقد لازاػػ وو إألػػل مراػػكرات 
-األ راطػػاداافو نحػػد،أا لافػػا ،ػػف حعػػامؽ األ كػػر األصػػفاأد ي أأ ػػرزأا لافػػا  طػػاب )ـ

لػ  ا نمػاع ُ،ِعػَد  مدادػ  كاألا أرداػا ألا  ( اكرنار األرص   األراألما  أللافأد ا،حراروو 
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ـوو قػاؿ لاػ  )إفَّ 0946ل  أ ا  ألأس أد لأس ا،مراكاػ وو لػ   ػفر آب مػف ،ػاـ 
األماػػػػاحااف األك ػػػػرةوو ا ػػػػب أف ارلمػػػػأا أف األماػػػػافوو ألػػػػـ اأألػػػػد ،لػػػػل اػػػػطف ا،رض 
إط قػػػًا!و أأف قصػػػ  األرػػػذرا  مػػػراـي أا دفػػػا اػػػنكأف أ ػػػدأ كاذ ػػػ  أاػػػأؼ دلػػػب لػػػ  

وو أ،ددما اانأأل  األ رب األافأد  ،لل مدّص  األعػرار لػ  األأ اػات األمانع ؿ األعراب
األمنحدةوو  ر،اا  اقألػ  )افػأ ( دظامػًا  داػدًا أللنرلػاـ د، ػت لاػ  أف  ػذا اقألػ   ػأ مػف 
ا ب أف ُاْرَ دو ،ف قص  األماػاف زاػؼي أنزأاػر أ كػذا اػأؼ دمحػأ األماػاحا !!(و 

ألدػػا  حػػؽ األرػػرب لػػ  للاػػطاف  ػػأ أقػػاؿ األمد ػػأر أالػػًا أف األصػػفااد  ارن ػػرأف أفَّ إ
مف مرن   األنكػراـ اقألفػ  أللافػأد!!و أذكَّػرأا اقد لاػز لػ  األمد ػأروو  معأألػ  األػرماس 
ا،مراكػػػػ  لػػػػرادكلاف لػػػػ   اادػػػػ  ،ػػػػف األافػػػػأد )إدفػػػػـ   ػػػػالاشي مصاصػػػػأ دمػػػػا وو   
ف ألػػػـ ُا َرػػػدأا مػػػف أمراكػػػاوو لػػػزف أط األدػػػا  ااػػػنطارأف األنرػػػااش حنػػػل مػػػب أد اػػػفـوو أا،

 ،ماً  ل  األحعأؿ قطرامفـ(و اأؼ اكأدأف
إف  طامػػ  األرػػربي أدحػػف مػػدفـوو أددػػا دحػػارب األصػػفااد  -قػػاؿ حّاػػاف األدػػّز : 

 دػػا لعػػط ،لػػل أرض للاػػطافوو إف األحّطػػاب األ  اػػر إذا أراد اقػػن ع  ػػ رة لػػ م  
ا ػػػػب أأً  قطػػػػب  ػػػػذأر ا األعأاػػػػ ي األمن ّر،ػػػػ   راػػػػدًا ،دفػػػػاوو أ،دػػػػد ا نصػػػػ ف ،ملاػػػػ  

 !!!و      إفَّ إ، مدا ا اطب د ا وو أ ذ  مصا   اقن ،فا افل   دًاوو
*        *        * 

ن ػػّاف أللرلػػاؽ أفَّ محمػػد األصػػاداأ وو املػػؾ قػػدرة ،لػػل اققدػػاعي أاألحػػّض ،لػػل 
ألفاب األفمـ  أقد األنصماـوو إد  انحرؾ      لفدوو أ اارة أادو   األك احي أا،

 ا فا  ا ناام :حاأألت  طا ن   لال  األن  اؼ مف اددلا، وو إ  أد  أ 
 اد  ـ ،لل األمأتوو إدفا األطراع  األأحادة ق الن ي أا، راد و-

د،اػػ وو إدػػ  ح ػػ وو كػػاف ا ػػب أف ا لػػؽ حصػػادًاي أأووو إدػػ  -نػػد لت أمفػػا: 
مطا  ألػ رض األمدػامراف األم ػادافوو األػذاف افػّزأف ذاػأألفـ كاأل،راألػبوو أ،دػد األ طػر 

 اد لأف  حأر ـ!و
مدزألػػػؾوو مػػػاذا أدػػػت لا،لػػػ ؟!و إدفػػػـ اراػػػدأف إذا اقػػػنحـ ألػػػص -أ ا فػػػا مػػػد رً : 

الب أرلداوو إف ن اذألدػاوو مػاذا احصػؿ؟!و  ػؿ ارعػؿ أف أقػأؿ أدػا قا،ػدي أألاػذ ب 
)اػػػػا مػػػػرت ،مػػػػ وو   ن ػػػػداد  مػػػػف ،اػػػػا  وو( أا،  -ا  ػػػػرأف؟!و ،ػػػػـ نػػػػا ب مازحػػػػًا: 

اندلراف ،مف ما انمػزؽ مدفػاو أأن ػب ذألػؾ  دمػزة مػف ،ادػ  إألػل  طا نػ و  مػس لػ  
 ادحاب ألردة أااـو- : أذف  لال
 إألل أاف؟!-
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إألػػل صػػ دو قػػاؿ ذألػػؾ مراأحػػًاي أ ػػأ ارمعفػػا  طػػرؼ ،ادػػ و لػػدطت  ػػ نافا -
 أن مرت ،ادا ا  دلب األ ؾو لعاؿ مؤكدًا ألا   ألفا:

   اذ  فَّ لكرؾ  رادًاوو ألـ ارد ل  قل   مف األداا وو اأاؾو-
*        *        * 
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حػػػدفوو رلػػػب األدعاػػػب أم ػػػد اػػػما،  األفػػػانؼ  عػػػ  ،لػػػل ادنفػػػا  األػػػدأرة أاػػػ أعف أا
م ا ػػًاوو احنرامػػ  اػػّاد وو مرػػؾ رمػػاس األحػػرسوو األدعاػػب اػػلاـ مػػف ا،مػػف ااػػندذف 

  د أؿ األمراكروو راح ًا معا لنؾو
صػػػمت محػػػّرؾ األرر ػػػ وو امػػػنات األاػػػاح   ا،صػػػأات األمرح ػػػ ي أل ػػػدة اػػػمب 

ر وو أ،ػػب صػػأت ألالػػلوو إدفػػا  ػػ وو ألعػػد ،ػػادتوو أحػػس  عل ػػ  كددمػػا اع ػػز مػػف صػػد
،ػػػف معرػػػد وو نعػػػّدـ  طػػػأات دحػػػأ األ ػػػابوو إ  أدػػػ  نرا ػػػب مرػػػاأدًا األ لػػػأس  لػػػؼ 

 مكن  وو ألعد دا  د ا  أللحظات كعامد ألفذا األمراكر!!و
 د ؿ األدعاب الاـ مكن  وو نصالحاوو د،ا  ألل لأسوو أا ندأ األلاؼ  األك ـ: 

 دػػا   أ ػػ  أم ػػدوو ألالػػل األد ػػد وو لنػػاة ندػػ ض  األأطداػػ ي أ، ػػؽ للاػػطافوو-
،لػػل إصػػرار مدفػػا  ػػا ت ألنػػأدِّع زم مفػػاو مػػف أ ػػؿ مصػػلح  األػػأطف قػػررت قاػػادة 
ا،مف إألحاقفا  ػدأرة  اصػ ي أذألػؾ  رػد مأالعػ  مؤكػدة مدفػاوو األعاػادة ندصػحَؾ  رػدـ 

 األن كار  األزأاج مف  ذ  األ ناةوو  ؿ امكدؾ ا،ن ار ذألؾ أمرًاو
رػاؿ األمر ػأداف  ػا،ألـ كلم  ُصِرؽوو   نر ر   كؿ دقاؽ ،ف األم ا،ري أا د 

أاأل ا  ي أاأل رأر  ػاألظلـ األػذ  ا ػـر أ،صػا  !!و كػاد األاػؤاؿ ا ػرج مػف  ػاف  ػ نا : 
مػا أدرادػ  أف مػا نعأألػػ  صػدقًا؟!و ألػأ  أف رفَّ  ػرس األفػػانؼوو ألااػمب صػأت ،امػػؿ 

ااد  األدعابوو ااادة األرماػد اػراد مػف ا،مػف األراػكر و -األمعاـ اعأؿ أل  مد رً : 
أ زةي حاام : دعاب أم ػدوو إف مػا اػأؼ اعأألػ  ألػؾ األدعاػب اػلاـوو  ا ن  األ مل  م

 إف ألـ اكف قد قاأل وو صحافو
 

صمت األفانؼوو إد  ارلـ مف اكأف محد،  مركزًاي أالط و قاؿ منلر،مػًا دػاظرًا 
  ؿ أانطاب ألعاا ا؟و-ل  ،اد  لا  : 

 امكدؾ ذألؾ   ؿ إ ازنفا لعطو أأاا  األدعاب الاـ  كلمات م  ر :-
داا ملااد   دات اا أ  وو أأدت ل  ،ز   ا ؾوو  رػد  نحػبوو أ ننػزأجي )األد-

 أكؿ ما  رف ااص ف حكاا (و
حزد وو  داؿ كمَّمن  األر أألػ وو دمأ،ػ  حامػ  م،علػ   رلنفػا األراػاح ألنمطػر لػ  
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زمػػف آ ػػروو حّ ػػ  ا ػػنرؿ م ن مػػًا لػػ  صػػدر  نحػػت صػػ دة األرصػػاد ي أ أحػػ  ُمدػػرَّب 
 اؤأألا !!و األصمتي أاحن ا   مكّ ؿ  األم

لُػػػػِنَف  ػػػػاب مكن ػػػػ وو أطلػػػػت مدػػػػ  ألالػػػػل األد ػػػػد وو ا ناػػػػامنفا حاملػػػػ ي ُم،علػػػػ  
 ا،اػػراروو أ ففػػا  ػػاحبي أدحالنفػػا  اداػػ !و  ػػدَّنُ  دحأ ػػاوو حلػػدن  أل،ػػأافوو قّ لنػػ  

 أح  نؾوو أاا عل ح ؾ ل  قل   إألل ا، دو-ل   دا وو نمنمت  اما  ل  أذد : 
 رػػػد زمػػػف ألاػػػد األدعاػػػب اػػػلاـ األممػػػدأدة  حػػػادرت األمكنػػػب ماػػػر، و ألػػػـ ادن ػػػ  إ 

األمأّد،ػػ و ألػػػـ ا ػػرج  ل ػػػ وو نرا ػػل لػػػأؽ معرػػد  اػػػا مًاوو  ادمػػا أ ػػػذ  ػػدار األاػػػاارة 
 ا نرد رأادًاي رأادًاو

ن ػػػفُؽ األػػػرأح )األلالػػػ  كاػػػؼ أدػػػاـ؟!( أاألأ ػػػ  إامػػػا ة  ػػػ  حركػػػ وو إدػػػ  ارلػػػـ أف 
امرة ،ػػػف ، ػػػؽ ، ػػػرات األ ػػػ ا  نن ػػػنف ُمػػػردِّدة اػػػّر األعل ػػػافي أ ػػػ  ندطػػػؽ  كلمػػػات حػػػ

 معنأؿوو ل  أقرفا حماـ منأاصؿ  األحزف األم  ؽو
نرااػػًاوو نحلػػد  أ  ػػاف األظفاػػرة األمدلعػػ  ،لػػل األ ػػمس األم ن مػػ    ػػً   لػػؼ 
اػػػنامر األداػػػـأ األر اراػػػ وو لػػػ  األ ػػػارجوو  ػػػػدأ  ْطػػػُؿ األمطػػػري أألكدػػػ  ألػػػـ اكػػػف أحاػػػػد 

 األفطأؿ!!و
ا حػػػداث َأراػػػَؿ  لػػػؼ ألػػػا األد ػػػد وو حلػػػدا  رلػػػفماوو لػػػ  دا ػػػؿ كػػػؿ مدفمػػػ

اػػرّ   ػػ في معػػرأ وو   ن لػػح  األكلمػػاتو لػػ  األماػػا  أراد إ ػػداؿ د اػػ وو ألػػذألؾ 
قػػػػرر أف ااػػػػنمب ألمحالػػػػرة األنأ اػػػػ  األااااػػػػ ي األنػػػػ  اػػػػالعافا األمػػػػ ـز أأؿ  فػػػػاد 

  ردأاف: )األ أ فوو األ درالا ي أاألناراو(و
نحػػّدث لػػ  دفااػػ  األمحالػػرة ،ػػف األمػػؤامرة األك ػػرف  ػػاف لرداػػاي أ راطاداػػا حػػأؿ 

اـ األحػػػػدأد  ػػػػاف للاػػػػطافي أاػػػػأرا وو األنػػػػ  ُ،ػػػػّدألت ،ػػػػ ث مػػػػرات  لػػػػدط مػػػػف نراػػػػ
األصػػفاأدا !و حاػػث لػػمَّت  حاػػرة ط راػػا  داػػر اوو مػػب مدػػا ب األحّمػػ  إألػػل للاػػطاف 

ـ 0949اقاػػػرامالا  ،ػػػاـ  –ـ حنػػػل  ػػػا ت األفددػػػ  األاػػػأرا  0923أذألػػػؾ لػػػ  ،ػػػاـ 
دارة مػف أُ،ّدألت مرة أ رفوو لد ؿ قاـ صدار مف  دأب  اداػاسي مػب ماػاح  صػ

اػػػفؿ األحأألػػػ  األ ػػػرق ي أ دػػػأ    ػػػرق  ط راػػػاي مػػػب مدػػػا ب األحّمػػػ  لػػػمف ا،رالػػػ  
األاػػػأرا و أااػػػنررض األمحالػػػر ك ػػػاح أ دػػػا  األ ػػػأ ف لػػػد ا اػػػنرماراف األر،مػػػاد ي 
أاأل ردا ي أنحدث ،ػف األمرػارؾ األ ااػل  ،دػد قراػ  حلػري أم ػدؿ  ػمسي أرا ػااي 

األصػػمأد األرامػػب ألمدالػػػل  أحاصػػ ااي أمرػػارؾ ألػػػدا ي أأاد  لااػػافو أكػػذألؾ ،ػػػف 
 األ أ ف لد ا انرمار األصفاأد  أنماكفـ  فأانفـ األرر ا  أ أطدفـ ا،ـ اأرا و
لػػػ   نػػػاـ األمحالػػػرة صػػػّ ؽ األماػػػنمرأف ألمعطػػػب مػػػف قصػػػادة  ػػػر ا وو ُنألِّػػػؽ 
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 دلاألفـ أألعا ا لدام  مف أ دا  م دؿ  مس:
 يػػػػػػػػػػا وقعػػػػػػػػػػ   ةر ػػػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػػػر

 
 عي ػػػػػػػػػػػػػػػْت عمػػػػػػػػػػػػػػػ  د  ان ػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يػػػػػػػػػػا  رن ػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػ    الدنػػػػػػػػػػا
 

رة َرركان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  وم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

  أرواحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو نا
 

 و الػػػػػػػػػػػػػػدـ نر ػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػأن ا
 

  ػػػػػػػػ يوف لػػػػػػػػو طػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػزمف
 

 وا تن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت ةر ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

   ػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػأت  الن ػػػػػػػػػػػر
 

 ونػػػػػػػػػػرقص عمػػػػػػػػػػ  حيطان ػػػػػػػػػػا
 

نرّمد األمحالر أف انرؾ لاح  ، ر دقامؽ مف األأقتوو اأظ فا ق ػا،   ػّأ 
 ؽ مدالل  أح فا األ مابومف األمرحوو  رد  ذا األاـأ األمدّدف  األ  فوو ،لل لرا

إف األنصػػػػاؽ األمػػػػػ ـز  فػػػػػاد األماػػػػػنمر  األ ػػػػػدامااف ك ػػػػػؼ ألػػػػػ  قػػػػػدرانفـ األ داػػػػػ ي 
أ أااػػػانفـ  ػػػؿ أاأل ػػػاطدات األُملػػػحك  األاػػػا رةي األطرا ػػػ  أللرداػػػد مػػػدفـو لطلػػػب مػػػف 
األ ػػدام  األامدػػ  م ا ػػد األِحْمَاػػر وو نعلاػػد م ػػا ي أحركػػاتي أطراعػػ  إصػػدار ا،أامػػر 

األمػدر افو لا ػد األِحْمَاػر  األمػ ـز  فػادوو ،دػ  كػاف أأؿ  مف ق ؿ قامد األدأرة أ رض
 األلحااا ،ـ ادنعؿ إألل ا  رافي أأدفل لصَل   نعلاد األدعاب أم دو

ل ت األعا،   األلحؾي أكػاف األعامػد أاحػدًا مػدفـ ألػذألؾ أ،لػف مػف إقامػ  ح لػ  
اػػمر ماػػا  األ مػػاس األعػػادـوو نعػػّدـ كػػؿ م مأ،ػػ  قطراػػ وو ألأحػػ  مػػف نرا،فػػا األ ػػر   

 ررًاي أحدا ي أد كاتي أطرامؼو 
*        *        * 
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،دػػدما أدحػػش األلاػػؿي أادنفػػل مػػف  أألنػػ  األن عداػػ ي أاطمػػدف أّف كػػؿ  ػػ   ،لػػل 
ما اراـ ل  مراكر وو ،اد إألل مكن  ي ارندف ،ااب دأم وو نمدد ،لػل اػرار  أندػاأؿ 

ذ د اػػػًا األمػػػذّكراتوو نػػػرا ف ألػػػ  أ ففػػػا  ػػػاف األكلمػػػاتوو أحمػػػض   داػػػ  أل ر ػػػ وو أ ػػػ
 ،ماعًاوو أ،لل أاادة األذكرفوو نا ب األعرا ة:

*        *        * 
ادطلؽ لارس األد د  ألند اذ ما ا ص  مف األنحلار ألمفمػ  دعػؿ األاػ ح نرّمػد 
األنأحػؿ اأمػػًا إ،ػر اػػـأ لػ  ،مػػؽ األ حاػرةوو مدحرلػػًا دحػأ األ ػػماؿ األ ػرق  أصػػأً  إألػػل 

اد ػػر  ػػ كن وو ادنظػػر اػػا، ي أأ األ ػػاط. األاػػأر و ا نػػار األماػػا  مأ،ػػدًا ألصػػاد وو 
ازاػػدو ألمػػرناف راػػا ،لػػل األاػػاحؿ األاػػأر  محّااػػًا األ  حػػافي منحػػد،ًا مرفػػـو مظفػػر ي 

 أ دان  ادركاا ،لا  احنرامًاي أنفّا او
قلػػؽ ألالػػ  ألػػزجي أنحّ ػػز دفػػار وو ا ػػدؿ لكػػر ي أ اصػػ   رػػد أف أدػػزؿ األصػػفااد  

ا ػػػاف ) ػػػأنش كػػػاس( إألػػل األ حاػػػرة ،ػػػ ث )ألد ػػػات( كػػؿ مدفػػػا احمػػػؿ ،لػػػل مندػػ  ر 
 أاألم ارق  أدفا كادت نرلب األرلـ األ راطاد  ،لل اأارافاو

 ػػرحـ ذألػػؾ األعلػػؽوو إ  أدػػ  مطمػػمف إألػػل حػػد مػػاوو لػػ  مح ظنػػ  ر صػػ  صػػاد 
دظاماػػػ ي أألعػػػد حػػػرص لػػػ   ػػػذ  ا،اػػػاـ ،لػػػل أف اكػػػأف صػػػاد  مأالعػػػًا ألػػػأزفي أح ػػػـ 

 ا،اماؾ األمامأح   و
   لب األا حوو ،مؿ ألمػدة اػا،ناف ق ؿ اأماف مف األمأ،د األمحدد ألند اذ مفم

،لػػل ن، اػػت حلعنػػاف حداػػداناف لػػ  األاػػطف األاػػ ل  ألزأرقػػ وو األم مػػس أللمػػا ي أذألػػؾ 
ألر ط ا،كااس األمحّمل   األا حوو  حاث نرـأ ،لل ،مؽ   اعؿ ،ف األمنراف طلػب 
مف رلاق  األصاادافي أ دالأب   اك ؼ ،ف دأااػا وو نك،اػؼ نأا ػد ـ لػ  األ حاػرةي 

،لل ند اب اددلا،فـوو ا،داف مف رلاق  األمداللافو ألػذألؾ  ػدأت زأارقفػـ  أقد اا،د 
نعطػػب األ حاػػرةي ألػػ  كػػؿ ا ن ا ػػاتو ألعػػد أصػػؿ ،ػػدد مػػدفـ إألػػل األاػػاحؿ األاػػأر ي 

 أ ر أا األ ا ي أاألعفأة مب أ دا  ،مأمنفـو
ل  األلال  األمحّددة ألدعػؿ األاػ حوو ،ػف طراػؽ م الػ  األحمػ وو قػّرر أ ػأ األألػا 

،رزاألػػػ وو ألاكػػػأف أقػػػرب إألػػػل ند اػػػذ ا،مػػػرو مػػػّر ،لػػػل مدػػػزؿ أ ػػػأ ،ػػػامر األمرا طػػػ  لػػػ  
 األلحاـوو نرالعاوو األافر  م رد  أمر قد   ننحمل  أ،صا  و
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األاػػػا،  األأاحػػػدة  رػػػد مدنصػػػؼ األلاػػػؿوو اػػػن  ر ػػػاؿ اعػػػأد ـ اػػػلطاف األ لػػػراو 
أطلػػؽ أمامػػ  معػػاأمافوو اعػػأد أحػػد ما  دػػً  حّمػػؿ ،لاػػ  كااػػاف مػػف األػػد اف األاػػأر  

 ك ي أ رر األ دات(  ا ؽك اعارب األممن  منػروو مفمنفمػاوو ااػنط ع األمػدؽ )األحاد
األنرا ػػػ ي أ،دػػػد نررلػػػػفما ألكمػػػاف مرػػػػاد وو ،لافمػػػا نحأاػػػؿ ا دن ػػػػا  ،ػػػف األحمأألػػػػ  
األرمااا ي أ  نل األأاامؿوو حنل ألأ الطرا أل ػنف األدػاري قناحػ  األ رصػ  أللم مأ،ػ  

 األرمااا  األنمّلص مف األردأو
زاؿ أ أ األألاوو كمصا اف مناألمػ ي أاألظلمػ  نلػّؼ األكػأفو األد ـأ نلنمب لأؽ ،ر 

اػػكأف األلاػػػؿ األػػذ   ػػػّاـ ،لافمػػاوو أحاػػػا  ػػ  ،عػػػاً ي مأح ػػًاوو   ُارّكػػػر  اػػأف دعاػػػؽ 
األل ادع  اف ص أر األ اط.ي أ افاػ  ا،مػأاج األداأأاػا ي األ  ا ػ  األحزادػ  ،لػل 

 األد اف  نأنروصمت األرافو ل   ذ  األرنم  ا لاافوو ارن  اف األ ا وو امّ اف 
 قاؿ أ أ ،امر:  ؿ ااد حأف؟؟و

 أ ؿوو كؿ  طأة درات  رداا و-رّد لارس األد د   ،ع : 
 ما أ،دا  م ا دة ماوو حار محاأ  و-
ما   نرلم وو كأدؾ ألػـ نحلػر ا  نمػاع ا، اػروو أددػا زر،دػا ،ػ ث كمػامف -

 ،لل محأر نعدمفـو
  ذا  ادو أ اب أ أ ،امر من امً و-

و طلعػػ  أاحػػدة ،ّكػػرت  ػػدأ  األظػػ ـ األ فػػاـو نرػػادؽ األػػر  ف ملػػت اػػا،نافو
 إدفا إ ارة اداحاب األكمامفي أد اح األرملا و قاؿ األلحاـ مأد،ًا:

 حدًا ان  ؽ قلأ دا   أًا ،لاكماي أ األد،ا  ألكماو-
 ل  األاـأ األناأل وو لا د  األافأد   مرأف  حلأر  األم كرو

 أاهلل زماف اا أ ا صمأماؿ!!و-
 أري  رد األذ  حدث اـأ مظا رنكـو  ت مف األحل-
 دحف   دددر اا  مرأفوو أا ف ماذا نراد؟و-
 ان  أرطاؿ مف األامؾو-
 أ  اك اكـ صادكـوو ألعد أدزألنـ إألل األ حارة ، ،  زأارؽ؟!و-
إدفػا  ػرك  إد لازاػػ ي افأداػ وو اراػلأف أاػػماكفـ إألػل األ ػاشي أاألماػػنرمرات -

 األ رادةوو ل  ان عل ألدا    و
 أل  ل  ذمنؾ ، ،  أرطاؿي أا ف ان وو ادلب أ ذوحادًا -
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 أدت حلطاف اا أ أ األألاوو ألات مدادًا ألؾ     !!و-
ي أاألناراو - أافا األماكروو أدا   أكذبوو  ذا دلنر  ُماّ ؿ    ذألؾوو أ األاـأ

 أ،لا  نأقارؾ!و
 أحّؽ مأالوو أدت حلطاف   ا  !و-أرّد  مرأف  ااندراب: 
أ ػػؿ ألكػػـ ذّمػػ  اػػا  ػػمرأفوو ألعػػد قػػرأت نلمػػأدكـ كلمػػ ي -قػػاؿ أ ػػأ األألػػا اػػا رًا: 

كلمػػػ  أكمػػػا أأصػػػاكـ األّر ػػػاد  مأاػػػل )،لػػػل األافػػػأد  أف اعػػػأؿوو حنػػػل ألػػػأ اكن ػػػؼ 
 طد  أدػا   أ،ػرؼ  ػامًا( أقػاؿ األر ػاد  إاػما،اؿ )حلػؿ ألكػـ اػرق  حاػر األافػأد وو 
أ ػػأ د اػػ  ا ػػنرف آداػػ  ذ  اػػ   اػػرر ط اػػؼوو ،ف صػػاح فا حاػػر األافػػأد ي ظدفػػا 

حااًا أمب ذألؾ لفػذا األّر ػاد وو ألػـ اػدلب ،مدفػا األػ  س كػامً وو ألػذألؾ لػ  ، ػب إف د
 ارت ،لل  ذ  األأصاااو

 إدؾ  طار!و أرحـ ذألؾ أؤكد أد  ألات مدادًا ألؾو-
ر ُزأرؾ ،أرن !!و-  حادًا أدلب ،مف أرطاألؾ األان ي أادصرؼي ق ؿ أف ا  ِّ

ي نأ رػػػ   لػػػسي أ صػػػؿ مػػػف  ػػػرر األػػػراف ندحػػػدغ أ فػػػ  األمحػػػنعف  األدلػػػب
األافػػػأد ي األكػػاذبوو أكػػذألؾ األ  ػػػث  ا  ناػػام  األ ا نػػ ي األاػػا رة ،لػػػل لػػـ ا،لرػػأاف

 األمنطاار مف األراداف األمنأرمناف  األ داعو
ار ػر  دفػر رمػاد ي مأحػؿي انمػّأج كاألاػػراب م ّل ػًا لػ  حػأاؼ صػدر  ُ َركػًا مػػف 

  ػر وو  َقَدرك ُمنأّنرو ألاس مف أ ؿ حش  ااط أحلػؽ ،لاػ  األافػأد   ػمرأف أق ػاؿ
 ػؿ مػف أ ػؿ ناػػامفي أطا ػ ي أحػب ألكػؿ األدػػاسوو زر،فػا إرث ،ر ػ  أ  قػ  ، ػػر 
ـّ ،ػػػف األصػػدؽي أاألألػػػا  أاأل ػػرؼو إدػػػ   ي أقػػػاـك رلػػرفا مػػػف ،ػػد  ُأ ا، اػػاؿوو ألمرػػافك
 أؼ مف قفري حدري انلظل  ػ   دػ  قأمػ  األ اػطا ي األاػاذ أف مػف أدػاس   ذمػ  

 ػؿ أحػأش لػارا  نرػاش ،لػل نمزاػؽ  ألفـي أ  ،فدوو د انات اام  ُملنّ   ماّص وو
ألحػػـ األ ػػرأبوو ندمػػأي أنك ػػر لػػ  قلػػب ُأّمػػ  اػػا ا  ،ػػف األ طػػر األػػذ  ادنظر ػػا!!و 

 ألن رلفا ل  األدفاا  أ أ ًا مد ا  ل  ِ،ر  األزمف األَمداّ ي األُمعنلب األ ذأرو
األفلب األعػا روو األػرا ض ،لػل صػدر  ركامػًا مػف صػ أر األمررلػ   مػا  ػرف لػ  

ممػػا ا ػػػر  ا فوو احالػػػ  إداػػادًا منػػػأنر ا،،صػػػابي ادكلػػػ  األمالػػ  مػػػف األاػػػدافي أ 
 األأ ب األمنأرِّـ  د اب دا ل  حزافو

ألعد قرأ ،ػف ) رأنأكػأ نفـ( أدااماػفـ األمرّ  ػ  لػ  )حانػاأانفـ( األُمدلعػ  ،لػل 
 حأر األ،را افي أا،لػا، و ،ػف  أااااػفـي أداصػ    ػراكفـ األمناػر لاف األُمعّدرػاف 

أن وو حامػػػؿ ألصػػػلاب األماػػػاف األُمرػػػّذب  ماػػػامار ـ   ل ػػػاب إاػػػ م ي أأ ،ػػػأب كفدػػػ
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األمدرأا ي األمدّماةي األممّزق  أللحـ اداػ ي أقدماػ وو أألػ  مرا ػد  أذاػ  أأ اػا ا ي أأ 
 ددأاا وو ان ّممأف كك ب األصادوو ماارات ا،قػأاـي أآماألفػا ألادصػ أا ألفػا ل ػاخي 

،لػػل ،ػػػرش  أ ػػراؾ األمػػأتوو أصػػأً  إألػػل  رالػػ  ُحكػػـ األرػػاألـي أا، لػػا،  ألا لاػػأا
األنحك ـ  مصػار ا،رضو )ا ػب أف ُدػذك  دػار مطاأل ػ  األ ػرأب  حعأقفػاوو األنػ  ألػف 
ن د ا إ  ارا ًاوو ،ف  ذ  األحعأؽ اأؼ نكأف  داد  األط عػات األدداػ ي أاألحاكمػ وو 
أاألنػػ  ألػػف داػػمف ألفػػا إف أرادتوو أف نل ػػ  مطاألػػب األػػد ما وو ،دػػد ا اػػأقف األرامػػؿي 

األدصػػػأص األ ارحػػػ  أللداػػػاناري أاألعػػػأادافوو لاظػػػؿ  أاأل ػػػ حوو أف    ػػػدأف مػػػف نلػػػؾ
ادأر حأؿ د ا وو  اؽك ،لل األ دامدي أاألطأفوو أ،دد ا ددن  دحػف األافػأدوو مػّد،اف 
لااد ا، ػ ؽي أ ل لػ  األرعامػدي أاألم ػادئي أز،ز،ػ   حّب إدعاذ األ عرا و أ األداامس أا،

ألنكاألػب ،لػل األمػادةو اقاماف  ا، داؼ أا ماؿوو انأألد األحادي أاألكر ي أاأل دلا ي أا
لنفػػػاب األػػػد ما وو أ،دػػػد ا دحػػػّأألفـ إألػػػل اػػػ حوو اػػػدّمر مػػػا ارنرلػػػدا مػػػف ،ع ػػػاتو 
لاعنرب مأ،د قدـأ األاا،  مدذرة  عدـأ مأ دا األَملؾوو َمِلؾ األراألـ كّلػ وو أ  ػا  مػف 
أف اػػػدر  )األدػػػأااـ(    ططدػػػاوو لزددػػػا اػػػدُ ِرغ ذألػػػؾ لػػػ  قاألػػػب األمصػػػلح  األ اد،ػػػ وو 

دػػا ا قنصػػادا  قػػد قامػػت  األنمفاػػد ألػػ وو ،لػػل اػػد أ فػػزة إ، مدػػاي حاػػث نكػػأف دظراان
أد،اااندػػػػاي أ،م مدػػػػا األػػػػراكراف ،دػػػػد أقػػػػدامداوو م فػػػػأراف  األػػػػذ ب أاألاػػػػلط  األلػػػػذاف 
ػػػفما  األعػػػدر األػػػذ  دراػػػد( ذألػػػؾ  رػػػض مػػػا قػػػرأ  أ ػػػأ األألػػػا لػػػ  األ رنأكػػػأؿ األ،األػػػثي  َدر  

 أاألاادس ألحكما  صفاأف!!و
 لنر مذكران  كنب:د ؿ أ أ األألا مدزأل وو ل  د

 ماردػػا احنػػاج إألػػل )األحكػػ ( مػػب أد اػػداي مػػب األدػػاسي مػػب األعلػػـي أاألػػأرؽو ا ػػدأ 
أف حلأردا كاف ل  زمف صػدئوو مػف أزمدػ  أّمندػا األدالاػ  لػ  ماػامات ا حنػراب 
أا دفاػارات األمن ػػ ،    اػأط األعػػدروو   أرحػُب األناػػّكب ،لػل  ػػرلات األمالػ  ،قػػرأ 

أف ا رػػػؿ ذألػػػؾ إف أرادوو ألكددػػػ  أأد  إاعػػػاد  ػػػمأع األ رػػػؿ  األنػػػاراو ألكػػػـوو كػػػؿ  ااػػػنطاب
األمدرؾ مف  دادوو ألددظر  مارًا مف  ػ ؿ دأر ػاوو  اػن    األحالػر أاان ػرار 

 األمانع ؿو
*** 
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ـ قػػػد  ّر ػػػأا إألػػػل 0935كػػػاف األافػػػأد لػػػ  األاػػػدأات األاػػػا ع ي أ اػػػاما لػػػ  األرػػػاـ 
اب نندالػػل ،ػػدفـو ذألػػؾ للاػػطافوو معػػادار ،ظامػػ  مػػف ا،اػػلح ي أحكأمػػ  ا دنػػد

األرػػػاـ كػػػاف قػػػد ملػػػل اػػػن  ، ػػػر ،امػػػًا ،لػػػل ااااػػػ  األنفأاػػػدي أ ػػػدأت ،ػػػأرة ،ػػػاـ 
ـ  زلراب  امؿوو ُطّ ؽ ،لػل األمػدفي أاألعػرفوو ااػنمر اػن  أ ػفر  ػد ًا مػف 0936

دااػػػافوو حاػػػث ا،نعػػػؿ ا دنػػػداب األ راطػػػاد    أقػػػؿ مػػػف اػػػن  ، ػػػر أألػػػؼ مػػػأاطف 
دمت ممػات األمدػازؿي أ اػاما لػ  االػاوو للاطاد ي أ ح   األن ناش ،ف األا حوو ُ ػ

األنػػ  ُداػػؼ لافػػا حػػ    دكملػػ ي أُأحرقػػت قػػرف ،داػػدةي حاػػث ُأألعاػػت ،لافػػا األعدا ػػؿ مػػف 
األطػػػامراتي أمّكدػػػت األافػػػأد مػػػػف إد ػػػا  مرلػػػد نػػػؿ أ اػػػػبوو ألاعلػػػ  ،لػػػل مرلػػػد االػػػػا 
األم اأروو أل د األررب إألل محكمػ  األرػدؿ األرلاػاوو أأصػدرت األمحكمػ  قرار ػا  ن ػراـ 

–حكأم وو  ر ارات لالح وو ،دد ا طلػب األمدػدأب األاػام  مػف قالػ  األعلػاة األ
،ادن  إألل  لد و  رماس األمحكم  أف اانع ؿي أُاّف قادأدًا  اصًا ألصرؼ ران  ي أا،

أ،أؿ مػػػرة انػػػد ؿ األملػػػأؾي أاألحكػػػاـ األرػػػربي  زارػػػاز مػػػف األحكأمػػػ  األ راطاداػػػ  
 !وألحؿ اقلرابي أاألرمؿ ،لل إ،ادة األ،ع  إألل  راطاداا!

أدفػل أ ػأ األألػػا كنا ػ  ألمحنػػ  األنارا اػ  نلػؾوو مػػّرت ،لاػ  دقػػامؽ اػا د  نحػػرؽ 
،ػػػػذا ات اػػػػدأان وو األمحّملػػػػ   ػػػػاألعفري أا دكاػػػػاروو أ ػػػػرر  األنفػػػػاب أصػػػػا ر  لػػػػأؽ 

 األأرؽوو أندأّل  األصمت مف   ا   كاألنرب األاناـ!و
دصؼ ذؿي أادكاػار ا،مػـ مػف صػدب َأاػدافاي ،ػـ -لرب األطاأأل   اد ي أقاؿ: 

بوو أافػػػا األحكػػػاـ األرػػػػربوو اػػػا مػػػف ارنك ػػػنـ أ طػػػػا  قاادندػػػاي ،ػػػـ ادفػػػزمنـ  راػػػػدًا كنػػػ
نراق أددػػا   لػػأؿوو اػػاألكـ ُماػػّلط  لػػأؽ رقا دػػاوو ننلػػذذأف  مأندػػا األمنأاصػػؿي أدػػنـ 

!و  أد اكـ األماؤأألأف ،ف قنلدا األمن دد ل  كؿ اـأ
أحلػػرت  ػػرج إألػػل  ػػرل  مدزألػػػ وو ،ػػبَّ قػػدرًا أالػػرًا مػػف األفػػأا وو  ػػرر  ػػاأل أع 

 دا ػػػػ  اقلطػػػػاروو نمػػػػدد ،لػػػػل ا،راكػػػػ وو ح ػػػػػاي ألػػػػ  ذ دػػػػ  ألالػػػػ  طأالػػػػ  نحّ فػػػػػا 
 ا، طارو
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اػػػفرة األاػػػػمروو د،ػػػا إألافػػػػا األدعاػػػب أم ػػػػد ،ػػػددًا مػػػػف  ػػػ ابي أ ػػػػا ات األعراػػػػ  
ننعػدمفف حػادة  طا ػ  األمػ ـز  فػادو ،ػػرسف ،ر ػ    ػفد  األمراػكر نلػؾ األلالػ  دَ ػػَؾ 

أز أ ػػأ اػػرادوو األػػذ  أقاػػـ أدػػ  صػػدر  مػػف ،ظػػـ  دػػاح األحالػػرأف ،لػػل أددػػاـ م ػػ
 دار ل ـوو أأد د أ أ ط ؿ ،لل أدداـ األر ابوو أحدا  رلت ألفا األعلأب األ ا  :

 يػػػػػػػػػػا َخػػػػػػػػػػو  ى  ال ارحػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػـو عػػػػػػػػػػد  
 

 

 مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػدوف   ػػػػػػػػػػد لت  ػػػػػػػػػػالنـو   ػػػػػػػػػػْ َد  
 

  ػػػػػػػػػػػػػاد   ليمػػػػػػػػػػػػػ  رخايػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف َرود  
 

 

  ػػػػػػػػػػػػػاكر  طيػػػػػػػػػػػػػؼ  ل ػػػػػػػػػػػػػا ي ع ػػػػػػػػػػػػػؽ   نػػػػػػػػػػػػػد   
 

 زيػػػػػػػػػػوْف شػػػػػػػػػػ    ال ػػػػػػػػػػاف  قػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػاكر  م
 

 

 َشػػػػػػػػػػػػْعر  ا ليػػػػػػػػػػػػؿ  عمػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ ه  ت ػػػػػػػػػػػػر د   
 

  ػػػػػػػػػد ن   دػػػػػػػػػر  ومػػػػػػػػػال  عػػػػػػػػػيش َ ْعػػػػػػػػػَد 
 

 

ػػػػػػػػػػؿ  عػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػ ا اليػػػػػػػػػػوـ    عػػػػػػػػػػَد    مػػػػػػػػػػا ت َحم 
 

 أقّدـ   اب ا،ردفوو رقص  األحا ا وو أأد د   اب حأراف   ادا  األَحصاد:
 واطمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا راس  مرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  

 
 

 وال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب   رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  
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  الو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرا عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرت 
 

 

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػات    ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػيض م 
 

 ،ـ لحؾ األاا رأف ،حدانفـ: أنصاف اا م ارؾوو 
 وت ػػػػػػػػػػػػػػػيه يػػػػػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػػػػػارؾ..

 
 وت ػػػػػػػػػػػػػػػػيه يػػػػػػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف الع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 ريتػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػو م ػػػػػػػػػػػارؾ
 

 يريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدونن  لمع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
 

 تػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػوؼ يػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػارؾ
 

فْ   َرنػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   ػػػػػػػػػػػػػػػػاس ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 وال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرش  َمطوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

حػػػانفـ األ داػػػ ي ،ػػػـ أ نػػػنـ األح ػػػؿ  عصػػػادة )لػػػف( ندػػػالس األحالػػػرأفوو  نعػػػداـ ألأ 
 أألف ت حدا ر ـي أأك فـ:

 يػػػػػػػػػػػػػػػا او يػػػػػػػػػػػػػػػا ربى ال ػػػػػػػػػػػػػػػد ار
 

 

 يػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػالؽ مػػػػػػػػػػػوج ال حػػػػػػػػػػػار 
 

 تخمػػػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػػػار ا عػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 

 

 يػػػػػػػػػػػػػا ر ػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػز ال ػػػػػػػػػػػػػو ار 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػا ربى تعم ػػػػػػػػػػػػػػ  العر ػػػػػػػػػػػػػػاف
 

 

  ػػػػػػػػػػػػػوؽ ال ػػػػػػػػػػػػػ يون  ال ػػػػػػػػػػػػػد ار 
 

 الن ػػػػػػػػػر  لنػػػػػػػػػا م مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػار
 

 

   ػػػػػػػػػػػػػػيؼ العرو ػػػػػػػػػػػػػػ  ال ت ػػػػػػػػػػػػػػار 
 

    *    *         * 
 ألالنفا كنب األدعاب أم د ل  ا ؿ م حظان :

ألاس ا حن اؿ م رد  ػرأر  ػاأل رحوو إدفػا حاألػ  إداػادا  مؤقنػ وو ند ػذؾ  ػارج 
وو نلنعػ  لافػا األدػاسوو نحػ فـوو ندصػفر  فػـ نلػحؾ  حدأد دامرة األم احؿي أاألفمػـأ
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 مرفـي أنع لفـ كما  ـو
*          *         * 
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و ل  ذألؾ األاػـأ ألملػـ أطدا ػ  األر اراػ ي ق اػؿ طلػأع األ  ػر أرحػؿي ألػـ ،ف األداـو
ناػػػنطب األراػػػأف األمندػػػا،رة ،لػػػل معا،ػػػد معفػػػل األمزاراػػػبوو ااػػػن اح  ،ػػػر  األ ػػػمس 
األمندألعػػػ ي األدػػػا،رة إ ػػػرا،انفا مرااػػػا راقصػػػ ي اػػػاطر  ،لػػػل أ ػػػ  األ حاػػػرةوو األمدنظػػػرة 

  ع زة األُ رأة األرنادةوا، ااد األفا ط ي حاث اا نرؽ صدر ا األ داماأف األأا، أف 
ارن رت األحأامػ  األلػ م   فػـ لػأؽ األمػا وو اػّ ؿ ،ػداد ا رن ػاع أمػاـ األطاػار 
 ماػػػػ  أ، ػػػػراف منػػػػرًاوو األ حاػػػػرة  ػػػػدت ،،اػػػػدفـ األمنطلرػػػػ  مػػػػف ،لاػػػػامفـوو صػػػػدارة 
مدكم ػػ وو ألكددمػػا لػػّاعت حأالفػػا ،مػػدًا ألن ن ػػر  ػػ ا،نفـي أ ػػ  نػػرمعفـ اند اػػأف 

  ا فـ  ررؽ األنصػماـي أاألر، ػ  األاػارا  لػ  أ،صػا فـ  لأقفا األر   وو األمدداة لأؽ
 از    حدا  األنحد وو لاألرـز ارج  ل  األعلأب األُمرلَّعػ   األصػدأر األ ػا ع  ،دػد  ػاب 

 األطامرةو
كؿ مدفـ ارلـ أف ا،مػروو امنحػاف ألذانػ وو ،لاػ  ا ناػاز وو ق ػؿ أف ا ػنـ األعػادة 

امنطػػأف األ ػأوو انر لػػأف مدػػ  ،لػل أ،اعػػ  د ػاحفـوو ا ػػب أف ا، نػػأا أدفػـ لراػػافوو 
  د ض أا،ؽوو مندّربوو   ارو

األدعاػػػب أم ػػػد أأؿ األعػػػالزافوو ،ػػػـ ننػػػاألل األ ناػػػافي أاأل ناػػػاتي أ نػػػاؼ األن ػػػ اب 
انراألل مف ألأا  األحلػأرو أّز،ػت ،لػافـ  ػفادات د ػاحفـي أد،ػأا إألػل ح ػؿ حػدا  

 ل  داد  ل اط مداد  در،ًاو
 

*** 
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ن ؿوو لػػ  األ  ػػري أاأل ػػ روو لػػ   ػػرار  للاػػطاف نلػػطربوو لػػ  األ  ػػاؿي أاألػػ
األكدراداافي أا،د اط األرربوو إدفا  راط  ممزق  ل  مزا ر األدما  األمراقػ  م محفػا 
حػػػدقات أط ػػػاؿ مػػػذ،أرة نرػػػاش األفلبيأا رمفػػػا ا،ألػػػـي لػػػاألرطش األعانػػػؿ ان ػػػّرد لػػػأؽ 
األطرقاتي أاأل رار ي أاألم اض اصرخ مف ألأا  ا،مفػاتوو اطلػب األرػأف مػف ق ػروو 

زاحـ  األعامػػػات األ ػػػأكا  األم رلكػػػ ي األملنأاػػػ ي األمحداػػػ  األفامػػػات أمػػػاـ األرأاصػػػؼ منػػػ
 األمان را و

ـوو صػػػدر قػػػرار األنعاػػػاـ 0947لػػػ  نلػػػؾ األلالػػػ  مػػػف  ػػػفر ن ػػػراف األ،ػػػاد  ،ػػػاـ 
ألػػػ ت للاػػػطاف  صػػػ ب  امػػػؿ نػػػردد ،دػػػد األصػػػفااد ي أمػػػا صػػػ  فـي أرقصػػػفـ 

( ألػػػ  كػػػؿ مكػػػاف مػػػف كا ناػػػات )كاداراػػػتي داحاداػػػاي داحاداػػػا بي أم ػػػمار  ػػػااردف
ن مرات مانرمرانفـوو لددأاي أ ر أاي أ للػأا أللعػرار )األرظػاـ( األػذ  ألػب أأؿ أل دػً  

 ل   دار إقام  األدأأل  اقارامالا و
رقص زأراؾ مب زأ نػ  األدملػ وو ،ػـ أ ػذ اوو ألػا رفا نحػت ظػؿ  ػ رة ألػـ 

األػذ   اررؼ اامفا أ دًا!و ،دفا ألاات مف ا،  ار األن  ند ػت لػ  مأطدػ  ا،صػل 
 ػػػػا  مدػػػػ  مفػػػػا رًاوو أرقػػػػص  ػػػػف حأراػػػػأف معلػػػػدًا رقصػػػػ  األرػػػػرب األاػػػػراداف للػػػػب 
األحالػػرأف  األلػػحؾي أرقػػص مأ ػػ  ا، ػػرص مػػب زأ ػػ   ػػمرأف  ػػامب األاػػمؾوو 
األنػػ  قّزز ػػا  رامحػػ  لمػػ  األكرافػػ ي أ حركػػات اداػػ  األأقحػػ   ػػاف ل ػػذافا  ادمػػا كادػػت 

أ ػأ األألػا أ، ػث األط ػؿ  أمدانفا ألأ أف مف احلدفا ذألػؾ األ لاػطاد  ا،اػمري األحػار
صػػمأماؿوو صػػار ًاي مرلأ،ػػًاي لػػأؽ أكنػػاؼ األحا ػػاـ  ػػلأمأو أمػػا  ػػمرأف لعػػد  لػػس 
اا اًاوو ،لت أ ف  ا ناام   ا ن وو لػ  أحػأار لكػر  ناػاؤؿ مػد أشوو  ادمػا دظػر  
انا ب  اد ا دصؼ األرار ي األمنلأ   ص ب ،لل أقػب أألحػاف األمأاػاعل األراقصػ : 

قص  ذ  األ ناة األ لار  األأقحػ  )راحاػؿ( أنػا بوو ناػاؤأل : نرف إألل منل ااانمر  ر -
أنػػرف ألػػأ كادػػت لػػ  مأطدفػػا األػػذ   ػػا ت مدػػ   أألأداػػا  ػػؿ ن ػػرأت ،لػػل لرلنفػػاوو -

  دػػؽ ذألػػؾ األط ػػؿ األ لاػػطاد   حّماألػػ  حعا نفػػاوو اد ػػردت  ػػ وو صػػ رن وو رد ،لافػػا 
ملنػاعوو  ح ر صدار   اؤذ  صأصًا!!و أ ػد  أ لػ   رػد ، ،ػ  أاػاـ مػف األ حػث األ

 مرماًا ل  قاع  مر قدام ي  ال و
ل  نلؾ األلال  ،اد أالًا أ أ األألػاي أاألصػاداأ   زأرقفمػا مػف األاػاحؿ األاػأر  
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أل حاػػػرة ط راػػػاي اػػػاح ًا نحػػػت األمػػػا  كااػػػاف ك اػػػرافي ملامػػػاف  ا،اػػػلح  أ مػػػا ا ػػػعاف 
 األما   صمتي أحذرو

أقػػت األػػذ  لّلػػل  نلػؾ ا،ماػػا وو أا،لػػؽ النفػب أر أاداػػًا  دػػار األ ػػ ؽوو كػاف األ
لارس األد ػد  قحلػار حمأألنػ  األ،مادػ ي األم ػردع   ػاأل طروو أمدااػ ًا أالػًا أللأحػ  
األنػػػ  ر ر ػػػفا ،لػػػل دّكػػػ  زأرقػػػ وو قدػػػاد   مػػػرة لارحػػػ وو ز ا نػػػاف مػػػف األأااػػػك  
إحدا ما ممنلم ي أا، رف  دا أدفما  ر ا دص فاوو أقداحي أمكاػرات أألحػـ  ػرأؼي 

 أامؾ م أ ي ألاكف و
 ػػؽ األمػػا   فػػدأ ي أرصػػاد وو  ػػرا،  مطػػأ وو األم ػػدالاف األكاػػأ ف األػػزأرؽ ا

انحركػػاف ااػػن ا   ألػػذرا،  أ ػػأ األألػػاوو األلػػذاف مػػا إف ا ماػػاف األمػػا وو حنػػل ازاحػػا 
 كما  ك ارة مد   عأة دالر  ك ارةي لادزألؽ  ار،  ألماال  طأال و

 م  ،مػػ ف ا ػػدأافوو ُادّداػػافي ُاعفعفػػافو ادػػدلرت  ان ا فمػػا كنلػػ  اػػأدا ي لػػ
ن ؽ  األما  ماػر، وو ن ادػا األلػدش اقاػرامال وو دار حأألفمػا دأرنػافوو ،ػـ أقرػل أمػاـ 

 زأرقفما  ادرًاو
لػػ  األػػزأرقاف أقػػؼ األػػر  ف ماػػّمرافي مػػذ أألاف ق األػػ   رلػػفماوو احملػػؽ كػػؿ 
مدفمػػا  ػػا  ر حاػػر مصػػدؽ أف داػػ   مطا عػػ  أل  صػػ ي أ  ػػكؿ   اأصػػؼ اعػػؼ 

 أمام !!و
 و لنف ،ادا ي أحملفما ألمراتوو قاؿ ل  د ا :حملؽ األصاداأ  مدد  ًاو

ف كاف أقصر قلاً !!و-  إد  دا   ،ادا  مف أ أ األألاوو أا،
ق ػػز األر ػػؿ إألػػل زأرؽ لػػارس األد ػػد وو أ ػػذ ز ا ػػ  األ مػػرة األم نأحػػ وو  ػػرع 

  ذا مانحاؿ!!!و-مدفا  ر،  ك ارةي أ لسو رطف  اقد لازا : 
 ا لؽ مف األ    أر رافو أألماذاوو؟!-أ ا   أ أ األألا  ذات األلد : 

 مف أاف  ا ت  ذ  األمصا  ؟!و-قاؿ األصاداأ : 
 أألكف َأِإأللوو  ذا األَعْدر؟!و-نا ب األر ؿ قامً : 
 مف أدت؟و-ادؿ أ أ األألا: 

 ،زرا افأد  أمراك وو  مُت  دا مدذ أر ر   فأر مفا رًاوو أأدت؟و-
إددػػا   ػػر أنػػرفوو -لػػارس األد ػػد وو للاػػطاد  مػػف اػػكاف ط راػػاو ،ػػـ أردؼ: -

 أمف طاد  أاحدةوو ك دا أ،ظـ دألاؿو
  وو ألادا مف طاد  أاحدة!!و-د ر األافأد  حال ًا: 
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 ألماذا؟!و-رّد أ أ األألا اا رًا: 
 اأؼ أ، ت ألؾ ذألؾوو  ؿ نلرب األراال وو أأ نررؼ إحدف َأألرا فا؟و

 كدت  ، ًا ما رًا ل  كرة األال و-
 أاألمأااعل؟و-
 أانمب إألافاو-
 ل األراألما وو األك ااؾوأ،د  األمأااع-
أاػػػػػمرفا مػػػػػف آفوو  فوو أأحػػػػػب مدفػػػػػا  حاػػػػػرة األ  ػػػػػبي أ ػػػػػفرزادي أحػػػػػ ؽ -
 إ  الا و
  ؿ نحب األداا ؟و-
 أ ؿوو أأحنرمففو-

   أقصد ا حنراـ!و
 حادًاوو أماذا  رد؟!و-
 منزأج؟و-
 أ ؿي أأل  ط  فو-
 زأ  وو أـ أك،ر كما ل   ر،كـ؟!!و-

 فد  اق عا  ،لل أ،صا    ادم :أرّد أ أ األألا   رأد محاأً   
 زأ   أاحدةو-
  ؿ نفأف األمطاألر ؟و-
  دًاوو أأملؾ مكن   قّام و-
  ؿ ننكلـ األ رداا  م،ً ؟و-
 أأدت  ؿ ننكلـ األرر ا ؟و-
  ؿ نعرأ األ رر؟و-

 أأدظم و-أرّد األد د  اا رًا: 
  ؿ نع ؿ  األرأ  ا  ر؟و-
 للاطافوألأ ق لنـ   وو ألما حدث ما احصؿ ا ف ،لل أرض -
  ؿ نفد  زأ نؾ ا،ز ار ل  مداا   ما؟و-
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 أزر،فا ل  حداع  مدزأل ي أأ،ند   فاي أأ دافاو-
  ؿ نؤمف  األرلـ؟و-
 إد  أأؿ آاات قرآدداو-
  األاحر؟و-
  و-
  األدظال وو  األرلؽ  األحاأاف؟و-
 ػػاألرحـ مػػف اػػرقنكـ ألماا دػػاوو ن عػػل األدظالػػ  لادػػا مػػف اقامػػافوو أمػػا األ،اداػػ ي -
 األحاأافي أنعنلأف األ  رو أألكف ل  األدفاا  ِإ ـَ ُنراد أف نصؿ؟!ونرلعأف  
إألػػػل األحعاعػػػ  األعاملػػػ   ػػػددد  أللػػػؿ مدػػػَؾوو أ  امكػػػف أف نكػػػأف  ػػػ افًا ألػػػ وو -

،ددػػ  لػػ   ػػذ  األحاألػػ وو اػػأؼ أقنلػػؾ اأمػػًا مػػاو أأرلػػض أف اكػػأف ألػػ  نأأمػػًا حاػػر 
 افأدّ و
 أ رد كؿ  ذا األنأالؽ  اد ي أ ادؾ؟!!و-
مف  رب ا نار  اهللوو أأدَت "حػأااـ"و قػاؿ ذألػؾ أق ػز إألػل زأرقػ   أ ؿ ،دد -

 كعط  ر و
نػػد س األػػر  ف األصػػردا وو أملػػاا لػػ  طراعفمػػا األمػػام وو ،دػػدما راػػاا  راػػدًا 
،ف ،رزاأل وو  اف  ّم  مف أ  ار األص صاؼي أاألدألبي أاألعصبوو كاف ، ،ػ  مػف 

 فـ د أرًاورلاقفـ ادنظرأف مب أاامط األنحماؿي أاألدقامؽ نمر  ،لا
*          *         * 

 رد األدػدا وو أألعػل قامػد األلػأا وو كلمػ  ،لػل األمن ػر افوو كػؿ  احمػؿ لػ   ا ػ  
 إ ازة ألمدة ، رة أااـ النحعأف  رد ا  مراكر ـ ل  قراص و

 أملل األدعاب أم د  طرًا مف األأقتوو مب زم م  مف ل اط األلأا وو
ل األرصػاؼ مدنظػرًا مػرأر اػاارة أّد،فـي ،ـ اػار إألػل حػ  األمحطػ و أقػؼ ،لػ

 ،ا رة نعل  إألل دم ؽو
أحاػػدًا كػػاف لػػ  اػػاارن  األ ار ػػ وو صػػرد   اد ػػ ي أدظػػر  احػػاط  مػػا ندػػا،ر ،لػػل 
األمعرد األ ل  وو  ددقا  )ك  دكأؼ( لافا ، ث م ػازف ملػمأد  أل رلػفا   صػؽ 
ااأد األلأفوو ا امر أ د اػ  مػف أدػأاع م نل ػ وو صػحؼي م ػ تي ،طػر ملّطػؼو 

 د أحاألت مأااعل  ادم  ارالفا ماّ ؿوو األمكاف إألل  ّأ "رأمادا "وألع
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اعػػأد ،ر نػػ   ردطػػزة   م األاػػ ي ُمن ّ حػػ  اراػػمفا  اػػد  األمنرا ػػ  ،لػػل معرػػد  
    م ا ةو
حػػّد،دا اػػا اػػاادة األدعاػػبوو طّاػػبوو ا ػػدأ ،لاػػؾ األنرػػبوو اػػدلننف أدػػا األكػػ ـوو -

 واألدا،  أ أ رامزوو لدام  مف األ  ف وو أأدت؟
 أم دو-
 أراؾ منح ظًا؟!وو  ؿ نفأف األُرزأل ؟و-
  وو ألكد  مر ب  ااارنؾي أما نحأا !و-
 ،اد   دًاو-
 أل دام ؟!!و-
اػػػػا صػػػػداع وو ادنظػػػػر اػػػػدأات قلالػػػػ ي أ رػػػػد ا اػػػػن أز ،لػػػػ َّ  رػػػػدد األاػػػػاارات -

أدأ،فػػػا أ األعصػػػر األػػػذ  اػػػن دا ي أ األمرالعػػػ  األنػػػ  نحراػػػؾي أنحراػػػ ي أكػػػـ ملاػػػأف 
 نن أأ مدص ًا رلارًاوو أمداًاي ،اكراًاي اااااًاو  األ دأؾ ذألؾ ،ددما

ألكددػػ  ا ػػف ،ػػأرة قامػػت مػػف أ ػػؿ األ عػػرا وو األرامػػؿي أاأل ػػ حوو األػػوو أقلػػت -
ي أألصأص وو   ألف دامف  ذألؾو  ،لل اققطاعي أرأس األماؿ األُماندؿِّ

مؤكػدوو ألكدػ  أأد أف أدعػؿ إألاػؾ مػػا أان ػرر وو ك دػا من عػاف ،لػل أف   ػػـأ -
أاقم رااألاػػػ    ان لػػػل لعػػػط  األفامدػػػ  األراػػػكرا وو أ دػػػا أقػػػأؿ أف مػػػف األصػػػفاأدا ي 

لػػػمف األػػػرؤأس األمطلأ ػػػ ي راس األط عػػػ  األأاػػػطلي ألػػػذألؾ ااػػػرااف   ططفمػػػا كػػػ  
اظفػػر إقطػػاع  داػػد ارمػػؿ  ،لػػل إألدػػا   ػػذ  األط عػػ وو كػػ  اصػػ ف األ ػػرب ط عنػػاف 

نكػػداس لعػػطوو ،راػػ   ػػدًاوو ألػػاس لػػ  أأألأاانفػػا األػػأطفي أمصػػلحن ي أازد ػػار وو  ػػؿ 
األ،ػػرأات  كػػؿ األطػػرؽ األػػ  م ػػرأ، وو مػػب األرلػػـ  ػػدف ،ػػددًا ك اػػرًا مػػف ألراد ػػا  ػػرج 
 ا،صػػػػػؿ مػػػػػف األط عنػػػػػافوو األ عاػػػػػرةي أاألمنأاػػػػػط ي أمػػػػػف أ ػػػػػداؽ ا،دظمػػػػػ  أأ رك ػػػػػأا 
أكنالفػػػػاوو أاػػػػأؼ نلػػػػب اػػػػد ا مػػػػف أ ػػػػؿ مدالرفػػػػا حنػػػػل أألػػػػأ كادػػػػت  ػػػػذ  األاػػػػد اػػػػد 

 قػػػػأةوو  ّمفػػػػا نػػػػدماف ألعمػػػػ  األ ػػػػاطاف!!و أط عػػػػ  لعاػػػػرة ماػػػػحأق وو   حػػػػأؿ ألفػػػػا أ 
 ،ا فاو
ف حصػػػػؿ لاػػػػأؼ اعمػػػػبي أمػػػػا أدػػػػت لصػػػػاحب - مػػػػا نعأألػػػػػ  ا عػػػػل النرالػػػػًاوو أا،
 قلا !و
أأدػػتوو أألاػػت صػػاحب قلػػا ؟!  دػػا  أطػػفوو  ػػأ ف محنػػؿوو  ػػذا إف  ػػاز -

 أل  لصؿ ذألؾ ،ف األعلا  األمركزا  للاطافو
 د،دػػ  أكمػػؿ مػػف للػػلؾوو إدػػؾ ا ػػف أطػػف محنػػؿي أ ػػرب ُم ػػّردي أمعداػػات-
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ماػػن اح ي أألكأدػػؾ األمردػػ  ا،أؿوو أألاػػُت  رػػازؿك ذانػػ  ،دػػؾوو كػػاف األم ػػرأض أف 
نكأف قدأةوو دمؾ ،لل ك ؾوو معانً  ل  األلاؿي أاألدفاروو أما األردػاأاف األنػ  أقرؤ ػا 

 ل  ااارنؾ نعأؿ أل    ااط ووو   أراد أف أكمؿ!!و
 اامحؾ اهلل!و-
 َأندِلُ َؾ صراحن ؟!و-
  وو   إد  أانمبو-
 رػػض األمماراػػاتي أاألمظػػا روو األنػػ  اعػػـأ  فػػا ،ػػدد مػػدكـوو ن رػػدكـ ،ػػف  إف-

األػػػن حـ مػػػب األ مػػػا اري أكاػػػب ندااػػػد ا األمػػػاد ي أاألرػػػاط  وو أا عػػػد ا األ،عػػػ   كػػػـ 
 أادظر ما حدث ل  أالأؿ ا،اأدي ل  ا،ردف!!و

األاػػػلط   ػػػ  مػػػف  ػػػّأ تي أكػػػذ تي أحاكػػػت -رّد األ ػػػدام  أ ػػػأ رامػػػز حالػػػ ًا: 
رػػػت ،م   ػػػا أللعاػػػاـ  د،مػػػاؿ ناػػػ   ألاػػػمر  مدظمػػػ  األنحراػػػر األمػػػؤامراتوو  ػػػؿ دل

 األ لاطادا ي أكادأا ارندأف ،اا داي أ ـ اعأمأف  ذألؾ!!و
ألعد كدػنـ أرلػًا  صػ   قد ػاح ذألػؾوو إددػ  ا ف أ ػؾ  ػؾ كمعانػؿ حعاعػ وو -

اا أ  وو ،لل ا،قؿ قاطب  ذ  األا امر ا،مراكا  األن  نطردؾ ل  صػدرؾوو ألػ  
ا ف ،لػػل أ ػػؾ مدادرنػػؾي أؤكػػد ألػػؾ أف األمعاأمػػ   ػػ  اػػ الكـ  ألػػف األدفػػارو أأدػػا

 األحعاع  إألل األدصري أ،دددا ل  أمنداي أاألراألـوو ، رات ا،م،ل  ،لل ذألؾو
 إدؾ نحالر   ي أكددد   دد  ل  أحدنؾي أأ أ فؿ ذألؾ!!و-
 ،ذرًاوو   أقصد  ذا أ دًاي أا ف  ؿ نع ؿ د،أن  إألل األر ا ؟و-
 ؿ  ارأت األلال و كرًا ألؾوو أأد أف أص-

حػػادر ي ألػػ  حلمػػ وو ألالػػل األد ػػد ي أمػػذكرات أاألػػد اي أ اػػرأتوو زار ػػا ط ػػً ي 
 رلع  أاألدا و إف دصؼ ،امل  أم  أل داداػ وو امكدػ  أف احصػؿي ،لػل إ ػازة اعلػافا 

 ،دد ـوو اأؼ اارل ألنحعاؽ ذألؾ اأمًا ماو
 ػػؽ حػػرؽ األأقػػت كػػ  اصػػؿ ، لػػ وو أللمدػػزؿ األػػأارؼ لػػ  لػػؤاد وو ا ػػنـ لاػػ  ،

أاألدن وو اكف صدر اوو حلدن  كعط أألاؼوو ،صػ أر صػدار دػا،ـ األػراشوو نأأمػًا 
ألعل فاوو ااالر لا  مب دلؽ حدادفػاوو أ ػ ؿ حّ فػاوو لػ  زأرؽ ،ط فػاو اػا حًا لػ  
دفػػػر منػػػدلؽ األر ػػػؽوو اصػػػب لػػػ   ل ػػػافي أمػػػأاد.وو حاػػػث نطاػػػر دػػػأارس  الػػػا  

 ُنحلِّؽ ل  ذاكرن و
األػػذ  طػػاؿ حاا ػػ وو أأللفػػدااا األصػػدارة األنػػ   لػػرحوو افػػزج لػػ  األمدػػزؿوو أللعػػادـ

ا نا،فػػػا ، أنػػػ ي أأ أانػػػ وو قػػػّدـ ألأاألػػػد  اػػػ ح  ،مادػػػ وو نػػػا،ت لػػػ  ،اداػػػ  نكرامػػػًا 
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 رلاًاو
،ددما ،لـ أاألد   معر  األ داد ل  قّراص وو حّد،  ،ف صداؽ قداـ ا ّلػ  اػد،ل 

 مدصأر األ ّداف )أ أ   ل (و
إف  ػذا األر ػؿوو لػاض -ألفػـي أقػاؿ:  أ،لم  أم د أد  صداع  أالًاوو ألعد أأألػـ

وو  كػػذا أد ػػؿ أم ػػد أاألػػد  لػػ  حكااػػا األنػػاراو ،ػػف حاػػر قصػػدوو أ ػػأ األػػذ   مػػف كػػـر
ار ؽ ارد   دالأب األحكأان  األ ّاؽوو لاد ذ أ فػ  نر اػرًا  ػداًاوو أن ػرج األكلمػات 
مػػػف لمػػػ  ُم ّ مػػػ ي ُمدّدمػػػ ي م ل لػػػ وو نرلػػػأي أنػػػد  ض حاػػػب األمأقػػػؼ األمحكػػػ وو 

 األلرب ل  األفأا وو ن ار أللحدث ق ؿ أف اعأأل !وأن دأ ادا   
كرامًا أحابوو إد   طؿ  اأروو ألعػد قانػؿ مػب األ،ػأار ح ػأد األ دػراؿ ما ػأ -

 ل  مررك  األمزر، ي أ،مر  ، رأف ،امًاوو كن   إألل كنؼ الاماف األرع اد و
،ع اد وو ،ع اد وو أ ؿ نردد اام  ل  األملػال  معنردػًا   رػؿ -قاطر  أم د: 

 ذكر وما   أن
ألمفارنػػ   لػػػرب األاػػاؼوو إاػػػمب  ػػػذا -ألػػّأح أاألػػػد   اػػد وو د ألػػػ  ،لػػل األ رػػػؿ: 

األكػػػػ ـ ألػػػػاس قػػػػاً  ،ػػػػف قػػػػاؿوو كادػػػػت األ ط ػػػػ  األنػػػػ  أألعا ػػػػا األػػػػدكنأر ، ػػػػد األػػػػرحمف 
األ ػػػػػف ددر لػػػػػ  حلػػػػػب  راػػػػػد األ ػػػػػ  وو مػػػػػف معػػػػػّرر كنػػػػػاب ا،دب األرر ػػػػػ  ألل ػػػػػفادة 

لػػ  مرركػػ  األمزر،ػػ   عػػأة  اق،داداػػ وو حاػػث قػػاؿ: ألعػػد قُػػدِّرت لػػر   اػػاؼ األرع ػػاد 
)أنأمأ اػػؿ(وو ادػػزؿ كاألصػػا،ع  ،لػػل كنػػؼ األ دػػد  األ رداػػ وو ا ػػع  إألػػل للعنػػافوو 
ا طػػػأ األملػػػرأب  طػػػأةي أا، ػػػرفوو حنػػػل اد صػػػؿ األ ػػػز  ،ػػػف األكػػػؿ مػػػف اػػػر،  

 األلر  وو ألعد قلل ،لل ما ادأؼ ،ف ، رة  دأدوو ق ؿ أف اان فدو
ركػػػػػ  لػػػػػ  األاػػػػػـأ األنػػػػػاأل  أانػػػػػا ب األ ػػػػػف ددر قػػػػػامً  )ألعػػػػػد اػػػػػرت لػػػػػ  أرض األمر

ألأقأ،فػػػاوو ماػػػال   ماػػػ  ، ػػػر كالػػػأ منػػػرًاي أكادػػػت  ،ػػػث قنلػػػل األ رداػػػااف كػػػدكأاـ 
 األح ارةوو إدفا أرأع مرارؾ األررب لد ا انرمار ل  األعرف األر راف!!و(و

َأ ػػ  أر ػػأؾوو ا  ػػض صػػأت -لُػػنف األ ػػابوو َأطلَّػػت أل دػػل قاملػػ   ػػدألب مدػػز،ب: 
 مرركنَؾ قلاً وو "إحدا مدذاكر!"و

َأألػػػـ اكػػػف  دػػػاؾ -قػػػاؿ أم ػػػد ُم  لػػػًا صػػػأن ي مأحاػػػًا ألأاألػػػد   األ رػػػؿ األمما،ػػػؿ: 
 أارف لرداااف؟و

،دد ك اروو مف األل اطوو أاأل دأدوو ااعأا إألل قرا  ااػمفا اػمابوو ،أملػأا -
مراملػػػ  إداػػػادا  رلارػػػ وو ا،نرلػػػت  فػػػا األصػػػحؼ األ رداػػػا وو  عػػػأا لافػػػا حنػػػل نّمػػػت 

 م ادألنفـ  ا،ارف مف األ،أارو
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األدراس ،اد  أ أ أم ػدوو أر ػض األنرػب ،لػل اداػ و دفػض أم ػد د ػؿ اقنحـ 
 حرل  دأم وو نداأؿ قلمًا أأرقًاي أ لس مندلعًا اراـ ألأح   األكلمات ،ف األمررك :

-1- 
 مف  رادوو

 حاث األافؿ األمأ،روو األممنّد حنل األمزر، وو
 انعدَّـ األح د األرا سوو

 منردِّحًا  األفداروو
 م،مأً   األصفاؿوو

 لرااف لرداا األ مر  األ دأدي األم،ل،  ا،ألأافوو ألعد أطؿَّ 
 مزّاداف  ا،أام ي أا،م ادوو

 نعدَّـ األل اطي أاأل دأدوو
  ز أ ا نامأف أللاما  األم ّدح   داأر ا دعلاضوو

 ججري ا المتمردوف ا ش ياء..
 عم    اؼ ن اركـ..

  ننشر ال م ..
 و نكتب  ر ماءَكـ..

 عم  خش   الموت المتدل ..
 ف ليمكـ  ي تعر الدحيـ..و  

 ون اركـ  يدم د  ال  ي ..
  مف ترو  وا ال ئاب المتوحش ..

 نحف ال ادة    ال يا  ..

 نمتط    وة الد روت..
 نشرب ال راح..

 قالعا  لمعظم   وؼ نشيد..
 ولف ن مه  نوؼ الع يد..
 رف تشمخ  وؽ ا  وار..رر
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 مف ،راد  األُمص َّف  األ أ ذوو
 اد  األ ازألنا  األزرقا ووداظرًا دحأ األمد

 األمظلل   لحاؼ األادداافي أاأل لأطو
  كذا قاؿ ما أ األ دراؿ األمن طـ  األرظم !!و

 
-2- 

 ل  األأ،روو األافؿ األمنلّ ب  األدأرووو
 ُأر أادا  األ اارؽ األ الع و

م   األصلؼو  أ، ل األ مس  راؽ األ  ار األظميوو ألا،داؽ األمنأرِّ
 ادا وووم دأدةوو ل  ق لات األ  حاف األحد

 نزحرد األ لطات األمادأد و
  ررأؽ ا،رضي أحـز األادا ؿ األمدّ     اقامافووو

 األم ّأح   رطر األحرا وو نزدرأاو
  دك فـ األم لأح   د، ـ ا،رضووو

 نن نَّف أزا ار األدلاؿو
 أ،ددما األنفب األصمتووو

 أص َّر األأمض األدالب أللرصاصووو
 ووأزحردت ألعدا ؿ األمأتوو األ أ ات األرا ا وو

 أ درت األك، اف األ أ ذا وو  األ حاـووو
 أادعّلت األاما وو  األرداف األملنفبو

 نأّ ب األافؿوو األأ،ر  األحدا ي أاألد أاتووو
 أأ، ت األصدأر األمدرَّ، وو  األ اارةووو

 أ،زلت األ طأأل  أألحاف األم اأز األمدّداةوو  ررؽ ا ألنحاـووو
   وو  ا دعلاضوأحمحمت األادا ؾ األمدارةوو نحت ظ ؿ األ اارؽ األمنأ ّ 

*          *        * 
 األداروو أاألمأتوو أاألد افووو
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 أا  وو أاألدما وو أا،   ووو
  دار األصراع ا، دّ ووو

  اف األحرا ي أاألذؿو
 ججرنشدوا لحف ال  ال ...

 ت دموا.. التحموا.. َرحدقوا   ـ.. َري ا ال وار ا حرار...
  تَر ؼ  رد ان ا...حد قوا    عيون ـ..  ف نظرة الحؽى  

 و ف مخالب الوطف حادة.. مز قو ـ.. اعدنو ـ  ترا  ...
.  كيما يرتو  الشيه  والم ر ار 

    التالؿ  والودياف.. يتعط ش لد ا كـ ال ار...
ػػػػ وا تػػػػاريخكـ  ال ػػػػداء..  ف عيػػػػوف ا ط ػػػػاؿ  والن ػػػػاء   خ ى

ر م ػ  تميػد. الدامع   ال  ر.. تنظر  ليكـ.. ا ع ػوا مػف دديػد.. ما ػ  
 ري ا العرب ال وريوف:

 ػػ ا  يػػاف  ػػورتكـ ا وؿ..    ػػوا  وار عػػوا رايػػات ال ػػورة عنػػد كػػؿ 
 ش ر مف َررض الوطفرر 

 
 كػػػػذا قػػػػاؿ اػػػػلطافي األعامػػػػد األرػػػػاـ ألل،ػػػػأرة األاػػػػأرا  األك ػػػػرفوو األ ػػػػارس األُمكلَّػػػػؿ 

  األنأالبي أا دنصارو
 

*** 
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ألعػػد لػػرش األدػػـأ ، ا نػػ  ،لػػل  اػػكدت حػػارة األدعاػػب أم ػػدوو أ ػػدَأ َأ ػػؿ مدزألػػ وو
أ  ادفـوو أما  أي لاألافر ما ازاؿ منمنراًا ل    داػ وو ،ػزا ذألػؾ أللرػدد األك اػر مػف 
لدا اف األعفأة األمّرة األن   ػر فاي أاألنػ  اط  فػا أاألػد  لػ  طعػس احن ػاأل  صػا بوو 
امند إألل زمف ان اأز األاا، !و زمف ذأ ألأف أحمروو نكّ ؿ لا  األحراػ وو أندػّؿ لاػ  

 فأات األطراما !واأل 
)األَدَ ُسي أاألرامح ي ا اداف مذاؽ األعفأةوو قا،ػدة نػذكَّرأ ا  اػدًا(و  ملػ  راد،ػ ي 
ألكػػؿ مػػف ناػػّأؿ ألػػ  د اػػ  ا نػػراؽ األمطػػ و ألطفػػ  طرػػاـ ا ػػنفا وو مػػا دامػػت قفأنػػ  

 األم ّ ل  ندل  ،لل دار األمأقد!!و
نػػػػا ب  حركػػػ    إراداػػػ  ندػػػاأؿ أم ػػػد مػػػػذكرات األصػػػاادي أاألمرلػػػـ األ لاػػػطاد ي أ 

 األعرا ة: 
رلػػض األرػػرب نعاػػاـ للاػػطافوو أأ،لدػػت  راطاداػػا أدفػػا اػػنن لل ،ػػف ا دنػػداب 

 أاارو 05ل  
نزااػػػػػدت األف مػػػػػات األمن ادألػػػػػ   ػػػػػاف األطػػػػػرلافي أصػػػػػرَّد األافػػػػػأد مػػػػػف  ػػػػػراممفـ 
أم ازر ـ لد األاكاف األررب األُرػّزؿي أ اصػ  لػ  األمدػاطؽ األنػ  أصػ حت أحاػب 

ف أأألأااندػػا لػػ   ػػذ  ا،اػػاـ نحراػػر األدػػأاة نحػػت اػػاطرنفـ )إف مػػ 080قػػرار األنعاػػاـ 
ا،أألػػػل ألدأألػػػ  إاػػػراماؿ األك ػػػرفوو رّحلػػػأاي  ػػػّردأاي أقنلػػػأا كػػػؿ مػػػف اعػػػؼ ،لافػػػا مػػػف 
األررب!!(و  كذا قاؿ األدكنأر دأؼ اأ اؼ األػذ  كػاف اػرأس أل دػ  طػأارئ األعػدسوو 

 أاألذ  أص ف مم،ؿ األحكأم  لافاي أاألماؤأؿ ،ف إدارنفاو
ة األ ل اكاػػ ي األنػػ  ا نمػػب لافػػا مػػب األكأدػػت  ردػػادأت ُ َرْاػػَد  رأ ػػ  مػػف األاػػ ار 

ألػػد َّ  طػػ  معا لػػ  ألعػػرار ا،مػػـ األمنحػػدة حػػأؿ األنعاػػاـ أكػػذألؾ -أاألػػذ  قػػاؿ ألاأ ػػاؼ: 
 أقنرح نالاـ األعدس أللرربو

ااػػنع لن  األرصػػا   اقاػػرامالا ي اقر ا اػػ  )ألافػػ (  األندداػػدي أاألاػػ اب ألنصػػراح  
عػػدس ألدػػاي أااػػنكفأألـ ألػػؾ( أذألػػؾ ق ػػؿ أف  ػػذألؾي أ ػػـ ارلرػػأف  لنػػات كنػػب ،لافػػا )األ

ندناألػػػ  اػػػد اق ػػػراـ األصػػػفاأد ي  ػػػأي أرمػػػاس أركادػػػ  األرعاػػػد األ رداػػػ  أددراػػػ   ااػػػر 
 اارتوو   فر أاحد!!و

انصػػؿ حّاػػاف األدػػز وو قامػػد م مأ،ػػ    فػػ  األدلػػاؿ  األلػػا ط األاػػأر   ػػكاب 
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 أّ ػػابوو األػػػذ  كػػػاف اعػػػأد م مأ،ػػ  مػػػف مدالػػػل    ػػػؿ األرػػربوو نحػػػت إمػػػرة األعامػػػد
لػػأز  األعػػاأق  ي طاأل ػػػًا مدػػ  نك،اػػػؼ   مانػػ ي ألن  اػػػؼ األلػػدط ،ػػػف مدطعنػػ  األنػػػ  
ننرػػرض ألرملاػػات مك، ػػ  مػػف ق ػػؿ األ ػػاش اقاػػرامال ي األػػذ  لػػـ نحػػت ألأامػػ   ماػػب 

 األمدظمات اقر ا ا  األاا ع و
د َّػػذ األعامػػد أّ ػػاب مػػا ُطِلػػَب مدػػ وو لفػػا ـ   ػػدَّة: ك ػػار ،طػػاي أ"كا نػػزات رامػػات 

  رؽ حا او اأحاداف" األأاقر 
) ػػـ اراػػدأف ا اػػنا   ،لػػل كػػؿ دعطػػ  ماػػا  نعػػب ،لػػل لػػ اؼ ا،ردفوو إدفػػـ 
ارن رأد   راادفـ ا، فر(و قاؿ أ أ ،امر األلحػاـ من فمػًاوو كادػت  ػذ  آ ػر األكلمػات 
األنػػػ  اػػػمرفا أ ػػػأ األألػػػا مدػػػ  ق ػػػؿ اان ػػػفاد  لػػػ  مرركػػػ  ك اػػػرة  ػػػرت دلا،ػػػًا ،ػػػف 

ناػػاطر ،لػػل  ػػز  ك اػػر مػػف م ػػرف دفػػر م مأ،ػ  نػػ ؿ ااػػنرانا ا   ػػماؿ ط راػػاوو 
 ا،ردفو

 ل  األكلم  األند ا دا  األن  أألعا ا حّااف األدّز  ،دد  ،ث األ فدا :
قل ػ وو أحنػػل ألحظنػ  ا، اػػرة  اند ػاؽ األفػػأا وو اػأؼ ا عػػل امّ ػد صػػدف -

طلعػػانفـ ا، اػػرةي األمعاأمػػ وو ألعػػد حععػػأا ،د اػػفـ مػػد،رة ا ان ػػفاد األك ػػرف األمأ ػػاة 
 وو قلػأاي أ ػـ ارلمػأف أف  ػ ا ًا اػأؼ اػدنأف  رػد ـ ألمنا رػ  األك ػاح  د أل  األ طأألػ

 األمصمَّـ ،لل األدصرو
*          *        * 

ننا رػػت لػػر ات اقر ػػاب األصػػفاأد   ا ن ػػا افوو األرػػربي أاقدكلاػػزي أكػػاف 
اعؼ ،لل رأافا ا ػرز األعػادة األػدمأاافو أم،ػاؿ )إاػحاؽ أازرنداػك ( األػذ   ػأ د اػ  

اػػحاؽ  ػػامار!و األػػذ  أ رػػد نصػػ ان  ألػػرماس مدظمػػ  ) ػػاار  ػػنارف( ما اماػػؿي أ  إ
ـوو 0944احنػػؿ مكادػػ وو مػػب دا ػػط آ ػػر  ػػأ )إألاػػا أ  ػػا د ي  ػػاؤأؿ( ل ػػ  ،ػػاـ 

أقػػدـ إر ا اػػاف مػػف  ػػذ  األمدظمػػ وو ،لػػل قنػػؿ األمدػػدأب األاػػام  لػػ  األ ػػرؽ ا،ددػػلي 
اافو  ػػػػدأ أَأ،ػػػػدـ اقد لاػػػػز  ػػػػذاف األعػػػػانلافي أرّدت األرصػػػػا    عنػػػػؿ  دػػػػدااف  راطػػػػاد

اقدكلاػػػز حملػػػ   ،نعػػػاؿ  ػػػاماروو نرػػػّرؼ ،لاػػػ  لػػػا ط  راطػػػاد  أنػػػـ إاعالػػػ ي  رػػػد 
 اأماف مف ا ،نعاؿوو ُقنؿ األلا طي أ ّأ ت  ،ن و

أصػػػ ف األ راطػػػاداأف لػػػ   ػػػدؿ  ػػػاحؿ ،ػػػف  ػػػاماروو ،دفػػػـ أقرػػػأا لػػػ  صػػػراع 
اػػرة حعاعػػ  مػػب األمدظمػػات األصػػفاأدا  األعانلػػ  )ألا ػػ ي األفا ادػػا ي إاناػػاؿ( أ ػػذ  ا، 

  عاادة مداحاـ  اكفو
ألعػػد قػػامأا  داػػؼ األػػدأامر اقدكلازاػػ  أللف ػػػرة أاأل ػػأازاتوو ،ػػـ ادنعلػػأا إألػػل نلدػػػاـ 
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األمعا  ي أاأل دادؽي لػدمرأا لدػدؽ األملػؾ داأأدي أدلدػأا أدعالػ  أك،ػر مػف ممنػ  قناػؿ 
 ػػاف مػػدد  أ،اػػكر ي ألّ ػػرأا دػػاد  األلػػ اط لػػ  األعػػدسي أكادػػت حصػػال    ػػأمفـ 

 اف قناً !!وما زاد ،ف األ،ماد
ااػػػن دـ إر ػػػا اأ )إناػػػاؿ( أ،لػػػل دطػػػاؽ أااػػػبوو األاػػػاارات األمن  ػػػرة أاألطػػػرأد 
األملدأمػػ وو أدّكػػت الاػػل  مػػف األن  اػػرات أحاػػا  ،ر اػػ  منرػػددةي ألػػ  مػػدف م نل ػػ و 

 أقؼ  لؼ األرداد مدفاوو اقر ار   األفارب مف مرنعل  إاحاؽ  امارو
أأصػػ حت للاػػطاف اػػاحات  لعػػدت األحكأمػػ  األ راطاداػػ  األعػػدرة ،لػػل األاػػاطرةي

مرػػػارؾ أح ػػػا وو ندػػػزؼ دمػػػًا ،ر اػػػًا صػػػار ًاي  اكاػػػًاي   ،ػػػًا  لػػػؼ أمػػػؿ انػػػأ ب لػػػ  
األراأف األدامر ي أاألعلأب األمكلأم  األن  داند د  األأ أ  األحدطاػ  األنػ  نفػدر ُمنحػدَّرة 
مػػف اػػ أح األفلػػاب األاػػأرا ي أا،ردداػػ ي أمػػف رمػػاؿ اػػادا  األملنف ػػ   األد ػػدةي أمػػف 

 األ امو ،دد د ل ي أاأل راتو ل اؼ األد اؿ
ألمػػػػدة ، ،ػػػػ  أاػػػػاـوو أاق ػػػػراـ اقاػػػػرامال  اراػػػػؽ األػػػػدما  لػػػػ  صػػػػ دي أط راػػػػاوو 
أاألمعاأمػػ  نػػرد   مػػا نملكػػ  مػػف قػػأة منأالػػر وو أمأ ػػ  ذأ األرقرػػ  األراداػػ  األاػػأدا ي 

 انفاُد أل ف   ـأ ك ارو
للػف  )إذا نررلت األمدادناف ص دي أط راػا لػ  آف أاحػدوو أللف ػـأ اقاػرامال ي

داػػنطاب د،مكػػـوو ا،نمػػدأا ،لػػل قػػأنكـ األذاناػػ ( ذألػػؾ كػػاف آ ػػر أمػػر أصػػدر  األعامػػد 
 حّااف األدّز  ق ؿ ألال ك مف اان فاد و

األصػػػػفااد  انح ػػػػدأف أل ػػػػف   ػػػػـأ ،لػػػػل ط راػػػػا حػػػػدًاوو كػػػػأد  ماػػػػنردة مػػػػب -
 األط لاف أللرحاؿو

ألػػف أرحػػػؿ اػػػا لػػارسوو  دػػػا  اندػػػاوو أرلػػػداوو اػػدقانؿ مرػػػؾوو أا،  ألػػػـ در ندػػػ  -
 ل اان داـ األا ح!و،ل

اأؼ درأد اا  دا  وو األدأؿ األرر اػ  نح ػد  اأ ػفاي أاألط ػ ف ألفمػا األحػؽ -
  األحااةوو األصفااد    ارحمأف حنل ا،ط اؿو

 لّمن   دا   إألل صدر اوو أدمأ،فا حّرف ،لل  ّدافاو
حػػػدًاوو لػػػر  األط لػػػاف لػػػ  األػػػزأرؽوو اذ  ػػػ   فمػػػا إألػػػل م نػػػار قراػػػ  األرػػػاؿ -

داع وو أاػأؼ أألحػؽ  كمػاوو نركػُت ألػِؾ  ددقاػ ي أرمػادناف اػدأاناف األاأرا وو إدػ  صػ
-أللػػدلاع ،ػػف د اػػؾو قطػػب ك مػػ  أذ ػػب إألػػل  زادػػ  األمكن ػػ وو ندػػاأؿ مدفػػا ُكّرااػػًا: 

  ذا دلنر كن ت لا  مذّكران وو ذكرف ألكـوو احرص  ،لا  كما األأألدافو
  رقت  دمأ،فاي أأ ا ن   زاما ة مف راافا األذ  نأّاد صدر و
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ما نرداف طراـ األر ا ي اددّأف  اطرة أنر فػا األنحلاػؽ لػ  م النػ وو نػأد را،-
 ألأ نرناح ،لل اطأر األأرؽو  لس إألل طاأألن ي أكنب:

ط راػػػػاوو أانفػػػػا األمدادػػػػ  ا، داػػػػ  األ لػػػػأدوو أانفػػػػا األ ػػػػ رة األفرمػػػػ ي األمنرم ػػػػع  
ف األاػػػ أحوو أانفػػػا األ اػػػػأت األطا ػػػ ي األم داػػػػ   ح ػػػارة األػػػزمف األكدرػػػػاد وو أانفػػػا األراػػػػأ 

األمرلّعػػ  لػػ  قل ػػ  أد مػػًا م ػػنرل  لػػأؽ  اػػادر األحػػزفو أدػػا لػػارس األد ػػد ي أ ػػأ األألػػا 
صااد األامؾي ُمرلِّـ األمدرا وو أدنم  إألاِؾو  دا أمف أ ػؿ نرا ػِؾي أمػف أ ػؿ لرحػ  
األماػػحأؽ نحػػت أقػػداـ األطدػػاةي أ ػػدار  حارنػػؾ األطػػالف  ػػا،ألـوو أمػػف أ ػػؿ زأ نػػ ي 

ماػػرأرةي األمدن ػػرة لػػ   ػػرا ة ألالػػِؾ حنػػل نن ّمػػد أط لػػ  األح ا ػػافوو اػػدقانؿ األكػػ ب األ
األ مس ل   ّ ات األراف األدال  ي األ ػاردةوو أحنػل احنػرؽ األصػعاب أننػأ ب  ػ نا وو 
إف قدم َّ مددراناف ل  أزقنؾي ل الؾي أن ألؾوو أألػف ندادرادػؾو ألػف أنركػؾ أحاػدة 

 اا أم و
وو ا ػند ل   ذ  األلحظاتوو   أانطاب ل ط ألكػار وو إاعا،ػات قلمػ  م ػنن 

رأاػػ  لػػأؽ  ػػرابوو أ ػػرر  ػػدأاروو أحاػػبوو أنطػػاأؿوو أدكمػػشوو دمػػ  ان ػػّأر لػػ  
و أ أ ػات  دا ػ   ،رأق وو ننل ـ حأأل  ا، اا وو نحّلؽ حأأل  لحكات ط لػ َّ
و أ رر      ما ،عاؿ ادمأ لػ   اػد وو  األ،مل   األص ا  ي أاألأ دوو ندد  ل  أذد َّ

اف  اصػػرناف دػػارانافوو أ ػػـ ا دػػؽ ،دعػػ وو الػػدط ،لػػل صػػدر وو الػػمد   ػػذرا،
 رامح  دم و أدـ زأ ن و

،ادا  ن ح،اف ،دػؾوو  دا ػ وو ندػاـ لػأؽ أاػادة رأحػ وو أذكػر حنػل األلاػاأل  
األ ػػػاردةوو ألػػػـ ناػػػنطب األد ػػػاذ  ػػػاف رأحادػػػا األملنف نػػػاف  األػػػدؼ وو أنػػػذكرافوو اػػػـأ كػػػاف 

 األدؼ   درًاو
 ػػؿ نز ػػر   ػػؿ ارػػأدوو األحػػب األمرلػػرؼ  ػػاف األ ػػدراف األنػػ  نح ػػظ أاػػما دا؟!و

 أ  ار حداعندا مف  دادي أ   نن نف أماـ أ،اف ط لادا األلذاف اك راف حّ  ي حّ  و
  أ،لػػػـ!و نحّ ػػػر األعلػػػـ  ػػػاف أدػػػامل وو أحػػػس  عل ػػػ  ان نػػػت  لػػػر ات مدػػػاقار 

 حر اف اأدا ي ادااا  األراأفي أ ف  انمّزؽوووو
*          *        * 
ت األاػػطأر أحػػزاف قل ػػ وو لػػ  اػػاألت دمرنػػاف لػػأؽ  ػػدّ  األدعاػػب أم ػػدوو نأّاػػد

 صدر  ح ات  مر نندأللوو نند ب ندط .وو ندابوو ن نرؿ مف  دادو
لػػ  اػػمر  أددػػاـ مزمػػار راع ،ا ػػؽوو ،دػػا  أحدػػاـي أاألػػراف ،اصػػ  و لػػر ات 
م دالاف ألزأرؽ نن ،ب    ا،مأاجو ل  م النػ  حلػف امػرأة ن  ػ. ط لػاف  ػّد ما 
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 اع اف أحاداف ارن  افو األ أؼي أاألنربي أاأل أعو ،لل األ اط. ا  ر
 ػػاألزأرؽ األم دػػأف ،ػػادت األح ا ػػ  إألػػل زأ فػػاي أ ػػ  ن ػػنرؿ  األػػذ،ري أاأل طػػر 
أاأللف ػػػ ي أا،مػػػؿوو رأنفػػػـ  ،نػػػافي أ اػػػد  األمحدػػػل  األػػػدما وو أ عاػػػ  األعنلػػػ  ا،حاػػػا  
أاألدػػار لػػ  األرػػرزاؿوو نعػػدمت  زأرقفػػاوو  ػػرر ا ا،اػػأد َأ دحػػ  أللػػرافي أقل فػػا أنػػأف 

ي اقنحمتوو نحمػؿ لػ  اػد ا األمػأتوو قػذلنفاي ، ػرت األفػأا  مف ،دروو راتي أ، ت
قد لػػػػ  ادأاػػػػ  حملػػػػت مرفػػػػا حعػػػػد ا األ ركػػػػاد وو اػػػػعط ا،دػػػػاف مػػػػف األصػػػػفااد  صػػػػّ ر  
األرصػػػاص مػػػف حأألفػػػاوو لػػػ  صػػػدر اوو نطػػػاار دمفػػػاوو نماألكػػػتوو اػػػارتو   اد ػػػ  
ألػػأؽ ذرا،ػػ  األم ػػرأدة كاألاػػفأؿوو أاػػّدت رأاػػفاوو األن نػػت إألاػػ ي أدمرنػػاف حزادنػػاف 

 ننا ف  األأداعو
،لل  رد أمنار مف  ،ن  أ أ األألاي أ دا  ي أل  اكأف أ ػد وو نرقػد ممزقػ  
  ػظااا قد لنفػػاوو  ،ػ   ػػ اف  األأ ػ  إألػػل حػػد   اأصػؼ  أ ػػ  لػارس األد ػػد وو إدػػ  

 ،زرا األافأد  ا،مراك وو األمفا ر إألل أرض ألـ اررلفا أ داد  أ دًا!!و
ألمحّطمػػػػ   ددقانػػػػ    رػػػػؿ رصاصػػػػ   ػػػػذا مػػػػا رأا  اػػػػلطاف األ لػػػػرا األ ػػػػرافي ا

أصػػا ت اػػ طادنفاي أاألم ن ػػ. لػػ  دحػػؿ ،لػػل  ػػاط. األ حاػػرةوو األحالػػر األدػػاظر مػػا 
 رفي أاألراحػؿ لػ  ،نمػ  األلاػؿوو دازلػًاي  اكاػًاي  ػزأرؽ رلاػؽ دلػاأل  أ ػأ األألػا حاػث 

 األ اط. األاأر  ألط رااو
 نػ  زمػّردة ألعد األنعان   رػد ، ػراف ،امػًاوو لػ  األ لػدة ا،ردداػ  األنػ  نعطدفػا أ-

و  كاد ا ندؽ  دمأ، ي أ أ اعّص ،لّ  حكاا  اان فاد أاألد َّ
كػػذألؾ ا نػػنـ ألػػا األد ػػػد  مػػذّكرات أاألػػد ي أ ػػأ اناػػػلمفا مػػف اػػد األدعاػػب أم ػػػد 

 األذ   ا   زامرًاو
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-13- 
 
 

،ددما أدارت ألالل األد ػد  ق لػ  األ ػابي أد لػتوو كػاف صػدر ا اعػرع  األلف ػ  
 ػػػأؽ األراكلػػػ وو لػػػأؽ ذكراػػػات ا،اػػػاـ األحمامػػػ  ،لػػػل األطػػػامرة ،لػػػل أ دحػػػ  راػػػاح األ

قل افمػػاو  لاػػتي أاألاػػا،ات األاػػا ع  أللعػػا وو اػػلح اة ناػػار لػػ  األ  عػػات األمدنظػػرةو 
صػػػفاؿ ادػػػاد وو ااػػػنر ؿ األمأ،ػػػدوو  ػػػررا  ػػػ   راػػػدًاي  ار ػػػًاي كػػػرؼ حمػػػاـ ألػػػاع 

 ،  وو احّلؽي ادأري قلعًاي منر ًاي  ادً   األحدافو
 ألأ ألـ أألنعاؾ!!و أم دوو كدت ادمأت حزداً -

حػػادر ألػػا األدرلػػ  أل ػػدف مػػاو أحػػاب األ اػػداف األملنصػػعافي األمحنرقػػاف  األر ػػؽ 
األمنأ بي األمزدحـ  األرطا  م،ؿ اد ل وو لػ  ق لػ  طأالػ  مرّصػر   األ ػ ابي أاألد ػـأ 

 األمنأقدةي األمندا،رة ،لل األ  ا  األظامم و
 أص حت دم ي أ أام و-
و أألكدػػ  ِ،ِطػش أللعامػؾ مد ػػرداف أأصػ حت رأحػ وو أانفػا األمزحػػردة لػ  قل ػ -

 دارؽ األ رحي أدعطؼ ،داقاد األأ دو
صػػػػراح  كلمانػػػػ وو م ػػػػرق   األ ػػػػأؽوو مدػػػػداة  األداػػػػث األمنفاطػػػػؿ مػػػػف األػػػػرأحوو 

 ملنف    صحرا  األ اد األمنرطش أللما و
*          *        * 

األ اػػػػتوو  انكمػػػػاوو ُأحادركمػػػػا مداأ ػػػػًا إألػػػػل قطرنػػػػ وو أأاػػػػنأد،كما اهللو نػػػػرؾ -
ـ  فػػػاد مدزألػػػ وو أاأل ف ػػػ  ندمػػػر كاادػػػ   انلػػػالن  األصػػػداعاف األدػػػاألااف ،لػػػل األمػػػ ز 
 قل  و

*          *        * 
دػػػ وو أنَػػػِرؼ  األ ف ػػػ   مػػػف دط ػػػ  قدػػػداؿك ادحاػػػر األظػػػ ـوو أنحػػػـأ األ را ػػػ  األُملأَّ
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 أانأّ ب األُحب   رل  لأؽ األ داحاف األ العافو
طالحػػ ي ُمرنَّعػػ ي صػػف ا   إدفػػا ألالػػ  ن ػػاض  د ػػب حػػار انػػدلؽ  األد ػػأةي أ  ػػرار

م،مأألػػػ  لػػػ  كػػػؤأس منر،ػػػ   رصػػػار األ مػػػاؿ األاػػػحر ي كدػػػز مػػػف األحاػػػف األُمَنلػػػأِّع 
ان ّ ػر  ػػ ا ًاوو انصػدر مر ػػد ُأدأ،نفػػا األعداػّ وو منما اػػًا مػػب  اػد ا األرامػػب األمحػػنعف 
 األأأل ي أاألرح   األمنرط   إألل لحأأل ي أ،رؽ األر أأل و ادصفر انمػددي ااػاؿي انلػأف 

فأة األم ػػنرل ي األُمحلِّعػػ ي لػػأؽ األ اػػداف األمنػػأ  اف  ػػاألررس األصػػا ِب لػػأؽ اػػدا األ ػػ
 األرذراػػػػِ  األدفمػػػػ وو األدػػػػازلاف  األلػػػػذة األصػػػػا دة األمنفنكػػػػ ي األمداػػػػك   لػػػػ  األماػػػػاماتي 

 أاأل راااف األ ا ع   ا  ات األمن درة األم،مأأل و 
 

*** 
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دف ،ددما أح ش األلاؿوو ح أاوو حالداف  رلفماووو ل  ،ر  مػف األأألػ  األمدػ
  األنرب األلذاذي األُمنررِّؽي األفا بو

ػػػػ اػػػأؼ َأحمػػػػُؿ حدػػػاف ،اداػػػػَؾي أدؼ  ادنظػػػارَؾ لػػػ   ػػػػأارع ألدػػػدف األمزدحمػػػػ  
 األدػػاس  األلػػ ابي أاألػػرذاذ األ ػػاردوو األػػذ  ألػػف ااػػنطاب ا نػػراؽ قل ػػ ي أدمػػ  األحػػار 
األمندلؽ  األ أؽ إألاَؾوو ادلننُف  ػرك  أل اػنارادي أاألنصػداري أمػرة إ،ػر مػرةوو اػأؼ 

 دأ  ألعا اندا  لؼ أ أاب   نحمؿ ،اأدًاودارؽ  ف
ألػػـ ا ػػد أف انػػد ؿ لػػ  ط ارػػ  مفمنفػػا األم ا راناػػ   ألػػًا مػػف إحرا فػػاي أألكدػػ  

 نمدل ،لافا األحذر األ داد مف )األمأااد( األصفاأد و
،ددما ا نمب األ داماأف ل  مراكر قّراص وو أ،لم  ألا أدفا ادنظمػت لػ  دأرة 

نرػػأد إ  لػػ  اػػا،  منػػد رة مػػف األلاػػؿووو حػػاأؿ  ،لماػػ وو ندػػادر األمدػػزؿ م كػػرةوو أ 
أف ارػػػػرؼ كدػػػػ  دأرنفػػػػاوو إ  أدػػػػ  ألػػػػـ ااػػػػنطبوو  ػػػػؿَّ مػػػػا قاألنػػػػ وو أدفػػػػا نرمػػػػؿ مػػػػب 

 م نصاف ،لل ألب قامأس ،ر   ػ إد لاز  أللمصطلحات األرلما  األحدا، و 
*** 

ا ندأ األندرب ،لل األفدؼ األرماا  أللدأرةي أ أ األعااـ  األمفاـ ا اػنط ،ا  لػ  
األ ػػػأ ف األمحنػػػؿوو أكػػػػاف مػػػف ا،أألأاػػػاتوو مررلػػػػ  أمػػػاكف نمألػػػب األرػػػػدأو ،مػػػؽ 

نراناػػػػب قناألػػػػ وو نحصػػػػادان ي أد ػػػػم وو  داػػػػ  حػػػػأا ز ي أ دادقػػػػ  األملػػػػادة أللػػػػد ا ات 
أأمػػػاكف نح ػػػد قأانػػػ  األلػػػار   لػػػ  ،مػػػؽ دلا،انػػػ ي أمػػػرا ض مدلرانػػػ ي أمطارانػػػ  

 األمنعدم و
 مما قاأل  قامد األلأا ي أَأكََّد ،لا  مرارًا:

مفمػػنكـ ألااػػت قناألاػػ وو ا ػػب ،لػػاكـ األػػَنمل ص مػػف ا  ػػن اؾ مػػب األرػػدأوو إ  ػػػ 
لػػ  حاألػػػ  األػػػدلاع ،ػػػف األػػػد سوو  عػػػدر مػػا ن ل أدػػػ  مػػػف مرلأمػػػاتووو نكػػػأف مفمػػػنكـ 

 دا ح  نعرَّ أا مدفـ ألاً ي أارصدأ ـ دفارًاووو
،ػػـ أألعػػل رمػػاس قاػػـ ااػػنط ع األ رقػػ ووو األلػػا ط األدحاػػؿ األػػذ  اػػردد كلمػػ  اػػا 

حنػػل أصػػ حت ألع ػػًا ألػػ  لامػػا  اػػدفـوو محالػػرة ،ػػف آ ػػر األمرلأمػػات ،ػػف   ػػ اب(وو
األرػػػػدأوو أن رفػػػػا  عػػػػرا ةك ،ػػػػف حعػػػػأؽ ا،اػػػػار حاػػػػب ا ن اقاػػػػات األدأألاػػػػ ي أأاػػػػاألاب 
األنحعاػػػػؽ األنػػػػ  ان رفػػػػا األرػػػػدأي ألنحطػػػػاـ مردأاانػػػػ وو كػػػػ  اد ػػػػذ مدػػػػ  مػػػػا اراػػػػد مػػػػف 
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 مرلأماتوو
اروو إ  لػػ  حاألػػ  اقصػػا   أأدفػػل ك مػػ  قػػامً : ا دنحػػاري أ  اَ،اػػروو إدػػ  ،ػػ

 األ دادة أأ ندمار ا ح األمعانؿو
نزاحـ األ داماأف ُمن ماف  ا ددلاعوو ألند اذ األدأراات األ، ث ا،أألػلوو نعػرر أف 
اعػػأد األدأراػػ  ا،أألػػل األمػػ ـز ا،أؿ  فػػادي أ ػػدلفا ااػػنط ع األمرصػػد األمرػػاد  لػػ  

اػنط ع مدطعػ  األداػادا  أك ػر   ؿ األ اوي أاألدأرا  األ،ادا   عاادة األمػ ـز نألاػؽ  
 د اخو أما األ،األ،  ل عاادة األدعاب أم د  انط ع مدطع   ا افي أاألراؿو
 ُحدِّد ،دد األدأرا   در ر  ر اؿوو أ د  األر أر مدنصؼ ألاؿ حدو

 ػ أافا األ دام  دزاروو  ؿ أدت مراضوو؟
 ػ   اا رلاؽ  فادو 

 ػ ألماذا نرن ؼ إذفوو!
 ؼ قلاً وػ أصدقؾ األعأؿوو إدد   ام

 ػ  ذا أمر ط ار وو أمف قاؿ ألَؾ َأد  ألات  ام ًا أالًاوو!!وو
 ػ أدت  اوو!!

ػػػػ أ ػػػؿ كػػػؿ  حػػػ ي ا ػػػاؼوو أقلاػػػؿ مػػػف األ ػػػأؼ ا اػػػدوو إدػػػ  ُاحِصػػػد َؾ  األحػػػذري 
أ اص  ل   داا  أ  أمػر نحػدؽ  ػ  ا، طػار األ اػام ي ،لػل أاػ  حػاؿ   زألدػا لػ  

ا اػػػنمراروو امكدػػػؾ ا داػػػحابو األعػػػرار  ا،رض األصػػداع وو إذا ألػػػـ نكػػػف قػػػادرًا ،لػػل
 ا ف ملؾ اداؾووو ألكف  رد قلاؿ اص ف ا،مر قانً ي لاحذرو

ف كدػت منفّا ػًا األمفمػ وو إ َّ أددػ  ألػـ ُألكِّػر  اقداػحابي أُمصػمِّـ ،لػل  ػ إد  أا،
 األر أرو

 قاؿ األم ـز  فاد مأ فًا حدا،  ،لراد األدأرا :
 ي أاأل ػػأؼ  ػػاط أا كي أاأل ػػ ا،  صػػ ري ػػػ أصػػدأا إألػػ  اػػا رلػػاؽوو  ػػاف األ ػػ ا،

أحاػػػا و صػػػ ر ،لػػػل األ ػػػدامدي أاأل ػػػرأر  ػػػاأل طري ألػػػ ط ا،،صػػػابي أألنرلمػػػأا أفَّ 
األرػػدأ ا ػػالكـ أالػػًاو أمػػا األحاػػا وو لفػػأ األ ػػأؼ مػػف أف نأصػػـ  ػػاأل  فوو َأ،نعػػُد أف 
لػػ  األمػأت أرحػػـ مػػف ذألػػؾوو األمداَّػػ ي أ  األدداِّػػ وو إفَّ اػمرِ  األمػػر  أ،مػػف مػػف حاػػاة ُم لَّ 

ـي 0967 األرػػارو أا،نػػرؼ األمػػ ـز  فػػاد  ادػػ ي أ ػػاف د اػػ : أفَّ دكاػػ  حزاػػراف ،ػػاـ 
 ما نزاؿ ن رؿ لرلفا ل  ذاكرة األداسو

قرب ا،ا ؾي أحعأؿ ا،ألداـ األمرادا وو كاف  ادنظار ـ األدألاؿوو ا ػف األ ػأ ف 
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األ ػػدام   ػػكابو  مػػس األمػػ ـز  فػػاد  كلمػػ  األنرػػارؼوو حلػػدفـ لرحػػًا  أصػػأألفـوو 
ب قامػػػد األدأراػػػ  معػػػّ ً  نػػػراب  ػػػ د وو أملػػػأا لػػػ  طػػػراعفـ ااػػػنر ـ األظػػػ ـ دحػػػأ ركػػػ

  دلفـي أ فاز ـ األ الك  األصدار مألأع ،لل األنصدتو
رح ػػ   املػػ   األددػػا ي  األُحػػدا  نلػػو   صػػدر وو  نػػاؼ الػػب   ػػاف  ػػ نا  انحّ ػػز 

ـ   فػػػادوو  ػػػا أدػػػا ذا ،لػػػل معر ػػػ  مدػػػؾوو قػػػادـ إألاػػػؾو و أ،لػػػـ أف أل دطػػػ ؽ: أمػػػا وو ُأ
أح مؾ نحلدد  كؿ ألال وو نحملد  لأؽ أا ؾي أأألداـ ا حن ؿ منأاػدًا ذرا،ػؾو 
ا ف أاػػاُري  طػػأان  حػػذرةي صػػامن وو أألكػػف للنرلمػػ  أدػػ    ر،ػػب األلاػػؿ األمنرصػػد 
 ػػػاأل طروو أ   ػػػزأغ األ ػػػمس األ الػػػف ألعاماندػػػا األمنعدمػػػ وو اعفػػػر حدادػػػ  ألمفا انػػػؾ 

طلَّػ   راأدفػا األ للأراػ  حنػل للاػطاف أ ػ  نراػؿ  ػذا األُمزحردة ،دد  ػرل  األرلّاػ  األمُ 
ق  حنل دم ؽي مددَّاة  زلاػر األ،لػأج األداصػر  ،لػل  قرد لفاي أح عفا مب األداامـ األُم رِّ
قمػػـ   ػػؿ األ ػػاوي أاػػ أح و أاػػأؼ أ ػػرب د ػػب لرحػػ   رؤاػػاؾوو حنػػل أألػػأ كػػاف 

 داماًا  األ راحوو ُأقّ ؿ أ فؾي أاداؾوو َأ ك  ،لل راحناؾ أأحادروو
اػػػدؿ د اػػػ :  ػػػؿ نررلػػػ   رأاػػػ  األحلاعػػػ ي أاأل،اػػػاب األنػػػ  ارنػػػدا ا مػػػب ،داصػػػر  
مػ وو  األ  اف   ،ااب األ  اب مف ر ػاؿ األػداف األمأحػّدافي أ)طػأاقافـ( األ الػا  األُم رَّ

 األن    ؤأ ا ل   اأ فـ ل  ذألؾ األلاؿ األ فاـو 
،لػػل م ػػارؼ م ػػدؿ  ػػمسوو َرَ ػػَت األػػدألاؿ ،لػػل كنػػؼ األمػػ ـز  فػػادوو م ػػارًا 

وو  ػػدت لأقػػ  كنلػػ  اػػأدا وو َأ ػػاَف قاػػمًا مػػف مراألمفػػا  فاػػر أدػػأار إألػػل  مكػػاف ُم ػػرؼك
 ل ا   رادةي أ مس: ػ كماف د ا   إارامالا و اػمب األ ػدام  األ زامػر  )األعماػز (و مػا 
قاأل  األدألاؿي أأ ار  دد  ،لػل ااػنرداد ألمفا منفػاو ا ناػـ قامػد األدأراػ ي مأ أ ػًا لػ  

 ا األم احبوو!ووُأذد :  ػ نذكَّر مفَمنَؾ َأاف
نا ب األر اؿ طراعفـوو مناللاف ، ر األما في أاألاػ أحي م نرػداف ،ػف  طػأط 
األذرفوو د لأا  اػاناف األن ػاح األعرا ػ  مػف األ لػدة األفا رػ وو أصػأً  إألػل مدػزؿ األ ػاو 
قااػػػـ األمؤألػػػؼ مػػػف طػػػا عافو ااػػػنع لفـ األر ػػػؿ األاػػػ راد  األملنحػػػ   ح ػػػاأةي أاأل  ػػػر 

 داك  األصامح وان عَّؽ مرلدً  ،ف قدأم  األ
نداأألأا طرػاـ إلطػار  ػف ي اػ  ي لػ   ػدأ  األ اػت األ ػاأل وو إ  مػف األر ػأز 

 أزأ ن وو أما أألدا وو ا،ك ر مدنرب ل  لدزأا ي أا،صدر مدّرس ل  دم ؽو
صرد األم ـز  فاد إألل األطا ؽ األ،اد   رلعػ  األػدألاؿ  ػكابي أمػف  لػؼ اػنارة 

 ي حنل قرا  ماردةي أ  انا األزاتو األدالذةوو نرا ف أل  األمدظر لااحًاي ممنداً 
 ػ ؿ مدظػار ي رصػد األمدطعػ و أ ػار األػدألاؿ إألػل مراػكر األرػدأ ،لػل م ػػارؼ 
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ألػػل األ ػػرؽ مدػػ ي ،دػػد ذألػػؾ األنػػؿ  213ماػػردةو كنا ػػ  د ا ػػات اػػدنأراأف مػػف األلػػأا   أا،
األم ػّ ر اظفػر  ػز  مػػف مراػكر كنا ػ  مدلراػػ  محمأألػ  مػف د ػػس األلػأا و لػنف قامػػد 

ألراػػكرا وو حّمػػؿ ،لافػػا األنأّلػػب األمرػػاد ي  اقلػػال  إألػػل مأاقػػب األدأراػػ   راطنػػ  ا
 ، ث د ـ إارامالا وو ن رؼ ،لل األ ددؽ األمراد  األملاد أللد ا اتو

إألػػل اػػ أح   ػػؿ األ ػػاووو حػػّأؿ رصػػد وو صػػرأدًا إألػػل األمرصػػد األلػػ ـي األػػذ  
ا،رض نرن ر  إاراماؿ ،ادفا األك ارةوو األن  نرف مف   ألفا ،معًا  رادًاي منارًا مػف 

 األاأرا ي أاألل دادا ي أاألم ّ ر  األرداد مف األفأاماات األمانع ل  أاألمرال و 
و ا نمػػب  ا ناػػر األمحػػأر األػػذ  اااػػلكأد  لػػ  اػػا،  م كػػرة مػػف ألاػػؿ  ػػذا األاػػـأ
األر ػػاؿ حػػأؿ قامػػد ـوو دظػػرأا طراعفـووط رػػأ  لػػ  م الػػنفـوو إدػػ  األمحػػأر األمناػػلؽ 

 األذ  ااعأد ـ إألل  دلفـ ا، ـو
ـز  فاد راصدًا ،دد األدالذة األرلااوو اػنـ ن دالػ  كػؿ اػا،نافي أ،دػدما ،اَّف األم 

دػػزؿ األ ماػػب إألػػل األطػػا ؽ األاػػ ل وو اقنػػاد األ ػػاو قااػػـ األمػػ ـز  فػػاد مػػف اػػد  دػػزأً  
دحػػأ در ػػات ألػػ ت  فمػػا إألػػل ق ػػأك ملػػ    حطػػب األمأقػػدي أ راماػػؿي أُ ػػردةي أزاح 

مػرأر إداػافوو ، ػر اػّلـ   رلفاووو ظفر  اب     ي أرل وو رلر وو إد  اناػب أل
 اؤد  إألل ارداب مرنـو

ػ ،دد حدأث  طر اا  دّ وو امكدكـ األمرأر ، ر  ذا األد ػؽ األػذ  اد ػذكـ إألػل 
 اػػػػناف ن ػػػػاح  لػػػػػؼ األمدػػػػزؿوو أنػػػػرفوو ا،د ػػػػػاؽ مػػػػف أاػػػػامؿ األػػػػػدلاع األفامػػػػ  لػػػػػد 

 ا حن ؿو
فػا لػ  ػ إدد  معّدر ،ظاـ األنعدار أافا األ ّد األ لاؿوو مدف األ طأرة األنػ  ننحمل

 ا الداوو األأطف ألف ادال ألؾ ذألؾوو!!وو
ػ اا  دّ   ذا حؽي أأا بوو أكؿ لرد  دا ،لل اانرداد أللعااـ  ما  أ أ ػـ مػف 

 ذألؾ أدنـ أأ دداوو أ  اعانؿ ا،ب دلا،ًا ،ف أ دام وو!!
ػػػ أر ػػأ أ  دحنػػاج  ػػذا األاػػردابو األمػػأت لػػ  األفػػأا  األطلػػؽ أاػػفؿ!وو ألػػحؾ 

 األر  فوو
وو أمػػامكـ ألالػػ   ػػاق وو مػػف ،ػػادة األصػػفااد  ػػػ حاػػدًاوو ا  ف أدػػنـ  حا ػػ  أللدػػـأ

إراػػاؿ دأراػػ  صػػ احا ي أماػػاما  أللن ػػأؿ لػػ  األعراػػ وو ندكاػػدًا ألأ ػػأد ـي أاحػػن ألفـ 
ألكػػػدفـ لػػػ  األلاػػػؿ ا  ػػػأف ذألػػػؾو ا،لػػػـ أف ، ػػػرات األراػػػأف مػػػف أ ػػػؿ األ لػػػدة نراقػػػب 

ؾ  أ ػػأدؾوو اػػاكأف مركػػـووو أ ػػ  ماػػنردة أللػػدلاع ،ػػدكـوو ألػػـ د ػػد أف  ُدَرلِّػػـ أاألػػدن
 ذألؾ  حعًا إف امحت األظرأؼوو
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انارت حدقنا األم ـز  فادي أكاػت األد  ػ  أ فػ ي أ ػأ األػذ  ظػف أدَّػ  ر ػؿ 
محػاط  ا،اػػراري أ  ارلػـ  مفمنػػ  إ  األػػدألاؿ  ػكاب!! أراد أف اػػنكلـوو إ  أف األ ػػاو 

 أ ار أل   األصمت:
طأالػػ وو حنػػل ػػػ اػػاكأف كػػؿ  ػػ   ،لػػل مػػا اػػراـ اػػا  دػػ وو اذ ػػبي أ ػػذ ح ػػأة 

 احاف مأ،د األدذا و
ن دؿ كؿ     أماـ قامد األدأرا وو  رر  ا،ماف   األَحِذروو نمػدد ،لػل أراكػ و 
َحَماأل   ددقان  ملن   حأؿ ذرا، وو أحمػض ،اداػ  ،لػل مدا ػاة حمامػ  نعأألفػا دقػات 
قل ػ : أانفػػا األ ػػمس األم ػػرق وو اػػامف ر ػأُت أ َّ ن ػػزحافوو أافػػا األلاػػؿ األػػذ  ملػػلوو 

 الت د أمؾ ،اأف ذماب ُم نِرَا و أافا األ  ر األطاألب كاألحعاعػ  كػـ رأاػُت لاػؾ كـ ن
ػػػػػـ  األصػػػػػعابوو ألكػػػػػـ ا،نعػػػػػدت  ددػػػػػؾ  أ ػػػػػ احًا ننأ،ػػػػػدد و أافػػػػػا األ  ػػػػػؿ األ  ػػػػػار األُمرمَّ
اناػػػحعد   صػػػ أرؾ األمندحر ػػػ و أانفػػػا األأ ػػػأ  األنػػػ   دػػػاوو ألكػػػـ ا ن ػػػدت حنػػػل   

او األصػػامد كصػػ ر األ ػػأ فوو ندظرادػػ وو!!وو أمػػا ا في أ رػػد أف اػػعاد   ػػذا األ ػػ
كداػػًا محػػّ ة  رحاػػؽ األ،عػػ وو أقػػأؿ  ػػا دحػػف  اػػدكـ أأ دكػػـي إ ػػأنكـ  لمػػأا إألادػػاوو ألعػػد 
داػػػادا لػػػ   حػػػر حػػػذرداوو أددػػػا  ػػػاف أ لدػػػاوو ألعػػػد ، ػػػعُت  ماػػػكـ أألػػػالكـي أد ػػػأدكـي 
أ  ركـي أ  لكـ األرظاـ األّ فبي أأ أ كـ األم نام  أللاػدداافوو أدػنـ اػا قطرػ  مػف 

 إدفا األررأ   قرا   األدـو أطد وو 
نذكَّر صداؽ ،مر  األدعاػب أم ػدوو ،دػدما نحػد،دا لػ   ػذا األمألػأعو اػـأ ذاؾ 

 احنـر للا ن ي ألفم  ألامر: 
ػػػػػ األررأ ػػػػ ووو ألااػػػػت كمػػػػا قاألأ ػػػػا لػػػػ  األكنػػػػبوو إدفػػػػا ألااػػػػت األنػػػػاراوي أاأللدػػػػ  
ؾ أاأل درالاػػػاي أا، ػػػداؼ األم ػػػنرك  لعػػػطو  ػػػذ  ،دػػػاأاف ،امػػػ وو إدفػػػا أ،مػػػؽ مػػػف ذألػػػ

 ك،اػػػػروو إدفػػػػا ا،مػػػػأر األصػػػػدارة األنػػػػ    اد ػػػػ  أحػػػػد ألفػػػػاوو إدفػػػػا األمأاػػػػاعلوو األرػػػػأد 
 أاألر ابي أاألط ؿي أاألِمْ ِأزو 

إدفػػػا األ ػػػرروو األز ػػػؿي أاألمػػػأاؿي أاألرنا ػػػاي أاأل ػػػرر األد طػػػ ي أأحػػػاد  األحصػػػاد 
 أاأل ادرو

 إدفا األرقصاتوو األد ك ي أاألفأألا ي أاألاح  ي أاألحا ا ي أاألاماحو
 أاألرعاؿي أاأل ماخي أاأل،أبي أ"األ ردص"ي أاأل أط و  إدفا األر ا ةي

 إدفا األطراـوو األك  ي أاألن أأل ي أاأل،رادي أاألك ا ي أاألطرما ي أاألدا لاا و
إدفػػػػا ألاػػػػاأل  رملػػػػافي أا،لػػػػحلي أا ذافي أاألدػػػػأاقاسي أكرػػػػؾ األراػػػػدي أزاػػػػارة 

 ا،لرح ي أا،أألاا ي أاألا حاتي أاأل امل و
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 أاألحّدا ي أاألَكدَّ ي أاألحماا وإدفا األررسي أاألزّل ي أاألُد ل ي 
إدفػا األحاللػ ي أاأل ػػاحد وو را رػ   األاػػ م ي أ،ػاف األحاػأد   ناػػأدي أاػا رلػػا 

 اهلل أرلا األأاألدافو 
 إدفا ا،ارةي أاأللار ي أاألر ارةي أاأل صأماتي أ األصلفي أ،عدة األراا و 

 إدفا األنرص بي أاألأاطي أاألنحررو
دػػ ووو صػػدرنفا ا، اػػاؿ األمنراق ػػ  ، ػػر ألأحػػ  لاا اػػا  مندا لػػ وو  ّراقػػ وو ملأّ 
 األعرأف األممندة ،ماعًا ل  ،رأؽ ا،رضو

*** 
األدفػػػار األطأاػػػؿ األػػػذ  ،ا ػػػأ  لػػػ  مدػػػزؿ األ ػػػاو قااػػػـوو الملػػػـ لػػػاا   م ػػػمِّرًا 
أللرحاؿو  ّمأا  ا انرداد أللنحرؾوو حاب األر أز قلػاً وو ،ػـ ،ػاد أمرػ  ح ػؿ كنػاد  

مػػر محنمػػؿي إدػػ  ا اػػدكـوو األدػػـأ ألػػاً  لػػ  طأاػػؿ: ػ ا دػػز ؽ لػػ  ح ػػرةي أأ مدحػػدر أ
 ذألؾ ا رن اع مب األ،لبي أاألفأا  األ ارد  دًاوو  طر  دادوو الرلأا ذألؾ دفارًاووو 
  مس األم ـز  فاد ل  أذف األ او: ػ ،دد ،أدن  اأؼ أزأر أاألدن و

ػػػ اػػا  دػػ  إف ،أدنػػؾ مػػف د ػػس األطراػػؽ  طػػد قانػػؿوو أ ػػذا أأدػػت أ،لػػـ مدػػ ووو 
و ألعػد ألػرت ألػؾ رؤاػ  أ لػػؾ مػف  ػ ؿ األدالػذةو أدػت قامػد ماػػؤأؿ م ػاألؼ ألاأامػروو

نحمػػػؿ ا ف مرلأمػػػات  امػػػ  ،ػػػف األرػػػدأي أأرأاح ر األػػػؾ أمادػػػ   ػػػاف اػػػداؾوو إددػػػ  
 ُأحذِّرؾ مف ،أاط ؾ األعانل و اص ر ما رد ذألؾ إ  األ رجو 

*** 
د َّػػذت األدأراػػ  ا،أألػػل مفمنفػػا  د ػػاحوو إدفػػا األ ملػػ  األنػػ  أراػػلفا قامػػد ا ، ػػر 

 فاز األ الك وو ،ددما أأصلنفـ أقدامفـ قرا  َحَلر األاأرا و  
*** 

ندا،رت األ مؿ مندلعػ  مػف ألػأا فـي مصػطدم   ز ػارات ا،اػد ي أ ػـ ا  ػرأف 
 رلاقفـ ذكراات أاامفـ األ، ، وو ،دد ا أح   ؿ األ اوي أقرا : 

ػػػ ،دػػدما مػػرت دأراػػ  األرػػدأ أمػػاـ مدػػزؿ األ ػػاو قااػػـوو كػػـ أددُت األ ػػرأج إألػػافـ 
 ،صلافـ داراد  األعانل و قاؿ ا،ردد  أ أ األر اسو

 ػ كدت ادك اَؾ  ذا األنرب  طلع  مف قاذل و ردَّ األ زامر   ،ع و 
 ثَّ األم ـز  فاد ألأا،   األحزاد وو أللدعاػب أم ػد األػذ  ،ػاد مػف مفمنػ  مكلػً  
ا  ادنصػػار ك اػػرووو ألعػػد اقػػنحـ األِمدرػػ  اقاػػرامالا وو ،دػػد أاد  األرقػػادي أأاػػر راصػػد 
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  ا طًا    األا ف األَ ِطرو
ػػػػ نصػػػأَّروو ألػػػـ اكػػػف ا صػػػلد  ،ػػػدفـوو إ   لػػػر  ، ػػػرات مػػػف ا،منػػػاروو ألعػػػد 
 ػػػا دت أمػػػ ي أ ػػػ  نماػػػف دمأ،فػػػاو ألعػػػد أ  ر ػػػا قااػػػـ رأااػػػ  ُم َنلعػػػ : ألعػػػد  ػػػا د  
أألػػػد  لػػػ  دم ػػػؽي أ ػػػأ  صػػػح   اػػػدةي أ ػػػأ ا  ػػػّركـ   ط نػػػ  لنػػػاة مرّلمػػػ ي  اػػػدة 

ق ووو أ ػػذ  راػػاأل  مدػػ ي أمرفػػا م لػػغ مػػف األمػػاؿو ا،أصػػاؼووو أافػػداكـ ح ػػ ي أأ ػػأا
 َن اَّؿ م ا،ر ـ ،ددما ارلمأفوو أدد  كدُت   أار ـوو!!ووو 

 ػ إدفـ     ؾ اأؼ ا ا رأفي أا م أف  َؾوو أارذرأدَؾوو
،ػػا،ر حػػظ األدأراػػ  األ،اداػػ !وو ألعػػد اصػػطدمت  كمػػاف مرػػاد وو أ ػػرف ا ػػن اؾ 

د األمػػػ ـز نألاػػػؽ مصػػػا ًا   ػػػرح لػػػ   ػػػاألدارافوو اان ػػػفد ا،دػػػاف مػػػف ،داصػػػر اي أ،ػػػا
كن ػػ ي أمػػا األردصػػر األرا ػػبووو لعػػد ،ػػاد  رػػد اػػأمافوو ُمػػّد،اًا أدػػ  ألػػاع قامػػد   ػػ ؿ 
ػػب  ا داػػحابو أنػػا ب األدعاػػب أم ػػد ك مػػ : ػ األمػػ ـز نألاػػؽ لػػا ط  ػػ اعوو انأ َّ

 ،لادا ،اادن  ل  األم  لو
*** 
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،ملفػػـوو أااػػنع لت اػػرا  اد ػػضَّ مراػػكر قّراصػػ ي أ،ػػاد األ ػػداماأف إألػػل مراكػػز 
األدعاب أم د قامد ـ  نرظاـ ك اروو إد   طؿ ان ا أف  ػ  أمػاـ األأحػدات ا، ػرف ألعػد 
،لمأا  ما لرؿي أكادت حكااات ،د  ر ر ػأ ا  نأا ػؿ م ػّا نفـي لدصػ حت أأامػر ي 

ي أأ م رأؾو  أنأ افان  معّدا ي أكددفا نصدر ،ف أأل ي
ؿ  كػػؿ نأالػػب: ػ   ػػؾ أف ألعػػرار لػػ  إحػػدف ألعا انػػ  مػػب لػػ اط  أ دػػأد ي قػػا

األعامػػدي أ رأنػػ  أم اد نػػ  دأر  ػػاـ لػػ  ن ّ ػػر األ طأألػػ وو أألكدفػػا لػػ  مرظػػـ ا،أقػػات  
 لرؿ  ما، وو ألأ كدت أحادًا ألما اانطرت اقنحاـ األردأ أأار أحد ،داصر و

لنف األدعاب أم د األمذااع األمركأف ،لل مدلدة صػدارة   ادػب مكن ػ وو  ػا   
أدػػػأر األاػػػادات ا طػػػب لػػػ  مدااػػػ   راػػػما : ) ػػػذا األرػػػاـ صػػػأت األػػػرماس األمصػػػر  

ااكأف ،اـ األحاـوو ما أ ذ  ػاألعأة اػأؼ داػنرد   األحداػد أاألدػار(ي أحلػؽ األمػذااع: ػ 
أللاػػػد  األ،اداػػػ  انحػػػدث ،ػػػػف األحاػػػـ!!وو ،ػػػـ نػػػا ب ك مػػػػ  اػػػا رًا: ػ أ  ػػػر  طػػػػأؿ 

 ا م ووو!!ووو 
 أ داػ وو ااػرحأفي أما األصفااد  ،لل األل   األ رقا  أللعداةي أل  األفلػاب األ

أامرحػػأف لػػ  حصػػأدفـي أق ،فػػـ األفاملػػ  أ لػػؼ اػػانر ـ األرملػػ  األػػذ  أرادأ  اػػأرًا 
صػػاداًا آ ػػروو أ ػػـ احلمػػأف  ػػددفـ أصػػ حأا ،لػػل ماػػال  قصػػارة مػػف نحعاػػؽ حلمفػػـ 
األنػػػأران ي األػػػذ  ا  ػػػؽ لػػػ   ػػػكؿ ،لمفػػػـ األمدنصػػػب لػػػأؽ رمػػػاؿ  اػػػادا  أك، ادفػػػاي 

أا ػػػػ  للاػػػػطافوو ااػػػػرقأف  اػػػػرات ا،رضي أممرانفػػػػاي ألػػػػأؽ قمػػػػ    ػػػػؿ األ ػػػػاو أر 
أ دا ا كما لرؿ أا رؿ حل اؤ ـ ا م رااألاأفو  كذا لكَّر األدعاب أ م دي أ ػأ انأ ػ  
إألػػػل محالػػػرة لػػػ  اػػػادما األلػػػأا  العافػػػا رمػػػاس قاػػػـ األنأ اػػػ  األااااػػػ  لػػػ  األ رقػػػػ  

 األراكرا وو ،لل ماامب ل اطي أل اط صؼ األن كاؿو 
مراكػػا األػػد أؿ إألػػل األمدطعػػ  األرر اػػ  أللاػػاطرة أممػػا قاألػػ  األمحالػػر )ألعػػد  ػػدأت أ

،لػػػل ،رأانفػػػاوو أ اصػػػ  األ نػػػرأؿوو  رػػػد ادنفػػػا  األحػػػرب األراألماػػػ  األ،اداػػػ ووو أ ػػػدأت 
األرمػػؿ ،لػػل طػػرد  راطاداػػاي أاألحلػػأؿ مكادفػػاو ،دػػدما أدفػػل األمحالػػر ك مػػ  ،عػػب 

ألعػد  أحػد األلػ اط األمنأا ػداف قػامً : ػ ألعػد  ػدأ ا،مراكاػأف نػد لفـ ق ػؿ ذألػؾ  ك،اػروو
زاحمػػػأا اقدكلاػػػز  ػػػندلدلفـ ا قنصػػػاد ي ،ػػػـ األراػػػكر ووو مدػػػذ أأا ػػػر األعػػػرف األ،ػػػامف 
، ػرووو ألػػار أا ،لػافـ  ن ػػارة ا،لاػأف األنػػ  اػممأا  فػػا  ػرأب األ ػػرؽ ا،قصػػلي 
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أ،لػػػل رأاػػػفا األصػػػافي األنػػػ  كادػػػت نػػػدر  ،لػػػل ن ار ػػػا ا،مػػػراكااف أم،ػػػاؿ " اػػػراري 
 دفـ  حا ػػػػػ  إألػػػػػل مػػػػػأاد. األ ػػػػػماؿ أأاػػػػػنأري أ اػػػػػردكسي أر احػػػػػًا  املػػػػػ و كادػػػػػت اػػػػػ

اقلراعػػ وو األنػػ  كادػػت ناػػنع ؿ أك،ػػر مػػف ممػػ  اػػ اد  اػػدأاًاوو أنحػػت ح ػػ  مكالحػػ  
األعرصػػد وو  ػػدأا حرأ ػػًا قااػػا  ،لػػل نلػػؾ األ لػػداف األرر اػػ ي أأ  ػػرأا حكػػاـ  طػػرا لس 
األدربي أاأل زامري أمػراكش ،لػل نأقاػب مرا ػدات  ػامرةوو أنػـ ن لاػد  ػذ  األحمػ ت 

 ،أألل أللد اد األرام  ألل حرا  ا،مراكا :ل  األاطأر ا
)مػػف  لػػاب مأدنااػػأماوو إألػػل اػػأاحؿ طػػرا لسوو لػػ  األ ػػأي لػػ  األ ػػري لػػ  
األ حػػروو  لػػدا مرػػارؾ األػػأطف(ي أنػػا ب األلػػا ط ك مػػ : ػ ،ػػـ ا ػػند األصػػراع ،لػػل 
األ نرأؿ األرر    رد األحرب األراألما  األ،ادا ي أ دا أألنع  مػب األمحالػرو أااػمحأا ألػ  

،ًا حاػػر ماػػ أؽ لػػ  األنػػاراو األااااػػ ي أذألػػؾ ،دػػدما أراػػؿ رمػػاس أزرا  أف أأرد َحػػدَ 
 راطاداا ن ر ؿوو إألل رأزللت األرماس ا،مراك   رقا  ل  األر راف مػف  ػ اط ،ػاـ 

ـ اعػػأؿ ألػػ  لافػػا: )ا ػػدأ ألػػ  أف أمراكػػا نراػػد إزاحػػ   راطاداػػا ،ػػف األمؤااػػات 0944
 اق  مما،لػ : )إف األأ اػات األ نرأألا  ل  األ رؽ ا،أاػطوو!!ووو( أأ ا ػ  رأزللػت  صػ

األمنحػػػػػدة ن  ػػػػػػل مػػػػػػف أف  راطاداػػػػػا نراػػػػػػد إزاحنفػػػػػػا ،ػػػػػف  نػػػػػػرأؿ األمملكػػػػػػ  األرر اػػػػػػ  
 األارأدا وو!!(وو

ر ز،مػا  األصػفاأدا   ل  ذألؾ األأقتوو أ عراَ ة صحاح  أللمندارات األدأألا وو قػرَّ
 األراألما  اان داؿ حلا فـ األ راطاد ي " األكاأ أ " ا،مراك و 

 
*** 
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ـوو ان ػػذت األنػػدرا ات األراػػكرا  طا رػػًا منماػػزًاوو مك، ػػًا 0973األرػػاـ  مدػػذ  دااػػ 
أألػػػػحت األم ػػػػاراب األندرا اػػػػ  ألم نلػػػػؼ صػػػػدأؼ األعػػػػأاتي أماػػػػنأاانفاي نلػػػػو  لػػػػ  
مدحدًل أك،ر ز مًاي أأاقرا ي أنطأرًاي أُركِّز ل   ذ  األندرا ات ،لػل مرركػ  م نلػؼ 

ـأ ،لػػػػل األمدػػػػاطؽ األصػػػػدأؼي أكػػػػاف األردػػػػأاف األداألػػػػب ،لػػػػل مرظمفػػػػاوو  ػػػػأ األف ػػػػ
د وو مب ، أر مادب ملاد أللد ا اتوو أمف ،ػـ  ػرؽ األػدلا،ات األمراداػ  لػ   األُمحصَّ
األرمؽي أا دنعاؿ إألل األدلاع ،لػل  طػأط م ممػ و أ حػظ األلػ اط أاأل دػأد األد ػاط 

 األ أ  األصداؽوو ل  مرظـ ا،،ماؿ األمد ذةو 
ك،ػػػري لػػػدك،ر ،ػػػف أصػػػ حت ا،ألحػػػاف األعناألاػػػ  أك،ػػػر اداػػػ امًاوو أأقرفػػػا ا نرػػػد أ

األد ػػازو األرػػازلأف أصػػ حأا َأمفػػر لػػ  األرػػزؼ ،لػػل أاػػلحنفـي أنكاَّػػؼ األمنػػدر أف مػػب 
 ا،الح  األ دادة األمنطأرةو 

مدذ ، رات األعرأفوو كاف  داؾ لرأرة ُمِلحَّ  ك  ا حػث اقداػاف ،ػف قأا،ػد 
لرأرا وو اانطاب  فا ل ط ن كار  ألن دب األأقػأع لػ  األ طػد أاألندػاقضي أكػاف أف 

دف إألل األمدطػؽو أا،نمػادًا ،لػل األمعػدماتوو لعػد  لػص األدعاػب أم ػدوو أ  ػ   ا ن
مػػػف األنحلاػػػؿ إألػػػل دنا ػػػ  مدطعاػػػ وو أ ػػػ  أف األعاػػػادة األااااػػػا  أمػػػف  ػػػ ؿ األ رػػػؿ 
األراػػػػكر وو نحّلػػػػر ألرمػػػػؿ مػػػػاي أأف األماػػػػنع ؿ ُا  ِّػػػػُ. أحػػػػدا،ًا حاػػػػر ،اداػػػػ و ألكػػػػف 

ألػػل ماػػنأف أ،مػػاؿ قناألاػػ  ااػػندنا ان  كادػػت نصػػب  لػػ  احنمػػا ت نكناكاػػ وو نصػػؿ إ
محػػدأدةي مػػف أ ػػؿ نحراػػؾ  ػػدؼ ااااػػ  اػػد ؿ  األنحداػػد لػػ  م ػػكل  األصػػراع مػػب 
األرػػدأ اقاػػػرامال وو أد،ػػػـ ااػػػندنا ان وو  عاامػػ ي أزم مػػػ   مفػػػاـ ااػػػنط ،ا   لػػػؼ 

  طأط األردأ ل  ما ملل مف ا،ااـو
*** 

األراػأف  ل  مدطع  األنؿ ا،ص روو حاث األد ػار ُكْحػً وو ا نػرؽي انمنػرسي لػ 
أا ذافي أا،دػػػأؼي احاػػػؿ األمػػػر ي أ ػػػ ؿ دقػػػامؽي أ ػػػأ ان،ػػػأَّر مػػػف نحػػػت ، ػػػ ت 

 ا ألااتي أ دازار األد ا اتوو إألل إدااف حار مررأؼ األفأا وو أ   م مفوو!وو
كادػػت األعػػأات نرػػاش َأ ػػأاَ  األمرركػػ ي أد لػػفا لػػأؽ ماػػرح ذألػػؾ األع ػػري أ ػػ  

  ننأقػػؼ مراػػدة األنػػدراب ،لػػل  رػػض نعػػـأ  نػػدرا انفا األصػػ احا ي أاألماػػاما وو أاألنػػ
األ عرات األنػ  ألػـ نُد َّػذ  اػدًاوو حاػث احنػدـ دعػاشي أ ػدؿ حػاـ حػأؿ األند اػذ ا،صػأب 
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ألفذ  األمادأل ي أأ نلؾووو منل ننعدـ م ارز األفدداػ  أل ػنف األ،دػرات لػ  حعػأؿ ا،ألدػاـ 
أ،دػػػػػد أ  صػػػػػ ابك دػػػػػار ي أللمدلراػػػػػ وو ننعػػػػػدـ د ا ػػػػػات األػػػػػد،ـ األم ا ػػػػػري أاألػػػػػد ا ات  

 ارا ي أاألعأات األمحمأأل ووو أوووو أوووو ، رات األ رلػاات األنػ  ا ػب اق ا ػ  األ
 ،لافاي أحلفاووو

 ام  األدعاب أم د ملرأ   ،دد ا ف نل  ن رؼ ،لل ذألؾ األَمْفَمػِ  األمحػرأث 
  دػػػازار األػػػد ا اتي أ، ػػػرات اُ،طػػػروو أمػػػف حأألػػػ  نأز،ػػػت  ػػػاـ اػػػران  األصػػػ را ي 

 أللأأل ا ي األصالر و األ ا ن ي األمص ِّع  أل  طات األراف ا
مدػػذ  ماػػ  ، ػػر اأمػػًاي أ ػػأ ا ػػأض حمػػار مرركػػ  مػػب ا،أامػػري أاألنرلامػػات 
أا د  ػػػػاراتي أاألرػػػػرؽي أاألػػػػد افي أاألد ػػػػارووو ألكدػػػػ  حػػػػرص مػػػػب  دػػػػأد ي  عػػػػدر مػػػػا  

 اانطاعوو ك  ُا ع  ،لل األحد ا،ددل مف األدظال و 
 ػػػ ة ن ػػػدأ كػػػاف األعمػػػر م ػػػدرًا نلػػػؾ األلالػػػ  األصػػػا ا  مػػػف  ػػػفر آبووو  دػػػا لػػػ  األ

األد ػػـأ أك،ػػر قر ػػًاي أندألعػػًاي أأك ػػر ح مػػًاي أاألداػػمات طراػػ ي  ػػاردةوو ألػػذألؾ قػػرر األدػػـأ  
 ارج  امن ي ألأؽ ارار ي أ،لػل أصػأات األ دػادب األمنعػالزةي   ػاف د نػات  األ ػافي 
أاألُحّمػػػاضي أاأل ػػػدافي أ،ػػػأا  األػػػذمابي أاأل،راألػػػب األاػػػارح وو ح ػػػا مرنػػػاح األ ػػػاؿو ألعػػػد 

منماػػزًا لػػ  رمااانفػػا  األػػذ ارة األحاػػ ي ،دػػدما أصػػا ت ،مػػاداف أحػػرزت اػػران  د احػػًا 
 األممػػ  مػػف ا، ػػداؼي أاأل ػػأا ص األمنحركػػ وو األمندػػا،رة لػػ  حعػػأؿ األنػػدرابووو ألعػػد 
نركػػت لػػػ  د اػػ  صػػػاحات ا قنحػػػاـ )اهلل أك ػػر( األنػػػ  أطلعفػػػا  دػػأد  ألحظػػػ  اقنحػػػاـ 

    األردأ األم نرضووو ذكرف م د ،ظاـ صدر  ا، دادووو ا ب أف ارأدو
األ اػػػال  األم ػػػذأرة   ػػػراع  ػػػمس صػػػ اح األرطلػػػ  ا،اػػػ أ،ا وو حدَّػػػت لػػػ  دمػػػ   

 أد أدة األصادوو امنطل إحدف األرر اتي أ دَّ األرحاؿ إألا و
،ػػادت األأحػػداتي أاألعطرػػات إألػػل أمػػاكف نراػػكر اي أادفمكػػت لػػ  ند اػػذ أ،مػػاؿ 

 ركافواألصااد  أللرنادي أاألا حوو أاد دؿ األعادة ل  ند اذ م اراب األعاادةي أا،
ر ػػػاؽ نلػػػؾ  اق ػػػازة األعصػػػارة األنػػػ  قلػػػا ا  ػػػاف أ لػػػ وو  لَّصػػػن  مػػػف نرػػػبي أا،
األ ادا  األُمنر ػ و  رػد ،أدنػ  إألػل أحدنػ ووو ،لػل األفػانؼ  اػمب صػأت قامػد  األمعػدـ 

 محمأدوو  ادمًاي مأ زًا:
 ػ احلر إألل مكن  وو ادذ ب اأاًا ألمعا ل  قامد األلأا و

مػػا  ػػدا لفماي ألأ مػػا   ػػأاز  اػػ ر مػػف اػػد  ااػػنلما ظػػرلاف أصػػ رافوو أ ر ػػا 
أ ز ػػػازناف مػػػدة كػػػؿ مدفػػػا  ماػػػ  ، ػػػر اأمػػػًاي أا،مػػػر األػػػذ   رػػػؿ حػػػدقانفـ نناػػػب   

 ااندرا اي  أ مكاف قلامفا ) مفأرا  مصر األرر ا (و
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 عػػب حػػارة مػػف دـ األد  ػػ ووو ألطَّ ػػت أ ػػ  األدعاػػب أم ػػدي أمػػرَّت ،لاػػ  األ،ػػأاد  
مأ،ػػػد أللعػػػا ك أ اػػػرك مػػػب ألالػػػلوو اػػػـأ  اػػػا دً ووو نحػػػرؽ ،ػػػذا ات  ا نػػػ !ووو إدػػػ  ،لػػػل
 األ مر  األعادـي أذألؾ ق ؿ ا ر ا إألل ألددفوو!!وو

ػ إدفا مكالدة مف األعاادةووو ألن ّأؽ كنا نؾ ل  األندرا اتووو أافا األمعػدـ محمػأدو 
 أما أدت أافا األدعابوو للعاامؾ  مفمنؾ ا انط ،ا    كؿ منمازو

 ألفذ  اق اوووو احنب أم د:  ػ أألكف اا ااد وو ألاُت  ا زاً 
: ػ إدفػا إ ػازة  ػا،مر   م ػاؿ ألرللػفاوو َ فِّػزا  قاطر  قامد األلأا   حدَّةي أ حـز
د اػاكما  ػ ؿ أر ػػب أ، ػراف اػػا، و األاػا،  األ اماػ  مػػف صػ اح  رػػد حػدك نكأدػػاف  
 األل ػػاس األمػػدد  أمػػاـ دػػاد  لػػ اط مأقػػب دم ػػؽي أا ف أنمدػػل ألكمػػا رحلػػ  اػػرادةو 

 كما األ داداف  ادًاو  داؾ ل  مصر نذكرا ااما
داف  فمػػػا  ،دػػدما نصػػػ َّف كػػؿ مدفمػػػا  ػػأاز اػػػ ر و قػػرآ ا اػػػماف األدػػرا اف األمػػػدأِّ

 أاألمفد وو أللمعدـ محمأد صح  ي أأللدعاب أم د مصأر لأنأحرال !!ووو 
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أماـ األداد وو  مب ح ار مػف األلػ اط ا ػأؽ ا،ر رػافوو ،ػدد مػدفـ اصػطحب 
د األمعػػػدـ محمػػػأد ،ػػػف األاػػػ ب لػػػ  ،ػػػدـ مرالعػػػ  زأ نػػػ  زأ ػػػانفـو اػػػدؿ األدعاػػػب أم ػػػ

 أل ؟وو أأ ا  : ػ إدفا منألاة مدذ ادنافو 
وو األػػذ    ُا ػػرؾ أحػػدًا لػػ   مأمػػ ي أمنا، ػػ   أااػػل قامػػد وو  ػػذا األر ػػؿ األكنػػـأ
األ اص  ،حدو صالحًا  ،ددًا مف مرارلفماي ،ـ صردا إألل األحػاللناف األلنػاف اػنعلفـ 

 ػػدوو صػػداع  األمػػ ـز  فػػادوو ناػػلاـ راػػاألن  إألػػل ألالػػل إألػػل األمطػػاري  ر ػػا األدعاػػب أم
 األن  نلب   ح  ي أا،نذار  ،ف ،دـ قدرن  ،لل أدا،فاو 

دارت األطػػػػامرة دأرنػػػػاف لػػػػأؽ األراصػػػػم  األمصػػػػرا وو )حلمػػػػ  اػػػػا  دػػػػ َّ أف َأزأَر 
مصروو إدفا أـ  األدداا!(وو أمدا  ر نفا أم   ق ؿ ألانفػا  اػدأاتوو ذكَّرنػ   فػا األمدادػ  

 ام  األن  اطؿ ،لافا مف دالذة األطامرة األمانردة أللف أطواألرظ
كػػاف ا اػػنع اؿ أللاػػااح األاػػأرااف حػػارًاوو ألعػػد حاَّػػا ـ مأظ ػػأا األمطػػار أقػػا لأ ـ 

  األنرحاب أ ـ اندعلأف  اف رد ان و ،ددما دادف مأظؼ األ أازات:
ػػػ األاػػاد لراػػد األمرػػرّ و كػػاد أف اد ػػؿ ،ػػف ااػػم  األ داػػدي ألػػأ  األدلرػػ  األصػػدارة 

 ألن  أ ففا ألظفر وو األمعدـ محمأد!ووو ا
ػػًا مػػف األصػػأر األنذكاراػػ ي   ػػ ؿ ، ،ػػ  أاػػاـ زارأا ا ،ػػار األمصػػرا ي أاألنعطػػأا كمَّ
ػػػب  فػػػـ رمػػػاس  ُدِ،ػػػَ  األلػػػ اط األاػػػأراأف إألػػػل ا نمػػػاع لػػػ  م دػػػل قاػػػادة األ ػػػاشو رحَّ

 أركاف األعأات األمصرا ي أ رح ألفـ ا ب د،أنفـ إألل أرض األكداد :
اب نر أاػػ   امػػ وو اػػنعـأ  فػػا ن ػػكا ت مػػف م نلػػؼ ػػػ اػػأؼ نحلػػرأف م ػػار 

األصػػدأؼوو مػػب دػػدأات نحلالاػػ وو دعداػػ  ألفػػذ  األنػػدرا اتو لػػ  األدفااػػ  ُأزِّ،ػػت ،لػػافـ 
ِ ػػزَّات األماػػداف أللػػ اط األ ػػاشو كػػاف مػػف أ ػػـ األم ػػاراب األنػػ   ػػا دأ اي  ػػأ األف ػػـأ 
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 ،لل دلا،ات مرادا   امل  األنحصاف مب ، أر مادب مام و 
للػ   األدر اػ  ألعدػاة األاػأاسوو  ػا دأا أاألػذ أؿ ا حػظ ،اػأدفـوو ل  زاارنفـ أل

مػػػػاذا أقػػػػاـ األصػػػػفااد  ،لػػػػل األلػػػػ   ا، ػػػػرف أللعدػػػػاةوو قػػػػ ع   َّػػػػارةوو اػػػػانر رملػػػػ   
،م ؽوو مصاطب رمااات أللد ا اتوو لنحات ند ػث األلفػب ألنحػرؽ َأ ػ  األمػا  ،دػد 

 أا  محاأأل  أللر أروو حعأؿ أألداـي أأا ؾ  امك و 
اعامػػػػأف لػػػػ  حصػػػػأف   ػػػارةوو   ااػػػػنطاب أ   ػػػػاش لػػػػ  األرػػػػاألـ  )إف  دأددػػػا

اقنحامفػػػػا(  كػػػػػذا صػػػػػرح رمػػػػاس أركػػػػػاف األ ػػػػػاش اقاػػػػرامال ووو ألصػػػػػحا   داأاػػػػػأرؾ 
 ناامزوو!!!ووو

ألعػػػػػد رأف األلػػػػػ اط األاػػػػػأراأف ،لػػػػػل أرض األأاقػػػػػبوو أف األعاػػػػػادة األمصػػػػػرا  قػػػػػد 
مػف األ  ػرات ألرت حلأً   ار، وو ألماامؿ اقنحاـ دلا،ػات األرػدأي أااػن اد األ ماػب 

األمأ ػػػأدة لػػػ  كػػػ  األ ا ػػػافو دارت مداق ػػػات  امػػػ  ،لػػػل ا،رضي ألػػػ  األعا،ػػػات 
أحدػػػت األ ماػػػب  األػػػدرأس األماػػػن ادةو ألعػػػد ،لػػػـ األدعاػػػب أم ػػػد ا ف مدػػػزف قػػػأؿ قامػػػد 

 ألأام : ووو "إدفا إ ازة  ا،مر"و 
 رػػػػد ،ػػػػأدة األلػػػػ اط إألػػػػل قطرػػػػانفـوو ُ مرػػػػت  كالػػػػ  األنعػػػػارار األنػػػػ  دأدأ ػػػػا 

 ا دانفـي َأُأِلَرت ،لل طاأأل  األدراا وو أماـ لػ اط ا،ركػاف لػ  م حظانفـي أم
 األعاادة األاأرا و

*** 
ُرِلَرػػت در ػػ  ا اػػنرداد األعنػػاأل ي أ ر ػػت األن ػػكا ت مػػف مراػػكرانفا أاحنلػػت 
كػػ  َأ،لمػػ   مدػػاطؽ نح ِّػػد اي أأ مأالػػب ادن ػػار اي زار  "ألػػا" ق ػػؿ اػػـأ أاحػػد مػػف نحرِّ

 ػأ احمػػؿ إألاػ  أالػًا نحاػات م نػار ،ا ػداف األػػذ  أف ألالػل حػادرت إألػل  راطاداػاو أ 
 أص ف صداعًا أل و 

د َّػذ األدعاػػب أم ػد لػػ  أحدنػ ي كمػػا  عاػػ  األأحػداتي أأامػػر األعاػادة  األن ػػداد ،لػػل 
 األنمأا ي أأ،ماؿ  داع األردأي أما نحااف األمأاقب األدلا،ا  لدص ف انـ ألاً و

أالػػػأؿ  03رركػػػ  نناألػػػت ا،د ػػػا  األمناػػػر   ،ػػػف ،ػػػدد األطػػػامرات األماػػػعط  لػػػ  م
 ـوو كاف األرقـ م،ارًا ألا،صابووو!!ووو 0973األ أا  مب األطاراف األمراد  مف ،اـ 

األلػ اط ا،ر رػ  األم نمرػأف لػ   امػ  األدعاػب أم ػدوو نرناػـ األد  ػ  األمؤألمػػ  
 ،لل أ أ فـ: 

ػ إ،دنا ، رة طامرة!!ووو  ذ  كار، وو أنا ب قامد األارا  األ،اداػ ووو األدعاػب كامػؿ 
ُماػػندّرب: أألمػػاذا ألػػـ ننرامػػؿ األصػػأاراو األملػػادة مػػب األطاػػراف األمرػػاد ؟! ناػػاؤأل  األ
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أ،عَّػػب األرامػػد لػػؤاد قامػػد األ ػػؤأف اقداراػػ : ػ إذا كدػػا اػػدعـأ  حػػرب لكاػػؼ اػػدد لفاي 
 أاألن أؽ األ أ  األمراد   فذ  األمعدرة؟!!وو

،لَّؽ األدعاب أم د: ػ ل  لاانداـوو كػاف األطاػراف ا،مراكػ  اػاِّد األمأقػؼوو أمػب 
ألػػؾ ادنصػػر األ ااندػػاماأفو ا،نػػرض األرامػػد لػػؤاد  ػػاألعأؿ: ػ ألكػػف األط ارػػ  األ درالاػػ  ذ

 ،دد ـي أ اص  األدا اتوو اا،دنفـو
 ػ إذًاوو ا ألنحاـ  األردأ  أ أحد األحلأؿو

لػػ  األدفااػػ وو  لصػػأا  مداق ػػانفـ  دحػػد ا حنمػػا ت األُمعدرػػ : إذا كادػػت األعاػػادة 
،ػف ما اػ   ػذ  األصػأاراو أقػدرنفاوو مصمِّم  ،لػل األحػربوو لرح نفػا ،ػدـ األك ػؼ 

 أم ا دة األردأ  فا   ؿ األمررك  ا،ك،ر أ ما و 
 

*** 
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األ دػػراؿ ذأ األرصػػا   األراداػػ  األاػػأدا وو ادػػزؿ در ػػات اػػلـ طأاػػؿوو أللأصػػأؿ 
إألل حرل  األ رامط ل  معر ،ملاات األ ػاش اقاػرامال  )األكاػداـ(و ألػـ اكػف ارلػـ  أف 

اا،ات قلال ي دزأً  قانً وو  ػؿ إف كػؿ ادنصػاران    ذا األدزأؿووو اأؼ اكأفي أ رد
األاػػا ع ي أأحػػ ـ ماػػنع ل  األااااػػ ي أاألراػػكر ي اػػأؼ نكػػأف  لػػؼ ظفػػر وو   رػػؿ 
األ ركاف األُمػدمِّر األػذ   ػدأت ، مػات حلػ   ن ػدأ أك،ػري لػدك،ر أ،دػد ا اػأؼ ا عػد 

 أ،صا  ي أاص ف كاألملرأب ،لل رأا وو
   األنػػد اف  ػػاف األلػػ اط كادػػت ،األاػػ و  حػػظ لػػ   ػػأ األدرلػػ  األفػػادئوو أف داػػ

ػػ  أزاػػر األػػدلاع مأ ػػ  األرداػػد مػػف ا،اػػمل  إألػػل رمػػاس أركادػػ ي أكادػػت مرظػػـ  ألعػػد أ َّ
أ أ نػػ ووو نأقرػػاتي أن مػػاف ألمػػا قػػد احصػػؿ: )األرملاػػات ،لػػل األ  فػػ  األمصػػرا  إف 
حصلت انكأف محدأدةووو اأؼ ن دأ  عصؼ مدلر ي أمحاأ ت  ، ػأر لػ  دعػاط 

 ت محػػدأدة  األحأامػػاتوو محاأألػػ  احػػن ؿ أ ػػأ رداػػس أللاػػاطرة ،لػػل قلالػػ ي مػػب إدػػزا
آ ار األد طوو أ ـر األ ػاو أللاػاطرة ،لػل مػد ؿ  لػاب األرع ػ ي أألكددػا اػدحرقفـ لػأؽ 
ماػػا  األعدػػاةوو أمػػف ااػػنطاع صػػرأد  ػػداردا األفامػػؿ اػػأؼ دراػػد  ملػػرَّ ًاي منػػدحر ًا 

س  اػر ،دػد مأاقردػػاي لػأؽ زم مػ وو أحنػل ألػأ حعػؽ األمصػراأف د احػًاي أاحنلػأا رأ
ل  د أدفـ  حا   إألل أر ب أ، راف اا،  ألرمؿ لنحات ل  األاانر األرملػ وو نكػأف 
لافػػػا قأاندػػػا قػػػد د َّػػػذت   مانفػػػا األمراكاػػػ  أأح طػػػت   ػػػأمفـ ق ػػػؿ أف انمكدػػػأا مػػػف 

 اانعداـ د ا انفـو  اقلال  إألل   مات طاراددا األُمدمِّرةو
اػػاكأف ألالاػػاوو ااػػ ع  نمفاػػد مػػدلر  حاػػر أمػػا األاػػأراأفوو لُدقػػدِّر أفَّ   ػػأمفـ 

مؤ،ِّر ،لل نحصاداندا األعأا ووو أنعػداـ م ػانفـ مػب ،ػدد مػف د ا ػانفـ محػاأألاف لػنف 
األ،دػػرات لػػ  حعػػأؿ ا،ألدػػاـي أدصػػب األ اػػأر لػػأؽ األ دػػدؽ األملػػاد أللػػد ا ات اػػأؼ 
نكار   أمفـ داراف نحصػادانداي أمػدلرانداووو أ،دػد طلػأع األدفػار اػانك ؿ طاراددػاي 

   ماندا األمراكا  األُمدرَّ،   األ اق وأ 
 ػ ما أ األنأقات األمحنمؿ ألف أمفـ ل  رأاؾ؟ووو 

ػػػػػ  ػػػػ ؿ األاػػػػأماف األعػػػػادمافووو إددػػػػ  أقنػػػػرح اػػػػ عفـ  ف ػػػػـأ أقػػػػام   ػػػػاألطارافي 
 أاألمدلرا  أ اب رماس ا،ركافو

ػػػ أمػػاذا ألػػأ أف نعػػداراندا  ػػددفـ اػػأؼ اف مػػأفوو كادػػت  طػػًدوو مػػا مأق دػػا أمػػاـ 
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 ادؿ األ دراؿ دااافواألراألـو؟! 
ػػػ أدػػت نرلػػـوو أددػػا ألػػـ دكنػػرث ألفػػذا األرػػاألـ اأمػػًاوو ،لػػل أاػػ  حػػاؿوو إف حصػػؿ 
ػ و أنػا ب رمػاس ا،ركػاف: ػ اػّاد  األ دػراؿووو ا، ػـ  األداػ   ألدػا  ذألػؾوو اػد  رؾ ِح َّ

 أ  دامف أللررب ا نراؽ  دار  ألفـ مداو 
 ندنظر أ أ ن و ػ حادًاوو اد حث كؿ ذألؾ مب رماا  األأزرا وو إفَّ  أألداً 

*** 
 مرأف األذ  ادحدل ظفر ي أا اضَّ  رر رأا ي أحا  ا  ما اػزاؿ ا اػب األاػمؾ 
لػ  دكادػػ  األ داػدوو ألعػػد نػػرؾ األماػنرمرةي أاػػكف  ػع  لػػ   دااػػ  أقامػت لػػأؽ أدعػػاض 
 اػػت ،ر ػػ وو  دنفػػا مػػب األرداػػد مػػف م،ا نفػػاي أزارة اقاػػكاف اقاػػرامالا  لػػأؽ ُركػػاـِ 

 ط راا األرر ا و
دَّع  ػػػػمرأف مدػػػػذ اػػػػا،  نعرا ػػػػًا أألػػػػد  األػػػػذ  ااػػػػُند،  أل ألنحػػػػاؽ  عػػػػأات ألعػػػػد أ 

 ا حنااطي أكذألؾ لرلت ُأم   األ اكا  ألحظ  طّأقن   ذرا،افاو 
 ،ددما مرَّت راحاؿ مف أماـ دكاد وووو صاحت   : 

ػػػػػ  اػػػػ ووو  ػػػػمرأفووو ماألػػػػؾ حزادػػػػًا؟!ووو إدفػػػػا أاػػػػاـ قلالػػػػ ي أارػػػػأد صػػػػمأماؿ 
و أَأ،ػػدؾ َأددػػ  اػػَدرقُص مرػػ ي أَألػػم  ي أَأألنصػػؽ  ػػ ي مدنصػػرًاووو ،دػػد ا اػػدحن ؿوو

حنل ُا رغ د ا،  دا ؿ ارأاأل وو ادظرووو إدد  ما زألت مرحأ   مػف األر ػاؿو قاألػت 
 ػػذاي أ ػػ  نرلػػب ندأرنفػػا ُم ػػمِّرة ،ػػف ل ػػذافا األلػػذاف مػػا اػػزا ف محن ظػػاف  علاػػؿ مػػف 

  عااا األصِّ او 
  صأت مد  ض: ألـ ارلِّؽ  مرأفووو دظر إألافا ،ا اًاي أقاؿ 

ػػػػػ األكل ػػػػ وو!! إدفػػػػا ُنمػػػػزِّؽ طعػػػػأس  ػػػػذا األاػػػػـأ األُمعػػػػدَِّسي أكددفػػػػا   ند ػػػػ  ألاػػػػـأ 
 األد رافووو!ووو

 دظرت إألل اا،نفا: ػ آ ووو األاا،  األ،ادا ووو ألعد ند رُت ،للووو 
قػت قل فػا  لرػًا  نفا ا د  ارات األعاص  ي األم ا مػ ووو مزَّ ألـ نكمؿ كلمانفاووو  زَّ

و ألػػـ احم  ػػاووو  لاػػت األعرلصػػا ووو أ رػػد دقػػامؽ كدردػػب مػػذ،أر اػػاقا ا ارن  ػػاوو
 ادطلعت راكل  دحأ مل د اعب أاط حداع  صدارةوو

*** 
،ر   قامد األارا  ا،أأللووو األدعاب أم دووو األمص َّح  األنػ  نػزف اػ ر  أطدػاف 
أنانطاب حمؿ  ما،  مف األ دأد مب أاػلحنفـي ن ػ،ـ لػ  ح رنفػا األممّأ ػ  محاطػ  
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را فا ا،حمري األن  حمحمت لأقػ   اػأؿ األارمػأؾوو نمػدَّد لأقػ  اػامعفاي  اانر مف ن
أ،امؿ األ الك ي أاألمراالأفي أاألممّرضووو األفػدأ  ا ػّاـي حنػل ،لػل األطاػأر األنػ  
  رت نرق ًا ،مر مزألزؿووو َأحّات  درازنفا أد  اأؼ احدثو أكذألؾ كػؿ  ا،حاػا  

  م،علػػػ   األ  ألػػػ ي أاألر  ػػػ ي األماػػػكأد   األصػػػأتي صػػػمنت  مفا ػػػ وو أللحظػػػات قادمػػػ
أا  ناامات  ا ن ي  اردةي منا ا ي  األنرقبي أاألعلأب دا لػ   ا دنظػار األعلػؽ أللعػدر 

 األمنأنرو 
،لػػػػػػل  راطنػػػػػػ  األراػػػػػػكرا ي األم لندػػػػػػ ي األمطأاػػػػػػ   ردااػػػػػػ ي األمزرك ػػػػػػ   ػػػػػػدألأاف 
األصػػداؽي أاألرػػدأووو نحػػدَّدت ،لافػػا األ،دػػرة األنػػ  اػػار ر مدفػػا  ػػ ؿ حعػػأؿ ا،ألدػػاـ 

ادا ي أاأل ددؽ األملاد أللد ا اتووو إألػل ا،رض األمحنلػ  لػ  األ ػأ فووو أكػذألؾ األمر
  ط األزجوو أ طأط األمفاـي أان ا  األف ـأ األ حؽو

ماػػا  األ ارحػػ ووو أ رػػد ااػػنط ع مأاقػػب األرػػدأوو ااػػنمب مػػف قامػػد كنا نػػ  إألػػل 
ُمحػدَّد أمر األعناؿي أألا ت األحعاعػ  أاػطر األ رػؿووو أأصػ ف األف ػـأ  لاػًاي مؤكَّػدًاي 

 األنأقاتوو ارناـ ل  ا،حداؽي أاحدأ ل  ا ذافو
ػػً  كػػؿ ك اػػرةي أصػػدارة أللمرركػػ  األعادمػػ ي  قػػرأ ،لػػل مرؤأاػػا  مفػػامفـوو ُم صِّ
أاحنما نفػػاووو أحنػػل مرااػػل  حماػػدي األػػذ    احمػػؿ  اػػد  "،لػػؾ ألحػػـوو ،صػػ أر 

األاػراب األ أؾ"وو كما الع  ووو ح ظ األمفم  ،ف ظفر قلبووو  ػذا األمرااػؿ األ طػفي 
قػػًا كاأل ػػارأدي  أاألػػذ  ُاِحػػب  قامػػد ي أاحنرمػػ ووو ألػػـ  األحركػػ ي األػػذ  اد ػػذ ا،أامػػر ُمنحرِّ
َاْدُ،ػػُ  مػػرةي أنلكػػدووو لػػ  األلاػػؿي أاألدفػػارووو مفػػر ، ػػراد ي  ػػادئي  ػػامفي مطػػاردي 
أحاػػب مػػا اعنلػػا  األمأقػػؼووو اػػنعف األرمػػ   كالػػ  أاػػلح  األم ػػاةووو اناػػلؽ  ػػ رة 

لػػؿي اػػركض  ػػ  نرػػبووو األطرػػاـ األم لػػؿ ألرا،ػػ  األ مػػاؿ    ػػ  قػػردووو ااػػار  ػػ  ك
  ذا األنمري أاألحلابووو أاألرزؼ ،لل  ّ ا ن  أألحاد  األ دار ي األصادح  كاأل   ؿو

ووو اد ػػذ دااػػ   إذا اػػ ا األلاػػؿووو أرصػػدت ،ادػػا  أ ػػ  قامػػد  األحػػزافي األمفمػػـأ
دةووو افرع األ دػأد إألاػ ووو انحّلعػأف حأألػ ي اأألػد مػ ف رحػـ األ ف ػ  ندطلؽ ا،دداـ مدرِّ

،ػػرس ، ػػأ ووو ندنفػػ   دألحادػػ  األد كػػ ووو لنلنفػػب األحدػػا ر  األددػػا ي أنػػرج  ا،رض 
 لر ات ا،قداـ األمدن ا ووو ارأد األ دأد إألػل مفػا رفـي األ ػرح لػ  صػدأر ـ نَػد  سف 

 رلّ و
را،  اق ؿ حمادووو   اررؼ األدلب أ دًاووو ألعد ُأأِلَد ُم ناػمًاووو قاألػت  األنػ  

ـّ ذألؾووو أقأا د قأألفا: )اا اػاد ووو حػاف ا ػ   األَدػ أل  نحلُف ِحَكمًا رامر ي   انعصَّ
 ادطا  ظفرؾووو األحزف لاؼ ،عاؿ األدـي ما  أ   راك ي أاأل رح  رك  ك ارة(و 

ق اػػؿ اػػا،  إألػػل األصػػ رووو دػػزؿ األدعاػػب أم ػػد إألػػل مرصػػد ووو أدفػػل راػػػاألن  
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ػػػرًاوو م انررلػػػًا  ػػػراط حاانػػػ ووو لػػػّمدفا  أصػػػاَّن  إألػػػل أاألػػػد ي أا، أنػػػ ي أ لػػػس م كِّ
مؤكَّدف أف ألالل األد د  أ ذت حاِّزًا ك ارًا مف  ذا األ راطو أماؾ حماػد دااػ وو  لػس 

 ،لل اطف األمرصدووو صدح  دألحاد  األن  نرمَّد ا حمااا و
ادكاػػػر األعلػػػؽي رحػػػؿ األصػػػمتي أادػػػنظـ األ دػػػأد لػػػ  حلعػػػات األد كػػػ ووو لدصػػػ ف 

رات األصػػداع  األفػػادرةي األم ا مػػ  كػػاف األمكػاف صػػا  ًا  األر أألػػ و إ  أف صػػ ب األطػػام
أقػػػػأفووو أمػػػػامفـووو ،لػػػػل األػػػػن ؿي أ ل فػػػػاووو حاػػػػث األرػػػػدأ دمامػػػػؿ قػػػػاف لػػػػأؽ ذرا 

 األ أ فووو نزألزألت ا،رضي   َّت األدارافي أااأدَّ ا،لؽ  األد افو
دقػػػامؽ مػػػّرتي أمػػػف كػػػؿ  ادػػػبي أ،لػػػل طػػػأؿ  ػػػط األ  فػػػ وو ر،ػػػدت األمػػػدالب 

 و أحدة قرار ،ر   ألـ ُانَّ ذ مدذ زمف  راد!!ووواألاأرا ي أاألمصرا  مرلد  أللراألـوو
ػػػػروو مػػػػف األعػػػػذامؼي أاألصػػػػأاراو  ألكػػػػف را،ػػػػ  األ مػػػػاؿوو  ػػػػرحـ األ حػػػػاـ األمن  ِّ
ب  ػػػػػػاألز أي األمدطلػػػػػػؽ مػػػػػػف ألػػػػػػأا  األمعػػػػػػانلافووو ألػػػػػػـ انأقػػػػػػؼ ،ػػػػػػف  أاألصػػػػػػراخ األُمػػػػػػد َّ

 ،زل وو!!ووو 
 رػػ  إدػػ  ارلػػـ أف اػػران وو أحنػػل ألػػأا  ووو ألػػف ادطلػػؽ أللف ػػـأ ق ػػؿ األاػػا،  األرا

مػػف  رػػد األظفاػػرةووو إدفػػـ األداػػؽ األ،ػػاد  ألل رقػػ ووو ألػػذألؾ قػػاؿ منلػػر،ًا: ػ كػػاف اهلل 
  رأف ا،دااؽ ا،أأللو  نـووو أدصؼ ن كار  اارح  رادًا ،دد  ماأل ي أدأق : 

)اعطب إاراماؿووو ألأ  ا كدت  ّاػب مػب األ رػرافووو أأالػ ووو أش حػاؿ األػد ر 
ّأ األأألػػػد دػػػأاؼ قػػػّد األحمػػػؿ؟!  ػػػّأ أألػػػد ،لػػػافـ؟!! أش حػػػاؿ األر أادػػػ ي أقرأد ػػػاوو  ػػػ

د ػػػم ووو ألكػػػف ،ظمػػػ  طػػػر !!(وو نػػػا ب األلرػػػب ،لػػػل دااػػػ ووو  ػػػاألرحـ مػػػف أف حنػػػل 
 امر  ألـ ارد اامب صأن وو!!ووو

األلحظ  ا،أألل أل د  األف ـأ األاأر  ادنفتوو أادنفػل مرفػا األصػمت األ اػلك  
ؼ لػػ  األرر ػػ  أ ػػدأت األمحطػػاتي أ،عػػد ا نصػػاؿ  ،فػػاووو حػػرؾ األرامػػؿ م نػػاح األنأألاػػ
 األمص ح  أللدعاب أم دوو امب ، ر األاما،ناف صراخ محط  ، را : 

ػػ اػػاد ووو د لػػت محطػػ   اػػلكا  إاػرامالا  ،لػػل األنػػرددو ألػػب األدعاػػب أم ػػد 
األاػػػمَّا،ناف ،لػػػل ُأذداػػػ ي أ ػػػاَ   األصػػػأت األمرػػػاد  ماػػػندا،ًا: )م ػػػمار ادػػػاد  رأش 

ا مدػػاوو   داػػنطاب األمعاأمػػ   ػا،افووو األػػد ا ات األاػػأرا ي أمرفػػا ممػػات األ دػػأدي نف
ؿ األطاػػرافوو أاػػَف اػػ ح األ ػػأ؟!!!!وو  رػػد  أك،ػػر مػػف ذألػػؾووو َأد ػػدأداووو دطلػػب نػػد  
مػػدة اػػمب األدعاػػب أم ػػد األمحطػػ  األر راػػ وو ندػػاد  ،اداػػ : ) دػػا م ػػماروو ُقِنػػَؿ األمعػػدـ 
إألاػا أووو ألػـ ان ػؽَّ اػأف ،ػ ث د ا ػػاتووو دطلػب األػد،ـ األ ػأ ي أأ األمػدلر ووو إددػػا 

   مدزؽووو أد دأدا!!ووو(ول
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 ا ت ا،د ا  األاَّارة  رد أقؿ مف اا، ي أدصػؼ: ألعػد حعَّعػت ا،داػاؽ ا،أألػل 
،ألأاػػػ  األ رقػػػ  مفمنفػػػا األم ا ػػػرةووو ُلنحػػػت األ،دػػػرات لػػػ  حعػػػأؿ  ا،ألدػػػاـ األمراداػػػ و 
أُدص ت األ اأر لأؽ األ ددؽ األملاد أللػد ا اتي أاحنلػت األعػأات  طػًا مدااػ ًا ،لػل 

 ا،رضو
  الك ووو َأصدل ألصأت قامد كنا ن  األفادئووو األمعدـ محمأد: ، ر األ

ػػػ دعاػػب أم ػػدووو نعػػدَّـ ا فووو أنمدػػل ألػػؾ األنألاػػؽووو كادػػت األاػػا،  ن ػػار إألػػل 
 األاادا  ، رة نمامًاو 

*** 
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،لػػػػل األمحػػػػاأر األنرا اػػػػ  نعػػػػدمت ا،رنػػػػاؿ األمعانلػػػػ ووو  ان ػػػػا  ،درانفػػػػا األمحػػػػدَّدة 
 ػػػػا األدعاػػػػب أم ػػػد ،لػػػػل ماػػػػامب  دػػػػأد ووو ننػػػػأ ب لػػػػ  أاأل ط ػػػ  األعصػػػػارة األنػػػػ  أألعا

قلػػأ فـ: )أافػػا األ دػػأد األطا ػػأفووو كدػػا دعػػؼ أمػػاـ األرػػدأي أأمػػاـ أمندػػاي أأمػػاـ أد اػػدا 
أرؤأاػػػدا مطدطمػػػ   األرػػػاري أ ماػػػدا األاػػػاطر  نلاػػػردا  اػػػااط األدكاػػػ ووو ،دػػػد كػػػؿ 

ؿ األفزامػػػ  إألػػػل ادنصػػػاروو اقنلػػػأا مػػػف اػػػلب أرلػػػداي أ،ف اػػػ  ح  حزاػػػرافوو للدحػػػأِّ
األ اطػػػؿووو ادلدػػػأ  لػػػ  ُحَ ػػػر ا دػػػدحارووو ا رلػػػأا مػػػف أاػػػامكـ  ػػػذ ووو ق مػػػد مناألمػػػ  
 األم ػػد ن ػػب  ،لػػل أ،دػػاؽ أمفػػانكـي أأ ػػأانكـي أزأ ػػانكـووو أارلرػػأا رااػػ  ا دنصػػار 
 اػػػأا،دكـ األلػػػار  ووو مػػػف أ ػػػؿ كػػػؿ ط ػػػؿي أامػػػرأةي أ ػػػاو قلػػػل لػػػحا  األدػػػدر 

ألػػلَّلدا ـوو ،ػػف ن فاػػز أد اػػدا أللحػػرب األصػػفاأد و ألعػػد ادنصػػردا ،لػػل م ػػا رانفـي 
 أ،ف ح د قأانداوو أأااألاب ، أرداووو إف ذألؾ ،مؿ  اِّدوو ،لاكـ أدنـ أف ُنكملأ وو 
أنػػػذكَّر األدعاػػػب أم ػػػد ،دػػػدما لػػػحؾ أزم مػػػ ووو أندػػػدرأاووو ق،ػػػ ف أكػػػا ت 
ا،د ػػا ووو مػػف أف إاػػراماؿ ح ػػدت قأانفػػاي أااػػند،ت احنااطفػػا لػػ   ػػفر أاػػار مػػف 

ـي  دػػػػا  ،لػػػػل األمرلأمػػػػات األ اطمػػػػ  األنػػػػ  قػػػػدمنفا )أمػػػػاف( األم ػػػػا رات 0973،ػػػػاـ 
ي أأ  األراػػكرا  اقاػػرامالا ووو مػػف أف اػػأرااي أمصػػر اػػنعأماف  ػػاألف ـأ  ػػ ؿ اػػـأ

 اأمافو
*** 

ارا  األد ا ات األملحع   ِ وو ناار ل  األمعدمػ ووو ان رفػا  رر نػ ووو أمػف  ل ػ  
مدلراػػ  األصػػداع و أطر ػػ  صػػ ار األعدا ػػؿ اػػران ي األم ػػاة األمحمأألػػ وو َ،َ ػػَر مػػرا ض األ

األصػػػالرة األذا  ػػػ  إألػػػل األرػػػدأو حّاػػػا  األمػػػدلراأفي األُمَد َّػػػرأفي األ  ،ػػػأفي األمطػػػاردأفي 
  صداداؽ ذ ارنفـووو ُا رحأدفاي ُالعمأدفا مدالرفـ األدفم ي األفادرةو 

لػػ  األاػػما  األنػػ  مػػا زاألػػت نحػػن ظ  األعلاػػؿ مػػف لػػأ  األدفػػارووو  ػػا دي أ دػػأد  
ـَ ا ف صػػأاراو )اػػ ر ػػاي ألعػػد َ،ِلػػ اـ( أ ػػ  ن حػػؽ  زصػػرار األطػػامرات األمراداػػ ي أن   

  أاب األنااؤؿ: ألماذا ألـ ُنان دـ األصأاراو ل  مررك  أالأؿ األ أا و 
كػاف األظػ ـ  02،دد أصأأل  مب أحدان  إألل األ،درة األُمرلَّم ي األن  نحمؿ األػرقـ 

ووو أاألاػا،  ن ػػار إألػػل األ،امدػ  ، ػػرةي ِ،ْ ػَر األ  اػػلك  أ،طػػل أمػر  إألػػل قامػػد قػد حػػؿَّ
ارا  األد ا ات:  ازألػت أاحػدوو ا، ػر األ،دػرةي أاأل اػري أ،لػل  ػط األػزج الػنفووو إألػل 
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 نرناب األعناؿي أاحن ظ   صال  ل  ا حنااطووو ا ن ا   ا افو 
األد ا ػػػػ  ا،أألػػػػلووو ن ػػػػنحـُ األ اػػػػرووو لػػػػ  ذرأنػػػػ  َأصػػػػَ َحْتووو أل ػػػػدة نلنفمػػػػا 

ب دار ػػػػاووو  ػػػػا َد مصػػػػرأقًا نػػػػدمار األد ا ػػػػ  األداػػػػرافو دقاعػػػػ  ملػػػػتووو أ،لػػػػل أ ػػػػ
 األ،ادا وو!!ووو 

 ػ  ازألت أاحدوو مف أاف ندناكـ  ذ  األرمااات؟!ووو
 أ ا   قامد األ صال  ا،أألل مد رً : 

ػ مف األد م  األمرادا ووو ،لل ااار ووو  ممن  منرووو قامػد األاػرا  ُمصػابوو 
األصػػػدم ي أ،ػػػاأد األعنػػػاؿو ادنفػػل مرػػػؾو قػػػاؿ األدعاػػػب أم ػػػد ألد اػػػ : ألػػػاؽ األرػػػدأ مػػػف 

أنػػا ب ا،مػػر: ػ نرامػػؿ مرفػػا  ػػاألدارافووو امدرفػػا مػػف منا رػػ  األرمػػ ووو أاػػكنفا اػػا 
  ازألت أاحدوو أاكنفا أا، َّ دمَّرندا  مارًا!ووو
 انصؿ األدعاب أم د  عامد كنا ن  قامً : 

ا ات نؤ،ِّر ،ل َّ  األدارافووو أحاأؿ إاكانفا  داػراف األػد  7ػ األد م  األمرادا  رقـ 
أطلػػب إ،ما  ػػا  اػػنارة د اداػػ وو  اػػامر  د ػػا نافي أ،ػػ ث  ػػفدا ووو أحػػد ـ قامػػد 
اػػػرا  األػػػد ا ات ا،أألػػػػلووو دار مػػػدلراف  ان ا فػػػػاوووو  ػػػدآ اعصػػػػ اف لنحانفػػػا األنػػػػ  
نراؿ صأارا فا األعانل و مف  ل  ووو  ػدرت األمدلراػ ووو دقاعنػافي أادنصػب مرن رػًا 

 األلاؿ أللد اف لأامد و نا ب نرلامان  قامً :  دار مف األد اف األرماد ووو حنل ل  
 ػ إألل  ازألت أاحدووو أ رد األد ا ناف األمصا ناف ،ف األ اري أنا ب نعدمؾو

 اطل ؾو 2دادا  ،امؿ األ الك : ػ اا ااد ي لفد 
 ػ إد  رماس أركاف األلأا ي ماذا اراد  ذا األر ؿ ا فو؟!ووو

  ا   صرا  ي األذ   زَّ كؿ اّاا ن  األرص ا : 
ػ ألماذا ألـ َنرُ ر حنل ا ف؟!ووو ماذا ن رؿ ،دػدؾووو ا ػب أف نكػأف ،لػل  ػط 

 وو  ؿ دااَت ذألؾو؟!ووو 09األزّج ل  األاا،  
 ااطر ،لل حل  ي أأ ا  : 

 ووو معاأم  مرادا  أ َّرت نعدم ووو ادنا ب مفمن   رد قلاؿو2ػ لفد 
 ػ دع األنرامؿ مرفا ألادااؽ ا،أألل مف األ رق ووو نعّدـو

 ا األمرنأ  ا،حمؽووو  ؿ اظف د ا  ل  م رأع ندرا  ؟!وووػ  ذ
 أ،طل اما،نّ  األ فاز أللرامؿووو األذ  األن ت إألا   رد قلاؿ:

 اطلُب نعرارًا ،ف األمأقؼو 2ػ ااد ووو لفد 
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 ػ ألاذ ب إألل األ حاـووو أ،لم  أد  ألدف قامد األكنا  وو
اؽ ا،أألػػل  ػػذ  األمدرػػ  ناػػاؤؿ َمِلػػّف َأ ػػذ اعػػرُع لػػ  رأاػػ : ألمػػاذا ألػػـ نػػدمِّر ا،َداػػ

؟! مػػف األماػػؤأؿ ،ػػف ذألػػؾ؟! صػػحاف أف أمػػر األعنػػاؿ  ،دػػد األاػػا،ات ا،أألػػل أللف ػػـأ
كاف أالحًاووو ن اأز األنحصادات األمرادا ووو أاألنعد ـ  ار،  أللأصػأؿ إألػل األحػدأد 
األدأألا ووو أألكف ذألؾ   كؿ رماا ي كادػت مفػاـ ا،داػاؽ األ،اداػ ي أا حنااطػاتي إف 

ػػػ  ألػػػؾ األطردػػػاتوووو أمػػػر   احنمػػػؿ أألكدػػػ  َ ػػػَرَر أ ػػػأد  د ػػػر   اِصػػػرَ  ِنَؾووو ُاأ ِّ
  األر زووو أا،مر صراف أل ووو نعدَّـو

  اػػػـ األد ا ػػػ  األصػػػا،دة لػػػأؽ األ اػػػري ُدِلَرػػػت األػػػد ا ناف  األُمػػػَدمَّرنافي لاػػػعطنا 
،دػػ ي أصػػ ف األممػػر  األاػػًاي أنا رػػت األعػػأات طراعفػػاي ،دػػدما ، ػػرت آ ػػر آألاػػ  ألػػ ووو 

 ف األلناف نعص اف األمدر   ا ألنحاؽ  ارانفماوأ،طل أمر  أللد ا نا
 دأر األعمػر األمدزألػؽ ،لػل قػأس األاػما  األم فػأرة  ا د  ػارات األاػاطر  أللعدا ػؿ 
األملام ي األفا ط  األمنراقص  لأؽ ارأج  اأؿ األحػربي أ ػ  ن ػأض أل ػب األمػأت 
ػػػػب  األػػػػدما ي أاألرػػػػدأ مػػػػا اػػػػزاؿ اعانػػػػؿووو  داػػػػراف د ػػػػم ي أم ػػػػارز د ا انػػػػ ي  األُم لَّ

امد ووو مدنظرًا حلأر األدفار  ان    األمأقػؼوو إدػ  ارلػـ مػدف األ طػر األػذ  أكم
ُن ػػػّكل   لػػػ   األ ػػػأ ف األاػػػأرا ووو لامػػػا ألػػػأ  اػػػر اوو ،لػػػل ماػػػنأطدان  أمزار،ػػػ ي 
أاألماػػػا  األنػػػ  ااػػػرقفاو إفَّ ،معػػػًا   ان ػػػاأز األ، ،ػػػاف كالػػػأ منػػػرًاووو األنػػػ   امكػػػف أف 

ألنصػؿ إألػػل األمدحػػدرات األم ػػرل  ،لػػل دفػػر  نعطرفػا األعػػأات األاػػأرا   اػػر،  ك اػػرةووو
ا،ردفي أ حاػػرة ط راػػاووو ألفػػأ أ طػػر  ك،اػػر ممػػا ا ػػر  لػػ  اػػادا ووو  دػػاؾ ،لػػل 

 األ  ف  األمصرا و
ػػؿ مػػف حّأامنػػ ووو  ػػاألعرب مػػف معػػر  قػػاؿ األ دػػراؿ األصػػفاأد  دااػػافي أ ػػأ انر َّ
داـ األ  فػػ  األ ػػماألا : ػ ا ػػب إاعػػاؼ نعػػدمفـووو حنػػل ألػػأ الػػطردا ا،مػػر إألػػل ااػػن 

كالػػ  قأاندػػا األماػػلح و د ػػؿ  فػػأ األرملاػػات ق اػػؿ األااداػػ  مػػف صػػ اح األاػػـأ األ،ػػاد  
أللحػػػػربو أ لدػػػػ  األلػػػػا ط األعامػػػػد: أفَّ األ طػػػػأط األدلا،اػػػػ  لػػػػ  األعطػػػػاع األ دػػػػأ   مػػػػف 
األ  ف  ادفارت نمامًاووو أا ناحت األعأات األاأرا  األلػأا  األمػدرع األرا ػب أنعػدمت إألػل 

 دحدراتومدنصؼ األماال  ل  طراعفا دحأ األم
ػػػػػ  دػػػػراؿ ) الاػػػػت(ووو ألػػػػاعـ اػػػػ حؾ األ ػػػػأ   طلرػػػػات لأراػػػػ  ،لػػػػل األمػػػػدر،ات 
األاػػػػػأرا  إدكػػػػػـ أاػػػػػالندا األأحاػػػػػدة األ اقاػػػػػ  قاعػػػػػاؼ نعػػػػػدمفـووو الػػػػػر أ ـ  كػػػػػؿ قػػػػػأة 

  األصأاراوووو  األعدا ؿي  األدا األـو
 ػ أألكف ،لادا أأً  إاكات صأارا فـ األملادةووو قاطر  داااف حال ًا:
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ؿوو ألدلح   ردد مف األطػامراتووو أ  داػمف ألفػـ  األأصػأؿ ػ األمأقؼ   احَنمِ 
 إألل أ دالفـي أألب اما،  األفانؼ  عرقر  ُمنأنِّرةو 

ووو أصػػػؿ األدعاػػػب أم ػػػد األػػػذ    ا رػػػد ،ػػػف األ دػػػدؽ األملػػػاد  إألػػػل  ػػػط األػػػزجَّ
أللػػد ا ات اػػأف دصػػؼ كالػػأ منػػرووو دا ػػؿ ا،رض األمحنلػػ ووو منػػد رًا ،ػػف األنأقاػػت 

كػػ  مػػدة  مػػس أأر رػػاف دقاعػػ : ػ    ػػدسووو إدفػػا األحػػرب األمحػػدد لػػ  ندظػػاـ األمرر 
ن رض  رأطفا أالًاووو حالرًا ألد ا   ذا األنػد ارووو مرن ػرًا أف ن ػاأز  نلػؾ األمدرػ  
ـَ لامػػا  رػػد  األمراداػػ  األلػػ م ووو األمؤأل ػػ  مػػف ،ػػ ث طأا ػػؽ نحػػت ا،رضي كمػػا َ،ِلػػ

  أ حظ  ادو أاألن    ن رد ،ف ،درن ي إ  رما  ح ري   اامر حار  ا ظ ووو
أ،طػػل أمػػر   ا دن ػػار لػػ  نرناػػب األعنػػاؿووو منا رػػًا نعدمػػ   ان ػػا  قراػػ   اػػ اف 
األمحنل و نذكَّر  األعرا  األأاد، ووو قلل لافا ،امًا دراااًا كمرّلػـ لػ  مدراػنفاي ق ػؿ 

 األنحاق   األكلا  األحر ا و
دةي أأاػػػادافـ األطر  اَّػػػ  ػػػػ صػػػ اح األ اػػػر اػػػا أاػػػناذو ،ػػػـ افرأألػػػأف  أ ػػػأ فـ األُمػػػأرَّ

األملاأ،   اػااط األ ػردوو ا  مأدفػا لػ   اػأ فـ األصػدارةي أنحػت آ ػاطفـوو ماػر،اف 
إألل ص ألفـي أنذكَّري أد  ألـ ادكؿ ل  حاانػ  كماػات مػف األاػمؾي  أاألمػأزي أاأل طػر 
كمػػػا نلػػػَؾ ا،اػػػاـي األاػػػرر ز اػػػدي أران ػػػ  )األم حػػػ ف( األػػػذ  اك ػػػؿ ألػػػ  األطرػػػاـ األ اػػػدي 

 اػػ ي مػػب لػػامض اراػػل  إألػػل أاألػػد  لػػ  مطلػػب كػػؿ أاألل ػػاس ا،داػػؽووو قػػدرة  ػػراما  نك
  فرو

أاألمدظػػػر األػػػذ  اػػػرا  ا ف حاػػػث األعدا ػػػؿ األملػػػام  نػػػزرع ك ػػػد األاػػػما   نأ  فػػػا 
األُمَمػػزَّؽ ألاػػنامر األلاػػؿي مػػا اػػزاؿ مرناػػمًا لػػ  د ػػاألاز ذاكرنػػ  ،ػػف األمرركػػ  األمحندمػػ  

رػػػاـ ،دػػػد أاػػػ ؿ األػػػأاد   ػػػاألعرب مػػػف األحمػػػ ي أ األنحداػػػد ،دػػػد  ر ػػػ  األنأالاػػػؽ لػػػ  األ
ـووو اأمفا أد    مدظر  ذ  األعداداؿ األُمرلَّعػ  لػ  األفػأا وو األنػ  نحاػؿ األلاػؿ 0960

دفػػارًاي أ ػػ  ندػػزؿ  ػػ ط   ػػدادي ،ػػـ ندط ػػ. ،دػػد اػػطف ا،رضو اأمفػػا كادػػت ا،اػػاـ 
دػػػ ي صػػػادح  ،دػػػد ماػػػا  األرقػػػادي أمرن رػػػات أ ػػػ  األدػػػدفووو م نلطػػػ   رامحػػػ   نمػػػر ملأَّ

رػػاؿي ألاػػؽي أاػػكألاا األمنماالػػ  طر ػػًا ،لػػل أقػػب ز ػػأر األر اػػب األ أاحػػ  حػػأؿ  لػػدات األ
أحاد  األرح ت األصا   ووو أ   نأزع دظرانفا األم نف  ي  األَأِ ل  قلػاً  مػف مدظػر 
ػػػ  األدالمػػػ ووو كعلػػػأب األرػػػذارف  األطراػػػؽ األمنلػػػّأ ي األ ػػػداد ا دحػػػدار دحػػػأ ادػػػا اب األِحمَّ

دة األفاز ػػػػ ي  األمنر،ػػػػ   ػػػػدح ـ األحػػػػب األمرا ػػػػؽووو األمرنحلػػػػ  إألافػػػػا مػػػػب ،ػػػػزؼ األاػػػػرا
 األُمص ِّع و

إدػػ  ارلػػـي أمػػف  ػػ ؿ ااػػنط ،  األػػذ  د ػػّذ  مدػػذ  ػػفأري أكػػذألؾ مػػف  ػػ ؿ 
مرطاػػات ااػػنط ع األماػػنأف ا،،لػػلووو أف األرػػدأ مأ ػػأد لػػ  األمدطعػػ   عػػأاـ كنا ػػ  
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د ا ػػػاتي أاػػػران  م ػػػاة ماكاداكاػػػ ووو نأّلػػػب  ػػػز  مدفػػػا ،دػػػد نػػػّؿ "األاػػػع " األأاقػػػب 
  دأب  رق   ا اف  كـ أاحدو 

ي أاألطراػػؽ األمرّ ػػد األػػّذا ب  األاػػا،  األأاحػػدة أاألر ػػراف مػػف األلالػػ  ا،أألػػل أللف ػػـأ
 حر ًا المب منلأاًا نحت لأ  األعمري نحدََّث إألل قامد :

 ػ  ؿ أردت أا  مرلأمات ،ف األردأ أمامداووو مف ق ؿ دأراات اانط ،داوو؟
 ػ   اأ د حنل ا فووو  ذا إف كاف  داؾ اانط ،ًا  ا،صؿ!!وو

ب األدعاػػب أم ػػد   صػػال  م ػػاة محمأألػػ ي ألصػػال  د ا ػػات ألك ػػؼ األرػػدأ ،دػػد دلػػ
نػػػؿ األاػػػع و ،دػػػد  ػػػذا األنػػػؿ ا ػػػند أأار مرركػػػ  ألالاػػػ     ػػػ ووو لمػػػا إف اقنر ػػػت األعػػػأة 
األمدلأ،ػػػ  مػػػف  ػػػدلفاووو حنػػػل ادصػػػ ت قػػػذامؼ مركػػػزة مػػػف د ا ػػػات األرػػػدأي أداػػػراف 

ػػرت د ا ػػ  صػػداع ي أُأ،ِط ػػت ا، ػػرف األنػػ   اعأد ػػا األمػػ ـز زاػػاد قامػػد ر ا ػػان وو ُدمِّ
األ صػػال و طلػػب األدعاػػب أم ػػد صػػ اب مػػف داػػراف األمدلراػػ ي ،لػػل األرػػدأ األمنحصػػف 
،لػػػل اػػػ ف األنػػػؿي أألمػػػدة ، ػػػر دقػػػامؽووو  ادمػػػا أ،طػػػل نرلامانػػػ  إألػػػل قأانػػػ  أللعاػػػاـ 
 مدػػػػاأرة األن الاػػػػ ي أمفا مػػػػ  األرػػػػدأ مػػػػف األامػػػػافي أاأل لػػػػؼووو مػػػػب ن، انػػػػ   ػػػػاألداراف 

ؽ األنػػػ  نأق ػػػت لافػػػا داػػػراف األمدلراػػػ  األصػػػداع ووو اقنحمػػػت ا،ماماػػػ ووو ألػػػ  األػػػدقام
كنا ػػ  األدعاػػب أم ػػدي أ،لػػل رأاػػفا قامػػد ا األمأقػػب األمرػػاد ووو أ ػػـ اطلعػػأف صػػاح  
ا قنحػػػاـ األفػػػادرة )اهلل أك ػػػر( مدطلعػػػ  مػػػف حدػػػا ر ـ األنػػػ   رَّحفػػػا األد ػػػاري أد ػػػاف 

 !ووواألعذامؼو نَـّ أاُر ،دد مف األ دأد األصفااد  األمصرأقاف مما حصؿ!
قاؿ ا،اار ،زراووو األم ـز لػ  اػ ح األمػدر،ات اقاػرامال ي أ ػأ اعػؼ أمػاـ 
األدعاب أم د: ػ ألعد ُصِدمداووو األ كرة ل  أذ اددػا ،ػدكـوو أدكػـ   ن اػدأف األعنػاؿي مػا 
رأانػػ  األلالػػ  مػػف قػػدرانكـ األعناألاػػ  حاَّػػر قدػػا،ن ووو أألكدػػ  منػػاعف مػػف أدكػػـ ألػػف نر حػػأا 

  ذ  األحرب ل  األدفاا و
 دظر إألا  األدعاب أم د طأاً وو ،ـ قاؿ  اانفزا : ػ ألماذا؟ووو

 ػ أأً  ،ددا دملؾ ا،الح  األمن أق ي ،اداًا ،ف أمراكا   نامُف  ذألؾو
اق ػػ   األاػػ   ألل ػػفدا ي أاأل رحػػلووو  رػػؿ األ ماػػب لػػ  حاألػػ  مػػف األدلػػب 

وو األػػذ  األ ػػدادووو األػػذ   ػػدأ ان  ػػل رأاػػدًاي رأاػػدًا مػػب صػػأت دػػا  األمرااػػؿ حماػػدو
 صدح ل  األمكافوو مب األفدأ  األذ  ار ع  األمعانلأف  رد  دار األمررك و

أ،اد األدعاب أم ػد ن ماػب قأانػ   نرناػب األعنػاؿووو منأق ػًا ،ػف األنعػدـ  دػا  ،لػل 
َـّ ط لنػػػػ  أذداػػػػ ووو صػػػػراخي أأامػػػػر حالػػػػ    نرلامػػػػات قامػػػػد و ، ػػػػر األ اػػػػلك  َأصػػػػ

ألعػػد قّاػػدأا حػػركنفـي أ ػػلأا األم ػػادأةي اصػػدر ا األعػػادة األم ػػاأرأف ألأحدنػػ  ألمرؤأاػػافـو 
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أاألم اد  ووو كؿ ذألؾ ا َّب اقح اطي أاأل  ؿوو!وو ألعد كاف ذألؾ معنً  أللك،اػر مػدفـي 
لأا مد   األمكري أاألمراأح و  أنحمَّؿ ،دد مدفـ  طد قادنفـووو األلذاف ندصَّ

 ا،مػػر ،دػػد  كػػاف م نل ػػًاي لاأل،عػػ  األمن ادألػػ   ادػػ ي أ ػػاف قامػػد ووو نػػرؾ ألػػ  لاػػح 
مػػف األنحػػرؾ  حراػػ  لػػ  اػػاح  األمرركػػ ي أنرػػام   ّ قػػًا مػػب األمأاقػػؼ األدا ػػم ي ألعػػد 
درَّب ،داصػػر  ،لػػل األمدػػاأرةي أاألعػػدرة ،لػػل ان ػػاذ األعػػرار األ ػػرد ي أكػػاف اػػردد ،لػػافـ 
أصا ن  ) األمداأرة ن ا . األردأي أنر ك ي ،ـ ندمر و إف األركض   ط ماػنعاـ ا رلػؾ 

لػػػل األ ػػػردي أاألد ا ػػػ ي أكػػػؿ اػػػ ح صػػػدرو أـ طراػػػدة ااػػػفؿ صػػػاد اي أ ػػػذا ادط ػػػؽ ،
ك رو أل  كؿ األحا ت   نرط  ظفرؾ أللرػدأ حنػل لػ  األنرا ػبووو إف األطرػف لػ  
األظفػػر أاػػفؿ ك،اػػرًا ،لػػل األرػػدأ مدػػ  لػػ  األأ ػػ (ي كػػاف اػػؤمف أف األنػػدراب األحعاعػػ  
ننركػػز أ مانػػ  لػػ  األأحػػدات األصػػدرفو أمػػا األن ػػكا ت أاألنرػػاأف لامػػا  ادفػػاووو لفػػأ 

 ر   األ،ادا ول  األد
*** 

 زغ ل ر األاـأ األ،اد  أللحربي أما زاألػأا ،لػل م ػارؼ  اػ افووو ملػل أقػت 
ذ    مف األلاؿووو أملا  قامد األلأا  ل  إ،ادة ن مارػ  قأانػ  األنػ  ذ ػب ،ػدد مدفػا 
لػػ  ان ا ػػات  اطمػػ و ازداد د ػػاط طاػػراف األرػػدأوو افػػا ـ مػػف ارن ا،ػػات مد  لػػ  

عػػػانلأف  طػػػأاً ووو ،دػػػدما للعػػػت ر ا ػػػات ،ر ػػػ   ػػػدًا ن اداػػػًا أللصػػػأاراوي صػػػّ ؽ األم
) الكا( طامرة ماراج مرادا  إألل قطرنػاف ملنف نػاف ندػز ف لػ  األاػما  نفأاػاف دحػأ 

 ا،رضو 
ؿ مدفا األدعاػب أم ػدوو ،امػدًا إألػل األ لػؼووو دحػأ  ل  األداقل  األمدر،  األن  نر َّ

دنفاووو كػػػاف إحػػػدف األػػػد ا ات ألان ػػػاف اػػػ ب نأق فػػػاووو صػػػرد  ر فػػػا منحػػػد،ًا مػػػب اػػػد
األمرااؿ حماد أاق ًا لأؽ صددأؽ ذ ارةي منح زًاي أ ػأ اماػؾ  ع لػن  اداػ  ر ا ػ  
األمنأاػػطوو األ ا صػػ  لأ نػػ  دحػػأ األاػػما ي مػػػف أمامػػ  م ا ػػرةي أمػػف لػػـ األػػػأاد وو 
اداػػػلت أر ػػػب طػػػامرات مراداػػػ ووو مددلرػػػ   ان ا ػػػ وو إدفػػػا نكػػػاد ن مػػػس ا،رضوو 

لػػدط ،لػل األزدػػادووو مصػػلافا ر ػ  طأالػػ  مػػف  صػأَّب ،لػػل إحػػدا ا  اػ ؽ قػػدََّرُ ووو
رصاصػػػػػان  األحارقػػػػػ ي األمػػػػػدمرةي صػػػػػاحي أ اػػػػػد  نػػػػػرقص كػػػػػؿ ،لػػػػػل  لاػػػػػ  لرحػػػػػًا: 
)حرقُنفػػاووو حرقُنفػػا(و أ ػػأت كنلػػ   فدماػػ  مػػف األداػػرافي ارن رػػت  عاػػ  األطػػامرات إألػػل 
األاػػػػما وو م نرػػػػدة ،ػػػػف األداػػػػراف ا،رلػػػػا  األملػػػػادةووو ألننلع فػػػػا األصػػػػأاراوي أُناػػػػعط 

 دفاو ا،دناف م
*** 

ألػػػـ ا ػػػِؾووو ألػػػـ ااػػػعطووو ُأصػػػاب  ػػػرذاذ صػػػمد  حػػػارؽووو نػػػرؾ ،لػػػل اداػػػ ي 
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أأ ف  ألػذ،ات صػدارة كاأاػ ووو إ  أفَّ األحراػؽ األحػزافي األ ػاك ي كػاف لػ  لػؤاد ووو 
حػػرؽ لػػ  أل ػػب مػػف ا،ألػػـ األدالػػبي األمعفػػأري األرػػا ز ،ػػف لرػػؿ أ   ػػ   ،أألمػػؾ 

 األر اؿ األم نرلاف أاط ،ر انفـو 
األطاػراف األمرػاد ووو َأاػعط أحػأش حعػد ي األنف ػت ا،رض  قدـ ارب آ ػر مػف

أاألفأا   األارارووو ادًَّا مف األداراف األحمرا ي األصػا رة أللحداػدي أاأللحػـي أاألرظػـ  دػاي 
 أ داؾووو أل  األ رادوو األدا األـ ان  ري اندا،ري النصؽي احرؽي أُاذابو

مفا األلظػلوو  احالفػا أقزامػًا اػأدا  رآ ـي أ اادًا الّ فا األارارووو ا أافاوو ا حِّ
ُم ػػػأَّ  وو َاِرػػػس  مدفػػػا د ػػػاف أزرؽووو اصػػػرد ملنّأاػػػًاي  ػػػاطاداًاووو ن ػػػف  مدػػػ  رامحػػػ  
 ػأا  حرا ػػ  د َّػػاذةي  نرأألاػ ي ُمَ رِّ ػػ و َأحػػد ـ كػاف را،ػػ  األ مػػاؿ األحػاألـ  لعػػا  داقنػػ  
األر أاد ي أقرأد اي أدػأاؼ األرا،ػ  األصػدار األػذ  مػا اػزاؿ ،ظمػ  طراػًاو ألعػد أصػ ف 
حمادووو األمرااػؿ األ ػ اع لػ  قلػأب رلاقػ وو ذكراػاتووو مػف أألحػاف اراػلفا دااػ ووو 
 اقػػات لػػرح نلنعطفػػا أقػػداـ زم مػػ  األدا كػػ  لػػأؽ نػػراب األػػأطفو ،ػػاد األدعاػػب أم ػػدووو 

 أص حت داقلن  كنل  مفنرم ي ُمَ أَّ   مف األحدادو 
كراػػات  اػ افووو نلػ  مػػف نػرابي أركػػاـووو ح ػارةي أأ  ػابي أ عااػػا منػاعي أذ

نعػػػػؼ ،لػػػػل أ ػػػػ  األػػػػأطف األ ػػػػأ د ووو نمػػػػر  ،لافػػػػا األ صػػػػأؿووو ،دػػػػد كػػػػؿ  ػػػػرأؽ 
أحػػػرأبووو ناػػػعافا كػػػؿ ألالػػػ ووو ،ر،ػػػرات األر ػػػامزووو حكااػػػا ،ط ػػػاؿووو كػػػادأا  دػػػا 
نػػػأقظفـ  ماػػػفا األرناعػػػ  لرحػػػًا لػػػ  أزقنفػػػاي أاػػػاحانفاي أ احػػػ  مدراػػػنفاووو األأحاػػػدة 

 قدـأ ن مذنفاووو األ اقا ووو أاق  ي  م ر،  ا، أابووو ندنظر 
ألػػ  األمحنلػػأف إألػػل مطػػار ألحأامػػػانفـ  مراػػكر األفدداػػ  األراػػكرا ي األاػػأر ي  أَّ
حأف من ػرًاي أمعصػ ًاووو   زاألػت ،لػب األ رػ ي أاألكػازأزووو منكّأمػ ووو م،ّل ػ  لػ  

  ّراد ك ار اع ب ل  زاأا  مد و 
نحػػت أكػػؿ األمعػػانلأفي أ ػػر أاووو نمػػدد مرظمفػػـ لػػ  إح ػػا ة قصػػارةي ُمْرَ عػػ وو 

 األظ ؿو
األفػػدأ  األػػذ   ػػاَّـ مدػػذ اػػا،ات ،لػػل اػػاح األمرركػػ ووو إ  مػػف قصػػؼ مػػدلر  
من ػػػادؿي ألػػػـ اػػػرنف ألػػػ  األدعاػػػب أم ػػػدووو داممػػػًا ُا ّ ػػػ.  ػػػدأ  األمرػػػارؾووو  ل ػػػ  أمػػػرًا 
 ،اص ًاو األردأ احّلر ألرمؿ ك ارو  ذا ما ااندن  ووو  ؿ أكد ألد ا   حنما  ذألؾو 

ي أحر ػػًاووو دحػػأ ا،رض األنػػ  اررلفػػا مدػػذ  كػػؿ أألػػـ دظػػر حنػػل األ راػػدووو  ػػرقاً 
أك،ر مػف ، ػر اػدأاتووو مزرأ،ػ  ا في أ،لػل ماػالات لاػاح   األػذرة األمحصػأدة 
حػػػدا،ًاي أ  ألفػػػاوو ُصػػػّ ت  زنعػػػاف ممػػػات األمداحػػػؿ األممنػػػدة صػػػ ألًا طأالػػػ    اطػػػاؿ 
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دفااانفػػػا األدظػػػرووو ألعػػػد ااػػػندلأا كػػػؿ منػػػر مػػػف  ػػػذا األنػػػرابووو اػػػرقأا  اػػػر  أمػػػا  ي 
 مأا لأق  مانأطدافـي أكددفـ  اقأف لا  إألل ا، دوو!!ووأأقا

*** 
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د لػػػت درػػػأش األعنلػػػل األصػػػفااد  إألػػػل ط راػػػاووو م،لفػػػاي م،ػػػؿ  ػػػاق  األن مرػػػات 
أاألماػػنرمرات اقاػػرامالا ووو ألعػػد اػػعط األممػػات مػػف األلػػ اطي أاأل دػػأد األصػػفااد  لػػ  

ألمصػرا  ألػأؽ ااحات األعناؿو  دا ،لل  لػ   األ ػأ في أ دػاؾ ،لػل لػ   األعدػاة ا
 رماؿ اادا ي أكادت  ،  صمأماؿ  ف  مرأف أحد ـو

ألب  مرأف ُق َّرػ  األحػزف األاػأدا  لػأؽ رأاػ ووو أ لػس ملنح ػًا حنػل أاػط  
أكػػذألؾ لرلػػت زأ نػػ ووو  كػػلي أ كػػت حزدػػًا ،لػػل لعاػػد ماوو ألػػ  األ ػػأارووو  كػػت  

ض راحاػػػؿ أ ا ػػػا األػػػذ  ُقنػػػؿ  دػػػاؾ ،دػػػد   ػػػؿ األ ػػػاوووو حاػػػث األمػػػ ـز  فػػػاد ا ػػػأ 
 صرا،  األدمأ و أا دفا األطاار األذ  اعط محنرقًا  األعرب مف دم ؽو

إدفا حػرب م نل ػ   ػذ  األمػرةووو ألػـ ننرأد ػا راحاػؿ األمدنصػرة دأمػًاوو حػرب ألػـ 
ننرؾ ألفا  ذ  األمرة لرص  ا دن ا   ػاأل مرةي أاألػرقص مػب األ ػ اف األمنػأّرماف  دػرأر 

صدر ا أ صر ا حنػل مطلػب  األ أز األارابي األااحؽووو احلدأدفاووو ا دأف إألافـ
 األ  رو

أ   نأّدع ا دفاي أأ ا اي األػأداع ا، اػرووو كػاف أالػحًا أل ماػب األحلػأر أف 
راحاػػؿ األنػػ  طاألمػػا أألف ػػت  حمااػػفاي أرقصػػفاووو احن ػػا ت إاػػراماؿ  األدصػػر ،لػػل 
األرػػػربووو قػػػد أللػػػت  ماػػػفاووو  لػػػؼ آلػػػاؽ  داػػػدةووو  ػػػدت ،لػػػل قممفػػػا صػػػفأات 

رلػػػب  دػػػأدًا  العػػػ   األ ػػػدا  نطاألػػػب  األ،ػػػدر مػػػف األماػػػنرمر أ اػػػاؿ  داػػػدةي قادمػػػ ووو ن
 األصفاأد و

لػػػ  حمػػػرة حزدفػػػا األصػػػا،ؽووو نػػػذكَّرت راحاػػػؿ ذألػػػؾ األط ػػػؿ األ لاػػػطاد ي األػػػذ  
 دعنػػػ   اػػػدافاووو ألعػػػد رأنػػػ  ا ف أمامفػػػا حاػػػًا منػػػدلعًاووو ادظػػػر إألافػػػاووو انحػػػدا اووو 

رػػػػدأ  ،دػػػػ ووو اعػػػػذلفا  ح ارنػػػػ ووو صػػػػر تووو لػػػػ  حمػػػػرة د  ػػػػ  األمرػػػػّزافووو )أ 
أ رػػػػدأ ووو إدػػػػ  ارمادػػػػ   ح ػػػػارة مػػػػف دػػػػارووو مػػػػف دػػػػاروووو(ي نفػػػػامس األ مػػػػب:  ػػػػؿ 

 ُ ّدت؟!!!
*** 
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مف مػذااع صػدار  حأزنػ وو اػمب األدعاػب أم ػد أ دػا  نأقػؼ األف ػـأ األمصػر  
أادنعػػػاؿ األعػػػأات إألػػػل األػػػدلاعي أصػػػد األف مػػػات األمراكاػػػ  أللرػػػدأووو  نحلاػػػؿ مدطعػػػ  

أرة األف ػػػػػـأ األاػػػػػأر  ،لػػػػػل ماػػػػػنرمرات إاػػػػػراماؿ  اػػػػػاطي أ، ماػػػػػ  األ ػػػػػأ في أ طػػػػػ
األ ماألا ي أا،د ا  األن  نحد،ت ،ف  ار اقمداد ا،مراكػ  قاػراماؿو كػؿ ذألػؾ أكػد 
ألػػ  ااػػندنا   األاػػا ؽوو حػػأؿ األف ػػـأ األمرػػاكس األك اػػر األنػػ  ان ػػد  األعػػأات األمراداػػ  
لػػػد األعػػػأات األاػػػأرا  األنػػػ  أصػػػؿ قاػػػـ مػػػف ط مرفػػػا إألػػػل قراػػػ  ك رد ػػػاخ حاػػػث   

 صلفا ،ف دفر ا،ردف اأف ، ،  كالأ منراتو ا 
دلب اقارامالاأف  احنااطانفـ ن ا  األ طر األعادـ مػف األ ػماؿووو  ػذا مػا ظفػر 
أالػػحًا  ػػاألز ـ األعػػأ ي أاأل رػػاؿي أللف ػػـأ األمرػػاكس األػػذ   ػػدأ ووو ماػػن اداف مػػف أف 
األعطػػػػاع األ ػػػػماأل  األػػػػذ  احمػػػػ  م د ػػػػنفـ األااػػػػرفووو  عػػػػ  ،صػػػػاًَّا ،لػػػػل ا  نػػػػراؽ 

 اأر واأل
ادطلػػؽ األف ػػـأ األمرػػاكس اقاػػرامال  مػػب إ ػػراقات األ  ػػرو قػػّرر أف امػػدف  ػػذ  
ا،رض األ أ داػػػػ  ااػػػػم ي أألػػػػأف ،اداػػػػ ي أدمػػػػ ووو ا ػػػػأؿ لػػػػأؽ رأا افػػػػاي أ  األفػػػػا 
ي األمطري األر اػبي أألػف انرا ػبووو  ػّمر  أأداادفاي أماا فاي كما ن أؿ األرااحي األداـأ

ي أأ ػػذأا ا صػػدأف د ا ػػات األرػػدأي أم ػػان   كػػؿ مػػا  ػػأي أمعػػانلأ  ،ػػف اػػأا،د األرػػـز
ااػػػنطارأفو مدّر،انػػػ ي أآألانػػػ  نُػػػَدمَّري أُنرطػػػب أمػػػاـ ،اداػػػ ووو ألعػػػد لرلػػػت األصػػػأاراو 
األملػادة أللػدرأعووو األنػ  نعػذلفا حأامػػات األرػدأ األمناػلل ووو األم ن مػ   لػؼ األػػن ؿي 

لػػ  اػػما   أاألك، ػػافي لرلفػػا  األمػػؤ،ِّري األُمْحػػِ طووو أألػػحل  لاػػًا أفَّ األاػػاطرة األ أاػػ 
  ذ  األمدطع     أللردأو

نأق ػت األػد ا اتي أا ألاػات األمراداػ ووو أمػػاـ األطلعػات األصػام   األمػدمرة ألعػػذامؼ 
 أؿ )روبوج(ي األن  اطلعفا  دأد ي ،ـ نرا رت م ل   ،ددًا مرطً  مدفاو

: ادنظرأ ػػاووو اػػا  ػػ ابووو حنػػل نصػػ ف ،لػػل ماػػال  ممػػ   أمػػر  أالػػفي حػػاـز
   منر مدكـووو ،ـ احرقأ او

حػػّأـ األطاػػراف األمرػػاد  لػػأؽ األعػػأات األاػػأرا ووو ،ػػـ اد  ػػرت  ػػراكاف مػػف ألفاػػب 
 األدا األـ األُمحرؽو

 رر  األدار ندكؿ  اػد وو نػدحرج لػأؽ األنػراب محػاأً  إ ماد ػاوو َأحػسَّ  اػداف 
نل َّػػا    طاداػػ ووو أنلػػم    عػػّأةووو ادط ػػدت األدػػارووو أارنحػػؿ أ،ُاػػُ  إألػػل َأمكدػػ ك  ػػارج 
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 ألـي أاألزمافي أاألمكافو مدف األ رأر  ا،
w
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 ـ 15ـ 
 

 اأماف َمرَّا ،لل حا أ ن ووو لنف ،ادا : 
 ػ أاَف أدا؟!!

 ػ ل  األمان  لوو
 ػ مدذوو

 ػ اأمافووو
 ػ أأ ارت أل  األممرل   األصمتو 

ا،ألػػػـ األم ػػػنرؿي األاػػػار  لػػػ   اػػػد ووو أ،ػػػاد  إألػػػل األمكػػػافي أاألزمػػػافي األلػػػذاف 
احدةوووو ماػنر رًا مػا حػاؽ  ػ ي أ مػف مرػ ي ارنح  ،د ي لاطرا ل  ذاكرن  دلر  أ 

 ن نحت األذكرف ل    اا ي أأ،صا  ي أ أاكًا أص أرًا ُمد َّ   حارق  نكأا !!
رًاو ألـ ا رج مف  اف أاداد  األمط عػ   عػأةووو إ  آ ػات  ـَ أم د صرا ًا منأ ِّ كن

 ملنا،  ألـ اامرفا اأا و ،اد  األط اب األذ  قاؿ م  رًا:
ألعػػػد اػػػلـ أ فػػػؾ مػػػف األن ػػػأا ي أمػػػا اػػػداؾ لحرأقفمػػػا  ػػػػ إدػػػؾ ر ػػػؿ محظػػػأظووو

 اػػاط  األ طػػأرة نكمػػف لػػ   اػػدؾي أ  اصػػ  ظفػػرؾي ألعػػد لرلدػػا كػػؿ مػػا داػػنطابو 
 حعد   ز رة ُماكِّد ي أنرك  اد أو

 ألاؽ  رد اا،اتووو كاف األ ماب حأأل ووو أاألد ي أ أن ي أ أان و
،لمػػػ  أاألػػػد  ػػػػ  ماػػػب أقر امػػػؾ  ػػػاؤأاووو ألكػػػف ألػػػـ ااػػػمف ألفػػػـ  األػػػد أؿو  كػػػذا أ

األُمن لِّػػد األصػػ أروو األػػذ  دػػادرًا  مػػا أظفػػر ،أاط ػػ ووو اعػػؼ أمامػػ  م ناػػمًاوو ل ػػأرًا 
 أألػػد ووو  ػػذا األر ػػؿ األػػذ  ، ػػؽ أاألػػدنفـي أارػػاش أاامػػ  ،لػػل دػػ ض ذكرا ػػاوو إ  

 أدفـ ألـ ارأا دمأ،  أ دًا!!ووو
*** 

محػػ  دمػػػامفـ  ادػػ ي أ ػػاف  دػػأد  اػػرار   اناػػب أِلَمػػدِّ قامنػػ  األم ػػرأدة  ػػا،ألـي را
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 ن رث ل   اد   درًا منأاصً  كاألحزفي أ أقًا إألافـووو ننااأف لا  م ردات 

األأ ب األعفر وو راح اصدب مف آ م  أ دح  ُنحلِّؽ  رأح   رادًا ،ف األلَّحـ 
األمحرأؽ إألل حاث  ـوو أ كذا أ د األدأا  األاحر  ك  انحمؿ   ؿ األدار 

ب ل   اد وو امد     اض مندلؽ   األدأروو ااا،د  ،لل ا اندراؽ ل  األمند ِّ
وو أد ش ا،ط ا  األذاف ناا ألأا: كاؼ اانطاب األندلب ،لل األحراؽ ل   األدـأ

 !!      اد ي أاق  د إألل األاكاد وو  ؿ امارس راال  )األاأحا(و؟
 رػد ، ػػراف اأمػػًا مػػف إصػػا ن وو ااػنطاع األمػػ ـز أأؿ  فػػادي أاأل ػػدام  ألػػا أف 

اػػػا ا ألراادنػػػ  لػػػ  م ػػػ ا وو ألػػػـ ااػػػنطارا حػػػ س احصػػػ  ،لػػػل إ ػػػازة اػػػا،اتوو  كرَّ
 دمأ،فماو قاؿ  فاد مازحًاي أ أ ا لس لأؽ لاح  صدارة مف ارار :

دأمػػػًا كدػػػت أقػػػأؿ ألد اػػػ وو  ػػػذا األدعاػػػب  حا ػػػ  إألػػػل إ ػػػازة طأالػػػ وو أمػػػا أف -
 نعلافا ل  لردااو!! ألاند  كدت مكادؾو

  )أ  ػػار اػػام (  دػا  ،لػػل طل ػ وو حد،ػػ   فػاد ،ػػف األمأقػػؼ األرػاـ ،لػػل األ  فػ
قػػاؿ أم ػػد  صػػأت أا ػػفوو  ػػرح  فػػاد ألػػ  كاػػؼ احنلػػأا مرصػػد   ػػؿ األ ػػاوي أأاػػر 
،ػػػدد مػػػف لػػػ اط ي أ دػػػأد وو إ  أدفػػػـ الػػػطرأا أللنرا ػػػب أمػػػاـ األف مػػػات األمن أقػػػ  
أللرػػدأي أ،لَّػػؽ: ا ػػدأ أددػػاي أدحػػف لػػ  األحاألػػ  األرر اػػ  األرا دػػ  األنػػ  نحكمفػػا األ رقػػ    

اكػػا  كػػؿ ،علفػػاوو إف حػػرب األدػػأار األطأالػػ   ػػأ داػػنطاب حل ػػ  ،ػػدأ نعػػؼ  ل ػػ  أمر 
معنلفػػاو ،ػػـ لا ػػد   عأألػػ : رحػػـ كػػؿ ذألػػؾوو ااػػنطرت زاػػارة أ لػػ ي أاأل ػػاو قااػػـ لػػ  

 م دؿ  مسوو ألعد كادت ألحظات   ندال اا صداع و!!
ح ػػػد مػػػف حاػػػـأ األػػػأطفي أحػػػـز مػػػف  ماػػػ  األن ػػػرادا ي أقلػػػأب ن ػػػُرُد أاادافػػػا 

وو ألطػػامرة األ رحػػل األمدػػادرة إألػػل لرداػػا األمن ر،ػػ  األمأدِّ،ػػ ي األملأَّحػػ   ا،مػػؿ األحػػزاف
  مدِّ اد األرأف ألإلصا ات األ طارةو

لػػ  م ػػ ل ،دػػد لػػاحا   ادمػػ وو رامرػػ  األ مػػاؿ مػػف مدادػػ   ػػاراسوو ااػػنلعل 
،لل ارار و ،لل ااار  دالذة أطّلت ،لل لاح  مف ر اػب دامػـوو ازدحمػت  ا،ز ػار 

 األ أاح و
ا أصػػا  و؟  ػػؿ ناػػنطاب زاارنػػ ؟ نمدػػل ألعػػد أصػػ ف قرا ػػًا مدفػػاوو  ػػؿ ،لمػػت  مػػ

 رؤانفاو مرَّ أا أ،افي أ أ احلـ كلما لنف   دا وو  أ أد ا أمام و
إد  ادنعػؿ مػف ،ملاػ   راحاػ ي إألػل أ ػرفي أمػف أألػـي إألػل آ ػروو مػاذا ا رلػأف 
  اػػد ؟! األل ػػامؼ ندطػػ  كػػؿ  ػػز  لاػػ ي أا  ناػػامات األنػػ  احصػػد ا مػػف ا،ط ػػا  

 أل   األنعدـوأاألممرلات األر اعات نأح  
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 ل  إحدف ا،مااات ،اد  ط اب  زامر  معاـ ل  د س األم  لوو ادأل :
 كاؼ أ طد طاارأكـوو أقص أكـ  األدا األـو؟!!-

أ ػػدًاوو  ػػذا كػػذبوو مػػف اعػػأؿ ذألػػؾو؟!وو إاػػراماؿ مػػف -أ ػػاب أم ػػد مصػػرأقًا: 
 لرلت  ذاو!! 

  ماب مف ل   ذا األم  ل ارنعدأف حار ذألؾو-
 اأ د ،املأف افأد ل   ذا األم  لو؟  ؿ-ادؿ أم د مان ارًا: 

 أ ؿ ط ابي أممرلنافو-
،دػػػػػد ا أدرؾ أم ػػػػػػد مصػػػػػدر اق ػػػػػػا،  األنػػػػػ  نعطػػػػػػر مػػػػػف أداػػػػػػاب األصػػػػػػفااد  

 األص را و!!
أؤكػد ألػؾ َأفَّ مػف لرػؿ ذألػؾ  ػـ األصػفااد وو  ػدألاؿ قصػؼ قأاندػا -نا ب ك مػ : 

    مرات ،دةي أألردة أااـو  ؿ ُا طد طاارأدا كؿ  ذا األأقتو!!
 ووو

ِنَف األ ػػابي أد لػػتوو أللأ لػػ  ا،أألػػلوو  اػػؿ ألػػ وو أدفػػا إحػػدف األزامػػرات األنػػ  لُػػ
ألػػا،ت معصػػد او لنػػاة  مالػػ ي اػػأدا  األ ػػرري لػػأؽ ،ادافػػا دظػػارات ط اػػ  نرنػػد  
رًاوو أحاطػت  اػد ا  أ ػاح صػأل ي ارن ػب مدطاػًا دصػؼ أ ففػا  مرط ًا مطراًا ُمزرَّ

دو مناػػامً  دظػػر إألافػػاو! األاػػ ل وو أ،لػػل ذرا،فػػا كػػؿ مػػا ااػػنطا،ت حملػػ  مػػف أرأ 
 ،ددما نحركت   نا ا: أم د ح ا  و

ا،مؿ األما أح  عدـأ األلاا وو صار دفرًا مندلعًا مػف األ ػرحوو كػؿ  ػ   حأألػ  
صار ا  ؽ  األ ماؿوو  األاػرادةوو أمامػ وو قر ػ وو نعػؼ ألالػل األد ػد  ملػام  دأمػًا 

عػػػدمت ألػػػرت  ا ناػػػامنفا األررالػػػ ي األم ػػػرق وو ألمػػػف لػػػ  ،ادافػػػا آ،ػػػار دمػػػأعوو ن
 أرأد اوو أاَّدت رأا   ذرا،فاي أزر،ت أ ف   األع ؿو

 ل  األ داا  ح ِت ،د  نمامًاوو صأنِؾ للحؾوو إدؾ ن اداف لف األنمأا و!!-
األمأاػػػػاد اقاػػػػرامال وو اراقػػػػب د ػػػػاط وو األحاطػػػػ  مػػػػف أ لػػػػؾي أمػػػػف أ لػػػػ  -

 لرأرا و
 إذاوو أدِت ل   طرو!!-
رارًا كػ  نرػأد ألػ  اػاألمًاو  ػأل    ،لاؾوو األمفػـ َأدػَتوو ا ػب أف ن ػ ل اػ-

،لاػػؾ اػػا ح ا ػػ  كػػاف  ح ػػـ  ػػاراسوو  ددػػت ،دػػدما  ػػان د  ألػػاي أأ  ردػػ وو مػػررت 
 ،لل ا،ط ا وو قلت ألفـ أدؾ زأ  وو طمددأد وو قاألأاوو أدؾ ل  نعدـ مانمرو
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 منل اندادرافو؟-
 رد قلاؿوو ا ب أف أكػأف لػ  ألدػدف  ػ ؿ اػا،نافوو أألكددػ  اػد،أد  ػ ؿ -
 ؼ أ ان ؾ أل طممداف ،لاؾوأااـ اأ 

 لنحت حعا   اد اوو أ ر ت ماداًاو
 ما  ذاو؟!!-
ادلػر  قر ػؾ  دػػا لػ   زادنػػؾ األ اصػ وو كػ  اكػػأف لػ  مندػػاأؿ اػدؾوو َأألػػـ -

نعػػػػؿ ألػػػػ  اأمػػػػًاوو األمػػػػر   ػػػػ  اػػػػ حي كػػػػاألطار  ػػػػ   دػػػػاحوو أدػػػػت لػػػػ  أرض حرا ػػػػ  
 رتواألصفااد  مف حأألؾي أأدت لا ط ،ر   قنلَتي ،ددًا مدفـ كما ام

أا فوو أاػػنأد،ؾ اهللي  ا ػػْد كػػ  نعػػؼ اػػرارًا ،لػػل قػػدماؾو قّ لنػػ وو ا ن ػػت 
 م،ؿ حلـ  ماؿو

زارنػػ  ألالػػل مػػرات ِ،ػػدَّة  ػػ ؿ األ ػػفأر األناألاػػ وو نما،ػػؿ  اػػد  ألل ػػ ا ي أ ػػدأ مدػػذ 
مدة انراض ل  حداع  األم  لوو َ،ػَرجف  اػاط لػ  م ػان    اكػاد الحػظوو رأف ،لػل 

ملاػػات  راحاػػ ي أن مالاػػ وو إدفػػا مر ػػزة كمػػا أ  ػػر   اػػم  مػػا لرلػػ  ا،ط ػػا  مػػف ،
أحػػػػد ـو حػػػػرص ،لػػػػل األ ػػػػرأج إألػػػػل نرا لػػػػ ي أماداػػػػ  لػػػػ   ا ػػػػ وو ااػػػػار  ػػػػاف 
ا،  اري أاألأرأدوو  ااألفاوو ،طر ا ااار مر وو الن ػُتوو ارا ػا قادمػ : ألالػل أانفػا 

 األح ا  وو حدأد األراألـ ندنف وو ،ددما نطلافو
 ووو

نر ػػػاوو اػػػأداأ  األمػػػزاجوو لػػػ  ذاكرنػػػ  أحػػػ ـ دفػػض مػػػف لرا ػػػ  ذألػػػؾ األصػػػ اح 
مز، ػػ ي كما ػػ وو اػػمب لافػػا صػػأت دػػا  حػػزاف ارلػػأي أارلػػأي رحػػـ األػػراف األراصػػ   

 األن  ندأر   وو نلع  وو نعذل  إألل د لاز حلزأد   ادؽي حارؽي ار ف  األدما و
إ  أف مأ،ػػػػد ألعامفمػػػػا األعػػػػادـ ،دػػػػد األرا ػػػػرةوو   ػػػػؼ ،لاػػػػ   رلػػػػا مػػػػف مزا ػػػػ  

  ارلـ ا   و! ُقدِّـ أل  طرػاـ اقلطػاروو اكن ػل  كػأب مػف األلػ ف ألػب األركري األذ  
ماداػػ  لػػ   ا ػػ وو أدػػزؿ إألػػل األحداعػػ و اقنػػرب مأ،ػػد اوو ،لػػل معرػػد   ػػ   ق األػػ  

 األمد ؿ األرماا  أللم  لوو  لس  ادنظار او
ر ػػاع  كدزاألػػ وو أطلػػت م ناػػم ي  حػػظ ر لػػاف ان رادفػػاوو ل ػػدة ا ػػفر أحػػد ما 

 صناف إألل رأافاوو اعطتوماداًاوو أطلؽ رصا
األلحظػػ وو  ركػػاف ن ّ ػػػر لػػ  كاادػػ وو  ػػػأؿ ارناػػـ لػػ  معلناػػػ وو  ػػفر ماداػػػ  
أطلػػؽ ،لػػل األعانػػؿي أردا وو لا ػػد  األر ػػؿ ا  ػػر  ػػزط ؽ األدػػار  ان ا ػػ وو أ طػػد ي 
ألػػّر  ار ػػًا ، ػػر األ أا ػػ وو ن رػػ وو رآ  ار ػػر األ ػػارعوو اػػّدد ،لػػل رأاػػ وو د،ػػر دماحػػ  
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،در ي أحعد ي أ ا اد  ل   اد وو ر ػب إألافػا كاألراصػ   دحا ػ  طار إألا ي أألرغ كؿ 
 نعّطر  آ ات ملنا، ي م  أ، و

مصرأقًا حملفا لأؽ ذرا،ا وو افز اي المفاي ُاع ِّلفاي أدأاحػ  الػب   األصػراخ 
 األم دأف: ألاللوو ألاللو

 لِّصػػػفا ر ػػػاؿ اقاػػػراؼ  صػػػرأ   مػػػف  ػػػاف اداػػػ وو ألعػػػد أدرؾ مػػػف األلحظػػػات 
 صا نفا قانل و أصؿ )األ أألاس( األ ردا وو أحاطأا   وو أا،نعلأ وا،أأللوو أفَّ إِ 

إدػػػ  لػػػا ط اػػػأر ي  ػػػراف -صػػػاح  فػػػـ مػػػدار األم ػػػ لي أاألط اػػػب األ زامػػػر : 
حػػػػربي لػػػػاؼ ،لػػػػل أزارة األػػػػدلاع األ رداػػػػا ي أ  اػػػػزاؿ نحػػػػت األرػػػػ جي   امكػػػػدكـ 

 احن از   ارج األم  لي أ أ  حاألن   ذ و
ا،دًا  ػػػػ  إألػػػػل حرلنػػػػ وو ن رفمػػػػا ر ػػػػاؿ مػػػػف اػػػػد  اقنػػػػاد  األط اػػػػب األ زامػػػػر  صػػػػ

األ رط وو د ؿي أارنمل ،لل اػرار  ماػحأقًاوو أحلعػأا  ا ػ  ،لاػ ي أأقػؼ ا،دػاف مػف 
األ ػػػرط  أمػػػاـ األمػػػد ؿوو  ادنظػػػار األمحععػػػاف األ رداػػػاافوو انصػػػؿ األط اػػػب األ زامػػػر  

  األا ارة األاأرا ي أأ،لمفا  ما حدثو
اػػاد( اقاػػرامال ي  رػػَد أف لػػ ت  ػػاراس ألل رامػػ  األمدكػػرة األنػػ  ارنك فػػا )األمأ 

كنػػب ،ػػدد محػػدأد مػػف األصػػحؼ األ رداػػا  حعاعػػ  مػػا حػػدثو ألكػػف األلػػأ   األصػػفاأد  
نصػػػدف ألػػػذألؾي أ ر ػػػت األصػػػحؼ األرمااػػػا  لػػػ   ػػػاراس ُم ػػػأِّ   أ ردػػػاأاف رمااػػػا ي 
األحعاعػػػ  لػػػ  كذ ػػػ  ُمل َّعػػػ ي أقاألػػػت: )أف األ نػػػاة اقد لازاػػػ  نررلػػػت ،ك،ػػػر مػػػف مػػػرة 

ألاػػػأر وو أذألػػػؾ  ػػػ ؿ زاارانفػػػا األمنكػػػررة ألصػػػداعفا ألمراكاػػػ  أقحػػػ  مػػػف األلػػػا ط ا
األط اػػب األافػػأد  )اػػال اف( األ رداػػ  األ داػػا وو األػػذ  ارمػػؿ لػػ  د ػػس األم ػػ لو لػػ  
ص اح األ رام  أقدـ األلا ط ،لل إز،ا فا   كؿ أ،ار حمّا   ػا افوو لنصػداا ألػ وو 

ل قنػؿ أ،دد ا أطلؽ األدار ،لافما أقنلفماي أ رد ذألؾ أ دـي أأ،صاب  اردة أقدـ ،لػ
األ ناة أالًاوو أدألاؿ ،لل إ راـ األلا ط األاأر وو أدػ   ػراف لػ  م ػ لي أمػب ذألػؾ 

 احمؿ ا حًا حر اًاو!!(
 ػػ   األدعاػػب أم ػػدوو أ ػػدأ ارػػاش أاامػػ   ػػ  آ ـ  اػػدا ي أ ػػأ قػػا ب لػػ  أحػػد 
ا أف  اراسوو مدنظرًا  لاػ  األحكػـو إ  أفَّ آ مػ  األد اػا  كادػت أ ػّدي أأ،ظػـ ألعػد 

 قنلأ  مرفاو
ـ لػػ  زدزادنػػ  دازلػػًا  األ اػػارة  األلاػػؿ لػػ  اػػ د  ،ػػا س ،عاػػؿ األػػذراعوو حزدػػ  انكػػأَّ
األ ادحػػ وو أ ػػأي أ ػػأ ُ ػػرَل ف أد،ػػت  أدَّ،ػػت األح اػػب  ػػ  ،ػػأدة انػػدألل مػػف اػػاا فا 
  دػػاف منعرحػػاف  ػػاألحدافو األاػػؤاؿ األػػذ  اعػػرع لػػ  رأاػػ :  ػػؿ كادػػت زاارانفػػا ألػػ  أحػػد 
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 !أا اب ك  فا؟! ألماذا ألـ امدرفا مف ذألؾ؟
زار  أاألػػد  ،ػػ ث مػػراتي أاد ػػرف ،ػػدد مػػف األمحػػاماف األرػػرب أللػػدلاع ،دػػ وو لػػ  
معدمنفـ األمحاما  )قمر( ا دػ  حارنػ ي أاأمفػا حػّدث د اػ  مػرارًا:  ػؿ ادػدلرت  ػأازع 
مػػف األحػػب األعػػداـ األػػذ  كػػاف ار طفمػػاو؟ أـ ألن، ػػت ألػػ   طػػد دظرنػػ ي أحكمػػ  األاػػا ؽ 

 ،لل ،مؿ األمرأة كمحاما و؟
أرا ي أمدذ  ػدااات األنحعاػؽ مرػ وو  نعػداـ أ،اعػ  زأاج راػما  قامت األا ارة األا

إألل األمد،  األراـ األ ردا  ن، ت أف ألالػل األد ػد   ػ  ،عالنػ و ألعػد أ مػب األ ػفأدوو 
ما ،دا األممرلناف األافأدانافوو أد  كاف ل  حاأل  األدلاع ،ف زأ ن  أ،ػف   صػ  

 ط األاػػػأر   ػػػ ؿ  ػػػدألاؿ أف أحػػػد األعنلػػػ  قػػػد أطلػػػؽ األدػػػار ،لاػػػ  أالػػػًاو أكػػػاف األلػػػا
 األحاد،  ل  حاأل  مف األدلب األ دادو

ااػػنمرت مػػدة نأقا ػػ ي أمحاكمانػػ ي اػػن  أ ػػفرو نػػدا لت لػػ  قلػػان  لػػدأطي 
ألػػدأط ملػػادة  املػػ  ،لػػل األمحععػػافي أ،لػػل  امػػ  األمحكمػػ ي أ،لػػل األ ػػفأدي ألعػػد 
أ ػػػػذت قلػػػػان   رػػػػدًا صػػػػرا،اًا م ا راناػػػػًاي أااااػػػػاًا  راػػػػًاوو ألػػػػرت لاػػػػ  األدأألػػػػ  

أاألكاػاف اقاػرامال  كػؿ ،علفمػاو ألعػد أصػ حت محاكمػ  األلػا ط أم ػد   ػرًا  األاأرا ي
  امًا ن حؽ ندا،اان  األصحؼي أننحرف مان دان و

دطػػؽ رمػػاس األمحكمػػ وو األعالػػ  ) ػػاف( األحكػػـ: األاػػ ف ألمػػدة اػػد ي مػػب أقػػؼ 
األند اػػػذ مػػػب نرػػػأاض مػػػاد  ك اػػػر ،ػػػف معنػػػؿ زأ نػػػ و ألعػػػد صػػػرَّح رمػػػاس األمحكمػػػ  

ادأف األػػدأأل   رػػد صػػدأر األحكػػـوو أدػػ  نرػػرَّض أللػػدأط  ػػدادة األعالػػ ي أأاػػناذ األعػػ
ألحػػرؼ األػػد،أف ،ػػف ماػػار ا األصػػحافي أُ،ِرَلػػت ،لاػػ  ر ػػاأف  م اػػاف األ ردكػػات 

 األ رداا وو إ  أد   ع  صامدًاي أدزافًاو
 طلب األدعاب أم د  رد أف أص ف حّرًا معا ل  األعال  رماس األمحكم و

فوو  ؿ نرلـ أددػ  ح اػد األ دػراؿ )ما ػأ( أافا األكا ن-اانع ل  قاؿ أل  األعال : 
األػذ  اػػحؽ  ا ػ  ،ػػأار اػأرا  لػػ  مرركػ  األمزر،ػػ ي أ،ف أ ػدادؾ أ طػػاؿ حعاعاػػأف 
ألذألؾ ألـ أاػندرب  رأنػؾي أمأق ػؾ مدػذ األلحظػ  األنػ  اطلرػت لافػا ،لػل قلػانؾ ألعػد 

 حكمت اا  دّ   عدر ما أانطاب مف األردؿ األذ  نانحع و
 ووو
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،لػل األاػ ارة األاػأرا  لػ   ػاراسي أذألػؾ حرصػًا مدفػا  حػؿَّ األدعاػب أم ػد لػا اً 
،لل حاان  األمفددةي أان ذت إ را ات أمدا  م ددة حنل صػرأد  إألػل األطػامرة األنػ  

 أقلرت ،امدة    إألل أرض األأطفو
لػػ   فػػأ األمطػػاروو لػػمَّ  إألػػل صػػدر  أل،ػػأافوو ن ػػاد  كلمػػات األصػػداق  األحمامػػ  

  فادي أاألذ  قاؿ أل :  حظ أم د األد ـأ األ، ،  ،لل كنؼ صداع 
رحػػـ حزدػػؾ األ ػػدادي أدحػػف درا ػػ  مرػػؾ  كػػؿ  أارحدػػاوو ألكػػف    ػػد ألػػ  مػػف -

 نفدمؾ  األنرلاب إألل رن   األرامدو
 رػػد ، ،ػػ  أاػػاـ مػػف أصػػأأل وو كػػاف أأؿ  ػػ    ػػاـ قػػاـ  ػػ   رلعػػ  األدعاػػب  فػػاد 

  أ زاارة األ دام  األ لاطاد  )ألا( ل  مدزأل و
د اػ وو إددػ  أخ ألفػاي أألكددػ  أ،لػـ أدػؾ كدػت أافا األرامد أم د كؿ مدا ارػز  -

 ناكف قل فا أالاو
 ػػاؿ  دظػػر  لػػػ  األمدػػزؿ األػػذ  احنأا مػػػا ،أؿ مػػرةو كػػؿ  ػػػ    دػػا اػػذكر   فػػػا 
أالػػػ    عل ػػػ   ػػػرل  األلحظػػػ  ا،أألػػػلوو ،دػػػدما  ّزنػػػ  ر، ػػػ  أ دة األر ػػػؽي أنمّلػػػت 

كنا نػػ  األمعػػدـ ،ادػػا  أ ففػػا األح اػػبو ،ػػـ ادطلعػػأا  مارػػًا ألزاػػارة أاػػرة األ ػػفادوو قامػػد 
 محمأدوو حاث قامأا  أا ب األنرزا وو إد  األر ؿ األذ  احنرم ي أأح  و

ادنفت دعا ن وو أاألنحؽ  كنا ن  كعامد ألفاوو ،ددما د ؿ مكن  ي كاف كػؿ  ػ   
ل  مكاد وو إ  أف معرد األعامد األدامب  ادًا  ادًاي األحالر رأحػًا كػاف  األاػًاوو ألػـ 

 مد مد   دأ  األ فادي أحكمن ي أحزم وا د نداار كراا وو  رر أد  اان
أقامػػت األكنا ػػ  احن ػػاً   رأدنػػ وو حمرنػػ  د  ػػ  لرحػػ ي ا ػػأ فا األحػػزفي ،دػػدما 
قػػدمأا ألػػػ   دانػػػ وو )دػػػا ( مرااػػػل  األ ػػػفاد حماػػدوو ألعػػػد اػػػعط مدػػػ  ،دػػػدما ق ػػػز ،لػػػل 

 ا،رض أاألدار ندكل و
اف  رػػد ،ػػدة أ ػػفر ادنعػػؿ األرامػػد أم ػػد مػػب قطرنػػ  إألػػل أل دػػافوو لػػ   اػػرأت كػػ

 ماؤأً  ،ف قطاع ك ار مف لمد  مطار ا األدأأل و
 ووو
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أل دػػػػاف  ،ػػػػث األاػػػػاحات األعنلػػػػلي أأمػػػػاض األحػػػػب األدػػػػازؼ لػػػػ    ػػػػاف األم ػػػػرؽ 
األرر  وو ا نلط دم   دـ أ ا  األ لاطاد  األمذ أح ل  األعدسي ألػ   اػرأت احمػ ف 

 در افما األمك داف ل  ،اف األ مسوو نن األ مفما أدااب األ رام و
ـي مذ أحػ وو مرماػ  ،دػػد د ااػات األعنلػ وو نرناػػـ أاألط ػؿ األرا لػب دمػا مػػف ،ػد  ُأ

لػ  ،ادافػػا األ ػػاردناف صػػأرة أألاػػد ا األصػػارخي األمحنلػػري أا،ب األ احػػث ،ػػف أرح ػػ  
ُمػػُ  األعدػػاص معنػػأً ي ااػػ ؾ  األ  ػػز ،دػػد األ ػػأارع األمػػذ،أرةي األممّزقػػ   األرصػػاصوو اكأِّ

ألم ردق  ،دػد )،ػاف األرمادػ ( لمػا نػزاؿ أ،دًا قاداًا  األ  ب ألـ انحعؽو أما ل  األحالل  ا
 ن أس ل  دا لفا أ  اح األعنلل احملأف أزر  رارة األكار، و

أل دػػافوو اعػػانلأف دلا،ػػًا ،ػػف األلػػاد لاػػ ي أ،ػػف األحػػب لاػػ ي أ،ػػف األنرػػااش لاػػ  
أأل دافوو اعانلأف دلا،ًا ،ػف األنرصػبي أاألطام اػ ي أا درزاألاػ ي أاألر ػاف ،لػل ا،لرػل 

ب  ر ػػأات األ ػػري أاألمرنزقػػ  أاألم ػػدرات أاألمفر ػػأفي أن ػػار األصػػفاأدا و أل دػػاف األمػػد ّ 
األحػػرأبي أا،صػػا ب األعرا ػػ ي أاألدرا ػػ وو األنػػ  نحاػػؾ أل دادػػًا نا رػػًا  ػػزاً  مطلأ ػػًا مدػػ  

 رلب رااات ا حنرابي أاألندر بوو نرنب لا  األصفاأدا ي أاقم رااألا و
اري حر ػػػاف اػػػ ب اػػػدأات مػػػّرتي أاألػػػذ ف ،لػػػل األفأاػػػ ي أاألدػػػاري أاألمػػػأتي أاألػػػدم

ن نػػػرس األلػػػحااا ،دػػػد  رامػػػب األمػػػؤامرة لػػػ  ا،حاػػػا  األمف ػػػأرةي أاألعػػػرف األمذ أحػػػ وو 
 األمعّطر   مناراس األمأاطداف ا،ألدا و!!

ا،ط ػػا  األاػػأراأف األػػذاف امنطػػأا د ا ػػانفـي أد لػػأا أل دػػافوو احػػاأألأف  ا ػػداف 
اقاػرامالا  نعداـ اقارالاتي أاألر  ات ألأقؼ ادن ار األأ ا  األمفلؾو ألكػف ا،لػا،  

 ػػد ًا مػف أألارػػازروو حنػل  ػػارأف ناػرل قح ػػاط  0975األنػ  اداػػّلت إألاػ  مدػػذ ،ػاـ 
ذألػػػؾوو أ ػػػـ احعدػػػأف ا درػػػزاألااف  حػػػؽ األمػػػأرلافي لاحّلعػػػأف  د دحػػػ  أحػػػ ـ األدأألػػػ  

 األم نأرة ،ف  اد ا األرر  ي أألأ أألدت مف  ؽ قاصر و!!
*** 

اداُؿ أقدامفا األراقصػ ي  ند ُؿ أ  ادفا األص احا  األدا،ا  دامات األ حري أ أ
األصا   ي األمنفادا   األعرب مف رمؿ األ اط.وو نارؽ ظ ألفػا  ػمس ر اراػ  دالمػ ي 
 ادمػػا نحلػػف ) أداػػ ( األمدادػػ  األمناألمػػ    ػػاؿ كللنفػػا حا ػػات ا،رز األ ػػام  و لػػ  
أحد مدازألفاي أحػأؿ طاأألػ  ،ػامرةوو  لػس األ دػراؿ األصػفاأد   ػارأفي أحأألػ  ،ػدد 
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دراػػد ،مػػً  لػػا،ً  -ل داداػػ و قػػاؿ   ػػار  رصػػ ا  حػػاأؿ إ  ا  ػػا: مػػف قػػادة األعػػأات األ
 ،لل ا،رضوو ا ب أف ا ر أا مف أل داف كما  ر أا مف ا،ردفو

ألعػػد اػػلحداكـي أدرَّ دػػاكـ َ،ف ألكػػـ دأركػػـي أألدػػا دأردػػاي أ ططدػػا -قػػاؿ  ػػارأف: 
 أمف لمدفا أمدانكـ األرزازةوو أألكددا ددنظر األذرار  أماـ األراألـو

 أأدنـ ،ا زأف ،ف إا اد او؟!!-   ا را : أ ا    أد
 لرب  ارأف ق ل  اد  ،لل األطاأأل ي أقاؿ حال ًا:

 مف أدت ألنعأؿ ألدا ماذا د رؿي أمنلو؟! دحف األذاف دعأؿ ألؾ ذألؾو-
 ندّ ؿ   ار محاأً  نفدم  األعامد اقارامال و أقاؿ ارد مرنذرًا:

 ألـ أقصد ما لفمن  مف قأأل و!!-
ة  ػػاألداـأ األُمدػػذرةي أادطلعػػت أ ػػأاؽ األدأألػػ  األر راػػ  ن ػػّف  ػػدت اػػما  أل دػػاف ُملّ ػػد

ػػؿ األاػػأرااف ماػػؤأألا  مػػا  حملػػ  ماػػرأرة ،لػػل األعػػأف األنعدماػػ ي أاأل لاػػطاداافي أُنَحمِّ
ا ػر و أألعػل األمعػدـ أم ػد نأ افػػًا ،لػل كنا نػ  نحػدث لاػػ  ،ػف األمأقػؼ األػذ  امكػػف 

ف ،لػػل ااػػنرداد أف اد ػػدي أأف إاػػراماؿ ن طػػط ألرػػدأاف ك اػػروو ألػػذألؾ ا ػػب أف دكػػأ 
ك ار: أكمػا قػانلنـ لػ  األ ػأ فوو ا ػب أف نعػانلأا  دػاوو األمػؤامرة ك اػرة إدفػـ اراػدأف 
نػػػدمار  ػػػذا األ لػػػدي أنمزاعػػػ ي أ اصػػػ  ،دػػػ   اصػػػرة اػػػأرااي إدػػػ  األف ػػػـأ األمرػػػاكس 
األصػػفاأد ي ا،مراكػػ  األك اػػر ،لػػل إد ػػازات حػػرب ن ػػراف ألعػػد حعػػؽ األافػػأد حلمفػػـ 

 عوو أ ـ ارادأف إ راج أل داف أالًاو ز راج مصر مف دامرة األصرا
،اد األمعدـ أم د إألل معر قاادن ي أل  ذ دػ  دػ ض أل دػافوو  ػذ  األرمػ  األأحاػدة 
أللررب األذاف احطمأف ،لل أرل  أدظمػ  األعفػر لػ  أأطػادفـوو أاند اػأف لاػ   ػامًا 

 مف دااـ األحرا و
 ووو
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وو ،دػػدما ـ  ػػا ت األذرارػ  ماػر، 0982لػ  صػ اح  دااػادا  ألددداػػ  مػف ،ػاـ 
أطلعػػػػت األدػػػػار ،لػػػػل األاػػػػ ار اقاػػػػرامال ي أكادػػػػت ناػػػػاؤ ت ،داػػػػدة حػػػػأؿ األ ا،ػػػػػؿ 

 األحعاع و؟!!
مفػػّدت إاػػراماؿ ألف أمفػػا  عاػػاـ ا ػػن اكات منرػػددة  ػػاف األمدظمػػات األ لاػػطادا  
أاألل دادا ي أ،ددما  ررت  دلأج األط اوي أصدر رماس أركاف  اش األصػفااد  أمػر  

،لػػل معػػرات األاػػاطرة األ لاػػطادا  أصػػأً  حنػػل   األعصػػؼ األ ػػأ ي أاألمػػدلر  األمركػػز
 ارأتي أاأل عاعوو  رد ذألؾ ا ناحػت األعػأات األمراداػ   دػأف أل دػافوو نعنػؿي أنػدّمروو 

كػػـ لعػػطي أأف األراصػػم  41مرلدػػ  أمػػاـ األرػػاألـ أف ،مػػؽ مفامفػػا ااصػػؿ إألػػل ،مػػؽ 
 األل دادا   ارج أ دالفاو

ت م ػدأ،اف مصػدقاف ألػـ انحّمػؿ األ لاػطاداأف األصػدم وو لاداػح أا حنػل  اػرأ 
كذ ػػػ  إاػػػراماؿو ننػػػا ب نعػػػدـ األرػػػدأ محاصػػػرًا  اػػػرأت مػػػف  فانفػػػا األػػػ، ث أاألطاػػػراف 

 أاألمدلرا ي أاألد ا ات نعّطب األ  ري أاألح رو
األمعػدـ أم ػدي أقأانػ ي أاػرا  األأحػدات األ اصػػ  األنػ  اعأد ػا األرامػد  فػاد أألػػا 

دطعػػ  دأار األمطػػاري األ ػػدام  األ لاػػطاد ي أزم مػػ وو اعػػانلأف  د ػػًا إألػػل  دػػب لػػ  م
أحنل األ ااحو األألب ،لػل ا،رض ألداػر صػاألحفـي أاأل اػامر لػ  األر ػاؿي أاألرنػاد 

 ك ارةو
 ووو

رلػػب  ػػأد  ، ػػدأ رمػػاس األم ػػا رات األراػػكرا  األل داداػػ  اػػما،  األفػػانؼ قػػامً  
أللماػػػػؤأؿ األ لاػػػػطاد   ػػػػ اؽ األحػػػػأت: أ لػػػػغ ،رلػػػػات أف ،لاػػػػ  مدػػػػادرة  اػػػػرأتي  ػػػػؿ 

اراماؿ ألف اع لأا  دار ذألؾوأل دافوو مررك   اارةي أا  ألعأات األل دادا ي أا،
،لل ا ف نرلب أ،ػ ـ ا،مػـ األمنحػدةوو حػادر األعامػد األ لاػطاد ي أ رلعنػ  ز ػا  
األ ماػػػػ  ، ػػػػر أألػػػػؼ ر ػػػػؿ أرض أل دػػػػافوو نػػػػاركاف  ل فػػػػـ ممػػػػات األ ػػػػاأخي أاألداػػػػا  
أا،ط ػػاؿي أ ػػـ ارن  ػػأف  لرػػًا مػػف األمصػػار األم فػػأؿ األػػذ  ادنظػػر ـي أكػػذألؾ  ػػرج 

 راأف أالًاواألاأ 
حادر األمعدـ أم د  اػرأتي  رػد أف أدَّع األ ػدام  ألػا األراحػؿ إألػل نػأدس أدا،ػًا 
حػػارًاي كحػػرارة ذكراػػات ح ػػ ي أمرػػ  كنا نػػ ي أكػػذألؾ لرػػؿ األرامػػد  فػػادي أ ػػـ ا ػػررأف 
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 أف األمؤامرة أك ر مدفـي أمف قأانفـ األن  ألـ ن  ؿ  عناألفاو
آذادفػػػـوو ألعػػػد ،ا ػػػأا أاػػػاـ إف صػػػراخي أندأ ػػػات األ رحػػػلي أدػػػأاح األداػػػأة امػػػا 

حرب ملدا وو حاث ا، اػاد ا،َدماػ  نن ػلوي أننطػاار لػ  األفػأا ي أأ نػن ّحـ  دػار 
األصػػػفااد  األحاقػػػدةي أ ػػػـ اطّ عػػػأف مػػػا  ػػػا ت  فػػػا  ػػػرامرفـ األمنرط ػػػ  أللعنػػػؿ أاػػػ ؾ 

ـ أ ػػ ؿ 0978األػػدما و ألعػػد ،ػػاد األمعػػدـ أم ػػد  ذاكرنػػ  إألػػل األنااػػب مػػف  ػػ اط ،ػػاـ 
األعأف ا درزاألا وو ،دػدما أألدػل أمػر   عصػؼ أحػد األمدػازؿ األػذ   مررك  األ االا  مب

نمركز لا  ،دد مف األعداص وو  ا ب ط لاف ظفرا ل دة ،لل  رلن وو ألعد  عػ  ذألػؾ 
 األمدزؿ مح أ ًا ،ف األرم  حنل ادنفا  األمررك و
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-16- 
 
 

أمدػذ منانراف  لاؿ األملأؾي أا،مرا ي أاألحكاـ األرربوو صّمـ األعػادة األصػفااد  
 ػػػػد  ا اػػػػناطاف لػػػػ  للاػػػػطاف ،لػػػػل نعػػػػداـ أد اػػػػفـ  طراعػػػػ  دمأاػػػػ  لافػػػػا ، ػػػػرات 
األم ػػازر األ  ػػػر وو إ  أف األ دػػػراؿ األصػػػفاأد   ػػارأف أراد ػػػا أك،ػػػر أح ػػػا ي  املػػػ  

 األر،بي لاقت كؿ ما  رف ل  األراألـ مف لظامبو
قػػػاؿ ألاػػػماري أألرػػػدد مػػػف قػػػادة األملا ػػػاات ا درزاألاػػػ  األم نمرػػػاف حأألػػػ ي أ ػػػأ 

مدظار  م اـ ص را لػ  صػ اح  اػـأ م ػمس مػف مدنصػؼ  ػفر أالػأؿ ،ػاـ ارصد  
 ـوو مأحاًا ألفـ  األ رؿ األذ   طط ألنحعاع :0982
  ذا األم اـوو كـ أنمدل أف أ رل ي أأرما  ل  األ حرو-
 أألماذا   د رؿ أافا األ دراؿو؟ ألاس األمفـ ا، دا ي  ؿ مف اعطدأف لافاو -
 أ ماذا نعنرحو؟-

أقنػرح د،مكػـي أاػأؼ دنك ػؿ دحػف  ػذألؾو طأقأ مػا أدػنـ -قاؿ امار  ادػدلاع: 
 أاأل اق  ،لاداو

  ذا ارد  ) انا ( أالًاو-
 ألـ  وو األم اماف ل  أقت أاحدو-
 أحدكـ ألف نانطارأا ند اذ ،ملا   فذا األح ـو-
 إددا درحب  ا نراؾ ،دد مف قأانكـو-
 حادًاوو ألاكف ذألؾ ألاؿ األاادس ، ر مف  ذا األ فرو-
 األرمؿ  اف مدلرانداي أمدلرانكـو ا ب أف دداؽ-

 األن ت األ دراؿ اقارامال  إألا وو محدقًا ل  ،ادا :
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 وو   دا،ػػ  ألػػذألؾوو األم امػػاف  األاػػاف مػػف أاػػ  معاأمػػ وو ألػػاس إ  األداػػا  -
 أا،ط اؿي أاأل اأخوو اقنحاـ صامتي م ا .وو   دراد  أ رةي أللامفو

اػػدار األرملاػػ  مػػف أرض ملرػػب نلػػؾ األلالػػ  األُمد َّ ػػ   األمذ حػػ وو كػػاف  ػػارأف 
 ألكرة األعدـوو كاف انراألل لا  صراخ األص ا ي أاألكرة ننعاذلفا أقدامفـو

ادطلؽ األعنل  كك ب مارأرة نمزؽ  ددااب حعد ا ا، ااد األدالل ي األداممػ  لػ  
م امػػػػػػّ  صػػػػػػ راي أ ػػػػػػانا و قداداػػػػػػؿ مػػػػػػف األػػػػػػدما  ن ػػػػػػ ب مػػػػػػف ا،أداج األمذ أحػػػػػػ  

صراخ ا،ط اؿي أااندا،ات ا،مفػات ندط ػ. لػ   األاكاكافي أاألحرابي أاألرصاصو 
 ػػػػأؿ األمػػػػأتي أر، ػػػػ و ألػػػػ   ػػػػدؽ األمذ حػػػػ  ننحّ ػػػػد األصػػػػدأر األم نأحػػػػ ي أا،،ػػػػاف 
األعالزةي أا،اد ي أا،ر ؿ األمعطَّر ي أا،مرا  األُمددألع  أا  ػات األُمحنلػرةي أنفػرأؿ 

ر األحاألمػ  األدما  األمن مػدة لػ  األاػاحاتي أاأل ػأارع أا،زقػ ي أننكاَّػر َأ دحػ  األصػدا
 رحاػػػؽ ا،،ػػػدا ي أكػػػرات األلرػػػب أاألحلػػػأفوو نلأكفػػػا ا،داػػػاب األاػػػاح   ألػػػدفش األلحػػػـ 

!! أمػف ركػاـ األم امػػاف انصػا،د دػأاح ،اكػؿوو مداػػ   مػف مدا ػؿ األمػػأتوو   األ  ػر و
  ا دًا ،لل لظا،  األم زرةو!!

 ووو
أ ػػػػرقت  ػػػػػمس األاػػػػػـأ األ ارأنػػػػػ  األنػػػػاأل ي أرأامػػػػػف األػػػػػدما  األُمراقػػػػػ ي أا، اػػػػػاد 

 أَّ   ل  األم ّاماف )األمال اف( نحملفا األراف إألل أدأؼي أأاماع األراألـواألم 
 رػػد اػػن  أاػػاـ مػػف األمذ حػػ وو  ػػدأ األكدااػػت اقاػػرامال  محاكمػػ  م ػػـر األحػػرب 
 ػػػارأفي ألػػػ  قػػػرارة مرظػػػـ أ،لػػػام  مررلػػػ  أكاػػػدةوو أف ،ػػػددًا ك اػػػرًا مػػػف ألػػػراد  ػػػذا 

مال  مف  رامـ ادػدف ألفػا األ رألماف األصفاأد  ا ب أف احاكـ ،لل ما لرلأ  ل  األ
  ػػاف اقداػػادا  لػػد األرػػرب ،امػػ ي أاأل لاػػطادااف  اصػػ و لػػ  قا،نػػ  األك اػػرة ،ػػ  
األصػػػراخي أاألاػػػ ابي أاأل ػػػنامـ  ػػػاف ا،حػػػزاب األمنصػػػار، ي األم نل ػػػ  ،لػػػل األأاػػػامؿي 
أاألنكناؾوو األمنأحدة ل  ا، داؼ ا اػنرانا ا ي األنػ  نصػب  لػ  حلػـ إقامػ  إاػراماؿ 

 ،لل األ رالاتي أاألمرنعدات األنأرانا  األمزا  و األك رفوو مرنمدة
ألعػػد أرادت إاػػراماؿ مػػف  ػػ ؿ  رألمادفػػاي أاألمظػػا رة األك ػػرف األنػػ   ر ػػت نُدػػدِّد 

  األم زرة ل  ص راي أ انا وو ألنعأؿ أللراألـ أدفا لد ما  رفو!! 
قاؿ األ دػراؿ  ػارأف أل لاػام وو أ ػأ اطػؿ  م ناػمًا مػف دالػذة مدزألػ  لػ  األعػدس 

 ار اقارامالا  األاامرة ل  األ ارع  ان  ي ماندكرة  رامن :،لل األ ما 
ا ػػفدأا ،لػػػل ك مػػػ وو  ػػذ  األ مػػػا ار د اػػػفا انلػػرد  اأمػػػًا ،لػػػل كراػػػ  -

 رماس أزرا  حكأم  إاراماؿوو أ ذا ا،مر ألف اكأف طأاؿ ا،مدو
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 ووو
ااػػػػنرادت األعػػػػأف األأطداػػػػ  األل داداػػػػ  أ،افػػػػاوو  رػػػػد أف أحدػػػػت رأاػػػػفا ألراصػػػػ   

اقاػػػرامال  ألدصػػػؼ أل دػػػافي أاألػػػذ  ادطلػػػؽ اػػػزرع حل ػػػا   ا درػػػزاألااف  ا ناػػػاح األ ػػػاش
  داي أ داؾوو ل   ارأتي أ رض مداطؽ األ دأبي أ  اؿ األ أؼو

ادطلعت األمعاأمػ  األل داداػ  لػد ا حػن ؿي أأ  ػرت  دػأد  ،لػل األنل ػت حػأألفـ 
أ محنراػػافي من دػػدقافوو  لرػػًا مػػف معػػاـأ  دػػاي أأ اان ػػفاد ي أأ من ّ ػػرة  دػػاؾ أ ػػد

 األدـ اقارامال  ادزؼ لأؽ نراب أل دافو
نلعَّت راحاؿ األرااأل  األ،األ،  مػف ا دفػا ا،صػدر ) ػاؤأؿ( األمػ ـز لػ  األ ػاشوو 
صدمنفا كلمان : ُأم وو إددػا درػاش لػ   ػذا األ لػد لػ  حاألػ  ر،ػب داممػ و! ألعػد  ػدؤأا 
ف حػػر فـ لػػدداوو ألعػػد حّطمػػػأا  ػػدار  ػػألفـ مدػػاوو  ا مأدػػػا ألالػػ  األ ارحػػ  أقنلػػأا مػػػ

اػػران   دػػداافي أ رحػػأا ، ،ػػ ي أألػػأ ألػػـ أكػػف محنماػػًا   اػػـ د ا ػػ  ألعنلػػت أأ  رحػػت 
وو  ػػؿ داػػرق  لػػ  األدفػػاروو كػػـ أنمدػػل أف أ ػػرج مػػف  ػػذا    محاألػػ ي   داػػنطاب األدػػـأ
األ لد  ار، وو أ ذا  رأر  ماب األ دأدي أاألل اطو أل داف  لد  ماؿ  دًاي أألكػف مػف 

 األمانحاؿ ،لادا األنمنب   ماأل و
و أصػػارحؾ األعػػأؿوو أ ػػرر  ػػاأل ز  أاألرػػاروو دحػػف م رمػػأفوو ألعػػد قنلدػػا أمػػ و

األمػػػدداافوو أمػػػدفـ األداػػػا ي أا،ط ػػػاؿو مدػػػذ أاػػػ أعوو ألػػػ  م ػػػاـ  ػػػانا وو ارنك دػػػا 
م ػػازر ألػػـ ارنك فػػا األدػػازاأفو!! كػػاف أمػػام  اح ػػأ  اكاػػًاوو دػػاظرًا لػػ  ،ادػػّ وو نعػػّدـ 

ػػػ   ػػػدمفاو م األ ػػػًا  ان ػػػا  وو ،مػػػر  حػػػأاأل  األ،ماداػػػ  أ ػػػفروو  ػػػاألعرب م دػػػ  ناػػػ ف ُأم 
ا،أامروو ألـ أانطب إط ؽ األدار ،لا و  ا  األرقاب مرد ا ي أ طلع  لّ ػر رأاػ وو 
أ حت  أ ف وو كدت أنعاد مف  أؿ األمدظرو إددػ  أ،لػـ كػـ نكػر اف األرػربي أأدػؾ 
قااا  األعلبوو أألف أدال قنلِؾ ألط ؿ للاطاد   دعًاوو ألذألؾ أ  نػراف مرػ  أددػا دعػاـ 

 ا ،لل  حر مف األدما و!! اادرقدا ل  ألّ ن  دفاا  ا،مروأطد
أ،لػػـ أدػػؾ اػػأؼ ناػػ راف مدػػ ي أمػػف م ػػا،ر وو أألكدفػػا األحعاعػػ  األعادمػػ    
محاألػػ و دحػػف ا ف لػػ  مدطعػػ   لػػدة قػػرب  اػػرأتوو صػػحن   اػػدةوو ق  نػػ ي أح ػػ  

 ألاارةو
 0982/ 9/ 09ل  

 ولدؾ المشتاؽ
 شاؤوؿ

ؤأؿ رااأل   أا ا  مػف أاألدنػ وو ُ َملفػا ُنمطػر  رد ، رة أااـوو نلعل األم ـز  ا
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ـّي أاألدلػػب ألكلمانػػؾ األ اماػػ وو  حلػػ ًا: اػػررُت ،دػػؾ  صػػح   اػػدةوو أأصػػا د  األدػػ
األنػػ  ن ػػاألؼ  ػػرار  كن دػػا األمعّداػػ و!! كدػػػت أ،نعػػد أدػػؾ افػػأد  مػػؤمف أصػػػفاأد  
مػػنحمِّسوو اػػا  دػػّ وو   نػػدع ظدػػ   ػػؾ ا اػػبوو أقػػنلفـ اػػا  ػػاؤأؿوو أقنػػؿ ا،لػػا،  

رب األدػػػأااـ ك ػػػارًاي أصػػػدارًاي أادمػػػا أ ػػػدنفـوو ادػػػنعـ ألمعنػػػؿ  األػػػؾ أأ اػػػؾوو إف األرػػػ
 اػػد  اػػدكلد  ألرقصػػ  ادنصػػار حعاعػػّ وو كمػػا ادنصػػاردا لػػ  حػػرب ا،اػػاـ األاػػن وو 

 حعؽ رح ن  أدتي أزم مؾوو أا،  ألات ا دًا أل و
 أداي أاارة   ار ندنظرؾ أذر،دا األم نأح   انع األؾو أاألدنؾ األمحّ  و

 ـ راحاؿ0982/ 9/ 29ل  ط راا 
 أحادنـ اا   ابوو  اامر ـ ننزاادوو ألر أ ـ  عأةو قاؿ أحد قادة األمعاأم و-

 رػػػد اػػػأمافوو أذ لػػػت األمذ حػػػ  األ داػػػدة األنػػػ  ارنك فػػػا  ػػػاش ا حػػػن ؿ األدػػػاس 
  مارًاو
  ؿ أحصانـ ،دد األ فدا و؟ ادؿ األمراالأف األصح اأفو-
ا ب مام  أ مااف  ا ًاو أألػـ اكن ػأا أ ؿوو ألعد أ،دمأا رماًا  األرصاص أأل ًا أ -

 ػػذألؾو!! إدفػػـ ارنعلػػأف كػػؿ مػػف اعػػب  ػػاف أاػػدافـ مػػف األر ػػاؿوو الػػرأدفـ لػػ   ػػ اؾ 
نحملفا األحأاماتوو نمامًا كحاأادات األدا  وو ،ـ ادعلأدفـ دا ؿ ا،رض األمحنلػ  إألػل 

 مرنعؿ أطلعأا ،لا  ااـ )أدصار(و
 أاؿ األمعاـأ ، اسوقنل ي م رمأفو!! ،لَّؽ أحد األمراالاف ،لل أق-

نرا ب اقارامالاأف محن ظاف   راط مػف األنػراب األ دػأ   األل دػاد وو ألظػدفـ أف 
ذألػؾ ا رػد األ طػر ،ػف ماػنرمرانفـ األ ػماألا ي أاألل دػاداأف األ دػأ ااف ارنػدأف قمصػػاف 
األحػػزفوو ااػػارأفوو اركلػػأف  دقػػداـ حالاػػ   ػػاف األػػن ؿوو لػػأؽ األطرقػػات أا،رصػػ   

 ي األمحاصرةوو افرأألأف مف مأت إألل آ ر أ ػـ احلمػأف مػب األمرأا   دمامفـ األدازل
أط ػػػػػاألفـ  زح ػػػػػا ة  ادمػػػػػ ي حاػػػػػر مرنر ػػػػػ   راػػػػػدًا ،ػػػػػف اد  ػػػػػارات األعػػػػػذامؼي أأزاػػػػػز 

 األرصاصي أندمار األ اأت ،لل رؤأس ااكدافاو!!
 
*** 
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،ػػػػاد األمعػػػػدـ أم ػػػػد مػػػػب كنا نػػػػ وو محمػػػػأً  ،لػػػػل أكػػػػؼِّ مػػػػف األحػػػػزفي أاألعفػػػػر 
دة ا حنػػرابي أا درػػزاؿي أاألصػػمتوو مػػّرت ،لاػػ  ا،اػػاـي أا دكاػػاروو لػػ  دا لػػ  ،عػػ

أاأل ػػفأري نحػػرؽ ،ػػذا ات اػػداف طأالػػ  مػػف ا مػػاؿ األمكاػػأرة لػػ  األحػػرب أاألحػػبي 
أمػػف األػػرلض أللاػػلأؾ األمػػاد  األ  ػػث  لػػؼ األ،ػػرأةي أناػػا ؿ أاػػف ذ  ػػت نلػػؾ األعػػاـ 

 مف األامّأي أاأل رأاا ي أاألرلر ي أاألدزا  و
ـ ،ػػرض ،لاػػ  أحػػد مرارلػػ  األل دػػادااف صػػ ع  ح ػػار األػػذكرااتوو أ،ػػاد  إألػػل اػػأ 

ن رلػػ  ملاػػأدارًا  ػػ ؿ اػػن   ػػفأر:  ػػا رة مػػف األن ػػغ األمفػػّرب مػػف )ق ػػرص( نحمػػؿ 
،لػػل مندفػػا أأل ػػ  صػػددأؽوو أكػػؿ صػػددأؽ احنػػأ  ،لػػل ممػػ  )كػػرأز(وو كػػؿ حمأألػػ  

 ألؾ مدفا مم  أ ماأف أأل ًا مف األلارات األاأرا و
 أما  أ األمطلأب مد و؟!-
أ ػػػحدفا مػػػف  ػػػاط. ا،أزا،ػػػ  حنػػػل  ػػػارج حػػػدأد قطػػػاع حمااػػػ  ن رادفػػػاي -

 ماؤأألانؾو
 أما أدراد  أّف  ذ  األصداداؽ   نحمؿ أالًا األم دراتي أاألا حو؟!!-
 امكدؾ األنحعؽ مف أّ  مدفاو-
 نحععت مف ، رةي ، رافي مم ي أاأل اق و؟!!-
 أألأوو األ،ع  مأ أدةو أ رداف اا أ   مرظـ األداس ،ـ  نفّربو!-
 ا ات انذ ب األحمأأل و؟أل  أ  ا ن -
 قاـ ااأّزع  دا ل  أل دافي أاأل اق  ل  اأرااو-
ـّوو أ  نػػرف مرػػ  أف مػػف ا اػػب د اػػ  مػػّرةوو - اردػػ  نػػدمار اقنصػػاد  لػػدافوو ،ػػ

 ا اب  رل ي أأطد و؟!
 أنذّكر ،ددما طرد  مف مكن   أد  قاؿ: إذا ألـ نع لفا أدت ااع لفا حارؾو

 اامرفا  ادًا: ح ّ و أ حظي أ أ ادادر  أد  نمنـ  كلم  ألـ
 ػذ  األنر اػ  األنػ  ندػذ   رحاعفػا مػف أ أاػ وو ناػر  لػ  دمػ ي أأ دادػ ي ندػػذ  
 ذأر ي أندلرفا  رادًا ل  أ،ماؽ األنر   األم  أأل ي  دـ أ،رؽي أقػاـ م نمرػ  األد الػ ي 
األمكالحػػػػ وو األنػػػػ  ندالػػػػؿ لػػػػ  اػػػػ اؿ األصػػػػمأد  أ ػػػػ  ،أاصػػػػؼ األاػػػػعأط األمػػػػاد ي 
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في أكؿ مػا ،ػدا ذألػؾ  اطػؿي أُم ػرِّب أا ػب أف اػزأؿي أاألد ر و أقّرر أد   أ األصَّ 
ألّكػػػػر  صػػػػأت ،ػػػػاؿ: اػػػػأؼ نكن ػػػػؼ األ مػػػػا ار لػػػػ  أأقػػػػات صػػػػراع األأ ػػػػأدوو أف 
ا،  ؽ منّأ    األصػدؽي أاألدزا ػ وو األنػ  ندمػأ لػ  نر ػ  األحرّاػ   ػ  األمد ػذ األأحاػد 

 مف  ذا ا دفاار األذ  ااحؽ ا،ّم و!!
لاطاد ي األذ  حمل  اأمًا  اػاارن  مػف در،ػا نذكَّر كلمات أ   رامز األ دام  األ 

وو لاػأؼ ا ػمو أمامػ   ددػ  مػا زاؿ  إألل دم ؽي أألكػف إف نصػادؼي أألعاػ  ذات اػـأ
دعاػػػًاي أدظا ػػػػًاوو رحػػػـ األمدراػػػػاتي أأف ناػػػػار األنلػػػّأث ألػػػػـ ا رلػػػػ ي أألػػػـ ن نلرػػػػ   األأ،ػػػػ  
األكاب األر اصوو األذ  انرؾ  صمان  ،لل كؿ لردوو مفما حاأؿ نلماػب د اػ و إف 

 مػػػ  أقنمػػػذ ألػػػـ اكػػػف نحلاعػػػًا أرا   اػػػا تي أم،األاػػػات دظراػػػ وو ،لػػػل ا،قػػػؿ لامػػػا ك
 ا ص  و
 

*** 
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  ؿ إ ازة أل وو ، ر  ارع  ددادوو األن ػت امدػ   ان ػا  إحػدف األرمػاراتوو قػرأ 
  لن  ك ارة: األمحاما  قمر ا، ردو

اػػػا  قادمػػًا مػػػف أ،مػػػاؽ األػػػذكرااتوو د ػػػؿ مكن فػػاوو حػػػامً   دانػػػ وو ألأحػػػ  دحا
رامرػػ وو  ػػرزت كلمانفػػا األ مرػػ ي األك اػػرة األحػػرأؼ: )،دػػدما ُنحلِّػػؽ داػػأر األحػػؽ لػػ  

 اما  األردؿ األمنأّ     األ  ا، ي أاألدزا  وو ند ؿ ،را اف األ اطؿ  حأر او(
قػػّدـ  طاقنػػ  إألػػل )اػػكرنارنفا(و األمعػػدـ أم ػػد األحمػػأدو داـ ادنظػػار  قرا ػػ  اػػا،  

 ث ر اؿي أاادناف ادادرأف مكن فاونلااؽ قلاً وو ،ذر اوو ،ددما  ا د ، 
ا،نػػذرت ،ػػف األنػػد ارو نداأألػػت  دانػػ وو مّزقػػت أأراؽ األندلاػػؼ ،دفػػاي أ،دػػدما 
دظرنفػػػا أقػػػرأت كلمانفػػػاوو نمّلكفػػػا لػػػرح ط ػػػأألّ :  كػػػذا أدػػػتوو نعػػػّدـ د اػػػؾ  طراعػػػ  

 م نل  و!
  اعػػارف  مأق ػػؾ األػػذ  أصػػؿ حنػػل لرداػػػاي  إدػػ  مرػػرأؼ   أداػػا  ألػػؾ مػػػا -
 حااتو
 ػػػف حػػػارن ي أأطدػػػ وو أأا ػػػب األمحامػػػاة األػػػدلاع ،ػػػف األحػػػؽي أ ػػػأل  أدػػػت ا-

 ،لاؾ مف أدااب األصفااد ي أأ ارًا ُ،،زاؾ ل  األمرأة األن  أح  تو
،مػػػ  ا ناػػػام  مػػػف حػػػّب قػػػداـوو  ػػػدأت نراػػػؿ أمالػػػفا مػػػف  داػػػد لػػػ  األعل ػػػاف 

 األمنعا لافو لا دن   اؤاألفا:  ؿ أح  نفا ك،ارًاو؟
 ذة األمطل  ،لل األاما ي أقاؿ:أ اح  رادا وو داظرًا مف األدال

أصػػػدقؾ األعػػػأؿوو إددػػػ  اػػػ ف لاػػػاف مػػػف األػػػذكراات األمؤألمػػػ وو ز ػػػأر أاامفػػػا -
مازاألت نؤّطر  رلات لػؤاد وو  ادػ ي أ ػاف ا نػ  أحػزاف حاألاػ ي أ،زاػزة ،لػّ  أألكػف 
كّؿ ذألؾ ألف اعفر أألأاد  األم نام  أللحااةوو أ دا ل  صػدر ي أ لػؼ م ػانؿ أألمػ وو 

 األ رح وو ،ارا  نحت أألأاف األ مسونمارس رأح  طعأافا 
 ػذا رامػب اػا أم ػدو أ رقػت ،ادا ػا  ػأماض األمػرأة األمنرط ػ  األػرأحي أاأل اػد -

 إألل األر أأل  األصادق ي األألا ي األأا،ع و
دظر إألافا طأاً وو ألعد األنف ػت  ا،دأ،ػ ي أدلػ ت كن احػ  نركػت أحاػدة ،لػل 

   رنفا ألن رب كؿ دادفاو ادألفا: كاؼ أدت ا فو؟
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 ا وو ألذألؾ د حت ل  ،مل و أأدتو؟أاقر-
 أؤمف  ن دد األحااةي أألكف ألماذا ألـ ننزأ   حنل ا فو؟!-
 األر اؿ ا  أف ا رن اط  األمرأة األدا ح و أا نامت ا ناام  ذات د أل و-
 أ،نرؼ    ان  مدؾ لاما مللوو أألكدد  ا ف َأحنرُمِؾو-
 أ ذا م رد قأؿوو أـ طلب ا،ذف  األد أؿو؟-

 إذاوو أدا أقرع األ ابو-أللاا : امنا أ ف   ا
أد،ػػأؾ أللدػػدا  اػػـأ األ مرػػ  األعػػادـوو األلعػػا  لػػ  مكن ػػ  ،ػػـ ددطلػػؽوو ا ػػب أف -

دنرارؼ مف  دادوو ألعد ملت ادأات طأال ي أحصػلت منداػراتي أقدا،ػات  داػدة 
 درا فاو ا ب ألب ا،مأر لأؽ األطاأأل و ،ـ دعررو

 مرأةو!أدت نعل اف األمدلدةوو ل  األ رؽوو األر ؿ اد،أ األ-
 أدت ا،،لـ  م ادم وو أمب ذألؾوو ل  األمرة األناألا وو ند،أد و-

رّدت ،لػػػل األفػػػانؼ: أ ػػػؿوو حػػػدًا  لاػػػ  األدطػػػؽ  ػػػاألحكـوو أطممدػػػؾ مدػػػذ ا ف 
األحكػػـ ألصػػاألحؾوو درػػـ اػػا اػػادن وو حػػدًا اػػأؼ نكػػأداف حػػرةو  وو  وو كػػؿ  ػػ   

 األا م و،لل ما اراـو األاا،  األناار  ننأا داف أماـ  اب األمحكم و مب 
ألرت اما،  األفانؼي أاألن نت إألا : مّرنػاف أقامػت  ػذ  األمػرأة د،ػأف طػ ؽ 

 ،لل زأ فاي أل لتوو أما  ذ  األمّرة لاأؼ نر حفاو
 ألماذاو؟!-

لػػحكتي أنا رػػت: أأً  ،ف األحػػؽ مرفػػاي أ،اداػػًا " ػػطارة األمحاماػػ "وو زأ فػػا 
حػػػّأؿ حاانفػػػا إألػػػل ،اطػػؿ ،ػػػف األرمػػػؿي أاػػػّكاروو ااػػنأأل  ،لػػػل ران فػػػا  ػػػاألعأةوو ألعػػد 

  حاـ   اطاؽو
  ؿ  ماب مأكلأؾ مف األداا و؟-
 و اأ ػػػػد ألػػػػد  د،ػػػػاأف ذات مأالػػػػاب منرػػػػددةوو أأصػػػػحا فا ر ػػػػاؿوو إدفػػػػـ -

ا،عػػأف  معػػدرة األمحاماػػاتو قاألػػت ذألػػؾي أ ػػ  نر ػػع   دظػػرة أا،عػػ وو ااػػنلَّت د َلفػػا مػػف 
و  رػػد أف  ر ػػ  حػػداث قػػداـ  ػػرف  ادفػػاي أ ادػػ  ألػػب اػػد   اػػد اي أادصػػرؼ مأّد،ػػاً 

  حدن   ا ناام  ،رال ي ُمح َّ و
ل  األ ارع  رر أد  ان ػنف مػف  داػدوو   ػذ  األ نػاة األُم ػرَّ ي األفاز ػ ي األدا دػ  
 األ،عػػػػػ ي أا ،نػػػػػػداد  األػػػػػػذاتوو ألعػػػػػػد قػػػػػػرر اقنحػػػػػػاـ قل فػػػػػػاي أ اػػػػػػد اي أأاػػػػػػأار ا ذات 

 اقط  ت األدر اا وو أألاأؼ ا رلفا ننلأف محنرق  لأؽ  أاظ لحأألن و
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مف  داد ل  قلب أم دوو األلعا ات األمنكررة  اد ي أ ػاف األمحاماػ   اطب األحب
قمػػػػػروو رّأت ،طا ػػػػػفما   ر،ػػػػػات األراط ػػػػػ  األم ػػػػػ أ  ي األمحػػػػػ ة  رحاػػػػػؽ األن ػػػػػا ـ 

 األدالبي األرزافو
لا دنػػ  ذات مػػرة  اػػؤاؿ م ا ػػري صػػراف: حػػد،د  ،ػػف ألالػػل األد ػػد و؟ ،دػػدما 

 رأت ،لل أ ف  ا اندرابوو قاألت:
األمػػرأةي أ اصػػ  أدفػػا رحلػػتي ألكددػػ  أأّد األػػد أؿ إألػػل    احمػػؿ اػػؤاأل  حاػػرة-

 ،األـ ا،د،ل ا، رف األن  ، عت األر ؿ األذ  أح  ن و
   ػػػدسوو اػػػأؼ أ ػػػ ب للػػػأألؾو! كادػػػت نحمػػػؿ  ماػػػب األمنداقلػػػات األنػػػ  -

اح فا األر ؿ ل  مر أقن و إدفا رصاد وو أ،ا ،  كمرا عػ و قدأ،ػ  رالػا ي أمدػامرة 
لػػػؼ أ ففػػػا األفػػػادئ انػػػدلؽ دفػػػر صػػػا ب مػػػف م اكاػػػ و مرطػػػا ة حنػػػل األ دػػػأفو  

األحاػػػاة األملأدػػػ   ػػػاأل رح األراصػػػؼو ا ػػػر  لافػػػا نػػػارة األػػػدـ األرر ػػػ  األحػػػاري أنػػػارة األػػػدـ 
 اقدكلاز  األ اردو إ  أف أ،ظـ ما لافا صدقفا األذ    انزحزحو

 داات أمرًا  امًاو!  ؿ    أ مؿ مد و؟-
 قفع  أم دوو لامنات األدرل   لحك :

األ ػاصوو حنػل ألػأ ألػـ نكػف  مالػ و أدػت  مالػ   األمعػاااس  ألكؿ أد،ل  ماألفا-
األنػػ  ان ػػؽ ،لافػػا األ  ػػروو إ  أدفػػا كادػػت مػػف األداػػا  األلػػأان  ُاػػِدْرَف رؤأس األر ػػاؿ 

 ،ددما ار رف  محاذانفـو
ألػػػػـ نَػػػػُرْؽ ألفػػػػا  ملنػػػػ  ا، اػػػػرةي إ  أدفػػػػا كنمػػػػت حاظفػػػػاوو  ػػػػدالب مػػػػف األك راػػػػا  

ـ  رػػػد ما األرامػػػد  فػػػاد  طاقػػػ  د،ػػػأة أا، ػػػرار   رػػػدـ ا  نمػػػاـو ملػػػل  ػػػفرافي ناػػػلّ 
 ألحلأر ح ؿ زلاؼ األمعدـ أم د ،لل األمحاما  قمر ا، ردو
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-17- 
 
 

األ ػػػػؤر ا درزاألاػػػػ  األمنحصػػػػد  لػػػػ  األد ػػػػـي أا، داػػػػ ي أاألمنػػػػاراس نػػػػدم  قلػػػػأب 
األمعػػػانلاف األػػػأطدااف األمػػػدالراف ،ػػػف ،رأ ػػػ  أل دػػػافوو األرػػػازماف ،لػػػل نحراػػػر   ػػػاؿ 

 أل دأبوو مف نلؾ األملا اات ا درزاألا ي اق،دا  األرملا واأل أؼي أ،دد مف مداطؽ ا
األنف ػػػػػت األمرػػػػػارؾوو أرّ ػػػػػت  حمػػػػػدأفي أ،األاػػػػػ ي أ اصػػػػػأري أ ماػػػػػب األ لػػػػػدات 

 أاألعرفوو  اد  ارات األعدا ؿي أأزاز األرصاصي أل اب األصأاراوو
ادػػػدلب لاػػػاض اصػػػدر أأامػػػر  إألػػػل األمحػػػار افوو األػػػذاف ناػػػاقط ،ػػػدد مػػػدفـ قنلػػػل 

األمػػػأت األمرنمػػػ وو أ ػػػ  نراػػػؿ مدا لفػػػا األحاصػػػدة ألػػػارأاح أ رحػػػل أمػػػاـ ط قػػػات 
األمنأا، ػػػػ ي األمفا مػػػػػ  أللرمػػػػػارة األلػػػػػ م  األمحّصػػػػػد   ػػػػػدطأاؽ مػػػػػف  ػػػػػدراف إاػػػػػمدنا  
ُماػػلَّح وو أأ ػػأابي أدأالػػذ مد َّ ػػ   دكاػػاس األرمػػؿوو أندػػا،رت حػػأؿ األرمػػارة األمدارػػ  

مرفػاوو  األن  نأاطت اػاح   حمػدأف األرمااػا وو ماػاطرة ،لػل  ػأار،فا األمنعاطرػ 
 حعأؿ ا،ألداـ األملادة ألالرادي أا ألااتو

إدفػػا اػػاح  ،زراماػػؿو!! قػػاؿ أحػػد األمحػػار اف األػػذ  د ػػا مػػف مصػػادة األمػػأت -
  ز، أ  وو م ّل ًا ا،داف مف رلاق وو انلأااف مف  دة األ راح األدازل  دمًا أندألمًاو

أ،ػػػػاد األعامػػػػد لاػػػػاض ن ماػػػػب قأانػػػػ :    ػػػػد مػػػػف أاػػػػال  أ ػػػػرف  قػػػػن ع أأألمػػػػؾ 
 ألمدّر،اف  األمناراسوو ألع. ،اأف ،اص   األمأت  ذ و ناا ؿي أرلاق :ا

 ا ألن اؼ مانحاؿوو كؿ ما احاط  فـ نحصد  دارادفـ األدقاع ي األُمرلَّم و
انصػػؿ  ان اػػًا  األرامػػد األاػػأر   فػػادوو  ػػرح ألػػ  األمأقػػؼ ،لػػل ا،رضوو طلػػب 

 د،م   داراف األمدلرا ي أ ردد مف األد ا اتو
عػػرر اػػأاًاي أحاػػب األأاقػب مػػا انأ ػػب لرلػػ وو أاػػأؼ أ،لػػـ أدػا قػػادـ إألاػػؾوو ألد-

 قاادن   ذألؾو
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مف أحد األمراصد األأاقر  ،لل األم ارؼ األ رقا  ألمدادػ  صػألر األل داداػ  ندػاأؿ 
األرامػػػػد  فػػػػاد  راطنػػػػ  األراػػػػكرا  األمحّملػػػػ   األمأالػػػػبي أا، ػػػػداؼ األمراداػػػػ  ادطلػػػػؽ 

زَاًع أ داػػ  أ،مػػارات  ػػّأ نفا  رر نػػ  األ اػػبوو ،ػػا رًا األطػػرؽ األرمااػػا  أللمدادػػ وو من ػػاأ 
ا نراقػػات األعػػذامؼي أاألداػػراف األنػػ  نركػػت  صػػمات أألاػػدنفا األررالػػ ي األاػػأدا  لػػأؽ 

  درادفاو
َأْ ػػػُ  األرامػػػد  فػػػاد األػػػذ  أصػػػ ف أ ػػػا ألط لػػػاف رامرػػػافوو ألّأحنػػػ  األ ػػػمسي أاألػػػراف 
أنأّ ػػل ،دػػد األرادػػافي أاأل ػػـي أاأل  فػػ وو   اػػأط األدلػػأف األدقاعػػ وو لدصػػ ف  زمكادػػؾ 

أف نلػػاؼ إألػػل ،مػػر    أقػػؿ مػػف ، ػػر اػػدأاتوو مػػا ،ػػدا دظرنػػ  األنػػ   عاػػت  ا ف
 حادةوو كدظرة صعرو

ااػػػػنع ل  األعامػػػػد لاػػػػاضوو ااػػػػنطلرا األفػػػػدؼ األمرػػػػاد وو أ ػػػػا دًا حأألػػػػ   ،ػػػػث 
األمعانلاف األااكد ي األمدّماةو ألعد مدرت األداراف األك،ا   أاػ  محاأألػ  ألاػح فا مػف أرض 

 األمررك و
وو  رػػػد قصػػػؼ  قػػػرر األعامػػػدافوو أدػػػ     ػػػد مػػػف ماػػػاددة األػػػد ا ات ،دػػػد األف ػػػـأ

مدلر  مركزوو ألندمار ما امكف مف األنحصػاداتي أقنػؿ أك ػر ،ػدد ممكػف مػف ألػراد 
 األردأو

إف احػػن ؿ  ػػذ  األرمػػارة ا ػػنف األطراػػؽ أمامدػػا إألػػل مدادػػ  -قػػاؿ األعامػػد لاػػاض: 
 ،األا و
 اأؼ انـ ذألؾ  نصماـ األمعانلافي أ  ا،نفـ األمررأل و-

احنػػدمت مرركػػ   راػػ وو اػػّطر لافػػا األنعػػدماأف ملحمػػ  لػػدا وو ق اػػؿ األمداػػب 
 ااطر  األ دسي أاققداـوو ألعد أص ف األطراؽ أمامفـ م نأحًا ألمنا ر  األنعدـو

نناألػػػت األمرػػػارؾ  دػػػاي أ دػػػاؾوو اػػػاحع  ،لػػػل اػػػ أح األ ػػػأؼي أقممػػػ ي  حػػػأر 
ألػػػت ا درػػػزاألاافوو لااػػػنراد أ فػػػ  دظا ػػػًا مػػػف األ،يألاػػػؿ األ  ػػػر ي األم ػػػأ  ي أاألنػػػ  حاأ 

أمراكا  عص فا )األداأ را ( اق عػا  ،لافػاوو ألػرض  طأطفػا األحمػرا  ،دػد )اػأؽ 
 األدرب( أحار او

 ووو
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ملػػػت اػػػدأات حزادػػػ وو دازلػػػ   ػػػاأل رابي أاألػػػدماروو أآ ؼ األعنلػػػلي أاأل رحػػػل 
أاألم عػػػأدافو أصػػػؿ  رػػػد ا األل دػػػاداأف إألػػػل قمػػػ  األعدا،ػػػ  األنػػػ  أر ػػػدنفـ إألػػػل األحعاعػػػ  

دلدأا   لػانفـوو ألػػمدأا  ػراحفـوو أ،ػادأا إألػل نأحػػد ـوو األأالػح ي األاػاطر وو لػ
أا،نرلػػػأا أمػػػاـ أد اػػػفـي أأمػػػاـ األرػػػاألـوو أدػػػ     ػػػد ألفػػػـ مػػػف قلػػػب األصػػػ ح  األداماػػػ وو 

 أاأل د   كنا   ناراو أ ااألفـ األعادم  مف  دادو
 ووو

أألعػػل األمعػػدـ أم ػػد كلمػػ  لػػ  ح ػػؿ األنػػد اف األحا ػػدي األم نمػػب لػػ  قراػػ  قّراصػػ  
،ػػف األم نػػار أ ػػأ  ػػ ل وو مرػػددًا مداق ػػ ي أمالػػا  األمرّطػػر  األ طأألػػ وو نحػػّدث لافػػا 

كاف انكلـي  أحزد  األرماؽي األصادؽوو الو احنرامًا مدذ أ دة مررلن   ػذألؾ األر ػؿ 
ي أاألد ؿي أاألدما، و  األمنأج  األكـر

أ  ػػػػر  األرامػػػػد  فػػػػاد: ألػػػػـ النػػػػِؽ  ػػػػ  مػػػػرةوو إ  أ ػػػػادرد   األاػػػػؤاؿي أا طممدػػػػاف 
 ؾ كدحد أ دام و،لاؾوو ألعد أح َّ 

 كؿ ما أر أ  ألنلؾ األدار األم ر، ي األرحا  ي أ  ُنمحؿ  اادر او-
 أ داؤ وو ،لل در   مف األرلـي أاحملأف  كؿ ،ع  ص ات أاألد ـو-
 رحم  اهللوو  ذا ارد  أف ذكرا ي أاام  ألـ ادلدا مر و-

،دػػػدما ،ػػػاد أم ػػػد إألػػػل مدزألػػػ وو كادػػػت  ادنظػػػار  م ا ػػػدة اػػػارةوو  طاقػػػ  نفدمػػػ  
لالػػػ  مػػػف صػػػداع  األحمػػػاـوو األم كػػػري أاألكانػػػب األصػػػح   األ رداػػػ  ) أزاػػػ (  ػػػذا  ز 

األمدالػػػؿ األػػػذ  كنػػػبي أدالػػػب ،دػػػ  طػػػأاؿ لنػػػرة اػػػ د  لػػػ   ػػػاراسي أنصػػػدف  كػػػؿ 
 ػػػ ا،  أللػػػأ   األصػػػفاأد  لػػػ  لرداػػػػاوو إ  أف مػػػا أل ػػػت ادن ا ػػػ  ،دػػػأاف األ طاقػػػػ : 

نػػا ب ،ػػف ك،ػػب ـ قػػاؿ  راػػاألن  أدػػ  لػػرح  ػػدًا  زأا ػػ وو أ ػػأ ا0987/ 0/ 9األعػػدسو 
ادن الػػػ  األح ػػػارة األ ااػػػل وو أاػػػػرف  ػػػدـ ،اداػػػ ي أمرػػػػ  زأ نػػػ  األمصػػػأرة األصػػػػح ا  
)دااادػػػػػا( نصػػػػػد  أط ػػػػػاؿي أ ػػػػػ اف للاػػػػػطاف األرػػػػػّزؿوو أل ػػػػػاش ا حػػػػػن ؿ األمػػػػػدّ ب 
 األا حو!! أاأؼ اررِّ اف ،لا وو منل اػدحت ألفمػا األ رصػ وو لػ  دم ػؽ ألنفدمنػ  

   صاًاي أاألنررؼ ،لل ،عالن و
دـ أم د ،لل اانلال  صػداع  األصػح    أزاػ ي أزأ نػ  األمصػّأرة َأصرَّ األمع

اق، ماػػ  دااادػػا لػػ  مدزألػػ و مػػف أ ػػؿ ذألػػؾ حصػػؿ ،لػػل إ ػػازة اػػن  أاػػاـ أ ػػا ت 
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زاارنفمػػا لػػ   دااػػ  األرطلػػ  األعلػػاما وو ألػػذألؾ ن رحػػت األمحاماػػ  قمػػر أل دمػػ  لػػا ّ  
و  زأ فا  حماسي أكـر

قػف األ،عالػاتي أحػؽ األ ػػرأب د،ػ  األزامػر األ رداػ  قألعػا  محالػػرناف حػأؿ ن 
لػػ  األدلػػاؿ مػػف أ ػػؿ األحراػػ ي أاألنحػػررو نحػػّدث لػػ  ا، اػػرة ،ػػف ادن الػػ  األ ػػرب 
األ لاػػطاد ي أقامػػت زأ نػػ   رػػرض لػػالـ األنعطنػػ  ،داػػ  آألػػ  نصػػأار اوو أ،عَّػػت لاػػ  
األ ظا،ػػات األنػػ  ارنك فػػا  ػػاش ا حػػن ؿ اقاػػرامال وو أأصػػ نفا  ددػػ  أ ػػد أح ػػا  

أ ػػػرزت لػػػػ   ػػػذا األ ػػػالـ قصػػػػ  ُمصػػػأَّرة ،ػػػف أأؿ ط ػػػػؿ  مػػػف لظا،ػػػات األدازاػػػػ و ألعػػػد
 للاطاد   فادي أألحظ  اان فاد ي أ رحت  لف   مؤ،رة حكاانفا مر :

د ػػػاط األصػػػ اح اػػػزاف   ػػػأع األلاػػػؿوو  رػػػد أف د ػػػر األ  ػػػر األ ارااػػػ  صػػػ دن  
 األ لا  ،لل قأس األاما  لأؽ األمداد و

ي أأدػػا أنأ ػػ وو لكػػاف ا  ػػ ش نحػػت قػػدم َّ   إألػػل اػػاارن  أمػػا صػػعاب ذألػػؾ األاػػـأ
ػػل  مػػف صػػحا ن  كػػ  أقػػـأ  فػػذ  األمفمػػ   األنػػ  اػػنحملد  إألػػل األمطػػارو كدػػت األُم لَّ
كمرااػػػػل ي أمصػػػػأِّرة لػػػػأؽ نلػػػػؾ ا،رض األنػػػػ  نن  ػػػػر لافػػػػا ادن الػػػػ   ػػػػرب اطلػػػػب 
األحرا و ألـ ُأكلَّؼ ، ،ًا  ذألؾي إدد  أنكلـ األرر اػ وو ألعػد أملػات لنػرة طأالػ  كمرااػل  

 وصح ا  ل  مدطع  األ رؽ ا،أاط
قطػػب مػػف حاػػـأ  الػػا ي أرماداػػ  ن مػػس دأالػػذ األطػػامرةوو  ادمػػا راحػػت  ػػأاطر 
 ػػنلي أم ػػا،ر من اادػػ ي أد لػػات مػػف األد  ػػ ي أاق، ػػاب ألمػػا ا ػػر   دػػاؾ حاػػث 
أكمػػا اػػمرتوو حنػػل ا،ط ػػاؿ اعػػاأمأفو!! اػػّ لت لػػ  م كرنػػ : آ  أافػػا األرػػاألـ كػػـ 

أدػػػػت أانفػػػػا األعلػػػػأب   ػػػ  ك،اػػػػرة األعلػػػػأب األعااػػػػا ي األاػػػأدا  األنػػػػ  نرػػػػاش لاػػػػؾوو أمػػػا
األ الػػػػا وو األمنر،ػػػػ   األحػػػػبي لعػػػػدرؾ أف نصػػػػ ر ي أنعػػػػاأم و أأدػػػػت أانفػػػػا األداػػػػـأ 
للنرال  مطرؾ ،لَّ  اداؿ كؿ األحعدي أاألظلـ األماالر كاألرأاصػؼ  ػاف األ  ػر حنػل 

 نص ف ا،رض ااحات ،دؿي ألرحو
َألعػػُت مػػف ألكػػار  ،لػػل  مػػس األملػػا   األحاػػدا ي أ ػػ  نمػػد ألػػ  اػػد ا   د ػػاف 

عفػػػػػأةو أ ػػػػػذت أنصػػػػػ ف كنا ػػػػػًا أل ػػػػػررا  مػػػػػف ا،رض األمحنلػػػػػ وو ُمنػػػػػر ـ إألػػػػػل مػػػػػف األ
األ رداػػػا وو األكلمػػػػات ملػػػػام   ز ػػػػرا،ات أ زأ ػػػ  دلػػػػاألا  أا،عػػػػ   األدػػػػدوو  ماػػػػت 
م ػػا،ر   صػػدؽ مػػؤألـي أصػػأرة األمداػػاة األ لاػػطادا  ن ػػدأ مػػف  ػػ ؿ األاػػطأر ألأحػػ  

طػراؼو أمػف دازل وو ند رػث مدفػا رامحػ  ألحػـ ألط ػؿ ا ػنرؿ لػأؽ محرقػ  ادااػا  ا،
  مل  ما قرأت:

ـْ..  دخاف  ونار  ود
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ـ ..  وا ع ار  
 ودمدم  الوحش ين ث نارا ..

ـْ..  و رخ  ر
 وم الع ط ؿ الحدارة..

ـْ.  حط ـ  
 در ت األطامرةوو دظرأا إألّ   زراو!!

ُمصأِّرة صح ا وو حادًاوو ددصُحِؾ  ردـ ا قنراب مدفـوو أا،  حّطمأا -
 إدفـ  مبو ،دانؾ أكارأا ااقاؾ  ح ارنفـوو

 أألكف مفمن     ا قنرابو!-
 ،دد ا اا رؿ  دأددا ذألؾوو  األ طد ط رًاو-

أكػػد ألػػ  ،ػػدد مػػف األػػزم   لػػ  األ دػػدؽ: ادن فػػ وو إدفػػـ   ارّح ػػأف  دػػاوو كػػأد  
 حذرةوو!

داػػػامـ األصػػػ اح ندحػػػدغ أ فػػػ ي أ ػػػمس األ ػػػرؽ نُػػػدل.ي أ  ػػػكؿ م ا ػػػر كن ػػػ  
 إألل م ّاـ   األاا ل  قطاع حزةوأاد  األمنكم  ،لل دالذة األرر   األمار،   دا 

كدػػا ، ،ػػ  مرااػػلافوو نرارلدػػا لػػ  األ دػػدؽوو حرقدػػا لػػ  األصػػمتوو  ادمػػا راحػػت 
أحػػداث األاػػـأ األاػػا ؽ لػػ  األعػػدس نرصػػؼ  رأاػػ و أف نػػرف مػػا احػػدث ،لػػل األ ا ػػ  
األصػػػدارةي أأدػػػت ن لػػػس مرناحػػػًا لػػػأؽ معرػػػد أ،اػػػر لػػػ  مدزألػػػؾي أأ نعػػػرأ األ  ػػػر لػػػ  

قلػب األحػدث  ػ   آ ػروو ا،مػر م نلػؼ نمامػًاو  دػا   رادةوو    و أأف نكأف ل 
نررؼ مردل األنعززوو أن رر  مرارة أف نكأف معفأرًاو  دػا   امكػف أف نكػأف م ػرد 
من رج ،لل ما احدث مف لظا، ي أ م ا  ل  داحاػ وو ألػ  األداحاػ  ا، ػرف ألأحػ  

ألدلػػ وو رامرػػ  أللنحػػد  األ ااػػؿ أل ػػ اف ارمػػأف ح ػػارنفـ األنػػ  دّلدنفػػا راحػػات أاػػدافـ ا
 دػػػػأدًا مػػػػػد  اف  داػػػػلح  األعنػػػػػؿوو  ػػػػػؿ إف مػػػػا نػػػػػرا  اػػػػػأؼ ادمػػػػرؾ   الػػػػػاف مػػػػػف 
األدلػػػبوو ادن ػػػر لػػػ    اػػػاؾوو اػػػدلرؾ أللن لػػػ  ،ػػػف ِحاػػػادؾوو أا ػػػرؿ لاػػػؾ دػػػار 

 األمعاأم ي أاألنحد و
اعط  ا اف  راحافوو أحد ما قرا ًا مػف األ دػأدوو ادفػاألأا ،لاػ  ركػً   دقػدامفـ 

و أ ػػ  أحػػد ـوو  صػػؽ  عػػرؼي أ ػػنـ   ػػذا ةوو ألػػـ ألػػر ًا  د،عػػاب  دػػادقفـو دمػػ  ألّطػػ
نرػػػد أ،صػػػا   نحنمػػػؿوو أ ػػػذت ألعطػػػ  أ اػػػرةي أادػػػدلرت أصػػػرخ لػػػ  أ ػػػأ فـ حنػػػل 
نركأ و حمل  ر اؿ األف ؿ ا،حمرو ادصرلُت ماػر، وو مػب ندكاػد  ألكػـ أف صػدر  
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 ادعلب إألل مر ؿ ادل  مف األدلبوو!!
مراكاػ وو أف إاػراماؿ قرأُت أمدذ ادأاتوو أاأمفا صّدقت ذألؾو! ل  صػحا   أ

 د  األحلارةي أاألدامعراطا  ل  صحرا  األرػربو أألكػف مػا رأانػ  أكػد ألػ  أدفػا أحػش 
 قانؿوو احرؽي أادمِّر أ داف األ رؽي أدلم ي أحلارن و

أمػػا لػػ  ألاػػؿ األعػػدسي أ،دػػدما نرامػػل ألماػػمر  قػػرع األدػػأاقاسي أا ذاف األ ا ػػب 
رب األ،ػػامر ،لػػل محنلاػ  ألػػف افػػدأ مرلدػًا األصػػ ة ،لػػل األ ػفدا وو أدركػػت َأفَّ  ػػذا األ ػ

 إ   عطؼ أز ار األحرا و
أقعػػػُت مػػػف اػػػرحاد  ،لػػػل أقػػػأؼ م ػػػا . أللاػػػاارةو األحػػػا ز اقاػػػرامال  اعطػػػب 

 األطراؽو نعدـ لا طوو ن ّحصداي أاألرر  وو ،ـ قاؿ  ازدرا : أاف أ فنكـو؟
   األااو-
 ممدأعو م رأض ،لافا مدب األن ّأؿو-

، ،ػػػًاو قػػػاؿ اػػػامعدا: إدػػػ  مػػػف  اػػػت   اػػػ ي  محاأألندػػػا ققدا،ػػػ   األمنا رػػػ  ذ  ػػػت
 أ   قرا   مف   األااوو أد،أكـ ألزاارنفاو

رح دا  األ كرةوو أادطلعدا ل  محأردا األ دادو ا،رض مػف حأألدػا لاػاح  رح ػ وو 
اداػػػلفا لػػػاا  األ ػػػمسوو لن ػػػدأ   لػػػرنفا أك،ػػػر إ ػػػراقًاي أألمرادػػػًاو أمػػػا لػػػ  ا،لػػػؽ 

لافػا أ أ ػا أل ػ اف صػر،ل مػا زاألػت  األ رادوو  دت احا    الػا  لػ م وو ن الػت
 ألأا فـ م نأح ي كددما نصرخ  فنالات ا دن ال و

أ ػػػرلدا ،لػػػػل األ لػػػدةوو لػػػػأؽ أرض نرن ػػػب قلػػػػاً  ،مػػػا حأألفػػػػاي كػػػاف ح ػػػػد مػػػػف 
األ ػػػ افي أا،ط ػػػاؿ احملػػػأف األ لنػػػاتي أا،،ػػػ ـ األ لاػػػطادا ي  ػػػّدد  ط ػػػؿ صػػػدار 

رًا  ػػا، رف نلنمػػب ،ادػػا    راػػؽ قدَّرنػػ  لػػ  األرا ػػرة مػػف ،مػػر  احمػػؿ ،لمػػًا  اػػدي أح ػػ
األنحد وو  ادما راحت األراف نر ث   ص ت مف  رر  ا،اأد األمدارح ،لػل   ادػ  
األألػػػػا و نعػػػػدمُت دحػػػػأ وو أ ر، ػػػػ  مػػػػف حدػػػػافي أُحػػػػّب أحااػػػػت  فمػػػػا اػػػػدألن : مػػػػا 

 اامؾو؟
 رملافوو رملاف أحمدو-
أاػػػػػف أ فػػػػػنكـ اػػػػػا اػػػػػاد رملػػػػػافو؟ أ ػػػػػا د  أ ل،دػػػػػ  محّ  ػػػػػ : دعػػػػػـأ  ماػػػػػارة -

 حن ا ا  أل ّؾ األحصار ،ف   األااوا
 أألكدفـ اا رملاف اطلعأف رصاصًا حعاعاًاو!!-
ذا َأردِت األندكػػد نرػاأل  أرالعادػػاوو أا ف ا نرػد ي أاألنعطػػ  - أدػاوو   أ  ػا ـي أا،

 أل  صأرةو
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 حادًا اا رملافوو ادد ِّذ رح نؾو-
لػ  أ ذت ألعطػ  ألػ ي أاػرت  عر ػ  ُمنر،ِّػرة  ػ ؿ ا، ػأاؾي أاألح ػارةو رملػاف 

معدم  األماارةو ،لم  ا  ؽ لأؽ رأا ي أصػر ات راللػ ي أ نالػات أطداػ  نرّدد ػا 
 حدا ر ـو

 ا ت األمص حات اقارامالا وو م،ارة أللد اروو ماػر،   ان ا دػاوو نرّ ػؿ مدفػا 
 األ دأدوو أ دأ ا  ن اؾ أح اًاي  راًاو ،ادا    ن ارقاف  اد رملافو

  اػػرحـو األح ػػارة ندفػػاؿ ،لػػافـ صػػل   األ دػػأد اطلعػػأف األدػػاروو رصاصػػًا قػػانً  
كصػػػ    أأألمػػػؾ األ لػػػاط مػػػف األصػػػ ا ي أاأل ػػػ افو اػػػمرن  انػػػدألـ: آخو دػػػزؼ األػػػدـ مػػػف 
اػػا،د  ا،ااػػر منػػدلعًا كاد ػػأع صػػداروو ن ّ ػػر ل ػػدة مػػف  ػػاف أز ػػار ر اراػػ  أل ػػعامؽ 
األدرمػػافو دعػػؿ ،لمػػ  إألػػل اػػد  ا، ػػرفوو صػػرد صػػ رة ،األاػػ وو أ ػػرؼ ،لػػل األ ماػػب 

 اًا كدمر صدارو ام ًاي منحدّ 
،دان  نحػاط  ػ وو ماػّ ل  كػؿ حركػ  مػف حركانػ ي أ،دػد األلعطػ  األنػ  أردنفػا 
 امل  أل ي أألرلاق وو اعطو األدـ ان  ر مف صدر  ل  اددلا،ات  ػا   و ادػدلب دحػأ  
 دػػػػداافوو ركلػػػػ  أحػػػػد ـ  حذامػػػػ وو  ادمػػػػا راح ا  ػػػػر ادحر ػػػػ   كلنػػػػا قدماػػػػ   حعػػػػدي 

 أقذارةو!!
ادػػػدلرُت دحػػػأ  كز،صػػػاروو حملنُػػػ  حالػػػد   اػػػد   لػػػ  صػػػدر  ا،ػػػأر  ركػػػافوو

األصػػػدار  كػػػؿ قػػػأة إألػػػل صػػػدر و األفػػػراأات ندفػػػاؿ ،لػػػل رأاػػػ ي أ اػػػد و ركلػػػُت 
 م نردة  األ اد األدام و

وو ا ناام   اح   نرناـ ،لل   نا و ،ددما ،رلد  قػاؿ  لنف ،ادا وو دظر إأل َّ
  ح ر  : أألـ أقؿ ألؾ أد    أ الفـو
 د ي حال  وو قّ لن  ل    اد  قامل :األدمأع ندفمر مف ،ادّ  حزا

 إدؾ  طؿوو  طؿ حعاع  اا رملافوو اا  دّ وو ألف أدااؾ ما حااتو-
قذلد  أحد ـ إألل الـ األطػامرةي أ ػأ اعػأؿ: احػذر  أف نرػأد  مػرة أ ػرف إدػؾ 

اا  ل  معرد األطامرةو  ،دّأة كراف  أللااما و ن رد  زأ  وو  لاتي أا،
ف اػػا " أزاػػ "  رامػػ  أأرأ ػػ  األنػػ  اقنرلنفػػا األن ػػت دحػػأ ي أقلػػت: ألعػػد أدركػػت ا 

  حؽ األررب مدذ ما اعارب األا ر  ،عأدو!!
صػػّ ؽ األحالػػرأف طػػأاً  أللػػزأ اف األمطػػرأداف مػػف للاػػطاف األمحنلػػ و دمػػأع 
األحالػػػػرات نناػػػػاقطو ألعػػػػد كادػػػػت األصػػػػأر األأ،امعاػػػػ  نػػػػدؽ  األصػػػػدأر  ػػػػا،ـ أاألحػػػػزفي 

 أاألدلبوو أناا ؿ األ ماب: أاف اق، ـ األرر  !!
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ا ػػػػدت دااادػػػػا األح ػػػػد األأاقػػػػؼ احنرامػػػػًاي أا، ػػػػ ً  ألل طػػػػري أاألرػػػػرؽي أاأل فػػػػد ل
األم ذأؿ  ررض صػأرة لػ م  ،أؿ ط ػؿ للاػطاد   ػفادوو رملػاف أحمػد مػؤّطرة 
 زطػػار مز ػػرؼ رامػػبي أقاألػػت: اػػأؼ ننصػػد ر  ػػذ  األصػػأرة )صػػاألأف( ا اػػنع اؿ لػػ  

 ر   ومدزأل    اراسوو إدد  أ رر أكدد  ط ل  األذ  لعدن ي أأدا أل 
 رقت أ،اف األػزأ اف األ رداػااف  ا مندػاف األ ػرحي أ مػا اناػلماف األلأحػ  األزاناػ  
األ  مػػ  األنػػ  قػػدمفا ألفمػػا األمعػػدـ أم ػػدي أزأ نػػ ي ألافػػا  ػػدت األ طلػػ  األ رداػػا  ) ػػاف 
دارؾ( نمنطػػػػ  ظفػػػػر  أاد ػػػػاوو أاألنػػػػ  راػػػػمفا أحػػػػد األ دػػػػاداف األاػػػػأرااف األُم ػػػػد،افي 

  مػػف األمركػػز األ،عػػال  األرر ػػ  لػػ  حػػ  ،ػػاف أكػػذألؾ أللاػػاؼ األدم ػػع  األ،مػػافوو  داػػ
األرمادػػ  األدم ػػع ي )أِ ػػما اف( مػػف األحراػػر األط ارػػ  مطػػّرز ،لافمػػا  ػػرار مدظمػػ  

 األنحرار األ لاطادا   دا  قّدمفا أحد مم،لافا ل   ذا األلعا و
 

*** 
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مذ أألػػػػػ  راحاػػػػػؿوو راقصػػػػػ  ا دنصػػػػػارات اقاػػػػػرامالا وو أ ػػػػػ  ن ر ػػػػػر قػػػػػدمافا 
األداػػأا  ألامفػػات األمطاأل ػػات  رػػأدة أ دػػامفف األ دػػأد مػػف ذألػػؾ م ػػارك  لػػ  األمظػػا رة 

األ حػػاـ األػػذ  ن  ػػر معاأمػػ   دأ اػػ  أل داداػػػ  لػػ  أ ػػ   ػػاش ا حػػن ؿ اقاػػػرامال و 
ناا ألت: أ  د اد  ادر ا ػرج مػف ذاؾ األصػمت األرر ػ  األػذ  ا،نعدنػ  مّانػًاوو إدفػـ 

مػا ن  ػا  أف ارػأد احاأألأف اانرادة زمف ادنصارانفـ األدا رة ل  األارمأؾ أحطافوو 
م ػػد  ػػؤ   األػػذاف نحنعػػر ـ مػػف  داػػدوو  ػػا   األ طأألػػ  نزحػػرد لػػافـي أ ػػـ اعنحمػػأف 
 ا فا رالراف األرااات األ العػ  األنػ    نحمػؿ أاػما  ملػأكفـي أأمػرامفـي أحكػامفـوو 
اعنحمػػأف األفػػأؿ  ػػ  أ ػػؿو!! قاألػػت أل ارنفػػا األنػػ  ناػػار   اد فػػا:  ػػا  ػػ  صػػفأانفـ 

األركاـ ممّزق  اػنامر األ ػأؼ مػف   رأندػاوو ألعػد أصػ حت األمدلأد  ندفض مف نحت 
قاػػأد ـ  اػػأرًا ار ػػرأف لأقفػػا دحػػأ األ ػػرأةوو أ ػػا  ػػ  صػػدأر ـ ندن ػػؽ ذألػػؾ األر اػػر 
األػػذ  اطلعػػأف ،لاػػ  ااػػـ األ ػػفادةو مػػا ار، دػػ  أف أاػػما  ـ أصػػ حت قػػدأةي أرمػػزًاوو 
أ،لػػػػػل حاػػػػػر ،ػػػػػادة األرػػػػػربوو ن ػػػػػاف  أ أ فػػػػػا ،ػػػػػف ا،لػػػػػأا ي أاأل راػػػػػؽ األزامػػػػػؼي 

األ ػػػرارات األطدادػػػ  األنػػػ  نرّأددا ػػػا مػػػدفـوو إدفػػػـ اعػػػاأمأف لػػػ   ػػػمأخ األمنأالػػػبوو أ 
لرلفـ  أ  طا فـ أدماؤ ـ    مداد كلمانفـوو!! إف ذألػؾ اصػا د   ػاأل دأفو األفلػب 
،لل ا د   اؤأؿ ار  د  اا أ نا وو ألـ ان ّؽ أل  ل   ػذ  األػدداا إّ  ي أا دنػ  اػارةوو 

د  األػػذ  مػػا زألػػت أذكػػر  أ ػػأ األألػػا ،دػػد  ػػاط. ألعػػد قنػػؿ زأ ػػ  األ ػػ ا   ػػذألؾ األ لاػػطا
 حاػػرة ط راػػا ،ػػـ قنػػؿ أ ػػ وو أأألػػد  ا،ك ػػري إددػػ    أدػػاـ األلاػػؿوو إدفػػـ أقأاػػا  ألعػػد 
لرلأا إرادنفـ حنل ،لل حلا ندا أمراكاي أصػدرأا ذألػؾ ا ن ػاؽ األػذ  ااػمأد  ن ػا ـ 

حعاعػػ   دااػػافوو إدفػػـ م ا ػػأف أألػػاس كػػذألؾو؟! أ ا نفػػا رلاعنفػػا: أ ػػؿوو أ ػػؿوو  ػػذ 
 ا ب أف درنرؼ  فاو

صػػػر ت راحاػػػؿ  ػػػد،لل صػػػأنفا لػػػ  أ ػػػ  األ ػػػأألاس اقاػػػرامال  األػػػذ  احػػػرس 
 األماارة: َأ،ادأا أل  أألد  أافا األعنل و

 ووو
مرنعػػػؿ )األ اػػػاـ( ازلػػػر األأ ػػػب األمنػػػراكـ لػػػ  األزدػػػارافوو أاأل ػػػ دأف مػػػف  ػػػاش 

األل داداػػ   األرماػؿ )أدطػػأاف ألحػػد( ا ػػفرأف اػااط نرػػذا فـ األلػػار    أح ػػا وو ا،رأاح
األمعّاػػدةي األمعفػػػأرة مػػػف األمعػػػاأمافي أاألمعاأمػػػات األمصػػّمماف  ػػػرحـ كػػػؿ األرػػػذاب ،لػػػل 
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 األنص اؽ ألفدار األمرارؾي أا قنحامات األن  اعـأ رلاقفـ األمعانلافو
ظفاػػرة ذألػػؾ األاػػـأ  ن ػػأاي أقر،ػػأا ا، ػػأاب األمحكمػػ  اقحػػ ؽ  ع لػػات أاػػدافـ 

قلرػ  األ ػعاؼوو ألعػد ،لمػأا مػف  ػ ؿ  لرحًا  األمررك  األك اػرة األنػ   ػرت  ػاألعرب مػف
األراػػامؿ األذكاػػ  األنػػ وو أرحػػـ األحػػأا زوو نناػػّرب إألػػافـ كاألداػػاـي  األ اػػامر األ ادحػػ  

 األن  أدزألنفا األمعاأم   األ ا اف األمرادااف: اص رأا اا   ابوو األنحرار قادـو
 ووو

 ُحِمَؿ األعنا فوو ُأد   حرل  األمأنل ل  م  ل ط راػا األراػكر وو لػ  األلحظػ 
األنػػ  قػػرع  فػػا  ػػرس مدػػزؿ راحاػػؿوو األلػػا ط اقاػػرامال  األأاقػػؼي األمطػػدط. األػػرأسي 

 األذ  ن دأ ،لل أ ف  أمارات األحزفوو ادنظر إد ناح األ ابو
قػػػّدـ ألاػػػارة كنػػػاب األدرػػػ  األممفػػػأر   ػػػنـ قاػػػادة األ ػػػاشو قػػػرأت: ددرػػػ وو معنػػػؿ 

 األم ـز  اؤأؿوو د ارككـ حزووو
مدػػػازؿ األ اػػػرافوو َأطّلػػػت األػػػػرؤأس  حامػػػت ،ادا ػػػاوو صػػػاحتوو ُلِنَحػػػت دأالػػػػذ

 نااَ ألتوو َ،ِلمتوو أنعاطر ح دوو أقؼ أماـ األ ات األم  أعو
ق ػػػؿ ألالػػػ وو أق ػػػؿ طلػػػأع األ  ػػػر  علاػػػؿوو أ ػػػ ؿ دأمفػػػاوو رأت األر ػػػأز راحاػػػؿ 
حلمػًا: نعػدـ مدفػا ط ػؿوو ،رلنػ وو إدػ  األصػ   األ لاػطاد  األػذ  أماننػ   دعػًاوو أقػؼ 

إألل  اب  ماؿي قػأّ وو نمدطػؽ حزامػًا أ لػروو  ،لل ماال  مدفاوو نحّأؿ األص  
نندألل مد   دا روو قدا ؿ ادأا وو ح ارةو اار األ اب دحأ اوو أألػد ا  ػاؤأؿ اعػؼ 
قر فاوو  التوو حلدن و نا ب األ اب نعدم  دحأ ماوو لا   كلمات ألـ ن فػـ مدفػا إ  

 مردل كلم  أاحدة: ) أألأداا(و
طػػامرة لػػ  األفػػأا وو ألػػـ نرػػد ن ػػا د ن ّ ػػر األ ػػابوو أصػػ ف  رقػػًاوو رأت د اػػفا 

 ػػػػاؤأؿوو اػػػػعطت ،لػػػػل أرض حاػػػػر حرا ػػػػ  ،دفػػػػاوو م ػػػػتي أصػػػػلت إألػػػػل  اػػػػتوو 
،رلنػػ وو أدػػ   اػػت األراملػػ  األعػػداـ لػػ  حانػػأ مدادػػ  )أاراػػأ( األ أألأداػػ وو لنحػػت األ ػػاب 

 د لتووو لحكتووو حّدتووو ،ـ أ ذت  األرقصو
 

**** 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com


