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	�ن آ����� ���  ر
  إ�� 
�دة ا�	��ن 

  
  
  
  

���و�� إه�اء 

���وا� ��  � #"� إ�� ا�!
�م�و/�ّ� �-�ع �� �+   ه!* ا�	(�ر ا�)� أه�ا�� إ��ه� ذات 

 0	1� �2#�34  ���89 �7��، أه���2 #�وري إ�� ا�! :-34
�ت أ#(�ل ه!*  ��89ت �7��،��1���ون #"� أن   �وإ�� ا�!

��� ا�>
 

�� �=1�� د@  @� ا�?�س و�+  ���3A أن رو#>ت ��آ	 �2�B
��نBه!ا ا� �@ �@��
	�ن آ����� @�   @���  أن  C�# ،ا�>ديء 


�دة 
  
  
  

�� أو���?D و����� 
 

 ا�8>وج �  ا��8ص إ�� ا�"�م
 

 و����� -1������ة �� ر�� أ����� ا 
���� ��� �آ�� ه� –ا"! �ء 

�!5 ) �2�3ء(���� +��0 آ��0 و�!�� ر�� /�.ه� و�- -, آ�� ا+دب )�'&
إ��0 "6B2C ��6�2 أن @ �0ى -, . -, ا��ت =�2 ا��ت إ��0 � ��! ا89ا67

 ا��ت ا��ت =�2
 
2- ،F5ي أآ�ه� ا ��ط -, -H ا���ء ا!Jآ, أ�  @ ,�وا�و��0 �2ت ا

K3 �!�8L7 ه� Fآ��MN ��00, ،وإ�O!ن آ� = K3 � 8J� F O0ي ، K أآ�
 
3-  ,2�� �Q2"7��� F!3 �!�8L إ�R �!0�0�2 أSس -,  أ�!O�7, ، وأن ا


 ��Nع F��U ه� �� �����!,.)�ق إ�X 6B2N �3دة QYO� K��� وه5ا 
 K� 6 أ��ىB2N �3دة ���/�O� ,- 8ي �& ر-�/, ، زادتJ�+ار ا�L، ه, ا

�  �3دا�, وه, آ��ةX�"�2] ���2 ا�Q'�N أ�0�2S و2N�6 اL� ،ل�S��ا
��� �Sار�0 ا+د�, وا��2L, !6 و�93ه� ���0&ا�82Sة ا

 
ا�>�Hل ا�!�  C ) إF O0 K3 ��2 وK3 أ��ك = �ن آ!8L�7 ,0�Oث -4

 +�� �23(4) 



 
5-6J'���ا اaن ��N�O0 6LOU ا�S  ،6(�b
 �Y2� 6LOUء آ�ا+��اج إ

، ��� 82�J�5آ�وا، أ�0  � ه!�  و-�/�� ���N � آ����F آ� & ا!�ر وا
+ Q� F2ر�+�J!"
 ا5اآ�ة آ��3 F��U ��( .ه� F��-MN �� Q��0ج ) وآ�� (

��e إذا3, 597ل � F�J�7 Kوز �� 7�� F�/MN �� Q5آ��7ت ، وآ� �2fU
�� 8�RاX F =�b� �2ي آ, ��7ن �87�Lا و��7�b أ��م )�K� g7 أ8Sاث 

�iJة� .ا
 

 ��'� K27.�� �!OR ا+�ORن 0 8�� آ� ؟ +ن ا5اآ�ة K23) ا����0ج(��ذا 
�!OR �2م
 �� آ�ن، وMNر-& ا�3 ��a8 ا�وا8Sا +ن ا��Jل @ �7 &  �

 87i� .���!�� إ7���3 وا8Sا  و+ن ا5اآ�ة �J!Sة ��.K27 ا+�Uات ا���ت 

 آ�رس إ=�7�, ��ت = �ن 6R�L� k2 إ- ، 87�L�ه� �Uت ا�75& ا

K� 8ا��ت! . ا
 
6- 6(�b�� �Y2� 6LOUء آ� ��/ ./8S82ا �اR . ن ��� � -�قaا

m��3 K� ة�(���-J3 ) ا�U 6(�bرة = �ن وه� -, ا �1?K J�/
�>، #"� أنBLا� �@�� <)�# M��0�D J ا��Bار�/ Nرآ ) 

 
-Qأن آ ���� ه� K2N�/ K�o و���Lف ا+�Nد �!��ل �S-�2  هQ ذآ�ت 

  �K ر'�N�F؟
  
  
  
  

8 ���8 = �ن ���C �7-� ، وK2S =�دره� آ�ن ��Cه��
  /8 ا���ق R�m8 إ
67��8�p دور�F ا� K� ر�U�2ن...ا+�8 و ! .� �2L. وآ�ن ا

 
F��/ ل����Nا K��7 6789ا�� ، وK�q7 ����  وآ�ن = �ن �!5 ا� F!2�Nو

 ��� وF!X وآ�ن ��9L7 آ�� –آ�ن �2fUا �7م أد���ا أ��i7�- Fة . �L7 -  
إ
6-�= �L�/�- ، و@دة 3 �2ة �����2ت � 9����2تا =�-6 ا: 

 
+)��3ي  ر@"0 ا��P>ط @� وH: ا��	+1  ))Cا Qن ، ذ��و�	

�� �� أ�H* أ�� @� ��	�  �ّ@ �R� إ�: �Q�9. ا�(M1 ا�!ي آ�ن 
�T?آ> ا�!�  1U QK J# . ، ء�K �آ �
آ�0 أ�� VU �3W ر

. إذا ��0D ه� @	)��ت �"�2 ه��  �0�1 ا�(�� ، و�+ :و034 �: 
�ن�R� �A� 033Yج و<Z2>ي إ�� ور@09 أن أY �(-A�ا�Bاو��  @�ر 

 [��D  1U0 أ�7#": ا�-�ردة و�D م���# �H<9�وأ�=> إ��21 
 ���ي  ا�T"�اء #"� 4>ن   �ا�>MW أZ!ت أ#+�، و?\ ا��P>ط 

�� @� ا�>ا#"�...��  �W>* و�� أره� إC #"� أن �7ر أ.....)) 
 

، إK� F0 ا!�62S ا���b� 620ط /�X&  ر/ QR��F: ه�5ا أرى = �ن دا'�� 



�N�!����ل ا .ح ا�Nا K3 �JL7 @ 5ي�  ا�QR اN�!�-, ا�/� ا
F�Nط ، و���b� : ، �Xف ا��� و�Xف ا

 
 (أن ��T^ ا���1ة #�P>ط �Hرح )
 

KX� :و��8 أن -�8 ا
 
@?�ا�: ه�D Cً	�وت @1: إرادة ا�"�P# _1>ة  أU] آ� آ�ن)

D 0	a- و�	�ن 1U  آ�� إ��� C أ�	� 4�U)ّ� ا��آ)�ر. ا��P>ط
 �@>ط  @Q3D ��21 ا�+>�Dن ا�Bر�4وان ، آ�ن رJH �4درا �3W ا��2� 
bHJ�# ���"ن ا���ن #-	�/� ، و�)>آD��� .(أ4� �� �Kه� ا���س 

 
آ�ن �!5 ..��8ف.. �62Y��..K2�2  ا�3,: وآ�ن = �ن ��7�t ا��MJ ا+آ�9 

 :ا�KX) ا�8ف(ا89ا67 7��ف 
 
( �?U :�c :W�H<(C �dأ�� �Ye �3-?(	�و��dّ� و

�1U�1�م  cن �� @1:..ا�
��4 و(D [�Kو �Y��1 و
RK>ة و
MT8ا� <)�D ...�3W �T"(	D ور!Hا�?3^ و) 

 
ا��/  #��"�� ، f� f ، �3��"��#�  ��U �?و�0 ��! ا�-�ء أن أ)-�ل )

�ز�� ا�C)	�ب  #��+f ،��3� f ،g�"��#� #���>أة ، وآ�ن دا���"�
� @� ذ�Q أن ا�C)	�ب ا. ا��?1?��T�  1U ��# g(2��!ي 
أW>@):؟ وآ�ن اUC)�1ل .�Kء @� ه!ا ا�"��� @?� �Q: ا�T-�ح

g4أ �(#�f �dأر ����24 ، و��  �	)(1^ أن  �)�2وى ، @?� آ�0 أر@
4�ف  ��8ع آ� �Kء �� �Wا أ�4ا��� ، إ��� C �	)(1^ أن �?�"�2���#

3?� 2��#�اء"� �P�13 هH V��4�3 رW)) 
 

K� ت�uLا+� ا�bس -, kO0 = �ن اO!�60 ا��ه6O،  وآ��0 ��� 
F وآ�ن 7��ف 
 :أن درب ا@���0ء ه, �� �9�

 
�a @� ا���1ان  أ)(1^ أن)<R1^ ا�)(	�أآ)gP ذ�Q آ3: آ�� 

2�  ا��)>وك أن ��?H �@ M>وU  W :U(�م@ Qذ� ^�ا�>�7ص ، و
g�Bا�� VA-�� C آ� ���=Pع ا�B(��ا�P=�1  إ�: �">ف أن. ��8ف أن 

(	D ادة��ن +D ��3A��ن @� @�ه� ا�">ق ا��?(�ع +D 1^ أن)
�ازي  ا��H�HB و�">ف أن�D>آ�2 ه��ك ، و�1Uا @� ا���1ان ، 

�2WاB(ا� .����� C ، ���2�� �4د���@ .... �و�� آ�ن W�K>ا @�ر
�ت رو��ا رو��ا��27�ة ا��T>اء ا��RهZC �13)�ر أن  �)(�� :  *��

�3W :1�1W1>ة ، وZcا :e�3 آW g�<Pا� g�Bا�� ) 
 

 �L0 ,b�7 ؟g9Y�� Q�O7 8ف(��ذا� : أي ه8ف) ا



 
(M1L��# �@�Tوا� o�# �?(ا�  �p� (آ�� 
  
  
  
  
  
  
  
- K2S F'�/8Uأ �0�R 
��/�ف إ m5 ، ه� ����زO��ن -,  وه5ا ا!��ء ا�7

6Xأ . ورiJ�� @ 8ةS62 و�"b�-– F78 Q/+ا 
 و���S 8ب - أو أ��0 ه�5ا 3�
� 7���7iS 87 8� K3 Fان ، ور t=� أ�F ا�Oدح ��v- ، 6�7iن ذ


 ز�2�6��+�Sى  –Q�3 ���, ر�� ��� ا+/8ار -, !8ن  ا� �83ة إ
6N8را���Q ا�29و�, و��C-  Kدوه� - ر�� ه, �!O �� ه!�ك �K ا

 KJ �.�6 أ)�� �Jم � ��K �8ري أ��0�� ���S69، وL�ار��F�9 /9���  ا
K2���� )��Q اb�8�, �8ون إذن ر�N, وه� أ�� ��uLر 3�
 وه� ��ك ا
6��S 62�� (ا��bدات ا
 

K3 ,!�8L7 8ةS6 وا�Nه�6  وه� ه� -, ر� �أ�F ا��29 و@ 7! 
 ا
,�"b :�3�w2O"� ,- �2 أ�, ا

 
��ون...��ذا أ/�ل t ؟ إ0!, أxY0 ��ارة )�7 ����� �Yf �0, ا ���7 

أ2C�N& أن أR�M- kر��R eاS, ����� أ�0 @ ( ، ) ا��9��ل 3�
 ا�و)6
��e��7 ��0 ا!�س�/) 

 
,����, ا��دي واRو eر� 
 !7 @ F!�  �ON از�J� ,!LO!2- ،t���ا

Q�3 د�J7و7 �ه� -, إ ،KJ 
 ا��دة ��=�6 إ,  K� ,05�!7 ا 878R

 أن�6f2 آ��� -�و62N آ�� � آ�ن ه� �6R�L إ� Q�3أ! 

 
��� �Hدا ور���W  �1ي ا�1�م آ�ن أ��U #�2ء ا��� : ه�م) M3/و

 :(	p� #eن D+)-� –دار ا�J2ل  –أن أآ)Q� M ر�Hء* ور�Hء 
 �1�1 0rK أد#�1 و@��1 وإذا ����ر �  ���ن رT�3�

Q#�3e# .دة�H �3R��ر Tرا  إن ا���"�>�D^ و�D@^ أ ^��زD وذات
 إذا ر
-Q�!# 0 ا#"�A �: ر��� إ�� دار ا�J2ل–�1Hة 

�ن ...#��?�ه>ة+1�>�1H �3Uة و���1ة ، و ��إن ذ�Q @� رأ
Q� ن����� ��dق وا��DCا  �#�	U �2# ن��(��ا��3�س إ�� ���ن أو 

�2�Q�- :D�1�D Q @� ا�?�ه>ة� ....(أ��9 إ�: 
 

6 ��8 أن آ!� ��)�ت�N���L-6 ، وآ�ن  ووU�� ا��Q ��رج Q�S اا
,�د�!, دو��0 إ50ار، �X ا��ف 0��f7, إ�� ����J, ا ���6 �& ا�J�6 ا

��ر ��R Kاز ا �O آ�ن �Xق �J0ة�� ��� �3�, �8ل أن أآ����- 



 8�9�2!�ت -��2 � و� S 6!�ن أK� ,!�5�0 ا KJ ر���7 أ�3�!, أوا'Q ا
 .)��!, �O3 �3م

 
K2S F/�-62 آ�ن = �ن 7 �83 ر-�Ob�C� 7ن و���Q هm5��  m5 ا
��5"7 K2S ����ا ا����ت آ�ن Jb7& ر-�ق ا�� 

 
(

 ا��رH7 ورأtN إ�t أن ��8�, إN�� x��أ�78R �0ة . ا+��م آ�

t5�) 
 

����6، و@ K� QJ"7 د���3 3�!�  = �ن ��L7م ا��أة� K�7 ��ر�7 . ا
�2���- .Q2. -, آU2��2 وأ�S آ�ن  K2� @ ��'�/ م�J 0@وآ�ن ا ، F��O7 ��

m��- K2� Q� ، � L- ,Rر�"� ا�� : وm��- m8 R وا
 
(tا��ا-e =�2 ا�b9ي �K2  هK2��O� Q؟ إ0!, ر��NM� QR, ه, -, ذ

5t أR :�0 8ي و3��,، ه�5ا /�ل , ا8آ��ر و �ن ���7 ��p7  و
,�78U �7 �� ��) 

 
Q�J7 آ�ن e-ا���8ا/6 و= �ن S�2�62 و6�2�S و)���6،  �K ذt اا

 mر�Xإ Qآ�� ه� دا� F9L0 �!وآ .
NM7 93!� وآ�� آ�ن���  F!آ�آ!� �O0ح 
i7�- F78�� أن وb0و897ع، و �N�7و ���7 [2S دئ����'�, ا
  ا�2و

�!C��7 K75 :أ0!� وا�ا'�K� ,0z 6 أ-�اد أ��N!� ا��29ة ، KL0 ا
 
(�3W رح�Rق ا��Tا� �T� ^9�� )"�ون� �(ر�4#2  �!��Nدي أ.R ر/�ب

  .ا��29ة
  
  
  
  
  
  
8-  : K�5O ا�-p �8أ = �ن ، ا�-p اL�2�, ا
 
(Q�!و� N@<ا�  � �3	3ا)("0 أن  1�H �D�1U"�2 آ��0 

_1Wع . أ��?� ر@09 ا���ر� ور@09 ا�A>وة ور@09 ا�98
 (#��1Kcء ور@09 ا�?-�ل

 
��2u ا5ي ه� ���7|  وذt ا�-p آ�F آ�ن در�� @���2را@���0ء ا�ا3, ا

��!�/�Yت ا ���6 آ��� �O�!� [2L, ا!�uة {��ر ا 62LC �, ا
�6S اO2 O �ء Qه�67 ، و�����R ت�Y/�!� ��0أ 
�3 �!��ره� � 


 �L0 �8ه~ ، وآ�� F!3 �93 = �ن�62 3 O! :ا
 



(�?�W <Aوأآ Qذ�  ��د أآD <A"?�1ا Hو  W ث��Dل . إ��� أ���ذا أ4
Q�  g1آ Q� ل��ر ؟ د��1W أ4�cا Q� ح<Kأ g1آ�0 : وآ [�أ

�23Dأ ، �H�Hق ز�@ �"�K بuن @�21 #2!* ا� أذو�+�3"-� ا�)� 
�  ز�H�H و�K M194^، وآ�ن �9��
�� و�d�@ �r1K ن�	�vا 
�-� ، و@eRة ، <?D :3آ�e# �H�HBا� �	H �	�4 آ ^�Pذوب ا�

M�ا�!ا ^�Pا�  � �)?� 0)?  0H<U�Dو ،���دون إرادة 
(a ا��H�HB ، وا)?>ت  �3W ��R(ا�� ^�Pل ا�JD ق��ن @�R#

�@ � �2(=UC �4  أآ �ة �<Lf ب�f 03"R@ ت ه��ك��RD، و �4-  
 � Q��(�  (3D?��: ا�e# ^�Pآ�3: 

 
 : ا"�62O آ�ن ه!�t إ0 �ن M� K�q7ن -O,. و�K ا+�� � �b3 K�7ا'�2

(C ل�Hر Qه��� �Zا��ا  �� Cإ �4)23  +��)  ,��وه�5ا 7 �


 ا��ت  = �ن 3��3 F�, أ����ا��tN��� 5!� Q ا8ا�Q آ�� 7 �
و/w ا�!52O أو آ��0ا �K �0ع ا8�bاء �&  K �0ع ا8�bاء �&�Nاء آ��0ا �

52O!�  ا
 


�9] 7��دm إ��ت ��8ر �� 7�, 62�93 ا�2Lة، �K ا�� , و= �ن @ �97
�2�� :��LوU 6!& ا

 
(Q�!1-� ، وآRW �1�4ار إن ا���c�1ء . اKc0 ا)3Z �4 �1PUا و��إن 

��cت ا���2� 03"R@ �-13(� رهZ ء�	ت  ر@� ا����#�ا���2D وا�-�ا
�2��ت�... �� �����ذا �	)�V أن C �8	>* @� ه!* : و�+  4
�ت...ا�"�#>ة؟ �Dرآ1  �� أ��W ا���1ة�( (إ��� @� ��2�� ا��(�ف 
 

mؤ��ifة و F6، �!�� ز�7ر��2�R 67ر�� �� و�K = �ن �3ش �uLت 0
�!�o�K2 وا!�س ه!�ك��: 

 
�ب��-(وأآ�د أ4�ل  إ��� �">وف ه�� ،) ( ، ^4�Dآ�0 أ ��� <Aأآ

<1A+# <Aأآ .، ���!����c أW>ف أ�: �  �)�ح  وه!ا �Kء @� ا�"�دة 
 �� ا��c 04آ�ن U ��W	  Y  ا���س ، وأ��� @� آ� ا���Cت

 ����ن "4�(� ��3A��ال ا���2ر وا�13� . BRWe @� أن أآ�ن /
��R أ)?-� ا���س ، و@� ���� أر ����)"� �W�-د ا��+��� ا��آ�آ1  

�ري #->ودة  ، و@� آ� �+�ن أذهM إ�1: أ)?-� #�>ارة"K ��BD
. أ/>ا@� ورأ� وT4> ر3U)� إ�� هCpء ا���س وإ�� ��	� 

<"Kآ��0  إ��� أ �D��3��14 آ ��9 @� أ�� آ��  أي و04  <Aأآ
�V1�7 N و�1L� :@�Dب�"D �2م  @� أ���ا�	Jح وأ����D �2ر اwن أ
�  ��م @� -1�K>وق ا�>�Hل ا��?1?11  ا�!��ن آ� D��Kء  �

�: ، وذ�Q آ3: �PD �#<L# ��<"P-: ا���ت و#	"�دة <(Uأ
 (وW!اب ، و�+  أ��9 #!ل �  />از VW�7 ا���)9> #"� /�ل إ���ن

 

 -H ا���ء ( = �ن ا���اo& ا5O ا�!�Qo  ه5ا ه�e إi0897و أ0!, أآ�د أ



�F �7 ا��أة و����, ا� أ823ي. ا�و��0 ,o�� 
 (����2L� 6درأtN إ
 
QRأ  ، ,��S Qدا� �C��7م /�أت هm5 ا����ت أb� �  S,ء F9b7 ا

���N 8/ �!ن آ� = K�-  F9b7 kت ه�������و�6 ��� 
���ة ا+و
k���.ة ، وآ�ن را'�� أن أ8U m�93 &�Nى ار83ا �7!��
 -, ا���ب  ا

  .وا �ا83
  
  
  
  
  
  
  
  
- 8R5ي و : �ع Q�678 R -�7 6 أوR) ا�8ف ( ذt ا�QR ا
 
( <#v1  ا�J� �A� �# Q(���N ) ( ا�1P(���1  إن ا��?>س <�إ��� 

 �?U . �3W V34 يe# ك<"Kأن أ ����+��( C أر Qو�+   ( إذا آ�ن ذ�
<1Aم آ� ) ا��D �@<Lور اwن ، وآ��"�دة أ�(Uج آ�� أW)?� إ�� �

 
��ض أN���F -, �8اواة ا!��س� ! :وا ��ي S !� واaن 

 
( 7 0��Uةe-"� �H�H0  �ري إ�� ز�Zط ، د�L9ن ا���Z���#6 

���H  �  Zوأد �" M3W وأ�019 ا���2ر ا�)��� أ"� وأدZ  وأ
�  ه!* ا�3"-� وا)	3� أ��م  M"D �4 ي�	H آ�ن J1� [�، وأ

��W #�2ء f� ا4)�د�� ا�4�7cء #"�  ��Wدي، وه+!ا 0�4 @	2>ت
3�ع/ ^� (ا�T-�ح ذ�Q إ�� ا�13� و��0 

 
6 ��F -, آ�ن 7��فL��ا��/& ا�gN ،  أ�O( @ F0ء ��Fo وإ�J� ��0د �

gN�  : وه� m��7 اL��ل ا
 
\ ا�!ي D">@1  أ��� C  و�+  @� )�\ ؟ @� ا��ا�

:"1)( ؟)أ
 

���bط ا5ي أراد �F أن 7�!& ا�2Lة ه� /��F -�8  و+ن ا�Cف -10 ,0��ا
F ا��a ا��أم -,�Y0 آ�ن  ����Q�S ، 6 ا����6 ، وU Q/ح أ�O�K�7 ا


�3 �0�2Sق أi��7 آ�ن F��J� 8 :ه5ا ا!�L و/Q9 أن ��
 
( �r1K M(أآ �؟ � �(�@� ا���T@� آ��  أ�W�D .	W  1�e  روا

 g��R(ا� �@ �� (��	>�1U ��ي @+>ة. آ�ن �"�� ا�"-�1 ا�">ا
 



�p ا@�O0ا�Rت ر=� آ��-6� ,�M� ��  �2مf !أو � ��99 –ا
 
(�UزدCه!ا ا <-W:  م ا�!ي� �1A� C)ي�1y و<@cا�+)�ب ا <�Dp� (

�1U<	ع @� آ)�#� ا��<T��# ب�Tآ��� Q�2�2 أ��W Q(f�U �(ا� .
 �2(1���3	�(أ JHر �ا���9ء و�4#  ��� ا��Pء ا�!ي �Hء �+U) . 

 <Zy ا����W �	��� 0U<(4ا [��3W أ�س ) ا��-� وا�?-"�(وأ
�H<رأس ا� <(	D �"-?ا��8رج وا��- أن ا�  �  � *<(	� �

�Zا��ا...�� �3W �P�D �1U<	1>ة ، و�+  ا��U �@ 0ز� �� و
�� رأ�Q؟؟. �>ام ) 
 

11-  6S�9� ��82ا K3 أرK� Fo أQR أرFo ا� Q���7 5ي آ�ن= �ن ا
 �U �N�7ر�F وF9S ا��رب

 
�اد* و34"): ، )H  W و#"�1ا �#!"�  ��H�� ، �31-ا�� :����?�D� #+� د

�U�^  @� أن �)M�R ا�)1)3} #�Pف أن  آ�ن. ا���1ان ا�<"�
 :D�1U �/ر�-�ت ، وأن ا��>ار �4ر ا�+�ذ#1 ، إ�: @�رس ا� ^Hا�)>ا

�3W �?T(3�  ، :1)"D أن  ��")?� أن ا���1ة أآ->  ،:��ذؤا#� ر
�� أن �"(� #P>ف �?�D�  وأ�: أآ-> �  أن �	)�Rي، و�+�:<�

�">ف أ�: . ا�gT اcول �2@ Qذ� �
��?�* ور �� :�@?�  إذا�1] ��
:	�� �?�1 :�}@ :# B("� (ه!ا ا��Pء ا���1U ا�!ي 

 
12-  F��R �9ت�!�روى , = �ن ��ة أن وا�R �bS m8ح �9f� F�78Uر ا
K� w7i! .���ب �Nر ��3 ، /�ل ����7 إن ا�9fر أو/w ا
 

��ل ا�9fر؟ @ O�� Q�M!�-...��2نN F!�� -�ق ا�Jح، N��2N �9ر ا+�7م= 
� آ��� ه�9 3���2 ا� : x7��� ���R Qاح روS!� آ����.. x75اآ�ة وررx7 ا

؟ K� �! S آ�ن �!�� ) �6B2C اiLن(��ا�C�N ,0 أ��2ا -,  .ا! �2ن
F����- ، 6B2C� .� �JL�!.... 

 =�دة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



�1��f ���?D و����� 
 

 4("��* و@�ء �"�2
 
 
 

 ��R 8 وآ�ن F وQOX FR و......آ!0�O, آ�ن ��6 رQR اF�N = �ن.0
�b� QOCآk ه�رب..�J3ز  65R و=��زة Q 3 K� 6  23!�نN8ر� K�

 ��v� F�R��ا�f99وات ، وQ2L0 8 R ه~ آ���آ� ا�!"�ر 3�F2 أن 7
K26 : آ, @ ���7وى -MJة ����o �Lت ��ض ا ��ي  ا+0 ��OCه678 ا

���S ,9م �K وF!X دو��0 ذ0� K� F2- K�7 ا"�رج �� �U F9b7رة ..... 
C9 . ز�U ,R�Rت ��Rري.../��6 -�رQ :63 ا���6782 ا
 


 ��z 83ة ا!�Yل0@ ��9@ة ��! �ء  .....+F0 آ�ن �S .C� 6X� 9�2��2 (إ
 

��دK27 ر/6 و�J0 @ �0iSم ا 2!��  وا+��CلاL�2��2ن ��9b7ن ا��Rل ا
62�L���2ود67 ا����دي -, = �ن آ�ن ��t ا�وح ..... ا=�2 ا

678L�� .....ا
 

��ة 3�
 ���و�6 آQ ),ء ، واi�0اع ا�2Lة ���6 ا�b�ا!�ر ا8ا��62 ا
K�  8ر�
 ......�K2 �!��ر رخ ا�S ء,( Q8ى آL�� 63�J( K� �0ر

 ...ا��ت

*** 
 ��m8 R ا����ئ ��!��س @ .....��6 رQR اF�N = �ن آ!0�O, آ�ن.0

F!3 �9��Q ذ82R F�N�7 ....���v� tا و@ 7O7 F-�S K�وK2S أ/�أ ...ن و
�2S m82��Nأ K�i�K� K78�3 8 ا� F�'�Nر ...  &�C7 آ�� F-و�S K� &�C7و
x7�وQ�87 ..ذاآ��,  7��ع ��ب..اK� ,!J ا���� �Sرا و��F��U �S ا
��Oة ��!K2���2 وأورا/F وإ��ة ��F ا��UM� )F!2 وF9"U) أ0 �

�� ��L ا��C...ا��ح� &� �!ا���ه, وJ0�k -, ..وK� ,0�J7 87ي 
 ...أ�Y7 و�9�0دل ا��ت وا�2Lة وا�Oح �. أ/!�6 ، وا�Q'�N...ا+8U/�ء �&

*** 
  
  

 ��0.,0�O!ن آ� = F�Nا QR6...آ�ن ��6 ر��2!, ز�!� آ�8� e��0�62،  ا
� -�ق أ-�, آ��س /iح��� ، د����3 ��ة ...وا�0� m�!-�3 ء�Yوو-�ء 

ف -, )�� 20 �ن -, ا��O�Sل ��82 �2.دm ا5ي �7��د ��bرآ�, -,
),�7�S 6uL
 ����Rن  ��J�6 ا�Lادث) و��29 ، وه� أ�0 أد�3آ� ا�2م إ

��ب ا!�ر67 وا!�Jم ه, ...ر'�N�K� F ا+
 



���OX, ا���fة g�- k2ا��8Jدة أ�8ا Q� ، m�L0 و-�ء �QR �89ع  وا�-�ء 
�/8U آ�ن أآ�� F0+ ت���� Qدي اآ��.� K� 83و F x� 7 أن K� �2ةL�� m

��Cء �82  ��ت = �ن ا���9 � �رة...وا����6 وا@آ���ل ���
 ا�62��3 3
|RM��8و و/�� �5�M �8اه� �K ا��ض ، � ��7��� ا� @ ,!O ا

وا+K� Q�R ذt آ�F أF0 آ�ن �!�S .o�2��2 و��ت -��2ا ...وا �Cع
"�K2� g ا��وة وا��رة و��t ��ه�ة -,..(�� HN��� ...)ز�!!� ا QRر F0إ

6C�  .و@ ���fور و�Q��7 Q ا!��ء ا��ري اL�2�, �7��ث ����ل و@ ��

*** 
 ��أ)�� دا'�� ���=69 -, إF/.X ...��6 رQR اF�N = �ن آ!0�O, آ�ن.0


 ذاآ�ة ا! �2ن�6 3U�U62 آ����وا+�9Nب آ��2ة و8783ة ، وأه��� ...ا
�2�2�S �2!Xآ82 أن = �ن آ�ن وM�8ا S�2��2 و���F�7 ه� -, آQ و)�2 ��

����� 
���Rل ا+0��2ء ا�b�7 K75ن إ 6 ����7uL  �2L� QRدون و

) ا��Oه�2(و) ا��2(أو��0�X ، و�"�ج U K�  6�u3!�دe7 ا�6f ا��6، إ

,L�Q اO�  - دون أن أآ5ب- @ أ2C�N& ا@د�3ء....اSأن = �ن آ�ن أ
,9�/ 
, إ�R2 ر�S آ���أة آ, @ أ��ن ,�M2N K7��z &� 62�8ا���, ا
�8 ا��ت –دور ا@��3اف ��� � –  ,-�Sأو/8وه� -, ز�!, و ,�و��!�ر ا

...Q'.��Mآ82 آ�ن أ8S ا+0��2ء ا�� F!� ��!2�. 

*** 
  

 ��0.,0�O!ن آ� = F�Nا QR�9ر...آ�ن ��6 رf��7اآ�  و7�i 3�, أن أرى ا
�!��9ت if7ل �g9� FX�2ء -�ق �Sوف  –���N�� Kار و� –-�ق وF�R ، وا

F�Nا F�7��� 6!J�
 أن �f7ص -, ...���=� �K ا��Jد ا��9رآ6 bأ�
�� Q�2ن ه� وآ !6J ا F���7 و@ )�رع -, ...آ�ن ،F�N�� 62ة أد�i'�R @
 m8�"7 62��3 6!78� )أن أآ�ن �Rع  أر.X@6 ا�2�6 و/BC"�...( ن�R��� @و

FN��7 �2ا... أد� wN�2"�ل ه�أ-�ح K2S أرى  –  k7�2� اJ0 ر�7ض– 
 (i'�Rة = �ن آ!0�O,(أ�L7 : K7, اK� F�N 3] ا! �2ن، وأ� �ءل 
= �ن k2 ���� ...؟) ا"iان(��وا67 ��. ؟ أم أن 3�F2 أن 7��ع 8Rران 

6!2�� 6�u!�  �� Q908وا أ R K75���62 آ��� وأ8S ا-�� QOX ا+�6 ا
��2-..
� 2C!62 ا+��ى و�K ا��O!6 ا6929L اO أ-�� �F ، و/�3 ,9�

 Q��( F9( ام : �! �2نi3 �2ة�N...�7 ���  �!5 =�درتi3 [2S 6 2!�ا
� أر أ8Sا �K اK75 �3-�ا وه| إ�8ا�L7 ��3ول ��] ذt ا�Yء  ,-

6�J0... 6�N83اد رv� �9�X 69 أو�X w�آ ��!� ,���R ذ��NM� &�Nأ �
��!3 62���R - @ذآ�اه� إ �OLو� �� e��� ل ��2.د = �ن ...��2 80ر�O�S@وا

,�LOU ,- ,0�O!�2م ، ه5ا  آ623�9 ���Lادث ذات ��ة ، و��'�N�F اN+ا

���62  ا@�O�Sل iRء �K ا@�J�Sج 3�@ أر87 أن أرى ...ذاآ�ة ا! �2ن ا

F-�8 آ�ن ...و��2Cf7 ��9ود ا�LJد ا��| QC�7 -�ق )�ه8ة /m�9 وأ���
7��ف ا� �و�6 و@ ا��7ء� ...وK� �2!X �0ع -�87  �f0��و@ ر/�6 ا

62N�2 
 ا�راء: ا
 ا+��م و����Cن إ ...��Cة إ

*** 



 ��� ��O7 ...��6 رQR اF�N = �ن آ!0�O, آ�ن.0 Qo�- د��R ذ��N+وا
K3 8ث ذات �7مL� K2S  ّ,�3  ه� دون�b!� م�/MN �!!2� 6رQ'�N ���9د

�, 5S... K2Sف �Sف �!��"( � � x97 �
 ...�CNرg�  mو�3
 ,� Q�
 أ�Q أن �7�3 ،���k، آ!� أر87 أن ��7� �� آ�) اb"�(ا

5ي 8Sث أن ا82�b = �ن /�i�... Qال ر'�N��L� ,ز�F ا5ي ���-
�!!2� 62N�����8�./�ت ا
 أ-�S QYل ، و� 8L7ث �� C/ ,38� 7&  وا�3

� ا�Q'�N وا �OاءLNت و�/.�ي ر'�N�F 3!8: أ��ى و���9رة...ا
Q'�N� ...!!آ��� ور'�N�m8!3 , آ�� ه, ا�Lل 8ى ���9د, ا

 
K� 
80اء )..أو ��Lز���(ر'�N��L� ,ز�F  وأi��0 ا6U�O +وFR ا!8اء إ

�b0 ��S Q�R ه��R69 = �ن وأرL� F2- أ)�رآ��  �!��� ��� �!�'�Nر
K� @8� g�- 6�2�L آ, @ ��8ر رQ'�N = �ن و8Sه� ��S�6 أ8S وm�R ا

��2�Rو..F2آQ �� أF-�3 ه� أن ��t ..وأ�0 واeL 7��ل @ أدري أK7 ر�N'�, إ
Q'�N����, آiJء �K  ا�� 8��� 8S+ ، وإ��0 �"� ا��رئ ا� � 6�2��ا

 �ن ��U ،�9S ,ّ0�!Jر أ8Sه�� =�9را ��B2Y  وا/�F ا+د�, وا��Oي 
�3
إ��0 ...�� ����Rن ا��اب �!5 و@د� �!K� K78�3 5 اK�i ، و� ��8 ا+��ى

�Q�8 -, ��ب ا�Q'�N  رQ�8� Q'�N -, ��ب ا���'e ا+د�62 أآ�� ���
K� �R�"- ،آ������ 

 أآ�� �K ر�& /�ن 3�Y�0��8 �� ا�� 62�"b ا

6!N K7�b3 Q9/ ��9S�U د��b�N�� ، م��
 ا .ا"�ص إ

*** 
 ��0.,0�O!ن آ� = F�Nا QRه�...آ�ن ��6 ر ��� �!�'�Nر �b0و  �Y7أ
�8ق إ/.ق �K� Q ا!� وه, ��75f� 63i0 ا���@ت...�ا6S ا��7ء و!63i ا

 K3 ةiه�J82 ا�b/62(ا���� ...ا���bك أ���LU ,- .U) ا�( K� �0أ
، �9S Q��b7  m8رU 
���ن 3�!وi7ه� �Mو6�N ا+/�Lان و)��'e ا

F-�Sو...,- ,�S ,!9� 7 8اSأدع أ Kوإذا آ�8U.... ,�8R �0/, و
 6�� ��6  و@دة �!� ا� ��i� �L�- 8/ ,Oا'K /���9 �!5 -,���–ا �

 ���
 أ�0 ذt -, ز�K ا�b, -�ق xCN اbأ� ��ون ����97 ، -�/
...K� ذا ��7ن�� :S��� أن ���ل -, ا�K ز87ون و
 

 H إذا M4<D ــــــ�Dر��@{�ــــــــ� رأ�0 ا�13� ..........ا�=ــــــــJم ز
 �3	> أآ)�
 

� آ�ن� �� Q��و#��-�ر �� �(�P��# a3D.......... ^3] �� و#� 
<	� �� �R���#و 

 
Q78��pf - -���ذا @ أ�Rؤ 3�
 �b0 ر�N'�, ور'�N�F دوQ789� ��0 أو �

�u! ..-�R ��3ء -��2 أو � J7,ء؟ ا
 

p-�� ة�CN 6�2�L�  �b0MN ����C ���J�6 اw7i ورآ��3 �!, 
، +ن ا+� ا5ي � �7�L� F99  رQ'�N ز�K ا��L/�ت ا2�J�6 دون ��Q78 أو



6�2�L�� eS.إذا K7���3 K7��a  �L�N ���, ه� أ/K� Q ا+ذى ا
 �Xا�"�8 أ�3ام K2S أ��Lل ...���, ���ا�3ة ا� 
واL�2�6 و8Sه� �9�


 ��اب آf �ن F O0 و�Nاي����K7 إو5ا /��8 ه5ا ا@�9�3ر ...�K ا
, 7��ل  3�
 أي ا�9�3ر ��z و �ن�S :7ح /8 @ أر�R8 أن أ�5آ� آ, @ أ

2�6 ��� ا�o�L، و�!!, @ أ2C�N& أن أ0 
 آ,�L ...@ أ��ن ذا�, وا
 


�3 Q�Sور���7 أ  ��/q� ,Oأآ� ، ��� F�'�Nه� ور�b0M- F2ر�N'�, إ
���O�أ��3@ أد�62 @ رQ'�N ذا�62 أوً@ وو-�ء ��b!�  83 ر'�N�F ا���ا-�ة، �

 �b!� ذات �7م �! O0أ 
�3 m�!�C/m587ر  ه ��8 ��ت أ�08S، و� Q'�N�ا
t�� 52O!� 
- ا�=69 ا�!620�O �"�8ي 5B��7 أMN ,!0آ�ن ا+�3 6!2�

 ا ��620 ا���bآ6

*** 
 ��387
 = �ن.0 QR0, آ�ن ��6 ر�O!2�6 ...آ�L� ,9S ف أن��وآ�ن 7

5ا�,، و�K ه!� آ��0 ا�Lب ,9S 
�S �0�2Sق أ�O7  ���7 8أ�� K ,�ا
�67�3 ا��7ء ا@3���R, و�2!, و�K2 ا 6N���22�(�Nq �ت اC� 

m�X��...( 
9��ء 3��� , x� 7 5ي���7 -�9��8ار ا ������R 8/ �!وإذا آ
ا5ي أ3�K أن ا+رض �8ور �Sل ) =�2��2(@ أآ��، و3�
 7�X�6  /82 ا�2Lة

k���6X� 9 اL�2�6 و�pf ا!i3i� K�3 �uع  +��0- اk�b وk2 ا
� �q/�� آ.�5R ��Ob–Fور F��2S آLN�3د و F!�و�!�� (وه� k��7  و
 ...(...�� �iال �8ور

 
Q'�Nر �b05ي ��7د  و�"�Yع K�i ا�9fر ا p-ر Q�- ,0�O!ن آ� =

&Rا���Uب أوآ�ر �iو�7 ا��3�b ا67�b9  8��7س -, ا�R�!L و3�� ا

��- ���
 q� @ 67�Sذي وإذا -�6 أ�8ًا إ'�J@  Y9� 6�7�X& ا�Jاح ا

  �!Q��/ �J اu.م
 

�b0 62��3ت ر��929S Q'�N ا� �3�b��S Q2وي ��5S ��8-�  ��6 أد697
 ��!� ���Nا��( ا��Sوا mأذآ� K ���9=� ( p�� �� O!� �9C( آ��


و� �!| �K ...ا+رxR ا �Cر ا�, و�N eS ,- 6R�L� ���8Rاه� 3�

 ا+��60 ا+د�62 �3 �!J� ��0+ م�����ب وأ�0 أ�3�8...ا� أن  أن اJ7 @

�N Q��آ� آ�5اJ� ,�
 ا��2 ا���6782 ا �'8ة ا FR�7 إQ� ، ��2 إ
 ����O�– ام��S.{د697 ا�, .. -�Q و��38ة  FR�7 ز أن�J7 @ م�J�وا

�2��5t ا���J& ا����ىء ��w7i ا5ي 5O0  ,- 8J7ت � Q� ، �����J�
�J7 �923 �2ةL�Q �! أآe'��S �9 ا!� ... �JS ,- Fات ا � ا�u��6ا

 
�!�S K� k2�, -, ا���و�6 ،  و"b���� 69�t ا+د697 3�
 �iا��R ا�

� �2�R K& ا+د�97ت�C�K2 ا�, ���وم ا�"�ز  و@ ا� دور ا�... �!2�3 Q�
�����UM� 8��� ,���� أ=��ن أ�J( 67ة  أو@ �oب ا82 ا K2آ�� ا
6�2�L�8قآ, @..���p -��2 )�ارات ا-, =���ت   ��Yم �0ر eb3 ا



6�2L� ���د6 ا�
 67�S ا�Yء ، ا��'�6 أ��م ا�6bC إ��: ا���ب ا
w2ق؟ آ��L0 ء دون أن,Y0!.. 

*** 
 ��0.,0�O!ن آ� = 
387 QRآ�ن ��6 ر... 
�!6 إX 878 �2ت(و���R 

أ�� آ�ن �C2Nب F = �ن ، آ�� آ�ن �O2Nح ��2Svء ذآ� أي ) ا��7ء ا��8Lة
�(,�0 82  F m�08U5ي ر�Q ذK� eL� 7... t ذاآ��!� i2Sا أآK� �9 او


 أ�b!� �! O0  أ8S ا+�9Nب ا�, د�3!��3 m�!�C/ 5ي��8 ا� ���7
K� ����MN �!وه� 8�3 ر��� آ ��� �!�'�Nر  ��� أ) � F�Rأو أؤ m52O!�

��م ���ور
 ا .اK�i أن هm5 ا�K� �R�� Q'�N ا"�ص إ
 

�3 6�� K�
 �b0و�3 ,!�L� �Y7أ��ى أ Q0,  ا��O!ن آ� = Q'�Nر
 62�"( �Nدو��0 ��دد ، �!�� ��. ر),'8اO�!�Qo  أي....�K ا8ا�Q ) ا

KXأي و ,- ... 
 

,���5ات ��U �Nرة  ��Q2� 6 دا'� -, ا+دب ا��)Qo�!�-, �Uرة ) ا
و-, ..و�!K� F�2J ا�6��J و�m822L أ��م ا �L ا+��0ي) ا �����ن(
 Q'�N = �ن �Uرة ا�!�K� Qo ا8ا�Q9/ Q أن KJN ,- Q�87ر

 62S� �
 ����ل -, ا��اk2 اا+�CNرة و7�L� ��7�K� F رQR إ
62N�2  .... ا

 
Q2J��� أن �f!, أدب اN�� رة أ�3�8 أن�U ,6��3 وأدب  وه &�Cا

620�R���ا 62N�2  ا���و�6U�� 6 و�9�K3 m8 ه�ة ا�o�Yء ا"62��C ا
 ,��S ��8�� ا��b0'�2ت وا��0�Xت ا� F3��
 ا��8اع -��2 ���7

62N8ر��  ا����ت �QL د/�ت ا
 �89و .ا�iودة ����9ات ا!��و��5ا ا
��ن ....آ!�o ,0�Oورة ��وا'K22 ا�9bب , /�اءة رQ'�N = �ن�C7 [2S

2�, ��82ا�S 82�( �2ةL 62S رة�U 
وأ�3�8 أن .....K3 أ/!�6 ا�iو3  �7�

)  !6أ0( �3 Q� ، 62Y���K� k ذt، � �83  -��ة اq� @ 82�bذي اا

��.ق ا5ي F!C�7 ���� �8ا !F O أو�K75  آQ إ0 �ن 3�
 اآ��bف ا
 �O2�oو �Y7�� F�S K�– 6782�����Oه�2 ا��-  m� و�� آi�� ��(�3و

�ً!2S �Liه� وا@8�3اد أ�0�2S ا�� m}و� .... 
 

,- wb��!N ن أ� = Q'�Nإذا ر F!X�ن آً. �!� 2C� 7& أن ��7ن ���� 

�S QRو .� F9�/ ت�U &9�  �3�b�ا!��67 و�"�� �K ا@زدواK2� 62R ا


�S F!Xو �Sذا أv- ،ك /8ر ا����ن�� �  واLا��ت ��رس ذt ا
���!�
 ا�60 3�!X �9C� @ ، آ���N g�-.... 

 
�2R0, )�82ا ��0ذ�O!�2س أرى آ��
 ا ��5ا ا!���, وا�0� 0, ����

K3 82�9����6 ور'�N�J� F 8 ه5ا ا!��ء ا��ري ا (,oا���N@ا Q�9�) ا
.�69 ا�60�U ا��78ر67 وا+/!�6 ا�6 واO �د ا �ي، و!��... 



*** 
��م  ا�-�ء
 ا�8 ��وK� ��R ا"�ص إ� Q'�N�
 �b0 هm5 ا�8 3���

!�ع أد�, ... ��U [2Lرت و�2�6 أد�62 k2NM��!��b -, ا�208 ����ة ا
ا��اN.ت =�2 ا�62�N ، ��اN.ت  و��7د ��7ن ��8و�� 3!�08 ه� أدب

���,  ا��ن ا!�/� )F9 ا�O��د -, �6S: ا@��3اف eb3 . ا+دب ا
6�2�L
  ا�3.ن 290 6OX�3 K3�i� 6و�7ه�...إ�2Sء ذآ�ى = �ن ...ا�387 إ

 ��Obآ @ QJ"و8Sه� ��� w�w ر=�9, -, أهm5 .....����7 ا82�b .ا
Q'�Nر �b0 0,؟؟�O!آ 

 
��C9o8ق وأU 6uL ,- , O0 ب�J�Nه� أ�0 أ  
وه, ���د �� �� 3�

 F� 7 ���ن @ , R�0 Q��3 :F!X� FSآ�5ا أه8ى رو QRر �L� �"O ا
m�!�� �� ���7 , 8b0وأ 

 
*�� �@ �Uي وروC�� ..........*�� 0�3 �2"1d إن 

 

وأ�0 ....���6OX �8=8غ آ�7�9ءه� ا+��0ي ) و� �Nًا( �iه� وأ�3�8 أن آQ أ�0

6'�9� &2C�Nآ82 @ أM��� �2'iR tو�!, -, ا�/� ذا�K� , O0...! F ذ

: أ� �ءل 
 أي �8ى �w2Y رQ'�N = �ن إأو (�Uر�F -, ا+ذه�ن  إ
����8ًا..؟)�!�� Fر��U x!�� Q'�N�إ0 ��20  وأQ�� 8R ا��.ص أن هm5 ا

�� أ��9S = �ن ه, )"�2�R 62ً. أ��ذ�X 62�"b� 8آ��ر (ًا 57آ�ا
وآ�ن = �ن ��9L7 آ��2ا ) ���0��Nك(ا�, أ���38 ا+د7� ا�و�O2R)  ,Nآ�

)62�"bF�929S @را -, ا�وا67 وآ��0 � � ��6 ��آ�  /8ر آ�ه, 
 ���Q = �ن آ�ن). /8ره�� ��87ه�� �� �!, أن  و�X K2S t7�, ذ


 � �b0�t ا�3 m86أ�3هS�9رإ��0 وQ'�N� . F�R ذات �7م ��82 آF0M ا
62�U+ا Fه�R8 وS2�, أو أ�L ..ا

*** 
 ��0.,0�O!ن آ� = 
387 QRاق...آ�ن ��6 ر�Sأن -��ة إ m5آ�ا وأ��3ف 

ا�Q'�N راود�!, ��ارًا ، وأ�0 أ8b0 �& ا8o 6/�J ا�K2� ,b ا��9ر ه��� 
K��t ....6 ا��7ءا5ي 87-�F آ�J7 K� Qؤ 3�
 إ/.ق راK� S ا��� ,-
6� وا.و-�ء ا+/!
 

�LN 6ا أ�p2 @ أ�Nد�N�� K�
 ر/�6 �� �ء  �L�7ل...و-��2 ا��ء إ
�8ق 0�62 ا���N ا�ر/6، و�"g ا�وح -�/�� ر��ز ...ا

 

 ا� �Q2L،و)�62� إ����R 6ح ا�N�
 ���� ا�6f  اا+)�اق إ


 ا9��ء �S .ت ا�uL��2fة، K2Sوا��uوف أ8S أآ�Oن "��د ا  �C"7 @
87�� &��X 

!..��9ل ا��ء أ�L�2N F0ل �K رQR إ ...)�82 و�e(�3 K إ

 
��"7 @ ,���2fة ا0� ا!�R 62 ا�R 
7���ف و��Y!� (�!�� أ8S  وإ �!Y��

����7 (e78�, أن  ، ��6 )��ر ��Q2�J أ�S��L0 F = �ن ا e9Nو



 ,ا5ي 8ّUر �F آ���ً� 0�78ً�  -)��ي�93ت �S ,- F!3اري �& ا8آ��ر =�
F ,!3 - ���3 �b3 6 �� 5!� . 
 

@ Q2�Jذات �7م، آ!� ....m87i7 اK�i إ@ ��JRM و�3�CN  وه� )��ر ��
��b- ،6!7iS87ة،و�X6 و �O82ة و�Sو  p���Nآ�u�0�� ��!2ر ) ا+8U/�ء(�

�N)6J��ط !�208 ��!� –) ا
 �3دة ا�����7.... - 3  
و/w آ!0�O, إ
F�/8اU ��(90, و�R... KJ �� 6���Lآ!� �� �رة ���ت أ�, ، و�

�05  Q'8ر أواU ���7ر ،�ON از�J� ,08J0ن أ� = K�أ-"� �F، و
9�2!�ت �O3 �3م  ....)��!, ا

*** 
 ��387
 = �ن آ!0�O, آ�ن.0 QR6 ر��.. 
�3 ,��� � F�'�Nور

 6'iJ���� -, �!�� ا�, e9N أن ��N�� �b0!�ء ا���X& ا 62N�2–ا
F O!� �� Nأ ,� ...��N�6 �"�82ًا 5آ�ا69N�!� ,- m-ا�J�6 ا

 
�K3 �29 أON,  أ�� �� �9�
 �K ا���M- ،Q'�Nآ�� ���� دون�أن أ0 
 ا

��Y�� e7�L��2وت  �7م ا��Sق ��2, -,)�1968-1969�p رQ'�N �3م (
� أآK /8 اm5�� �uO�S ا�Q'�N -, .�1976.ل ا�Lب �C�& �3م  �و

8!�!�2ان- ���د-6– ن 6��X �Y75ه�9 ه, أوآQ �� أ��!�m ه� أن أرى ...
�� آ�� S��!� ��7ً� ر�N'�!� آ��� �!�bرة�.. t�� 
�S،F�'�Nور ,�'�Nر

�/��Sا ,� ...!ا
 

 ��2- 8Rأ � � ،Q'�N���8ي f �ن 3�
 � �b0�t ا� ��!S �!آ ,��و
�8ق �89ع ��3, ،  و�2�6�& ا�KX ا� �Q2L أد�62 و�2Nة ذا�62 �0درة ا
�Lو�M� 67�� 6�2دب ا@��3اف ا5ي ��O�� إF2 ����9!� ...ا� �Q2L وا
 62���
  وا�Q'�N. ا�� 9N��!� ا+�� ا+��ى إ�8 0 � 
!����5ا ا

K� Q2�R ع�! kNqو� ،F�J� ,- ء�C�2��0� أ��م ��Lرm  ا �!ا+دب ��ز
���, ا��ي �"�ض -,� ا��F�J ، و�K أ8Rر �K ا.  

  
  
  

�D C �2)>آ��1<Pت ا��� !أ
�� أوراقBU،ر� @� د@)Kَ �21ِ�ـ0ُ1 و��W..........<�W آ�#� ا��+	

Q#�-K �d��وا��)�ن ا�!ي 13Wـ: ..........@21ـــــ� ا213�Uــــ�، 
0ُ1?ِKَ 

�2ـ�،D C)>آ�2�W.......... ��1 ا4>�21ــــــــ�،R�D C-ـ� ا��38<Pا�
�ُت� أ

�P� �W> أ#� ر
  
  

  



 & �m�N K �� ا��Nدt3ذا'
 

M���دQW..........ودWـQ ودع ا�T-ـ> (�� ا *<  � ذا�^ 

���� أZـ� ا�-�ر ��ء و ..........oا ��U Q"3/ــــــــ� أ��� ز
�..........إن �(ــــ� #"�ك ��31 @3+�+K0 أ# Q"� T4> ا�13ــ� 

  وCدة #�0 ا��	)+��
  

  
  
  
  

q� �2= 6ر�6�Nر -H7ر���CN 6ه�!....@ أذآ� ا�Nأول ر ���� , 
 

 ..=�دة
 

أن ا��K7�2 آ��9ا إt2، وأ�3ف أن ا����ت ا�����O"� 6, �3دة  أ�3ف
�U����رة ا��6O2 ..إذا آ��0 ُ���ش S�2�6 ا+)�2ء �وkL�ُ وُ�!iف 3�
 ا

K23�9N+ه� -, ا�!b3 ,�ور=� ذK2L- ،t ...ا��K22o ا!�درة ا
أ2C�N& أن  ف أن )�B2 وا8Sا -�gأ� �� هm5 ا�ر/6 +آ�� آ!� أ�3

 ,أ/�F وأ�0 أ�F/8U K� e وF��3 وآ��-�F ور��� �.F��U ا�, Q2"7 إ
��!� اaن!U ,� .أt9S إ0!,: أ��0 آ�����L� �B2( �0، وQu�N آ�+/8ار ا
 

Q9/و ،
Y� �/أي و K� 2�3�6 أآ�� �� Sن أaرت  ا�� g�- 8ةS6 واuL
�QR ���, أن ��7  K��7 �� 
 /M����آ ,��N��� ,��Jد  -F2 ، و�8ت 

�L��Q -, ا!��6N ا�, ذ/��� -, 6uL آe7�9 ا��m5 ا w7i� �9�� 
w2O� ...ا

 
��ت �Mن  اaن أS �� ، هm5 ا���6 ا�, وN"�ه� ،( ,�آ�� /�� , وا

��"Nأن 597ل آ, @ أو QR� .�8وري 3�, أن أ�5ل آ�X ,- �� Q/6 ا
 

t9Sن وا+: إ0!, أaا �� S5يأ� ا  F!2و@ أآ�� ���  –���ه Q/أ k2
 .د�2� ا��ت 7!"� آ��u3 Q, وU�O� ,- wSi7�Q�� , –أ���F أ�0 

 
6��ا�Jداء ����Q ا ��رة ا�, ��C&  أS �� اaن وا�b� k�bق وراء ا

x'ا�( 
 ...���Cو6 أ-t�-�( e إ
 

�Y7أ�0 أ �2�6 أ�k، وأ�BR�- ,!0 وأ0 أS �� وأ�0 أ�5آ� أ0!,  �u�0أ �
ا��8ع ذات �7م وز����R  أ�0 ا5ي /�و�� –ا�bوق 3�
 )�-6 ��2, أ0!, 

 8�Rآ!� ُأ K2S– 6/�L� ,أ�7م.أ�� 
�S ��-�3أ �ا�Jع اL�2�,  ���ارة 
2��ن -�Q أ��7C� 7 @ K75
 ا��� ، ����6S ا�L9ر آ��� و�6��f آQ ا



�F أم N�H : و� �ء�...),ء �N5ي أا �2ط وه, أآ�ن J2b0ً� ه5ا ا
K� ؟ ���يQ8ا� ا

 
�2LJ ا5ي �C7ق  أ�0 ���-K2 أ0!, رQR @ أ0 
 وأ�0..@�� t!� أ3َْ�ُف

0� ، و��J!6 ا�, @ أ2C�N& أن�R Qآ K� ,��2S  5يأآ�ه�� ، و��e7�L ا
,0�Jه� و��R,ّ  أن أ�3 ��"�ة ا�, آ��Q -, �3و/, ، و���b7  
إ

 8S2] @ 87ري أS...t!� وأ�0 أ�3ف  K� ��2, أ�0 ، وأ��0 �! �بS ��0M� �ًY7أ
K2�  @ �7ةiR وه� ، F�, أ�0 ، و�Mن eL� 7 t9S أن 7�2~ ا�0 �ن ��Uأ

,- ,ّO!� ....��ج ا�g2L اN�b& أن ��7 ��� دون أن 2C� 7& ا
 


 8S أ2C�N& أن أ=2� -F2 ،  ور=�ذ�0M- t أ�3ف �!t أ0M� �ًY7!, أt9S إ
,���رة ا��t أآ�� �K2'�b ، إ ��J2N �2بfذا آ!� ����K78 أن ه5ا ا

K� �ًB2( �2f2N F0Mدة ، و���N 2�6 ا+)�2ء�S. 
  

K2S t أ� �� ا�ر/6؟  � أدري F و�K..أه5ا �� أردت أن أ/�
2/8U!, �7 =�دة أ0!, ����5 �.ل ا+�7م ا��62o 53ا�ً� أ)t -, أن أ8Sا 

&2C� 7 8اF ، آ!� أR�K� 8 ا"�رج و�K ا���S6 و�8ت ا�Sدو��0 ر Q�
, ��2S, آ��� ��-�6 ،  ,!�oوأن ا� إ��0 و ،F��Jً@ @ ��9ر �Nوا

,- Qb- F0+ MC"��د-6 -, ا���ن ا���  p���Q 53ا�F اQ7�C اJ7 أن
�2= F8ر�/ F2- ���S5ي أ��دل �5ا اJ 8، ا
  و=�2 ا�67 3�b9ا

�.�L!7 ،6!, و��7ت ...ا
 

@ �!���8 آ�ن ���� ، وN إن / ، Q�� �Sو� ذات �7م أن أ- , O0 ���SM
��O7ُ ، آ���C، آ�!�ر، آ�+رض ا��Lو�6 ا�,  )��ًا آ��3��ر ا5ي @

t� ن وآ!� -"�را�!J
 8S ا�� O0 , ذات 2�6  أ893ه� إ 8S 
إ
�K2S  ، ,O /�� �2!, و�K2 ذا�, أt0 در3, -, وFR ا!�س وا+)�2ءoو

k2 +0!, @ أ2C�N& أن وآ!� أ�3ف -, أ��3/,  t�L�Nأ0!, @ أ

 ا+�8 أ�9S t2C3تK أ2C�N& ا@�O�Sظ �t إ ,!0+ K� . 23!ّ, و

 
 ,!�5�7 �� g�- وآ�ن ه5ا...@ Q�3 6 ، وذات� إ0!, أt-�3 إ0 �60 را'

8��t أن ���-, �� أ/N8ق و���7 : K� �2ةf@ �7 =�دة � ��K ا
K7��aا.....t Sأآ�9 �!�� �� آ!� أ ��!� 
bأ� Kأآ �� @ 7��س ، و 

 . أن 5�M7وا �!�O� 6�./ tك
 

2�....@ �7 =�دة B���ر اb� K�7 إ@ ذt ا  Q�� ، ,0در�f2 K�7 �ا5ي 
K2 ذات �7م���N 6�L� @ t0M� ، 8ريU ��2�3 e9Xذ���6 أ  m5ه F�ِ�/ ��

6�2� .ا
 


 )�ا' إن ا�bوق 57ه�!, ، ر=�F إ�L� ,�x و�5آ�0, ا ��رة ا
 Q9�� ��K� Q اJ� ,��ف ا�LاiR اM�- ,أ��� – x'د )�ا�J�.... ��وأ)

�OU Q�� Fء ا!��67 ور=� ذ�0M- t أر87 أن Q2�� @ ء�O��  @ ، t�� Qأ�



 ,- F�3i�0ء ا,( Qآ iJ3 �� ,0��C3ن أ���2� 3!, 23!�ك اf� أر87 أن
� �K إ�C3',  ه5ا����2ًا �7 =�دة، وأt9S آ. �6X� 9 +0, أt9S. ا

,!� �2��
  و�8َ2ُNُ� ا�3 �N��2N إن أ-�8ك، وأ�0 أ�3ف أن =�9ر ا+�7م
F08ار أ��� : ��2Nن ���R Qوح R 8ي ا�Jح و�!!, أ�3ف �!kO ا����

x7� . آ��� ه�9 3���2 ا
 


ذه!,  أ�0 @ أرB2( t!� 87ً� وK3 K2�8L�� K2S ��ز7& ا@�0��رات �9�7در إ
� إ��0 وِزK� �3َ -�ق �R] ر�Rل ����ا -,أن آQ ا�0��رات ا�� ���29N 

 
 .أ�8ًا أ�8ًا أن أ-�8ك -ا��8ار �!kO - أ�0 @ أرB2( t!� 87ً� ، و@ أر87

 
,��8 �!2!� أ)�2ء آ��2ة  إن ا� �-6 ا ، ,!3 t9JL� K ��!7�-� �N

��92ّf� 8، أن�� ، K��7 @  ً��� !� ��0+ 6�2C��2 ا� �-�ت و@ أن �����8 ا
F2�8ق @ �C�7ق إ .ا�i3iع 3�
 أ�Nس �K ا

 
�8ام  اK75 @) ا!�س( و@ أر87 أن أ-�8 L� 7��ن أن �0��7ا و/�د ه5ا ا

��b2�0 ,�,  و�K إذا آ�ن...ا��ّوع �& اe'��L ا ,��- F!787�� �� ه5ا
��2fة  ��, ه!� أ�0M- �0 ا5ي ���دت أن أS Q�S��92,. أن أ=2� أ�0 ا
,Yوأ� ... 

 
أ�3ف أ0!, أt9S، وQ�MN أi0ف آ���  و�!!, هm5 ا��ة Y�MN, وأ�0

�i7iة ا�, �!2!�ه�
 ا+)�2ء ا�3 x7��ً� ه�9 ا�.. 

 = �ن
  
  
  
  
  
  

q� �9= 6ر�6 ، و��2N Kق ا�.م -��2 87ل 3�
 أ��0 آ��9 -, �Nر
 ��2م أو ا�!K2 29/11/1966و/K7�b�)�9�-�0( Q9 ا��0,  ا��ه�ة أوا��

 
 
 
i3دة�= ,�i7.. 
 

8S 
�
 أ/��رة ا�ا'�6 ا�, �5آ�0,  : ��هe إو�!t أ���, ، هm5 ا
x�.ك و���O(�2ء آ��2ة 23!�ك و(M�  ����� ,08� ,- Q��� ,�ا�iOL ا

,- �
 �u3 ا �ق ، K2S 897أ ا+�6 3��o Q���  &Rا����دة ا+� . اN
 �� �2u0 @ ,�
 �L.  8Sأ-��8ك ��N �7 ، �!�R �7ء، �7 �. اأ-��8ك إ




 8S أ�U &oر�t أ��م 23!, وأ�0 أO0 k9S , ه!� آ, أراك. اJ!�ن  . إ
 

�OU+ف ا��5�, رذاذ ا� K3 pO0أ �وأ�k رأ�7 آ�ات . ا8اآK �� ز
�� �0در آ���9ر. �2fUة �!�� 3�
 آ�O, -��آ��� ه!�كX �� .... [�إ�9� ��0

62�b
 23!, أ���7 ا-K2L  :� أ�3ف أ0!, @ أt�L�Nا��8ع وأ0. ا��8ع إ
��دة أ-��8 إذ @ N 67�3-� ، �3-� آ��2ًا أ ,Y�9ب و��آ�!, أ�أ=��� ا

t�5�, ، ��9b]  .أآ�ن �� 
�3 �OU+ف ا���8 �9�� آ�ات �2fUة �K ا
�Q أي �2fU e(�3 /�دم  �, ����� أt� �0 ، و�N-�تO7 ����� �!ه 
��� إ

 .�K ا�w7 +ول ��ة
 


أ�8ًا  � أ�3ف أ8Sا -, �� ,��2S�6X� 9� �0M- :،t أ/�ل t. آ.. K أ0 
K أ0 �ك،. أ�8ًا  t5� أ/��ب �K أ8S آ�� ا/���� �!t أ�8ًا أ�8ًا و @... t0إ

,��2S ,- ��0,. ),ء �0درMN ,!0أ ,�t �8أت ��t و897و �. 
 

t أ�Xل وأآ�� ��8 أR��ا ا�MN...���qآ�  
و�!�� �O 2Nو0!�  30إ

 =iة آ, ��b0ك ����� ا�� �2 =8ًا���ل. ، ا+8S إ �7.  K F0و897و أ

�, أن أ�3د ���ه�ة /Q9 ا�ا�& N�� آ�ن -, ��2وت �7م . ��7نMNآ��0ن 6و 
Q78�� 8� ..8ْ3وًا إ@ إذا -�رت �K ا����q وأ�t�2...ا+ول 3�
 أ�

 
K2S أ�/ FOC� , t�78S K78��/8أ8�S ���ء ا�
 ا�0�9, 3Rأ Q� ،  F��

 6����� &2oا�� F ���7�O : /�ل , وه� i�7 رأFN......+آ�أ��2ًا أ��7 ا
��ر) �b!2N ا���oع -,. �K 7ُ �� )�اt�N و8Rت�ا�, 3���  (ا

���62 أ83ادًا ه�'�6 و��Lز
 ��6 ا!�س  أ��0 ��زع -, آQ ا9.د ا�3
9C& @ أ�3ف ��
...وا��Sا��� �� ,!!� ..و

 
t9��8 .وز�3 آ�L� آ��2ًا t!3.t� ت��-.t� 8كSو..K2/8�وأ�0 ..وأ�0 @ �

 K2S)ء� ��& ا!�س  ا��ي -�R�� �2دة -,) أ53ب O0 , -, ا
wا��� ..واtLY وا

 
,ا��ه�ة - ��2ن .�7�2  26 -!8ق ��Nرا�F2 )�رع: �Sو, أن ���9, 

t!� 6 +0!, أ�3ف�N�3د�, ر K2S ,0���7 أن K��7 �� 
�Sأ  K t0أ
K2�M�.. 

mz ..ةi7i3 �7 
 آ!0�O, = �ن

 
 

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

FOC� , t�78S K78 �Sار OLU, : /�أ أ8�S ���ء ا
 



��ر)���67 : (ا���ر ا�وآ�ن �7�L� k'�7ه� 5B��7 أ8�S ���ء  �J�6 ا
K78 ا
 

�F : آ�t9 وز�3� ����S ء���f
 ا��ه�ة وآ�ن  K� H 0 آ��ب Q2 اإ
 ./9��� �M)�� ا���ب /8U 8ر

 

 -, ��2وت : ا��ي -�2��� –  , ��L7 5 آ�نB��7 ,�2� ور�J7 6(و�ا

 اJ��س -F2 أ�0�2S �& ا+8U/�ء
  
  
  
  
  
  
  
  

 [���cا ���
Bة -آ�ز 
 

ANDALUS CASINO-GAZA 
 

 [���cة - @��ق اB
 
 

EL-ANDALUS HOTEL-GAZA 
 


Bة ت –@��ق T4> ا�-�>  603 
 

SEA PALACE HOTEL-GAZA TEL603  
 

��ي �� ه��
Bة ت –آ�ز 352 
 

HAWAIDICASINO GAZA TEL352 
 
 
 

 i=29/11/1966 Gazaة -, 
 
 
 

 =�دة
 

�!�وK7 ا� J�6 -�ق،2 � إ@ أر�& �Xو@ت  آQ هm5 ا ، �����"o 
�3



m5وأ�0 ، وأ�0، -, ه ، K7iL
 )��X ا�L9 ا�3  K� �9ردةا��رورة ا
i��8اع. 6 وا�JYا� أ�0 -�8 آ�ن ا k6 أ��2��9ح، و �7�e  إF0 ا

�هQ : ا��Nدة آ�2Jش ��iو�K� 6 ا!�Q ، و3�
 ��'8ة ا�COر � �ء
���� 897ون ه�5ا؟  x2LU أ��0J7 5يآ��� ��-��ن أم أن =g�- t��2 ه� ا


 ه!�2�ً� إ�R �!BR �� :  8ي�أ��Nء آ�29ة و�2fUة، و�!!, ��آ� ��
 ��!2�&2C�N0, أ��� K62، و�S�0 ,- �أن أرى ���8ي ا�Oرغ  و�BR أآ�

� ، ���Rد �2!�� أآ�� ��� آ!�N�!� .أF0��� ,- �0 ا
 

. ��� آ!� أ��/& ، أآ�� ����2  أآ��) ��9Lب(إ0!, ���وف ه!� ، وأآ�د أ/�ل 
K F0M� 0!, أ�3ف+ ،,!��دة ، 57��7ح , ا�/� +آ�ن  وه5ا ),ء، -, ا

 K� K S 8!3أن أآ�ن ,- iJ3MN ت@�L�����  ا!�س ، وأ0!, -, آQ ا
�Xال ا!��ر وا�Q2 أQ9��N ا!�س ، و-, ا8آ�آK2 ��7د . ��7/��ن �!, 

63�97�0�C!, �� أر0�J� 87ً� و-, آQ ���ن أذه� إF2 أ�L� Q9��Nارة  ا
��ري ��9ودة( 87i�  

 هq@ء ا!�س وإأ�Xا-, ورأN, و/�� رS��, إ

, O0 .,!0إ 
Y� �/أي و K� أآ�� ��أن آQ /6�2 آ����, آ��0 -,  أ)
�2fب ا .ح وأ8L!� ��0ر اaن F-و�� e2OU p7��أ��م )�وق ا��Rل  أ��0 �

F�آ t اK22�2�L اK75 ����7ن آQ �7م -, Q29N ),ء أF���S ، وذ
��X 8ل إ��7ن و53اب ، � �Y�L���F9b� 6��f� ,0 ا��ت و� ��دة اb7

 .........�Xاز K� e3�Uو�K أ�Y7 �5ل 
  


 ا+/Q، ه� /t��2 3!8ي�8 3Sء وا,( K� 8آM�� ,!!�أ-�8  أ�0 �..و
Q�Rوأ Q90وأ 
5�0M- t ا5ي أ�3ف آ� أ�0 أذآ�8 ، و� t� ,ا��U . 8�

آ!ِ� . ��X ,08ال ا�/� ، -, )�O,، -, 23!, و-, رأN, آ!ِ� -,
إن ..., 7�2~ و7��د5�7آ�m ا�0 �ن آ 53ا�, و)�/, واb,ء ا�ا'& ا5ي

��رك� 
�3 ,��2S ,- ����� أ�3ف �, /8رة  t�7ًا ..ورؤ�u!� أرى K2Sو
,- tا��R &�Nأ , O0 K2��2 �2!, و��3 e�36 وأ��آ &�Nأذ0, ،  أو أ


 �Rاري و87ك -, 87ي �K2�LY� t، وأ0�2Sً� . آt0M وا/6O إ�N0�2ً� أSأ
t��N2 أ���
 ا
 �23ن ��-K2Y رأ7, وأ0�2Sً� � 9�2!!, إe ، وأ�u0 إ


 ��ا6�R  ا�ا/K2O أ���, +رى�3 t�إن آ��0ا /8 ��Lك ��,، أ���ون �
�8ق ا�Jرح0�Q ا t�� &oء وأ,( Qر/���� آ 
إ0!, أt9S أ3 . ���7�

,��2S ,- أذآ� � � -, ��2S,، وL��دة  اb�62 آ�� � أ�3ف اN
� 6�2 6!N K2�.� 8أU�9ر و= K� ,!�� = ,�
 ��ازي ��t ا�آ� ��2وت إ

 . ه!�
 

�!K2.د23!, أراك. د23!, ��t..أر�Rك� t0أآ�� ����2 ���  إ , 69 !��
�����Q؟ إ0!, أ�3ف أن ا�08 ��ً� و�!!,  أ3!, t وأ�0 أ�3ف و�K �� اo

,O؟ آF�Rو ,- �ً�� w�0 @ ذا���رة �� �و67، -��� �08o F0M� أ�3ف  K3
L 0 أن eL� 0 �0975, -. أ�0 و@ أ���رة�
 هm5 ا�3 e . 8�- �0أ�� أ

Q�MN، و� . ��� -F2 ا�67�O و � أر87 و@ أ/Q9 ا��وب ��8 أذ!, ا��وب

و2C� 7 K& ),ء -, . آ�Oّ,، وراءك و��t ُوo& أX�k ا��ن 3�

، t�9/ أ-�8ك -�8 -�8ت ,!��J7 أن ���8 ��8ك ، آQ ),ء ا�-MNو. 



 
(t2& أن أآ�هC�N�0 أ إ0!, @ أM- t5� t9Sو�X.. ( إن ���أt2C3 ا

,� t�9/ F!� ,!�2C362،..أ�bأ�3ف أ0!, أt9S وأ�3ف أ�0M-  ,!0، أ���7 ا

8ّي ، وإ �� K8ت أ���- t�8�- ا+�8 إذا.. 

 
Q9/ QUوأ�0 أ�3ف أ0!, /8 أ t ��, ا��د�M - ،6=�در  MNآ��Nر

 .=�2ك @ ),ء �b7/!,: آ��0ن و�Mآ8ي  5ا��ه�ة �7م 

�O!0,= �ن آ 
  
  
  
  
  
  
 

20/1/1967 
 �i7i3, =�دة

 
 ..ا"�9U �2ح
 


� ، ا �63 ا��620 ���ًا ،  ��ذا ��K787 أن أ/�ل t ؟ اaن وU�� إ���ا

 ��Q هm5 ا �63 إ@ أ�k ود����S أ�0 أ�8ًا ������ أد�Q آ�9U Qح  

 :6
 أآ�ام ا�Q'�N وا�Jا'8 وا�Cود 3�
 ا�Cوآ0M!, @  أ��Nق ا!�u إ
 ا�2م -�g آ!� ��2�!ً� أ0!, K أ8R. 8 أن ���L ا+)�2ء ��O, و��92,أر7

�X ، t!� 6ال ا+�7م ال�N87�9 ��ة -,  17را��62o آ!� أ0�� -, آ�م ا
��9ح و��ةا�2م -��YO0 g 87ي �K ا+�� آ�F، و�K . -, ا� �ء  ا

��Sاi� QUا�� w2ف آ���t -�ق ا��م آ�F . ا+/8ار ��N8 آ��0 ر� ،
, � د��ُ� أ/�ل �9U !tح ا"�2 : و/�

 

 اaن �� �iال��N 5!�  82-�ِت �N-�ت 0z, ، وإN 8يSوأ�0 و ebد� ,-

F0�2ً� ، =�7�ٌ  أ0�2Sً� وأآ�� دا'�ً� آQ ),ء إ@ �� Sآ!ِ� .../6�2  أ K2S
 =t��2 و��آ,: 8L2Nث ���3�N 8ت آ!� أ�3ف أن )B2ً� ره92ً� 3�
 ا��Cر
���Lر ,!!�t، و Q/أ � . �� Q2�� @ رة���82ة و� ���رة �N �ِ!آ

tآ��� K2Sو 

 ا�29 و/�� ���Lر أن آQ ),ء /8 ا��0 .ذه9ُ� إ
 

�K� �9( +0!, أآ�� �K ذt . إ0!, أ/�ل t آQ ),ء +0!, أ-��8ك� 
ور=� ذt -�8 آ�ن Q2"7 إ, ذات �7م إK20���N t0 .. �8وt0) ا�/�ف

K2S �ً�S 82ة�� K7�-� �. 
 

t��Nر ,!��z 8��� أن �u�o  ,!!� 3�ّ, ����6. وC�N8ة واSرة وا�S



692"� �7 ،t�� 
�3 �C3�9ً� أو أآ�� دون أن أ�Nور=�! أ  �ذt -�� أ�0 أآ�
t :&� wX�3 ,- 6�2� و�t!3 �!�8L وأآ�!� ا��ي -� t9"0 �!��( �2�t ا

62� �
 ا�� �u!7 إF��u0 �!2 إC�� اS�U ��2 آ�ن- ����  K2�"(
�3�oأ �ًB2(. 
 


, S�ً�؟ �� K29���N 
�K2؟ ��R��N 
��K7 أ0!,  ��b�N
 t ..�L� ,!75� t2!23: أt�L�N؟ إ0!, ا�u�0ت ، وأ�u�0 ، وأ�Q أ/�ل 

 = �ن
 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . �ن 7��87�RQة ا��Lر ا�29و�2S ، 62] آ�ن = ا��Lر
 

wX�3 ,'�/8Uأ K� �2�S e78U و= �ن. 
 

 -, ا�و)6 ���
 ا��ي -�2
 

62� ��9,  -�6 ا( ��C� ,- ء�b�� Q2�ا��L وآ!� 50ه� ��z ا
��  /�ب) اe7�C ا878Jة( 7�8ه� -, C�� اS�U ر�U 
�S ، 8U���ا

2�6 �& ا+8U/�ء ، و7���9!� إذا Qر�0 آ�YS &/��7 �!9=!  
  
  
  
  
  
  

24/1/1967 
 
 

 !��2S �7,..=�دة
 

, K2��� w2آ : ( eLt ا ، t���S�6 .....@ أ t�2/�� K3 8-�ع-, ا
82U (6uL ا���0؟ K7��O� w2ك آ��  آ�u�!7 5ي�k2 ا�وا8Sة �Mن ه5ا ا

���K78 أن� w2؟ آt�Q ذO7 �ً�'�o �ً!Xو �u�!7  �"�N 5يذt ا�QR ، ا
7 ، 87�CF O0 أو  ! 
 أو �7ّ/� أو 87ا-& K3ا�bارع /F2�8، آ��J!�ن ا

 Q���� وأ-�Q وQ�MN أ-- ����� ، t �O=أ ,!!��R��7 . t0+ t؟ و �O=أ
أر87ك وأt9S (أآ�� �K أ�0 وأآ�� �K أي ),ء 6X� 9� ,!0+ ،��z  3!8ي

tY7��� &2C�Nو@ أ)  kSوأ ، tK2 ذ��� K2S QOC0!, أ��, آ+
8فء  أ��2ا��C�� ,3��8 -, أ�bS', ، وأ�3ف أ0!, �� ، t� ٌق�C�ً
, O0 eL�Nأ @ t0ق وأ0!, �8و�b .!وا

 



أ�0 ، ��K787�� @ ،8 أ�5ي ، �"�-K2 �!, أو �t O0 K أو �K ا!�س أو 
K� ,!2!� � أدري و@ 7 Q9�� �7�!2!, أK787�� @ t0 أ�5ي ، . ا ��

697�/ t���Uل  وأن أ�S �2fU QOX &��UMآ ، �0�R Qآ K� ,!X�L� ، ,!�
�L0 60��� 6 :@ه� و�b"87ه� و���  p9!� ��!��C���� و@ �� ��� و
���
 اJ!�ن /t��2 3!8ي ، أ�3-��..��S أآ�� وأ�0 =�'69  أ�3ف أ�3ف

&2�� وأ�k رأ�7 ��3رات ا�و)2/8U ، 6!, ، �3رQ�� 67 أ)�Jر N�"�� ا
2�6 -, وFR ا ��ء آ��0M ا �2ط-��8وt0 @ ..-, ا�9اري ، �KC �3و/�� ا

�k2 آ�F وه5ا. ,ء)� .8L7ث ��, +ول ��ة -, ��3ي ا
 

��ذا أ�0  t���MN ,!00�2ً� أ/�ل أS��0ر ، أ Q2 t� ��-ه�5ا؟ إ0!, أ ,��
Q�� 0�2ً�  �!, و��7ن /�اريSاء ، أ��/�ار ا5ي 87�7 أن 7�5ف F O0 -, ا

, أ0�2Sً� ، أر87 أن أدا-& وأه��R  أ/�ل أJ�MN ,!0�8، أ0!, ، آ�� K2S��

: =�2 أN���,، أ0�2Sً� أراكوأ
  أد�Q إ�t�2 -�ق �CSم ا�9ب وأt�ّo إ

�ً�L
 �����u3 ،878R K� �0ً� و�S ,3ذرا K2� 8�+ا  �JL� ، �ًود�
t��U��.. أراك K2S ,!08ث وأL7 Kو�!!, -, أ��3/, أ�3ف أن ه5ا 
��7�~ �K ا"�ف ���MNم w2-���ذا أ�0 ��, ه�5ا؟ ...أ���g/ Q�� t أ
��-K2 إ0!, أ=�ر، . وإ0!, @ أ�3ف ��ذا أر87  ��-K2 إ0!, أ��5بأ�0 ��

�S'� وإ0!, =�رق -, أw )�آ6  ���-K2 إ0!,. وأ��Sق وأ)��, وأ��5ب
 67��..K2-���..,!!2�L� ، F�آ t
 ��Jد  ور=� ذ�0M- t -�ق ذأ0�2Sً� إ

t�� ،69���K7�f ذt ا!p9 ا���Q ا5ي 0i�7, آ�� ، ��z F-�� 
  ......tو�8و0

  
 ,f9!7 ��� ذآ�ء Q/أ Q�L� 
�3 ,!!75�M� �ً0�2S5ي. أرأF�ِ7، أKْ�َ  ���7 ا

F06 آ!� -��2 -, ��2وت ؟ إ�2 ��z K� w�!62 ، -, ا���!6 وا�f),ء  ا
��-F و�2fU و�K 897و أ0!, أ0�2Sً� أ��/�/+ w�K� & را6S 87ي )�آ6 -, 

w�0 �JS د��س..p9!7 5ي2�, ه� رQR  أ@ �K2��O أن ه5ا ا�/ Qدا�
��-K2 )�/, ��رج �K 3�69 اu.م ؟� �ً��S . ف�b6 -, اآ��أ�0 ه�'

 t5 ، �ً0�2Sأ ,!� K2����� t5 ,����)@ K2��� (K25ات ����� t5 !و
 

�!2 O0 K� Q�J!  &!��ً� )B2ً� أآ�� � �6X و7 �ًا ، !Y& ذرا23!� ��ً� و0�
��82ات  �!��� /�C2 � �ًNً� -�ق�0���b2 و� �!i-!� ا ,�!�Lول ذt .. ا

Q/+ا 
�3 .t9Y= K� أ�0 3!8ي أروع t��2C/و t0iSأ�0 3!8ي ),ء . و

 ا! �2ن، أ�0 6290 ه5ا اu.م ا5ي أ=�/�!,�3 ,��� 7  mأ=�ار

ا�9ردة ا��6bS وأ�0 @ أg�- t9S و�!!, أؤ�t� K ����� آ�ن ا�Oرس 
t آ�� M�� K�q7س ا!��F��b7 67 وه ا�Jه�, F�o+ Q� ،F��2S فi!7 �
,�7 :K�q7 آ�� t� Kأؤ�  �2f�� ,-���KX وا��, ��� وا�� Q2U+ا.@ .

QR���أة آ�� K�q7 ا��. 
 

، 6�N6 أ�7م أو أآ�� ر�� أآK أ�3ف 3!�اQ9/ t0 ذt،  آ��9 t �!5 أر�
�8 �� 6 أ�7م �K و�Uل� ، ,ّ�t إ�Nر ��Uوآ����9 �7م و t��Nر 

wX�� .. t ��Nت  وأر�U��7���ن هm5 ا+�7م -, ��2وت ، ور��� ( -��2 /



�X K� 6/.3ف وا8S ، وأg/�N ,!0 -,  أ��آK أ��ى ، أن 3./�!� ه,
692"�e ا��رس )� /Q2 -,. ا K� ذات �7م ���MN ,!082  إ�95Sا't ا
 7��ل أK2����� @ t0 �, وأ�S t0و� أن ��"��, �!, و�!!, آ!�. 

�ًS�L��  e��Ob7��ن 3�, أ���, و7 "�ون �!, ورا', ، و7��أون . آ�
��3�b ا�J!�ن ��0ذج , آ�� 7��أون ... �� �L� Qu7 F�آ tو�K ذ

6X� 9وا��اU�6 ا�, @ K��7 -���� -,  أ)���0M- ، �ً�S m أm5�� t9S ا
m�O( 
 .(ا��-�K2 )�رع ا��Lاء ، و@ 3�

 
 �ً0�2Sأ wX�3 9: أرى��� 
�9د  ,3 ��7��� ��b7 F!�و8L�0ث t!3 و


 �F�2، أ�� أ�0 -��29 أآ�� ��دًا �K أن!, K3 ...أذه� إF2 -52ه� إM 7
�ًB2( QN�7 أن F!� �9�X t08ن ، أ�3�8 أ! 
t )"� � �-� إ.. F0إ

-, 82R 6LUة وtLY7 دا'�ً� و���Rد -, آQ ���ن ، آ�� ���-F!2 و�!5 
2ً. . ً� آ�S �ً���U �ًNMا, �K2�3�N��97ً� ، ذه9!� و)��!� �� أ�9Nع kوأ�

F  آ�ن ه!� و/�ل ���- t ���2N F0أ , :���tLo و-�ل . أ�� أ8�- �0 -
 :12 6LOU ؟ 
 

8�� �
 اaن �Sو ، eb�8 ,0z ت�-�N �ِ95 ذه!�  e�f� e7�C�-
H�N K3 w�� @ ���.J3�2ر�, ���8 دا'�� وN K����ج وا�J ��رد و�� 


 ، وا��iر . � ه8ف ا�ON��، دو�0o�- ج�-�bا�اد�7 أ��س �� i7ال ، وا
�2 �ر وا �'��ن ا��aون � ��J��ن آ�� آ!�  @ 7��خ إ@ �OC�إذا ا0

�� x�-�0اه� دا'�� @ أ  .ًJ3 �2ّت= k6 أ��2اe7�C إ@ �& )�6�2 و
9ً� ��t ، و�L�  K2S ا��C /�ب ا���ن ا5ي =�2ت -F2 ذات�U .ًJ3 �7م

��8ع @ ����Cا��0�� @ً� f� آ�ن ,�Rأن و ,-��L�- 8 ��ب  :Q2� �2 إ
t
 ا�9ب ، آ�� 8Sث ذ�3 ���� ا �2رة و��/�� أن g� 7 رأtN ا

 .ا�2م
 

, ، �7 أQ�R وأذآ
 وأروع /6C -, ه5ا��� F�آ ��� أ� ���b/,. ا
��آk وا��د ا�8ه�ش وا�CLب 60�Jّ�� واo�f ؟ أ� ���b/, ا

 ؟f �ن
 

K3 t . اaن ��t ا+��620 ا�, 0 �2 ا���N آ!� 8R �ًONzًا K2S آ��9 
�8 آ��2b� .@ . �0 أن ����ري أ0!, أ��& 7�C� , O0�6 أو ���Mى 

إن اK��7 @ 67�L أن . �2�3ء أ��م �Xو6 ر87�X QR  آNMً� ��ردة ��Lل

 أ��8S 8 ، و ���ن )K� ,�M7 �ًB2 ا"�رج ،�!!, K2S وأ�0 اaن X�e2 إ

~"� 6u2�f ..و��ن -, 8Uري أ��O أ�N& أ�Uات ا .QN ا
 

Qآ t �t ، أن أآ� �Q2 ��0ر أر87 أن أآ� ، 6uL : ,�-, اk�b ا
��9ح��2& ، -, اا�9رد وا� �ء  �8أت ��bق ��2Lء ، ��2N �Lط ا

���3�2o ,- ،6, وR!�0, و���,  إن 82R ,�LUة ، و��z: اB�X!, ..( وا
6�.� K L�2م أ�� أ�0 ، وا ,!!�� أآ�� )B2ً� ) أ�7م آ!� ��8R �ًY7ًا و

��ا�7 -, ، أQ�3 -, -, روا�7,�829 اا�w78J ،  ا��Lر آ�� آ�ن 7��Q ا



,- ��!7��N 62S� �@ أ�3ف ��
  ا"�6U ا+وراق 8ي -��ة 
 .أ�u�0ك أ�3ف -�g أMN..,!0آ���9

 
��� -, ��ق رQR وا8S أن �O7�8  ��وأ-��8ك أآ. أ�u�0ك. أ�u�0ك. أ�u�0ك 

,����8L� " �JO 3!��  ا��أة وا8Sة، وأt9S ، وK أ��ك أ�8ًا ��N', ا
|��
 ا ��ء ،" ا�S ، ء,bأن  ، إ0!, -"�ر ����ر ��Cا�!� و@ أر87 

�� !��. 

,0�O!ن آ� = 

 ا+�8" ��2وت  " اaن و=8ًا وإ

,- � 24/1/1967 و��U Kدف أن آ�
 
 

 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

wX�� wX�3 ا ��ا : 
 

  أ8S ���ه, ا+د��ء -, ا �2!�ت -, ��2وت : ا��رس )�
 

��3�b ا�J!�ن :�ًU��0 �و8Rا620 -, زاوF�7 ا"�6U  آ�ن = �ن ��7
,- 8�� &�J� � ���� آ��ب �87�Jة ا��Lر و

 
��آk وا��د ا�o�f�8ه�ش وا�CLب ا 60�Jّ�����Q2 -, ��2,  : وا

و�L7وره� و3�
 رأ��N ���6 أ��Nه�  آ�ن C7�e = �ن 3���2 ا+��Nء
kآ��!.. 
 
t�� ���N0 �2 ا ,�, 3!�� و0 , أF0: ا+��620 ا � 0 , أن ��7
, 0 ! 
 

6U�" .ا�N زاو87�R ,- 67ة ا��Lر 5B��7: ا+وراق ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 �2�31/1/1967وت 
 
 
 

 ..�i7i3, =�دة
 

��ك ، -���2�Nر ,!��Uو K� ت�U��/ 6U�"��Lآ�2fU 6ة ، . ا+وراق ا

!���3�, ا 
وا��ه|  )6CL وا8Sة -�ق �7��0ت ا�Lوف أ83ِت إ

t2O8ار �� أ-��8 آ��� m8��-5ي أ وR�08, ا�bق t وأ0�N, ذآ�ؤك ا
t2Oوآ�.. 

 
 6��82ًا 3!, ؟ أ/�ل t ه� ً� �� �O ��ذا! أ���7 اb�62 اL��ة ا�ا'� K2��


�3 t
 ) : �LOUت ا87�Jة /��F ا�2م �S .ً�9� ي��أ��MN  FOORك )
t2�O( 
�3 (!x��,. أ0!, أذوب ��@�u�0ر آ�!Q78 ا���! 

 
��  –أ��3ف  –أ�L0 kSك هm5 ا+�7م  Q2�� @ ة��b� . Q�� 8�إ0!, أ�

wا آ� g/� �� ,!23 �7�9 وأ��م�! �ء آMن أK�/�!3 ���ت �f�K� e ا
t29R�L� .���R t0M69  آo�f�!�K رز�K� 6 ا �iL� gو�8J� 6و�t ا
6�OCk2 ��6 إ@ أ�0 . @..ا) .
2�ً� إ�R أ�8ي وأ�8ك وأ�8ه�... ( Q�MNو

� آ!ِ� ه�اًء 
�S t'ا�, ورا�C� g9oأ ..K2�أ���7 اb�62 ا�ا'�6؟  أ� �
� آ!ِ� ه�اًء 
�S !أر87ك أآ ,!!�أرoً� و3ََ��ً�  أر87ك. �� �K ا��اءو

.ً2 وأ0ِ�؟. أر87ك أآ�� �K ذt...و
 

78!� أ��9ر آ��2ة ه!�  k29ً�  آ��لو wX�3 أرى. 0z, �3دت -MJة . �=
�F و zر�K2 وأ���N kت �&Rو�& -�ا"Fزا���.. "kء أ��R wX�3  Qود�

MN �� 5 -��ة!� m�7 � F0+ آ��ل &� �R�b�9 و�o�= ����
 اأK7 : !, إ
� وا�29  آ!� �7م����ً� و-�3 �b�t2 -, ا"( ��N�9؟ =�دة أر ا

� �X !wX�3 �7ال ا�Q2 وا!��ر����i7i آ!� -, ا�29 و-, ا0�� . @ ! ا .

 ا��ه�ة �YLر ����q  =8ًا �NMN �ًS�9U-�. وا��0
 ا+�� ه!� إ

 8S+أو ا K2!�@�3د اMNب و���K22OL ا��2Nن  ؟ه8RMN Qك ه!�...ا
���62 ، / � : (3!�ا0, ه!�ك �6 ا8ول ا��R ، ,0�O!6 ��وان آCNا��
K2C �-).  t-و�S 
اآ�9, , ، -�8 ��7ن ا��7i= �Cًا ه!�ك ، أ��Sج إ

,ّ�Sش أ����� را�-+ t K2�/ا�� !ا
 

�� .��� �9� :
�6 ا��o, أ8Sه� وزع ��9ًا 3��J�wL �7م ا: " ا

= �ن آ!0�O,  ا+�9Nع ا��دم ، ز-�ف ا�R ,- ��2NQ2�i �3'�, ، �.ل 
�wL �3-�ا -���ا.." 3�
 ا+د697 ا�6389 =�دة ا ��ن ا��Lرون -, ا

 �9"6uL ا��Q �, ز�6O2LU K� Q2 �� 87�7 أن �97رك , . ا ��z ,-

 83م�9!, 3���9��b- 6ل ا K7�C ..إ��9رm و7C�
 ا�� أ�5 �7آp إ
6���C����6OUت ا..ا��'�K3 K2 ا� ��= K�6C ا5ي ..وأ�0 =�2 ����ث 

�87iًا �K . ),ء دس ا"�9 و�= K�6C ا !�ات ا"�k ا�, ��ت، @



7���ن K75�5S eا'��: ا K� ذات �7م ���2N .ء�R ebد� K� �-� � 
 ا+وراق ا"�6U /�ل إن .2��ل , أن د�8L�� ebث S، tِ!3 !ً�، و3!,

�5ب و��iوم� t0أ ��u� �� 8مC��Riج آt0M ر�2fU x7ة و� . ,�� �u0 إ
,!f�وأ� ���U �0ام : وأ�S. 

 
,��ذا @ ���K29؟ ��ذا؟ ��ذا..اآ�9,   K2-�"ة؟ أ���Lأ���7 اb�62 ا

  �!, أم �t O0 K أم �8U Kق �Sو-t ؟ اآ�9,
 


	�ن 
 
 
 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

6U�"آ�ن ��7� رQ'�N و8Rا620 -, زاو�LOU :  F�7ت ا87�Jة... ا+وراق ا
"6U�� أوراق "���N�7ه��~  و 
�3 6�Nة ر�� F!8ن -���9  ,- ,إ

F��Nر 
 

wX�3 :ا��  wX�3 ا
 

��6 :آ��لX آ��ل 
 

K2ر�z : �! �2�S e78U 6 وه���X 8 آ��ل�f �ن أن  7� ��L7 وآ�ن �ًY7أ
��N+ا K2ر�M� �ً938ا� F9��7!. 

 
�8  3!�ان زاو67: أوراق ��6U  : +وراق ا"�6Uا� &�J� �-, ا��Lر ر��� 

 , 1967- 1964آ������S K2� ��2- Fا
  
  
  
  
  
  
  

K� 6�N���9رة �CNه� 3�
 ��uوف ا 1/2/1967ا"�رج ��ر7"�� هm5 ا
 
 
 
 

,!b0, ه!�ك و7��ل  أده�u�!7 .ًR8 رRأ �
 ا��ه�ة أ0!, K2S وU�� إ
 :�7 t 6�Nر m582ي هN 8ن! K�..  



 
,- w���� أ�N&  57ه�!, أK2S ,!0 أر-& 63��N ا 62��هm5 ا�f-6 ا

t��U ف�C
 ا�3 .. 
 

 t6، -. أ8Rك : أ/�ل �N�O2"7!, أن أر-& رأN, اaن ، K3 هm5 ا
6 �R 8��� ا����Q -, ا

 
 
 
 
 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��9رK� 6هm5 ا�N� 1/2/1967ا"�رج ��ر7"�� ة �CNه� 3�
 ��uوف ا
 
 

6�N�, ا Q�Sزي  و��وآ�ن = �ن "K� 5ٍB��7 ا��ه�ة ا���Sم N��2 ا
�N�� �ً0�2Sادث أ�L��7� -, ا �C� &2ر ه� ر���و/8 ا���ر ا��زي " � �

�2fUًا و��8 = �ن آ�� ��zون  ا�N ر�F0+ &2 ا�N ا�!F ا�82S ا5ي ��ت
N@���� m5ه Fأن آ����� Kو@ أ� ، F O0 ر��� ���� � ا�R . أن �Sوأ

��� -, أ�Xو�Sت�J� 8Sأن ���7 أ 
��ت 3 ��J أ�O إ��2 أ�u0ر X.ب ا
� أن أذآ� ������ت = �ن -, 87�Rة ا��Lر ا�29و�62 -, S62 آ�� أ���R

0� آ����ت آ!��z ,0�O  زاو67 أوراق�R 
��6U -, -��ة �3�F ه!�ك إ
2� ا5ي آ�ن �7أس �m�7�L وه, آ����ت  !�ت -, ��87�R eLة ا+�0ارا

��ر ه� -�رس� � �N�� ��aا ��Y�  -�رس ��F�N�� ��Y و�
  
  
  
  
  
  

 -!8ق
 

 آ������2ا
 

 ا��7�L �82ان..-, /�� ا��ه�ة
 

 (��Cط�70420)10��O2ن 
 

 ا��ه�ة" آ��"Q2��2��fا-�2 
 



 
 

CLEOPATRA 
 

PALACEHOTEL  
 

In the heart of modern Cairo 
 

Tahreer square 
 

Tel . 70420-(10lines) 
 

TEL.ADDRESS-cleotel 
 
 
 
Q2 1/2/1967 
 
 
 

,�i7i3 دة�=...K��7****! 
 

�Q ا!�س K29��� 8ث؟S 5يإ@ ,؟ ا�2م -, ا�C'�ة /�ل , N��2  �� ا

  آ��ل � أ83 أذآ� ، وأ�k /�ل , +�62 ا��زي أt0 آ��9 F أو��� F0أ

�Nرt!� 6 ...K7��zو! ~��,؟ � 6����! -�� ا5ي 8Sث؟ @ ��K787 ا
K2��O� ��087, ����ً� �t ذt: و�K ا82R ,�9�0ًا i2N! 

 

 ا��ه�ة، و-, ا�o�� ��u ، ر��� +0!, � أ�0  ا�2م S�9Uً� وU�� إ

�K ا�9د ا"29] ا�� �K� Q  : أ�k إX./ً� ، ور��� +ن اMJ- �2f� k�Cة
Q9J
 ��2وت ، إ ا),�2�/ 
6 -, !) ��5ات إL7��
 اk�b اإ

، ا����q -, وه�5ا �"��� �q � Kو��2,..ا8فء ا��bي ا�ا'& ه!� 
6 -, ا���ه, 2S] /���� ا+8U/�ء  و��R�bت �& )�2�,�J� ��/و

t � !و83ت، +آ�
 

 ��.ج ، 87هb!, أ0!, 
 ا�3 ,��8U ,- t��2= �9�7ري ���رة � �
,- 8Rأ  ,!8ن: ا��Cر )"�ً� 7��ل  K� 82يN �7 t 6�Nر. 

 
 &�N62 �� @ أ��eO"7 /�9, آ��� دق �Rس ا���w -, هm5 ا�f-6 ا

t��U 6(�(�أ��ف أن : أ/�ل t أ���7 اb�62 !) =� �ن: (7!�دي آ�

��K2 ! ا��N, ا����Q -. أراك ه!�ك أ��O هm5 ا�6uL إO� ذا ��اك��

= �o�ّ3ن؟ أaاQ؟ هk2��و-�� -, ا89�Nال 5NاF�R وt0�   F�8S ا



 F��-�"Nو F�-أ e2o6( و�OC8Rوى؟ أ����b�  K78,ء أآ��) واF�����N ا

 أ��X ,- �LJ0 t0ي ��L أوراق؟ هC/ �LJ0 Q&  ا����X��N 6 إ

5آ���7!� ~�0 K7��� ,- !8ن��9ب �Y؟ هwR Q ��ج ا�bك اL��؟ هQ  ا
��دK7؟�N 

 
� آ!ِ� ه!� . �����ن ا 62��9�82ة ا. � آ!ِ� ��, -, هm5 ا�f-6 ا

��K7 آ� ��7ت �0��3 أ��م . أن B2( M9"7ً�  دو2C� 7 @ t0& ا8Jارb� أ��اك
�!�Oِك ا@���2ري آ� ��7�t-�� ,! وآ� iL7  أ23!!�؟ أ��اك �K L وأ�0 -,

K29��� @ �� 7 إذا آ!ِ�! ��ددك -, أورد�, ؟ 
8ّي ����K78 إ�S t0امٌ  3�
~�� -,  -��S Qو-�S tاٌم 3�
 23!ّ,؟ و�& ذ��M - tك ��2در ا����

 �M7, ذات �7م �F2- ��BOC را��Sك �S 8ي R8ري وU .�0أة . أ��أ���7 ا

Q9/ 69أن ���0, أد697 وآ�� K� ة�� wأ�0، ا+د697 وا���69 وا5آ62 ا�, . أ
t!� Q�J� ا��أة w !أ

 
 �ً�S p7�� ,!0ي@ أر87 أن أ). إM� ك��  ,ّ�3 e�/)�ً!��� t) إن آ�ن ذ

��دة أ��Sج آ�� أ�3�8
 �0م آ��2 و�K ا�f-6 �8ور اaن ، وآ��t�/�C ...إ
,�
 ��2وت اt ذt -, ()� ه��9د) وU��!, إ ��/ Q6، ه� آ��0 را'

 �JS ,- Q'�N�8ى �3د�, U!8و/ً� �K ا 8R62؟ أر87 أن أo��6 ا�N�ا
t أو�2U ز� .)L!6 و7 �, Q�L7 69 220ً. أن�3 (��N)  ���N ،


 �!X t�9ً� ��5ا ا���oع، أر�R أن �0��7ا /8��� F07��ل إ wX�3  ا، إذا��Uو
t!و� t وt!3 وU��ا @ �!O", �& د����0 اi�3ازي �t، و��Q ),ء 

 

	�ن 

 

 ��2وت ، أر87 أن أ/�أ ا�3�8.. ا�2م ا+ر���ء .!�!t أ�3MN ,!0د ا �9 إ

 
 
 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 زوN 6R��2 وه�� 78U��ن ��2�Sن !� أ�62 ا��زي : +�62
 

����b� e78U ،6ك آ�ن �b7رآ!� ا �� وwX�3 ا ��ا  : آ��لX آ��ل
 .�K ا+8U/�ء و�Nاه��

 
���q���ب وآ�ن = �ن �!��8ً� : ا�K22OL ا ا����q ا �L�@ ,N�2د ا

Q2��� .-� K� K2C إ8Sى ا�!��uت 
 

6��
 ا .ا�N روا67 آ!� أ3 Q�3���X��N ��2 إ
 

 = �ن ��C/6 -��2 �93رة وا8Sة : (ه��9د )�)!8ن إ K� �9آ� :  �(



 ..!ه��9د
 
(��N) : �'�J  �0ع �K ا
  
  
  
  
  

 -!8ق آ������2ا
 
 
 

CELOPATRA 
 

PALACE HOTEL 
 
 
 

 4/2/1967 ا��ه�ة
 
 
 

��i7i3، 6, ا'�Y  ا� �-�ة ا�, @ ��5آ� b�62 ، ا
 

878R K� آ�نMN ��8 أ��ر  =8ًا ���ًاS 8�-, ا�Oاغ ا878J -, ��2وت، 
6�u!�ا�, ا��8�0!, ���Q2  ه��6 ه!� �!5 وU��، -�8 أ���f!, ا

��ب أ��0 /�رت�K22OL ا-MJة ،  -� K2C -, ا����q ا �L�@ ,N�2د ا
� 7�8ر , أن أ�3-��، أن ���X& ا����q ، وه�5ا و+�9Nب ��-�6 آ�� 897و 

 ,- g�N8ادًا +ن أ��Nأآ�� ا &o���!, ه5ا اRو ، Q�3 .� ةMJ- ,!�8Rو
-�8 أ��2Y : أ��/iJ� F9ع، وأ�8S kث �� آ!� أ��/�F  ا��ض ا5ي آ!�

� 8Uري  آ!� -,. ���u ��0ري -, ا�Oاش�S 8/ ��9N ,�ا�2�6 ا
86 ��M9ة ��R�Rز 
� ��6ن ا��fYط ، د�!� إ�3  ,��وأ��2Y ا!��ر ا

��2. آ�ن R 8ي /8 � k878 ، وأ�R K� Kوأد� Q�Nوأ Kوأد� Q�Nأ 
�69 وا�N �� أ��م 3!�دي، وه�5ا /�� - ��ت 3!8 ���ء �� ��K هm5 ا

��9ح ا/��د0, ا+8U/�ء
 ا�Q2 و��0 -, او=8ًا ا+�3MN 8Sد ...��8 ذt إ
8R أ أي�C7 � . 87، إذا 

 
tO0ر=� أ ,�ور=� 2�R& اK75 آ��0ا  �93 ذt آ�BR Fِ� أ�0ِ  ، وآ!� �

�t واK75 آ��0ا ��, ، و-��ت �t ��8وء ، آ�� J7�k ا�0 �ن�  Q/��ا
 , O!M� 6ي ��K ، و/�� �J0| ����iً� أن x��7 ا�Cb� ا��2 : ، 8�7 و


 " ا��t"�ن آ. أK� �fU أن ���ن دو��0 وأK� iJ3 أن �f�e ا�9ب  أ�0�3،



، |0�Cb��5ً� و��82ًا �R K3ادm و/���F ور=� ذt -�8 آ�ن Q���7  ر/�6 ا�
�LR�0 ،6�29!� ا��QS�� H2C ا�82ان اQ��  &N�b د��'F ا!J�7 أن ,-

، إF0 . وأن ا�Oار /8ر ا�5ا�K2 آ�ن 7��ف أن ا��اR& ��ت. وM�S ا�iا'� 

 ذؤا�6 �6 3����� F��2S ,X�9رN8-�رس ا���7 ،FLر�  K� FO�2ة أ�Lأن ا

,C� أن ��F2C ، وأF0 أآK� �9 أن 8J� 7ي، و�!F 87�7 أن 5�M7 وأن 7
�w ا+ول7��ف أF0 إذا . ��bف ����Q ا ��- tm8�O7 �� F78 ور=� ذ k2

إF0 ا����Q . ا�82S ا5ي 7��F O0 8�O2N F0v- F� i -�8 ه5ا اb,ء
�� وا�82ان وا .ح -, و/�"8 ��ً� ، -�x��7 w2 وآw2 7" �؟ وا واS
 &Rا���69  هm5 ه,: آw2 ��7ن ا��8م وآw2 ��7ن ا 62�bأ���7 ا

F23آ� K2� 6�2��3� o�S!ً� رأFN ا.�9�7دل  )Qu7 ،,��!� @ |0�C ا
6 �"9� ا !��t ا��iو�6�Sدi��6 ا/�
 ا�3 ���� ا!�u �& ا��t ا

 6�/��M� 6/8ار،دون أن � �2C& ا�2Jد ��fدرة اC��ا��Rل وا"�2ل  ا
8�78وا 3�
 ��Uات �2��� آ�� �� �57�� أ��0  K75ا��ا'�  وا���ك ا

62��2  . ا
 

أ2C�N& أ�5ك، وأ2C�N& أن 5�zك ���8ار ��  إ0!, أر87ك ���8ار �� @
��K787 ا@�O�Sظ �!� ��ً� ، وأK2Y-��  �0 ذt ، وأK2Y-�� �0 ذt ���8ار ��

�!� ذt -, وأ�0 87�0 أنY7 �� 8ار��� ��� Qu0 ���.. ا����م د��ي �& ا
 � أ�0 ,!0M� �0 أ�3فM- tا�9Jن، و�!!,  إ��0 ���د6 ره692 ، ور=� ذ

 ��C�Nأ0!, ا ،,ّ- ، K29L� �0M- ، ,��7i�3, ه, ه�J( نM� أ�3ف

اaن أن @ أ� � �3�, ، وK2S أ� ��MN m �ك، و�& ذ�0M- t  إ

 .� ��t�� � Fأ�3ف أ0!, إذا 
  
  

ا���وك أن  أ2C�N& أن أآ�wb ذt آ�F آ�� 2C� 7& اx7�J -, ا�82ان
� -, �Rو�CS K3 FSم ا��Uص ، و�& ذt -�� 7"�ف أن i�!7ع �!7

7��ف أن ا2C� � 62ub& أن ���ن -, . @ e�9!7 ا!w7i ا�7�ub آ, F0إ
��ق ا���Cع �����آ�� ه!�ك ، ���ن 8Nادة ا6R�Ri و7��ف أن �� -�ه6 ا

6 .و82Sًا -, ا�82ان ، �7ازي اi�0ا��3�L� @ ، 667 /�د���!و� آ�ن ...-�
��Lاء ا�Jه�62: @���ر أن ��7ت رو87ًا رو87ًا  )��3ًا -�ر��U ,C��7 �ًNة ا
w7i!
 ا�3 F!23ا+��2ة و FNMآ 
�3 m87 w7�b .ا

 
x2�w�2 ا�Oرس -, ذt ا".ء ا+�Rد و7 x7�! إ0!, أt9S : -, وFR ا

 x��5t ه� /8رm ا5ي ���ازى -F2 ا" �رة ��- .t0أ���7  إ، ��"ا
 62�b -,. وk2 ��6 إ@ أن أ�u�0ك -, =t��2 و-, �YSرك .. ا2�J�6 ا

���/���. اk�b و-, ا��7�C� �L� ، �C ا����ت ��O( Kه!� و�K2 ا
��LX K� ل��S 6و�� �Sرا 
, 787!� =�2 ��', اF�N ا@�u�0ر �!�� 3�

� R 6 ، ه!�كL-���
  �C�� K2S -�/��� ا�K ا@�u�0ر �m8b أه8ا�!� إ
 �u!�OSة ���9 آ��� �3��  إن ا@�u�0ر ، -��2 �2!!� ،. ��K2S ��Y ���9دل ا

,- k2�- ي ),ءM� 2& أن �0د���C� 0 @ �!0إ ، ��-�b3./�!�  أ��-��0 اآ�
/�- �!Y�� 
!"�C إ F!3 ,!f� 0 2& أنC� 0 �� F. ة��Lاآ�9, أ���7 ا




 ا+�8 درt3 أآ��  . ا5آ62�� �, ��5ا اb,ء ا5ي 2C� 7& أن ��7ن إ
�Q) و/�2C� 7 ���  ���9� )�2& أي رداءO7 أن . ����t أن ����L, اN��

,- t9J�
 �!��ر U�� -�� ا5ي 7�3  K� eوادة ؟ إ0!, وا��X ن��S
 8Sء وا,( :K� ر �89أ��t ا�2Lة ��6�L ا�0 69 !�!e -�� -�ق  ��ا

��, ه�t ه!�كJ��-، .ن�O���� /�6 ه, ا F��2S 8 أن����2fك أن 7 . 
x��
 ا+��م آ���x ، آ�
 ا��رH7 ورأtN إ�t أن ��8�, إN�� . �0أ

k2
 ا+�K�  . t��2S 8 ه� أآ�� �!8R tارة �78Rة �5t واS�Xّ, ��ة وإ
tNرأ K2� 6u2f�
 ا+�8 رأtN  ا+67��0 اورآt2�9 -�� 9, ��ة وإ

�� ا+��ذ��Rو t���06 أ�u3و K7��a�7�9ء  ورؤوس ا��� ��O���e3 ا. ا
��Q أي  إ0!, أt9S آ�� � أ-���2S ,- Q, ، أ�Rؤ 3�
 ا��ل آ�� O7

Q�MNإ0 �ن و .�
 أ)�� أن � �6 )��ر ��C�� Qu�N t -�ق ��2S, إ
أ�u�0ك وQ�MN أر87ك وأ�u�0ك، وإذا �8t ),ء �� -, !8ن . أر87ك . ا+�8

,�Nو0 �2 ذات �7م ا ، KX8ان و�O. و�ن 23!ّ, - ��2ن ذt ��از 
2��2 -, ا��ةN 
Q�MN أQo�0 : ا��620  وآ�� �Uر -, ا��ة ا+و

82S� +ن , -�J( F2ة. @S F0+ F3�R��N�, و��oّ, و� ��9�, ا

�3 ,��� و5Rور � ��" و=6�2 و�Q و)�k ���/8 و=�2م ���C ا

&�� .ا
 

 ,�t: هm5 ا�6uL و/�, . اآ�9, � Q�MN �ً�� Qu!Nو 

 = �ن
  
  
  
  
  

 201967 �ن/�2�3وت
 
 
 

 !�7 =�دة
 

�2��، و�R t�'�N�2 ر���  ,- w2"�K3 ,0��q7 ا�Jاب إ@ ذt ا�fق ا
� ��ا+-�و �2Nzي ا5ي 3�8 ه!� �.ل  ����q� ��R ا���بأ)�fل @ 67��0 

�J!
 ااt�N -, /�'�6  آ�ن..ا+�9Nع ا��o, و)f�K� ,! ا�JO إ
 ا�ّ��ب اK75 ��7��ن �Nر�7 وآ!� أ/�ؤm آQ �7م ، وأ/�ل ����� /�ِ� -,

t�'�N8ى رSإ :�ً�S &JO� إن �� 87ور! 
 

F أt��0 آ�� و�93 ه5ا Q2�� @ 5ي��ع -, آ���6 ا@زد�Sم ا��ب ��
��!3 �!�8L� ,�إ0!, ..-, ا �2رة ذات �7م ، ذات 2�6 ا� �62S ا

t2!23 e7و�� t��U ��X ��9وأ�0 أآ� ��b�N6  أ�2�ا��� ,- K2�2�t ا



 �ً�وأkS !) و�BR�Oً� و/��2ًا أواm آ� آ�ن ذt �0درًا( ا!�درة ا�, آ!�ه� �
 ����� ,!�L� � وق�L�
 29R!, ا�3 t2Oةآ�U�� ز���� L� 7] ا

 6�2U+���2 . ا�Nأ" .ًRر Q��/ء و�YO67��S اb,ء ا5ي �Rء �K ا
�ً �O� "kوأ� ��z �ً03!�ا , O! �S��/6: "ا�9�
 أ�Nس " ا!9, وا�3

K� QR�9�6 � �� رأس ا�و��ز� ..ا"�رج وا!K� m�� 7 ,ّ9 ا8ا�Q أن ا

 �� �7ام�3 ,b�� 62S� � !إ0!, أآ���9 �2S ,- . tة ، و�K ا

 
6�
 ر'�N�t ا�ا'�8 إ!  ,�'�N6"ور�JO�أQR ، أ���7 اb�62، أ�0 " ..ا
��نCو���ق و� �o�=..6�2�6 . ��7�6 آ!ِ� ��t ا�2 ��z. tأرد� ���آ!ِ� ��

,�0, ��,، و8Sي دا'�ً� ���� � t!�
 8S  وآ�ن ه� و�82ة إN �ِ!وآ
 �ًS�R ,ّ�'ر ,- x�-و tS�Y!, t��U اiأ97 FO7i0 kS�Q  �� ز�ز

,�� ��Q آ�� @ه] ، أ�2f، +ول ��ة -,: /�2����8 �3�ُ� -, ا 
tِ2, ورآ�Y إ���e78 � �-� -, ا�2م ا ����R��2, ، د�3ة آ!� وS :

@ t .Q��L7 @ إن ذ
 

���t ا�, 7��ل أو�Nر ,!��Uو g�- kوأ�  ,- t�2/�� ,�M7ن و� =
 أ�K22��2 :  pf -�اغ ���7 Q2�mq ا�29ض��zه� و�K2 هK75 ا��K29 ا

,ّ!B2( , Oً� . و-��ت أن أ�{ ذt ا�Oاغ. ا+�ان إ t!3 �أن . أن أآ�
�2Rأ ,�Rء -, و�Y295ي : 3�
 ه5ا ا qال ا5ي F�S�X ور/�t ا��

,؟ /�� F
 ذt –و�K ذt " أ�0 MN"tآ�� : أر87 أن ����S -  K�7 �
 ,O�7 . �أر87 ��ذا؟ و83ت -��أت ر'�N�t  "..وأر87 أن أ/ " :t9S�� MNآ�

 wJوأ�0 أر� �ً�2�R..�7 =�دة mz..,�� ����C إ@ ��b�ّ, أ���7 اb�62 ا ! 
 

�  أ��3ف. دوt0 أ�0 -, 93]  6�7�J� م أ��2ًا��L�7���ف ا ����� t
!F O 67��0 @ 87�7ه� ��9���7 وه� -, �Xق ا�b!�6 ، آ, �97ر. 

 
K t0دي أ�0 أ�3ف أ��
 ه!�  �آ!� أ�3ف ذt �!5 ا89ء ، ����ً� K2S . إ

K2�5�� K2S t0�"7 5ي, آ� ��2Nن � ��Q9  آ!ِ�، �5آ�'t ا K2��� ،
: ���K2) ا�, @ ُ��ى) وآ!ُ� أ��, ���t ا��8ع ا��ّو63...3./�!� � ���ًا 

K2�ّb� t0+ و��ة K2Y��N t0+ ة�� ,Nأ��! 
 

�Nُ ر�U ن؟ آ�aا t�S w25يوآ!8ن -�ق و�R, ؟ أ��  t ا�9fر ا Fراآ��
����K ا F0ا+�� ، إ 

 �3و/, وا��0
  أ0ِ� -�8 د��� إO(أن أ

t!�. 
 

�8 آ��0 ر'�N�t را'�6 و�Sدة .  62Sّ��!, 53اt�ُ وQ�� t�q ا� qو
6/.3 F K�7 � t05� و�K ذ��ر ��bإ0!, أر87ك وأt9S : ��@/�!�ع  وا

t���Sوأ t2��(وأ t-�S وأ/8س ..t�Mي X.ء أو  و � أ/� Q9��K7 ذ
 �OL��º2U ,- F اoو .@ .t!� � iR�3ًا K3 إ�C3ء أآ�� ��� أ�2C3 و 

آ!� �Y90 K29 L, وtY90 . ا�, آ!� iR�3ة K3 ا+�5  - أ0ِ�–دا'�ً� 

 8Rول�3  �� &� F!2Riأ �� -ّ, و���Nأ ,!� K7���7ت ، آ!� �"��ر�f�ا



J� أ�Nأ K� ا���ِت،tر��  �ًS�- Q�87 أن F!� �ِ�/�� �ً�i/ 6�2�Lوآ��0 ا

 =�-6 أk�.�� ��2- �0 ا!�م �&�8 /��ِ� ! رt��2= 62b3 ، ��z QR، إ
�89ي وه�ً� k2 أ�0� QR���ْي آw2  وو8Rِت -,..-ّ, ا t�U�- ,3�-80ا

,975�� K2�2C� � ! 
  
  
  
  

 201967 �ن/�2�3وت
 
 
 
 !=�دة �7
 

 ،��2�R t�'�N�2 ر��اب��Jإ@ ذt ا�fق ا�"w2 -,  و� K3 ,0��q7 ا
3�8 ه!� �.ل  أ)�fل @ 67��0 �� �����q� ��R ا���ب ا+-�و �2Nzي ا5ي

�J!
 اآ�ن اt�N -, /�'�6 ..ا+�9Nع ا��o, و)f�K� ,! ا�JO إ
اK75 ��7��ن �Nر�7 وآ!� أ/�ؤm آQ �7م ، وأ/�ل ����� /�ِ� -,  ا�ّ��ب

t�'�N8ى رSإن: إ �� �ً�S &JO� 87ور! 
 

Q2�� @ 5ي��ع -, آ���6  و�93 ه5ا ا@زد�Sم ا��ب ���F أt��0 آ�
إ0!, ..ذات 2�6 ا� �62S ا�, ��8L!� 3!�� -, ا �2رة ذات �7م ،

6�2��� t��U و��t2!23 e7 ا��� ,- K2�2�t اX ��9وأ�0 أآ� ��b�Nأ 
 �ً�وأkS !) رًا و�BR�Oً� و/��2ًاأواm آ� آ�ن ذt �0د( ا!�درة ا�, آ!�ه� �

t2Oة  آ�U�� ز����
 29R!, ا��Lوق � ��� ,!�L��� L� 7] ا�3
 6�2U+���2 . ا�N67"أ��S  .ًRر Q��/ء و�YOاb,ء ا5ي �Rء �K ا
�ً �O� "��z �ً03!�ا , O! �S��/ا k6" :وأ��9�
 أ�Nس " ا!9, وا�3

 7 ,ّ9!9�6 � �� رأس ا�K� QR ا"�رج وا�و��ز� ..ا8ا�K� m�� Qأن ا

 �� �7ام �3 ,b�� 62S� �t إ0!, أآ��2S ,- .��9ة ، و�K ا! 

 
 ,�'�N6 ور�
 ر'�N�t ا�ا'�8 إ!"6�JO�أQR ، أ���7 اb�62، أ�0 .. "ا

��نCو���ق و� �o�=..6�7�� 6�2�2�6. آ!ِ� ��t ا ��z . tأرد� ���آ!ِ� ��
,�� ���0, دا'�ً� � t!��82ة آ�ن ه�و ��,، و8Sي وN �ِ!8  وآS 
إ

 Q�97 FO7i0 kSأ �!, t��U اtS�Y و-�x -, ر'�ّ, S�Rً� �� زiز
,�2�/ :8�� ��Q آ�� @ه] ، أ�2f، +ول ��ة -,  ����3�ُ� -, ا

e78� ����R��2, ، د�3ة آ!� وS tِ2, ورآ�Y إ��: � �-� -, ا�2م ا
Q��L7 @ t .@ إن ذ

 
t��Nر ,!��Uو g�- kوأ�  ,- t�2/�� ,�M7ن و� = ��ا�, 7��ل أو

أ�pf : و�K2 هK75 ا��K29 ا K22��2 -�اغ ���7 Q2�mq ا�29ض  ��zه�
,ّ!B2( , Oً� . أ�{ ذt ا�Oاغ و-��ت أن. ا+�ان إ t!3 �أن . أن أآ�



F�S�X 5ي
 ه5ا ا qال ا�3 �2Rأ ,�Rء -, و�Y295ي : ور/�t ا��
,؟ /��  F
 ذt – و�K ذt" أ�0 t"آ�� MN:أر87 أن ����S -  K�7 �

 ,O�7 . �ر'�N�t  أر87 ��ذا؟ و83ت -��أت.." أt9S وأر87 أن: " /�� MNآ�
 wJوأ�0 أر� �ً�2�R..�7 =�دة mz..,ّ�b� ����C إ@ �� ,� ! أ���7 اb�62 ا

 
7���ف. دوt0 أ�0 -, 93]  ����� t�  أ��3ف  6�7�J� م أ��2ًا��L�ا

 .87�7ه� -, �Xق ا�b!�6 ، آ, �97ر !F O 67��0 @ ��9���7 وه�
 


 ه!� ��دي إ� K t0آ!�. أ�0 أ�3ف أ  K2S �ً���� ، 89ءأ�3ف ذt �!5 ا
, K2��� ، K2�5�� K2S t0�"7 5يآ� ��2Nن � ��Q9  آ!ِ�، �5آ�'t ا

: ���K2) ُ��ى ا�, @(وآ!ُ� أ��, ���t ا��8ع ا��ّو63 ...3./�!� � ���ًا 
��,Nأ�� K2�ّb� t0+ و��ة K2Y��N t0+ ة!  
  
  

!8ن -�ق F5ي راآ��t اaن؟ آ� �Uر t�Nُ ا�9fر ا�S w2؟ أ��  وآ ,�Rو

O(أن أ ����K ا F0ا+�� ، إ 

 �3و/, وا��0 أ0ِ� -�8 د��� إ

t!�. 
 

�8 آ��0 ر'�N�t را'�6 و�Sدة  .,!��ّS  6253اt�ُ وQ�� t�q ا� qو
�05� و��ر ��bF 3./6 ��@/�!�عوا K�7 � tإ0!, أر87ك وأK :  t9S ذ

t-�S وأ/8س t���Sوأ t2��(ء أو.. وأ.X يM� t و � أ/� Q9��K7 ذ
 �OL��º2U ,- F اoو .@ . t!� � iR�3ًا K3 إ�C3ء أآ�� ��� أ�2C3 و

آ!� �Y90 K29 L, وtY90 . ا�, آ!� iR�3ة K3 ا+�5  -أ0ِ�–دا'�ً� 
�7�f��"��رK7 �!, أ�Nأ �� -ّ, و��F!2Ri �& ��  ��ت ، آ!�3�
 8Rول ا

6�2�L�ِ� �!F أن S�- Q�87ً�  ا���ِت �K أ�Nأ ��Jر�t، وآ��0 ا/�� �ً�i/
62b3 ، ��z QRم �& ر�!
 =�-6 أk�.�� ��2- �0 ا��/ 8�t��2= ! �ِ، إ

�89ي وه�ً� k2 أ�0� QR���ْي..-ّ, ا t�U�- ,3�-808ِت -, اRوو  w2آ
�2C� �,975�� K2 ! 

 
�� ,�
 : 8Sث  وآ�ن 3�t2 أن ���/�./6 إ� أ8Uق /g أ8o t0 أ�5 ا

� 5Sا't. �8اه� �
 آ�S 62�2�S أ�0 ا��أة tإذن �� ا5ي . و/8 �3-ُ� ذ
K� 87ًاi� ؟��z QR82 ؟ ر�J
 �!�ء 8Rار ا�3 t�=�7 5ل؟ أ��ر أآ��  آ�نا

 K� 5�z 8/ ,!06 أuL���8ي � ����اNً�  هm5 ا@�����ت���82ًا ؟ ��ذا 
t�, ور=� ذ�Rر K� آ��0 �!�ل ,�ا�u0ي �� ا5ي : أF� 8U ا���ح ا

m�!�2ّo!  ي�u0ا ! K� ذا؟��
 ا�Riج ا��LCن �3 ,b��3م آ��K� Q ا
�F2 -,  ا� qول؟ آK787�� w2 أنo ،g2!L�� x��أ���ف ؟ ه�ك دواء 7

F-�� ���, �!, )K7�C أN!8 رف آ�Rأ�3ف -, =� �3و/, وا @ ،t 6-
��2- K�! 

 
, ,أن رو63 3./�!� آ��0 -, أ��0 � ��K؟إ0!, @ أ8Uق  ��K787 أن ���

أ/R k2 8ي ��º2 ا���ب وا"5@ن ،  إ0!, @. و � أر87 أن أ8Uق. 



t
 ا+�8 أt0 أه!ِ� -ّ,: وأ/�ل �� أF� i�3 أآ�� ��� آ��9  ا�2م و=8ًا وإ
� .وأآ�� وMNآ�

 
!t O /�2ً. . و�K أر�Rك �7 =�دة..��R ��ة أ��ىأb�!N �!0 897و , �Rا

F����82ي �� -�Nم وا.���� أآ�� �K ا9�8 . �, ��3ً� آ��ً. ، آ�ن اآ�ن ا
. آ�ن ا�-p أآ�� �K ا��9ل. أآ�� �K اL�2�6  آ�ن ا�ه�. أآ�� �K ا��ب

6�Rا���ة 3�
 U�Sِ� ��ً. -, ا+�7م ا+�2 �8...آ�ن ا�Q7�L أ-K� &u ا
t!��CNM� 69ا�u�0�� t��0م و��Uvار، و�C�6  اa ج��Sي ��� أ��O� �أ�8ًا 

���7 و+�CNا��0,���"� )B2ً� أآK� �9  إ��0! و�N-�ِت دون أن �����,..ا
� -��ِت /��J� :.ً2د هm5 ا+)�2ء  .�ِ83 � .t!2� أ83ِت �  t O0 K2و�

 t F�!و�� آ , F�ِ!�3...���22 �� آ � -� أ0!, -, �3م آ��Q آ!ُ� دا'�ً�
t !3!8ك و

 
62�b/��2, اaن دوt0 و�� O0& ه5ا  �� ا5ي 97�
 ؟ ��..�929S �7, ا

�./6 : أن 0 � ��  ا�2Yع وO0& هm5 ا6��f؟ � K�7 أ���!� �!5 ا89ء إ@�
7��-�ن �� K20� 0ار إ�Uv� 6/.��8 ..87�7اF0 أو ���9، و�!!� ا����0 ا

!�� �Nءا,Y���� وا��6 واL��ة و���2ه� اR�O6 ���ر��� ا/.�� � 
K9Jأ�� أ�0 -�8 آ!� Q29N ,- �ً0�9R =�2ي ، � أآK أر87 : و��9د!� �MC ا

�  أن أXّ�ح���YOء �OC�K2 وا��أة � �B2 7ا إّ, /�� g��� Xّ�ح �, ا��
K7�b3 Q9/ ,N��.. ��3ً�، أ�� أ�0 -�8 آ�ن �� t��7 ه� g�- t O0 ا

�ًO'�� �ُ!�2ك وآ�� 
�3 6O'�� �!م  آ�C�2 =�2ي، و/8 أدى ا@ر��� 
�3
2�6 @ ه, 3./6 و@ ه, ��� JO
 اأ0!� آ!� أآ�� 53ا�ً� �  أ����K78..إ

�./6؟� �!�� �Nا �2�6 أو C�� �!�� �Nا @! 
 

 6/.�L�2�6 ا+)�2ء " ا�Jbع ا@�N .م" ذt . أ�� أM- �0ر87 ا...�ِ�8L� 
 K3 �ِ0��2ت آ�ا�6" أ�K2" ..أآ�� ا��� Q��9؟  ه�./6 أم اأ7!��؟ -, ا

K2X�2b, )eL� �ًB2 ا�/! 
 

t ��82ة. وQ�MN أQ�MN . Q�MN.t9S أآ�� K2�u�N�8, ..و/ Qu�Nو
pO�!� ,- رت�� ����2رة آ و)�8ت �2Nر�t  ا!9& رأس ���x9�� m�J ا

 w2U�آ�� " آ����t"وk2 . أ0ِ�. -ّ, أK2!� � �ِ0..وا/6O ه!�ك 3�
 ا
,  أ0ِ�.آ��9 

..tِ 
,0�O!ن آ� = 

 
 
� �!, �Rدا ور�2�N أن أآ�� : ه�م�X�2م وآ�ن أ8�S ���ء اK78 3!8ي ا
t  F� Nq� ء�Rور mء�Rل  –ر.�!8ن  –دار ا K� ر�����Mن ���9, 

��ر �J��R 6دة . وإذا )NM� 62N�2N �B���t رQ'�N أد�62 و-!62�إن ا
��را 82Rةوذات Nو�8-& أ &O��� &7ز�� – 
6 إ�Nر F ,��إذا ر=�9 �5t ا�



82Rة و�82Oة ، و��2Nن  إن ذt -, رأS�� ,7�6...دار ا�.ل ����ه�ة
��� S ��� ن�L�O7 8ن أو! 
�ن t اO��س إ�L7 �Loق وا�O�@ا  ,- t

 إF��2L� t78�7 F0 أ�Y7 -ا��ه�ة
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

أ8S أ8U/�', ، وK� QU د�MJ- ebة ، - ��ت ��62b3 F  : وآ�ن ه�
 ��YS K� e7�Yر�ON mي و�& = �ن ا5ي

 
&9!wX�3 �2� [2S ا ��ا ا5ي ا��Nد�2N F�3ر�, K2S  : رأس ا
 .�N-�ت

  
  

 ..=�دة
 

 � أ�3ف ��ذا t ��7�K2 3�ّ, أن أآ�..��N8 أر�  6�C� 6�Nر t
� �� ��, )B2ً� ، وأ�0 أ)��  �!5 أ�9Nع ، و�& ذ'�N�- t�t ���ل t0أ

� دورًا ،�
 أن ����8ي �6uL أ0!, أbوأ� ،�05��  8/ t ,Y90 أو أن
��z M-�� �L0 FJا� F0أو أ ، ��U F0اغ، أو أ�- ,- eO"7 5أ� :t0أ���7  دو

 8S62 @ ),ء و@ أ�fK� K�2  –و=t��2 ..ا m2"��رN 5يK�7–  K ا
7��ض.. Q2L� � 8ك�� .K��� �2= �2ك= K� .دوt0 @ ),ء و
 
��3�2o آ�ر�6 �. أي �R ,- : Q78�8ي، وأt S ����� أ- kS� K2C  أ�0

��U ,- 9, ),ءS69  ، و� ���� Q2L� � ود�, ، و=����2 د��ع ,�L
 .ا@�2�Sل

 
�8 و/& ا+�� ، و@ -�ار..�2= ��X F t��5اب ��5اب دوt0 ، ا�� اX 

p7و��
 ا�3 ,�� .و�!F ، 53اب �Rرح ، ��Uة � �
 

�����7 K �ًB2( أ�3ف أن �ًSا�R M�!7 F0+ ، t� ,057آ� �� mأ�0 @  .إ0!, أآ�
��0��و�7 ���ة ...أ2C�N& أن أR�M- kر��R eا�� ,S��� e��7 ا!�س /�

�� ا+�Nد K2S 7�ّ�ح وراء : ا�, �5آ�t� ,0  ا+)�2ءbأي �!�iّ�7 wCع ا
ا �2رات ، ا�bارع ، ا!�س ، ....ا �د �� �iال �R ,!S�J�8ي ، ا!�uرات


� ،  ا+8U/�ء اK75 ��آِ� 3�����0�23 �����t ، ا���83 ، ا+آQ ، ا
Qآ ، w���� ، ا�29 ، ا���: ه� أ�0 ، و/9�F ..ذt ، آ�F ا�Q'�N ، ا

�� أ�0 أ�0�X أذآ�ك..,ّOآ 
-,  أ2 � t S�K2 وK2S أ�u0 إ
,������؟ وK2S أرى : و�C�� K2S أذآ�ك ، وK2S ��83 أMNل..أ3� K�



 ��bب؟ �� ��ذا؟ ه,: آNMً� أ/�ل 
 

MJ
 ، ه�ر�ً� أو ��=�ً�  ��U 8ت 53ا�, ، وآ�� 3�ّ, أن أO!�
 ا���K2 إ

 ا�QR وأآ��ه�
 ا�Oار �K أ/�ب ا+)�2ء إ�3  m8رU ,- 5رًاJ� : KX�ا

�L . وا
 

, وإذا آ�ن 3�ّ, أن ,أ�0ِ أ���7 : أK� Qo�0 أQR أن أ��Nد ا+رض -��
، 6�2 Qآ ،t2L� ,� آw2 أ��Nدك؟..آ�ا�2 , ا�, @ �Q��L  اJ!62 ا

 
، t
 �Rارك آQ : دون أن أ=�p 23!ّ, ودون أن أر�wJ  أ/�ل إ0!, أ�0م إ

&�Nوأ t�L k L6، وأ��2���R &� 6 8ك  ���t وأ�L� ,- x9N ا
|2b0 69�3 
�7 =�دة �7 =�دة �7  : وt��U وروtS ورأtNِ ، وأ/�ل وأ3 �0�

 ...=�دة
 

p�=23!ّ, وأ. 
  
  

��k2 ��6 /�رئ =�2ك ، وK2S أ/�د �2Nر�, -, � �ا�Q2  وK2S أآ�
 K2�'� و82Sًا أ�8Lث إ�3�N t2ت �K اJ!�ن ، أ��R�b ، أtLo ، أ)�� ا

 .أt7��S وأ/9�t وأb�0,: �� أ/w  ، أ�Nع ،
 

69�3 
R!�ن و�!!, أ�3ف /Q9 أي إ0 �ن ��z أن و�Rدك ��,  إ3 ,!0�
F!��� ا�5ة ، وX F ��z ن�!R-  ,- x��+t0 أ0ِ� ، ا�, @ K��7 أن ُ�

� أرm87 أ�0�/- 
 !ا��ت R!�ن �!��, F�-�S إ
 

��� K�7 ��6 أ8S ��7�� ..ا ��63 أ�k رن ا���w -, ا�!iل ، ور-
6 ، ���ت �9Rن3�
 ا�Cف ا��a وهuL 8� =�دة؟ :� �، �

 
 t��7 @ F�62ّ9 و-��!6..وه5ا آU �0أن ..و��ه��6 أ K2�2C� � 6و� ��


 ��  �8رR, ا�N, -, /�'�6 ا��-�K2 ، و�8و3 ,N�F2 وأ�0�K78 إ��
K787��.. Q9/أ ,!!�
 هm5 ا!��67..و�S Q9/2 6 إ0!, أ�� !ا
 

��..��ذا أ/�ل tِ؟ إ0!, أxY0 ��ارة���ون  7�7 ����� �Yf �0, ا
أ��K3 8  ا��9��ل 3�
 ا�و)6 ، @ أ2C�N& أن أ0 
 ، و@ أ2C�N& أن

5ِ� 8�Rًا ، 8�b7 ا� آ� ه� آ�29 ، � ,�ور87ي )�Oة ا"692 ا
,!!2��J� !أ��3��R �. ه�ادة 

 

 أ��0MN K7,.��ذا أآ�� @ أ�3ف. @ أ�3ف ��ذا أر87  –واaن . @ أ�3ف إ

 �ًU���–  
��
 8S اا!��س K27.� Q�� ,� t�O7  إن: أ�b� �0ش إ
620�C2b
...أ)O�, 3�ّ, أ���7 اb�62 . ا��� ا�3 ،tا+/Q ، ),ء  -5

 .7��ل



 
�ِ�/ :w���8ي /�ش أ2C�N& أن أF-�U ، وأن  أ��..�L�0دث -, ا k2�- �0أ

F���S53اب @ أ 
�3 �ًU��� F-�U8. أ�F ، ��ّ�ض ه5ا اb,ء ا5ي آ!� 
F!�3!�ان : 8Sث وأ�CS �0م ، وأ�3ف أن ذt ),ء @ 7 ّ�ك آ��2ًا، و

6�� .ا
 

إ0!, أآ�� )F!� 63�J -, وFR : ؟ أ�S QRزم ، �K �0ع أآ�� �S 62�2�Uزم
�8و� اL�5 َ«ب ، و�!!, أ/63�J( F!� Q -, وFR ا� .ا
 

�78 ����LO -, أ�90ب ا���9ر R ق��6 ، �"�/ QC� t2C3إ0!, أ
�82ًا � �3-ِ� آK3 K29��� w2 رQR أS t9S�ً� ، و� �C"7  �نوMNآ..N

��t ، و�t���L7 Q ، و�  t�29N ,- ��7 ),ءM� دون أن ... ���7ث
����B2( Qً� إ@ �� F2L!��"K7��aذان اz" ��� .وا@=��اب وا

 
@! 
 

w����� ,�� ,�8L�� @.. آ��2ا ,
 8S..اآ�9, � ر'�N�t إSأ�0 أ 
Nو ، k78��tا ��2C3MN وذات �7م �ً�2�R ��� �O�SM..��0أ���7  -إ

62�b ..آ�9ِ� وأآ��ه� 8U/ً� أQ�R �� -ا
 

,��Nر ,- t��ر �K  آ!ُ� /�ُ� �� ,9��� t06 أ��0 87�7و��� ا
��, ، واآ�8�S+ ,9 ���ء..!8نO� أن , .ا�S K78و
 

  .اآ�9, ,: أر�Rِك

 آ!0�O, = �ن
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 .أ8S أ��Cل /�� آ���, Q2 ا���fء: �Sزم
  
  
  
  
  
  

 �K� 6787�� 6/�C ا �دان
 
 ��1968رس17
 



 ا ��ن ا+�� =�دة
 

 �J�6 ا�Lادث
 

 ��2وت
 

9!�ن 
 
 
 

�!, إ@ ! )� ه��9د : ه!� أردد دا'�ً� ر=� آQ ا��2 ا5ي�!3 @ 7  K� ��2آ
��bCن �زنا أذآ�ك، وا���ت هm5 ا�C9/6 �6/8...أ�u�0ه� آ�� �u�!7 ا

��.....+0!, أ�3ف آ� �K29L ا��2N�� وآ� أ=��ظ �!�� ,��2L� ��2�R.. 

 = �ن
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��9رة ا�, e9N أن آ����9 F: )� ه��9د .���C� 6787/6 -, ا
 
3 K� ��2زن آ�
 وز0, ��-ً� 3�
3آ�ن 087�7, أن أw2o  : ا آ2�� =�ام إ

Q�
 ا�2م � أ-�Sو ، ,�LU!.. 
 
 
 
 
 

�2���...6/�C96  اz m82دا0, و��N ,�2N�� ��2�3 ��u7 6787�9ا
���� ا���ن  62�2N��...K� ر و�89و�J(اش وأ�Sر أ��z FO�� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



/8/1968 
 
 
 

�i7i3, دة�=.. 
 

�t آ!� /8�Nر F2- �2��� 5ي N��2 أ�5ت 3!�اkO0 ,- K� t0 ا�2م ا
��i3و �Nأت ا�/ K2S K��C� tً@، و 6����
 ا�3 k7ان  آ��!�-, ا

K3 ، t 3!�ا0, � . ا���0!, ),ء =��p، واآ�M� �2Oن أآ�
 


 أرض ا�3��ه��3 �C��t آ�� ا�Nّ, ر�3 �i0 �92س. ���t @ ),ء . ا

 أ��3/,����� �Uت kCf7 إ ,�أراك  .t0 @ �7{، آ����t و8Sه� ا

دا'�ً� أ���,، أ)��/t، أ53ب M� , O0ن أ�Sول tN�=M- t0�2 0 أآ�� -, 
@ ��Q9 زرm�2= �ً3 إ@ : آ�L��ل ا�, i7ر�3ن -��2 ا�U 6���  ~2bLرت

"k�bإ0!, : أ/�ل t . أ��2S ,�0, �93دًا �k�b  ، وأ�0 K" �93د ا
t2��(  F ، و@ أ�U t0+ ,L�Nت اb,ءأ eO5ي أ�هQ . ا�82S ا

,���دK7؟ أم �YO�K2 ا��� �O�t ا ��3ت ا� K2S راكMN  ,- ��9R

 ا��ار ؟�S �!�L  

 
 ,��NM�)t��NMأن  (و� K� e�3��2 وأOأن أ� K� �9رة أآ��� t9Sإ0!, أ
��7��C� .ن؟ إذًا���K  أ��اك -, kO0 ا ,����NMة ا �7,��!� !t: أ/�ل 

2�ً� ، إن�R 8رانJ, ، ود23!� 8�0م ا����2S!� أK� �fU أن 8�0ره� -,  �
 !أ��3ف.ا�Cbرة 

 
  !وه�أ50ا ���وك ه!� ، آb,ء

 
w2؟ آK295ه� tآ��� 
 

e9C7 ����� t2�3 ي�Oآ e9C� � w26  آ!OS 
�3 F2�)�اع -, ��L ا
 رx7؟
 

,- tأذو� � w2آ ��� K� Q�Rأ � w2�9ي ؟ آS 
2!� ��ً� زور/!� ا�ا8S إ
 اL�2�,؟ p90 ا�2Lة

 
-, ��3ي دون أن ���آ�  آw2 ذه�9 دون أن أt� kS ؟ آw2 ��ت 23!�ك

 tآ��� w2؟ آ t� t أ�� � w2؟ آ �������� ,�Rو 
 �7 ه�ا', –3�
  ��K2Y؟ - و�i9ي و��0ري ا�LYك

  
� أآK و��8ك  � إ@ t�9/ K� �7 ، 6�2�C�9] أ���7 ا��أة ا، ��L� K ا

t2�Sا�ً� ، و-�ق را�N �ً�'آ��0 دا ,� 63�R ,3�2o �2�N t2!23 ا��ء ا
,�2
 ����N, وو�Nد�, و��-ُ� إ�. 



 
6�2�X �7 !  ,!OR �L� 5ي رف�� اbأ���7 ا��أة ا�, ���t @ �7ى، أ��7 ا

83��Oر و ,S�!R Q��  i9� ان�C�� ن����2!�ن ا-, ر�S ا�x7 ، أ���7 ا
x�و� ���آw2 ا0"��� ه�5ا 3!, ؟ آX : w2�2�6  ا ��ب ا6978J ، �7 ا

ا"�اء، دو(  t0�� ��9b3 K� t��N, و��آ� ��Lي ؟ ��8ِك k2 إ@
Q2N ,- 6�'�o �C� ة�C/ @إ �  . 

 
�b3 2�6 ��3ي�S t�� . ،K2Y�� 8/ F08ق أUأ � 8S 
�� -t2 إo

، Q2L� �� أن )�و/t =9ِ� ، آ��  - ذات �9Uح–و�!t  آ�ن ذQ�� t ا
K�7 � ,!29R ,-! 

 
6�2JO :وور/6 3�
 �S-6 ا

 
�g9�7 8 ، ا�Yء . ، و�� ز� أK2� t S ذرا3,  =�درت ��ك "��را/�9 ا

,O�"� tا��C� ، �OC!7 .��2ن ��93ً�  و=8ًاN tMNراك +ودt3 ، و�K ذ

 ا���ء؟ إ��0 آ��: أ/�ل t  هQ...، إ@ إذا ���-!� �5Lا/6 =�2 إ0 �6206 إ

8/ �� �ً�62 ���رة آ�-62 ، �89و وآMن )"�"( � 2  Q9/ ������Nا
 "..أ/�F اb,ء ا�82S ا5ي أ2C�N& أن. 6uL و��آ�� ���62 ه!�ك

  
6�2�C ...أ���7 ا

 
F�آ tا����ت آ��� 3��� �Q9/ K أ�0س K7��z ، و�K و/& 87ِك . 93] ذ


 29R!, آ�ن دا'�ً��3 Q�� ، |ء را'& و���ه,b� ، آ�ن  و@دة � 6Yو�
7��ض دا'�ً� )U�� �ًB2ً� و)"�2ً� و@. 

 

�  ا����ت 93] أ���7 ا 6��L ا�, أ��Cت 3��"K� �ً�N�� ,-�OR ا

,��8أ �K  ، و�t2!23 ,- K آ�8R�� �0 دا'�ً� ا���6 ا878Jة ا��9 ا� �
 m�Ob��� Y90ً� 93��7ً� 7���&. آ��ة �� �!�/���� ا آ��0 ��6Y9/ ,- 8 ا

6b8ه�� . 
 

,�f��57ات  ا����ت 93] ، وأ�0 آ!� دا'�ً� �ا�, @ ����O7 أ8S ، وراء ا
�8 آ�ن )��ِك ��Cي،  ا�, ا�����3 أ8Rاد�0 و��Nه� �Sو-ً� وأ�Uا�ً� ،

,NMك آ��O(ي، و�L� ي ، و23!�ك� R t3د�, ، وذرا�Nو t�Sآ�ن  .ورا
,3�2o t��2=رك و@د�, و�YSرك ��3ي ، و�u�0وه�.. ا  ����� K29أ�0 �5ه

x7�9 ر���9ح )�9آً� ���Jرًا  �2�: اf
 ا6 ، �� ��m82 إuL F22L�... 
 

�8ك؟ � ��"�N 8ك؟ أي أرض�� F��-MN 5يآw2 ��آ�t �5هK29؟ �� ا
�x9؟ وأي )�9ك
 �OR-, وN�97, رx7 ا Q�82N إ

 
�787M� �!O 0 8!� ا�Jbة ا�82Sة . t�80 و�80,. ��3ي 3MN�t ا!8م

,�، و� e97 أ���!� إ@ أن Q��0 ا�bط -,  �Uد-!�ه� -, رS�6 7��3!� ا



 �S�� @ ,���دة  أ�0 وأ�0 ا�3��08. /�2 ا�8Sة ا  �ً� �� ���أن -, ا
ا�QR ، وآ5t  أ��ى ، و�!!� �"�BCن ، ا��أة ��8R ��ة وا8Sة -, ��3

� ، p7���k2 إ@ ��Lو@ت ا t 5لا�QR -, ��3 ا��أة ، و83ا ذ
 .ا! �2ن وا!8م را/6 -�ق را/6

 
��08 ه�N6 إن أ�. أ��3!� -, ا�iو�7، أآ���0 /8رة 3�
 ا�fص -, ��L ا+/!


؟ ذQ2L� � t ، وأ�0 !0 -  �ًY7أ-  
�, أن . @ أر87 أن أ0 N�� k2
��Jد أt0 ذه�9 ، وأن أ��, -,  أ��X اiه�ة ا�82Sة -, ��3ي ه�5ا ،

�, أن أ��ك ه� ��Q أ��, -,�OX 
� . أن أ
 


 أرض@ أ�3-��، وا�, آ�ن 3�,  -�2 أ���7 اC�2�6 ا�, �S��� �S�!Rه� إ
��-�Y�N ،�2ب -, -�اغ�ا ��ء و�Rذ�62  �!5 ا89ء أن أ�3ف �Q�� ، ��0M ا

��دة �� t!� &�Xأ �  ، 8S m8L7 @ 5ي�8 رف �S�!Rك -,. ا�8ى ا 
B2( Kآ� �، زر�3 -, زi0ا�0, و��آ� -, ه�ا'�� ا��ً� eO� F9b7 ا

6�2�X 6�O� ����U ة�� .و��آ�ه� �kCf -, و���8S ا
 

t!� &�Xأ �   K2Sو ،K2��� ��(�b3أ K� � @ �2-�����دة، -���
��دي K3 �YO0 رtb7 آ Q ا��ار �3-� أ�0� K t0أ.. 

 
� w2؟ آK295ه� tآ��� w2آ K�أر�O0 g , إt2 ����� ر�g ا !��8د  و


 ر7~ ا�خ؟ F O0 إ
 


	�ي و���� �� ، �رة  ��� ���ي، أ���� ا������وه ا��، إ( ا���م ، و�'��ًا %� $#ار" ! �� 
 ا���د� ��-,#ة

  
  


��. 
 

�S K� � �!Nل R��د�0  - 5��7اك –��ا�0 . �7م MNراك ��ة أ��ى ، ذات
ا!�درة -, ��2S!�، آ, @ Qu0  �7ا/�ت ا! �2ن ا�, N!9!��2 -�ق ا��uLت

3�U5@ن؟"
 ا 
 
78�X �7 ، 6�2�6، وإ@ آK��7 w2 أن ��7ن ��3ي ��t ��3ًا  إن� ���ا

���K7  –أY7ً�، وآK��7 w2  و��3ي دوt0 ��3ًاأن أراك ��ة –��8 هK75 ا
��ذا @؟ أ��ى و���K20 أ�0 وأآ�ن أ�0 ؟ 

 
ا���F3 ا�b9 -, رS����  ��ذا أ/�ل t؟ إن ا! �2ن ه� أK S دواء

K أ0 �ك ا���7ة ، و�& �0M- tS�!R,  أK2�O"� �0 -, رأQ�� ,N. ذ
x� Q�� ، ر�Xو gS 5ي3��Oر X�e2، أ��م ���ي 7!��� ر7~ ا�C'� ا 

��9 ...ا
 



w2Uر 
ا�u�0ر eO"7 ،Q7�X -, �08,  وه� أ50ا، ���وك ه!� آb,ء ، 3�
K295ه� tق +راك، و80م +0!, ��آ��� .K2����-� �!5  أ)�ع آOّ, ا� �

 .=�2 ا��M�uآ� ، 
 

, : وأ/�ل���.. 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

�2�N : زي�� N��2 ا
 

k78/�', : آ�Uأ K� ,0�C7�� e78U ، �-��Nدة  آ��b� �!8ن ، وآ! ,-
 ��t ا��Oة -���م ��3vر�, 3!�اF0 ا87�9ي

 
�b0 6 = �ن ����Y -,  هm5 : ... !���وك ه!� ، آb,ء وه�أ50ا�N�ا

����Y ا�  g"� ��a�eL ا+�0ار ا+3�9N, ا5ي آ�ن �7أس �m�7�L ، وآ��

 ه��~ اiJء ا�!�bر�3 m87 .K�S� و-, ��k0، آ�� ا+��Nذ 893 ا

H78ى ���ر�2�, -, 87�Rة ا��� أن أذآ� أن : 7��ل 82J�23/9/1990 اSأ
آ!Q�3 ,0�O -, أوا�� ا �2!�ت ر'2 ً� ��7�L ا��eL   �نا���Sم =

87�Jة ا+�0ار ,3�9N+623�9 -��2 اN6 أLOU �6LOU . ا�9!�620 وآ�ن ��7
���, أو��7� / eO� K3�L7 @  F9�Q ا�o& ا N�2, ا Q� ,���ا

��LOت آ��0�fدة و3!�� ،  وو8RاF0 وآQ أF'�/8U آ��0ا 7��-�ن أن ��t ا
 @ �!�b -, آ��ب أ��2N �ًY7 وأن ه!�ك �b!� 6���� 6!J ��ا�F-���ذا 

 �N�� ���� ا878Jة و�7/��آ��ً. ؟ آ�� آ�ن = �ن ��7� زاو67 !�8 ا
m5رس -�رس ، ه�- t�� ذ Q�L7 أن �J7و t .ا�����ت � �� ا!�ر آ5

  
  
  
  
  

 �!���ً، آ�ن = �ن وا/Oً�. أu�7!, /�ع 3�
 ا�9ب �9U28/12/1966ح �7م
 .ً'�/ 6�N����9X  آ����9 tِ ، و�!!,. إ��0 t: و=�9oً� ، و�0و!, هm5 ا

 t!� ,9Yf
. أ��, -�i7ة -��2 Y87ي و� K2� 6 �8أ ..و��آ���Nوآ��0 ر
Q2  آ������ ، 6��� 6 أ��ى ��8  27/12/1966-, ا�2�6 ا�N�� و�����

�J- ع��X 28/12/1966. 
 

2��!, �� ورد -��2 -�8 آ!� U����  8�� , O0 

 أن أ��� إ�6R�L إ



iلi2N t�9, أن ذ� �C"7 �
 ه5ا  ��Nة �& ��p ا+8U/�ء و= �ن إ
�9, و���F�8 -, ا.و3, ؟ أم ��ا0, آ!� أرm87..ا�8ى � �C� mأم ��ا 

 
S�ً� أن F���N ,Y�7 �& أF��N و5ا ا/��3 �S�F2 ا5ه�ب ���9ًا إ
�o+ F ه!�ك ووM� F�83ن w8ت أه���� Q؟ ه Fأ��ر )��آ ��� Fذه�� K


 ا�2م @�S �أدري ، و�!!, أذآ� 82Rًا أ0!, آ!� دا'�ً�  إ��رة )�F؟ �� ز

�3 ,U�S 8ر�� ,�'��
 آF0�2 ا�6 3�7�S ,0�262 آ.��Nا. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 �2�27/12/1966وت 
 
 
 

 ..i'�- ,�i7i3ة
 

!t Oو�!!, أ�3د، أMJ- &90ة ، وأ�0 � إ0!, أ=2� N t!3!�ات K2�� :
7��د QOC�K29Yf و�K20iL و���K2 إt0  آ!ِ� -e9N ��2. ه� ه� ا

�7�f5t اQOC اا+�Xار دا'�ً�،  ��O�78!!, و�!t ا�N ��� أ��2ًا 
2�K2 اaن ��8..ا�f��ب 3�
 أ��m دا'�ً�، ا� K3 [S�9�MJ دا'�C� � 

b,ء وا8S ه� أQ�MN ,!0 أ�3د ، -� ,!B�C� 6 ، أن!N K2�.� �8 آ�
Q, آ�� 897و أن أ��5ي ا�0 � -ّ,  3��iو�ً� -, أ��3/, ، إن اb,ء ا

��)�ة � 7���B ، و/8���� دا'�ً� أو-
 ا!�س b,ء  K2S آ!� -, ا
�L��6N و�Nء ا��82ة  وه� أ50ا أ�3د ��ة أ��ى t ،. اF�N ا� t0+ ر���

M� أن K2�2C� � @ t0+و , 8�� � ,��t  �75!,3!, و+t0 ا�7iJة ا�
t ..و-t2 و

 
6�7�Cا��62o ؟ �� ا5ي 8Sث، ��g9Y، �!5  �� ا5ي 8Sث �.ل ا !K2 ا

����2ت ؟ هQ �5آ�K7 ؟ �7مر-�� ا��bط -, وFR  ا/�3 ��L�t2 =�-6 ا
� �� ,ّ- 8J7 5ي آ�ن2� اC ا� �K2 و �ن ، ذt ا@��N�!8ي ا

��6أm8R أO0 �0 , ، إK2S t( .� tLY7 F0 57آ� ا . eS 
آ!� أ3 �0�
��2 اQOC ، و�K إذا ���� ه, - ���ت : F  ر=� آQ ),ء ، و/��

��� ه!� � .Q�� ���أن أ��ج و� �Y-او67  ورi
 ا�J!�ن -�ر ���9ً� ���ي إ
K2S�9ردة و�F ا��Uأ �L� 8م�� 6R�Y� t2�8اء ��8 /�ن  وأ�u0 إ��!kO ا
3� أ�5ت أ��, ، وg�N ا��bط �K 87ي�أن �Uر  و� أرك إ@ ��K�...8 ا

m��3 K� 6�
؟ ..أ6��N -, ا�ا�Y� 5ي��ذا أذّآ�ك اaن ��5ا اb,ء ا
إن ا�0 �ن k2 إ@ �"��ع �.�R ، .. +0!, أ)�� آ� آ!� 3�
 eS ر���



وه�5ا Qu2N ، وآQ �� 83ا ذt ه�اء -, ه�اء، وأ/�ل  ه�5ا آ�ن وه�5ا ه�
�t اi7�fة ا�, آ!ِ� � �2!�� ، دا�Q � آ!ُ� أ� kS�MJي 2�3�ً�: اaن 

-�8اF0 ه�ً@ � �وت -F2 إرادة  K2S آ!ُ� OXً.، ا!�9ة، وآ!� أkS آ� آ�ن
��Ob� ~2ة ا��bطو �ن K2S آ��0  إ0!, @ أ0 
 8S/�, ا8آ��ر. ا

K� ��O-�ط ��  � � ���2- x9�t ا����ن اiر/�وان ، آ�ن رRً. /�درًا 3�
 ا
� ��.�R أ/Q ، وآ�ن )�ه8 ا!�س ����7ن �9 ���6X و��7آ�ن وراءه� ا

 . أ� tِ0�MJي 7��ف
 

أ�3د إ9� �ً2�( .ًOX t2��C�� .ً �7-�  وه� أ50ا أ�3د i'�- �7ة ����� آ!�
��ت ا��78 أن2�kO!� K2 اC� �7 و�if, ا ,��� " : �L� �2 � �!آ
'iة ��L� �- �7 �L ا�iار7�.." ا�iار7�، أ�0 أ�3ف آ� �9�t� º اb��وة

��F2OOJ ��ة ..ا�iار7 6!N K7�b3 K� 8 أآ���� ,Nرأ t2C3إ0!, أ
ر=� أ0!, أK� .ً�9� F S ا8ا�Q ، أt2C3 رأN, ، أ�0 اb�,  أ��ى

6�� e9�7 ��- ، K2� ��8 أw ..),ء إ@ t787 ا� 
�3 ���0+ g9Yو��
Q2�. 
 

� ا�ه2�؟�� �� ا5ي 8Sث �!5 و8 أ6��N �93 ذt ا�"�ض ا
  
, �� �iال د-�� ا�9ب ا+�p2 ��و�Sن و��B2Jن� 69 !�  5!� K2��X����

���!� �R��..ن �7{ ه5ا�!R 8ث؟ أيS 5ي ه�2f� Q أ��7 ),ء ؟ �� ا
 Q0,؟ ه�!R K3 ����8Lن ��ة أ��ى و�� �؟ هQ رأ�7 ا8آ��ر و��ا

Q6 ؟ ه��Nأ ,!-��K2� ,!3 &� 7 ا2O!6 وا+��ى ؟ أ�� أ8S 8�- �0ث  7
, ذF0ة أ�� ,�: و�CL2N m8S!, ذات �7م  t اb,ء ا5ي /�� L .ا
 

� �Rآ!� ه!� ، و �  ,- ,ّ!�uت إ ، K5 ز�!� K2��O� �!آ�� آ �!��
6uL � ��/6 وهiزت رأtN ��ا-�6 .8�  K� أن أرى �u�0��3ي أ �b3

N!�ات  R K2S� �R &� �!آ�8�L� ,- K2ون /9N Q9&.رأ� tN�t ا�Lآ6 
K2 اi��0ِت أول -���� t0Mآ t29R�S ,!23 أ��م �ِ�6U " � 2 ور- ،@


، ورا�S آ�آ� "ه,!� �Sورا K2�آ�R �Sآ��0  ورا K75�t29R�S �93 ا
,. و�Rءت ه, "..@ " دا'�ً� 7��@ن  , .إ��0 ه, /�

 
F!7�u�!� �!5ي آi'�- �7ة وراء ���ي ، دون أن  أ��2ًا ه5ا ه� اb,ء ا

آ!ِ� �Uد/6  آ�. 2C� 7 m8& أن �CL7!, ه5ا ه� اb,ء ا5ي وS..أ�3ف 
 أ�5آ�K7 �7م �BR إt2 أ/�ل إن �Rآ��N K2-�ت؟ /�� ,.. وآ� آ!ُ� =29ً�

إن )�اt�N آ��� إ��0 ه, ���Oء /�� ه~ ، @ : 3�
 ��'8ة ا�COر 
�Q أ��U& ا��أة �� إF2 و8S F!LC�Nود �F�(�b، ذات�N وإذ ..�7م

t��-MN ,ّ !و8Sي �J,ء ����7 إ
 
k2 ه� ، ,!2��O� نM� ,!2B-��- ء,R8ًا ،  أ50ا أSأ ,L��t أن �!N��

�t أن �8Jي ، ��8، أذ0ً� وا8Sة -, ه5اN�� k2اJ 8  إ0!, أ��iق و
 K7��M�� �ً�'ء دا,J0 �!0ذان، إz Fأ-��ِ� . ��K7��M�� .K7��M. ا5ي آ�ن 



Qآ K7��M�� ة؟i'�- �7 نaء ا,(. 
 

6 ���bك ا����2S ,- &O أ/w اaن 3�
 ه5اB2�� 6�S�/ ��2�, وأ�u0 إ
,o��و897و ..و��ودة ا� ��Q9 دو��0 67��0 وا��8S و���8 -, ��ودة ا

��أة ، أ�3-� -,�� KX���3ك آ�F �� ه� أ�b&  أ0!, أ�Sول أن أ89�Nل ا
&2C�N8ث، وأL7 �� ه5ا K�6؟ و�L�N6 وأآ�� �!�� ا�O�أن  �K هm5 ا

S �� Qن آMن آaح ا�o�� FObأآ m5ه 
8ث � K�7 إ@ ا/��2دًا أ�3
 إ
 67��!�8. ا  �� ، 6�'���� �� ،Q���� KX��Sو� �!5 ا89ء أن أ89�Nل ا

، w!��� �� ، 6�����  ، ,�2�L��أة ، وآ�ن دا'�ً� 7��ز0, ا@�0 �ب ا�� ��
�!� w��7 5ي��9ح  ذt ا@�0 �ب ا0��L -, ا K2S " : ء -, ه5ا,( t

��- ���-�8 آ!� أر87 أرoً� ����6 أ/w  أF�-�3؟ وآ�ن ا@�2�Sل ���7وى،" ا
إ2C� 0 @ �!0&  -�/�� ، و2C� 0 KL0& أن 0"8ع آQ ),ء �� 83ا أ/8ا�!�،

6 ����اء ، واaن���� 6b82 ه�R e'�/ر 
�/�ف 3��� ��� آ!�: أن 0�!
 ,��2S ,- F��/ �� Qوآ F�9آ� �� Qآ k2
 ر/& اJ�� 82�t ، و�3 ,bأ�

 . ���L� ���b ا"�Cات ا87�Cة � إ@ �Uتآ��
 

��ذا ��9C& و/8  ��ة أ��ى ، �� ا5ي K2-��8Sث، ؟ �iوMJ- �Rة ، أ�0 @ �
� MJ-  K�7ك ا"�� �9��� MJ- وا8ي، ، �ًB2( Q�O7 أن &C� 7 � F!�و

�8 أن �Sم �!��� Fو��� K� ,!��L7 2& أنC� 7  K�7 �ر=� أFO0 ، و
K� ,!��8 أن ا��!�� �K ����ء O0 , و� 2C� 7& أن �7!� F�2� ج� و

 K3 p2O7 �� ��9Y= K� 8ّي�ّ, -�ء 3�� � اY= الi!�N2& اC� 2 K�7
8Sوا QR6 رR�S ..  آ!� أ�3ف ,!!�7��ف ��ذا وآw2، و �ًY7ه� أ K�7 �و

6�2YO .آ!� أ���ع ��MJ: ا67�b9 ا�82Sة  ، آ!� أ��رس ��t ا
  

ا@i0@ق 3�
  ��3 ، �"��رًا و��=�ً� ، -,��R 8ءت K2S ,0z آ!� /8 )
 F'� � ,- 5ي /�رت��9ح اه69Y ا�QS ا�67�f وا5Jا�6 ، و-, ذات ا

67 0�2�R w�6 و0�w  أن�� w�أ�iو��R آ!� 3�
 و)t ا@��Oق �& ا��أة 0

�3 6��( w�2~ ��ً�  �9L!, و0�آ�� �0�t ا��أة 0�w اe7�C . أن 0

����Rط وأردت أن أ�� 
 ا
  ��CL, آ, إأ/Q9 ا�S�6 آ��� -��2 ��8 إ
 ,ّ !�6  و�Rءت 0z, ذt ا�2م. /�ار ا��ع ا e2L وا�Nء ر,J� �����

K� 8ةSار -, وا�O������ ��MJي J- ل��J� ,ّ� ا�b9ى �K ���ن /
أ/�ل . و��Yت ا!9ّ�ة ا�, ��9ق -, �2�o آQ إ0 �ن 3�
 ��� هm5 ا+رض

 .-�ارًا آ��0: t اaن 
 

 ��N k!�ات  .i'�- �7 �0ة ��82ة 3!, -, آQ ),ءآ�وا�J�S إ

،�!!2� 6S��O��� -, ردم ا��ة ا.� @ً�fb� Qوار���9 ��ة  آ�29ة أ�
 .�OC�iJ3 K2L- K2ت K3 رد��� آ�� f9!7, رد����: أ��ى �MC ا@�2�Sل 

 
�2�� �ً�ا�, أ�����S وا�, أور�!,  و�!!, ر=� آQ ),ء ���� �"�

C/إ�7ه� إF!�K2S Q'�YO � � أراF2o و�� K�q�
  �ع 8Rي ا�3 �Uأ
آ � أ�./F ، وآ!� أ�3ف -, أ��3/, أن ا�bاع ا��Cي -, أ��3/, 



ا878R K� 6��f و�!!, ���� 8��Uًا ، و�� �ة ا ���2N  K2�� ���7ح
,- 6��� 29N��� ، آ��0 و�� �iال ا��أة را'�6 ، ر���  �"���2S K3 �2, ا

 82S�
 @ 8Sود F ، أن أ/8م  -, ه5ا ا��ن ا5ي أ2C�N&اb,ء اo��
"�C ا�2fب �o���� ��2S, إذا �� � . 

 
�!, ذات �7م وآ!�MN t0ن ر=� أaا t�82 : و�08S  أ/�ل t ذN �0أ Qه

� ),ء و3./�, ���. @ : ���� ؟ -��� �N�S tً� و�Uد/ً� L),ء  إن ا
 .��z ، وه, ���ف

 
 .=�دة �� �Rءت

 
آ��R�� �0دة دا'�ً� -,  �8. �3دت: ؟@، إن ا���6 ا+xU ه, �Rءت 
-, ���ات  أ�0 @ أ�8Lث K3 ا��Oة ا�, آ!� أراه� -��2 ���3ة.أ��3/, 

�N �b3 Q9/ 6!�ات ، @��J إ0!, أ�8Lث K3 و�Rد أآ�� ���82ًا �K ذt. ا
: ��ذا أ/�ل t وآw2 أ)�ح t ا+��ر؟ د23!, أ/�ل t آw2. وأآ�� �3�ً� 

�69 ا�, �7ّ�ن -��2  أ�k آ!� أذّوب��6 -�ق ز6R�R، أ���
 ��m5 ا�(
�ًY��=7ً� و�o�- �ًB2( ا�0 �ن  &�b2� )�&، وآ�ن ذوب اY/6 وR�Rز K�

K� 6C�0 �C�N ا�b&  /8 آ 
 R 8 اM� 6R�Riآ��F ���97ً� ، و-MJة

�3 8�J�� ا5ا'� دون إرادة �!, و�J� �R�S8!�ن -�ق �.ل ا�b& ا

CN 8ت�Jو� Q9/ K� ���uS@ 8/ Kأآ �x ا6R�Ri وا�N��ت -, ��fة 
&�b��� ��ب اJ- ه!�ك F'���� K� tN���7 F�آ�M�. 

 
8Rأ � F ه5ا �� 8Sث، و ��z wUأول ��ة و�!5. أي و �����3-� -,  /��

 ,��R K� Q/+ا 
 ور=� ذt -�8 آ!�. أ��3/, آQ ا5ي 8L2Nث ، 3�

 K� Q�S ا���ل ا���Lآ6 @ 7��ف -��2 إذا آ�ن 3�Q�� F2 ا5ي Q�87 إ


 ا+��م أن 7��د أو أن . C�7& اe7�C إ
 

9�6 )��ر،N نa�2ّت  ��3ي اf� 8/, آ��� K� أ8Uق و@ . و , O0 �0أ
K��7 @ ل�R8ق ، و897و أن ه!�ك رUأ Q8ا� ./���� إ@ �K ا

  
دم ا��ة �� �8 ���53 ا���2ون -, ����2S وه, و82Sة و@ � �2C& أن

� إ@ ����Rل ، ��,. -, ا�ا/& @ أؤ�K ��5ا(�2!�� و�K2 ا Fه��w  و/8 /�
 !أ� أرد��� أOC� �0���J� (K2ل /Q9 أ�9Nع

 

 إذا �� ا80-�� �L0ي أن أ��آ��: !�Lول آ�ة أ��ىb"9!, و�L� ��0إ 


 إذا �� b"س ، و��!�./�ت ا "K2� 6O2 ا����� 8L7ث -, 2�R& ا

ذه�9 -, 29�, أن 0" � ��Y!�  3./�!� إCو�i'�- �7 Kة ه5ا . �8اه� ا

k2�3اwX ا��أة أ��م ر��9L7 QR  آ.م آ�� وأ�9Xء و�8رS ,N �ب و
F9Lو�.. 
 

!�Lول ��ة  6��� : ,��2S أن ��ّ�ض F2- 87�� @ 8S 
و�K . إ9L� ��0!, إ



�Q؟ �K ا5ي /�ل �� أنO7 K ه�و��� 
 

وأ- � آ.��� ����� . ر��� أآ�� ��� f9!7,  5آ�'�� ،إ0!, أ�i'�- �7 .� eة
�9�"��Q اS�9] -, اO7 .�ً0�2Sأ , Q2"7  ,. أ��0 أ��م ا!�س ��Lول إذ@

 ,!9Yf7 @ t
 ه5ا ا8L( إن ذ��ذا؟ �� ا5ي  (!0�� -�8 وU�� إ K�و
kة ؟ أ���
 ��e7i إ0 �ن m5�� F9L7 ��z ا,  87-& إ0 �0ً� �� إ ��/

Q�87 K ��2, إ@ ه�، +F0 أخ : �م e78U أ� ���( إن أي رQR -, ه5ا ا
��ذا؟ �� ه� ذt اb,ء ا�ه2� ا5ي 8L�� ( &-87ث 78U K3�, وآ��0

 ا�.م ��QR ا5ي �F9L أ��م F�78U؟ ا��أة �Mن ���ل ه5ا
 

Q2 ��0ر ، 6uL وراء ا+��ى ، أ-�� -, ذi'�- . tة  � أدري �7 ,!!�و

 23!��2 وأ/�ل !O ,..أR�F 23~ وأ��5ب -F2 و�Kآ�F وأ: أ0�2Sً� أ�u0 إ

��رة ،  f9!7, أن ���m هm5 ا��أة ا�, �7وق
 هm5 ا�3 t�� إذ@
 &2C�Nأ @ ,!!�
. و/�ار -, 6uL  آ!� -e9N ��2 أ2C�N& أن أQU إ

 , O!K �8رآK2S..K2 أ/�ل ه5ا ا�.م  �ِ0M- نaأ�� ا ,�N���! 
 

887ًا و� 8/ 62bS��C ا+)�2ء -,  إن. 692J3 �20 ، وآ5t ا+/8ار إن ا
��� �7��0ت ا+��ر �8ا����7J- �ً92ره �ًC�� ء�� و�K .. وا89ا�7ت �7��0ت ا

 , ,����ة؟: /��8رآK2 ��  ��ذا eL� 7 أن m� "0 -, هm5 ا�2Lة ا
 .إ0!� -, 67��0 ا��Cف N!��ت. أ3!, 
 

F�آ tt ذ �0�6L2، أ2C�N& اaن أن أ�, ��o�Lة  وأ�0 � أآ� ��X+
و � أد3, أ0!, أ�3ف آ�N w2!��, ا+��ر ، ..ه5ا ا���oع  �Sل

�7م MNآ�ن /�درًا 3�
 أن أ/�ل !O , وأ�0 أود��3 أ��م ��ب  و�!!, ذات
6uL ا@/��اب �!��  ����2 دون , x2�� 8 ����: " أن� ." ،,��MN و3!8ه�

أ�0 � ��b أو )��K7، وQu2N /�9, 7��ع آ���  و/8 أر��� ��S/6، و/8
7��دف  أ/�أ 3!�� أو أراه� أو أ�N& أ��9ره� K2S ء������� 7��ع /�� ا
 &bه� أ� �� te وأ�L9( :�CLً�، وأ/�ل i08 أ/  Q9/أ Kو�!!, أ�8ًا أ�8ًا 

�9�7 .ًRر K2ر�� ���� ، أرى ��2!ّ, ا �ً�78U أن أآ�ن F9L��9 و�L7 F0أ .
 أ-QY ا��ت K3 –آ�� /�� t ��ة  - إQ�L� . ,!0 ه5ا ا��اء -�K أ
�N+ا. QRأ K� Q/+ا 
إن أ8Sًا @ 2C� 7& أن ��9L7 آ�� -��� ، و3�

p-رM - 6�2�L .دا'�ً� أن أ/Q9 اw7i ا
  
...,N8ور رأ� ���ة، �8ور و�8ور ��i7i�اaن ، و��L =�9ره�  ا+�7م �8ور أ���7 ا

ا� �K2 آw2  أ�5آ�K7 �7م روى !� وا8ي. 7! 
 ا��-Q�M7 F ا�0 �ن أن 
 ����7 �!�K� F ���ب �Nر ��3 ؟ /�ل �R �9ت�!��R �bSح �9f� F�78Uر ا

2�..ا�9fر أو/w ا!w7i  أنf !�7 � آ� آ�ن 7��أ ا
 

�8/,: ر��� � ��K2 ذات �7م أ0!, آ��9S K3 �OO ، أ/�ل t اaن � @. 
� أآ���2S ,- F9, إ0!, أK��7 @ 6�7�C� ��9S أن  �� ���5وي، آ��9 

���Rأ Kو� ���2�ً� و��R ��2�3 �/�Oو� , O0س و�!� وا��إن . ��78ّL ا



F�9�� @ ى�� �ا��أة و�!F �& ا+2C� 7 wN& رQR �� أن  K� �ً9S ه5ا ا
6�2�L��ل  @ -�ار و@. �L7�F وه� 7��ف هm5 اO�� Q�M!�- ة����MJ هm5 ا

 . ا�9fر
 
�K2  أ�0M : إذن؟ وأ�0 @ أ�3ف m87�� 5يأ�0 . أ�3ف -�g أ0!, أر87ه� . �� ا

&2C�Nأ @ F9L� .ًRأة ر��
 أ��8 . أن أ-�� آp-�� w2 اإن 3./���� ، إ
آ!� أ�0 /�درًا 3�
 ا�"�ذ /�ار ره2� �K ا!�ع  �8ى ، �6R�S ,LY، وإذا

أن اk!J  أ- � ا+��ر؟ x2LU ا5ي ا�"K787�� w2�- K7��( 5!� F�5 أن
k2 أوً@ و�!�R�� Fد.. ,�i7i3 �7 mأو !Q� , أن  K� k2 ا 69 !��

،t5 6U�O, ا �L2أ� � 
�S 62 !R 6/.3 ��� أ�!, �
 ..............................................أذآ�

إذن ��ذا  .............................. ..................................................
�i7iة @ أ�3فا�2Lة ���8ة أآ�� ��� f9!7,  إن.. أر87؟ @ أ�3ف أ���7 ا

m��
 ا+آ��، وا5ي أ)�6 3!N K2�2��b2ن أر�N 2&  +�0سY0 �!0ن أaا
2���2S ...6!� ه�9ء Q5ل -, آ� �������2 ��S ,- 5ل� � ,��Rأ/�ل  إن ر
 ��2- �� :�ًB0أد�7 ���ي وأ�...��0ً� ه� �� @ �b� 6�C/ ,!0Mآ ,Y

، ��6 ا��8ورة K2S أ�N& وراء ���ي  3 ��!� 7�R�وi!7ف �Rح ��t ا
7�!��2 إن ا+�� @: ا�OCUق ا�9ب . 

 
, ر=� أ0!, ,
 ذt  ��ذا أ-�Q؟ �Sو, أن ��� 3 K�K أ2X& ، و


 ),ء���ً� �!�  إ0!� ��-��ن LY7 K2S, ا��ار.. 7 �83 -, ا��Uل إ�� .
�ً0�2Sأ ، Q/+ا 
�3 �ًO7�( أن أ��ت 
 3 K22'8اO أ-�� -, ا@��Lق ��


 ���ن ���Jل 
 أن : أ0�2Sً� أ-�� �� �O إأ�8ل ا�N, وأQ�3 وأ23~ إ
و�K ذt .. أ0�2Sً� أ-�� -, ا/��Lم ����2 وا9��ء -��J�..F2ل  أ��ت ��8وء

 F�آ–  tMN؟ ��ذا –أ, O0 K� ار�- K3 ~�-أ0!, أ K29 L8ي؟ أ�J7 
و�K آw2؟ آw2؟ أK7 ه,  . أر87ه� إذن ��ذا أر87؟ إ0!,. �!��؟ @. @

 ا��ن ا�, 2C� 0& أن Y0& أ/8ا�!� -�/�� ��ً�؟ ا6X.9 ا 67�L -, ه5ا
 
��ل 3�F2 إنL�8 . اb,ء ا�82S ا5ي أرد���2S ,- F, @ أ2C�N& ا

,��2S أن , K2ّ9�  ��C�Nا t52��� آ�N �0� �K� 6 ا�-p و�R أن
�8 ر-�Y ا�8ر6N، ور-�Y. أ23~  6�'��ور-�Y ا��وة، ور-�Y . ا

)8L� �ًB2دًا، وK2S  ا"�Yع، ور-�Y ا��9ل ��+)�2ء، و�!!, أ�8ًا � أرد
 ,���Uأ K� �O� أ�0 أ-��( أر87ه�،�������� ) ذt وأ��U& ا�8ر وا+)�2ء وا
 ! �O7 ا��ء �K ا���fل

  
  

�� آ�� 69 !
: 7�,  إ0!, أ-�� ���3 Q����آ�!� ���Nة، إذن -�!�  ��Lر�
 6uL�
 أن �J,ء ا�� ه� ��!� . إ�X F���� !�- �08o K�iا���ء . ا

Q2L� � �ً!��� tN!" � آQ ),ء -�!��x اK�i . -�!�.ق K2S ��7ن ذ
 ./�دم ا��9ء. آ, @ 0!8م

 



،��9Sآ�� أ k2 @ ،,!9L� ��09!,  أ�0 أ�3ف أL� ��!��دد دا'�ً� إ��0 �. و
إ��0 . و3, �!�� أ8o ��0ي إذا )���M2ّ و�!�� @ ��B22b� K3 w, دون
 ر=� آQ �� –إ��0 . ���ب �!, -, و/� @ أآK3 F2- w ا@80-�ع �L0ه�

 F
 ا xC ،وأ�0 أ�3ف أن  –����3 ��� ,��QYO ا��Oه6 وا��3�b ا
��-87i� pًا �K ا+�8ا ا�2Lة /8 �8)��� 67�O���ذا ��� -F2 ا K�ش و

K��6  �7�K2ّ 3�, أ�0 أن أد-& ا�2�R ؟ إ��0 ا��أة–  t2�K2 رؤ67 ذC� و�
�Uره� ، و/8 ��7ن دوره� -,  و�!�� أQ�R -, ا�ا/& ��U ,-– Kره� 

��  إ���N, وه��7i, أ���b� ��0ة �8U K��7 @ 6�7�Cه� وه� أ�� 6�2S @
N� Sوه, ذآ62 و ،F� , 6�2S @ �ًY7أ ,!!�6 و���O!, وه5ا �F و

,08b7  6�29X أآ�� �!, ر��� ,�إ��2 ��8ر �� 97�8ه� 3!, ، -�, �
,���ر أ��0 . =�/!� -��2 دون و3, �!�  ا���ل ا���Lآ6 ا���� tأ/�ل 

@ ��087, و@ ��87 =��2, ، و-,  60�9R، ��87 أن ���ن 0�w ا+)�2ء ،
�� آ! Qا�0 �ب آ�� 
أ�F!3 [L آQ  �ا�6uL ا�, وU�� -��2 أ�0 إ

 .w�� ,��2S ه, -, �!��w ا�82ان
 

�� ..أد-& ���� ���O� Kه6 اK7��a إ0!, ��/ K2S ،.ً�� ، ,!���U kأ�
���S أ0!, أر=� -, رؤ���7- : 
أ�L 9!, �!� )�رع؟ آ��0 ��د 3�

 أ�0؟ =�2ي، وآ!� أ�3ف ذt و�K �� ه� ذ90,
 

,��2S ,- ,@ ),ء آ�ن /�درًا 3�
 أ�8ًا،  إ0!, أ��iق ����� � 8L7ث 
��9Sأة ، إ0!, أ��و-, Q29N ..وأ)����2  هiي �. ه�ادة أآ�� �K هm5 ا

 ��� ,8ّي أ67: ذt ار����S �9/6 أ��ى @ 87  k2i'�- �7  6/.3ة، 
هK2��O� Q؟ إ0!, ر��NM� QR, ه, -, ذR.. t! 62 �& أي آ�ن
ا8آ��ر و �ن �R K2 8ي و3��, ، ه�5ا /�ل ,  ا��ا-e =�2 ا�b9ي

 �ً��7 :�7 ��ّ �� p7�� �0أ t5 !�2fUي و
 


 .@.ا��b�6 و�5S Kار أن �L 9, أن هm5 ه,إ0!,  � �2fUًا إ
, 67��0 ا��ن 69 !�� k!J7�8 ا �ه, ��b��, إذن؟  ��. ه5ا ا8L و

 ه5ا ),ء � �Q2L آ�� /8 ���K2، وأ�0 أ�3ف. @ أ�3ف ، و�!!, أر87ه�
�6و�K هm5 ه� ., ا

 
�6X� 9� : ,975 د�L0 �!23ول اآ��bف ا+��ر� ��!�Q أ��0 ا��أة 7�5 

�8 اaن، ا�Oاق @ �F!� 8 -�!�.ق !�- ,�M7 ر أن�u�0�� . 
 

 .ا��R ,- ،6uLح w2u0 وQ290 و��0', هm5. أو -�!��9 آQ ),ء اaن
 

,- K�2�F،  وC�Nأ0!, @ أ K2-��� ,��7 ا�gN؟ -, ا�i'�- �7 gNة ا

��6N أ�t2 ا�f��ب 3�� m62 ..أ��Lo F�2Y/ , 0 w7i2N إن

��دة !وأ�3د ��� ��ة وا8Sة أ�� أU 6��- �0"�ة وا8Sة، أ�S��� ��ة وا8Sة،.ا
 

w2�208  وآ�Sل أ6��N؟ 3��F2 أن اw7i ه� �Rاز ا��ور ا+آ�� S �ً�، وأن ا



��2- �
 ��LCN ، @ ��وي F أ�8ًا أ�8 ه�اء �7 �3 ei!7 K� F�� 6�ًا /
&!���82ًا .. ا�2Lة ���bط �Rرح ا5ي أراد ذات �7م أن 7� Q/�2ة أLإن ا
6X� � أن ���ن أآ�� ,f9!7�2ة. وL��Q ه69Y اJ�2C� 7 @ 82& أن  إن ا

��2- F O0 س�f7 أراد أن K� ��2�3 �2 7 .ق ه�@i0@�2ل  ا�S@وه� ا QLا
 Q��+�2.. ا 6!N K2�.� �u�!7 @ أن F2��3F�k2 ، وأن  ��� أ��Cء ���ا

�ًB2( &/��7 @. 
 

,, )�R .�ًB2ا�ً� @ ���9,  ,��� @ ،,����� @. ����� t2إ0!, أ�3د إ
mMJ�� 
أt2C3 رأN, ا�Q�9 : ا�82S، وQ�MN أ�3د  7��د ا�2�2 إ

�L� �2 7 أن ,�b�8 أن ا���ر ا� F2OOJ� �  !ا�iار7
  
  
  
  
  
  

28/12/1966 
 
 
 
 
 
 

�N k�bآ!� أ�u�0ه� ..�bق ��/ 8�Q2 ، و��ي ����2 ه��Oً� �!�� ا
ا�Q2 وآ!� أ�3ف أ0!, � أردت أن أ8Rه� ����8R و�!!, آ��0M دون  �Xال

. @ ),ء.@ ��9، @ إ)�رة. أر87 أن أرى �8ى اه������ ه, إرادة �!, آ!�
��9ح أ��0, -, ا ��/ t5��)�ة و
 -�ا)�� -, ااذه� " M�Nوي إ

�29�t .."w ��آ�ًا ا�2م�!� 
�S K�� ��K ه!�ك، و@ -,  و Q2�ا
6�����...ا�ا8Sة، و@ -, ا��620 ، و@ -, ا �Oأ��0 آ��0  �� ه� ,!�f��M-
e78U &� �� � �0ب 5290ًا، وأ��0 آ��b�...,!�MNذا: و�� ���Mت؟ 

 
� ,!!�� أ0!, أK� ���8S ا�29 و L� �0ه!�ك آ� Kأآ .�� 
8 آ!� 3�

� -, ا�29 ��3 إذا آ�ن أ8S /8 ه�6��U.w وا8Sة �!�� MN �!آ  Q2�-
�� ، وه5ا  �O��- اب�R دون K2��� دق ��ة أو w���, أن �Rس ا–  �7

�!�ل أذ0, آ, ! آ��0 ��87 أن ���i'�- - ��  Fة 8�J� �0؟ آ�K7ر���� Qه
6!��� -���2 ا� 5ل؟�� ا5ي 5ّ7آ� هm5 ا�0 �60 �, ، إ@ ا ��ى..�

 
K2S آ��9 : ه5ا ),ء S�2�,. ا5ي 8Sث هm5 ا�2�6؟ إJ� ,!0!�ن  ��

��LOت ا ���6 آ!�t ا  
�����C� 8ات �!�� ، -, ا� 
�3 ، �ًY7أ ،
0� �2Nر��� ،�R 
� ����ث،  ا��Jور و�2Nر�, إ ��و����� 8Sث و��/

t�-و Q2�
 �Uر ا�S 6LOU Qآ &� �ًNMل  وذه�9، وآ!� أ)�ب آ�L�ا



��� ~9f�, أن أ�Sك ذرا3, و/8ت ا �2رة -, ا��C واN�� 8�7 ��- ,O
� أ-�� ... ��8وء � K�7 3!8ي -, ��2S, ، و/�رت أن @ أرى أ8Sًا وا5ه�ل

��ت، -��ت��  Q7�X 8أ� 
��g�- 6N و�3-� أMN ,!0آ�ن ��2 ً� إ��� .

 أ إ0!, أ��9S وه5ا ),ء @�S @و m� 0و@ أن أ m��02& أن أC�Nن أ

�, R 8ه� ذات��Uأ � � K2Sو ، , O! m�O=ر  أ��2�6 راود0, )
K� ا��أة k�� أ ,!0M� ،�ً�S ,!-أ�� ،w2"� Q9/. 

 
��ن و��K3 82 آQ ),ء ،Cوه� أ50ا �� �ر و� ��z �ً��7 ��7ن Kوأ�0 .. =8ًا 
)��ر، أ�Q أآ�� -,  أ�3ف أ0!, أ��Sج أن أآ�ن و82Sًا ����ً� ر��� �.�6

�6 رQR 7!��,، أو هm5 ا+وراق/ t2!2���ي � ،��a8 ا�� �ً��7 ،t897أ، أو  
F�آ t6-8 ��8 ذ�e،أو ��f7ب، أو ��7ت ��i!7. 

 
�i7iة؟ �� ا5ي ��,؟ ��/ 8�MN Q2)�ب /��ة و�� ا5ي ��, +-��F أ���7 ا

 kO!�2� آ, 8U Qu7ري /�درًا 3�
 ا�S سM�.. أ��ى ، وأ��Sج 
K أرى ,!!�وO0 &oMN , -, ���ن أ��8 وأM0ى ... 8Sًاأ وb�MN, ، و

, رؤ���7 أو ا�8Lث  �K أن أ����U F2- &�N وأآ�� اK� �ًo�O"0 أن x2�7
��2 .إ
 

��رت �K أ��م ��b3 ���2 ��ات ورأ�7 . اk�b وأآ�� أR�k اaن -,

 iR�S ا�و)6�3 �O/�2ر��� ووN  �0ج وأ��أ��Oج 3�
 ا!�س وا+�OXل وا


 ا�3 �O=أآ�د أiR�L .ات�!N 5!� 2!6 و0 �2  +ول ��ة��0 �2 ا���ة ا
��مCK ��7ن إ@ إذا آ��0 ��87.. ا t� 3!,؟ ذMN �5ً�،  ��اه��أن ��ا0, �

 6�-���6L2 ا!
 �t�2 ��آ�ًا: أو ��87 أن �!�� ,!L�t اأو ���ل  ..اذه� إ
 ,2�6 ��82ة ��82ة: �L��ذا ��fر؟ ��82ة K3 ا..��8J�N ,o أw 53ر 
�, أن أ/�ل ��  ه5اN�� ��7ن K��دة @ ، : اQOC ا�!�ع ا9f, ، وآ�

2ً. ��ذا k8ث =�2 أ��0 آ��0 -"�رة  وأ�S 8/ أن ��7ن K��7 8ث؟ ��ذاS
 ��z ، أو �& O0 ��، وأ�0 أ�u�0؟ ���0M /�درة 3�
 ا"�وج �& )�ب

 
m875ي أري m87�7 ه5ا �� ا5ي أرK� m87 آQ ),ء i'�- �7ة؟ �� ا5 ..و�� ا

,9f8Q ا�Y'& ا�
 آ�ة ��K� 6���b ا+3��ب  اQOC اا5ي ��Lل إ
  .وا�Jوح

 
 
 

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

�Sورا 
!� �Sورا K2�آ�R �Sورا �
 �Rآ�K2 و�!
 : آ�آ�3 
أ��!
�K ذ وآ�آ� 83م ��e7i رQ'�N = �ن �ات �7م +ن ��t ا �Cر إن آ�

H7ر�� �"� Q� K�"762 �"� ��ر�"( Q'�N8 ر�� �  ا+دب 
 

�6 د�eb أ��م ��ب /�63  : /������ أول ��ة��R ,- 
���ة ا+و �!2��ا



,�Ob�� �F أد5ٍB��7 �ً97 ا@���0�Lت ا�N 8/ Kأآ ��6 . و��J�8 أ�7م ا�

�S 6 أ�3ام�2!� ���د-6 -, � 0��e -��ة أر���87�Rة ا��Lر ��29وت،  ا

K� ا+�3ام t�� ء�f F��2S و��2S, وآ�ن = �ن ���ًا 3�
 إ
 

.................................................. 
.................................................. ..........................:  �C ه5ا ا

6�N�3!��8  ه�5ا ا��Cbب أm�f = �ن �!F O، وآ��0 ا
��b-و Fآ��2ًا /�اء� � ا�N�����،و�Sو

  
  
  
  
  
  

  ��2 ا�01ف
  
  

6L��- ن���N Qن، ه��  رQ'�N = �ن آ!0�O, ا�, �!�bه� =�دة ا
��ب ا�اS�K2 وأ�Nاره�، وه���N Qن 878R 8�3 -, آwb أوراق ا

  �Rأة =�دة ا ��ن؟ ه!�t 0 �ء أ���7ت -,
 

g�3 أ�R� #�ء 
 
 
 

i�3ا [���6OX  از =�دة ا ��ن/8 ��7ن �9k2 ��8ار ا ,0�O!آ Q'�N��
�8و � 9� وF�2!X  ا�, ��9د@ه� �Q وأY7ً� أF0 آ�ن آ��9ً� وآ�نو�/ �ً2!X�F ا

F9�b F9Sن.و�!OS�2�2ً� وأ2Uً.،  ��, أن أ/�ل أK- @ F0 إن � K�7 ا
ذاك، ا+�� أو  واt( .� ,��!7 KO 3!��8 897أ اO!�ن ���ا�3ة ه5ا ا+�� ه5ا

 .و3!��8 ��x9 ا�208 ا�23���Rت و��9دئ S �ب
 

�d�@ �2دH 
 
 
 

Q'�N�و�b0ه� . و��'e ه��K3 6 إ�8اع واK� 8S أد��'!� ا�9رزK7 هm5 ا

 ا��ا/w ا63�Jb -, ا�����C�  6ة )K� 63�J آ��69 �3د�!��3

� �5Lو 5Sوه� أد�97ت أ���7ت،. وا�2Lة 
وأآ�د أiRم أن ه5ا  وآ� أ��!
�iR &� Qء آ�29ا!�ع S آ�� w�أو أ� M9"� F!��K�  K ا��R�� Q'�Nد 


�2 F�929S 
 .رQ'�N ا�2س أ�� )6�9 إ
 



�-W �"1#<�1 ا�R�  �U<ا� 
 
 
 

,0�O!دة آ�ن = �ن آ�= �L7 وآ�ن m�2= �� Qح آ��J7 �ً0�-�X . ف��آ�ن @ 7
mا�N �ً0�!- @و mُ�2= .ًRه ر�� Q��� �ً��Nو@ ر F��� �ً2N�2N @وF�9 ... @و

62 2�� ��/ �� 897أ ���2�F ا�OYOض و7!��,  آ�ن! )��3ًا و@ آ����ا
e2��8F ا!�� =�دة! �L7�2ً� وu3 وآ�ن .wN�7  kO0 K� ه� k7إدر

 F��3و KO7��b2ن R!�ن ا K75�2�6 هq@ء اK20�!O ا-– �ً2�أن  /Q9 - وا/
m�9��7 ! �ًY7دة: وه� أ�= �L7 .���� اL7 8ر أن� و�Nن -!ً� ����YهQ ا
9�p؟ ا

 
 ��31 ا��>

 
 
 

 K� �إذا آ��0 آQ آ���� 62��3 69��R tأة =�دة ا ��ن -, �b0 �� آ�
K�  K20�!-اء و��-�N �!0vف �0�878R 6(�( tة -, ..رK� Q'�N آ��ب و)

�� �U���إن إ/8ام =�دة ا ��ن 3�
 �b0 . زا� �62O و�Nداء أد�!� ا
�� ��Cة ر ,0�O!ن آ� = Q'�N6�2  ا'8ةرu3و , FO�� �9�"� 82�R � وآ

��u آ���!�� ��aا FR�� أ-�ج K� ��!3 دا��B�  Qت ا�Q'�N ا�, ��7!� ا
 .U!�دe7 ا"�ف

 
�1W�@1  ر��  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




	��ب ر���� �� ���ن آ����� إ
� ��دة ا
���ن درا�� ��
 

 
 
 

 0�Pآ ����W نwا �(U �2أD �� �Rd ر ه!ا ا�+)�ب�fدة أ�

�ز�2D و�4م  ا�	��ن W  ه!*U �@ 0�1 ا�)� آ���ا�>��� ا�L>ا

\��r و<H ة�)Z 0ه� @?� آ��<P�# �2Hد  زو�"D �#<W ^�(R�
gT� و�+��2 @?\ ذآ>ت ��3 ا�)+)W �?1?ا��!!!! 

 
 
 

6!N ,- 1971 8رUر أ��!� k20أ Fا�& " آ����وآ�ن أول  "g� 7 اg'�L ا
8/�0 ��7� K3 =�دة ا ��ن و/�ل 3��! " Q�� ��0إ  KC�آ�ة �K ا

�C!� Q�e -, آQ ���ن، إK3 [L9� ��0 ��ء 7"�8ه� -vذا و8Rت �b�ا
إ��0 ��87 أن �Qu !! �� ا5ي ��m87 ؟....ر-�Y و/�و�� و���U ا��ء

��ء�� ��L� 6 وأن���b�!! " 
 

�� ا�L9 -," و "23!�ك /8ري" و "Q2 ا���fء " و2S!�� آ�� K3 أ��3
���0M...p أد697 =�2 �!��62و��OU � "��2وت� Q�0 ��!2Sو��87 أن �!��, و 

Q�� ��9آ� K� �9رات� /�ل , ا0���ي -�0���ت، /�ل ا0 �9, " ا
�9� 0�-" Qو�� " ,!�-�7 ��� ���C�N ,!0+ �2 و8Sي و�X 

8S, ..أ�6 ���'�o ه�ب �& ا��أة F0+ ,!�-�7 �
 أ�, �S" "!! ت�U

و)��ك ..23!�ك...� 2�R��929S �7 6, ا�.ل أK� ,929S 0 ا�9Jل إ
t�-ك و��O(و t0�!Nوأ..Q3 Q2� ".-�ا), X�929S �9, -�� وF�8R -, ا

 
��ر /�ل!� k20ا)���ت أ ,�9!�ن..�93ر�F ا K� 6�7�C �Rء أدب ا+��-� ا
!!  ,�9��� 
�2ا+��-�  –وآ�Q2�N �2 ...أي �Rء 3�
 87 =�دة ا ��ن و

 ..!!'6L ا�9ر-�ن و�K ا5Sر إ7�X ��0�6و���b��� را 3���2 اC.ء
 

K��Rء ��m8 واه�� -��f� gدة ا ��ن وأ8Uر 3!��  ا8آ��ر =�, )��ي و
K3 6!N 6 -, ��2وت�2�C=�دة ا ��ن �.  " آ���F اQ2�J 1977 دار ا

6L!R6 "أ�2�R م �93رة�b��ن و/�ل و/��� ا���ة -, ا� ��..  :(7�4
��6J ا�	��ن�� F���/ 62 أي��b� �2!��� ...اS 63�(إ 
!��-.  –وا

�2= K� 8ه� ����بSو ������9,، إ@  K��7 أن 7"� 
�2 6U�"ا+���7ت و�
  !و-, �Nر�7 7�����0 آ��2ا إ@ إذا آ�ن؟!!! إذا
 

F-, آ��� ���9/ eb3ّ�ف ��/, أد�97ت ��2وت ود� F0أز�6" �& أ  ,- k!Jا
62����6 ا�9��N 1961!6 "اX ,- F!�ا+ر�& =�2 و�8ل -F2 و� F�  wY7و


 اK75 آ��9ا K3 اk!J =�دة ا ��ن !9J3ً�؟...إ
  



  
  
  

\1	# �Hر MU 
 

K22!�� و�� �S 6/.�= �ن آ!0�O, ه5ا ا@��3اف  ا��� أ��0 ا��3-� �
 �208� ا�/...F2- �أن –دون أن أآ5ب ..أ2C�N& ا@د�3ء  @" إذ إ��0 /�

�Sن آ�ن أ� =",�R9, " ر�/ 
S�2��, ا8ا��62  آ���أة آ, @ أ��نإ
 6  إذن -�0M ا��Oة "��8 ا��ت -�& �M2N K7��z, ا@��3اف ��� �Jا

 m�7ر وأ����( ����/ ,�2�6 و2�6 وا w��7�O -, أ
 �JS ا�3
���� وأ���ت ��� �K� �C2 ا"�ا�� ��Rل K7��z  و��ر�N ا��ى�

���!� Qه� آ�C3M- F����. 
 

����  ��ذا �..و0 �ء..ا@��3اف ا�gN ا+د�, آ�F ر�Rل هi : ا��� ه5ا-
�69 ا+دب ا! �',؟...��/, ا���ب �� ا���Nت ا mz! 

 
F �6  " ��8 روا67 أ��3ف �t0M ���6 ا�واN 67!�ء ا29 , و�5ا /��2

 !اaن وF زو6R وأو@د؟ ��ذا...وآ�ن ه5ا O�7,  "ا���2ر
 

K�2�6 -, ��2وت ا���رت أن =�دة ا ��ن و�C�8ر K3 دار ا� " Q'�Nر

 =�دةرا8Uة ر7& ا���ب �Nq 6 = �ن  "ا ��ن = �ن آ!0�O, إ

mوأو@د F�Rزو F�Y-0, وه� �� ر�O!آ .. 
 

 �ن..أ�� �� -���F =�دة  
�3 F�L!�- 6�93 ,!7و�و�!5 أآ�� �K  :" ا
,0�O!2!, = �ن آC �O� ا�وا', اS���3 أ K2�.� ن و�� ��9د@ =�دة ا

 62OX��� ، @ 7���O آ��2ا...ا�Q'�N ا���w2 اo ��(�3 و�8ا  m�7دد ��
�5S eا'��  K� ���2N F0692، وأ"أه�, ��2وت K3 أg/�N F0 -, ا

،82�9��Q�- ، e �� ردد�L� Q� m  او�K أ��0 @ ����ث �F، وأ� F0��Lح آ�
m��b7 �� ��S. 

 
أن �K��7 @ m�3�b -����  ه�5ا أ3�6X� 9� F9S K3 K وو�oح، �qآ8ا

 ..ا��Lاء -, )�رع
 

 و�!5 أآ�� �w 0 ���3 K2�.� K ا@�Nا'2��2ن = �ن آ!0�O, ، -�آ����
 ، ,!2C �Oأ�CNر�F، ه� ا�89ع ا5O ا5ي 897أ�!F ��رH7 �9��ر ا!�� ا

Q�0 5ي���L� �29د درو7~ – ا�9L ا�� – m�C3أ K2S ف�b
 ���69 ا إ
�5اب اO� K� ,!2C وه� ا../6�2 ا8م!��ذج وا���ل ، ��0ج رS�6 ا

,- Q������د ا����Q -, وا/�62  ا ��ط ا�
 ا�S ،�2"�و�3ء ا
62/8!9 .ا

 
��62OX إ��2 ، دون �b0 ر'�N���  �b0ت =�دة ا ��نرQ'�N = �ن ا



�OQu2 ا���ب �0/�� و�"� ،F2�FR اL�2�6 ه, إ.. ���'�Nل =�دة إن ر���
 ,- � 2�./6..ر���..�Sز���
 ��رH7 ا�97 K��!�� ..-, و8Rا��0 

��� وا��/w ا�2Lدي 6 وا8Sة..ا���i ا�Nر 
�3 e��� ��-...�  wY�
��U K3 xر��� أو �.���L �7م آ��0 ، ��x2 أ��م ا��رئ O� � ،�bه��

 ...ا�8�b اآ���ل
  
  
  
  
  
  


	�ن آ����� �W�� �Hر ��f 
 

�93را��� وه, ��bه8 اe7�L ، و3�
 K2S  6ه�5ا ا�2L� ���0د67 ���
3," ���رت =�دة أن آ����� �Rيء 8Rا 8L�7ى���R@�7ء ا� "�Nq �ت ا

��29ه� _� � S _K�iا�9fر ا5ي 8��7س -, ا�R�!L ،  وp-�7 ا"�Yع 
�Q"و@ ����R tأة ا�6���J +ن -��F اL�2�, ه� -"  FO/ن، و��� =

= �ن ، ��R " ��!2أة"اL�2�62 ه, = �ن و�Rأ�w/�� " F"اL�2�, ه�
 .. =�دة دون -�Q ، دون ��/w دون �Rأة ���ارى
 

m5ه QC� ,0�O!ه� = �ن آ K� أ�� Q'�N� ..ا
 

و�K �3'�6  1936و8 = �ن آ!O� ��3 6!78� ,- ,0�O� K2C �3م 
6CN���  ,- 62'ا@��8ا F�Nدرا 
��� [2S ،�-�7 
اQ��0 �& أ��F7 إ

62�N6 �ر���� 6N8ر�  ���/ �b3 ,0��-�0 62 ، و/Q9 أن F��3 Q��7 ا
��6�R���� 620�2 ا�8ن����ت ا�
 ا!iوح �& ..اO� 2C!62  ا-��Co إ


9�6 أ)��ء إNو m8Rو F7أ�� K� 60���R!�ب 9!�ن وأ/���ا ه!�ك  '�3��F ا
K�i
 د�eb..-��ة �K ا��'�6 إا"� 2!�2ت  -, �8ا67... �� ا�0��� ا
L� ن� = eL���ب" �آ6 ا��ر " ا���K22 ا( �S�X 8/ �0آ� ,�ا

6Yر �!�ه����N@ا . 
 


 ا���N 1953-, �3م ��F ا+و/ ��8-6 أ0��5!, " آ�
  "اوأرN��� إ
 �Nا �L� ebإذا63 د� F�9� �03�9, آ�N��0| أ��"K69 رآ�C�Q " اOو��

�6 � �ء � 24/11/1953أذ7�� ا
 

��F ا��87�R ,- 620ة/ �b0 �� " �)�k  " وا���N �31953م " أي ا
��م �S . F O0ل i= K� �2fU QOXة  ا�, �8ور أ8Sا��� "878Rة-, ا

�N8ر� Q��2 �7��
 ا�.ل ��bهF�8  وه!�ك و��N..K-� = �ن إ
 F9���Lاء و+�!�ء )��./�ت ا �'8ة ..���ر  i�"7ن -, ذه!�B� Fت...وا

...2�b82 �!�� ��N 8!�ات -, رواF�7 اO� 2 "اk�b ر�Rل ��L " �ةو
 1963ا�, آ���9 �3م 



 

 ��2وت �3م " ا67�L " أد��2 87�Jة  �L� Q�3 [2Sرا 1960اQ��0 إ

آ�� Q�3 -,  "ا��Lر"ر'2 � �87�R �7�Lة  1963ا+623�9N �� أx9U �3م 
��ر " ا+�0ار " � � �Nا �L�"6 " -�رس -�رس�Jادث"و��L
 �3م " ا�S


 اt7�L" روا67و/�b0 8 ��+��2ة  1969�2 Q�/ K�" و"�O2S 
��  "�3'8 إ
 6�J� kN8ف" أ�
 ا��b�Nدm ا+623�9N و��, ر'2 �" ا�S �7ه��L�. 

 
أ87ي  ا8�b�N = �ن 3�
 �9U ,O-1972ح ا����7iS K� Kان �3م 

�3.ء إ�Nا'Q2 3!��8 ا�JO0ت /!9�62�2�N.� 6 و���� �� 6 آ2�� =�ا��ت 
K� و F�2ر�N ,- �2��!7862ا�fF ...أودت �F��2L ا�Y0 6�2-ور F�Rل زو���

�8 د/�f� K� K2��2درة = �ن.." :"0z," ا 82ة� k2� - ا�!6 أ��F-و
�!� ا�JO0را ره�92�N.. �29� ا �� راآ��CL�...6Y آQ �0ا-5 اi0  ,�

F�2ر�  6/��L��6 أ���ر ...أ8R ا9���7 اY� 8�� 
�3 k2� �08Rو.. �و
8J0 �0د�7...= �ن  F2�3.. 2 �ىو/�S .� �Oاك ...�� اآ�F/�N �Ob ا
..i7�- 5أ� K2S ,- –F!ا� - g'�L�� FN87ق رأ...
�2��خ -ا�!�!�- و� : ����
..����..8� ."/���ك 
 

6-� !�0� ا �2رة ا�R 
ور/6 ���ل  ��, أن 50آ� أن ا�K2��L و8Rوا إ
 "Q2'ا�Nرة إ�ON �2تL� &�-KR��!آ��". 
 

� ���!�ه�هm5 ا�ر/6   �0� ��� ��R Kا0�R K3 wb�� ,8د وهL�ا
6�N�F ا N�2, -��ذا ��!, هm5 ا�Y0 6؟Y��f ا

  
  
  
  
  

�A?�� و@�1 �Hزو 
 

K� �Rوi�� 0, آ�ن�O!وف أن = �ن آ��� -��ة دا��0آ62 اK� ���N ا
",0z" �29دور آ ��F وFX�b0  هm5 ا��Oة آ�ن �Y0 ,-�2ة = �ن وS ,-

�K ا+و�Nط  ��2 = �ن -, ���F�.U e2 ����2ا��ري ، و/8 ا8��3 3�
��ل 3�
 آ�K� �2 ا���'e..ا+ور�62 LF -, ا ���83� � 
 �Q وا3 8��3�

 ,��ب -, ا+رض ا��L�6 هq@ء اK75 آ��0ا 97��fن �Sا��6 ��ا/& ا��ا
واK75 أ�L9Uا أآ�� ��1967اKX ��3, دا�Q إ�Nا'Q9/ Q2 �3م  ر�& ���2ن

� w�!�� ا+ردن  ��2ن ��اK�KX ���2ن و0 62��f�8 أن و/�� ا6OY ا�
m5ن هv- t5 ، K22�2'ا�Nة ا��C2N �L�  ��2�3 ��3 ,�ا�ر/6 ا

F9��8ور ا5ي  6Loإ)�رة وا ,!�= �ن �K  ا�L���ن ����ن ا@�JO0ر �
 ،,���� -� K2C ا�biو��R ، و 62-��.ل هm5 اiو6R ا���6O ا


 أن  و�8Jر
 �&ا�)�رة إ����7iرة  +ول ��ة وه, ���م " 0z," = �ن ا
 K3 6N62 �83اد درا���9�p ا8ول ا"K22!2C �Oو/8 ���-� " ا.K2BR ا




�3  [L9= �ن ���9�3رm آ��- �9� K��7 �2!2C أن 7 �83ه� -, إ83اد ا
,�
 اiواج..اe'��L و����-6 إ� .وا���0 هm5 ا

ا ��ن �iا60 أورا/�� ا"�6U  و��8 أآ�� �x�O� 6!N K7�b3 K =�دة
�b!�7��ف آ��2ون  .و�!pO ا�9fر K3 رQ'�N = �ن إ��2 و�8-& ���  ��0

��9L7 و/& -, ه�اه� -, ..أن = �ن آ�ن F066وأ-xRا+ر 
 K2S آ�3- �0�
هQ 57آ� أ8S ��2وت -, �!��w ا �2!�ت /Q9 أن " 7��b2ن -, ��2وت 

 أ �����8 =�)62 ا�Lب�3 e9� � ,��� رS�� ه, " 8S أو ),ء؟ا

[2S K� Q'�N��� ا �!8ن و��, ه� ��7 
�� K�t ا�Q'�N ..��7ن  إ
 K2� ��2- 6�Nة ر�b3 ,�!ر 68و66ا���رت =�دة ا��U &� ����b062  وC�

K2��8�و� ، ��. 
 

620���N � 2ى...-, ا��6�8 ا ,�
 اا/��N�9ت �K  دK� t3 ا+و
 ا�-�ء_ -�g_�را��� !�bه� ه, 2 �ا�Q'�N ذا��� ��رد ا 82ة �9

��ت�� Qده� اآ��.� K� 89ع������OX ا���fة ا��8Jدة Q� m�L0 و-�ء  .


 3./�ت أ��ى -, ا��o, وا�o�L و@ �! �3 ��!� �U�S (  @


 /�9,  -دون أن أآ5ب - أ2C�N& ا@د�3ء, إ�Rر �Sأن = �ن آ�ن أ
�& �M2N K7��z, دور ا@��3اف  آ���أة آ, @ أ��ن S�2��, ا8ا��62

���...)...Q78�6 -, ���آ��� ،  وه, �!�b ا�Q'�N دون 5Sف أو ���X
 ,3���R@�7ء ا�K ��8أ Nq� F2� � �� 8o ���7 �ت ا ,��,. ا �� 

 ,- Q�87 أن Q9/ Q8ا���رة ا�!�K� Qo ا .ً2�R �ً20� 08ًا إ�� w2Y�
�دة 8U 6uLق، -�O0 g9Y �� وأ��2ًا ���رس ا 82ة = KJN ا+�CNرة ،

@ , R�0 Q��3 
� رQR  : 7 ���ن �F وه, ���د �� �� 3�L� �"Oا
���7 , 8b0وأ F!X� FSآ�5ا،،أه8ى رو m�!�� ��: 

 
 m87 ,- ,Sي ورو@��..........���2o إن m87 ���N. 

 
Q'�N��5آ� =�دة أ��0 2 � آQ ا�Q'�N ، ) "ا�!���ة" �K /�رئ ��t ا

2C� 7& أن K3 x7i7  /8 @) 8/76 ا��S/� -, ����2 -,  -��6 أ��ى
 .F O0 أن ه5ا ا8ا-& ا!�R , ه� أه� ا8وا-& آ���

 
��ء إ��0�� ��L� 6 وأن���b� Qu� 87 أن��!!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



�Uف وا</  � MU 
 
 
 

 ���!2� 6/.��� �� ا�Q'�N ه, �Uرة ����R eرف �K  آ�� –-��رة ا�
ا�Yر63 ا69o�f ا�a�6،  ��أ آ����F ا�bآ�X62ف، �0اm و0 �& ���F و0

��aف ا�C��t ا ,=�Cأن �Uرة  ���9رة ��620. وkL0 53ا�F ا�Jرف ا
ه, �Uرة -��ة �X=62 ا+6S�� ،6��0  –آ�� �89و -, ��t ا�Q'�N –=�دة 
��ب، ��وأآ��  ."أ629U �0 و-��!6 و��ه��6 ".. -, إ8Sى ا�Q'�N 7��ل 

�O�7 ,��QR ا5ي أ7�!�  ��9] ."�7 )�62" � ��� ��ددًا ه,ا+و�Uف ا��
.. 
�F ا+و�Nر K�– ��9L7 F0أ-  F!3 ف��-,  آ�� 7�F O0 w–وا5ي �

�F ا+��2ة ه!��Nب" -ر��وه, -, ....."وا�Jوح آ�ة ��K� 6���b ا+3
�� -�8 آ�ن = �نR�� �S.N 6 � �"8م2 � �3د [9�زو�R وأ��  ه5ا ا

�X ة�S ,2�6وآ��0 ه. 
 

6 ���878L -, إ8Sى ر'�N�L7 F�Q = �ن �2b� ����/.3ًاC�!�m5 ا: " 
6�R�O6 ���ر��� ا/.�� �!�� �N8 ا�  ����واL��ة، و���2ه� ا

Q29N =�2ي، �  أ�� أ�0 -�8 آ!� �0�9R -,: و��9د!� �MC اK9J. وا�Y,ء
g/ ,ّ�Xح  ، ����� أآK أر87 أن أ�Xح ���YOء �OC�K2 وا��أة � �B2 7ا إ

 t��7 �� Q6، أ�� أ�0 -�8 آ�ن آ!N K7�b3 Q9/ ,N��� ا���, ا
t O0 g�-..". 

  
  
  
  
  

VP"ل ا�Cإذ 
 

� ، ��t ا�,  و-, أآ�� ��t ا�62�2�S Q'�N وN"�60 وا��.ء �!iف��ا
K� 6��آ Qدة -, آ�= ,!� و���R = �ن +��F ا��9ى -�i7ة، وه� 7

��2�6 آ������ �L7ول = �ن �L�Q2 دوا-/8ر �� ا�C�Nع  –�F ا5ا�62 ا
��F!2�� K�� e و�5F- وا!�Oذ ا�fص�
 ا�F إ-8� ,� .ا
 

K� �2ةfU 6� .. ه5ا ا�ذ@ل و-��2 �7وي وا/
 

K� ة�(��
 -�ا)�� -, ا��9ح أM�N ��0وي إF -, ا �. ا� �ء /�
t5t�29 ��آ�ا ا�2م "و ��w "اذه�!� 
�S ��!�� ��K ه!�  Q2�ك، ا

6����� -�M��f!, أ��0 آ��b� �0ب  �� ه��O "..و@ -, ا�ا8Sة و@ -, ا
e78U &� ت��N ��0ة �� آ��0...5290ا وأi7�- �7 وه5ا FهQ ! ��87 أن ���

�!6، ��ى�� -��2 ا��!�ل أذ0, آ, � 8�J� �0؟ آ�K7ر��57آ�  �� ا5ي..��
 "هm5 ا�0 �60 -, إ@ ا5ل؟



 
� ����bق ا��9ر – � �Q آ�نو� K�7 = �ن ����  -)Mن ا k���7

�  @" ا+53ار وا��9رات -�, و82Sة��� �2C& أن ��دم ا��ة �2!�� و�K2 ا
�3�b�
 ا xC إ@ ����Rل، وه, �QYO ا��Oه6 وا�3 ��� ,�وأ�0 . ا

��-87i� pًا 67�O�" ا+�8اش"�K  أ�3ف أن ا�2Lة /F2- ��� ���(8� 8 ا
���ذا �7 K� K2 3�, أن أد-& ا��Kو

 
�S���� أ0!, أر=� -, رؤ���7 - ��/ K2S .�� ,!���U kأ� :

�!� ,!9 Lأ� K��� ..)�رع؟ آ��0 ��د 3�
 =�2ي، وآ!� أ�3ف ذt،و
 "ه� ذ90, أ�0؟

 
t9062  ذ=�X 6�2�R 
�i7i = �ن ، أ�C�N t0 -, ه�ى أ�0ا�82S أ��7 ا

��� و7�5 ���� � �92Jً� أن ����9L7 K�� [9، آ �82J ا t9S ,- �!
K2S ��2- �� Q90وأ tذا� ,- �� e�3+  ��8/ ,�2�S زقM� ,- ���8Rو

6��� -, M-��� t�M-��- Q�3ة را' �2�Nو �ON از�R ��.  6�Nر tآ��9 
وا��z ,- ���Nه� ، و��آ� t أن ��{ ..اt�N -, أو�� . ��Y2ء 

6S� �  ..!ا�Oر=6 آ�� ���ى ا
  
  
  
  
  
  

�c7>اع #1  ا�-D�+وا� �A 
 

��O0 �ًY7أ Q'�N�أن ���U 6ا3ً� آ�ن K2� �ً9(�0 ا+�0
  و��2N Kق ا
��2- 69���� 5Sا'��" آ�ن 7���0M� ��O( وا�
 آ�S ��9 "ا��أةX�"7أ���7 "و 

 ("ا��أة /Q9 أK� w أن ���0, أد697 وآ��69
 

� وآ�ن = �ن �L7ول أن 87-&!�L0 F�9S�U w ا@�2L0ز �����L0 ،��2- 69 ا
��7� ��ة �oر�3 ،QON+ا @ 
F ا+3� �اآ�9, أ���7 اL��ة  " :إ��2 أن ���


 ا+�8 أن ��7ن درt3 أآ��  ا5آ62، �� �, ��5ااb,ء ا5ي 2C� 7& إ
�2C� 7 ���"�2& أي رداء ����9 و/"  6�L�� �2ةLt ا 69 !�� ، Q�O7 أن

tه� ,��J��- ،ق�- ��- e!�
 اX..ه!�ك ا�0��ر �89أ �K ا�S, ��ة وإ
tN9, رأ ��- t2�9ورآ tNرأ K2� 6u2f�ورؤوس  ا+�t��2S ، 8 ا+67��0 ا

t���06 أ�u3و K7��aا"... 
 

 = �ن؟ �K آ�i� ,!f� �0ا��2ك �7
 

6uS.���, أN : 8R!�ء ا29 , أ��2ًا أ�3د  " ,0�O!ن آ� = " ,-
7��ف أ��0) "2�6 ا���2ر"روا���7  F0ردو�C7...ره� ا�YS 8سL7 دادi7 5ي
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