

	�ن آ����� ���  ر
  إ�� 
�دة ا�	��ن

  
  
  
  

���و�� إه�اء 

���وا� ��  � #"� إ�� ا�!
�م��0/� .���، أه��,� #�وري  ه!* ا�	(�ر ا�)� أه�ا�� إ��ه� ذات  5  1234�و�8ّ� ��2ع �� 
�0/�ت .���، 9	:� �,#�34  ��ت أ#(�ل ه!* ا�;��� إ�� ا�!�����ون #"� أن :  � وإ�� ا�!

 
=�� �>:�� د?  ?� ا��Aس ?� ه!ا ا�=��نو�5  ���3B أن رو#;ت ��آ	 �,�   � C�# ،ا�;ديء

�?��
	�ن آ����� ?�   ?�� أن 


�دة 
  
  
  

�� أو���AD و����� 
 

 ا�/;وج �  ا�/�ص إ�� ا�"�م
 
���� ����ة � ر�� أ���� ا�
�	� و����� -1� ��ء �� ��-+* آ�� ا(دب آ� ه� $#"–ا� �

إ/� . +* ا���ت >�1 ا���ت إ/� �� ��! ��8 ا�67ا45) 1�2ء(��� (/� آ/� و���� ر�� .�-ه و��
 ا���ت � 4A1B ��4�1 أن ? /�ى +* ا���ت >�1

 
2- ،D8ي أآ�ه�ء ا
�ط +* +F ا����1ت ا��* ? �6Hي ، �I أآ�� I2  آ* أ�H�� ا��/وا��و�

I2 ��6J5 ه� Dآ��KL /* ،وإ/�M�ن آ�< D�M/ 
 

N1 5 إ�* أ -3�� D�2 ��6J� �1�O  أ/�/1P  ه� D��Q ع�L ��س +* $�ق إM�5* ، وأن ا��
.*���	�� ��U 4A1L دة2 NVM� I��� وه8ا  ��.M� *+ زادت ، *.، ه* ا��Jار ا(�6Hي �" ر+

2دا�* وه* آ��ة I� 4 أ��ىA1L دة2  �U و1L	4 ا�� /1Pأ N#L���1 ا�� X1J� ،لP���ا
�"ا��61Pة ا������/ 1�* 4 و�72هJ�ا(د�* وا  �Pار/

 
/* 6J�5ث -4M�ن آ��D وI2 أ��ك >M/ I2 ��1�5 ) إ�� C  � (4)3,� ا�;�Gل ا�!
 
5-4H#��  �P��ا ا\ن ��L�M/ 4JMQ ا�����L $4، و+�.�]�ء آV1� 4JMQ ��ا(��اج إ

، �� 61	H�ر وا�� ه� (ر�N� D1 ( آ	��D آ	�" ا��� $�� D��Q 2	� ا�8اآ�ة �8آ�وا، أ/
�H� � �+KL	D ه�. آ� Nج ) وآ�/�� ( D��
5 وز �H�5 I� D��.KL � Nت ، وآQ_�1 �	8آ�5

65ا و�[�5 أ�م I� b5�$ أ6Pاث ��� ��U D	a إذا2* 875ل 6�OاJ� �1 �[�ي آ* ��5ن< 
 .ا���dHة

 



� ؟ (ن ا�8اآ�ة I12) ا���/�ج(��ذا � آ��6�ن /MO)ا I15-�� ،ن ��6 ا\�� 2	� � آ�MO �#�
�MO �1م�ر+" اKL65  وd�� "�ل ? �5H��6ا (ن اPات . وا�Q)ا I15-�� ة�H�P 8اآ�ة�و(ن ا

4O إ�� آ�رس  ا���ت ���J� f1� ن���ت >+ ، 65J��58" ا��ت ا�Q 6ا ه�Pوا 2
 إ5���
I� *
 . ا��6ا�ت إ>�5

 
6- 4$]�ء آV1� 4JMQ ��� �	. .�.6P61ا اO . *+ ن وه��ا\ن ����� +�ق ا�[�Q 4$رة >

g��2 I� ة�$�;، #"� أن) ا��=Hا� �?�� ;)�# I32� �:AJ I�8 K��9�D I ا��=ار�8 Lرآ ) 
 
-Nأن آ ���ذآ�ت  N؟ هD	#Lر I� 1+�P ل�
 ه� I1L�. I�i و���Jف ا(�Lد ���  
  
  
  
  

 دره آن ��Bه< I1Pو ، +5 �B�� ن�< 6��� 6
ر �j�� I  .6 ا���ق�Qا(�6 و ��إ g6	O
1ن...دور�D ا�45��6���1J- وآن ا���. 

 
D�	. ل���Lا I
ن ��8 ا�67ا�5 45�  وآن >�� ��� I�k5و ، �� D�1�L�1ا �5م . و_Q نآ

d5ة + Dا أ���	أد�–�7 آ�J5 ن إ�� >�+4 ا���	1ت ���7 و?دة 2��1ة ، -�J5 وU�D  وآ
4+�< �J�.1تا�� +	�: 

 
�� ��  ر?"9 ا��N;ط ?� و1G ا��	5:  )) �ّ? �O�5)��3ي ا�(:K ا�!ي آ�ن Cا Pن ، ذ��و�	

�!آ; ا��RA إ�1 �P�0. أ�G* أ�� ?� ��	�   :S PJ I# . ، ء�J �آ �
آ�9 أ�� TS �3U ر
�B� . إذا ��9D ه� ?	)��ت �",� ه��  �:�9 ا�(�� ، و�5 :و934 �1  933Wج و;Xور?90 أن أ
�ن �O�ا�=او�� وأ�<; إ�:,� ��G;0 #���م 9�D أ.�#"1 ا��2ردة وS:   ?�ر �W �(2B,;ي إ��

 ���ي  Y��D ا�R"�اء #"� 4;ن   �و�� أره� إC #"� أن ...ا�;KU أX!ت أ#�5، وZA ا��N;ط 
�� ?� ا�;ا#"���  �U;* .�ر أ.....)) 

 
 ن دا#�� إ/D ا��NO ا�8ي ? I� I2 �HJ5 ا��41P ا��/41 �[�ط .U" ، ر. NO	�D: ه�8ا أرى >

�Lل ا��-ح ا������Lا D�L[�ط ، و����ف ا�Uو �	
 : +* ا��.� ا����U ، �Lف ا�
 
 (أن ��R\ ا��:�ة #�N;ط �Gرح )
 

IU��6 ا
 :و��6 أن +
 
إ��� C أ�	� �A? . �ّ(4�Sا�1 ه�D Cً	�وت ?:1 إرادة ا�":[ #�N;ة ا��N;ط أYS آ� آ�ن)

  D	P3D ��,:? _2 ا��D;5ن ا�=ر�4وان ، آ�ن رIG �4درا �3U ا��,� � و�	�ن S:  آ��9 ا��آ)�ر
`GI�# ���"ن ا���ن #2	��8 ، و�);آD��� .(أ4� ?;ط �� �Jه� ا���س 

 
ن ��5	n ا��	KH ا(آ�7 �
41V  ا��2*: وآن >�..I1
) ا��6ف(آن ��8 ا�67ا45 ��5ف ..��6ف.. �1

IU��ا: 
 
);�AS 1�a 1U�G و)C �bأ�� �Wc�:S�OJ;ة و
:�� وW�  aن �� ?:1..��bّ� و�	)�32A ا�

KR/ا� ;)�D م�:
��4 و(D Y�J�3... وU �R")	D ور!G3\ وA(ا� 



 
ا���"��#  8� d ،� d ، �3��"��#� d ،��35��#� d ،e�"��#�  ��S �Aو�9 ��! ا��2ء أن أ)�2ل )

�ز�� ا�C)	�ب ا���A:A #���;أة ، وآ�ن دا���"�� ذ�P أن ا�C)	�ب ا�. �R�  :S ��# e(,�!ي 
أU;?)1؟ وآ�ن اSC):�ل �),�وى ، ?�A آ�9 أر�� أر�J. �bء ?� ه!ا ا�"��� ?A� �P: ?� ا��2Rح
e4أ �(#�d �,"�A� أن \:)(	� C إ��� ، ����4,� ، و��  �	)(:\ أن �/�ع آ� �Jء �� �Uا أ�4ا? 

�اء,��# �A3"� �N3:� هG T��4�3 رU ف�4���#)) 
 

 I� تoJ� ��� �//4 ا���ه4M، وآن ��5فوآ�M�ن ا�< fM/ *+ [�س�ا ��أن درب  ا(
D� �
7�  :ا?/��ء ه* �

 
�_ ?� ا��:�ان ا��);وك أن ��G �? KA;وU 1S   أ)(:\ أن);Oا� \:)(	�أآ)eN ذ�P آ13 آ�� 

��TB2 ا��=�S e(�م C آ� ���>Nع ا�=(���/�ف أن  �,? Pذ� \� إ�1 �";ف أن. ا�;.�ص ، و
)(	D �:>Nف أنا�;"�5�ن �ادة ا�=�G�G وD ��3B��ع )Aه� ا�";ق ا���5�ن ?� ?D أن \: 

�,Uازي ا�)=ا�������. D;آ,� ه��ك ، وS:�ا ?� ا��:�ان ،  C ، ��و�� آ�ن .... ?���,��� �4د
�ت رو��ا رو��ا���ة ا��R;اء ا��OهXC �:3)�ر أن ,. �)(�� �U�J :  1;ا ?�رc�3 آU *��

 �3U 1:�:Uة ، و;:Xaاe�;Nا� e� ( ا��=
 

 �J/ *]�5 ؟b7V�� N�M5 ذا : أي ه6ف) ا��6ف(�
 
(K:H��# �?�Rوا� m�# �A(ا�  �n� (آ�� 
  
  
  
  
  
  
  
- I1P D#.6Qأ �/O ��ف إ�.�	� gز41 . 5
��ن +* ور4U وه8ا ا��
ء ا�8M ، ه� ���� ]�+

دح �	��5dP ، 4�5dان ، ور>  و���P 6ب- أو أ/� ه�8ا 2	� ا(. N�D56–و6Pة ? ��dHأ M�ا D��أ �
62ة إ�� ز�1	4�(�Pى –N�2 ��	* ر�� �� ا(.6ار +* ��6ن  +pن ذ� n�� 5	�I2 D �6 65 ا��� 

4L6را	�ك  ه���M�� *ر�� ه-��B+   IHدوه�� ���P47، وJ��ا I�17و�* و��ا N���ا I�
�I1 �-�4 أ$�� ��Hم �� ��I �6ري أ/��� �	7. D�7( ار����6ون إذن وه� ��ك ا� *
�N ا��6[
4	�P �	2 ر�oJ� وه� أ�� *�L41 ر� (ا�[�دات ا��

 
I2 *��6J5 6ةP4 وا�Lه� +* ر ه�4 �2	1 +* � q1M أ��*  وه�أ��D ا���17 و? 5��� ا��

*� :ا�[ 
 
�5��ون...�ذا أ.�ل �n ؟ إ/�* أ/rV ��ارة ) �	�� �V_�ا */�� ��ا���7
ل 2	�  �5

 a��5 ا��سأ/ ? أ( ، ) ا��و4$�	�� *Pا�O aر�K+ f	O1" أن أB�L ��/��.) 
 

�� ر�a و�O* ا��دي وا���	*�5 ? D���  4�<�� دة���ا I� */8
�5 �ML از�H� *�JM�1+ ،n����ا
N�2 دH5ه� +* إ�4O إ�� أن إ�� ا��IH، و5J� ن ه�* ��1_4 آ	� +�و41L آ� �� آ�656 O 

N�2أ! 



 
��� �Gدا ور�:� أن أآ)P� K ر�Gء* ور�Gء  ��Uي ا�:�مآ�ن أ��S #,�ء ا���  : ه�م) K38و

 1(	n�:�   #cن 5D)�2– دار ا�,Iل –�: 9pJ أد#:� و?�:� وإذا ����ر �  ���ن رR�3�
P#�3c# .دة�G �3O��ر Rة  إن ا���:G را�"�;�D\ و�D?\ أ \��زD وذات– P�!# 92
إذا ر

5�ن ...#���Aه;ة ا#"�B �1 ر��� إ�� دار ا�,Iل:�;G �3S:�ة و��:�ة ، و ��إن ذ�P ?� رأ
P� ن����� ��bق وا��DCه;ة ا�Aا� �? P� �#�	S �,# ن��(���P -ا��3�س إ�� ���ن أو �,� إ�1 

1D�:�D �0� ....(أ
 

�4 ��6 أن آ�� �$�تL��ا �	Qف 5_��/* إ��  وو�
+4 ، وآن ا�J�
N ا�P رج� N���ا

4 �" ا��H	4 ا��*����* دو/� إ/8ار، +���� �2	* �6ل أن أآ�� �	���ر ���U Iد ����H* ا�
ةH/ ق�U نت +�1  �Oاز ا���M آ�1�7�ن أ/
�8�I� * ا��IH ر��5 أ�2
�* أوا#N ا��P 4�و��

2م �M2 6�� *�	�$. 
 

I1P D.62 ر+�ن 5�+41 آن >M]�ا g8��  �	

�Bن و���N هg8 ا��	�ت آن H]5" ر+ق ا��5
���8 5 I1P ��ا�� 

 
 (أ/� �56Oة �8�n. ا(�م آ���n�L�� r أن ��6	* إ�� ا��رF5 ورأnL إ��)

 
ن ��J5م ا���أة�<  �	2 1. ا���	4، و? I� NH 5 د��2��+ 1 . �� I�5 ��ر5
1
P نآ

N1- +* آQوأ  I1� N� ، ��J+ *Oر ? �g��+ I1 وا���� ا� �#م .H� �M5	D ، وآن ا?/�
g��+ g6�Oو : 

 
(n�ه* +* ذ *�LK� NO* ر�؟ إ/I1��M� Nل  ه�6ي و2
	*، ه�8ا .O I1� 7[�ي��1 ا< a+ا���ا

 56
* و�8�n أ/�: �* ا�6آ��ر و���ن ��5Q 5 ����� j5��) 
 

N�H5 ن1
41 و4�1�P و$�	4، وآ� /D7J آ� ه� دا�  N��I ذ�n ا���ا+a آ
P ن�ا��6ا.4 و>
 gرUإ .�LK5 ن  وآ� آ�72آ� /�Mح ��آ�D ا��#	* ا��دئ X1P ���5 و�L�5 و675ع، ���

d5+ D56�و/[�� أن و �B��5 I58�ا IJ/ ، �17ة��ا ���Lأ+�اد أ I� */t 4�#ا��وا �	1�و  :أ/�
 
(�3U رح�Oق ا��Rا� �R� \0�� )"�ون� ��17ة (ر�4#,��ا ���Lدي أ-O ب  .ر.
  
  
  
  
  
  

8- M�ا *
1
J�ا j+��ن ، ا� : I�8 ا��+j �6أ >
 
(P�!و� L?;ا�  � �3	3��A ر?90 ا���ر� . ا)("9 أن أ�G �D�:S ]:U:",� آ��9 

2�لAع ور?90 ا�� (#�Ja:�ء ور?90 ا�B;وة ور?90 ا�/0
 

1ر��? 
4  وذ�n ا��+j آ	D آن در���ت ا�V.��	� u5��� 8ي ه���1 اo��ا2* ا��ء اا?/��
ت �Oه�45 ، ا�� 41JB���vر ا�� آ	� �� X1J��M* ا���oةV.��  2	� أ/��� ��ره� *



ء�M1�M�4 اP�� Nن و�����< D�2 �72 �2 41	� �J/ �6هw ، وآ�M��ا: 
 
(�A�U ;Bوأآ Pذ�  ��د أآA"D ;B:�ا Gو  U ث��Dإ��� أ .P� ل��ر ؟  ��ذا أ4�aا P� ح;Jأ e:وآ

 e:آ P� ل��ق ز�G�G ، أ3D,�: دU:�� أ4? �"�J بsآ�9 أذو Y�5�ن ?:,� #,!* ا�3 أ�"�2 ا�)� 
�  ز�G�G و�J K:04\، وآ�ن �0��
�� و�b�? �p:J ن�	�tا  �	G �	�4 آ \�Nذوب ا�
K�ا�!ا \�Nا�  � �)A� 9)A��2 ، و?cOة ، ;AD 13آ�c# �G�G=9  ا�G;S�Dو ،���دون إرادة 

(_ ا�=�G�G ، وا)A;ت ?� �3U ��O(ا�� \�Nل ا�ID ق��ن ?�O#  �,(>SC �4  أآ �ة �;Hd
 � � P��(��ب ا�c# \�Nآ�13 d 93"O? ت ه��ك��OD، و �1  24��A3D)  
 

ن K� I�k5ن +M*. و��I ا(�� �� I�5 2[�ا1#���5   ه���P ر�Gل C) : ا� 	41M آن ه��n إ/
�Xا��ا  �� Cإ �(4)3, �	ن 2�< *�����* أ���D  وه�8ا 5���5 8 ��nL ا�6ا�N آ��� N�
ا�

I� ا�/  و.q ا���81M أو آ/�ا �I /�ع ا�[�6اء �" ا���81M  /�ع ا�[�6اء �"2	� ا���ت �Lاء آ
 

5
�دg إ�� X7��ا I�� ،ة1J��5* 41�72 ا ���ت �
6ر �� *�ن ? 75�و�Q 4�" ا����1 و>J�: 
 
(P�!�2 ، وآ:OU �:�4ار إن ا���aره:�2 . ا �)3X ء�	ء ?� ا���:Ja3(9 اX �4 �:NSا و��إن 

�ر�aت ا���,� 93"O? ت����ذا �	)�T أن C �/	;* : و�5  4��� �� ...#�ا��D,� وا��2ا��ت �,�
�ت...ا�"�#;ة؟ �Dرآ:  �� أ��U ?� ه!* ا��:�ة�( (إ��� ?� �,��� ا��(�ف 

 
gؤ
 ز5ر� D�d_ة و���4، �	1�O 45ر�� ��ت /oJ� شن 2�< I��س  وi	I1 وا������

 :ه�ك
 
2�(وأآ�د أ4�ل  إ��� �";وف ه�� ،)���4\ ، أآB5# ;B:;) بDآ�9 أ ��� ;Bء ?� . أآ�J وه!ا

، ���!����a أU;ف أ�1 �  �)�ح �� ا��a 94آ�ن S ��U	  W  ا���س ، وأ��� ?� آ�  ا�"�دة 
�ن ���  ا���Cت"4�(� ��3B�8�ال ا��,�ر وا�3:� أ)2A� ا���س ، و?�. OUc= ?� أن أآ�ن  

��O� ���� أر ����)"� �U�2�5د ا����  � ، و?� آ� ��5ن أذهK إ�:1 أ)2A� #�;ارةا��آ�آ:  =D
�ري #2;ودة أ8;ا?� ورأ� وR4; ر3S)� إ�� هCnء ا���س وإ�� ��	� "J .;"Jإ��� أ  ;Bأآ

�T:�. L وH� 1?�D:�ب�"D �,آ��9 ?� أ� �D��34:�� آ ��0 ?� أ�� آ�ا�	Iح  �  أي و94 
��  ��م ?� 2:�وأ�,� ���Dر اwن أ��م J;وق ا�;�Gل ا��A:A::  ا�!��ن آ� D�  ، 1�;(Sء أ�J

وU!اب ، و�5  أ��0  وذ�P آ13 �12ND �#;H# ��;"N ا���ت و#	"�دة ا���)0; #"� 8�ل إ���ن
TU�. 8;از  � (#!ل 

 
ن ا����اi" ا�8M ا���Ni  ه8ا ه��< )*�/ أ612ي. 675و أ/�* أآد أ/d�a إ�� +F ا���ء ا��و�

5 ا��أة و���* ا��� D�i�� ��إ nLدرأ1J� 4�) 
 

NOأ ���L 6. ��ن آ�< I�+ ، *
	P Nدا� �B��ا D7]5 ء*]� ���Pت أ �5م .�أت هg8 ا��	�
f���6ى اQ g�72 "�Lأن أ 
و�4 ���ت ه�D7]5 f ا��-ة ، وآن را#��� �	��ة ا(و�� �

  .ر62ا �5��� +* ا�
	�ب وا���ا62
  
  
  
  
  



  
  
  
- 6O8ي و�ا NO��ا n�6ف ( ذ��ا (O4 أو�5�+ Nz456�O ع : 
 
( ;#tا  :�I� �B� �# P(����AS L ) ( ا�N:(��:�  إن ا��A;س ;�C أر�� أن أJ";ك #cي . إ��� 

 �3U T34 )��5�� Pم  ( إذا آ�ن ذ��و�5  ا��D �?;Hور اwن ، وآ��"�دة أS)�ج آ�� أ�A(U إ�� �
;:Bآ ) 

 
 وا\ن ������ض أL	��D +* �6اواة ا��
�س��P ي��� :وا�

 
( �. 9��Sةc2"� �G�G9  ري إ�� ز�Xط ، د�H0ن ا���X���#6 ���(9:0 ا��,�ر ا�� K3U وأ

���G  �  Xوأد �"�  ه!* ا�3"�2 وا)	3�  أ"� وأدX  وأ K"D �4 ي�	G آ�ن I:� Y�، وأ
��U #,�ء d� ا4)�د�� اa.��4ء #"� ذ�P إ�� ا�3:� و��9 �\  أ��م ��Uدي، وه5!ا 9�4 ?	,;ت

 (ا��2Rح 38�ع
 

�D�� 4J +*آن ��5ف �ء ���Di وإ/� ��Hد �M$ ? D/ل  أ�	J�ا g��5 وه� ، bL��." ا���ا
bL��ا :  

 
Z ا�!ي D";?:  أ��� C أ)(:"1 و�5  ?� )�Z ؟ ?� ا�� ؟)ا�
 

�D ا\��  و(ن ا��Bف -10V/ ن
6 آ+ D�	. ة ه�1J�ا "��ا��/* �	�[�ط ا�8ي أراد �D أن 5

N ا����4 ، و�� 5 ا���أم +*P�	2 /1Pق أd��5 نح أ.4���Q N ، و.N7 أن ���H� 6	�D آM��ا I� 
�J��ه8ا ا: 

 
( �p:J K(أآ �؟ � �(�?� ا���R?� آ�� آ�ن �"�� ا�"2:� ا�";ا�� ?�  أ�U�D .	U  :�c  روا

 e��O(ي ?5;ة. ا��� �:S;	��) 
 

4+ت ر>� آ�Oا�M/?ا j�� *�K� ��  _�1م�ا–�77� ! أو �
 
�B:� �1   ا�!ي2U; ه!ا اCزد�Sم) C)ي�:y و;?aا�5)�ب ا ;�Dn�أ�,�P آ����Rب #��R;ع ?� ) 

�:S;	آ)�#� ا�� �,�U P(d�S �(ا� . �,(:��5�� ا��Nء ا�!ي �Gء �  ا���0ء و�4#� رIG (أS
�	3��) .  ;Xy ا����U �	��� 9S;(4ا Y��3U أ�س أن ا�D �"2A	); رأس ) ا���2 وا�2A"�(وأ
�G;ا�/�رج وا���2 ا�  ��Xا��ا  � *;(	� ... �3U �N�D �:S;	ة ، و�5  ا��;:S �? 9ز� ��و

���� رأ�P؟؟. �;ام  ) 
 

74P وD7P ا��رب -11��ن ا�8ي آن 5
�N ��61ا I2 أرI� Di أNO أرDi ا���<  �L�5
Dر��Q 

 
�اد* و34")1 ، )G  U و#":�ا �#!"�  �S�# z:)3(ا� K�O(��D�A� #5� د���1 ا����G�� ، �3:2 ?� أن 

 \�N�2ر�8  آ�ن. ا��:�ان ا��ت ، وأن ا��;ار �4ر ا��5ذ#: ، إ�1 ?�رس ا� \Gف أن ا�);ا;"�
�3U �AR(3� 1D�:S  أن  ��")�A أن ا��:�ة أآ2; �  أن D"(:1 ، وأ�1 أآ2;  ،1��ذؤا#� ر
�� أن �"(� #N;ف �D�A� ا�eR اaول �	)�Oي، و�1�5;� . �,? Pذ� �
���A* ور �� 1��� Y:�



:��A ��	1 ذا�";ف أ�1 إ 1# ?|�1 =("� (?�A ه!ا ا��Nء ا��S:� ا�!ي 
 

12- I� D��O �7ت����ر ا7_� D
56Q ح�O ]P g6�ن ��ة أن وا�
�ب �Lر �2  روى �* >�
q5d��ا q.ر أول ���5 إن ا�_7. ،. 

 
7ر ا(5م �L��1L +�ق ا��Hح، �����1L Dن...+	���M�� N�Kل ا�_7ر؟ ? <  �Pاح رو�O N��

 آ	� : r5��ا 1ن..�	��� آ	� ه2 �7	�1�
�B أ��1ا +*  .رr5 ا�8اآ�ة ورr5 ا��L */ا��
 �I آن ���� �- �+ ، 4A1B	���4A1B� (D ا�dJن(��P ؟ �HJ�!.... 

دة< 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�:��d ���AD و����� 
 

 4("��* و?�ء �",�
 
 
 

ن./�� �< D�Lا NOن ��4 ر/* آM�آ......Oو NMU DOو D� ن��H2 6ز وآ.. N�2 I� ن�12
آf هرب]� NMB� 4�8O زة�N1J/ 6 هw آ���آ� ا��� �ر  و>�Oوات ، و�I �6ر4L ا�77_

I1���ت ��ض ا����ي  2	D1 أن �5O	��p� D ا(/��i �J� ةKH+ وىه456 ا��MB�4 : آ* ? ��5
��P *7م �I وU�D دو/� ذ/�� .....NB7�رة ا�Q D7]5 �4 :  ا��
	 4561�� I� D1+ I�5 ا� رج �.

�Q *Oت ��Oري...+ر42Oز . 
 

ء ���ل0? �7?ة �V��62ة ا ��t ��إ) 1
1
P -B� 4U� .....(/D آن �7
 

لB�)41 وا�J	���1ود45 ا����ا ��1� ? /�Hم ا�/dPر.4 و I15دل ا��O���1ن 5[��7ن ا
1
J�ا 
.....456J���وح ا��ا n	� نن آ� .....>�1 ا��دي +* >

 
I� ة1J�اع اd�/ء ، وا*$ Nو�4 آ

ر رخ ا�
6ر  ا��ر ا�6ا�	41 ا��[��	4 ا����ة 2	� ��� I1�

6J�� 42ى آN $*ء ��P ا���ت......H$ I� ر/... 

*** 



/* آن./�� M�ن آ�< D�Lا NO4 ر��.....D�2 �7�5 ?61ا وO D�L�5 ? س�
���g6 ا�����ئ �O 

ن....�p� n�ذ N�M5 D+�P I��و... 1P g61��Lأ I�d�ا I� I56
2 6�� D	#Lأ.�أ ر I1Pو ...  "	B5و

r5��ا D��Q Pرا و��P �
�
وN�65 ..ذاآ��*  5
�ع �ب..��P Iو+D آ� B5	" ا�H�I� * ا�
��D ا����Mة ���I1���1 وأورا.D وإ��ة QK� )D�1���وI� */�H5 65ي ...ا���ح وD7 Q) أ/

�B��ا �J� �� "��ء ��
ه* �"و/H	f +* ا..���.6Q)ح �- ...ا�M�ة وا1J�ت وا���دل او/�7
N#L��4 ، وا��أ. V5أ... 

*** 
  
  

 ��/.*/M�ن آ�< D�Lا NOن ��4 ر
41، وا/��� +�ق أ+
*  ا���a ��1�* ز�� آ4��6...آ/
 ، د����2 ��ة ��[رآ�* +*...آ
�س .dح�� gل ��61 �1-دg ا�8ي  وو+ء ��Vء �2+�M�P~ا
دف�ن +* �5�1/ ��$ *+ )*�5�P 4oJ� (ادث�J�4 ا	H��  ���1م إ�أد�2آ� ا و���17 ، وه أ/

ن �I ا(��ب ا��ر45 وا���Hم ه*O��� D	#Lر... 
 

�MU* ا�_��ة�� b
+ f1� ءا���6Hدة أ�6ا /N� ، g�J و+ء ��NO �67ع �I �-دي اآ��N  وا��+
.6Q ن أآ�����ت (/D آ� g62و D� r��ء �I أن 5B��1ة وا����4 وا?آ��ل �J���ت ... �

رة�ن ا����7 ��<  I� 41��2 2	� ا���61 ا�M�* ? ���ض ، �� ��5	� ا��6و و.� ��8�K �6اه
uOK��ع ا�B�1 و�ت +
�1ا ...وا�
1
P -iه�ة +*..(وا(I� N�O ذ�n آ	D أ/D آن ��z n	و� 

� 	I1� b ا���وة وا���رة� FL���ا �	4B..).ز����ل و? ���و? ��_�ور  إ/D رNO �� �5	�ث �
*
1
J�ري ا���ء ا
 .وN��5 Nz ا��

*** 
/* آن./�� M�ن آ�< D�Lا NOذاآ�ة ...��4 ر �	4 2QQآ� D.-U47 +* إ<��� أ$�� دا#�

1ن�1...ا����41 ا��
1
P 1�Uن ون آ���Kآ61 أن >� 7ب آ��1ة و6562ة ، وأه��L)ا و$�61 وا
1ء ا�I58 �5[�ن إ�� �����
ل ا(/O�	� �5��� 4oJ� Nه� +* آ D�5و��� 1
1
P  1J�� NOدون و

/�� ، و�� �ج U�1(أو
ه�1(و) ا�M��) ا��4، إ���_4 ا	�ا a5د�Q I� *J�ا N�M�4 ا�o2.... ?
�* إ�� .	7*-دون أن أآ8ب-أ1B�L" ا?د2ءOر �Pن أن آ�1
  أن >
P أة آ* ? أ��ن���* آ

ر ا��* أو.6وه +* ز��*  –  ��6 ا���ت–ا�6ا�	�K1L I5��t "� 41* دور ا?��2اف ��� ��و�
 *+�Pو...N#-
1ء ا�
��Kآ61 آن أ6P ا(/� D��� ���1�. 

*** 
  

 ��/.*/M�ن آ�< D�Lا NOن ��4 ر��5اآ� +�ق وD�O ،  وd�5 2	* أن أرى ا�_7ر...آ
���Lار  و��I–وا�����7ت d_5ل �b7� DU�1ء � –D�Lوف ا�P د   +�ق��H�ا I� �<���

D�5��� 4�H	� 4رآ...ا��7� Nن ه� وآ1�#dة أد�41 ...آن ��5	D أ�[� أن 5_�ص +* �4H ا��O ?
 g6	 5 41��2 4�56� *+ رعو? )...� 4AB و.	1	4 ا?U-ع  أر�O أن أآ�ن( �D�L، و? $

DL��5 ن أد�1O��� ...�ا qL�1� أرى I1P ل ه�أ+�ح  –  f5���1 اH/ ض �J5* اD�L –ر5
ءل �1ن، وأ��/*(أX2 I� : I5 ا��M�ن آ�#dة >O)  ع�
�	�وا45 ��- ؟ أم أن 2	D1 أن 5

 ���4�o ��1�4...؟) ا� dان(6Oران �	� f1� ن�<  I58�6 اPوأ +�� NMU ا(�4 ا����41 آ	�
�1+ � N7/6وا أ�O..�	2 *7	.و ، D� ��+أ 	M�4717 اJ�ا D7$ ن1��� 4�M���ا I��41 ا(��ى و�1B�

 N�درت...�1�Lة d2ام : $< 8��  u�2+�ا وه I58�ا I� 6اPأر أ �� �� �5d2 X1P 4�ا���1
ول ��X ذ�n ا��VءJ5 7 ...+* /4�H إ�6ا�2�U 47 أو�U q	آ ���� *��O ذ�LK� "�Lأ ��

��2 41��O 4�L62اد رp� 1+ ?إ  و��MJ ذآ�اه�� a��� 6ر/ �... */M�ن آ�ل ��1-د >M�P?وا



*�JMQ *+  جH�P?ا I� ءdO لM�P?�1م ، ه8ا ا�ا D	#Lادث ذات ��ة ، و���J�� 412�7L)ا
1ن ا����41  2	���1 ��7ود  ? أر65 أن أرى ا��	NB�5 u +�ق $ه6ة .g�7 وأ���D...ذاآ�ة ا��B_5و

1 �I /�ع +�65...ا��JHد�Uن وو�4 و? ا��5ء�� 5...+
6 آ�و? ر.�4 ا��/_�  ��ف ا��
41L1�ن إ�� ا��راء: ا���Bم و� ...��Bة إ�� ا(�

*** 
/* آن./�� M�ن آ�< D�Lا NO6ث ذات �5م ...��4 رJ� I1P  ّ*	2 ��M5 �� Niد +�O ذ�L)وا
I2 7د�4 �1�� KL.�م ��[�ه دون 8Pف �Pف ����� N#Lر...� I1P *� $ ��� r75 ��وb 

 gر�BL... *� N� ا�8ي �) ا�[ �(2	� ا���f، آ�� أر65 أن ���5 � آ��، 2	� أ�N أن �5
Dز��J� *	#Lال رd�...��1� 41Lن .�N وا��-.ت ا��6	����8ي 6Pث أن ا�[�61 >+  NV+أ �	2

#N وا���MاءL��ا �JLت و5��B. *26" ا��-. ل ، و�� 6J5ث �P...رة#	D : أ��ى و��7Lر
#2N�6يL��* ا�دل �6ى ��7J�ه* ا #	* 2�g6 آ�Lور  ��	آ!!... 

 
I� ��6اء إ��ا DO4 (وQ�M�ا d��/وأ  Dز��J� *	#Lر)/6اء أ$رآ�� +47J� D1 )..أو ��Jز��

�]/ �	P N�O ه��Oن وأر�<  6P4 أ	�P ن و6Pه�< N#L6ر ر� آ* ? ����� �� �	#Lر
I� ?6� b
+ 4
1
J�ا g�Oو �1�Oو..D1�إ *	#Lر I5ل ? أدري أ
5 aJ�وا  أD+�2 ه� ..وأ/� Nآ

N#L��ا n	� ا(د�*  أن D�.وا I� ءdH* آ����رئ ا
 (6P ، وإ/� � � ا��	6 ��� ��4 
ا���1
8 2
I� I56 ا�I�d ، و����6  وا���Mي�� A1V� را7< ر أ6Pه�Q ،�7P *ّ/��H� ن�� �	2
ن ا���اب ��8 و?د�� ا(��ىO���� ...ب ا���#a ا(د�41 أآ�� ��� *+ N�6� N#Lر �N�6  إ/�

I� �O� + ،��� ا/
�V أآ�� �I ر�" .�ن 2	� آ�� �6�� 41�#N ا�[ L��ب اا� ص  +* �
4�L I5�]2 N7. �7PQ د�]�L .إ�� ا��م ، �

*** 
 ��/.*/M�ن آ�< D�Lا NOن ��4 ر ه�...آ�� �	#Lو/[� ر ��إ.-ق  V542 أd��ء وا4P ا��5

42 �_�58 ا��
�?ت...ا����I� N ا��6ق d/ *وه  I2 ةdهH�[�.41(ا�61 ا�
ا��[��ك أQ- ) ا��
��JQ *+...، 7P N��]5 ��$ I� وd5ه� �Kو4�L ا(.�Jان و$
#a ا����ن 2	� 6Qرg  أ/

D+�Pو...*+ *
P *�7	� و?دة ��� -��	*–وإذا آ/� �6O* ا���	�6Q.... 4.* و�I أدع أ6Pا 5
8�� �7	. I#اd� �J�+ 6. *M���75 ، +	� أ�[� أ/ ذ�n +* ز�I ا��[* +�ق  ا���
��4 .�ون ��

 ��
 أن �
�ل +* ا�I ز65ون و��ذا ��5ن �rBL...I ا��
P: 
 

 G إذا K4;D ــــــ�Dر�� �3	; ?|�ــــــــ� رأ�9 ا�3:� أآ)�..........ا�<ــــــــIم ز
 

� آ�ن � �� P���	;..........Y�N��# _3D ��و#�  �� �O���#3\ و)� و#���2ر �� 
 

N56�� أو N567� #	D دو/�Lور *	#L/[� ر �	ؤ 2�Oذا ? أ�	+-�o��ا j_�  �� أو ء +�1O �2
 ..-H5*ء؟

 
j+�� ة�BL 4
1
J	�  ت.�J�ا Iز� N#Lر �]/KL ���B�� *�� �	4 ا�q5d ورآ�2H�
2��I5 ��	* ه� أ.I� N ا(ذى ��5�J ، ا�1�H	4 دون ��N56 أو I5��\ D77� (ن ا(�� ا�8ي �

4
1
J�� aP-�ا  �Uا� �ة ا
	�* ���ا2� �J�L إذا... I1P 6 أ�2ام�� �
7� 1
4 و6Pه
J�وا
�D أ��Jل و�LايM/ ن�و�8ا .��6 ه8ا ا?7�2ر 2	� أي ا7�2ر ...�I ا����I5 إ�� ��اب آ_
ن�5
�ل  ��t و� *�P :656 ? أر. ���i، و����* ? أ1B�L" أن أ/J�ح ا�Oأن أ�8آ� آ* ? أ 

4 �� آ*
1
J�أ��ن ذا�* وا ?... 



 
�	2 N�Pأ #	D ا����ا+�ة،  ور��5Lر �]�� �.k� *Mأآ� ، �� D	#Lور #	* إ�K+ D1/[�هLر

��M� ذات �5م ��[� ه ���M/أ �	2 g��B. 62�� ء#N ذا�41 أوً? وو+Lأد�41 ? ر ? g8أ�2
n	� 81M�� �	2 4�1�)آ�ن اKL *�/8 أA��5 6ي	65ر �  ��و ،/6P6 ��ت أ�� N#L��>47  ا��ا

41/M���[��آ4-ا��41 ا/�� ا�

*** 
ن./�� �< �265 NOن ��4 ر/* آM�7* ...آP ��P /1Pق أ�M5 4
1
J	� *7P ن ��5ف أنوآ

245 ا��5ء ا��* �I ��6أ ��5 �1�* و�I1 ا�� �8ا�*، و�I ه� آ/� ا��Jب��4 L����ت ا�Lk
2* و��O?�11(اB� g�U7
ء 2	� )...��� *� r��
6ار ا�8ي 5��7+ ��5 ��	�O 6. ��وإذا آ

1ةJ�4  .61 ا
5�U �	2�1(? أآ��، و	1�< ( f1�و f�]�ل ا�P رض �6ور)أن ا I	28ي أ�ا
f���ا-1�D آ[ (/�P 8ورO عd2d� I�2 �o��ا j_4 و�
1
J�4 اU�7� �M– �JLد و2 D���و

D�-آ �.k�  f��5 ال �6ور(وه�d� �  ...(...و����
 

N#Lو/[� ر  �O�J�د 6��5س +* ا/* +�N ر+ j�	 �Vع �I�d ا�_7ر ا�8ي �5M�ن آ�<
"Oا���ا ��#�4 أ�6ًا إ�� k� ? 45�Pذي وإذا +�	�  و2H�7[�45 ا��2 ا�Qب أوآر �dو�5 ا��[

5
V7� 4" ا��Hاح  +�	��Uم-o�ا N�. �H�� ?  
 

  ��4 أد475��� ��L8+� اP وي ���6P N1	� �2�717 ا�[P N#L41��2 /[�ت ر ) وا��Pا�
gأذآ� I� ��7<�� (�	2 ��6 ��L aP *+ 4O�JاهO* و��ر ا�B� ��j ا���M�� �7B$  آ�

rO4 ا(د�41 ...ا(ر/? �H5 أن  أن ا���بوأ/ أ�2
6 ...و�� ��I� u ا�	�م (/� �H�� 2	� ا(�
#6ة ا��* �L N�H	�آ آ�8ا�  DO�5 إ��1 ، �N إ�� ا�
�1 ا��
	4561 ا����M�–ام��P-� ة - �N و�26

..�1� ، � N�8�n ا����H" ا�����ىء  وا���Hم ? �H5ز أن  DO�5�vد475 ا��* /8Mت ������H�
�H5 1ة 712J�ا a#
P �76 +* أآH5 8ي�ا q5d�� D�� N� ...  +* �HPات ا��� ا��o	�4ا���

 
�
P I� f1�1"  و�O I� �	B�و�4 ، و? ا
 ا�[ �* +* ا���Oاd� �	2 475ا(د n	� 47���

...��� دور ا��I1 ا��* �
وم ا�� �ز  ا(د75ت���QK� 6��� *��61 ا�ب ا�i ?أو �1	2 N� 
4
1
J�ارات ا�$ �1+ j��� ة�H$ 45ن أ�
� أ>�� I1آ��  ��Vم /ر a]2 ا��6قآ* ?..ا�

4	1J��ت ا�
	�ب ا����B[4 إ�� 45�P ا��Vء ، ا��#�4 أ�م ا���د�4 ا���< *+ :q1ء  آ*V/
 ..!دون أن /��Jق؟

*** 
 ��/.*/M�ن آ�< �265 NOن ��4 ر1ت(و���U 656�4 إ�� ...آ��O 6ةJ���ء اأ�� آن ) ا��5

1ء ذآ� أي 1�$Pp� ح�M1L نن ، آ� آ�< D� ب�B1L*
/ 6  I� �7ا أآd1P 5��I� aJ ذاآ���
 D� g/6Q8ي ر�ا...7ب ا��* د�2�L)6 اPأ n�ذ N��و  �]�� ��M/أ �	2 g��B. 8ي�6 ا��	� ��5

I� �	��KL ��آ  وه� 6�2 ر���� �	#Lر  �O�� N#L��ا g8أ$�� أن ه �� �� D	Oأو أؤ g81M��
 .ا�I� I�d ا� ص إ�� ا��م ���ور

 
 ��J�* 2	� /[�و��I ��4 �2اV5أ��ى أ N�  �Lر -�� /* دو/� ��دد ، ���M�ن آ�< N#Lر

 41�Ni +* أي وIU أي....�I ا�6ا�N ) ا�6Mا#*($ �� ... 
 

�8ات ���Q �Lرة  ��N1� 4 دا#� +* ا(دب ا����*�)Niن�Q *+)رة ( ا��������و��g611J ) ا�
ن �Qرة ا���I� Ni ا�6ا�N7. N أن و+* رL..و��I� D�1H ا��4��H أ�م ا���J ا(/��ي�< N#



IHL *+ N�65 41L1� .... ا(�BLرة و5�J� ��5	I� D رNO إ�� ���ل +* ا���ا�f1 ا����41P ا�
 

N1H�* أدب ا�أن �_ ��L�� 6 أن
2�4 وأدب ا��
و�4 �4Q و�I2 g6�7  وه* �Qرة أ�2 "�B�ا
41/O����41 ا�B �ء اi�V�* 5 ه�ة ا��41 اL1��6 P	� ا��� D2��� 
� ا~�6اع +�1	

41L6ر��ت ا/U��ت وا1#و��8ا ا����� �67و .ا��dودة ����7ات ا���ت �NJ د.ت ا�
	�  ا~/[
ن�< N#L* .�اءة ر�ب /* �iورة �	�واI11# ا�[7M�ة ....آ1J� 41P رة�Q �	2 ن��	B5 X1P

1
* ��61ا
P 61�$  �5وd��4 ا��أ. I2..... 6 أن
+��ة ا�[�k� ? 61ذي ا�
N� ، 41V ) �4أ/�( وأ�2
�D أو 2	�M�� 6ا� ��� D�B
ن 2	� اآ�[ف ا���-ق ا�8ي 5�62 آN إ/�� ،n�ذ I� f���ا  I58	�

 M1�iو V5�� D��P I�–4561	
ه�1 ا��M��� -ً�1P �J�ا g��
 ��dو� آ$�dه�   و2� gvو�
/1Pوا?6�2اد أ .... 

 
*+ q]���L ن أن�< N#Lر NOو -� D7	. ت�Q "7� إذا D�U�� 5��1B" أن ��5ن ���  آً- ��

��P ��P D�Uو �Pذا أp+ ،ن ا���45 و� 	� �I ا?زدواI1� 41O ا��[�2 وا��	�ك .6ر ا~��
��/4 2	� ا����U 7B� ? ، 
b ا���ت �رس ذ�n ا�L �J	�آ+.... 

 
1O61ا /��ذ�$ */M�س أرى آ1
�6 ه8ا ������ ا�� ��8ا ا��H� D	#L4 ور�	�	� */���* وا~/

I2 61�7�ري ا���ء ا
/4 ا���56ر45 ) ا��N�7 ا?���Lاi*) ا��Q��47 ا��ي، و��د ا��M�وا

��4 وا(.��4 ا�-�... 

*** 
رت و�1
4 أد�41 ا��+ءQ X1J� م �I ا� ص إ�� ا���O6 ��و�� N#L��ا g8/[� ه �	6 2��	� 

 ه� أدبا��f1LK ���ع أد�* �.../6�2 ا���اL-ت >�1  ��[� +* ا�1/6 ����ة و�5د ��5ن ��6و�

�د +* ��4P: ا��41�L ، ��اL-ت ا?��2اف M��ا D7$ �.a]2 . ا(دب ا����*  ا�	�ن ا��

4
1
J�ن ...ا�1ء ذآ�ى >Pإ...217/ 4MU	d� 4و�5ه I2 ا~2-ن  �M]آ ? NH �ا ���265 إ
#Nأهg8 و.....����5 ا�[�61 .Lر>�7* +* /[� ر q	� q
� /*؟؟ 6PهM�آ 

 
�B7i6ق وأQ 4oJ� *+ *�M/ ب�H�Lأ ن  ه أ/���5 ? *�O�/ N�2 �	2 ���وه* ��د ��

 D� :D�U�� DPآ�8ا أه6ى رو NOر �J� � M�ا g��� �  وأ/[ 6���5 *
 

*�� �? �Sي وروC�� ..........*�� 9�3 �,":b إن 
 

1" ....��4MU �6>6غ آ5�7ءه ا(/��ي ) و�� �Lًا(�dه�  وأ�2
6 أن آN أ/��B�Lآ61 ? أK��� وأ/
4#�7� 1#dO n�ذ I� *�M/...! ءل�ن : و���* +* ا��.� ذا�D أ��< N#Lر q1V� أي �6ى ��إ
(�Qر�D +* ا(ذهن  إ����
#�� N��Q rر�D ��6ًا..؟)أو ��L��ا g8ا~�-ص أن ه N�� 6Oوأ 

1 1�Oً- أ�ذًا/�ن ه* $ �41 إ/�< �7Pأ ��U 41�آ�( 85آ� �[ M1O 6آ��ر�ا)  ا��* أ��26
 *Lو��ك(ا(د�5 ا/��L�7 آ��1ا ) �J5 ن�D�717P ?را +*  .6ر آ�ه* �[ �41(وآن >

 �� �	�4 ��آ� .6ره� ��65ه���� �/ن آن). ا��وا45 وآ�< N��و  *�� �	U I1P n��5* ذ
#N ذات �5م ��61 آD/K ا�7ر4Pأن أ2ه2 g6	� � �]/	n ا��L . Dه�O6 وPأو أ *
1
J�ا D�Oو إ/�

41	Q)ا.. 

*** 
 ��/.*/M�ن آ�< �265 NOن ��4 ر#N راود��*  وأ��2ف �8آ�اg أن +��ة إ�Pاق...آL��ا

I���ا I� ا�8ي D�+65 آ�H5 I� Nؤ 2	�  ��ارًا ، وأ/ أ/[6 �" ا�6i 4.�H ا��[* �I1 ا�
�7ر ه��



4Pءإ.-ق را وا�-و+ء +* ���n ا(.��4.... ا��5
 

��JL 4ا أ�j1 ? أ�LدL�	� I��ل...و�J�5  ،4.ر��ا ��L41 ا
ء /��1 ا���ء إ�� ر.�4 �	+
 ...ا��6ق و� b ا��وح +�.� ر��ز

 
���O 4ح ا�
	� إ�� ا����N1J،و41�$L��ء  ا
وا���oوف . ا($�اق إ�� �
�� ا�	_��P 4 ا�7

ت ا�oJ� نM6 أآPأI1P ،�1ة_��"   	�د ا�U ��إ NOر I� ل�J�1L D/ء أ���ل ا7� �B 5 ?
2$a إ��!..��65 I61 و��$... 

 
�41 ا��_�1ة ا��* ? 5 	�O���ا �/O ��6  وإPأ ���)���5 �V���5ف و�� �V�� ( 4�� ،
a56�ن ا��< �J/ D	�Pأ N1�H�وa7L �* أن �72ت 2��P *+ Dاري �" ا�6آ��ر >�*  $��ر �

 �D-��ي$ً56
/ ً�-2�*  ا�8ي 6ّQر �D آ��2 �]2 4��� 8��  . 
 

? N1�H�2  وه� $��ر ��BLو HOK� ?إ I�d�ا g65d5.... 4�	M61ة و�Pو ��ذات �5م، آ
��]+ ،4�5dP65ة،و�Uو  j��)ء.6Q)ط ) ا�
L رo�/آ1��� ��L)4H���ا (– 2دة ا�1/6 �	2 

���-.... ���5 O ��إ */M�آ q.وD�.6اQ ��$7* و/... 4���Jرة ���ت أ�* ، و���آ�� ��
�/8� IH��2م � �M2 ت�1�7�ن أ/�H� */6Hاز �ML، ر��5 6Qر أوا#N ا��< I��و ،D� � +أ 

*�	�$.... 

*** 
/* آن./�� M�ن آ�< �265 NO4 ..��4 ر#dH��ا �	2 *����� D	#Lور– "U
ء ا�����L�

41L1� ا��* a7L أن /[�� ا����D�M�� ��L* أ��4 ا	H��ا *+ �-47L�� *+ g8آ�ا�61ًا 	4 � 
�L... 
 

#��K+ ،Nآ�� ��� دونL��ا I� �
7� �  أ��V�� a5�J� *MLأ I2 �17���ا ����j (أن أ/
2م  N#Lق ��1* +*)1969-1968ر��Pم  �5م ا2 "	B� ب�J�.�1�1976وت �-ل ا �� ��و

#N +* ��6نL��ا g8�� �oM�P6 ا. Iد+4– أآ� 4��U �	��1ان-�V58ه�7 ه* أ�... g أ���� Nوآ
 آ	� ��[�رة�	#Lه� أن أرى ر ً��5 ��	P #	� ��P،D	n ا��* ..�� آ�Lور *	#Lر

�.��Pا!... 
 

4
6 +�1 و�1Oأ �� �� ،N#L��ا n	� �]/ �	2 ن�أد�41 و�1Lة ذا�41  و��	* آ�� P��� ���6ي �_
درة ا��6ق ��67ع ��2* ، �/�J�وا N1J��و�1
K� 45�� 4دب ا?��2اف ...ا����N1J " ا��IU ا��
 ا����41 ��7��� D1�إ �
�M� 8ي�ا .N#L��ء  واB��ا ��ا(�� ا(��ى إ ��
7L �
/ 6���8ا ا����� �

I� N1�O ع��� fLkو� ،D�H� *+  *����ا �	
رg ، و�I أ6Oر �I ا�J� ما(دب �ز�� /���1 أ�
  .D�H� ا���ي �	 �ض +*

  
  
  

�,� D C);آ:��;Nت ا��� !أ
�� أوراق=S،ر� ?� د?):,� Jَِ�ـ:9ُ و��U..........;�U آ�#� ا��5	

P#�2J �b�� وا��)�ن ا�!ي 3U:ـAِJَ 1:9ُ..........?:,ـــــ� ا3�S:,ــــ�، 
�ُت..........�U,� ا4;�:,ــــــــ�،2O�D Cـ� ا�/�3��,ـ�،D C);آ:�� أ;Nا� 

�N� �U; أ#� ر
  



  
  

 ا��Lدn2ذا#"� g�L I�  
 

K���دPU..........ودUـP ودع ا�2Rـ; (�� ا *;  � ذا�\ 

���� أXـ� ا��2ر ��ء و ..........mا ��S P"38ــــــــ� أ��� ز
5�..........إن �(ــــ� #"�ك �:�3 ?53�J9 أ# P"� R4; ا�3:ــ� 

  وCدة #�9 ا��	)��5
  
  
  
  
  

�k� �1< 4ر�4Lر-F5ر��BL 4ه�!....? أذآ� ا��Lأول ر �	� *� 
 

دة<.. 
 

 أ�2فQ��1
4 ا(1$ء �
P دة2 *M � 4������ت ا أن ا���I5�1 آ��7ا إ�n1، وأ�2ف أن ا��	�
ُ��ش �/ وfJ�ُ وُ��dف 2	� ا���رة ا���4M1 ا��درة ا��* 2[�ه +* ا(I12�7L..إذا آ

I11i وا6Pا +
bور>� ذ�I1J+ ،n أ���� هg8 ا��ر.4 (آ�� آ�� أ�2ف...ا��A1$ 1"   أنB�Lأ

�D ا��* N1 5 إ�* ا\نQ-�   أن أ.��D وأ/ أ�D.6Q I� a و�2
D وآ�+�D ور��A1$ �/أ/� آ

����Q *��6ار ا.)، وNo�L آ���J� :*�/إ n7Pأ. 
 

N7.و ،�V� �.أي و I� 4 أآ��
1�2 ��Pا\ن أ  NO�� I��5 � ��.K� رت�� b
�4oJ وا6Pة +
�* آ	���	* أن ��5 +L��Hد �� q5d� �7��g8 ا���4L ا��* ذ.�� +* �D1  4oJ ، و�6ت �* ��

�J	�ا *+ N� ...ا��q1M آa5�7 ا��
 

،  ، هg8 ا��	�4 ا��* وL �ه��Pا\ن أ  *+ � N* أن أ�8ل آ	ن 2K� * $��ت��وا *� �	. آ�
� Lأن 875ل آ* ? أو NO��4 ا.U 6وري�. 

 
n7P* أ�ا\ن وا(: إ/ ��P8يأ�ا ��  D�1ه���–  5� � آ – N�f1 أ.N و? أآ�� �� أ�
�D أ/

N�� *	QM� *+ qPd5و *�o2 ت���د��1 ا. 
 

 ا\ن وا�[�f �[�ق وراء ا��	4��Pأ r#$�ا ��إ n�+�$ a+أ "B
رة ا��* ��� ا��Hداء �
�N ا�
و�4B��... 

 
V5أ/� أ ��* �أ�8آ� أ/  وأ/��Pأ  أ/��o ا�[�وق 2	� $�+4 ��1* �1	4 أ�f، وأ/�* +��AO وأ/

 I1P آ�� ُأO	6   أ/ ا�8ي .و��–أ/�* ���O��6ع ذات �5م وز�4–ا.�J� *. أ�� ��ارة ���
5����1Bن  أ�2+� ��P أ5م ? I58�ا �����ا Nو�_��4 آ ر آ	�J7�4 اP�	�� ، *
1
J�ع ا�H�ا

ء��...$*ء  +�N أ�5� ه8ا ا�8ي أD��L أم L	F ا: و�ًH1]/ ن1ط وه* ���ي �Iأآ� ا�6ا�N؟ �
 
?../� ،  أ/� ���+I1 أ/�* رNO ? أ/�� وأ/O Nآ I� *�1P ق�B5 8ي��1 اJH�� n�� أ2َْ�ُف



� �ة ا��* آ��  و��H�4 ا��* ? أ1B�L" أن�أآ�ه� ، و��a5�J ا�8ي N��]5 +* �2و.* ، و�
*/�Hو� 1�* أ/ ، وأ/� وأ/ أ�2ف ��n ...إ�� X1P ? 65ري أ6P  2	*ّ  أن أ�OهP �/K� ًV5أ

I1� I� ب����  "1B��ن �D ، وه� �5dOة ? 5�5��aJ أن w1�5 ا~/ n7P نKو� ، ��* أ/Qأ
*+ *ّM���دون أن ا  ....��ج ا��b1J ا�[L" أن ��5 ��

 
��رة ا��* ور>��� ، D1+ �1<1" أن أB�L6 أP ��إ n7Pأ *�/K� ًV5أ n�� أ�2ف /K+ n�ذ 

I1# ، إذ]�I� ًA1$ �1_1L D/Kدة ، و��L أآ�� n	�H1L ب1
4  ا آ�� ���
I56 أن ه8ا ا�_1
P
 .ا(1$ء

  
دة أ/�* ����8  و��I..أه8ا � أردت أن أ.�� D�I1P n أ���� ا��ر.4؟ ��� أدري< 5 *�1.6Q

"1B���D ، آ�� أO	I� 6 ا� رج و�I ا�6ا� �-ل ا(5م ا��41i 82ا�ً أ$n +* أن أ6Pا 5��Pا N
، 4�+� 1�* آ	�P *� 4 و�6ت�Pر ً? ? ��7ر �D، وأن ا� إ/� و�i�*  دو/�H��Lوا
*+ N]+ D/) KB �ن اد+4 +* ا������أن N�H5 82ا�D ا�N5�B ا���j و>�1 ا��دل ��8ا  �

�1< D6ر�. D1+ �
�P8ي أ�6، ا�H�و��5ت ا *�J�5 ،4�-� ...ا�7[�45 2	� ا�
 

? ���ر ا�8ي ���� ، وKL إن .�2~
6 آن $��ًا آ� ، N�+ذات �5م أن أ ��وP �� *�M/ �
�P
? n� + �را ��ن وآ��H�6 اP ��إ ر، آ(رض ا���Jو�4 ا��* أ672ه��إ��  ��M5ُ ، آ���B، آ

�* ذات �1	I1P 4 .	� �1�* و�I1 ذا�* أ/n در2* +* وDO ا��س وا(1$ءM/ ��� 6P  ، *M�iو
7توآ�� أ�2ف +* أ�2.* أP n1B21" أن أB�Lأ ? *�/) f1� n
J�Lأ ? *�/  I��ّ* و�12

ظ �n إ�� ا(�6M�P?1" اB�Lأ I� *�/) . 
 

 *��8�5 � b
/4 را#�4 ، وذات 2
N ?...وآن ه8ا +�5�6ق و��n�L أن ���+*  إ/�* أn+�2 إ/
6� أ.� :I5��\ا I� _�1ة�ا I�� �� دة< 5 ?.....n�Pأ ��آ 5
س ، و �� أآI أآ�7 ���� �� ? 

 . أ�[� ���� أن 8�K5وا ���Mz 4�-. nك
 

دة < 5 ?....�1A��[��ر ا�ا n�إ? ذ I�5 ��  �1	2 a7U4 أ�در/* ، ��N ذ�_1� I�5 �� 8ي�ا

��I1 ذات �5م�L 4�J� ? n/K� ، 6ريQ 4	1	�ا g8ه D�ِ	. �. 

 
رة ا��* ��J�D إ�� $�ا#r إن ا�[�وق 85ه	�* ، ر>��� و�8آ�/* �K��ف ا��JاdO ا��* �N�H ا�

 N7
��ء ا���45 ور>� ذ��H�.... nد $�ا#r –  أ��*-�I ا��MQ N�� D� N1�� ? ءM�وأ$�� �
 أر65 أن/K+  D�2d�/ء ا*$ Nآ dH2 � */�B2ن أأn�� Nz ، ? أر65 أن �_�1 2�* 12�ك ا�	�

#*  +* ه8اB2إ I� ��4U (/* أn7P. ا���دة، و�6َ1ُLُ� ا����1 ��*وأn7P آ�. �7< إن  �1ًا 5
D/6ار أ
��1Lن  أ+
6ك، وأ/ أ�2ف أن >7ر ا(5م �L��1L 2	� ا��Hح و����* أ�2ف ��fM ا��

�6يO وح�O N�� :r5��ا  . �	��� آ	� ه2 �7	�1
 

رات 7�5در إ��� وI2 I1�6J�� I1P ��ز5" ا?/�ًA1$ n�� 65أر ? رات  أ/�ذه�* أن آN ا/�
ل ���ا +*ا��Oر X�O ق�+ I� �2َوِز �� إ/� �	17L 
 

 ، و? أر65ًA1$ n�� 65أر ?  . أ�6ًا أ�6ًا أن أ+
6ك-ا��
6ار  ��fM-أ/
 

+4 ا��*� أ1$ء آ��1ة ��ً  ? I��5 ، ��6، أن �_�71ّ إن ا���1�6 �
� ، *�2 n7HJ� I� ��5�+��L 
1�� �/) 4�1B
ت و? أن ����6 ا�+�س �I ا��6ق ? �B�5ق إ�D1ا��Lأ �	ع � 2d2d��ا. 
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#a ا��*  ا�I58 ?) ا��س( و? أر65 أن أ+J�ّوع �" ا���6ام ا�
�ن أن ��5/�ا و.�د ه8ا ا�J��5

��* �* أن أ>�1 أ/  و��I إذا آن.../�1[�+ D�565��  ا�8ي ���دت أن . ه8ا �/K+ �/أ z	* ه�

*�71
P N�Pأ *V�1ة وأ�_� ... ا�
 

أ�2ف أ/�* أn7P، وNzKL أ/dف آ	� ه�7 ا��r5 2	� ا(1$ء  و����* هg8 ا���ة V�KL* وأ/
 ا��d5dة ا��* ��1�هً��.. 

ن�< 
  
  
  
  
  
  

1ق ا��-م +�1 65ل 2	� أ/� آ��7 +* ا�
ه�ة أوا��L I��ر�4 ، وk� �7< 4�Lر  */�[�I5 ا��
)�7�+�/( N7.29/11/1966وI1��1م أو ا��  

 
 
 

5d2دة< *�d.. 
 

6P ��1$ء آ��1ة 12�ك  : ��هa إ�� أ.K� */* �8آ���ا#�4 ا��رة ا��و���n أ��* ، هg8 ا�
r�-ك و��M$و  ��675أ ا( I1P ، ق� ���2 4��i N	� �o2 ا��	6/* ��� *+ N��� *��ا dMJ��ا

*+  "Oا���ا . �� �1o/ ? *��ا ��دة ا(�L .J� ء، 5�L 5 ، ���O أ+�
6ك إ�� 6P  .�أ+�
6ك 5
�* ه� آ* أراك. ا�H��ن M/ f7Pأ  . إ�� 6P أ�Q "iر�n أ�م 12�* وأ/

 
�MQ)ف ا�� ز�� أ/I2 jM �8��* رذاذ ا�� I6اآ�. ا �	2 وأ�f رأ�5 آ�ات Q_�1ة ���

�7ر. آ�M* +��آ�� ه�ك�در آ/ ��U �� ....41
ا���6ع . إ/� �X��7 ا���6ع إ�� 12�* أ��5 ا�[

nوأ/J�L* ? أ�دة  : أ�2ف أ/�L 45�2+� ، �2+� آ��1ًا أ *V* أ��ب و��آ�+I1J أ>	
� ا�7

n�� 6 إذ ? أآ�ن
  .أ+��	�� *� X7]�� ، *��8� �	2 �MQ)ف ا��6 �7
� آ�ات Q_�1ة �I ا�
�
+�تLو ، n� دم �I ا��q5 (ول ��ة أ/. �1_Q a$ N�M5 أي 2�	��  إ�� ه���. 

 
��4U أ.�ل �n.آ-. �I أ/�7� /K+  :،n	�� *�1P *+ 6اPأ�2ف أ ��6 . أ�6ًا أ�6ًا  Pأ I� أ.��ب ��

ك،�1�*...? آ� ا.���� ��n أ�6ًا أ�6ًا و�8� n�I أ/P *+ در�6أت ��n و675و �* . إ/n $*ء /
*��/KL *�/أ n��. 

 
1��Mو/� >6ًا 30إ��  �
6 أO	�ا ا��KL...���kآ�� �n أ�Uل وأآ��L �����ة آ*  وd< ��6 إP)ا ،

�1�
وKLآ�ن . و675و أ/ D�I ��5ن ���L* أن أ�2د �	
ه�ة .N7 ا��ا�"  .5 �	��ل. /[��ك ����� ا��
 ..6ْ2وًا إ? إذا +�رت �I ا�����k وأ�n�1...ا(ول 2	� أ��N56�� 6  آ/�ن6+* ��1وت �5م 

 
I1P أ�. DMB� *� n�56P I56�ء ا�� 6�P6أ.��D (آ�� �D ��اN� ،  "1i أ�7O/* 2	� ا���

 4	���......DLرأ d�5 * وه��ل 5ُ��� $�اn�L أ��1ًا أ�5 ا���5�M و6Oت: . I� . �]�1L
2	�  ا��* 2	�� أ/� ��زع +* آN ا�7-د ا����41 أ62ادًا ه#	4 و��Jز (ا����ر) ا����iع +*



 ..و����* ��7B" ? أ�2ف ���...�
4 ا��س وا��Pا��� 
 

n7��6 2.وز�2 آ�J� آ��1ًا n�.n� ت��+.n� 6كPو..I1.6�أ82ب (وأ/� I1P ..وأ/� ? �
ء��* +* ا��M/ (*+ دة�O�� �1+ ي ..وا�nJV �" ا��س وا���ا�q ا��

 
و�* أن ���7* �*P :رع$ D1را��L 6ق��1  26 +��5. */
 I��5 أن 5	� �	P��1ن أ�ا�
ه�ة +

�� 4�n (/�* أ�2فL�2د�* ر I1P I1�K� I� n/أ.. 

tg ..ةd5d2 5 
ن�< */M�آ 

 
 

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

DMB� *� n�56P I56�ء ا�� 6�Pأ أ�. : *MJQ ار�P 
 
6 ��ء ا�H� I56	4 ا����ر ا����45 : (ا����ر)�P8 أA��5  وآن �5�J� f#�5ه

 
 ��D  : آ�n7 وز�2�	�P ء  إ�� ا�
ه�ة وآن ا���ب .6Q 6ر/�I� F آ�ب �N1 ا�_���	7.
��$K�. 

 

�� +* ��1وت : ا��ي +�1� –  "� /1Pأ D1+ س�	H�ا *� �	J5 نور �8A��5 *�1 آH5 4$و��ا
ء.6Q)ا 

  
  
  
  
  
  
  
  

 Y���aا ���
=ة-آ�ز  
 

ANDALUS CASINO-GAZA 
 

 Y���aة-?��ق ا=
  
 

EL-ANDALUS HOTEL-GAZA 
 


=ة ت–?��ق R4; ا��2;   603 
 

SEA PALACE HOTEL-GAZA TEL603  
 



��ي �� ه��
=ة ت–آ�ز  352 
 

HAWAIDICASINO GAZA TEL352 
 
 
 

 d<29/11/1966 Gazaة +* 
 
 
 

دة< 
 

و?ت 2	� $�U ا��J7  آN هg8 ا���وI5 ا���H	4 +�ق،U "إ? أر� ��1� ، ��� i �	2
g8وأ/�، +* ه ، 7ح، و�1	4 أ�f �� . 4 وا��HVا�
رورة ا�7ردة �I ا��d� ا�I5dJ ، وأ/�إ/D ا�

ء�� أ/� +
6 آن ا��6اع�دة آ�1Hش ��dو�I� 4 ا���N ، و2	� �#6ة ا��BMر �L��ا a	��5 : Nه
 إ�� ه� r1JQ أ/��ً�1�O �AO �� 675ون ه�8ا؟ ��	�H5 8ي�ه� ا b
+ n� : آ	�� �+��ن أم أن >1

ء آ�17ة وQ_�1ة، و����* ��آ� �
�6ي �1��� و�L1"أB�Lأ */�� I41، و�P �AO أآ�� +* /
رغ +* ��/D ا����O�� ، �Lد �1��� أآ�� �� آ��M�6ي ا�
 .أ/ أن أرى �

 
وه8ا $*ء، +* . �� آ�� أ��." ، أآ�� ����1  أآ��) ��7Jب(إ/�* ���وف ه� ، وأآد أ.�ل 

I� D/K� * أ�2ف�*، (/��دة ، 85�Iz I ا ا��P 6�2 .� (آ�ن��* ا�ح �5 N* +* آ�س ، وأ/��
?ت dH2KL +* أن أآ�نJ�*  ا���5.��ن � 
N7 ا��س ، و+* . ��	��Lأ N1	�ر وا�Uال ا���

42�5د ا�7 I1آ
�J� N7ارة �65d  ا�6آ�Lأ D1�ن أذه� إ�� Nو+* آ ً/H� 65أر � *�/�B�5
�* $��ري ��7ودةM/ ��س وإأ$�� أآ�� إ/�* . أ�Uا+* ورأL* و.�� رP	�* إ�� هk?ء ا��

�V� �.أي و I�  1ب ا��-ح وأ/�_� D+أن آN .4�1 آ	��* آ/� +* أ/� ���a1MQ j5 و�
1
I11 ا�I58 ����5ن آN �5م +* N17L $*ء أD���P ، وذ��  n�6Jر ا\ن
J�ل اO��م $�وق اأ�

D	8ل � آ� V5أ I��ن و82اب ، ودة ا���U 6�� �V�Jل إ�5�� D7]� 4��_� */��]5I ا���ت و�
a2Q از�U......... 

  
  أ/ ��..و����* ��KآI� 6 $*ء وا6P 2	� ا(.N، ه� .n��1 2�6ي/K+ n�8�6 ، و�� n� *ا��Q 6
أ+

N�Oوأ N7/8ي أ�2ف آ� أ/� أذآ� وأ�ِ� +*. ا�6 آ
�  *�12 *+ ،*�M$ *+ ، �.��ال ا�U */6�
*L8ي. و+* رأ�ا#" ا��[*ء ا�ِ� 82ا�* و$�.* وا�ن آ* آ�إن �* ... w1�5 و��5د8�5آ�g ا~/

��رك� �	2 *�1P *+ وI1P أرى ���oًا أو أ�L" آ	�4 وأ2	a ..ورؤn�5 .6رة �� أ�2ف ��	�
*+ nا��O "�Lأ *�M/ I1* و��1�  . أذ/* ، آn/K وا.4M إ�� �Oاري و65ك +* 65ي  2	�1ً/1Pأ

n��Lأ ً/1Pوأ ،I1�JV� n��Lأ a1	���ا ��* إ��1
7�� ً/1Pرأ5* وأ I1V+�� ��إ �o/وأ ، 
إن آ/�ا . 6���Jك ��*، أ��ون ��n 2	� ��ا4�O آN $*ء وأi"  �12ن ا��ا.I1M أ��* (رى
رحH�6ق ا��N ا�/ n�� ���1�*، . 2	� ر.P *+ �J�أ�2ف ا �� إ/�* أn7P أ��5 ا�[
41 آ�

*�1P *+ أذآ� ��7ر و6Qأ �-�L I1�4 �1	4 �� و�< I� *��	�دة ��ازي �	n ا��* >�L آ�
 . ��1وت إ�� ه�

 
�47 �* أآ�� ����1 �� أ2� *�n وأ/ أ�2ف  إ/�� n�I1.د12�* أراك. د12�n�� *..أر�Oك���

�� ا���N؟ إ/�* أ�2ف أن ا��� I��و45،  و���رة ��� /6i D/K� * أ�2ف����و ً�� /6i
*M؟ آD�Oو *+ ً�� q
ذا ? /�	+ aJ� 2	� هI2 g8 ��758* +- أ/ و? أ/� /��aJ أن /




6 أذ��* ا���وب. ا���رة+ 45 و��� أر65 و? أ.N7 ا���وب ��6 أ� أ/M��ا D1+ NzKL، و�� . ��
5��1B" $*ء +* ا���� أن �H5	�* أ+
6ك +
6 . آ�Mّ*، وراءك و��n ُوi" أU	f ا���ن 2	� I�و

، n	7. 6ت

6 ��6ك ، آN $*ء ++KLو. 
 
(n1" أن أآ�هB�L* ? أ�إ/ Uأ /K+ n�8�وn7P �	.. ( n��7. D�� *��1B2إن أ ��أn1B2 ا��
*�..،41
، أ��5 ا�[/K+ ��6ّي ، وإ� � I6ت أ��
+ n�6
 ..ا(�6 أ�2ف أ/�* أn7P وأ�2ف أ/�* إذا +
 

N7. NQ* .6 أ�أ�2ف أ/ در ا�
ه�ة �5م  KLآ�� �n وأ/<K���* ا�
د�4، +Lآ6ي 5رKن و��/ آ
 .>�1ك ? $*ء 5[�.�*: 

/M�ن آ�<* 
  
  
  
  
  
  
 

20/1/1967 
دة< *�d5d2 

 
7حQ �1 �ا.. 

 
ذا ��I565 أن أ.�ل �n ؟ ا\ن وQ	� إ���  N�� ��P أ/� أ�6ًا ��ًا ، ��z 41/42 ا���ا����� ، ا�

42 إ? أ�f ود�	��7ح  هg8 ا�Q Nآ Nأد� #N وا��Hا6# : ��	�L��أآ�ام ا ��إ �o��ق ا��Lأ
و�4B�ا �	ود 2�B�أر65 وا ? *�/Kو��71*آ *�M�� ء أ/�* .  أن �	�J ا(1$ً�
ا��1م +
b آ�� ��1

6Oأ I� م ال�� 4��U ، nال ا(5Lح و��ة17ر7�  ا��41i آ�� أ/
� +* آ�م ا�65�7 ��ة +* ا�
ء �. +* ا���Pاd� NQا�� q1ا(.6ار ���ف آ I��و ،D	ا(�� آ I� 65ي �VM/ b

6  . ا��1م +�

،D	م آ���ق ا�+ n��Lر �/7ح ا� �1 :  و.�� �*آQ !n� د��ُ� أ.�ل 
 

+�ت t/* ، وإ�� ا\ن � �dالL ِت�+L 8��  ً/1P�5ٌ  أ�< ، ً/1P61 أ�L 6يPو +* د�[a وأ/
D� ر....4�1  وأآ�� دا#�ً آN $*ء إ? �B��ا �	ِ� 2�آ I1P  ره71ًًA1$ أ�2ف أن ��6ث  آJ1L

2تL 6�� :*و��آ n� . � أ. N�n، و����* ��	��Jر >1�� N1�� ? رة��رة ����آ�ِ� 61�Lة و�
nآ��� I1Pء .6 ا/��� و*$ Nر أن آ�J�	� �	.�17 و�ا ��ذه7ُ� إ. 

 
ور>� .. �6و/n) ا��.�ف ��I� �7( (/�* أآ�� �I ذ�n . إ/�* أ.�ل �n آN $*ء (/�* أ+�
6ك

I1P ً
P 61ة�� I1/���L n/* ذات �5م إ�إ N1 5 ن
6 آ+ n�ذ I5�+��. 
 

n��Lر *����t 6
 أو أآ�� دون أن  i��� 2	ّ* ��	�4. و�ً2�7Lأ *	o� أن ��B�L6ة واPرة واP
471 	� 5 ،n�� �	2 �Bور>�! أ� n� أآ��  أ/�+ n�ذ :"� qU / � n7	n ا�	1	2 *+ 4���$ 

 2�n وأآ	� ا��ي +�1��6J41 و�
��P ا��5 ��B��o إ�1� /D��o إ��  ا��Q ن�1 آ+ ����
2iأ I1� $ ًA1$. 

 



؟ ���ً
P *� I17���L ��� ؟I1�O��L ���  ، �o�/ت ، وأ�o�/* ا�؟ إ/n
J�L* أ�أ/ I5��]�L
 n� أ.�ل Nzوأ :�J� *�58� n1�12.. 

ن�< 
 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ن 65�ON��5ة ا���Jر ا��17و�X1P ، 41 آن >� ا���Jر. 

 
qU2 *#.6Qأ I� �1�P a56Q ن� .و>

 
 +* ا��و4$ �
�� ا��ي +�1

 
41
�ء +* ���B $�7* 6�5ه +*  +�4 ا��]�	� N1	�ا ��t 8ه�/ ) ا�a5�B ا�656Hة( ا���J وآ�
 إذا .�ب�7�ء ، و�5.6Q)4 �" ا	1� Nآ �P ا���VP ".��5 ��Bر/Q رQ ��P ، 6Q
 ا��
�7<! 
  
  
  
  
  
  

24/1/1967 
 
 

دة<..*�1P 5! 
 

*� I1��
� q1آ : ( aJ�ا n� ، n���61 ا/���؟.....? أQ 4	P�� n�1.�� I2 عآq1 ) +* ا�6+
4oJ� I5��M�  q1؟ آn�ذ N�M5 ً�#i ً�Uو �o��5 وا6Pة �Kن ه8ا ا���f1 ا�8ي 5���oك آ�

I56 أن��� ��5 ، 65�B�ن ا��H��� أو �5ّ.� أو ذ�n ا��NO ، ا�8ي L	 � ا�[�ارع .D1�6، آ
I2 "+65ا  N�+أ NzKLو N�+وأ �	�+ �	�� ، n� �M<* أ����؟ و�O�D أو �5M/ . n/) n� �M<أ

4U  2�6ي�7� *�/) ،��t أي $*ء I� وأآ��  (أر65ك وأn7P و? أnV5��� "1B�L(أآ�� �I أ/
#* ، وأ�2ف أ/�* أ�]Pأ *+ �B�� *2��6� fPوأ ، n�ذ I1��
� I1P NMB* أ��* آ��1ا(/ 

*�M/ aJ�Lأ ? n/* �6و�[�ق وأ/�6فء وا�� ، n� ٌق�B�ً!. 
 

I� س أو�n أو �I ا��M/ I� أو *�� I1+�� أدري  أ/� ، ��I565�� ? ،6 أ�8ي ، � � N7
��ا��
��n .�475. و? �5�1�*Qأ�8ي ، وأن أ I565�� ? n/* أ�1��5 �  ، �/O Nآ I� *�U�J� ، *��

 4	J/ ل�P �1_Q NMU "�QK/4 آ�	و?: �  و���� ��j7  ��65ه و� [ه��� و? ���
	B�
���..أآ�� وأ/� >#47 وأ�f رأ�5 �2رات  أ�2ف أ�2ف ��P ا�H��ن .n��1 2�6ي ، أ�2+�

"1
� ا�� 	L رH$أ N�� 45ر2 ، *�1.6Q ، 4$و��+4�1 +*  ا��ا +* ا��7اري ، �IB �2و.�
1ط� ا��/Kء آ�� .6J5ث ��* (ول ��ة +* ��2ي ا���f1 آ	D وه8ا. �6و/n ? $*ء..وDO ا�

 
�n ��* و��5ن .�اري  ��ذا أ/�	�KL *�/أ.�ل أ ً/1Pر ، أ�/ N1� n� ��+* أ�ه�8ا؟ إ/ *��

N��  أ.�ل أ/�* H�KL	6، أ/�* ، آ�ً/1Pاء ، أ���ا *+ D�M/ 8ف
��I1P �*  .�ار ا�8ي 65�5 أن 5



 ، أر65 أن أدا+" وأه�O وأ>1ً/1Pأراكأ ً/1Pأ ،*��	L: � أ��إ Nب  أد�م ا�7BP ق�+ n�1�
ً�J�و ً�o2 ،656O I� /���� ��P *2ذرا I1� 6�)ا ��إ n�ّiوأ  �HJ� ، ود�ً

n��Qأ��b. N�� n  و����* +* أ�2.* أ�2ف أن ه8ا �6J5 Iث وأ/�* I1P أراك ���KLم..�
وإ/�* ? أ�2ف �ذا  +I1 إ/�* أ��8ب+	�ذا أ/� ��* ه�8ا؟ أ/� ���...أ�I� w���5 q1 ا� �ف

#� وإ/�* >رق +* أ�I1+���  q إ/�*. ���+I1 إ/�* أ>ر، وأ��Pق وأ$��* وأ��8ب. أر65 P
 إ�� ��Hد �+��t D ،  ور>� ذ�K+ n/� +�ق ذ�n آ	�J� ، D�1��I1+���..*..$�آ4 ��45 ً/1Pأ

n�� ،47�
��_�I5 ذ�n ا��j7 ا�
�N ا�8ي d�5/* آ� n/و�6و......  
  

 *_7�5  �58�K��2 *	� �N�J أ.N ذآء ��ً/1P8ي. أ�ا Iْ�َ  4��رأD�ِ5، أ��5 ا�_�41 ، +* ا��
D/�1وت ؟ إ� *+  أ��.q  وا�����t I� q �1	4 آ�� +�1ً/1P* أ�675و أ/ I���1 و_Qو D+$*ء �

q�/ �HP *+ 44 65ي $�آPرا I� "	�.) د..د��س j7�5 8ي�أن ه8ا ا I1��M� ?أ *�1�. Nا�
رج �I 2	47 ا�o-م ؟� *.�$ NOه� ر I1+��� ً��P . n�8� *	�
أ/� ه#	4 +* اآ�[ف �

 n�8� ، ً/1Pأ *�� I1�����)? I1��
� (I1��
�8ات �� n�8�و! 
 

�1�M/ I� N�H��  ًB1�� ًL�. ���� "�� و/ً�� 4U و5��ًا ، ��V" ذرا12�� أآ�� �ًA1$ ً��
 ا���
61ات ا� +�ق�+d���1[� و��/ *� ..N.)ا �	2 n�ول ذJ�� .n7V< I� 6ي أروع�أ/� 2 

n��1B.و n/dP*. و�8ي أ>�.��م ا-o�ن، أ/� /417 ه8ا ا1��* 2	� ا����� أ/� 2�6ي $*ء 5
ه	*H�رس اM�ن ا آ�	�� n� I* أؤ�����و b
+ n7Pأ ? I�k5  أ>�ارg ا�7ردة ا���P[4 وأ/

1� D�i) N� ،D�n آ� 5	K��*س ا���D��]5 45 وه� P فd�5 :I�k5 ا(N1Q  أؤ�n� I آ�
 �1_�� *+��� وا�� *
��IU وا���.? .NO��ا I�k5 ���أة آ��. 

 
، 4�Lم أو أآ�� ر�� أآI أ�2ف 2��ا/N7. n ذ�n، وآ���7 �5م وQ	�  آ� �7�n ��8 أر��4 أ5
��n إ�ّ* ، ��6 ���4 أ5م �I و�QلLر n��Lر qU�� .. n� �	Lت  وأرQ�. �1+ )

6 ،  5
���ن هg8 ا(5م +* ��1وت ، ور�� أ�آI أ��ى ، أن 2-.�� ه*Pف وا�U I� 4.-2
.b +* ا� 471L *�/وأ .*+ N1. �$ رس���ا a�� I� ذات �5م ���KL *�/61�7  إ�ا n#8اP . ل
5

و�� أن �� 	�* ��* و����* آ��P n/وأ *� I1����� ? n/آ أ ًPJ	� a	��
�ن 2	* . M]5
5
�أون �2 ا��H��ن /�ذج أ��* و5� �ون ��* ورا#* ، و5
�أون �* آ�]	� ... D	آ n�ذ I��و

4U� أg8�� n7P ا�7/K+ ، ً
P g��$أ � �J� No5  رع$ *+ ���+ I��5 ? *��4 ا	Qا���وا
gM$ �	2 ?اء ، و��J�ا I1�+ .(ا��

 
 ً/1Pأ qU5[�� ���7د +81ه� إ�� �D�1، أ� أ/  ��5 2	� ���7*: أرى 2 D���و n�2 6ثJ�/و

��17 أآ�� ��دًا �I أن+ D1�أذه� إ... D�� �7	U n/6 أ
+� إ�� ��6ن ، أ�2�� � $ I2 *��K�5
ًA1$ NL�5 أن n�.. 8�و� D�1+��� ن ، آ��� Nد +* آ�Oو�� إ/61O 4JQ *+ Dة وnJV5 دا#�ً

 أ�7Lعً��  ، ذه7� و$���ً75�
�I1�2L *�ا�P ً��Q ًLKل.  آ�* أ/D  وأ�f �1ً- آن ه� و.
 D� �	
+ n� ���1L :�	�+ 6
+  ؟  nJi :124JMQ و+ل . أ� أ/

 
+�ت  */t�a]�6 ، و��P ا\ن �� ��6L �ِ78 ذه��  I��رد و� �H�ج وا�	��� a	_� a5�B�+

F	L I2 q�� ? ��-H2و 1ر�* ��
6 دا#�L  ا��اد�5 أ��س � d5ال ، . ه6ف ا~ML	�، دو/�

�ن ا\��ون ����H	�ن  وا�[�+ج +��i ، وا���dر ? 5��خ إ?#�ر وا��1	� �MB�/إذا ا

��� r�+أ ? ا�a5�B إ? �" $�4�1 و�1	4 أ�f >�1ّت �J� -ًH2 ا���B .�ب  آ� آ� /�اه� دا#�
 ��n ، وI1P ا/���1 ا���ن ا�8ي >�1ت +D1 ذاتً7�Q -ًH2 ن �5م �N1 إ�* أن و�O* آ
�B�����6ع ? �� ?ً��
b رأnL ا����� 2	� ا�7ب ،  :�_�1رة و��.�� أن 5�ب ا�� �J�+ 6
+

n�6ث ذP  .ا��1م آ�



 
5 أN�O وأذآ� وأروع .4B +* ه8ا ، *��� D	آ ��آf وا�
�د ا��6ه�ش  أ�� �[�.*. ا����

بBJ�4 وا/Hّ��وا �iن؟ ؟ أ�� �[�.* ا�_�_� 
 

I2 n� �7آ� I1P 6ًاO ًMLt ��آ ��L�1 ا��[�1 أن ����ري أ/�*  . ا\ن �	n ا(��/41 ا��* /
5
4 أو ���Kى �B� *�M/ "ل. ?. أ���J�� ردة� ًLKآ �/
6 آ�  65�U NO4 ر�وU م1�2ء أ� .

 I� *�K5 ا� رج ،ًA1$ أن ���ن I��5 ? 45�J�إن ا ��6 ، وP 6أ�� ��إ a1	U ا\ن ��* I1P وأ/
w � 4o1	_�ا NL-� ..و��ن +* 6Qري أ���M أ�L" أ�Qات ا�

 
Nآ n� أن أآ�� ، n� ر أر65 أن أآ���/ N1� ، 4oJ� : �J� ، ء1J� * �6أت �[�ق��ا f�]�ا *+

7ح�
1" ، +* ا��1ط ا�L  *و��� */��O2* و1i *+ ،4����ء وا�: اA�U�* ..( ا�7رد وا��
��t61ة ، وO *�JQ 4 أ إن�-�I�J�1م أ��أ/� ، وا ��* ����6ًا وO ًV5�� ��م آ5 ( ًA1$ أآ�� ��

ا��q56H ، �6ي +��ة ����41P  ا���Jر آ� آن N��5 ا��617 ا���ا5 +* ، أN�2 +* +* روا�5*
*+ ��5��L 4 ا(وراقQ .أ/��oك أ�2ف +
b أ/�*..? أ�2ف ��� KLآ��7 ا� 

 

6 ا��أة وا6Pة، وأn7P  وأ+�
6ك أآ��. أ/��oك. أ/��oك. أ/��oك �M5 6 أنPوا NOق ر�� *+ ��

#* ا��*�L أ��ك أ�6ًا I�و ،  ��2 ��6J� "u	��ا �HM� " 65و? أر ، إ/�* + �ر ���ر ��Bا��
ء ،�� �[*ء ، ��P ا��� .أن ���

*/M�ن آ�< 
 " ا\ن و>6ًا وإ�� ا(�6" ��1وت 

دف أن آ�� +*Q I��24/1/1967 و 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

qU2qU ا����ا : �� 
 

ت +* ��1وت : ا���رس $��1��6 �
ه* ا(د�ء +* ا�Pأ  
 

�2 ا��H��ن]	� :ًQ��ن ���5 /�و6Oا/41 +* زاوD�5 ا� 65�H� 4Qة ا���Jر و��	�  آن >
*+ 6�� "�H� �� ب آ�

 
آf وا�
�د ا�����iب ا�_BJ�4 6ه�ش وا/Hّ��وا :  ن 2	�1�< a	B5 ن�N1 +* ��1* آ��

ء�L)ا fآ� ه�L4 أ��� �Lرأ �	و2 ورهJ5و!.. 
 
n	� ��L�1 ا��* أن ���5 �* 2�� و/�* أ/D: ا(��/41 ا��* // *�/ ! 
 

4Q .ا�L زاو65�O *+ 45ة ا���Jر 8A��5: ا(وراق ا� 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 �1�31/1/1967وت 
 
 
 

دة< *�d5d2.. 
 

ك ، +��1��Lر *��	Qو I� تQ�. 4Q��JآQ 4_�1ة ، $4BJ وا6Pة +�ق . ا(وراق ا� 
5ت ا��Jوف أ62ِت إ�� 2��* ا�����وا���هu وO	6/* ا�[�ق �n وأ�L/* ذآؤك ا�8ي  /�

n1M6 آ

6ار � أ+��� g6
 ..وآ�n1M أ+�
 

ذا! أ��5 ا�[
41 ا�J	�ة ا��ا4�# � 	�M��	2 n� �1م�ا D�	. � ً� I1 ��61ًا 2�* ؟ أ.�ل �n ه�
ت ا�65�HةJMQ : ( ��P -ً�7� ك $��ي��KL n1�M$ �	2 DMMOأ (! N56�
ر آo�/?أ/�* أذوب �

r	��ا .*���! 
 

 – أ��2ف –أ�J/ fPك هg8 ا(5م �� N1�� ? ة��]�  .qآ� N�� 6
�_	I� a ا���5�7  إ/�* أ�
.b ا���n17Oوأ�م 12�* ��J� ت��� I�.ء آKن أ2�� .�	�O n/Kآ  b
����I رز�I� 4 ا�

4	MB�47 اi إ��. (�f1 ��4 إ? أ/� . ?..�dJو�6H� 4و��n ا�_ً�1�O أ�6ي وأ�6ك وأ�6ه� (
أ��5 ا�[
41 ا��ا#�4؟ ��P ��  أ����I1.. وNzKL أ�B� b7iا�* ورا#��P n �� آ�ِ� ه�اًء...

 و2ََ	�ً و�1ً- أر65ك.  �I ا���اءو����* أر65ك أآ��! آ�ِ� ه�اًءًiأر...n�ذ I� أر65ك أآ�� .
 وأ/ِ�؟

 
  أ�7ر آ��1ة ه��56� f1� . ةKH+ دت2 */t .أرى qU وأ���L fت �" آ�لو 2ً7�< I1ر�t 

ء أ�f" ..��زا�D"و�" +�اD�O وO qU2  �� D/) ل7 و�[�O �" آ�iود�N إ�� ا����� >
*��KL �� 8 +��ة�� g�5 : �5م ��آ I5أ  �����ا *+ n1	2 �]�+و ً� $ �	Lدة أرا���7؟ >

2qU! وا��U �17ال ا�	N1 وا���ر وا/��� . /�� . ? ! ا��d5d آ�� +* ا��17 و+* ا����� 5
 +�. ا(�� ه�LKL ًP7Q أو  >6ًا I1��?�2د اKLب و���ا I11MJ�إ�� ا�
ه�ة ��VJر ����k ا�

 6P)؟...ا��4 ا�6ول ا������1L) : 41ن 2��ا/* ه�ك  ه6OKL Nك ه�O ، */M�4 ��وان آBLا��
I1B�	+ ��. ،).  ��ج إ�� �Pو+n (+�ش أ��Pك ، أاآ�7* �* ، +
6 ��5ن ا���5d< �Bًا ه�

*ّ�Pرا n� I1�.ا���ا! 
 
2#	* ، : " ا��qJ �5م ا�4��H ا��i* أ6Pه� وزع ��7ًا 2	�: ��7 ���. �	� �O *+ ��1L

ن �7Lع ا�
دم ، ز+ف ا��N1�d-ل ا(��/* 2	� ا(د475 ا��4267 >دة ا�M�ن آ�< "..
4 � 65�5 . ا� �7  ا���Jرون +* ا��qJ �2+�ا +���اM1JQ I� N1ز� *� N�+*  ��t�4oJ ا�

ل ا��I5�B ا��#	I2 I1 ..إ�7رg أن 75رك �* و�5�7�* 2	� 62م]+ 4�7B��ا ��إ jأ�8 �5آ ��
4��B�..ا����4ت اMQ�� ��< I	4B ا�8ي دس ا� �7 و��< I	4B ا����ات ..وأ/ >�1 ����ث 



5
���ن. $*ء ا� �f ا��* ��ت، ? I58�ا I� 65ًاd� :+� . ���1L ذات �5م � I��8P aا#���
ءO a]د� I� *�2و ،ً��P، nِ�2 6ثJ�� a]* أن د��ل �
ل إن .�1. 4Q���o  ا(وراق ا� 

ج آn/K رQ r5_�1ة و��6Bم ��d أ/n ��8ب و��dومO .*�_	وأ� ��Q  : �� /�o إ�* وأ/
 .�Pام

 
�n أم �6Q Iق  ��ذا ? ���I17؟ ��ذا؟ ��ذا..اآ�7* �*M/ I� أم *�� I1+أ��5 ا�[
41 ا�J	�ة؟ أ� 

  �Pو+n ؟ اآ�7*
 


	�ن 
 
 
 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

4Qت ا�65�Hة. ..ا(وراق ا� JMQ :  D�56ا/41 +* زاوOو N#Lن ���5 ر" أوراق �4Q"آ
�	L�5و D��Lر w��4 2	� هLة ر�� D� �7��+ 6ن��* +* �إ 

 
qU2qU ا����ا: 2 

 
 آ�ل 4��U :آ�ل

 
I1ر�t : �� �1�P a56Q 4 وه���U ل�6 آ�
5  I1ر�K� ن أن 5	
D7 �6ا72ً�_� �	J5 ن وآًV5أ
��L)ا!. 

 
�1 �I1  2��ان زاو45: أوراق �4Q  : وراق ا� 4Qا(+ D��+* ا���Jر ر�� �� ��H" ��6 آ�

 �P1964-1967ا�* 
  
  
  
  
  
  
  

I� 4�L��وف ا�o� �	2  1/2/1967ا� رج �ر5 � هg8 ا��7رة �BLه
 
 
 
 

5 : I1P وQ	� إ�� ا�
ه�ة أ/�* �� أ6O ر5 -ًO���o/* ه�ك و5
�ل  أده[�* n� 4�Lر g8ه
L6ن 61ي�� I�..  
 

*+ q�42 ا���L "+أر I1P *�/* أ�	85ه n��Q ف�B�ا �	2 "�Lأ ��41 � .. هg8 ا�_�+4 ا��
 



 n� 4: أ.�ل��O 6كO4، +- أ�L��ا g8ه I2 ، ا\ن *Lأن أر+" رأ *�M1 5 6�
 ا��
�N +* ا��
 
 
 
 
 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�I� 4هg8 ا��7رة L��وف ا�o� �	2  1/2/1967ا� رج �ر5 � �BLه
 
 

4�L��ا *� N�Pزي  و�	��1 ا	L م�P���ه�ة ا
ن ���5 +* ا��Jادث "I� 8ٍA��5 ا��وآن >
�L� ً/1Pأ �B� "1ر ه� ر���� و.6 ا��ر ا�	�زي ا�L ر�D/) "1 ا�L ا��D ا��61P ا�8ي �ت" �

 �L?ن آ�� ��tون ���D هQ�� g8_�1ًا و��6 >��D ، و? أIz أن آ�M/ ر��� ا�����O .
تPو�Uأ *+ ���H� 6Pأن ���5 أ ��ت 2��H�ب ا-U رo/أ ��41  وأ�P أن أ��M إ��1O

ن +* 65�Oة ا���Jر ا��17و�41 +* زاو45 أوراق�ت >�4Q +* +��ة  آ� أ�P أن أذآ� ����
�1��/* ��t ا�M�ت آ�/� آ�O ��ك إا�8ي آن �5أس  ت +* �	65�O aJة ا(/�ار�2	D ه�

ر ه� +رس���� �L ا\�� ��Vو�� D�L� �V�� ت�رس �g�5�J وه* آ�+ 
  
  
  
  
  
  

 +�6ق
 

 آ	��1��ا
 

 ا���5�J �61ان..+* .	� ا�
ه�ة
 

 (��Bط�70420)10	�M1ن 
 

  ا�
ه�ة" آ	N1��1"�	_�ا+1
 
 
 

CLEOPATRA 
 

PALACEHOTEL  
 

In the heart of modern Cairo 
 

Tahreer square 



 
Tel . 70420-(10lines) 

 
TEL.ADDRESS-cleotel 

 
 
 
N1� 1/2/1967 
 
 
 

*�d5d2 دة<...I�	5****! 
 

#�ة .ل �* L	�1 ا�	�زي أ/n آ� �7�D أو � ا�8ي 6Pث؟ ��� I17��N ا��سB��1م +* ا�*؟ ا�إ?  
ل �* (�41. fأ62 أذآ� ، وأ� ��ل �4 � آ�Lر �
	� D/أn� ...I5��t6ث؟ ?  !وP 8ي�ا �+

w	�� *؟�4 � �n ذ�n: و��I ا/�61O *�7ًا �� ��M	I565�� !I1 ا���ً
	�� */65d1L! 
 

 وQ	� إ�� ا�
ه�ةًP7Q �1م�ا   ، ور��ً.-Uإ fأ/� أ� �� *�/) ، و+* ا��i�� ��o ، ر��

KH+ �1_� fةB�ن ا) : N7H�ا I� N	��8ات إ�� .�1�*(��1وت ، إ��  �I ا��7د ا� X17 ا���� (!

 �kو�1�*..إ�� ا�[�f ا���4J5 +* ا�6فء ا�[��ي ا��ا#" ه�� I� �� +* وه�8ا � 	
���k��ا*
1
ء و62ت، (آ��  ، و�[�Oت �" $.6Q)ا �	�. X1P *ه
و.�� ��H�4 +* ا��

n�! 
 

*+ 6Oأ ��* �* أ/�-ج ، 65ه[��ا �	2 *���� ا� �7�5 >1�6Q *+ nري ���رة �ً�ر $ B�
5 61Lي �I ��6ن: 5
�ل �*  n� 4�Lر. 

 
n��Q "�L41 �� ? أ�دي آ��aM 5 4$�$ .	7* آ	� دق �Oس ا���q +* هg8 ا�_�+4 ا���5 :

41 !) >���ن(
ا���L* ا��
�N +- أراك  أ�ف أن أ���M هg8 ا�	4oJ إ��: أ.�ل �n أ��5 ا�[
/! ه�ك�< �i�ّ2ا\ن؟ أ I1	�M� ذا ��اك�N؟ هf1���ا n  D�6Pو D�O8اL 67ال�Lا *+ �
و+

 D�+ Lو D

��D ا�MB	4( وa1i أ+�Lي  �[*ء أآ��) وا��U *+ �JH/ n/أ I56
6Oوى؟ أ���

���U إ�� ��J أوراقL 4�
 ا���7ب �	�6ن +* ���w�/ I5 �8آ�5V�ا "B. �JH/ N؟ ه  N؟ ه

 qO ��ج ا�[�ك ا�J	�؟ ه���L NدI5؟
 

ن ا������ آ . �� آ�ِ� ه���41 �5��1B" ا�6Hار. �ِ� ��* +* هg8 ا�_�+4 ا�61�7ة ا�� ? n/أن  دو
 ًA1$ K7 5 .*+ �/وأ I�J� ؟ أ��اكِك ا?��1ري  أ��اك �[��I5 آ� ��5ت ��2/ أ�م أ12��M��

I17��� ? �� ددك +* أورد�* ؟�� dJ5 وآ� n+�� *�	�

I56 إ/�P nامٌ  2	�  إذا آ�ِ�! آ� 5���
���Kك �1در ا�
65wّي+ n�ّ*؟ و�" ذ�12 �	اٌم 2�P n+و�P N�+   6ي�O6ري وQ *+ ���	�

ك �Pرا D1+ �AMB� ذات �5م *�K5 ��P .�/أ .N7. أة���ا أ�q ��ة �I أن ���/* أد475  أ��5
47� !أ�q ا��أة أ/�، ا(د475 وا���47 وا�8آ41 ا��* �� N�H�n. وآ

 
 ً
P j5�� *�/ي? أر65 أن أ$��ك. إK�   *ّ	2 a	.)ً���� n�ن ذو��I ا�_�+4 �6ور ا\ن ) إن آ

6
ج آ� أ�2�Pدة أ��.�n ا��*...إ�� /�م آ��1 ، وآB� �1وت� ��إ *��	Q�7د) و�آ/�  ($� ه
*+ n�ذ n� �	. Nرا#�4، ه  *+ N#L��ا I� �4 ا��41i؟ أر65 أن أ6O �6ى �2د�* Q�6و.ًL��ا



*����)  2	2047 أن  N�J5�n أو�1Q ز�J$ �HP. -ً1�4 و5L)  �
	� D/ل إ�
5 qU2 ���L ،
 ��8ا ا����iع، أر�O أن ��5/�ا .6ً7	U n��  ازيd�2ا ��/وQ	�ا، إذا وQ	�ا ? ��M * �" د�

n�و� n� ء*$ Nو�� ،n� n�2و 
 


	�ن 
 

 .!��n أ/�* �2KLد ا���7 إ�� ��1وت ، أر65 أن أ.�أ ا�2
6.. ا��1م ا(ر��ء
 
 
 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

�1ن �� أ�41 ا�	�زي : (�41�P ن
56Q  زوL 4O	�1 وه�
 

ء آ�ل a56Q ،4��U �[��ك آن 5[رآ� ا���� و2qU ا����ا و�Lاه� : آ�ل.6Q)ا I�. 
 

���k��ا : � ن ����6ً�د ا��I11MJ ا���ب وآن >J�? *L1�ت ا�����k ا��o���6ى اPإ I
N1���� I1B�	+. 

 
4�

���U إ�� ا�L �1	2 N�2أ ��روا45 آ �Lا. 

 
72رة وا6Pة : (ه��7د $�) �1+ 4.B� ن� ..!$� ه��7د : آ�I� �7 ��6ن إ�� >

 
(��L) : �#H� /�ع �I ا�
  
  
  
  
  

 +�6ق آ	��1��ا
 
 
 

CELOPATRA 
 

PALACE HOTEL 
 
 
 

 4/2/1967 ا�
ه�ة
 
 
 




�d5d2، 4�#* ا�[V�* ? ��8آ� 41 ، ا��ة ا�+�  ا��
 

656O I� آ�نKL ًا��z 6ًا<  ،�	Q8 و�� +* ا��Mاغ ا�656H +* ��1وت، �
��6P 6 أ��ر ه�4 ه�
4�o���* ا�_�	6 أ�
د ا��I11MJ ا���ب  +J�? *L1��I1B +* ا�����k ا�	+ N1���� *���6�/* ا��ا

7ب �+�4 آ� 675و �� أ/� .�رتL)ة ، وKH+وه�8ا ، ���k��ا "U
5
6ر �* أن أ�2+�، أن �  

b +* ا���ض ا�8ي آ��L6ادًا (ن أ��Lأآ�� ا "i��ه8ا ا *�	�Oو ، N�2 -� ةKH+ *��6Oو 

 D�.أ�� ��آ ري +* ا��Mاش: أ��.dH� D7ع، وأ�6P fث ��/ �o�� �1V6 أ�
ا�	1	4  آ�� +*. +
�6ن�K7�� 4Oة �Oز ��6ري إQ ���P 6. �
7L *��ا ��ط ، د��_V��6 ا�	�1   2Vوأ�

�6ي .6 ���O ن�I هg8  ا���ر ا���* أN�L وأد�I وأN�L وأد�656O I� I ، وأ�f �1- آ
ء.6Q)د/* ا�	� أ�م 2�دي، وه�8ا .�� +���ت 2�6 ��ء �� ا.��L47 وا�	�ا  N1	�ا ��إ n�6 ذ��

7ح� . و>6ًا ا(�2KL 6Pد ، إذا �� �B5أ أي 656O...و/�� +* ا�
 

nM/* ر>� أ�� ��أ/�ِ  ، وآ �ِAO D	آ n�ا ��*  �72 ذ�/ور>� 1�O" ا�I58 آ/�ا ��n وا�I58 آ
ن� أن r��5 ا��H�K� 4ي  ، و+��ت �n ��6وء ، آ� H5	f ا~/ً�d��� u/�B]�ا ��	1� N.ا��

 *�M�� �	.و ، I�� :�/6 ، أ�و آن . أI� �_Q أن ���ن دو/� وأI� dH2 أن �_	a ا�7ب  5
"n	��ا "، u/�B]�ر.�4 ا �	2،  N�� N�

6 آن 5+ n�ور>� ذ D��	.و gاد�O I2 و��61ًا ً�8��

JOآن ��5ف أن . +* أن H�5�� ا��	NP�� F1B ا��61ان ا�[L" وK�P ا��dا#�  د�#D ا��17	4، /

4 2	� ذؤا�4 ر�J. وأن ا��Mار .6ر ا��8ا�I1 ا���اO" ��ت��	� D�1P *Uر7Lرس ا+ D/إ ، ،D

6
��5 *B�5 8 وأن�K5 65�5 أن D���6ي، وH��1ة أ�I� DM أن ��D1B ، وأ/D أآI� �7 أن 5J�أن ا 

g6 ور>� ذ�n +�� ��5ف أ/D إذا +
6 ه8ا ا�[*ء. �[�ف �
�N ا��q ا(ولM5 � D56� f1�  61P��ا

D�M/ 6
M1L D/p+ D� d��5 8ي�ح +* و.�. ا-� ، +�q1 وا6P  إ/D ا��
�N وا� �� وا��61ان وا�ً��
 "Oا�����5ن ا q16م وآ
��؟ آq1 ��5ن ا�� 5 q1وآ r��5 :*ه g8ه  ? u/�B$ 47�� 41
أ��5 ا�[

D12آ� I1� 4	1
 رأDL ا��ً�iP �2-�ا No5 ،*����  4�.��ا �	2 ���7�5دل ا���o �" ا��	n ا�
�n ا���dو�4��1د �_درة ا��.�4 ا�� ا��dد4�P � �7 ا�H�1" اB��ل  
K� 4�B.6ار،دون أن �O��ا

6��� 1�41 وا� �1ل وا��	�ك ا�I58 85��� أ/�� �� �5�6وا 2	� ��Qات �1	�� آ�� . ا���ا#� ا�
 

? أ1B�L" أ�8ك، وأ1B�L" أن 8�tك ��
6ار � ��+I1V ذ�n ، وأ/�  إ/�* أر65ك ��
6ار �

6ار ��� n�ذ I1V+�� o/ 65 أن�/  ، وأ/� وأ/ً�� ظ ��M�P?ا I565�� ��V5 
6ار ��� �� N

*+ n�ذ ��م د��ي �" ا����� أ/.. ا��� *�/K� أ�2ف /K+ n�4 ره471 ، ور>� ذ�د��  إ/�
�2* ه* هI17J� �/K+ ، *��5d ، +ّ*، أ/�* ا��B�L إ��H$ نK� * أ�2ف����ن، و7H�ا\ن أن  ا

�� أ�2ف أ/�* إذا �/K+ n�ك، و�" ذ���KL g��2��* ، وI1P أ� �����n� D? أ��. 
  
  

5��1B" ا�r5�H +* ا��61ان ا����وك أن 5�
� +* �OوI2 DP  أ1B�L" أن أآ�[q ذ�n آ	D آ�
5 آ*o]�ع اd��5 ف أن 5 ��+ n�ص ، و�" ذQ��م اBP q5d��ا a�7�5 ? . ��5ف أن D/إ

41 ���1B" أن ���ن +* +�ه4 ا���ق ا��
�Bع ��	�o]�ا 4O و��5ف أن ��آ�Od�6ادة اL ن��� 
�4 .ه�ك ، و61Pًا +* ا��61ان ، �5ازي ا/�dا�2J� ? ، 4د�. 45���+... ًLرو�� آن $�2ًا +

ه	41H�اء ا�J�ر أن ��5ت رو65ًا رو65ًا  ��Q *B��5ة ا���? : D�12ا(��1ة و DLKآ �	2 g65
q5d��ا �	2 q5�]�ا. 

 
r1�رس +* ذ�n ا� -ء ا(�Oد و5M�ا q
1� r5��ا DO: +* و�إ/ n7P8ي ! * أ�ا gه� .6ر n�8+

 r���رة ��و�f1 ��4 إ? أن أ/��oك +* .. ا� �� ،أ��5 ا�1�H	4 ا�[
41  إ/n. ���ازى +D1 ا� 
1�n و+* �VPرك < .*+  I1و� ه�M$ I� ت�5 ا��	�B� �J� ، �B��و+* ا f�]�ا



��.�
�ل �JU I	�. ا��P 45 و�� *�Pرا �	2 ���ر �o�/?ا D�L�1 ��#* ا< �B�� I1P �56
��O ك+4J ، ه�� ا����.�+  �o��دل ا7�� I1P �V�� ��إ ر �[g6 أه6ا��o�/?ا I� . إن

، ��1� ر ، +�1o�/?ي  اK� ��1B" أن /�د��/ ?  ، إ/��+ اآ�[/�+zأ �
�2 �MPة ���7 آ	�
*+ f1	+ ء*$  D.�+ �V�� ��إ �B �� D�2 *�_����1B" أن // � اآ�7* أ��5 ا�J	�ة .2-.��

5��1B" أي رداء . ا�8آ41 ��* ��8ا ا�[*ء ا�8ي 5��1B" أن ��5ن إ�� ا(�6 درn2 أآ�� ���� 
 ���7� )�1� ا�8ي n7H�5 +*. أن N�M5) و.�+ �
Q ر
�� �	2 �� ��n�L أن �
��J* ا��

 6Pء وا*$ I� a* وا��وادة ؟ إ/�U ن�P :I� ر �67أ�1ة �	4�J ا/�J�ا n� 47����  �+ a���ا
ن. +�ق ،+	��H	* ه�n ه�كM���4 ه* ا�. �� D�1P 6 أن
��n�L أن ��6	* إ��  . �_�1ك أن ��5

r��� . �I ه� أآ�� ��6O nارة أ/� �56Oة �8�n و�f1. ا��رF5 ورأnL إ�� ا(�م آ���r ، آ
nLرأ I1� 4o1_��ا(/��45 ا n��1P 6�)ا ��ة وإ�� *P�Uّا(�6  ا ��7* ��ة وإ���+ n1�7ورآ
 ا(�ذ���Oو n���/4 أ�o2و I5��\ورؤوس ا nLء  رأ5�7��� ��M��ا a2�إ/�* أn7P . ا�

�� 1�* ، أ�Oؤ 2	� ا�
�ل آ�P *+ N�+أ �� ن وNzKL آ��أ$�� أن ���4 $��ر . N�M5 أي إ/
1�* إ�� ا(���6P ق�+ �B�� No�L n . أر65ك . n�6� ك، وإذا�o�/أر65ك وأ NzKLك و�o�/أ

*�L�1 ذات �5م ا�
6ان وIU $*ء � +* ��6ن ، و/M� از�� n���1ن ذ�وآ� . و��ن 12�ّ* +
1��1 +* ا���ةL ��ة ا(و���ر +* اQ  41/
* و�iّ* : ا��P D/) D2O��L? NiNzKL أ/

61P��* ا	7
��و>4�1 وNz و$�f ���.6 و>�1م ���B ا� �� و8Oور  (ن �* +�H$ D1ة. و�
�	2 *����� "	
 .ا�

 
 n�� NzKL: هg8 ا�	4oJ و.��* . اآ�7* �* ً�� No�Lو 

ن�< 
  
  
  
  
  

ن/�1�3وت�1/1967 
 
 
 

دة< 5! 
 

�1، و���O n	#L�1 ر
	�  �� 45I2 */��k5 ا��Hاب إ? ذ�n ا�_�ق ا�� q1 +* أ$_ل ? /�
 ����k ا���ب��O�  ��إ �HM�ا I� *�	_$و *iا(+�و �1Ltي ا�8ي 2
6 ه� �-ل ا(�7Lع ا��

�H��ن..ا#�4 ا��ّ�ب ا�I58 ��5	�ن �Lر5 وآ�� أ.�ؤg آN �5م ، وأ.�ل ��	� .	ِ�  آ. *+ n�Lا
*+ n	#L6ى رPإ :ً
P "HM� 65ور  !إن �
 

م ا�8ي ? �� N1�D أ/��n آ�� و�72 ه8اPا?زد ��6J� *��41 اP����ع +* آ��4 ا���ب ��
1رة ذات �5م ، ذات �1	2 4��� إ/�* أ�L[�� وأ/ أآ��7 n��Q ��U و��12 a5�n1..+* ا�

 ً�� درًا( ا~��� *+ I1�1	n ا�	1	4 ا��درة ا��* آ�ه/ n�ن ذ و.��1ًا أواg آ� آًAOMو� (! fPوأ
 �	�� *��J��4  5��XJ ا����ز ��Qةآ2 n1M	� 17O�* ا���Jوق �	1Q)ا . ��1�L45 "أ�P

ً�	M� -ًOر N�ء و.VM�ا I� ءO 8ي�[*ء ا�ا "fوأ� ��t �* 2��ا/ًM�� �P��.7* : "ا��ا
4�7
4�7 ���� رأس ا��I� NO" وا�
س أن ا�Lأ �	2 N6ا��ا I� g���و�ز�� ..ا� رج وا��5 *ّ7



 �5ام� �	41 ��[* 2P�� !إ/�* أآ��7 ��1P *+ . nة ، و��I ا��
 

#	n ا��ا4�#Lر ��6 إ���  *	#L4"ور�HM��و���ق " ..ا �i< أNO ، أ��5 ا�[
41، أ/
و���n �� ���/*  و6Pي آ�ِ� ��	� أرد�n دا#�ً ��*.��t �1	4 . ��4�5 آ�ِ� �	n ا�	1	4..و���Bن

  وآن ه� ��*،ًP�O *ّ�#ر *+ r�+و nPV�ا n��Q *��d�6 زP ��61ة إ�L �ِ�وآ��ز � 
*�1�. N	75 DM5d/ fP_�1، (ول ��ة +*: أ�أ ، X?ه �	آ N�� �����ُ� +* ا	6 �2
�  ، *�1P

nِ1�إ �Vورآ *�+� +* ا��1م ا���� a56�� ���Oو ��د�2ة آ :? n�إن ذ ? N��J5. 
 

��n ا��* 5
�ل أو��Lر *��	Qو b
+ fوأ�  I17	
ن و��t *+ n�1.�� *�K5ه و�I1 هI58 ا��<
�أن أآ�� . و+��ت أن أ�v ذ�n ا��Mاغ. أ�_j ا(��ان إ�ّ* : 1�I11 +�اغ �
�5 N1	gk ا�17ضا�

 ًA1$ *�M�� n�2 .�1Oأن أ *�Oء +* وV17�ا n�.ور D�P�U 8ي�ال اk��8ي : 2	� ه8ا ا��
: " .	� KLآ�� .  �� ��P - *M�5 I�5 ذ�n–و��I ذ�n " أ/ �KL"nآ�� : أر65 أن �
��D �*؟ .	�

n7Pوأر65 أنأ .."  qHأر�  وأ/ً�1�O n	#Lأت ر�
دة..أر65 �ذا؟ و62ت +< 5 gt.. 41
أ��5 ا�[

ّ* ا��*]� ! �� ����B إ? �

 
 X72 *+ �7���5 وه� +* �Uق  أ��2ف. دو/n أ/ ��4�5 �H� م أ��1ًا��J�����5ف ا �	�� n�
45 ? 65�5ه ا��[�
4 ، آ* �75ر�/ D�M��. 

 
I� n/أ�2ف أ  I1P آ�ِ�، �8آ#n ا�8ي . إ�� ه�   ���ديأ/ً�آ�� أ�2ف ذ�n ��8 ا�67ء ، ��

I1�8�� I1P n/� 5  ًا�
��� ��.-2 N7
��وآ�ُ� أ��* ��	n ا���6ع ...، �
��I1 �* آ� ��1Lن �
 !��أL* ��ة (/I1V��L n و��ة (/I1��� :I1�ّ]� n) ا��* ? ُ��ى) ا���ّو42

 
�Lُ رQ ا\ن؟ آ� n�P q18يوآ�ر اراآ��D ��6ن +�ق و�O* ؟ أ� أ/ِ� +
6 د�	� إ��  n ا�_7

��� .أن أ$� �M�n �2و.* وا/��� ا(�� ، إ/ D��I ا�
 

دةPرا#�4 و n	#Lر �/
6 آ� .  n�ذ I��8/� و�
N ا���kو�41 وا�[��ر �� n�k�و n�ُ82ا *�	�ّP
4.-2 D� I�5 ��  ع��.?� :n���Pوأ n1��$وأ n7P* أر65ك وأ�إ/n+�P وأ.6س  .. N7.أ ��و�

n�ذ I5�	�  �MJ���1 اQ *+ D�iء أو و-U يK� .? . �1B2أ ء أآ�� ��B2إ I2 ًاdO2 ���
n���و  �V7/ I17* و/2 nV7	� 6Oول.  ا��* آ�� 2dOة I2 ا(�8 -أ/ِ�–دا#�ًJ� ��آ 

H� أ�Lأ I� ا���ِت � "� D�1Odو�� *ّ+ ر�n،ا�	_���5ت ، آ�� � �رI5 ��* أ�Lأ �  �/وآ
 إ�� >�+4 أ/� +�1 ��-�f ا���م �"ًP�+ N�65 أن D�� �ِ�.�� ً�d. 4	1�J�2[41  ا ، ��t NOر

،n�1< !ا/6+n�Q�+ *2 ���ْي آq1  وو6Oِت +*..�
6 .�	ِ� +ّ* ا��NO ���67ي وه�ً �f1 أ/
*758�� I1�1B��� ! 

  
  
  
  

ن/�1�3وت�1/1967 
 
 
 
دة 5<! 
 



 ،�1�O n	#L�1 ر
  و�� I2 */��k5 ا��Hاب�	��45 إ? ذ�n ا�_�ق ا�� q1 +* أ$_ل ? /�
 ����k ا���ب ا(+�و �1Ltي ا�8ي�O��  ��إ �HM�ا I� *�	_$و *i2
6 ه� �-ل ا(�7Lع ا��

�H��ب..ا#�4 ا��ّ�. *+ n�Lن اا�I58 ��5	�ن �Lر5 وآ�� أ.�ؤg آN �5م ، وأ.�ل ��	� .	ِ�  آ
n	#L6ى رPإن: +* إ�  ً
P "HM� 65ور! 

 
N1�� ? 8ي�م اPو�72 ه8ا ا?زد  ��6J� *��41 اP����ع +* آ��4 ا���ب �����D أ/��n آ

1رة ذات �5م ،�إ/�* أ�L[�� وأ/ أآ��7 n��Q ��U و��12 a5�n1 ..ذات �1	4 2�� +* ا�
  ا~��� *+ I1�1	n ا�	1	4ً�� د( ا��درة ا��* آ�ه/ n�ن ذ و.��1ًاأواg آ� آًAOMرًا و� (! fPوأ

n1M4  آ	1Q)ة ا�Q5��XJ ا����ز � �	�� *��J����1 . 2	� 17O�* ا���Jوق ��L45"أ�P 
ً�	M� -ًOر N�ء و.VM�ا I� ءO 8ي�[*ء ا�ا "��t �* 2��ا/ًM�� �P��.ا f7* " :وأ���ا

4�7
4�7 ���� رأس ا��I� NO ا� رج وا��7ّ* 5�" وا�
س أن ا�Lأ �	2I� g�� N6ا��..ا ��زو�
 �5ام � �	41 ��[* 2P�� !�n إ/�* أآ��7. +* �1Pة ، و��I ا��

 
 *	#Lا#�4 ور��ا n	#Lر ��6 إ���4"�HM��و���ق .. "ا �i< أNO ، أ��5 ا�[
41، أ/

 و6Pي و���n �� ���/* آ�ِ� ��	� أرد�n دا#�ً ��*. ��t �1	4. آ�ِ� �	n ا�	1	4 ��4�5..و���Bن
 ز��  وآ�ِ� 61�Lة آن ه�و ��*،� ًP�O *ّ�#ر *+ r�+و nPV�ا n��Q *��d�6 زP ��إ

*�1�. N	75 DM5d/ fP6: أ
�  ، *�1P *+ _�1، (ول ��ة�أ ، X?ه �	آ N�� �����ُ� +* ا	�2
a56�� ���Oو ��د�2ة آ nِ1�إ �Vورآ *�+� +* ا��1م ا���� :N��J5 ? n�إن ذ ?. 

 
n��Lر *��	Qو b
+ fوأ�ن و��t *+ n�1.�� *�K5ه�< و�I1 هI58 ا�
	I17   ا��* 5
�ل أو��

1�I11 +�اغ �
�5 N1	gk ا�17ض �أن أآ�� . أ�v ذ�n ا��Mاغ و+��ت أن. أ�_j ا(��ان إ�ّ*: ا�
 ًA1$ *�M�� n�2 .D�P�U 8ي�ال اk�ء +* و�O* أن أ�1O 2	� ه8ا ا�V17�ا n�.8ي : ور��

: " .	� KLآ�� .  �� ��P- *M�5 I�5 ذ�n – و��I ذ�n" أ/ �n"آ�� KL:أر65 أن �
��D �*؟ .	� 
 وأ/ أر�qH  أر65 �ذا؟ و62ت +
�أت.." أn7P وأر65 أنً�1�O n	#Lدة..ر< 5 gt.. 41
أ��5 ا�[

*ّ
]� ! ا��* �� ����B إ? �
 

 X72 *+  ���5ف. دو/n أ/�	�� n� وه� أ��2ف �7���5 �� 4�5�H� م أ��1ًا��J��ق ا�U *+ 
? 45�/ D�M�� 4 ، آ* �75ر
 .65�5ه ا��[�

 
  I1P آ�ِ�، �8آ#n ا�8ي  آ��. أ/ أ�2ف أ/ n�I ���دي إ�� ه�ً�أ�2ف ذ�n ��8 ا�67ء ، ��
*� I1��
� ، I1�8�� I1P n/� 5  ًا�
��� ��.-2 N7
��وآ�ُ� أ��* ��	n ا���6ع ...آ� ��1Lن �

  !ة (/I1V��L n و��ة (/I1�ّ]� n ��أI1��� :��*L) ُ��ى ا��* ?(ا���ّو42 
  
  

ر n�Lُ ا�_7ر ا�8ي راآ��D ��6ن +�قQ ا\ن؟ آ� n�P q1وآ  ��إ �	6 د�
و�O* ؟ أ� أ/ِ� +
�M$أن أ ��� .��n �2و.* وا/��� ا(�� ، إ/ D��I ا�

 
دة Pرا#�4 و n	#Lر �/
6 آ� .*�	�ّP ��8/� و�
N ا���kو�41 وا�[��ر �� n�k�و n�ُ82ا n�ذ I

ع��.?� 4.-2 D� I�5 �� : n+�P وأ.6س n���Pوأ n1��$وأ n7P* أر65ك وأ�إ/ .. N7.أ ��و�
ء أآ�� �� أ�1B2 . ?. و�1Q *+ D�i ا���  �MJ	�I5 ذ�K� nي U-ء أوB2إ I2 ًاdO2 ���

 �V7/ I17* و/2 nV7	� 6Oول . ا��* آ�� 2dOة I2 ا(�8  -أ/ِ�–و���n دا#�ًJ� ��آ
ت ، آ��ا�	_��5�  �/ر�n، وآH� أ�Lأ I� ا���ِت � "� D�1Odو�� *ّ+ رI5 ��* أ�Lأ �� �

4	1�J�2[41 ا ، ��t NOم �" ر���ا f�-��  إ�� >�+4 أ/� +�1ًP�+ N�65 أن D�� �ِ�.�� ً�d. 



،n�1< !آq1  وو6Oِت +* ا/6+n�Q�+ *2 ���ْي..�
6 .�	ِ� +ّ* ا��NO ���67ي وه�ً �f1 أ/
�1B���*758�� I1 ! 

 
1
41 . �� أ6Qق .b أ/6i n أ�8 ا��-.4 إ�� �6اه : 6Pث  وآن 2	n1 أن ���.�* �
P أ/� ا��أة

n#8اP آ�� ��P n�؟ . و.6 �2+ُ� ذ��t NO61 ؟ ر	H�6ار اO ء�� �	2 n�<�5 نإذن � ا�8ي آ
I� 65ًاd�  I� 8�t 6. *�/4 أoJ� 6ي
تا�8ل؟ أ��ر أآ�� ��
61ًا ؟ ��ذا �� ����  هg8 ا?��ًLا���

n�ور>� ذ *���Oر I� ل�� �/g: أD� 6Q ا���ح ا��* آ��1ّi 8ي�ا 2م ! ا/�oي  !ا/�oي �
ج ا���JBن ��ذا؟ �I ا���kول؟ آI565�� q1 أنOd�ا �	[* 2��ا I� N�أ���ف ؟ هك  آ

D++ 4�n، +* >� دواء 5�	 r�	�J�D1�i ،b1 +* �2و.* وا�O	� *�I5�B$ * أL�6 رف آ�� �
�1+ I� أ�2ف ?! 

 
*� *��
و��� أر65 أن . أن رو42 2-.�� آ/� +* أ/� �� ��I؟إ/�* ? أ6Qق  ��I565 أن �

�6ي ���1 ا����ب وا� 8?ن ، وأ.�ل �n إ/�* ?. أ6QقO f1.أ : n/ا(�6 أ ���1م و>6ًا وإ�ا
 أD� d�2 أآ�� �� آ��7 وأآ�� وKLآ�� أه�ِ� +ّ*�. 

 
دة..�O ��ة أ��ىأ/� L��[ 675و< �n .	1ً- وا61��Lي � +�	�D. و��I أر�Oك 5M�� *�	Oا  *�

 آ�ً- ، آن ا���� أآ�� �I ا��-مً�1
4  آن ا��ه�. آن ا�6�7 أآ�� �I ا�
�ب. 2
J�ا I� أآ��
N5 أ+I� "o ا���ا4�O. آن ا��+j أآ�� �I ا�
�7ل. J��ن اQ�Pِ� ��ً- +* ا(5م  �
6...آ

م و��Qpار، و���nا(�1o�/� n���BLK� 47ا/B��ا �	4  �ة 2�ج \�Pي ��� أ��M� �� أ�6ًا
*�+�ِت دون أن �����*..ا�����5 و(�BLا/Lو ! أآ�H� I� �7د هg8 ا(1$ء  إ/�ًA1$ � 	� :

�11 � آ�D�ِ �* و� آ�� D�n  �� أ62ِت �1�n. �� 62�ِ�. �� +��ِت .	1ً-
� n�M/ I1�2...و� �� �+
 !2�6ك و�n أ/�* +* 2م آ�N آ�ُ� دا#�ً

 
41
5 �717P* ا�[..1ع و/M" هg8 ا�_��4؟ ��  � ا�8ي 75
� ؟ �V�ه8ا ا "M/ .��1* ا\ن دو/n و�

 ��8 ا�67ء إ?���	�  I�5 أ���/I1 : أن /��	�-.4 أو �	��7، و���� ا���/ ا��-.�Qp� 4ار إ/
ن �+��5 D/65�5ا..��	��L6 ا
4�O وا�J	�ة و���1ه ا����� وا��V*ء�M�ا 4 ���ر��.-�	�  

I7H�ا KB�  +* N17L >�1ي ، �� أآI أر65 أن أUّ�ح: و�7د��ً/7O ��6 آ
+ ء  أ� أ/VM��
I5�]2 N7. *L
 Uّ�ح �* ا���� ا��	�� b. *ّ�ا إ�A1�، أ� أ/� +
6 آن  �MB	I1 وا��أة �� 5ً�2

b
+ n�M/ ه� n��5 � ..ًM#��1ك وآ�ُ� �� �	4 2M#��1 >�1ي، و.6 أدى  آ�� �� �	2
م إ�� ا�4�1HM ? ه* 2-.4 و? ه* ��� Bا?ر�..I56

4�1B  أ���	� ��	��Lا �� أ/� آ� أآ�� 82ا�ً

 �	�-.4؟��	��Lا ��أو  ?! 
 

�-م" ذ�n . أ� أ/ +Kر65 ا��-.4 �L?ع اH]�ء " ا1
4 ا(1$
J�...�ِ�6J� I2 �ِ/ت "  أأآ�� ا���1

��I1" ..آ�ا�4� Nه I1U �aJ ا�[1ًA1$ *��. ��7؟�-.4 أم ا��؟ +* ا !أ5��

 
n� أآ�� NzKL . NzKL.n7Pأ NzKL61ة. و�� I1	o�Lو..jM��� *�6. No�Lو  r7�� gH��

1رة آ	� ��رت +*�1ر�n وا.4M ه�ك 2	� ا��q1Q  ا��7" رأس ا�L و$�6ت..I1��� +ّ* أ/ِ� �
  أ/ِ�.آ� آ��7 �*" آ	��n"و�f1 . أ/ِ�.

..nِ� 
*/M�ن آ�< 

 
 



1 أن أآ�� �n: هم�Lدا ورO *�� �	U�1م و�6ي ا�2 I56�ء ا�� 6�Pن أء  آOور gءOر
 D��Lk�– -ل��41– دار ا�أد�41 و+ N#L6ن ر�� I� ر��1K�   41Lن ���7* �	�L �A$ وإذا
n��	LK� . دة وذاتO 4	H� ر��را 61Oةإن ا���Lو�6+" أ "M��� "5ا���* – ��ز n�8� �7<إذا ر


ه�ة��4 إ�� دار ا��-ل �Lر D�...4	P�� *5رأ *+ n�ق  إن ذM�?��1ن اL61ة ، وM61ة و�O
��P  �J5��ن �n ا�M	�س إ�� ��6ن أو �J�M5ن ��Jiه�ة وا
-�n +* ا�V5أ D�1J� n56�5 D/إ  

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ن ا�8ي : وآن ه��#* ، وI� NQ د�[KH+ aة ، +���ت ���ML 41]2 Dي و�" >.6Q6 أPأ 
gر�VP I� a5V� 

 
+�ت : رأس ا��7"L I1P *ر�1L D�2د��L8ي ا�ا ا����1 2qU ا�� X1P. 

  
  

دة<.. 
 

�� أ�2ف �ذا� n� ّ* أن أآ��	2 I1��5..�	L6 أر
� n��7ع ، و�" ذL8 أ�4 ���B� 4�Lر n� 

�ل� n	#L�+  ���* أ�4 أ/oJ	� 6ي
 ، وأ/ أ$�� ��8/�، وأ�[� أن ���ًA1$ *�	��� �� n/أ

 دو/n: أو أن / *V7�n .6 أ�aM 5 8 +* +�اغ، أو أ/��Q D ، أو أ/D ا���t K+�� �J/ DH دورًا ،
 6P41 ? $*ء و? أ�1 �ر  g�I� I�1 –و>1�n ..أ��5 ا�_L 8ي�ا I�5–��5ض I� ..  6ك��

N1J��� .I��� �1< �1ك< I��ء و*$ ? n/دو. 
 
�I1B  أ/�	+ fPأ �	�� n�P6ي، وأ	O *+ : *+ 7* $*ءPو ، N56� ر�4 �- أي�2 آ1i

�	Q ل1�P?47 ا�� ��� N1J�� د��ع ��� .��J* ود�* ، و>1
 


6 و." ا(�� ، و? +�ار�..�1< ��U D� n�� 8اب��ا، n/8اب دو��ا ��U   ، رحO 82اب ، D���و
j5و���ا �	2 *���� .��Qة �

 
�
��5 I� ًA1$ أ�2ف أن ًPا�O K��5 D/) ، n� */85آ� � g* أآ��إ/.  f	O1" أن أB�Lأ ? أ/

��/� a��5 ا��س .��	�� *Pا�O aر�K+...ءا�[�� ا(�Lد : ا��* �8آ�/* �n  و5 ����ة ا(1$
راتI1P 5	ّ�ح وراء o��6ي ، ا	O عdّ�5 qB��� أي *�P�H� الd� 1رات ، ....ا���د ��ا�

ء ا�I58 ��آِ� 2	�.6Q)س ، ا�n ، ا��
62 ، ا(آN ، ا���� ،  ا�[�ارع ، ا����� ��/�12
Nآ ، q�#N ، ا����� ، ا��17 ، ا��L��ا D	آ ، n�ذ.. D	7.ه� أ/� ، و : أ/ أ/��U أذآ�ك.. I1Pو

*ّMآ ��إ �o/أI1	1�� n�Pأ  *��؟ : و�B�� I1P أذآ�ك ، وI1P ��62 أKLل..+* أ2��� I�
 أ.�ل ًLKأرى آ I1Pذا؟ ه*: و �[�ب؟ �� �

 
KH�ّ* أن أ	ت 82ا�* ، وآ�� 2�Q 6
�  I� ار�M�ا �	2 ���I1 إ�� ا����M ، هر�ً أو ��>�ً

 . ا��IU وا�8H� :�Jرًا +* 6Qرg  أ.�ب ا(1$ء إ�� ا��NO وأآ��ه
 



أ/�ِ أ��5 ا�H�41 ا��* �n1J، آN : أ/I� Ni أNO أن أ��Lد ا(رض +
��* �* وإذا آن 2	ّ* أن
، 4	1�  N��J� ? *��ا *� آq1 أ��Lدك؟..آ�ا�1

 
، n� أ.�ل  qHّ* ودون أن أر��12 j�<دون أن أ : f�J4، وأ�	1� Nارك آ�O ��م إإ/�* أ/

"�Lوأ n�J�  6ك�O "� 4����ا �J� *+ r7Lوأ n��� وn��Q وروnP ورأnLِ ، وأ.�ل وأ/
u1]/ 47�2 �	2 : دة< دة 5< دة 5< 5... 

 
j�<ّ* وأ�12. 

  
  

1ر�* +* ���L أ.�د I1Pرئ >�1ك ، و. 4�� f1� أآ�� I1Pت  و2L n1�6ث إJ61ًا أ�Pو N1	�ا

I1 ، أ�Lع ،#� .أn5��P وأ.7	n وأ/�[*: �� أ.I�  q ا�H��ن ، أ�[�O ، أnJi ، أ$�� ا�

 
ن ��t أن و�Oدك ��* O��ن  ��t���U D ا�	8ة  إ/�* 2	� 47�2�O��ن و����* أ�2ف .N7 أي إ/

D���و ،- �� أرg65 أ/. *+ r	�+�D إ��-(/n أ/ِ� ، ا��* ? I��5 أن ُ�P *���� ن��O  ت���ا! 
 

42 أ�f رن ا���q +* ا���dل ، ور+������ I�5 ��4 أ6P ��5	� 2	� ا��Bف ا\�� ..ا�
7نوهO ت��� ، 4oJ� 6�� ،��دة؟ :�< 
 

 n��5 ? D	4..وه8ا آ��#�4 ..و��ه��4 أ/� 41ّ7Q و+. *+ *�Lا *Oأن �6ر I1�1B��� 4����و�
��I56 إ�� � ��I565 ا��+�I1 ، و�6و2 *L	D1 وأ/��.. N7.* أ����45..و إ/�* أ.��P N7 هg8 ا���

4� !ا���1
 

ذا أ.�ل �nِ؟ إ/�* أ/rV ��ارة�..���5��ون ا���7
ل 2	� ا��و�5  ، 4$ �	�� �V_�ا */��
أ��I2 6 ور65ي $�Mة ا� 471 ا��* �8�6�O �ًِا ، 5[�6 ا� آ�  ? أ1B�L" أن أ/�� ، و? أ1B�L" أن

*��1	�H�� ، �17ه�ادة ه� آ -� �2��Oأ! 
 

ذا أآ�� ? أ�2ف. ? أ�2ف �ذا أر65 �.*��/KL I5أ ��وا\ن . ? أ�2ف إ– ًQ��� –  أ/
/41 إن: �[�ش إ�� 6P ا���� B1]�ا~�� ا I15-� N�� *� n�M5 س�

* 2	ّ* أ��5 ا�[
41 . ا��M$أ

...�	2 ،n�8+ ل
 .ا(.N ، $*ء 5
 

�ِ	. :q�دث +* ا��J�/..  أ�ًQ��� D+�Qوأن أ ، D+�Q1" أن أB�L6ي .�ش أ� f1	+ أ/
D	��P82اب ? أ �	6. 2
م ، وأ�2ف أن ذ�n $*ء ? �
ّ�ض ه8ا ا�[*ء ا�8ي آ�� �BP D ، وأ/
D���ّ�ك آ��1ًا، و��6P :4ث 5
 .2��ان ا�

 
زمP 41�1�Q ع أآ���/ I� ، زمP NO6و: ؟ أ��ا DOو *+ D�� 42H$ * أآ���8 َ�ب ،  إ/���ا

�J�ا DO42 +* وH$ D�� N.* أ����و. 
 

�56 ����JM +* أ/�7ب ا��7ر O ق�	4 ، � �. NB� n1B2* أ�آ..إ/KL�2+ِ�  �نو ��61ًا �L
 ، و�� n�� �B 5 ، وn���J5 Nz ، و��ً
P n7Pأ NOر I2 I17��� q1ء +*  آ*$ �5K� ���5ث

 n	17L ... ?إ ًA1$ N�
��� D1J��� دون أن"I5��\ذان اt" ��� .وا?>��اب وا�
 
?! 



 
q���� *�� *�6J�� ?.. * آ��1ا�6..اآ�7* P ��إ n	#Lر �Pأ  ا��
f56 ، وL أ/ً�1�O �� �M�PK
n� �1B2KL وذات �5م..- أ��5 ا�[
41-إ/�� N�Oأ  ً.6Q  ..آ�7ِ� وأآ��ه

 
*��Lر *+ n� �ُ	. �ُ�6ن آ�� I� ر���	� *7���� n/4 أ/�� 65�5و
��و�* أن ��M	* ، ..ا�P

6 ��ء�P) *7واآ� I56�ا. 
 

 .اآ�7* �*: أر�Oِك

ن�< */M�آ 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

زمP :ءل .�� آ��* �N1 ا�_��B6 أ�Pأ. 
  
  
  
  
  
  

.I� 4565�� 4 ا���دانB� 
 

�1968رس17 
 

ن ا(�� >دة�� ا�
 

 �H	4 ا��Jادث
 

 ��1وت
 

ن�7� 
 
 
 

��* إ? ! $� ه��7د : ه� أردد دا#�ً ر>� آN ا�
�1 ا�8ي
أ/��oه آ�  �زنآ1	� �I ا� 5 ? 3�
ن]B��ا �o��5...4.6� 4.B7�ا g8ظ  أذآ�ك، وا���ت ه1
 وآ� أ>�L���ا I17J� أ�2ف آ� *�/)

���.....��� *�1J� �1�O.. 

ن�< 
 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



.4  +* ا��7رة ا��* a7L أن آ���7 �D: $� ه��7دB�4565��. 
 
3 I� �	1زن آ��ا :  q1iن 65�5/* أن أ�JQ* ، و��P  آ1	� >�ام إ�� وز/* ��+ً 2	�3آ

N�+أ ���1م �ا!.. 
 
 
 
 
 

�1
��...4.B7�ن  ا ا����	��41 
1L�� 4�t g61دا/* و��L *
1L�� �1	2 ��o5 4565�7�و�67و ...ا
I� رH$اش وأ�Pر أ�t DM	� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

/8/1968 
 
 
 

*�d5d2 دة<.. 
 

��n آ�� .6Lر D1+ �1
2	� ا���� 4�n  وL ��d2	�1 أ�8ت 2��ا/fM/ *+ I� n ا��1م ا�8ي �	
�Lأت ا�. I1P I��و ،?ً�B� f5آ�  ، n� ن أآ��K� �1Mواآ� ،j�+* ا����ان ا/���* $*ء >

 . I2 2��ا/*
 

��n آ� ا���B 2	� أرض ا�2��هLّ* ر	2 ��d/ س/. ��	n ? $*ء . ا�71�� ،v�5 ? n
*.�* �Kن  .آ	��n و6Pه ا��* �� �Qت fB_5 إ�� أ�2M/ أ82ب ،n.أراك دا#�ً أ��*، أ$�

رتQ 4��� *+ أآ�� nL�<K+ n/1�ول /Pأ  w1]J�ا 
�ل ا��* d5ر�2ن +�1J�
N7 : آ� ?
72د ا�[�f"زر2ً >g�1 إ?  "I� 72دًا �	[�f  ، وأ/ *�1P *�/أ . n� * أ$: أ.�ل�إ/ ، n1��

هKL Nراك I1P ���دI5؟ أم �VM	I1 ا���M . ا��61P ا�8ي أ� aM�D  و? أ�Q n/) *J�Lت ا�[*ء
2ت ا��*� ��P ا�
�ار ؟ ��	n ا���J� *+ �	7O  

 
 *�LK�)n�LKو�) �5��B� أن I� a�2وأ �1Mأن أ� I� �7رة أآ��� n7P* أ�أ��اك +* . إ/

ة ا��* �fM/ � I ا���ن؟ إذًاLK�	� 5*��� !n� إن: أ.�ل ، ً�1�O 6رانH�6م ا�/ �* ، ود12��� 



رة B]�ا *+  أI� �_Q أن /�6ره��1P.أ��2ف! 
 

  !وهأ/8ا ���وك ه� ، آ[*ء
 

q1؟ آI178ه� nآ��� 
 

a7B5 �	�� n1	2 يMآ a7B� �� q1؟ آr54 ر�MP �	2 D1��ا �J� *+ اع�$ 
 

*+ nأذو� �� q11 آ��� I� N�Oأ �� q1�7ي ؟ آPة1J�ا j7/ ��6 إPا��ا  زور.�ً�� 1
*؟ �
J�ا 
 

+* ��2ي دون أن ���آ 2	� و�O*  آq1 ذه�7 دون أن أn� fP ؟ آq1 ��ت 12�ك
 nآ��� q1؟ آ n� n� ؟ آq1 �� أ�������   ��I1V؟-و�d7ي و/�ري ا��JVك  5 ه�ا#*–�

  
4 ، 5 �7. I	n �� أآI و��6ك ��� إ?
1	B�أة ا���ا 12* ا��X7، أ��5i �1
L n1�12 �J� I� 

n1�Pو+�ق را ، د�* و�1	42�O * ا��ء ا��* آ/� دا#�ً �Lا�ًLوو *�L�� ��إ �ُ+���. 
 

4
1	U 2��Mر  ! 5 *P�O N�� *�MO �J� 8ي رف�[�� ا�ا أ��5 ا���أة ا��* ��	n ? �5ى، أ�5
4756 ، 5+* ر�P ا��r5 ، أ��5 ا��1�ن ا�	�ن ���Bان �d7 ا�
	� و�	r  و�6H�ب ا���1
4  ا�	U :

�I� n 2[7* و��آ� ��Jي ؟ ��6ِك �f1 إ?L�� �	$ q1* ؟ آ�ه�8ا 2 ��	ا/  q1اء،  آ� �ا
N1L *+ 4�#i �B� ة�B. ?إ ��� n/دو . 

 
1
4 ��2ي 2[�
P n�� .، N1J�� n1+ ��i إ�� 6P �� أ6Qق أ/I1V�� 6. D، آن ذ�N�� n ا��
 n���ح–و7Q ذات-��  ! أن $�و.17O *+ n� *�� I�5 >7ِ� ، آ�

 
4�1HM�4 ا+P �	2 4.وور: 

 
�I1� n ذرا2*  >درت ���ك "Pأ ��ز را.�7 ا����b7�5 6 ، ا��Vء 5��B� ، �MBا�n . ، و�

*M� � .8ا.4 >�1  و>6ًاJ� �+��KLراك (ودn2 ، و��I ذ���1L nن ��72ً ، إ? إذا �
41/� إ�� ا�	
ء؟ إ/� آ	�4: أ.�ل �n  هN...إ/� ً�41 ���رة آ+41 ، �67و وآKن $ � $ ��1� 

 . N7�4oJ و��آ� ���41 ه�ك .6�	���L1" أن. اB�L8ي أ�61 اP��[*ء ا�ا D��.أ.." 
  

4
1	B�ا  ...أ��5
 

D	آ n�ذ X72 . ا��	�ت آ	� 2	�� �N7. I أ/س I5��t ، و��I و." 65ِك 2	� 17O�* آن دا#�ً
 N�� ، u[*ء را#" و���ه�و?و?دة  ً1� و$ ًQ� ًA1$  .��5ض و�4V ��� ، آن دا#�ً

 
�4 ا��* أ��Bت 2	�J� �I ا� �� ، و��12 *+ I�n1 آ/�  ا��	�ت X72 أ��5 ا�ً�L�� *+MO

6O��  g دا#�ً ا��	�4 ا�656Hة ا���7 ا��*M]�ا ��	.�� �6أ �I آ��ة �� ��4 . V7. *+ 6��� �/آ
"��	5 ً5�
72 ًV7/ ����6ه[4 ا�� . 

 
*�_�  أ6P ، وراء ا����85ات ا��* ا����2 أ6Oاد/  ا��	�ت X72 ، وأ/� آ�� دا#�ً���M5 ? *��ا

��ي ،  و��Lه �Pو+ً وأ�Qا�ًO n2د�* ، وذراLو n�Pي، ورا�B� ن $��ِك
6 آ� ،
*LKك آ�M$ي، و�J� ك12* .و12�i n�رك ��2ي ، و�VPرك و?د�* و>1o�/ن ا.. آ



  ���7 رr5وه�	�� I17رًا  أ/� �8ه�H�� 7ح 7$آً� ...� D11J�g61�� �� ، 4oJ إ�� ا�_�1: ا�
 

�� ��6ك؟ وأي 7$ك �L 6ك؟ أي أرض�� D	�+KL 8ي�ا N�61L إ��  آq1 ��آ�n �8هI17؟ �
+* و75L* رr5 ا��r7؟MO 

 
 ا�[�Hة ا��61Pة ا��* . /n�6 و/�6*. ��2ي 2KL	n ا��6م�565K� �M�/ 6
� 4	Pر *+ د+�هQ

�5��2  �P�� ? *��6ة اP��[�ط +* .�1 ا�ا N��/ إ? أن ��. ، و�� a75 أ�/6
أن  أ/� وأ/ ا�2
دة أ��ى ، و���� � �ABن ، ا���أة ��6O ��ة وا6Pة +* ��2��� ً��ا��NO ،  +* ا���� ��

8� ، j5����و?ت اJ� ?إ f1� n�أة ، و62ا ذ�����2 ا *+ NO��ا n�86م را.4  لوآ��ن وا1�ا��
 .+�ق را.4

 
 ه�/6�L4 إن أ��ا(. �J� *+ _�ص�ا �	6رة 2. ��N1J . أ��2� +* ا��dو�5، أآ��/� n�؟ ذ���/

  - ، وأ/ًV5أ- �� ��L�� f1* أن أ��U ا�dه�ة ا��61Pة +* ��2ي ه�8ا ،.  ? أر65 أن أ/
 . أن أ�
� �MU��*���Hد أ/n ذه�7 ، وأن أ�	* +* أن أ�
ك ه� ��N أ�	* +* 

 
ه إ�� أرضP�O �	�P *��4 ا
1	B�ا ? أ�2+�، وا��* آن 2	* ��8 ا�67ء أن أ�2ف  +1 أ��5

+�V�L ،�1ب +* +�اغ� ، ��N ا���/K�  "�Uأ ��� ، 6P g6J5 ? 8ي�6ى ا��ذ�41 اOء و��ا�
���دة � n�� .*+ كP�O 6 رف
� ًA1$ Iآ� aM� D7]5 ا�
	�، ز/dا/�* و��آ +* ه�ا#� ا�

4
1	U 4
M� ���Q *+ ��6 ا���ة زر2Pو *+ fB_�  .و��آه
 

n�� "�Uأ ���  N� ���I1، وI2 �VM/ I1P رn]5 آ�$�1 ? ���I أ2[+������دة، +�
 ..أ/ n�I ���دي ا�
�ار �2+� أ/

 
�� q1؟ آI178ه� nآ��� q1آ I��و  ��إ D�M/ د�6�� ر�b ا��	�� n1�إ *�M/ bخ؟أر���ا w5ر 

 
*#4 ، 5 �d7ي و�
1	B�ا وه�ا#*، إ? ا��6م ، و��61ًا +* .�ار6O�� g �8رة  �f1 2�6ي، أ��5

 ا�
د� 4�	�H]ة
  
  

�	�. 
 

1ن ا��* - 8��5اك–��ا/ . �5م KLراك ��ة أ��ى ، ذات��� ��P Iل O	�د/ �5ا.ت ا����L 
تoJ	�ق ا�+ �1�7�L �2�Q No/ ? *آ ،��1P *+ درة  ا� 8?ن؟ا��

 
1
4، وإ? آI��5 q1 أن ��5ن ��2ي ��n ��2ًا و��2ي دو/n ��2ًا إن	U  ا���� �5 ، 4�56

 I��5 q1وآ ،ًV5أ– I5����ا I58؟– ��6 ه ذا  أن أراك ��ة أ��ى و���/I1 أ/� وأآ�ن أ/��
 ?؟
 

�I دواءPن ه� أ1� �I ا���D2 ا�7[� +* رP	��� ا����5ة ، و�"  �ذا أ.�ل �n؟ إن ا��/K+ n�ذ
ك�
I1 +* رأN�� *L. أ/M � �/8ي  أ�ا �#B�ا w5ر ����ي 5��2��Mر U	a1، أ�م � *P�O

r�� N�� ، رUو bP �� ...ا�7
 

q1Qر �	آ[*ء ، 2 ر aM 5 ،N5�U +* �6/* ��ق (راك، و/6م  وه أ/8ا، ���وك ه�o�/ا



I178ه� nآ��� *�/) .I1�	�ا *ّM8 ��آ� ، > أ$�ع آ�� +��� ��K�o��1 ا. 
 

�* : وأ.�ل��.. 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

�1	L : زي�	��1 ا	L 
 

f5آ� : *#.6Qأ I� */B5�� a56Q ، �+��Lة +���م  آ���M�ا n	� [�دة� ��6ن ، وآ�� *+
2ر�* 2��ا/D ا�65�7يp� 

 
 +* �	aJ ا(/�ار ا(2�7L*  هg8 : ... !���وك ه� ، آ[*ءوهأ/8ا �V�� ن�< �]/ 4�L��ا

 ا\�� � g65 b 2	� ه�w ا�dHء ا���[�ر ا�8ي آن �5أس �g�5�J ، وآ���V�� . *+و
I�P��ذ 672 ا�L)آ�� ا ،f/�� F5ر5
�ل61H�23/9/1990 ا���65�O *+ *�1ة ا��6ى ��  :
�نأ�P أن أذآ� أن ا����Pم >  aJ	���5 ا�J�� ً�ت ر1#�1��/* N�2 +* أوا�� ا�M�آ

412�7 +�1 ا( *2�7L�65�Hة ا(/�ارL4 أJMQ ���5 نJ5 ? 4JMQ	N ا��i" . ا�	7�/41 وآ
1L* ا����* أو�#D آ/�ا ��5+�ن أن �	n  ا�.6Qأ Nوآ D/6اOوو D7	. aM� I2 ���5 N� *��ا��
�/ت آJM�ذا ? ا��	+ ، دة و2��_� �]�� 4 ����4�H� ك�1 وأن ه�L ًV5ب أ ��[� +* آ�

Dا��� g8رس ، هرس ++ �L� ن ���5 زاو45 ��
6 ا���� ا�656Hة و�5.��� آ�ً- ؟ آ� آن >
n�ذ �� N�J5 أن �H5و n�8ر آ���ا �� ��ت � .ا���

  
  
  
  
  

7ح �5مQ28/12/1966 ب. أ5
o�* .�ع 2	� ا�7ًM.ن وا� ، و/و��* ����ً،  آن >ً7iو>
 -ً#. 4�L��ا g8ه :n� �7U أ��* +d5ة +�1 �_� *7V�n  آ���7 �nِ ، و����*. إ/�� . و��آ�
�V65ي و� I1�..����4 �6أ آ�Lر �/
 ، 4�N1  وآ���4 27/12/1966+* ا�	1	4 ا�L��  و����

�H+ ع�	U 6�� 28/12/1966 أ��ى. 
 


6 آ�� �1	+  ورد +�1� *�
�Qء  ��.6Q)ا j�� "� ة��L 6�� *�M/ ��إ �	أن أ� ��4 إOJ�
7�* أن ذ�d1L n�dل� �B 5 ��6ى  و��ه8ا ا ��ن إ�7�* و���D�6 +* ا�-و2* ..>� �B� gأم ��ا

g65أر ��ك  ؟ أم ��ا/* آ أن 5
D���L *V �" أD��L و�8ا ا.��2 �P	D1 ا�8هب ���7ًا إ�� ه�ً
P
 أ�ر $��آD ؟ هN ���6ت إ�رة $�D؟ � ز�� ��P ا��1م أه� q�I�i) D ووK� D�62ن�� D� ذه

? �	2 *Q�P 6ر
� *	#5�4 2	� آ1/D ا���P  أدري ، و����* أذآ� 61Oًا أ/�* آ�� دا#�ً
*/
-�41 آ1�Lا. 

  
  



  
  
  
  
  
  

 �1�27/12/1966وت 
 
 
 

#dة+ *�d5d2.. 
 

�nو����* أ�2د، أ/KH+ "7ة ، وأ/� �
 إ/�* أ>2 �1�L n��اتM�� I1�� :��5د NMB�ه� ا آ�ِ� . ه
a7L �	�� أ��1ًا �8�n ا�NMB ا�_��1+ �5�Lا n���* و��56
�M� n/إ I1��
 �_I17V و�I1/dJ و�

4 ،  ���I1�1B ا\ن ��6..ا(�Uار دا#�ً، ا��_	�ب 2	� أ��g دا#�ً، ا�7� I2 XP	KH دا#��L I1�-�
6
��dو�ً +*   آ�� 2	* آ� 675و أن أNzأن �A�B�* �[*ء وا6P ه� أ/�* NzKL أ�2د ، +

z		� دا#�ً أو+� ا��س  أ�2.* ، إن ا�[*ء ا�8ي ا/��� +ّ* I1P آ�� +* ا��$�ة �� 5	��A ، و.6
�J�ء ا�L4 وLر�� (/n ��61ة 2�* و(/n  وه أ/8ا أ�2د ��ة أ��ى �n ،. �[*ء اD�L ا���

�K� أن I1�1B��� ? n/)* و�6 �� ��* ���5ة اdH�*ا�58 n�و n1+و n��.. 
 

4	5�B�ا I1��4  � ا�8ي 6Pث �-ل ا�+�< n1	2 ��J�.8 ا�� ،b7V�ا��41i ؟ � ا�8ي 6Pث، �
ر+�� ا��[�ط +* وDO ا����I1 و���ن ، ذ�n ا?��L	�6ي ا��1B  ا���	1ت ؟ هN �8آ�I5 ؟ �5م

�� � *ّ+ 6H5 ن� ا�8ي آ
�* ، إ/I1P n$ -� nJV5 D 85آ� ا�M/ آ�� أ/ 2	� aP . 4أg6O أ/
ور+�V أن . ���1 ا�NMB ، و��I إذا ��� ه* +����ت ��� ه� : �D  ر>� آN $*ء ، و.	�

N�� �		zأ��ج و  D��Qأ �J� 6م�� 4O�V� n1�إ �o/او45 وأd�ا ��ي إ��z �H��ن +ر ���7ً
I1Pردة و
b ا��[�ط �I 65ي ا�7L�2 أ�8ت أ��* ، و��ا I� 6اء ��6 .�ن��و�� ...��fM ا�
�4 +* ا��ا��g��2 I� 4 أرك إ? ��6Lر أQ ؟ ..أن�V� 8ي�[*ء ا�ذا أذّآ�ك ا\ن ��8ا ا��

ن �f1 إ? � ��ع �-�O ، ه�8ا آن وه�8ا ه�.. (/�* أ$�� آ� آ�� 2	� aP ر��� إن ا~/
 62ا ذ�n ه�اء +* ه�اء، وأ.�ل ا\ن � Nوآ ، No1L وه�8ا :ً
n دا�N �	 آ�ُ� أ� fP	KHي 1�2

 ، I1P آ�ُ� MUً-، ا���7ة، وآ�� أfP آ� آن��1��وت +D1  ا�_�d5ة ا��* آ�ِ� ��
6ا/D ه�ً? �+
��1 �	n  إ/�* ? أ/�� 6P.�* ا�6آ��ر. إرادة ا���M]� w1ة ا��[�ط+ r7�� �/و���ن I1P آ

I� ��M�ا �	درًا 2. -ًOن رU ا����ن ا�dر.وان ، آ�ه6 ا��س ����5ن �7$ 4 +�ط �
 . أ/� nِ	KHي و��5آ�ن وراءه� ا���� ��-�O أ.N ، وآن ��5ف

 
#dة ��	� آ��+  ا�_�5d و���� I1�1B�fM  وه أ/8ا أ�2د 5+5 �B�� -ً	7� ً1
$ -ًMU n1�أ�2د إ

��J .." آ�� ���J� �1 ا��dار�5، أ/ أ�2ف آ� �7	� �n ا�[
وة: " �
��* �* ا���ت ا�
�56 أن
# ا��dار�5+ إ/�* أn1B2 رأL* ��6 أآ�� �L I5�]2 I� 4��D1MMH ��ة ..dة ��J ا��dار5�5

�I� -ً�7� D ا�6ا�N ، أn1B2 رأL* ، أ/ ا�[
* ا����+ ، I1	� a7�5 ��4 أ��ىP* أ�ء  ر>� أ/*$
n565 ?إ..N1� q�6 أ�� �	2 ��/) b7V� .و�

 
�4 �72 ذ�n ا�� ض ا���� ا��ه�1؟L6 أ�8 و�6ث �P 8ي�ا � 

  



ن�A1Hن و�Pو�� j1�)ب ا* � �dال د+� ا�7�47 ��� ���� �O�� 8�� I1��U
��.. �1_� Nه
ا����؟ هN رأ�5 ا�6آ��ر و���ن ��ة أ��ى  أ�5 $*ء ؟ � ا�8ي 6Pث؟ أي O��ن v�5 ه8ا
N4 ؟ ه�L* أ���5+ N؟ ه*/��O I2 ���6J6ث  و�P 6
+ 5��" 2�I1� * ا�1M�4 وا(��ى ؟ أ� أ/

n�ذ *�D/* ��ة أ� �	8ي .�[*ء ا�ذات �5م   ا *��BJ1L g6Pو :�J�ا. 
 

��	Oو ، 4 ����.4 وهdزت  �� آ�� ه�oJ� *+ *ّ�ت إ�o�� ، I8 ز��� I1	�M� ��آ  آ����
4
آ	I1 +* .2[� ��2ي أ/��o أن أرى �I رأ� nL	n ا��Jآ4  �
6. رأnL ��ا+O "� ��	O I1P

"7L N7. 6ون�J� Q�+ ِت أولd��/ات ا��L I1��
� n/Kآ n17OP *�12 م?، " 4 ور+�ِ� أ�
آ	I1 ورا�P ���، ورا�P آ�آ� "�1�� ه*O �Pن  ورا?�
5  دا#�ً/n17O ا�	I58 آP �72 "

ءت ه* "..? O*. و�* �ه* .�  .إ/�
 

D�5�o��� ��8ي آ�[*ء ا�ي ، دون أن أ�2ف  أ��1ًا ه8ا ه� ا��z ة وراءd#+ ه8ا ه� ا�[*ء ..5
6P8ي و�ا *��BJ5 1" أنB��5 g .آ� د.4 وآ� آ�ُ� >17ًQ �ِ�أ.�ل .. آ n1�إ �AO �5م I5أ�8آ�

+�ت؟ .	� �*L I1	آO ر  إن�BM�6ة ا#� �	2 : ? ، wه �	ء .M�~ *ه إن $�اn�L آ	� إ/�
�" ا��أة � إ�D1 وJB�L�6P Dود ��[$�D، ذاتQأ N��L �5م..n��+KL *ّ�إ  وإذ �H*ء ���5

 !و6Pي
 
 ��n�L أن ���J* أ6Pًا ، إ/�* أ��dق و�n�L�� f1  أ/8ا أO*ء +�+1A�K� *ن �1��M� ، *�f1ه

�6 ا�8ي آن �t Dذان، إ/� /H*ء دا#�ً ��I5��K  أن �6Hي ، ��6، أذ/ً وا6Pة +* ه8اH�ا .
I5��K�� .I5��K�� .Nأ+��ِ� آ I5��K�� ة؟d#+  .$*ء ا\ن 5

 
1� أ.q ا\ن 2	� ه8اP *+ "M����6 و���6 +* ��ودة اP���ك وا�]�� 4A1	� 4	P. * وأ/�o إ��1

*i45 ا���/ 
N7 دو/������أة ، أ�2+� +*..و��ودة ا��� IU��67ل ا�Lول أن أP* أ�و675و أ/ 
"1B�L6ث، وأJ5 �4؟ و��I ه8ا �J�Lا 
4 وأآ�� ���M� ه� أ�[" �I هg8 ا�� D	أن  ��2ك آ

6P � Nن آKح ا\ن آ�i�� DM]45 أآو�� ��8  �
6. ث �� I�5 إ? ا.�1دًا أ��2 إ�� هg8 ا���P
، q���� �� ، 4�	��� �� ، 4	#��� �� ،N���� IU��67ل ا�L67ء أن أ�ا  ���أة ، وآن دا#�ً� ��

�� q��5 8ي�ب ا�1
* ، ذ�n ا?/�
J�ب ا�7ح  ��5ز/* ا?/����J +* ا�/ I1P " : ء*$ n�
�
+ ��1ل ��5وى،أ" +* ه8ا ا���P?ن ا ، و/D�+�2  IJ؟ وآ�.�+ q.4 أ��� ًiأر65 أر ��6 آ
+

،��1B" أن / 6ع آN $*ء � 62ا أ.6ا��/  61	O a#��.�ف 2	� ر.� ���
��1B" أن // ? إ/�
4 ����اء ، وا\ن
 .	�D +*  آ��: ه[4 ��	� Nوآ D�7آ� � Nآ f1�و ، n	� 61	H�ر." ا �	أ�[* 2

1�* آ	�Pت�Q ?65ة  إ�B�ات ا�B �ا �J� ��]�� . 
 

ذا ��7B" و.KH+ 6ك ا� �7 ��	�  ��ة أ��ى ، � ا�8ي�� I1+��� ? �/ة ، أKH+ �Oوd� 6ث، ؟P
5��1B" أن ��J5�I� * ��و�D ��6 أن �Pم  +KH وا�6ي، I�5 �� ، ًA1$ N�M5 أن "B��5 �� D���و

���  I� *����5 1" أنB��5 I�5 ��و ، DM/ر>� أ��و *�M/ ء
	� I� ���6 أن ا���� D�1� ج��و  I�5
6Pوا NO4 رOP I2 j1M5 � �7V< I� 6ّي	ّ* +	ء 2��و��  .. �1��1B" ا�L�dال >�V ا�

4	1VM�ا n	� رس ��5ف ��ذا وآq1، و����* آ�� أ�2ف ، آ�� أ�ًV5ه� أ I�5  45�]7�ا
 .آ�� أ���ع �	KH: ا��61Pة 

  
ءت I1P */t آ�� .6 $�O 6
�*+ ، ا?/d?ق 2	� ه47V ا��NP ا��_�45  �2 ، � �رًا و��>�ً

#D أن�7ح ا�8ي .�رت +* ��ق �"  وا�8Hا�4 ، و+* ذات ا�M�?ا n$و �	2 ��آ �Oوdأ�
�	2 4�$ q��1�O q	4 و/�7J� q�* و// 45�� q�  ا��أة /ً�� w1�/ أن . n	� �/آ

 �	�Oط وأردت أن أ�
��1 ��6 إ��  ��BJ* آ*ا���أة /�q ا�a5�B إ�� ا�+ أ.N7 ا��P	4 آ	�



 *ّ�ءت t/* ذ�n ا��1م. .�ار ا�
ع ا��a1J وا���Oو  *ّ�ن .�� I� 7[�ى�4 ا�Lء ر*H� �	��
I� 6ةPار +* وا�M	� يKH	� ��	�H+ ل��H�  �	2 ن�ت ا��7ّ�ة ا��* ��7ق +* �1�i آN إ/Vو�

 .+�ارًا آ/�: أ.�ل �n ا\ن . ��z هg8 ا(رض
 
/#dة ��61ة 2�* +* آN $*ءآ+ 5 �.  *+ ��-� ?ً�_]� Nzات آ�17ة أ��L f�� ��إ �H�Pوا

،��1� 4P��M��ة ا���ل  ردم ا1�P?ا KB� وار���7 ��ة أ��ى : +dH2 I1Jت I2 رد�� آ�
 .�MB	I1 5�7_* رد���

 
�1
	� ً�	 � �		z ء*$ N* ر>� آ����و B.إ  وا��* أور��* إ5ه����P* أ��ا I�k��6ي اO ع

D���و D1iأرا ��� I1P N#VM�أ�Q 2	� آ�� أ�-.D ، وآ�� أ�2ف +* أ�2.* أن  �
5ح�� �	��1L *.��ة  ا�[�اع ا���Bي +* أ�2
�6ًا ، و�Q �		z *����656 وO I� 4��_�ا

*+ 4
��1�* ا�P I2 �1	 � I1�� ، آ/� و� �dال ا��أة را#�4 ، ر�� ا�[*ء ا��61P  ا��	17L
+"1B�L8ي أ�ن ا���ب * ه8ا ا1�* إذا � ��� �i� �B ا�_1P  ��6P ? �iود �D ، أن أ.6م ��
. 

 
  أ.�ل �n ذ�n ا\ن ر>� أ/KL n���* ذات �5م وآ�/6Pو : ً�LP n� �	
61 ��� ؟ +�L �/أ Nه

 د.ًQو : ? . .$*ء ��t ، وه* ���ف إن ا��J $*ء و2-.�* ��
 

ءتO �� دة<. 
 

ءت ؟O *ه rQ)4 ا�	��دت: ?، إن ا2 .6
�  *.أ/ ? أ�6Jث I2 .آ/� ���Oدة دا#�ً +* أ�2
2��ة �1+ ��L �]2 N7. 4��ات ، ? ا���Mة ا��* آ�� أراهH�ات ا��� *+ . I2 6ثJ* أ��إ/

n�ذ I� 61ًا
  و�Oد أآ�� ��ً
ذا أ.�ل �n وآq1 أ$�ح �n ا(��ر؟ د12�* أ.�ل �n . وأآ�� �2�
q1أذّوب:آ ��آ fأ�   ًA1$ ن�4O، أ�	�� ��g8 ا�	�47 ا��* �5ّ�ن +�1 ا~/O4 +�ق ز��$

ًV� و>ً5�i�+  D	آ�K� 4OOd�6 ا�O ��4O و.�1V $�"، وآن ذوب ا�[�" .6 آOز I�
 ، و+KHةً75�

I� 4B ا�[�" ا�8ا#� دون إرادة ��* و�H� �O�P6��ن +�ق �-ل ا�[�"  �/ �B
L
�	2 6�H���ا rBL ك �N7. I و�6�Hت ه���oP? 6. Iأآ ��ت +* �_�ة �
�L4 واOOd�ا 


#�H+ D	� ��ب ا�[�"	� I� nL��5 D	آ�K�. 
 

6Oأ �� أول ��ة و��8. أي و ��t qQ�D ه8ا � 6Pث، و���	��2+� +* أ�2.* آN ا�8ي  .
 *��O I� N.)ا �	6ث ، 2J1L .��6 آ
+ n�ور>� ذ �ا I� N
P ��إ N�65 8ي�ا N�� ل��

5
B" ا�a5�B إ�� ا(�م ا����Jآ4 ? ��5ف +�1 إذا آن 2	D1 أن ��5د أو أن . 
 

�6.* آ� �_�1ّت  ��2ي ا\ن 4�7L $��ر،� I�6ق ، و675و أن . وQ6ق و? أQأ �� *�M/ أ/
I��5 ? لOك ر ..�	�� إ? �I ا�6ا�N ه�

  
 وه* و61Pة و? ���1B" أن��1P *+ �1ون���ا ��82 6
م ا���ة �1�� و�I1 ا���� إ? ��د �

ل ، O�� !أ�� أرد�� أ/ �MB	I1) ه���H� qل .N7 أ�7Lع و.6 .�D �*. +* ا��ا." ? أؤ�I ��8ا(�
 

ول آ�ة أ��ىJ�� : 6J5ث +* 1�O"  إ/� �7J�* و� [� إذا � ا/�J/ ��+6ي أن أ��آ��	��
 إ��ا��-.ت ا�� I1� 4M1 ا��س ، و� [� إذا � ذه�7 +* 2��.-  ���6اه ا��17B* أن / 

 �V�� .f1�ب و�P *Lء و�6ر7Uة ه8ا آ-م آ�� وأd#+ 5 I��و  NOم ر�2اqU ا��أة أ�
D7Jو� �7J5.. 



 
ول ��ةJ��  4��� : *�1P ّ�ض
 و��I� I ا�8ي .ل �� أن. إ/� �7J�* إ�� D1+ 65�� ? 6P أن �

 ه�و�� �N�M5 I؟
 

#dة+ 5 .8� a* أ��إ/، �# N�M5 ا�7XP +* ا�� ��7. ر�� أآ�� �� 5�7_*  آ�	�� . وأ+�� آ-��
ً/1Pأ *� N1 5  *�?ول إذJ� س
6 وQ	� إ�� ه8ا ( إن ذ�7V_5 ? n�* . أ/� أ�م ا��+ ��/

6J�ا!) fة ؟ أ��
ن g8�� D7J5 ��t ا�� إ�� ��a5d إ/� ً/�ذا؟ � ا�8ي 65+" إ/�� I��و  *� ��.
��6Jث I2  وآ/�( إن أي رNO +* ه8ا ا���� �N�65 I ��1* إ? ه�، (/D أخ : م a56Q أ�

*
56Q (ل ه8ا�
ذا؟ � ه� ذ�n ا�[*ء ا��ه�1 ا�8ي 65+" ا��أة �Kن ���  D7J� 8ي�ا NO�	� -م��ا
56
D؟Q م أ�

 
ر ، �4oJ وراء ا(��ى ، أ+�� +* ذ�n آ	D وأ2. +#dة ��� أدري 5�/ N1� *����وأ��8ب و w1

Iو� D1+ D	Oأ..*�M�� وأ.�ل  أ/�o إ�� 12��1ً/1P* �5وق: أ��أة ا���ا g8ه g��� 7_* أن�5  ��
 "1B�L* ? أ����رة ، و��.�ار +*  آ�� +�1 a7L أ1B�L" أن أNQ إ��. إذ?�n 2	� هg8 ا�

 *�M�� -م��أ.�ل ه8ا ا I1P 4oJ�..I16رآ� I� �ِ/K+ ا\ن �L* أ���! 
 

 ره71ً +�H	�  إن. 1 471H2 ، وآ8�n ا(.6ار إن ا�6/ًB	� ء��65ًا و� 6. 41]P	�B ا(1$ء +* ا�
��5ت ا(��ر �6ا55ت /�1ة : و��I .��* �* .. وا�67ا5ت /�J�ا g8ه *+ g��ذا 5��aJ أن / �

 أ2�*  ا����ة؟� I1ت. �6رآ���L فB��45 ا�/ *+  .إ/�
 

 D	آ n�ذ n� أآ�� �� �iة �Pلوأ/J� *
�4J1، أ1B�L" ا\ن أن أ�/ �	U)  ع�i���ه8ا ا
�5م KLآ�ن .درًا 2	� أن أ.�ل  و��� أد2* أ/�* أ�2ف آ�L q1���* ا(��ر ، و����* ذات..

�* وأ/ أود�2 أ�م �ب ���1 دونM��  6 ���: " أن �� r1� *�4oJ ا?.��اب ���
� ." و2�6ه
.4، و.6�P و.6 أر��� ،*��KL أو أ 7* 5
�ع آ	� أ.�أ 2��	. No1Lو ،I5��$ أو ��]� ���/

 ه� أ�["  أراه أو أ�L" أ�7ره� n� وأ.�ل ،ًJ7$ دف�5 I1P ء���ا �	ع .�
5 �	�� : 6.
�BJوأ� a�d/�7�5 أ -ًOر I1ر��� ، أرى ��1�ّ* ا����� ً
56Q أن أآ�ن N7.أ I� * أ�6ًا أ�6ًا����و 
D7Jو� �7J5 D/أ�. أ I	+ اء���ه8ا ا N�J . *�/ة -إ�� n� �	. إن .ا(�L  أ+NV ا���ت I2– آ�

j+رK�+ 4
1
J�ا NOأ I� N.)ا �	و2 ، �	�+ �7 آ�J5 1" أنB�� .دا#�ً أن أ.N7 ا�q5d أ6Pًا ? 5
  

...*L6ور رأ� 7ره ا��+N�K5 D  ا(5م �6ور أ��5 ا��d5dة، �6ور و�6ور ��	�< �Jا\ن ، و�
ن أن 5�7ر ا�����7ت  أ�8آ�I5 �5م روى �� وا�6ي. ��� ا~/_� D
56Q ح�O ]P q1آ I1��ا��

���5 أن 
�ب �Lر �2 ؟ .ل ��� I� D��O  q5d��ا q.ر أو5 � آ� آن 5
�أ ا�_�1..ا�_7! 
 

�7 ، أ.�ل �n ا\ن P I2 �MM* آ�ذات �5م أ/ I1���� 4 ?  .? ��6.*: ر��
5�B� �7P* أ�إ/
I��5 أن ��	Oأ Iو� 1�* و���P *+ D7أآ� �� � �*  8وي، آ��7 ��M/س و��56ّJ ا���� وا��

ً�1�O ��1	2 �.�Mو� .D	7
 �I ه8ا ا�����ى ? �ً7P إن  � NO1" رB��5 qL)ا "� D���أة و���ا
4
1
J�ا g8وه� ��5ف ه D	�J5 ر ? +�ار و?. أن . �	KH هg8 ا���ة +	���M�� N�Kل ا�_7

 
�K أ/��I1� : أ�2ف ?  ا�8ي ��g65 إذن؟ وأ/� . أن أ+��  أ/ ? أ1B�L". أ�2ف +
b أ/�* أر65ه

D7J� -ًOأة ر���ا j+�� q14، وإذا. آOP *JV� ، أ��6 �6ى ��إ ، درًا  إن 2-.���. آ�� أ/
أ+�� ا(��ر؟ r1JQ  2	� ا� ذ .�ار رهI� �1 ا���ع ا�8ي ا� � D�8�I565�� q1�+ I5��$ 8 أن

5 �d5d2* ..أن ا�H� f�f1 أوً? و����O�� Dد gأو !N���47 �* أن أ��* ���  �I� f1 ا����
،n�8� 4Q�M�ا *� �J1أ� �� ��P 41��O 4.-2 أذآ�.............................................. 



.................................................. ..............................  إذن �ذا أر65؟ ? أ�2ف أ��5
س 1�1L[�ن أر��L I1�4 2	� ا(آ��،  إن.. ا��d5dة ? أ�2ف/) *_7�5 1ة ��
6ة أآ�� ��J�ا

g��$8ي أ�ء وا ه7��1P "1V/  �8ل +* آN �1	4... ا\ن أ/��	�� ��1P *+ 8ل� �� *���Oإن ر 
 �1+ : أ.�ل ��ًA/ هً��/...Vي وأ���z �5أد ��، ��2 ����5 ? �]� 4�B. *�/Kآ * 

ق ا�7ب MBQي ا��z وراء "�Lأ I1P 6ورة���4 ا��O��ا n	� ح�O فd�5إن ا(�� ?: و 
�1��5. 

 
و�* أن �
��* �* ر>� أ/�*P ؟N�+ذا أ62 +* ا���Qل إ��  ��5 n�ذ ��2 I��1" ، وUأ I�

+��ن JV5 I1P* ا�
�ار.. $*ء�   إ/��� ً
	��� . ً/1Pأن أ ��2 I11#6اM�ق �J��?أ+�� +* ا
، N.)ا �	2 ًM5�$ ل  أ��ت��H� ن��M إ�� ��� أ+�� �ً/1P: أ ��إ w12وأ N�2وأ *�Lأ�6ل ا

م ���1 وا�7
ء +��H�..D1ل  أن أ��ت ��6وءJ�.أ+�� +* ا ً/1Pأ .. D	آ n�ذ I��و– n�KLذا– أ�  
�*؟ M/ I� ار�+ I2 w�+* أ�أ/ I17�J6ي؟ أ�H5? .? ؟و��I  . أر65ه إذن �ذا أر65؟ إ/�*. ���
؟ آq1؟ آq1؟ أI5 ه* ا�4U-7 ا��45�J +* ه8اً�� �.�+  ا���ن ا��* /��1B" أن /V" أ.6ا��

 
��ل 2	D1 إنJ�1" اB�Lأ ? *�1P *+ D8ي أرد��61 اP��[*ء ا�ا .*�1P أن *� I1ّ7� 6
�  ��1�O

�	I� 4 ا��+j و�8�n ا��B�L أ	L �/
6 ر+�V ا��6ر4L، ور+�V. ن أw12 آ� 4	#. ا��
1$ء، و����* أ�6ًا �� أرد) �6Jدًا،  ور+�V ا���وة، ور+�V ا� �Vع، ور+�V ا�
�7ل �ًA1$

 *��Qأ I� �M� �" ا�
6ر وا(1$ء وا����،أ/ أ+��( وI1P أر65هQوأ n�ذ ( I� ء �M5 ا���	��
 ! ا�_��ل

  
  

  آ���47 ����Lة، إذن +	���N 2	�: 5	* إ/�* أ+�� ��  إ�� أن �H*ء ا�	4oJ  ���آ���Jر� .
  ه� �����U D	�����	+ /6i I�d�ا .N1J�� ا�	
ء �ً���� n���5ن ذ I1P ق-��	+ . Nآ �� �L

دم ا��7ء. $*ء +	���r ا�I�d آ* ? /�6م.. 
 

،�7Pأ  إ/� ��. و���� �7J�*  أ/ أ�2ف أ/� �7J� ? ،*�f1 آ���K1ّ$ 6ي إذاi دد دا#�ً أ/�
إ/� ���ب ��* +* و.� ? أآI2 D1+ q ا?/6+ع . و2* ��� و���� ? ��A11]� I2 q* دون

–إ/� . /�Jه� Nر>� آ   D��
ه4 وا��[�2 ا��* ��� 2	� ا��rB ،وأ/ أ�2ف أن –�M��ا NVM� 
1ة .��$6� 6J�ا(�6اش ا I� 65ًاd� j+��� 45M��ا D1+ ذا I1ّ��5 2	* أ/ أن أد+" ���� I��و 

I���4  ا	1�O ا��أة   و���� أN�O +* ا��ا." �I– و���I1�1B رؤ45 ذ��Q *+ nره –؟ إ/�
5
6Q I��5 ? 4ه وه� أ���B� ة��]� ?  �Qره ، و.6 ��5ن دوره +* إ��L* وه��5d* أ/�

4L�Pوه* ذآ41 و ،D� *� 4	1P ? ًV5* أ����و D� �� 4	1P*/6]5 وه8ا *���Mو�   
6ر �� إ��1
�1 دون و2* ��  6�75ه 2�* ، +�* ��* أآ�� ��* ر�� 4�17U ا���ل ا����Jآ4 ا��*+ �.�< .

7/4، ��65 أن ���ن /�q ا(1$ء ،O ر أ/����� n� و+*  أ.�ل ، *�? ��65/* و? ��1< 65
 آ���� N�ب آ��1 أ/ إ�� ا/�+ �	Q* و��4 اoJ	�ه* +*  ا q
� *�1P Nآ D�2 XJأ�

�q ا��61ان���. 
 

ه4 ا\��I5 إ/�*M� I��  أ/�* أر>� +* رؤ��5..أد+" ����� �	. I1P ،-ً�� ، *��
�Q fأ� 
�P� ه� ذ/7*: +� I��و n�أ�2ف ذ ��>�1ي، وآ �	د 2�� �/رع؟ آ$ ��� *�7�J؟ أ� أ/

 
*�1P *+ *� 6ثJ5 ��  $*ء آن .درًا 2	� هdي �- ه�ادة أآ�� �I أ�6ًا، ? إ/�* أ��dق ��	�

�7P* أ�أة ، إ/���ا g8ه  .4 أ��ى ? 65 �* �� ..وأ�1��$�P �7ار�� n�ذ N17L *+ة، : وd#+ 5
�41 �" أي آن �f1 �6ّي أ45�O 4.-2.. �1< a+ا���ا n�ه* +* ذ *�LK� NO* ر�؟ إ/I1��M� Nه



�6ي و2
	* ، ه�8ا .ل �* ا ا�7[�يO I1� 5: �6آ��ر و���ن ��5ً ��ّ��� j5�� �/أ n�8�و 
 !Q_�1ي

 
�7* أن هg8 ه*J� 8ار أنP I��4 و	[���ا.?. f�H�6�5 ا ��6 وJ�ه8ا ا ���1ًا إ_Q ��إ/�* �

* /�45 ا���ن�47 ���� .� ه8ا $*ء ���N1J آ� . ه* �[�	�* إذن؟ ? أ�2ف ، و����* أر65ه
�4و��I هg8 ه* .6 �
��I1، وأ/ أ�2ف
 . ا�

 
ول اآ�[ف ا(��رJ/ 4U د12����6 ا\ن، ا��Mاق ? �7� : 6�	+ *758�� 
N أ/� ا��أة 5	8 ����

ر أن � *�K5�D +	��-قo�/� . 
 

 .ا�	�O *+ ،4oJح /q1o و/N17 و/�#* هg8. أو +	���7 آN $*ء ا\ن
 

*+ I��5 و ،D�1B�L* ? أ�أ/ I1+��� *��ة اd#+ 5 bL��؟ +* اbL��ا�	ب 2�	_��ا n14 أ�L���  
gدة..أ���* .41Ji D�1V ا��/ q5d1L 6ة،.إنPة وا�� �	�P6ة، أPة وا� Q 4��+ وأ�2د  أ� أ/

 ��ة وا6Pة��! 
 

q1وآ �1+ ��، وأن ا�1/6 ه�اء �5ً��P ور ا(آ�����از ا�O ه� q5d�أن ا D1�	2 4؟�Lل أP 
 ، ? ��وي �D أ�6ًا أ�6ًا�JBL �	2 a�d�5 I�"��4 ��D ا�8ي أراد ذات �5م أن 5�1ة   .J�ا

رحO 4.. ��[�طU�
61ًا و5�7_* أن ���ن أآ�� ��� N.ة أ1J�ة. إن ا1J�61 ?  إن ا	H�47 اVه N��
�1+ D�M/ أراد أن 5_�س I� �1	2 �1�1ل ا(��N  ا?/d?ق ه�. 5��1B" أن 5�P?وه� ا NJ�ا ..

��1� 4�L I1�-� �o��5 ? أن D1�	2D�ء �Bأ� �� ًA1$ ".��5 ? وأن ، f1���ا. 
 

*� *7��� ? . �Oا�ًًA1$ *� *��
� ? ،*����� ?.gKH	� ���1�1 إ���5د ا �	�� n1�* أ�2د إ�إ/ 
 أn1B2 رأL* ا�� N�7��D1MMH ��6 أن ا��ر ا�[
* أن 5��J� �1: ا��61P، وNzKL أ�2د 

  !ا��dار�5
  
  
  
  
  
  

28/12/1966 
 
 
 
 
 
 

]�L f�]�ا ��� ًM�ا�	N1 وآ�� أ�2ف أ/�*  آ�� أ/��oه �Uال..�ق ��. 6	N1 ، و���ي �	
�1 ه
 دون إرادة ��* آ���/K* آ����و ��6O��  ه* �� أردت أن أ6Oه��? . أر65 أن أرى �6ى اه��

7ح أ/�. ? $*ء.��7، ? إ$رة��� �* +* ا�. n�8�ة و�$اذه� " K�Lوي إ�� +�ا$� +* ا��
n�17��1م�آ�ًا ا�  .."q���� ��P I��41 ، و?  و/ا�	 N1�� ��I ه�ك، و? +* ا��ا6Pة، و? +* ا��

4��...+* ا���� �Mه� �� a56Q "� ���� �/: وKL����K+...*	_��* أ/� آ/� �[�ب /817ًا، وأ/� آ



 ���Kت؟ ��ذا
 

��6 �I ا��17 و����* ��P* أ�أ/ ��J� �/آ�� . 4��Q وا6Pة ��� آ�� 2	� ��6. أآI ه�ك آ
q6 .6 ه�Pن أ
N1 �* أن �Oس ا���q دق ��ة أو ���I1 دون �Oاب  KL�� +* ا��17 �2 إذا آ+

 ، وه8ا �� �M��+–ةd#+ 5 -�   D��
ل أذ/* آ* ! آ/� ��65 أن ���� 6�H� �/��رI5؟ آ�� Nه
��1 ا�	��4+ ��/4 �* ، إ? ا�8 ��ى..�� ل؟� ا�8ي 8ّ5آ� هg8 ا~/

 
1
*. ا�8ي 6Pث هg8 ا�	1	4؟ إ/�* �H��ن  �
P : ه8ا $*ء��4 آ
��ت ا�JM�،  I1P آ� �7�n ا�

، 1ر��L �/O ��ر�* إ1Lور وH��ا ��
 ، 2	� ���B� 6ات ��� ، +* ا��ًV56ث  أP و��	�
n�+و N1	�ر اQ ��P 4JMQ Nآ "� ًLKأ$�ب آ ��ث، وذه�7، وآ���� ��ل  و��.�� �J��ا

M8ه�ل����وا w7_�وا �B��رة +* ا1���6وء �� + *  I�5	� �L�� 6�5* أن أ�Pك ذرا2* و.6ت ا�
1�* ، و.�رت أن ? أرى أ6PًاP *+ 6ي�ت، +��ت... 2���
b و�2+� أ/�*  �� أ+�� �+ 4L����

 N5�U 6أ� ��إ ً��7 وه8ا $*ء ?. KLآ�ن ��1P* أ�إ/  ��P ?و g�أ1B�L" أن أ/��g و? أن أ/
�6ه ذاتأنO *��Qأ ���� I1Pو ، *�M�� g�M<أ   ،ً
P *�+�1	4 راود/* $��ر � q1، أ�

I� ا��أة f��أ �� *�/K� N7.. 
 

ج .. >6ًا �I ��5ن ��5ً ��t وه أ/8ا ����ر و���Bن و��I2 61 آN $*ء ،�P* أ�أ�2ف أ/ وأ/
4�-�  ر��ً� ��6 ا\��، ���ي $��ر، أNz أآ�� +* هg8 ا(وراق  أن أآ�ن و61Pًا ��ً��5 ،n�
�4 رNO 5���*، أو. n1�1�� D	آ n�6+4 ��6 ذ�� .675أ، أو 5�d�a،أو 5_��ب، أو ��5ت �

 
ج ��Kس  و� ا�8ي �
* (+�	D أ��5 ا��d5dة؟ � ا�8ي �
*؟ ��. 6	KL N1$�ب .��ة�Pأ��ى ، وأ

 fM���ا �	درًا 2�* ... 6ًاأP و�KL[* ، و����* �I أرى.. P	�1 آ* 6Q No5ري .M/ "iKLو
 �I أنًiM /وأآ�� ا ���Q D1+ "�Lأن أ I� ىK/ن أ��6 وأr1�5 �* رؤ��5 أو ا��6Jث  +* ��

 .إ��1
 

1ر�� وو.�M 2	� . ا�[�f وأآ�� أO	f ا\ن +*L �52[� ��ات ورأ ��رت �I أ�م ���1
dO ا��و4$P J�ا �	2 �M<د أل وا���ج وأ/ أآMU)س وا(ول ��ة ��8 . dOأ��Mج 2	� ا��

م L��ات�B��1 ا���1 ا~��ة ا�	�1�4 و// ..65�� �/ ��اه KL�� 2�*؟ ذ� n�I ��5ن إ? إذا آ
 4�+آ�ًا: أن ��ا/* ���8ً، أو ��65 أن ���J�� *	n ا���4J1 ا��� n�1� ��*  ..اذه� إ�ل �
: أو �

1
4 ��61ة ��61ة
J�ا I2 ر؟ ��61ةا�NMB ا�
��ع ا�_i  ، *7* ه8ا6H�L أ�q 82ر ���..��ذا �_
 دة �I ��5ن ���L* أن أ.�ل ����1ً- �ذا: وآ� f6ث  ? ، وأ�P 6. أن ��5ن I��5 ذا6Pث؟ �

درة 2	� ا� �وج �" $ب. �/K� رة� + �/، وأ/ أ/��o؟ >�1 أ/� آ��M/ "� أو ، ��t 
 

g658ي أر�ا #dة؟ � ا�8ي ..و�+  ا�8ي أرI� g65 آN $*ء 5� "#V�ا N�6��ا NMB�ه8ا ا g65�5 
ب وا��Hوح ا�_7*�  .ا�8ي ��Jل إ�� آ�ة ��[��I� 4 ا(2

 
 
 

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

�Pورا ��� �Pورا I1	آO �Pآ�آ� ورا : a5d�� وآ�آ� 62م ��و� I1	آO �	2 ��أ��
ن�< N#Lذا ر I�� إن آ�� N� I� 5ر� � � 41� $ N#L6 ر�� ��ر �B�ت �5م (ن �	n ا�
F5ر  ا(دب � � �



 
 أول ��ة��	�. : *�M]�ت ا/J��?42 ا��4 د�[a أ�م �ب .O *+ ��ة ا(و��	� �1
و�� أآI  ا��

8ٍA��5 �� 4�� /	�a +��ة أر��4 أ�2ام D� ���L 6. .��P أد75ًH�م اد+4 +*  ��6 أ5�� �1
ا��
I� ا(�2ام n	� ءن ���ًا 2	� إ�_�1�* 65�Oة ا���Jر ��17وت، وآن >Pو D�1P 

 
.................................................. .................................................. 

..........................:  4�L��ا �/�D، وآM�� ن�< g�6  ه�8اه8ا ا���B ا��[�Bب أ�_�2
و�� آ��1ًا .�اء�D و+[	�Pو،���	�Lا 

  
  
  
  
  
  

  2	� ا�_-ف
  
  

4J�ن، ه���L Nن +��دة ا�< /* ا��* ��[�هM�ن آ�< N#Lأوراق  ر q]656 +* آO 6�2
ء أ��5ت +*�/ n�ن؟ ا���ب ا��اP	I1 وأ�Lاره�، وه���L Nن ه���  �Oأة >دة ا�

 
e�3 أ�O� #�ء 

 
 
 

ن.6 ��5ن �X�7 اd�2ا��  ز >دة ا�ًV5وأ N� 
6ار ا��4MU ا��* �7د?ه� f1� */M�آ N#L��
 وآنً7� .�	D ا��6و ���7 وU�D�1 و D7P�D7�] أ/D آن آً1�Uو. I�5 �� إن I+ ? D/أن أ.�ل أ *
�

ن�M�ة ه8ا ا(�� ه8ا ان ���ا2�M�675أ ا �6�2 n$ -� *���5 IM�1ً-، واQوأ ً1
1
P اك، ا(�� أو ذ
ب�P دئ12ت و�7��Oا �r7 ا�1/6�  .و2��6

 
�b�? د�,G 

 
 
 

N#L��ا g8ه I5رز ا�7�#I� 42 آ�47 . و�#a ه�I2 4 إ�6اع واI� 6P أد�H$ ة�B� و/[�ه
1ة �2د��J�4 وا�42 +* ا���H]�ا q.ا���ا �	ت،. 2 وآ� أ���� �� �8Jو 8Pوه أد75ت أ��5

�dO "� Nء آ�17وأآد أdOم أن ه8ا ا���ع �P #�O�� Nد ���K7 � D أو أ�	q آ�L��ا I  I�
�	1� D�717P ��س أ�� $4�7 إ#N ا�1Lر. 

 
�2U �":#;ا� �:O�  �S;ا� 
 
 
 

*/M�ن آ�دة آن >< �J5 ن >g�1 وآ� Nح آ�H5 ً/+�U . ?و gُ�1< -ًOن ? ��5ف رآ



gا�L ً/ ���N ��ه7 +�ً�Lو? ر D	�� ً1L1L ?وD� ...41�1��� ��. �� آن! و? $�2ًا و? آ
a1���ا D�6��ض و5���* �MVM�ا D�1�
دة! ا���� 675أ �< �J5و ً�1o2 نإدرqL�5  f5. وآ

 D	
/I1 ا�I58 1�5[�ن O��ن ا�IM و2�M�ء ا?k4 ه	1�+ fM/ I� ه�–وه� ! أن N7.  g�7��5- وا.�1ً
 ًV5دة: أ< �J5 .و����ا �J5 6ر أن
 ا�j�7؟ �Lن +�ً ����VهN ا�

 
 �:�3 ا��;

 
 
 

I� I�� آ�� ن +* /[� ���#I� N آ�ب  إذا آ/� آN آ��� 41��2 47	�O nأة >دة ا�Lر
 I1/..و$��اء و+�� �Q656O 4$ة +* أد�� ا���$ n	�/ ف�L �/p+ داء�L41 وM� ��إن . زا

 ��Bة را�� */M�ن آ�< N#L/[� ر �	ن 2��وآ�� O	61 � ��7 , و4�1o2  #6ةإ.6ام >دة ا�
��#N ا��* ��5� ا��DO ا\�� ����o آ�L��ت اA� DM	�  a5د�Q Nدا� I� �� أ+�ج 2��

 .ا� �ف
 

�:U�?ر  :��  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

����� �5)�ب ر�A� �
	�ن آ����� إ�� 
�دة ا�	��ن درا 
 
 
 
 


 9�Nآ ����U نwا �(S أ�,D �� �Ob ر ه!ا ا�5)�ب�dه!*أ  U ن��	دة ا��  �:�ا�;��� ا�H;ا
Z��p و;G ة�)X 9آ�� �A? ه�;N�# �,Gو�4م زو �,Dز�S �? 9د  ا�)� آ���"D �#;U \�(O�

eR� ذآ;ت ZA? �,�5و� ��3 ا�)5)U �A:Aا��!!!! 
 



 
 

4�L *+ 1971 6رQر أ���� f1/أ D�#b ا��ا�" " آ�J�ا b
�دة  "5< I2 ���5 6.وآن أول /
ن و.ل 2���ا�� " N�� ء  إ/�� I2 XJ7� ن، إ/��� Nآ *+ a	B�� N��]��ا IB
آ�ة �I ا�

 ا�8ي ��g65 ؟....ر+�V و.و�� و���Q 5 �6ه +pذا و6Oت ا��ء� !! No� 65 أن�� إ/�
ء��� �	J� 4 وأن	��]�!! " 

 
�� آ�� I2 أ�2��1Pء " و �K "��1وت ا��J7 +*" و "12�ك .6ري" و "�N1 ا�_���MQو �/


j�� N...أد475 >�1 ����41/ ��1P* و���و��65 أن � N�� ل �* ا/���ي  " ا��7رات �I آ��7.
*7�����ت، .ل ا//+ �7��/+" N* " و����5+� ��6ي وPو �B
L *�/) �1�� ��U 

6P* ..أ	4 ���#i ه�ب �" ا��أة D/) *��+�5 �� *أ� ��P" "!!��ل إ7H�ا I� *717P ت�Q 
4 5 �717P* ا��-ل أ/�	1�O ...ك�12..n�+ك و�M$و n/�Lو$��ك وأ..N2 N1	�ا$*  +* ا�+

D�6Oو �+ *717P �7	U." 
 
��ر .ل�� f1/* ا$���ت أ��ا Dر�ن..72�7� I� 4	5�B�ا �+z)ء أدب اO !!  65 �	2 ءO أي

ن و�1	� ��	�7* ��دة ا�<... N1�L �1�ء–وآ�-B�ا �1	2 �+z)را#  ا �
4J ا�7ر+ن و���[
4	5�U  ..!!و��I ا8Pر إ/�

 
I��ي و��$ *�ن وأ6Qر 2�� I2 ا�6آ��ر >��دة ا�_� b
ء ��g6 واه�� +O  *+ 4�1	B�دار ا

4�L 1977 ��1وت N1�H�ا D�ن �- أO�4J " آ���و.ل و.�� ا~��ة +* ا�[م 72رة  ">دة ا�
4	1�O ن�� 4 4�.)1 ا�	��ن ..��H�	�� D�	�. 41ا أي�]�... ���1� �P 42 +- –وا����� إ$

�1< I� ب���  و6Pه��و+* �Lر5 !!! ا(��5ت و� 4Q �1	� ��	�7*، إ? إذا I��5 أن 5 
 آ��1ا إ? إذا آن؟�/���
5!  

 
D� +* آ��	7. a]ت ��1وت ود��4 ا����41 أز�4" �" أ/D 2ّ�ف �.* أد75
 L�4 "ا�H�f +* ا�

1961��7U *+ D���وD  دة< f�H�ا I2 آ��7ا I58�ا ��إ qV5 ��و D1+ ا(ر�" >�1 و�6ل
ن��؟...ا�ً7H2! 

  
  
  
  

Z:	# �Gر KS 
 

I1و� ��1� �P 4.-�� �+��2ا /* ه8ا ا?��2اف .	� ا�1/6  ا���� أ/�M�ن آ�<... ��. إذ إ/�
D1+ "?  ءن آن أ�P–دون أن أآ8ب ..أ1B�L" ا?د2��*"أن >O7* آ" ر	. ��أة آ* ? إ��

1
�* ا�6ا�	�K1L I5��t "� 41* ا?��2اف ���  أ��ن
P-ت���ة " ��6 ا�M�ا �/K+ 4  إذن��H�ا
5��$ر وأ�g و�ر�L ا���ى �	�  2	� �HP ا���5�M +* أ�q �1	4 و�1	4 وا��* .����

���� Nآ هB2K+ I5��t لO�� ا��� �ا I� B1� ��D وأ��zت ����. 
 

ل هd ا: ا���� ه8اOر D	ا(د�* آ bL��ء..?��2اف ا�.* ا���ب  �ذا ��..و/� �	�+... �� gt
#*؟� !ا���Lت ا�	�47 ا(دب ا��

 
D� ��ء ا�17�* و��8ا .�L 45وا��4 ا�	� n/K� ر " ��6 روا45 أ��2فوآن ه8ا M�5*  "�1	4 ا��	1



 !ا\ن و�D زو4O وأو?د؟ ��ذا...
 

I��ن و��/* إ�� " �6ر I2 دار ا�B	4�1 +* ��1وت� ا��رت أن >دة ا�M�ن آ�< N#Lر
ن >دة��/* وه� � ر+D�V زوD�O وأو?دg "ا�M�ن آ�< 4�Lk�� ب .. را6Qة ر5" ا���

 
دة < D�	�+ � ن..أ��� �	2 D�J�	+ 4	72 *�5و��وا#*  :" ا��ا �Pأ �2 I1�-� I� 8 أآ���و�

*/M�ن آ�< *�1B�	M�ن و� ا��دة ا�< 41MU#N ا��L��د? ا7... ? ، �	

 q1�i ا�$و�6ا 2
.b +* ا� 471، وأ/ I� ���1L D��8P aا#� ا�5 ،61�7	��M آ��1اL D/أ I2 �1وت� *� �5ددg أه�� 

g��]5 � �J� Nz gردد � N�+ ، a	��ح آJ	� D/وأ ،D� ث���� ? 
 و�I أ/�P. 
 

4U وو�iح، �kآ6ا �7� D7P I2 I	2رعه�8ا أ$ *+ ���+ I��5 ? g�2 ..ا���Jاء أن �[
 

آ��	�+ ، */M�ن آ��q ا?�Lا#1	�1ن >/ �2 I1�-� I� 8 أآ���8  و�M�67ع ا��ه� ا ،Dر��BLأ
N
�1B�* ، ا�8ي /	M�ا ����ر ا�	7� F5ر� D�8ي 675أ���7 اJ�ا – w5د درو��J� �17��� –  ��إ

gB2أ I1P [�ف�6م ���47 ا�...4�1 ا��وه� ا I� *�1B�	M�8اب ا��4 ا	Pج ر��ذج وا���ل ، /�
*+ N�����ط ا�
� .و2ء ا�� ��P ،�1 ا����د ا�����N +* وا.�41 ا�7�41.6 ا�

 
ن�� ه* إ� ،D1�No1 ا���ب  /[�ت >دة ا��	#Lدون /[� ر ، ن ا��41MU إ��1�< N#Lر

M� و� �./ 4
1
J�ا DO��..P *+ ��1� �	#Lدة إن ر
�ل >�رF5 ..ر��..�ز��� �
75 I��
1دي ..+* و6Oا/� ا��-.4J�ا q.���وا ����4 وا6Pة..���� ا����d ا�Lر �	2 a	�� �	+...�� 

 �5م آ/� ، ���r1 أ�م ا�
رئ اآ��ل�J�-� أو ��Q I2 rر��M� �� ،]� ...ا��[�qV� 6 ه
  
  
  
  
  
  


	�ن آ����� �U�� �Gر ��d 
 

4�1د45 �J� �
  ه�8ا ا/�����رت >دة أن آ�� I1P �	2و ، a5�J�ه6 ا72را�� وه* �[
�O "*2يء 6Oا 6J�5ى��O?ء ات ا��5�Lk�" _ �� ���17هP _I�d� ع�V �ا j+�5و 

1
* ه� 
J�ا D	�+ 4 (ن��H��أة ا�O n	�� ?و ، �O�J�8ي 6��5س +* ا�ر ان،  "+�N"ا�_7�<
1
* ه�
J�ا DM.و��"q.�� "ا Dأ��Oن و�1
41 ه* >
J�"أة�O "ارى��� ن ، �1���دة دون  ><

 .. +�N ، دون ��.q دون �Oأة
 

g8ه NB� */M�ن آ�#N أ� �I ه� >L��ا.. 
 

2م  I1B�	M� �2 4�56� *+ */M�ن آ�2#	19364BL��� 4و�6 > Iو�   ،+ا/�
N �" أ��D5 إ�� 5
41�L4 ~ر��� 4Lا?��6ا#41 +* �6ر D�Lدرا �
	� X1P + �]2 */2�D ا�� N��5 أن N7.41 ، و�/�

41/�1 ���4�O ا��6ن��ت ا����� ا��.  41�1B�	M�/4 ..ا����ا D�	#�Bi إ�� ا��dوح �" 2+
�� ا/�
	� ا��#	4 إ�� ..O��ب �7�ن وأ.��ا ه�ك +��ة �I ا�I� I�d أ��D5 وg6O و4�7L أ$
ء إ��

a]6ا45... د�� *+ �J� ن�< aJ��ت ا1�1�ا��* آ/� .�P�U 6 " ا�
��I11 ا���ب" آ4 ا� �
4Vهر $�ر �����L?ا . 



 
1953+* 2م ��Lا ��ا(و D�� إ�� ��/�u أ2�7L* آ/�  "ا��6+4 أ/
�8�* "  آ�� .�	Lوأر

 �Lا �J� a]إذا42 د� D�7�"I47 رآ	B�ء " ا�� 4�
 24/11/1953و��N�M أذ��5 ا�
 

21953م " ي ا��أ " �� /[� .��D ا��/65�O *+ 41ة��L656ة "  واO f�$"  ا��* �6ور أ6Pا��
. �Pل d< I� �1_Q NMUة L6ر� N��1� �5���ا ��ن إ�< �+L D�M/ م وه�ك و�I..+* ا��

 D7�$ ء��Jاء و(��	� D�6ه#6ة ..�-ل �[�ت...و�	�-.ت ا�A� D�ن +* ذهd� 5  ر��ا�
 ��L 6��ات +* رواD�5 ا�[��1...��61 �M��ل ��J " ةو�1Oر f�]�م  "ا2  1963ا��* آ��7
 

2م " ا�45�J " أد�1 �65�Hة   �J� N�2 X1Pرا1960ا/�
N إ�� ��1وت 2م  r7Q412�7 �� أL)ا
 ��65�O �5�Jة 1963�ر " ا(/�ار " آ� N�2 +*  "ا���Jر" ر1#���� �Lا �J�" رس+
رس+ " 4	Hادث"و��J�م " ا2 ��P1969 �1ة ر�)n5" وا45و.6 /[� �J�ا �	1� N�. I�" 

"وM1P ��6 إ#2"  4	H� fL6ف" �� أ��ا "�دg ا(412�7L و�
* ر1#�]�Lا ��P  .���5�Jه
 

7ح ا����5dP I� Iان 2م Q *M+1972�	2 ن�< 6�]�Lا   �6�2 N1#ا�Lأ65ي �2-ء إ
I� ت�4 آ1	� >�ا��� 1ر�D وأ ا/�HMت .�7	41�1�L-� 4 و���L *+ �1�1�D ا�56�J� ودت

41��D ا��61ة...ا�_V/ 4

�ل زوD�O ور+1� "*/t": "..ن�درة >_� I� I1�
ا��4 -و��f1 ��6 د.1
Dأ��-را ره71HM/ا ���L .. �17�ا+8 ا�/ Nآ ��BJ�...4Vراآ �	�5  /d�� ا�
��* أ6O ا�7

Dر�1�� 4.��J��ر ...ا ��2 f1	� ��4�V� 6 أ��/6O6..وH/ ��ن و�د�5 ...>/ D1	2.. �M]اآ� ��
.D ا�1��ى L... اك�P -� �M.و..d5#b-ا��I1P *+ –D أ�8 +J�� DL... 65ق رأ�	1�و- -ا����

��خ� : ��..��..6
 .".�	�ك �
 

4+��1رة ا����/� ا�O ��6وا إOو I1

J��أن /8آ� أن ا *
رة " ور.4 �
�ل  �ML ت1J� "�
N1#ا�Lإ-IO ."آ����

 
�� ذا ���*  �ههg8 ا��ر.4 ���+ *L1��D ا�V/ �/ا�O I� ��� �/O I2 q]�� *6د وهJ��ا

4�L��ا g84؟ هV� ا�_
  
  
  
  
  

���AB و?:� �Gزو 
 

I� Oوd�� ن/* آM�ن آ� �I ا����وف أن >��Lة دا/��آ41 ا�+ "*/t"  ة آن ���M�ا g8ه
�D و/[DU ا���ري ، و.6 ا6��2 2	1 دور آ�17V/ *+ن و�1ة >P *+ D�-Q a1��� *+ ن�< �

ط ا(ور�41  ����1Lا(و I�..a#��ل 2	� آ�I� �1 ا���J�ا *+ D� ��62� �N وا2 6��2	� �
��اIU  ا����	4 ��ا." ا���ب +* ا(رض ا���J	4 هk?ء ا�I58 آ/�ا 75	_�ن �Pا�* ر�" �	�1ن

2م  N7. N1#ا�Lإ N��21967* دا�	� q���6  �1ن ��اIUوا�I58 أ�J7Qا أآ�� �I �	�1ن و/
g8ن هp+ n�8� ، I11	1#ا�L~ة ا�B1L �J� ا(ردن ����_��41 �4 اMV�* ��2  أن و.�� ا��ر.4 ا��ا

D7�� 8ي�6ور ا	�4 Jiرة وار ���* إ$HM/?ن ا
�ن ���
J��ا �1	2  g8ل ه-� I� ن�<
 ، و�[�� +	�I1B ا����*، و�6Hر�Oوd� 41+��4 اM
ن ا��
� �"ا~$رة إ�� أن > ا�dو4O ا���� 

"*/t " م�
5رة �j�7 ا�6ول ا����41 ~62اد دراI2 4L  (ول ��ة وه* �d�" I1AO-�ا



I11�1B�	M�" ا�	و.6 ���+� 2  XJ7�إ62اد ا *+ 62ه�1 I��5 أن 5�1B�	+ 7�7�2رg آن ��<
*�

#a و�J�واج..اd�ا ��+4 إ����ا g8وا/��� ه. 

دة< r�M� 4�L I5�]2 I� و��6 أآ��  N#Lر I2 رن �dا/4 أورا.� ا� 4Q و��jM ا�_7��ا�
�]�	� ن إ��1 و�6+" ���<. �7J5 نن آ�وأ/D و." +* ه�اه +* ../�� ��5ف آ��1ون أن >

66-rOا(ر �	2-/ن +* ��1وت   I1P آ]1�5 " N7. ت�1��هN 85آ� أ6P ��1وت +* ����q ا�
$41 ا��Jب< �� رP	� ه* إ�� ��6ن و�
* ه� ���5 " 6 أو $*ء؟ا��* �� �a7 2	� أP أن ����6

X1P I� N#L��ا 4 +�1 �I1 ..��5ن  ���L* 2[�ة ر��دة ا�#N ا��رت >L��ا n	� I�6668و 
 ، و�
I1��6 و/[��� �" �Qر��41 B�. 

 
41/#N ذا�� ��رد ا��61ة  دI� n2 ا(و�� ا��* �1�� �Lى...+* ا��
4�6 ا��L��ا I� تLا.�7

�7��� ا�_��ة ا���6Hدة /N� g�J و+ء ��67ع �I  ا��+ء_ +
b_را�� ��[�ه ه* �1��MU��
���ت� Nاآ�� �i و? ����. �-دهJ�وا *iت أ��ى +* ا��.-2 �	2 ��� Q�P (  ?

�* إ�� .	7* آ��أة آ* ? أ��ن -دون أن أآ8ب - أ1B�L" ا?د2ءOر �Pن أن آ� أن >
1
�* ا�6ا�	41
P ���� دور ا?��2اف *�K1L I5��t "...)... 8ف أوP دون N#L��[� ا�وه* �

N56��  *2��O?ء ات ا��5�Lk� D1��� � 6i 
4 +* ���آ�� ، ا��* �I ��6أ ��5	U .*�� �� 
��رة ا���I� Ni ا�6ا�N7. N أن IHL *+ N�65 ا(�BLرة ،� -ً1�O ً1/� �q1V ��6ًا إ/

�* ?وأ��1ًا ��رس ا��61ة >O�/ N�2 �	2 ��� وه* ��د ����M/ b7V�+ ،6قQ 4oJ� دة 
D� ن���5 : g ا��J� � M رNO آ�8ا،،أه6ى رو DP��U�D وأ/[ 6���5 *��� �: 

 
 g65 *+ *Pي ورو?��..........��1i إن g65 ��	L. 

 
N#L��ا n	� رئ. I�� "ة
#N ، +��4 أ��ى ) "ا����L��ا Nآ ��1� .6 ا��P.� �8آ� >دة أ/�

 *+ ��1� *+76 (? 6. �* ه� أه� ا�6وا+" آ	�O���6ا+" ا�أن ه8ا ا D�M/ I2 r5d5 1" أنB��5. 
 
ء إ/���� �	J� 4 وأن	��]� No� 65 أن��!!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�S8;ف وا  � KS 
 
 
 

 ��رة ا��-.1� 4���+–رف ��U Iف، /�اg و/��"   آ�O a	�� رة�Q *ه N#L��ا �����

>* ��	n  �أ آ	��D ا�[آ41���D و/B�رف اH�ا D82ا� fJ/4، و	47 ا\�iر42 ا�_V�ا

#N –أن �Qرة >دة  ��7رة �/41. ا��Bف ا\��L��ا n	� *+ 67و� >41 –آ�U ة ه* �Qرة +�
5
�ل �� ا(/��4P�� ،4 ���ب، N#L��6ى اP4 و��ه��4 ".. +* إ��وأآ��  ."أ/� 417Q و+
�M�ف ا��* 5Qددًا ه*ا(و�� ��  "41
$ 5". X7��  ��
��D ا(و�� ..���NO ا�8ي أ5Lر I�– 



�7J5 D/أ- D�2 8ي ���ف�وا –D�M/ q�5 ��D ا(��1ة ه� آ�Lر *+- " I� 4��آ�ة ��[
ب�ن....."وا��Hوح ا(2�
6 آن >+ �O�� P-L 6م ��2د�4 � ��1� X7��وه* +* ه8ا ا 

1	U ة�P *ه �/ وأ� وآO4زو
. 
 

ن 2-.��� �[�1ًا�< N	J5 D	#L6ى رP656 +* إJ��� 4B
 �	�-.: "  4��g8 ا����	��L6 ا
�
4�OM�ا 
6 آ�� : و�7د�� �KB ا�I7H. وا�J	�ة، و���1ه ا����� وا��V*ء ���ر��+ أ� أ/

*+ /7O  b. *ّ�ا إ�A1�ء �MB	I1 وا��أة �� 5VM�N17L >�1ي، �� أآI أر65 أن أ�Uح ��	�� ، 
n�M/ n��5 � Nن آ
�U bح �* ا���� ا�
L I5�]2 N7. *L�4، أ� أ/� +
6 آ+..". 

  
  
  
  
  

TN"ل ا�Cإذ 
 

#41�1�P N وL �/4 وا��-ء ��dفL��ا n	� و+* أآ��  D��) ن�< ��O* و��ا n	� ، �	
ا�
I� 4�	آ Nدة +* آن �J	N1 دوا+� ا���7ى +d5ة، وه� �5�* >�ول >J5 ��D ا�8ا�41 ا���1
4 آ	�

ع ا�_�ص–B�Lا ذ  .6ر �M��وا-D�8و� D�1�� I�� a	���ا ��إ D�+6� *��ا. 
 

I� �1ة_Q 4�.�5وي وا  .. ه8ا ا~ذ?ل و+�1
 

I� ة�$7ح أ/� K�Lوي إ�� +�ا$� +* ا���ء .�� �D +* ا��آ�ا  "و�8�n. ا��� n�17� اذه�
�q "ا��1م��� ��P   �� ه��M "..، و? +* ا��ا6Pة و? +* ا����4ا�	 N1�� ��I ه�ك ������

a56Q "� ت��L d5ة � آ/�...+�K	_��* أ/� آ/� �[�ب /817ا وأ/�+ ! ��65 أن �
��D وه8ا 5
�1 ا�	��4، ��ى+ ��ل أذ/* آ* ���� 6�H� �/��رI5؟ آ�� N8ي..ه�ا �  *+ 4/�85آ� هg8 ا~/

 "إ? ا�8ل؟
 

�� ��z ن�< I�5 ��نو ا(82ار وا���7رات +�* -$Kن ا��[ق ا��7ر –  �N آ�� f�	�5 
ه4 وا��[�2 ?" و61PةM��ا NVM� *ل، وهO����1B" أن ��دم ا���ة �1�� و�I1 ا���� إ? �� 

rB� 45���65d� j+ًا. ا��* ��� 2	� ا�M��ا D1+ �� 1ة .��$6� 6J�أ�2ف أن ا �I  وأ/
ذا 1��5" ا(�6اش"�� I��وI���* أن أد+" ا	2 I 
 

�P�+  أ/�* أر>� +* رؤ��5�� �	. I1P -�� *��
�Q f: أ���* ��7�Jأ�  �/رع؟ آ$
I��و،n�أ�2ف ذ ��>�1ي، وآ �	؟..��د 2 ه� ذ/7* أ/�" 

 
n7/ذ >61H� 41 ا�	�� و5	8 ��U 4	1�O ��/ه�ى أ *+ �B
L n/ن ، أ�< d5d��ا أن  ا��61P أ�5

�7، آ�J5 I�� X7��I1P �1+ � N7/وأ nذا� *+ � a�2) ً71H��� �� n7P *+ �  *+ ��6Oو
+Kة را4�#�� n�K+�+ N�2 *+ �� �1�Lو �ML از�O �� ��6. *
1
P زقK�.  4�Lر n� �7آ�

ء V1� . 4P..اn�L +* أو��� +* ��tه ، و��آ� �n أن ��v ا����Lى وا��� ر>4 آ�M�ا!..  
  
  
  
  



  
  

B�a�2.;اع #:  اD�5وا� � 
 

��M/ ًV5أ N#L��ق ا1L Iو� �1+ 47� �I1 ا(/�� وا��ً7$ ( أن ���Q 4ا2ً آن /�M�آن 5
�/K� "�7 "ا��أة ��P آ�� 8Pا#�U ("ا���أة .N7 أ�I� q أن ���/* أد475 وآ�47 أ��5 "و5 

 
ول أن 65+"J5 ن�47 +�1، /�J ا���q وآن >�1ز �	�J/?ا �J/ D�7PQ ،NML)? ا �	ا(2 

ر2i ���5 ��ة D� ���� أن ا�[*ء ا�8ي  اآ�7* أ��5 ا�J	�ة ا�8آ41، ����* ��8ا " :إ��1
5��1B" أي رداء ����7 و �1"5��1B" إ�� ا(�6 أن ��5ن درn2 أآ�� ���."  47���� ، N�M5 أن

nه� *	�H�	+ ،ق�+ �+ a���ا I� ر �67أ�1ة �	4�J ا/�J�ا n� كP* ��ة وإ�� ا(�6 ، ا�U..ه�
nL7* رأ���+ n1�7ورآ nLرأ I1� 4o1_��ا(/��45 ا n��1P  4�o2و I5��\ورؤوس ا

n���/أ"... 
 

ن؟ ��I آ/� �_�* �dا��1ك 5�< 
 

4oP-�� أ��1ًا أ�2د *�ء ا�17�L : 6Oأ *	�� " */M�ن آ�< " ��5ف ) "�1	4 ا��	1ر"+* روا��5
ردو/D أ/��B5...�ره� ا�VP 6سJ5IH� ا��* آ/� ��D�7 +* ا���M/ 4LJ��  8ي d5داد ا.��ا�

1ن� (...إ�� ا�H-د ا�
دم �1��.D إ�� .42 ا?��2اف أو ا��
 
" ًA1$ أ62 أ�2ف ��وا\ن  ،a]2أ ��8ي آ�ا a�P)ا n�ذ gt..ن��H� D�77Pرا#"  أ D/) ذات �5م

��7ر  *7P��J�1L Dل ��5ً  ري أن و�� أآI أد– آ� 2	�D وا�g6 ا�
�وي –? 5
�ل إ? ا��6ق 
*Lk� �7ر� ��إ"  

 
 !!!!�1	4 ا��	1ر؟؟؟؟ ر��... +�N ه� �	N1 +* روا��5
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