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 ،ةـسايسـلا نـعً اعـفرـتو ،ةيـعاوـطوً ابـح ً،اريـخأً اـماقـُـم اـهراتـخا يتـلا ضرألا ىرـث ،شبـح رـخص يروو
 وـبأ كسمـت دقـف .هيـلاو نـطوـلا نـم ،حراجـلا رورـملا تايضتقـم نـع وأ ،عـقاوـلا تاـطابـحإ ىلـعً ايـلاعـت لـب
 دعـب ،هنـطو ىرـث يـف هربـق نوكـي نأ رـثآو ،مهيـفانمـب نورـخآلا كسمتـي امـم دـشأـب ،ريـخألا هـماقمـب رازـن
ً الاوجــتو ً،ارعــشو ةــباتــك ،ببحــملا هرامهــنا نــع ،عدبـُملا يدايقــلا لــضانــملا اهيــف فــقوتــي مــل ،رمــع ةلــحر
!اهذالمو اهدبعمو ،هحور ةقيقش ،نيطسلف نع ةحفانمو ً،اكهنُم

 وأ ،ةينيطــسلفلا ةبــيرغتــلا نــم ىــلوألا روهشــلا ذنــم ،شبــح رــخص ةرــهاــظ اولــمأــت نــيذــلا مــه نوريثــك
 ،ةـيوستـلا تاـبراقـم انـب تبـهذو ،ةـسايسـلا تـعادـت املكـف .سـنوـت يـف لاـحرـلا ،ةدايقـلا تطـح نأ دعـب
 ةملكـــلا لكيـــه يـــف نكسيـــل دعتبـــي رازـــن وـــبأ ناـــك ؛تاروعـــلا فاشكـــناو ةعـــيدـــخلاو رطـــخلا فاوـــح ىـــلا
 مادــُـخو نيكــسانــلاــك ،تاــهُرتــلا نــع هسفــن ّهزنــُي وأ ،هتيــلوــسرــب درفتــي نمــك تاــب ىتــح ،ةيــنأتــملا ةــيؤرــلاو
 نادنـس ىلـعً اينحنـم ،بوؤدـلا لاغتـشالا راتـخاو ،فافـسإ لـك نـع لـجرـلا ىأـن .نامـيإلاو قحـلا ةركـف
 نكـــي مـــل ،هتعـــموـــص يـــف ،كانـــه .جيجضـــلا الـــع املـــك ،رـــمأ ىـــلا هبنـــي يكـــل هتـــقرطمـــبً اكسمـــم ،مالكـــلا
 ءارآ ىلـع رـفاوتـلاـب هـمامتـها ردـق ،رابـخألا تارـشنل ةيـمويـلا تاـجرـشحلاـب وأ نـهارـلاـب ،ثرتكـي لـحارـلا
 عــقاوــلا طويــخ اهــب لــّـــــسنت ،ةيــناســنإو ةيــلامــج نيــماضــم تاذ ،لاوــقأ وأ راعــشأو ،ةــيوــيؤر داعــبأ تاذ
 اهتلقـثأـف ،ينـطوـلا لمعـلا لـكايهـب ـ فـسألـل ـ تقلـع ،ءامـسأو تانحـسو روـص تائـيزـجو ،ينيطـسلفلا
 ،ةداعـلا يـف قـفرتـُملا بذـهملا شبـح رـخص نأ ريـغ .مهـبولـق ةفـلؤـملاو ،نيـيزاهتـنالاو نيقلـستملا بـئاوشـب
 ًاـبولـسأ ةـباـعدـلا ىوـس دـجي مـل ؛ةـيؤرـلً اـضرـع وأ راسفتـسا نـعً اـباوـج ،هـناسـل ىلـع مـهرـكذ يـتأـي نمـب
 ،نييــــقزرألاو ،ةــــبوذكــــلا ةــــيوستــــلا يدــــهعتم رــــطاخــــم ىــــلاً ارطضــــم هّونــــي يكــــل ،ةيكحــــملا ةغلــــلاــــب مظنلــــل
!"طبزت مزال" :ةريهشلا هتيلجز وأ هتنودم يف ،سانلا ةيفاع يصتممو

*   *   *

 نيمثـــتو لـــمألا تابنتـــساو ةـــمواقـــملا قـــيرـــط ىلـــع ،ةلـــهذـــم لمـــع ةـــقاطـــبً اـــنوحشـــم ،شبـــح رـــخص شاـــع
 لـجأ نـمً اـحوتفـمً اـعارـص ،هـل ةبـسنلاـب تـناـك دوقـع لاوـط ،نيلـضانـملا مارتـحا عـضوـم يـف ناـك .ةايحـلا
 هنـــع بيغـــت ال ،يـــحافكـــلا ءاقبـــلا نـــم طمـــن لـــجأ نـــمو ،ةفيصحـــلا ةيـــسايســـلا ىؤرـــلا جاتـــنا نـــم طمـــن
 يذـــلا ،يدقنـــلا لقعـــلاـــب كسمتـــلاو ،عيطقـــلا ةزـــيرـــغ نـــم ررـــحتلاو ،ةـــيدـــجلاو ،دـــهزـــلاو ،ةـــفاظنـــلا اـــياجـــس
  !امهنيب لصفي فيك فرعيو صاخلاو ماعلا نيب قّرفي
 
 .نيـيواحتفـلا ءادتـقا عـضوـم يـف لظـت يكـل ةرطعـلا هارـكذ كرـت ،مرتحـم يدايـق لـجر اـنايـند رداـغ دقـل 



 .نيـيواحتفـلا ءادتـقا عـضوـم يـف لظـت يكـل ةرطعـلا هارـكذ كرـت ،مرتحـم يدايـق لـجر اـنايـند رداـغ دقـل 
 ناــك يذــلا وهــف ً.امنغــم الً اــمرغــم اهــب قاحتــلالا ناــك اــمدنــع ،عيــفر ىوتــسم اذً الــهؤــم ةروثــلاــب قحتــلا
 ملـــــُــــس ىلـــــع ىـــــقرتـــــي نأو ،ندرألا يـــــف مهـــــملا هبصنـــــمو ،يملعـــــلا هصصخـــــت قاـــــفآ داـــــترـــــي نأ هرودقمـــــب
 لـــظ .ةيحضتلـــل دادعتـــساـــبو ةـــعانـــق نـــع ةروثـــلاـــب قحتـــلا هنكـــل ً.ايصخـــشً ادـــجم ققحـــي نأو ،ةطلـــسلا
 دـحأ هرـي مـل .لاـغدألا تاروـث ةداـق يرافسـب وأ ،ةـيركسعـلا تامسلـل برـقألا ةزبـلاـب هـتايـح لاوـطً اعـلوـم
 لثمتـي يكـل ،اهـتامـس صنتقـي نأ ،عيـضو ىلـع لـهسي يتـلا ةئيهـلا كلتـب وأ ،رـيرـح ةطـبرو خوـج ةـلدبـب
!ةلهؤملاو ةروسيملاو ةيعيبطلا ،ةمهملا ةيصخشلا ةئيه

 ةـــــكاـــــكر نـــــع ضاعتـــــساوً الـــــيوـــــط تمـــــصوً اريثـــــك لاـــــق نأ دعـــــب ،هربـــــق يـــــف ،نآلا ،رازـــــن وـــــبأ عجطضـــــي
 يذــلا ّزيحــلا لغشــي لظيــس هــتوــص نكــل ،داــمر ىــلا هــترــجنح لوحتتــس .نجشــلاو ءاــيربكــلاــب ةــسايســلا
!تاينمألا لمجأب ةّلمحم ةينغأك ً،احضاوً ايقن ،رئامضلاو عامسألا يف ،هب قيلي
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