
اوعلو!ت

ظاسل.اباهرااثم!مساضوءؤفهرهاثجرةامناقاطعاأمرخرج

:وفال،"دهبكفعينيما

!4ور"ههمتضك!ءلا..لدينااواملهون-

-داليحصنظر،المدصلقربص!ز:4الىوزوؤفا)ريء-،حفتب!"

:اضافويفاا

..كرةاوتسبربما-

صةءف،الى"إدالمؤايب"!ولرىءصوتالداخلءنوجاءهما

اههس!:كا

..ابىروغاكلءنالذب،بينتهـيمباها،.دفضاوا-

::القاطعأ"رص،ح

م!ير!وس.بة!يلموسى-

مد!:ين،ويسخابرابب:طاوننحيفرصلاطوفاخافمنؤظهـر

:مر.لةعبه*وتاا)فاة!ر51اضاف.4رببمؤخرتهثفض

اخفر؟اا-واقابقيةاينس

:نا):-"ا-5ودهكلفازمطب:ب.يت1)كا4برأسهاززرءفالرجلأثار

..خبزك!سةيطلبونراحوا-

اد3و"ا،ان!رابحذاءا،متدأ-ملازتوفيظرافاةءاا"روءاد

حت-ىابىاءافيالمتلاع"اء:طةاا"واجرءبئؤا.بلأبدوآقروياراس

محنالقماضعاءرؤال.اترابب-سةااتس!دةمسهضوىنجتئاؤهبئاصةفى

فليلا:أنبففياالمخرمة4دبعبزيرؤعو!ونةس4?يتحدث

سءلاة4.لتبعمأنما!جري..أد،بئارواملعونس

قربساوففافياالمدهناخاممراابنطلموناذاارر،قخاضبثم

:جزعبوجهينتظرمنه

..شيارا"كماصةرو،ج!اءتكاىابسرءقيلطيرا.مثل-

اررةعاىا!نيجريآء":ح،القرويمناخرىصيحةوارافعت

:بقوة4بدنتداتضته:تابىدحواالترابية

..اً)كط00300الر..اهليا..-

"فعماخلةهاضهرايجويتصثيورمتهليعيدانداءهار،بماوحملت

"ترادسحابةت!بعته،،ادحلاا"،متوؤة/تجببد-يارةوجاءت.كحبلى

.الدخولالىهخط(كواؤفاكانمنفاة"طر،اةضرةأضوءازبثت

عب:ء4قفتحغةوتهمناعرفاءارئ!بسايقطتؤلىاحركةا.لاككلوكانت

ثازي!ة،الاغفاءوحاول،ا)ضختءاىوضعهعدلثمم!ضة!ما4حوايىونظر

ءلبءءكراخارجافي"رددافياالانفاد!المتةطىعالصوتانالا

..الرالقمزاجه
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.إ.إمصءبة..أءلممالمها..والمقتولالقاقلمن-

احاءية:ابرأثعتها4تصلإوالشه"!القاطعأءوء.اح

ير.رب؟ل..شعلتك،ترك،ءرؤاءرئسى!للهاحمدا-

!إاسرع..بهم!تماتذابحوااكتروآل

:باعبأءقاتلا،فلااعرفا?ئظارئيس8ضز

..اد!كوايرح!ل!.ارزكمآعرني!ال!ديمةلعادقهاحليمةعادت-

وص،"وسرو!،،الءختا)ىءضجواجادةبله!ةالقاطعا"!اجاب

:انيظءاخرمةابزبممته

قيمسباوكسزهدة9افيزخفتحءتىيدرياحدلا.همكنفي!-

!لمميارةءفكم..آنذاكبوجهظنوايييئا.الماءمةها

و!ءثم.نغسهعنالنوم!!فعكونبقوةالءرفاءرلشىتكأح

المدنة:عصاهوتنماولرأسهءلمىسدار"4

..الصدالىوذهبالناحيةمديراخذهاس

*

بهلحهوا،خ!يولهمعلىاعرواءارئبسالشرطةافرادمنثلاثة"جع

اسدةايهبطوراحورس4ءنلضوهترجل!دوكان،اأ:،رعنداستدارة

علىاخنوتثءجرةاسفلربطها.اللجامءنخلفهيقودهاوهوا)تراب.كأ

الكبارمنبرءرصثدامامه،جهعالطوفكمنمبنيببتمنمبعدة

الهقوطمحاذراد،لماءمعمورتانفحقلحنطةدمحاذاةوتوجه..خارواله

.ايفاوراءهالثلاتةاالآالخياهبط.الجاز:هـنعلىالنضشرةا:!كافي

ء4هم"،ف-خاحطفليناببتاخلفافاختفدهناكالضجمعينبعضوجرى

:اصة،ءارلهسصاح.ل!وذاءع:،ءةفي

؟تولونيئا-

وهـاد.ادطالمه؟لانجاها-تاحولالثلائةمننترفيفا!تف

الارضعلىيقضهـدكانالحثدعبر.ا!وجهمد"ىشابامعهير!طحب

احد!مايرمسك،البيتحائطءلمىبظهو،!ماير-تندانآخرانرجلان

)ثانياوراح،4عيفمغمظعلىرأسهيضعهاوالصوفمنهحروقةبقطعة

ا)مثرطيه-نزاجراا)،رفاءرئبس!تفط.مومكالمحرآسهويهـزلمهث

ا!خرين:

..الاخرا)جبتاىاجر؟،هناالىد!،؟ممن!احلالااولاد-

رسهمية:بلهجةجزعاهوصاحفهط.4جافياىااثالثاب!قي

لا؟اوموجود،اراسجنهاغيرمن،مجروح،مقهول-

المحروقةاصءوؤطادهطعةكةالممسالرجليدفد!ع.أحديجبلم

اوب!ها!وولع،عادثم.":"لاةبلاالجرحالىوتطلعرآسهعر



الحلرإ؟الىبعضهمدفإع.الرجلإنحولالمتحإلقة

!..اللههواءيتنفونخلوهم-

مهتاجة:منبرتاكثرالصمتاينسوةاحدوإتس!تطعو)ما

لئسإسايطلعونيوء.(،المهااتاء.يإتهمينهجم!يعربال-

..ومصيبة

مهنإدرإمنهاكترحل،اترابيةاازسدةعلىجيبسي!ارةتوقف

..السدةجوانبمقحص،اجنوباتجاهيمشيورأحالدورية

بفضب:لهآإحولرحإلايرمقها،"بعصبالمرأةواضافت

،اسبوعقبل!عرالاءرليإىبعينكانظر،تشهـدالارضهذيس

...و؟غيرهمالماءعليناوتعمن

الجزعة:بلهجتهاعرقءارئيإىكقاطعها

الارضوويا"هـكوا،قلأنإءرةالف..زمعايا،نارإيا-

ع!ءكمالماءيثوررإماألاأجورإونلا.يعني.انمسدةخلفالىوانتقلوا

،لوحدهوتسرب!سةصارت.علجمالماء!تحاحدلا؟بريونكميهدمو

!أهذا/ههمونألا

الصلمر،مةتوحة،ادشاديشأذويالحفاةأرجالااحدفال!ترك

:04.اًلنظرتهتوجيهدونبالحإديث

وفعلمها.غادلنأاحدهموزكن،والكمال؟التاإمالاحتيمارإاخذنا-

يقف،هقلمقىدشإداشإ"علىنظيإفةسترةإيرتدي،عليهشإابورد

الحشد:منجانبالىلوحده

ت!!،ورارضهملان،يمعلوهالملمهـربآل؟أنيهر!الطفل-

ايرضأ.سيإصيههمكانيصبكموما،ارضكم

"ة،مة:بلهحإ"واحاباثابانحونظرتهالرجلرفع

لسإا!اتسرإبيمنإعالا،بينإ:لأفيمااقمناهالذيأترابااوسد-

ارضنا؟تغريقارادوااذااليهم

:اخررإمرةالمراةونبإرت.بال!-يخحيثتهلانادثداوشك

؟يومكمفبلاخاربااشصالهاحاول"ن؟!وال!طةس

خلفالنإتشرةآنحيإلابس،أإيننحوعئهمبروجههالث!اباإح3فأ

فيينتطركوحشسهوادياشيغاقلعةنإتصبحيث،الترايإةالسدة

كا)حكيم:4رالىهازاوآصاف.والفادينالراتحينإقطر

نعرؤونواذتمبنجمإاخلاؤطاذري!حاولمنالمعرفةتمامآعرف-

عيونكم.يعمياتشجاراوحباتحقدواكنايضا

ازحدر!يهلم،ازث،نياىااجمصعاانننيهوتحإول،صهتساد

.نحوه-م"!جهيناووظؤ.بئبرعضيصءبهالموريئامهـندإلرإالسدةمن

ف!ه!الطوفحان!عاىالممصتدينيىنالرصاحدالعرقاءرفيسولىاعد

وادشمىد،وجههؤاغض-لان!راحا!ةاةىبهوذهباقظده.انهوضا

عه،ءتهااذيالالمرأةرءت.اولءسطحاغصاتهـاتلاسإغربشجرةتحت

هإيابرها:علىزللاوىإوقألت،قىفهاعلى

يرمدونخلهم،اعه،رهمزا"ايقطع،يرهمغيرلمفعلهااحدلا-

وورلاطين.ومعههـس،دةشإطيطاولادمنجهل،يالزراعالاء"لموح

معاتب:محايددصوتاثمابافقاطع،!

ؤهـلمهو"ا،واحداحمالفا،الىاسعلىتتطاؤليلا.!امرآةيا-

..أيضالكمفعلهلهململاحالاص

:اك!رةإضبغا،ارصلاوؤثال

هـنمضتاقيااتسنهنت!بحق،بذراعه،الارضاخذنا-

.زمان"ناديهاهفالثمن،اعمارنا

خلإفا)سدةالمنتصبةلثيخاقا.ةنحوا&ظرعناثابيكفولم

قالململا:وآعقب.لهاار؟حابهتهىىاذللصديثلمةصإنتدآإنما

نسيلنباكإانكميكنلمواذا،زظنالتيبالسيواقىمااًاحسابس

عا+س"يستيملفالم!فوظالارضهذيعلىالجبينعرقمننزفتمما

8طإي!باإتمنمنهاجنىمأنسيان

زر!نعهسإداذالعجائزلروورإاريحامعالنخيلهاماتوتحركت

تإذ!رااعرماءارليسصوتجآء،بيإدوءن.ذكرياتمنمضىما

:المياهبركيعبروهو

..صل!وعزيمةليفبإقىالا،ؤةتكمت!فضلااليوموالله-

تثإدهكوحشالضفارإ-نبرالمحتدمالنهرنحوبيدهواثار

:واضاف.ا-لملأسلا

ا-يل،ا-جردكم!ى!رياحدلا،امرلمعجيب؟ناسيا-

ىإارإفيعإياتئإقىديافمآ،الضفافوكسراتالماءاهلكهوالزرع

نكم؟وممتلكإبارواحكمئحوا!ةاررةخلفالىتغادروالا

طراتا)لبداوا.اتثلامعلىءوا?لهةاحاضرينامناحديجروولم

يديهمبإغرسوهاالتبمجارالالنإكجذوعأإلارضمتصلونكأنهمبصمت

:إشاباوعفب.بزاتالماضالايامفي

ويضعوايتخاصإمواانالغرابةولثن،نإ،مكوثهمالهجهبإليإمى-

!يومللفيادنهر،ضفا!همنإهشفيمإا،بءنجهمفيمإاسدادا

.صاهبانتلالحد!تاتت!صنتيواصلوهوراسهءكحكهلو!ز

:مبروحهامسبصوتفقال

اكلباوكأإسإ--4اةنإرءنحدتونيتاًزنلإرإاخذالمهاسبحآن-

!امه"عورا

و!وصزء،ص،ح،ءبتاالكلاممنيضهوإبماالهرقءرنجىوضاوإ

اجم!ي!ت:ا*دخلاءغال!تإ.هـ.المت!جمعالمدنإ"المفضضإةبرعصاهيطرد

؟ألمه!طريقهفيواحدكل-

اصو!اوطعةيضعيزال"ا3،نادذياثانياإروريحااىاوا!تفت

:واضا!متنحنح،رآسهعلىالمحرومة

انإتجة!ا،ومحكمةتتلمودإأدىاقض.بئا"وصلمونعليكمعيبس

هـأنالمهاوان،وصلمحوذبيإحةعزيهقيالافض.ل.بالتإكيدإاسوآ.لكون

..صماراغفور

..الم!ك!ةاوالصلح-ريداحفلاس

طو-لملا،حديط"مهءا!هـالإلمتحياالكهلءناقتربقداثبكان

:ا:كيدةااضفافازحوبئظرز"سرإحؤيها

ن"اءزاحياةافيعنإدجم!يركن)م!،عميياطاللاكنإتعندءا-

اذا!الالرانيلادإا&-5كةدإهت.أيوماضيلةفي"والقفزوالماءالنر

ورءيءاحياةا!يميو-دانلأيمملانأولانصوراكنوزم،ءنإاإتي!!او4ايى

بر*-دأ،مالاياحدفيذهبتانحدثواكن،ا:"رامنوارحماجمل

اعودةافررتولمآ،التعباخذنيتىوو!ناكالعبظللت،اة"فةاعن

صراعاف!بدآتوهـظذا،اك،لمنابه!كانتالمضفةانالىاتبهت

جوفه،فياب.لملاعييحاولهاللوحمثىالىاماه!ه!فيآةالنهبرتحول..

ومن..اشاطىءاعاىالموعيمافدالمقطتحتىاوحشاقاومتلكئني

واصد.وجه"-ناكثررىأ!خى-ءبخءالاقوت!لللنهـرانفهـ!تمهايو

...ويمرإن

:"هددامعأتاالىهر!أءرئيسصوتلمثلحداءلميهماوقطع

..فلناوننتهيءزيرمة،ناحسالصليح!عيب-

"سقط!"رآءءنورمىت!فرإقدوكاناجريحاارجلاؤصاح

:بر،يداالمحروقةاءموفا

صحإ---ع.؟اًاصلحون!لعلإئأكيضنمونينإ!بختكعلىلا-

ترهـىدابتهميرتر؟ونء*نإى.عادفيكه!"بقة.ولكنالم!فعلاتهمنسينا

!سدادولاردادلابرارضنا

:ا(بحوحا!هامسبصوتها!كهلةخاطبه
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،يعربآل،انجماعةا..كلاءكيواس.حاسطأإنمنتعوذ-

حا!امنيتهكنلاوشدتهابرفو!مربوطةكانتالدابةانبالقرآنحلفطوا

..اًارحمنبئسملوتمؤأن،متنةباحتاواهاهاالا

وهههم:بالصبامأعاكارأسهاشاباوهز

تشويهاولالمحموحرقي"نتهتنالتياءبثظلجصبىااعرد-

..ا-نبلاوأ.للا!الارض

العرؤ-،ءرفيسىاستفسرو،تيقى.ىاليهاهمبنظراانحم-جمتوجه

اوجه:ا"كة8ر

ولد؟يالقمهدهاذياول-

ةمبالاةبلاوابر،ب،يبيرلاكهن4نظربةالش!ابوخفض

...وجد-منيهلا!-ماتدخلمن:القللالنمهورحم.عنيسما-

ئزالعبسإرووسورل،تمآمآ،اريحامعالهخيلتهب،1وتحركت

.تلذكرياات!زهاغنمهـا

سهى

وصولالأيت!هـبا-ةتنصدينا؟اضالىي!آاماولدنهالمهـ:دسجاء

بدقة،إكانايضفحصاخذد،(فضبينضءوجهه-قن،آ،نوتش!ر!

علي،ا.المرصوؤةاررابيكةالاكياسبمدمهودكا:،راضفةأ)ىذهب

حادشةعاىالمثبضالحصراناصقالمغروزةب!يةالخفالاءمدةبصدههز

فيظرت"يتطأعوهووجههيرقبونوراحوا،بعضهمء،ءه.النهر

1!ىا،خطمهماشهين،-تجم!ونهاوظلو.أصدودوا&!رازتو:"اةاةا

:ؤشأل،أحدهم.لجوأ.ا)خهـرجانب

؟الءومإفا*ءبمىار!ولهثطءأي!المهندسحضرة-

لبهم:االالتفاتدونبآصثم.للحطات4صهتعلىالمهندلىحاوف

..جد،دةذروةالىإبرتفعركرة-

ءخد"ا4،ضدسا"لاضفةوحطول.ب،افنبينتصعردمنهلاح41لمحابة-م

:الن،رومحاذاةيمتدترابرءاقىفااخرى،رةبقدمهضرب

ا!واريمنضوءنمةالمصليدتنا.عأيمذصوفلا،الم!!سحضة-

علأ-ها؟مصكيالىةكامةالحكوسدةمناقوىاحملاوترابا)نخلوور"عف

..والكاروياتالس!يارات

ارض!مبرجنإة،نمآالشسز/ءآه"?ر!طوهـوفيةندسىالم!وءطح

:المجاورةوالارض

،ارر-دةخلفمنيراب.لمضنةيوالا:داةا"رةالف!عا)ميا-

الجانب،ذاك!يهناكحفرةألفءايوماإترا.خطروهذا،-ثزالماء

جوابير2!عاسمملاهذايرف*لافيامناسآلوء.لم!-ا،ب،"،فيملاى

إ..واللهادريلا

:كالمهضذرلفلاحاً!ورال

من:نف"ثوحكم،بر،طركترابكفخذ،المهندررىحضرةيا-

ابسصافين،اخافوذهبنأ--لمات،!-صمهبرنااخذنا.برلمهناهملاناي

-.ابأةرا!ذاصملنا،المهارثههـد،هنبكومن

بر+-نصلافآاا)ءابرز"ن؟رابببىهؤعلملأت،ولقد11،ندس!وءان

1،-واءافير"رءىثمقىسريهنظرةءلمه!ا)قى،)ك،رلوازرةاالارضءبئ

هاتفا:

!لمماخلاا"ا(،ءيتسرب.قتءعلاا!ر"لم!ناءرةاءطا،امعاو،مح!

و"-ا؟اللإ،بهذافيقل"كمانف!"ك!ونولماماذا،"ءخلىخلاليرةممرب

!اتإصزااهدلمثلكطاعلدا

برعضسمالمو"ونكازما.به:"م!هماالنطراتيتباداونالفلاحونظل

:مترددااحثهمقالثم.البعض

ا!--راباكياسبعضاذنعلإهاوزعوا،لهندطاحضرةيا-

..عندثماتىوالبواري

.بهزءواجاب،متهمةبنظرةالمهندسفر"قه

فااركوهحرالن!اما؟ها،بينكمفيمااعلىحواجز،لقيواكيما-

الصفاءتخادونبلالطوؤانتخاقونلالكآلكم6منهقحم-كم"رحمن

بينكم!!مليحل

:يدهمنباثارةا)ءرؤاءرفيمساسضمهله،عودوهطريقوفي

ور-خاارسل.المهندس*فرةهندنآدتط،هـيثلىواحم/بى-

اسابفين،اولاص.4من؟عت:،رهمإكبرواقيعربالبيناحالاوقيو"ن

اىاينزعونولاالشيخوساضةيرلضونهم!مارووسهمركبواولقنهم

راساضربوآخرها،بيدهحقهاخذيريدهنهمواحدوكل،محكمة

...باللهالههواالصلحلاجلبهاالمتأرطا)نت!يخأ.مةوخسروبراس

هـل-لانواالذيالفلاحينوخاضب،كأ.رآلهاهندسايعبمأؤام

تهمبدشاداأنهروتعنتمننآتوالريحخلفهاليرلموناصيواونيزا

:بقوة

ايشال!وابررو-ض)كميحهلمنالقاةعمركزأىاارسلوا-

!مفهوم..فقط()ضهرمقابلتسستعماوهاانعلى،*والبواري

نطرؤي!ا.اء!-اناصدورهمعلىايديهـ!الفلملاحينبعضقو!مع

:واضاف6اغارمةاالسماءنحوالمهندس

..!بس!لملاملفك!ءكليمضيفهـلت!داارثحأانلو-

*

قياك،يخاماء،1ا!تياواءمةااكااوذهب.ؤهلاالر*ءهدأت

ألىيفتدونوىتوا.3رآوأليعربألغيرمنكثيروناناسملعته

نءبر،نبافاضاءألاماميالسوردوفىاياعانبتالذيباالنتهحلواقيالى

نجراوفتالفلاحونوظل.ا"ريبةاالنخلاتوبرمضالفلعةمدخل

اوردةويعبروناأن!رالموازيةالحفولب!بنالطين!ية"يىر!ون3قيرفه.ير

الامالارخلفتهاالت!ه!اياهابركفياسقوطامحاذريناالترابيةاسدةااىا

حس!يامحوناسدةأعقيص:ءونوعندما،ازلففا!وكمرات

قيويتغلغلونالاخرالجانبنحوكي!نحدروناللإلفياةوهحااثهغ

الابرسطةعلى!.المتحلقنلحمعآفإلأصينااص!مال.هناكأ،ىالبساتين

المضيف:في

..لمسادهمالانوحقومعلىبنه9!وارسلممأا!لهمنغضبهذا-

:واضافرأسهآخرؤهز

يصبالاخعادؤهطوتطدازفاراءومانراه.وما.صحيح-

.جارهيحترماجاراولااخاه

رووس!مططنينيجأشونيهربوالاكبرالءنالرجالوكان

النتيخبر-ن،اأتخوتعلى،هنإك-جريالحديتوكان.بر،ضمقابى

.اًلموضوطهذاًء-رهمبا**ومةا"وظفيوضبوفه

:افيغقال

ءمى؟مام،لف"ضانااعمالتعطللالى،هـةاكمواصدةوزدبلد-

مضمازحا:الاؤنديةاحدفاجاب

يؤثوكمف!8منواصدصرو!!،زم/اذأرمفبم؟"ولا،!الا!ف-

علىبروضع!الف.ضاناثناءتمصءخدما)حصرانمننوعل:واريا*

لهواليشىااما.أت،راإسببهافيااكآكلمنلحفظهااأضهرحافة

ته-!وتثبلحمصرهااريابىولهءق؟غرزيلةطوخشبكأاءدادؤ!ماا

الضفة.الى
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لاأاوعدكم

مبتسما:عليهورد،بمثرةالفغكهـمقه

منهم!زوجراحواوحتى!وحب(تكيؤثرلا-

الاقندب-4تحومكفتاوؤهقه،كاررتسلميهزراعالاقنديف!ج

اصدو!مس.لضثوااقضجمةاؤياثراكهميحاوللوكماالاخرين

:جارهاذنكيالابسطةعلىالمجالسينالفلاحين

لحالنا.وتركوناا):زاعنسواللهاًلحمدس

خفيض:بصوتءلميهجارهفرد

نارهـ!لمروىالانيقولبقابهاثيخا!والدكيرحمنزاعاي-

عليط؟للاحالاصاستواىاتكبمااالارضءثاراتينسىفكرك،1حطبهمتاكل

الله.ونحمدناكلخليئ

متخوفا:الاولفاعقب

2-نال!هبةجبمنا(41ورحم،صويحبيتبس!بسيكنى-

نةسه.

مرتفع:بصوتسؤالاجارهعلىوالقىالاخرالجالباىالتفتاثم

عندكم؟اسداداحالكيف-

عنيف:سعالخلالمنجارهفاجاب

..الحديدمعل-

الحكومة!".دةخلفالىالببيتاغراضنقلتريدونسمعت-

لذعميل؟وشجراتيزرعاتيواترك.إ.تخس-

هـلم-ص1

أوئزا،"!!عنصهـلثاصدر

ؤالضلفتابخ!

5856:ب.ص-877542:تفها-نلبنا-توير

الشرباصياحمدللدثنور:القرآناخلاق!

وو،المسلمونبهايتحلىانيربالتيالاخلوفييبحث

وبجصالافكارفيوالوضوحالبحث"فيبالدقةالكتابامتاز

الشرباصياحمدللدكنور:مراع-

11اًلحق..والبإطلالحقبينال!تالحولتدورمرحية

.شبمءتلوظنوهاوعرضهاالدنيابالحياةتمسكوا

الخطيبمح!للاستاذ:ي!الطر-

،ربهيقوم،العففالنضالحولاحداثهاتدورمسرحية

للوطنفدىالارواحوتقديموالتضحبءا!داءطريق..والعنف

للاستا:التحرريةالوطئيةالحركةؤلسفة-

التحرراوطنيةاالحركةاسسيضعوفلسفيايديولوجيكتاب

ورأالعلمي!ةالاشتراكيةمرتكزاتاهمعنغاروديروجيهوخروج

للثورةوالطبقيالقوميالمحتوىبينلل!رتباطالمبدئيالاطار

كأصف،القلعةساحةمنالمحرو!الدهنرائعةهبتوعندما

بعيد،منتنطلقرصاصلأصوتفمع،فالمففيالاصواتضجيج

علىيدصلانوقهل،اةخه؟ءاقىاعابرةوتمضي،الليلسكونتضو

انطاف-تا)كبيرةا-لوقا"-مقطعتعلوهاارزابصوافيا)ض.وف

اتقتوا،اوبروهاتلؤءت..يركالنذاًلسكونؤياازتاخرىرء"،ءصة

./"ف"مرسؤالعلىاردزرتظبركانما،مستفسرة،متحفزةالعهـون

..اخالثةاالاطلاقةصوتجاءوعنلما

..!كسرةصارت.إ.كسرة-

ءلمىبعض،مصوو.اخرونتبعهم.4القلهساحلأالىالرجالخرج

اثار.ارراحبءالوجهابلق،الساطعالقمرضوءقغموهمالصهور

النهر:جهةبيدهاحدهم

..ها..هناك..هناك..كاليفسيلااخايمدالطوفان-

..ها

الهدءفياندؤعو،سيفهاللوقنيمدارض"إيؤياحدإ-آلولم

..اخرونحقهم05القلهلآخارجرجالبضعة

الافندية:ضيوؤهإحدثافيغكان،المضيفداخل

..منهماخرواحديجرؤطمابعدالاحدنايصللاا-بلا،امان-

ليهزهـواالجميعانطلقفمقد.احدثمةيبقام،اخارجا!ك!

...اطو!انا

الخطيببررهانموس!و

ل!تي

ؤالثتنزقة

بحيثرائعوافبشكلعرضهمشقلابحثاخلقلكلالمؤلففرد

وقوته.لأسلوب

الذينيتبعهالذيوالباطل،عنهويداؤعونالمسلمونبهكتمسه

اقوةاطريق..اليهالموصلةبلطريرقورضوابحقهمامفوا

نسرسب

الكلاسيكيينوالشيوعيينالسوربنمنالقوميمينهيينالتحريئ،ؤثمى

ويحدد،واضحامثاليا((الديئيالفكرنقد"فيالع!م!للالمحهادق

-ظينية.
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